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Centerråd - en
smuk utopi
Debat
Teoretisk er det en fin
tanke, at beboere og pårørende mødes og taler
om ideer og ændringer på
plejehjemmene.
I praksis er beboerne
dog i en forfatning, der
ikke levner megen styrke
eller overskud til planlægning for fremtiden. I
gennemsnit lever beboerne godt to år på plejehjemmet, så længere forløb er ret uinteressante.
De pårørende er kun pårørende så længe, den, de
er pårørende for, lever.
Jeg har selv været med-

VM-sklibet Viking er det største glasskib, som de lokale kunsthåndværkere har lavet. Det skal stå i Fox Sports studie under VM. Foto: Egeværk

Danske VM-skibe skydes
ud til amerikanske seere
EKSPONERING: Fire
lokale kunsthåndværkere har kreeret
tre store vikingeskibe til det amerikanske VM-studie, hvor
millioner af seere
vil kunne se dem til
VM i Rusland.
HUNDESTED: Når startskuddet går for VM i Moskva,
kan alle amerikanske fodboldfans godt indstille sig
på at stifte bekendtskab med
dansk kunsthåndværk, når
det er bedst. TV-kanalen
Fox Sport, som har de amerikanske rettigheder til VM,
har valgt at udsmykke deres
VM-studie med Glasskibe
lavet af de lokale møbelsnedkere fra Egeværk og glaspustere fra Backhaus-Brown,
som ligger side om side på
Hundested Havn.
Her har de de seneste to år
oplevet stor succes med de
Glasskibe, som Fox Sport
har forelsket sig i. Alligevel
er VM-oplevelsen noget særligt.
- At blive udvalgt til sådan
et projekt er altså lidt surrealistisk. Jeg kan stadig
huske, da den mail tikkede
ind sent om aftenen i januar,
siger Mette Bentzen fra Egeværk, der fik forespørgslen
på den store opgave på Instagram.
- Vi er oppe i nogle vilde dimensioner her - Fox Sports
og Telemundo har købt TVrettighederne til VM-slutrunderne i år og 2022 for

en milliard dollars, og er
eneste tilbud til de mange
millioner seere, der gerne
vil følge med i VM i fodbold.
Vores Glasskibe vil være på
hver eneste dag som dekoration i studiet, så det er en
massiv eksponering for os.
Vi er vildt stolte og har store
sommerfugle i maven.

Forelsket på Instagram

Mens uret har tikket ned
for fodboldfans over hele
verden, har en mand fra Texas arbejdet hårdt på at få
det amerikanske VM-studie klart. Han hedder Jesse
Medeiros, og er set designer for Fox Sports, der har
enerettigheder på at sende
VM-fodbold til de amerikanske fans.
Han forelskede sig i glasskibene på billeder fra det
sociale medie Instagram
og bestilte efterfølgende
tre enorme skibe i glas og
træ fra Egeværk og Backhaus-Brown til dekoration

af studiet. Et af skibene er
det største, som kunsthåndværkerne har lavet. Det
måler 1,12 meter og voldte
undervejs problemer.
- Det største skib knækkede faktisk i glasset. Det sker
ind i mellem, fordi de er så
svære at lave, men heldigvis nåede vi at lave et nyt
magen til. Det er jo tegnet til
studiet, så størrelse og farve skulle passe, siger Mette
Bentzen.
Henvendelsen fra Jesse
Medeiros kom i januar i
året, og efter en lang dialog
med Jesse om størrelser,
farver og udtryk, blev de
unikke VM-skibe kreeret i
de to værksteder, og afsendt
til Texas efter påske.
Herfra hed destinationen
Moskva, og Jesse Medeiros melder nu klar fra det
TV-studie, der eksklusivt
sender VM til de amerikanske fodboldfans.
»The pieces are on set and
look great«.

Glaspustere Andrew Brown og Nanna Backhaus (Backhaus-Brown)
og møbelsnedkere Mette Bentzen og Lasse Kristensen (Egeværk) står
bag de populære Glasskibe.
Photo: Mew

- Nogen gange må vi knibe
os selv i armen. VM er virkelig en skelsættende milepæl
og vidner om den udvikling,
vi har været igennem, siger
Mette Bentzen.

