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Vindere 
af gavekort på Biludstillingen 

i Egedal Centret 

lørdag d. 26. maj

TILLYKKE 
Karina Bødker

Kenneth Overballe

Alan Slot

Bettina Madsen

Marie Christensen

I har vundet gavekort til Egedal Centret. 

Alle vinderne er kontaktet.

EGEDAL

Genbrugsgruppen
i Ølstykke afholder marked

søndag den 10. juni kl. 10 – 13
FRI ENTRÈ og GRATIS PARKERING

Besøg os inden sommerferien.
Vi har mange spændende sager  

til brug i sommerferien.
Så kom og gør et godt køb.

www.genbrugsgruppen.dk

SMØRUM Det er en festlig dag
for alle børn i områdets dagin-
stitutioner og dagplejer, når
der onsdag 13. juni klokken
9.30-12 er idrætsdag for de

mindre børn i Smørum. 
Store og små mødes til fæl-

les opvarmning og idræt på
tværs af alder. Dagen er såle-
des et billede på et af de initia-
tiver, der eksisterer i og på
tværs af daginstitutionerne og
dagplejen. 

Idrætsdag i
Smørum

EGEDAL Danmarks Naturfred-
ningsforening i Egedal er tors-
dag den 7. juni kl. 19.00 klar
med en aftentur til Vaserne.

Man mødes for enden af
Fyrrebakken. Et besøg på en
lokalitet, med Allan Gudio
Nielsen som guide, er altid en
oplevelse i sig selv. Han vil bl.a.
fortælle, om seneste nyt, ved-

rørende de fugle man hører og
ser på sin vej.

På denne årstid vil man op-
leve et væld af forskellige fug-
lestemmer, og hvis man er hel-
dige kan man få den lille flag-
spætte at se.

Der anbefales praktisk
vandtæt fodtøj og kikkert til
turen.

Aftentur til Vaserne

EGEDAL Enhedslisten har gjort
sit indtog i Egedal Kommune.

Derfor inviterer partiet nu
til et åbent orienteringsmøde
torsdag den 7. juni kl. 19.00 i
Stenløse kulturhus, Store Sal.

Både medlemmer og ikke
medlemmer indbydes til at
komme og hører nærmere om
Enhedslisten og deres politik.

Man har inviteret Trine Sim-
mel fra Enhedslisten til at
komme og fortælle om parti-
ets seneste 100-dages udspil
og Enhedslistens rolle i kom-
munerne.

Trine Simmel sidder i Ho-
vedbestyrelsen, er 23 år, læser
samfundsvidenskabelig ba-
chelor på Roskilde Universitet

og arbejder hos Danske Stude-
rendes Fællesråd. Hun er aktiv
i SUF, hvor hun bl.a. har siddet
i ledelsen, koordineret skole-
valg og valgkamp til Folketin-
get. Derudover har hun bl.a.
været forkvinde for Landssam-
menslutningen af Handels-
skoleelever.

100 dages program
Enhedslistens 100 dages pro-
gram adresserer en række
spørgsmål der er relevante i
den kommunale debat. Her er
blot nogle enkelte eksempler:

Alle borgere, der har brug
for det sociale system, får ret til
én indgang, én sagsbehandler
og én sagsmappe, der følger
borgeren – uanset om man
skal til møde i beskæftigelses-
forvaltningen, skal tale om ny
bolig eller misbrugsbehand-
ling. Det sociale system skal
være indrettet for borgerne og
ikke for systemet.

Der er gratis adgang og for-
plejning kan købes til favora-
ble priser.

Enhedslisten i
Egedal byder på
åbningsmøde
Trine Simmel kom-
mer til Stenløse Kul-
turhus for at være
en del af Enhedsli-
stens opstart i Ege-
dal Kommune

SMØRUM Lige så længe hun
kan huske, har Frederikke
Bohr sunget og eksperimente-
ret med musik.

I sit barndomshjem i det bo-
fællesskab i Smørumnedre,
hvor hun er opvokset, sad hun
ofte ved familiens flygel og sang
og spillede sine yndlingssange.

På Musikkonservatoriet
sang hun i Børne- og Ung-
domskoret allerede fra 10-
årig, hvor hun blev en del af et
kreativt og musikalsk miljø in-

denfor både klassisk og ryt-
misk musik.

Siden er det gået slag i slag
med den musikalske karriere,
og nu er Smørum-pigen, der
forlængst er blevet voksen,
klar med sin debut-udgivelse
som sanger. Det sker med
EP’en "Unbreakable", der ud-
kommer 16. maj.

Et album med i alt seks
sange, som er blevet til over de
sidste tre år, bortset fra en en-
kelt sang fra 2007. 

Frederikke Bohr siger om
singe sange, at hun har skrevet
dem med stærk inspiration fra
soul, rhytm & blues, funk og
jazz. 

Samt at hun vil fortælle hi-
storien om at miste troen på
sig selv og sin stemme, og om
at finde viljen og enerigen til
at kæmpe sig tilbage til musik-
ken med ny styrke og livsglæ-
de.

En cyklus
"Sangene er kærligheds-
sange, men danner tilsammen
en cyklus, en slags sorg-proces,
som ender i fornyet livsgejst

og styrke med slutsangen "Un-
breakable"", siger Frederikke
Bohr.

Hun håber, at dem der lyt-
ter til EP’en, vil finde sangene
spændende og relevante, og at
hun vil nå ud til flere menne-
sker med sin musik. Ikke
mindste glæder Frederikke sig
til at spille sangene live:

"Det er en helt særlig følel-
se, når mange mennesker lyt-
ter koncentreret på én gang,
og tiden står stille - og ligeså,
når jeg og bandet formår at
sprede energi, så folk "groo-
ver", fortæller hun

due

Frederikke Bohr - er klar med EP’en "Unbreakable" den 16. maj. Pressefoto.

Frederikke fra Smørum
klar med sin første EP
Sanger og sangskriver debuterer med
"Unbreakable"

egedal.lokalavisen.dk


