
Vestjysk murerfirma 
på hele Sjælland
 
Vi har 16 års erfaring i København, og vi udfører  
alle opgaver inden for murerarbejde, også for  
private kunder.

Få et uforpligtende tilbud

Kontakt Morten Gram 
Telefon 20 87 83 80

Vi er medlem af Byg Garanti

www.byggaranti.dk

Hovedgaden 15 • Birkerød
Prøv et høreapparat: 70 11 10 70 • www.dinhs.dk

GRATIS
HØRETEST

Få testet din hørelse, når Din Hørespecialist 
kommer forbi apoteket og tilbyder

Værløse Apotek
Tirsdag d. 13. november kl. 9.00 -15.00

Hør også om det nye diskrete høreapparat 
WIDEX Evoke - en revolutionerende dansk nyhed

22 6. NOVEMBER 2018 FuresøAvis

UNGE I den sidste uge af som-
merferien mødtes 11 piger og
en dreng i en uge på Hareskov
bibliotek, for at skrive en no-
velle om tid. Processen kræver
hårdt arbejde, og de 12 novel-
ler er nu blevet samlet og ud-
givet i en samling.

I torsdags var der endelig
reception på biblioteket, hvor
de unge forfattere og deres fa-
milier blev mødt af bibliote-
kets nye leder Ricki Elsgaard
og Camille Blomst, der står for
at guide de unge igennem at
skrive novellerne og få dem
udgivet.

”Det var et fantastisk hold,
vi havde i år. De var så dygtige
til at fi��nde på en skæv vinkel på
temaet tid og det havde en
usædvanlig høj skriveenergi,
som smittede. Humøret var

højt og kammeratskabet var
rørende. Jeg kan også se, at når
de mødes her i dag, så har de
haft noget sammen, de er gla-
de for et ses igen og de glæder
sig til at læse både deres egen
novelle og de andres noveller.
De har jo fulgt med i tilblivel-
sen og tankerne og emnerne,
så det er spændende, at læse
novellerne i den færdige form
og på tryk i stedet for skærm",
lød ordene fra en tydelig stolt
Camille Blomst.

Bøger og blomster
Traditionen tro deltog borg-
mester Ole Bondo Christensen
ved receptionen, og han over-
rakte de unge deres første ek-
semplarer af bogen. 

"Bondo talte om vigtighe-
den i at sproget dyrkes, og at

ligesom i efterårsskoven, hvor
der er så mange farver lige nu,
så er nuancerne i sproget værd
at dyrke. Han takkede hver en-
kelt forfatter for novellen med
en lille beskrivelse af novellen
og den kvaliteter med peron-
lig ros", fortæller Camille
Blomst og fortsætter:

”Det er en gave at have en
borgmester, der holder af bø-
ger og ser vigtigheden i læs-
ning og skabelse af litteratur,
så han tager sig tid til at læse
novellesamlingen og endda
ser det som en unik mulighed
for at opfange, hvad for nogle
tanker de unge i Furesø har li-
ge her og nu".

Det er ikke kun når der er
forfatterskole, at mange af de
unge skriver. Flere af pigerne
har også deltaget i Herluf-
holms fantasy novellekonkur-
rence og er gået videre til den
store nationale konkurrence. I
år vandt Astrid Buch Leander,
der i årets Furesø Fortællinger
har skrevet novellen ”Tidens
mellemrum”, andenpladsen i
den nationale konkurrence,
og derfor fi��k hun ved receptio-
nen blomster og et stort bifald
fra kammaraterne og Ole Bon-
do Christensen.
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Borgmesteren bad om autografer:

Unge forfatterspirer har fået udgivet
novellesamling
For niende år i træk har unge fra Furesø
fået udgivet en novellesamling - i år un-
der temaet 'tid'

Julie Cordes Ørsted, der har været
på forfatterskole to gangn, har den-
ne sommer skrevet novellen “Op-
raab”, der er en fortælling fra kri-
gens tid med fi��ne dagligdags detal-
jer. Her skriver hun autograf i Ole
Bondo Christensens eksemplar af
“Tid”. Privatfoto

GARDINBUSSERNE  RULLER  - Bestil et uforpligtende besøg!Ring på tlf. 20 29 70 80

Brug for din lokale gardinfagmand
– lad AVANT GARDINER hjælpe med de bedste løsninger til dig!

Vi garanterer:
• Inspiration og fornyelse til din bolig 

• Tryghed for professionel vejledning 

• Løsninger til store som små opgaver

    

www.avantgardiner.dk

Din Gardinfagmand i Furesø 
tlf. 20 29 70 80