Det danske råstof

Kombinationen af dansk
kunsthåndværk fra en mindre kystby, en stor amerikansk tv-station og et verdensmesterskab i fodbold er
usædvanlig - og sandsynligvis ikke set før.
- Det er en helt usædvanlig
historie, men den bekræfter, at hvis man kan tale om
et dansk råstof, er det vores
dygtige designere og kunsthåndværkere. Det råstof
har historisk sat Danmark
på verdenskortet, og det potentiale har råstoffet fortsat,
siger formand for Danske
Kunsthåndværkere og Designere, Hans Christian Asmussen.
- En sjov, men vigtig krølle
på historien om VM-skibene
er, at forespørgslen kom via
et socialt medie. Det siger en
masse om, at verden både er
blevet større og mindre de
seneste år, og at kan man
noget helt særligt, skal man
som iværksætter bare se at
få det kommunikeret ud. Jeg
håber, denne historie vil inspirere alle vores medlemmer og andre iværksættere.
Glasskibene fra Egeværk
og Backhaus-Brown har tidligere været på udstillinger
verden over, pyntet i Aftenshowets studie og den danske ambassade i Beijing har
netop forespurgt, om de kan
udstille skibe i Kina.

lem af et centerråd, og
møderne var præget af
fravær pga. sygdom og
dødsfald.
Jeg har til gengæld oplevet, at man som pårørende altid bliver mødt
med forståelse og ønsker
fra plejehjemmets side
om at gøre det bedst muligt for beboerne.
Så tal med personalet
her og nu, når du har noget på hjertet, og lad være
med at spilde den kostbare tid, beboerne har
tilbage.
Lis Hedelund
Funkisvej 8, Hundested

Motionsvandring
med museet
FREDERIKSVÆRK: Få kondien og historien på plads på
én gang! Det kan ske ved at
tage med på Industrimuseet
Frederiks Værks Historiske
Motionsvandring rundt i
Frederiksværk og omegn ,
hvor man kan blive klogere
på byens fortid som storproducent af krudt, kugler, kanoner og komfurer.
Turen varer ca. to timer
på søndag 17. juni klæ.11-13
med mødested foran Palæet på Torvet. Her begynder
fortællingen 250 år tilbage i
tiden, og deltagerne følger i
hælene på generalmajor J.F.
Classen, der opførte Kanonstøberiet, kendt som Gjethuset. Her støbtes gennem
tiden alt fra bronzekanoner
til komfurer beregnet for

husholdninger i hele kongeriget. Deltagerne får også
historien om Palæet, krudtværket, Arsenalet og Projektilmagasinet, inden turen går langs med kanalen
helt ud til Arresø med stop
ved Arresødal, J.F. Classens
gamle hovedgård, hvor der
både var landbrug og privatbolig. Turen slutter ved
Vinderød Kirke, hvor generalmajorens jordiske rester
er stedt til hvile i et dertil opført kapel, udsmykket med
stærke symboler.
Det koster 60 kr. at deltage
og billetten købes hos omviseren.
Turens længde er ca. 6,5
km og deltagerne skal være
godt gående og iført fornuftigt fodtøj.

16.814 kroner til
forældreløse børn
HALSNÆS: Med en indsamlingsbøtte i hånden og et
smil på læben gik borgere
fra Halsnæs Kommune den
6. maj på gaden for at samle
ind til SOS Børnebyerne. Nu
er de mange donationer talt
op, og borgerne fra Halsnæs
Kommune har i alt støttet
indsamlingen med 16814
kroner. På landsplan samlede 4.355 indsamlere 4 millioner kroner ind til SOS Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn.
- Vi er meget glade for danskernes opbakning. SOS
Børnebyerne vil gerne sende et stort tak til de 4.355
danskere, der rev en dag ud
af kalenderen for at hjælpe forældreløse og udsatte
børn. Og det er fantastisk at
se, hvor mange der priorite-

rede at støtte SOS Børnebyerne, da en af vores indsamlere bankede på døren, siger
Mads Klæstrup Kristensen,
direktør i SOS Børnebyerne.
Pengene fra landsindsamlingen går til SOS Børnebyernes arbejde for, at flere
børn kan vokse op med forældre, der passer godt på
dem. I børnebyerne får udsatte og forældreløse børn
en ny familie og en ny SOSmor. SOS Børnebyerne arbejder i 135 lande og hjælper
på verdensplan ca. 1,6 mio.
børn og voksne ved at drive
både børnebyer, lægeklinikker, skoler og børnehaver,
og træde til i katastrofer og
krig med nødhjælp.

