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Carl Nielsens 150 års Jubilæum 

Legendariske indspilninger med bl.a.

Danmarks Radiosymfoni-
orkester og Soning pris-
vinder Herbert Blomstedt.
 

Vi fejrer Carl Nielsens 150 år med 
dette eksklusive 6CD’s bokssæt.
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INKL. ALT DETTE:  
Carl Nielsens samlede 
symfonier, 
Maskarade (komplet), 
Aladdin Suiten, 
Lille Suite for Strygere,  
Hymnus Amoris.
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Fødsels-
dagspris 

150,-
inkl. fragt
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DAGEN I ØVRIGT

Ring tilbage 
hos familien  
efter 71 år
STORBRITANNIEN: En bryl
lupsguldring tilhørende en 
britisk soldat er efter mere 
end 70 år blevet returneret 
til familien. 

Ringen tilhørte John 
Thompson, der i 1944 un
der Anden Verdenskrig var 
med til at flyve forsyninger 
til antifascistiske op rørere i 
Albanien, da hans fly styr
tede ned. Alle om bord 
 mistede livet. 

Ifølge Sky News blev rin
gen, der har indgraveret 
»Joyce and John«, fundet i 
1960 af en albaner, der led
te efter metal i det bjerg
rige område, hvor flystyr
tet fandt sted. 

John Thompson blev gift 
med Joyce Mozeley i juni 
1944, en uge inden han blev 
sendt til udlandet. 

Det lykkedes sidste år 
 endelig at finde frem til John 
Thompsons familie, og for 
nylig blev ringen så overrakt 
til John Thompsons søster, 
Dorothy Webster, ved en 
 ceremoni.  BNB

Joke-rekord: 
26 oneliners 
på ét minut
STORBRITANNIEN: Den bri
tiske komiker Clive Green
away kan nu kalde sig den 
hurtigste jokemager på 
Jorden. 

Den 57årige brite slog 
for nylig ifølge The Guar
dian den tidligere verdens
rekord for flest vittigheder 
på ét  minut ved at fyre hele 
26 af på de 60 sekunder. 

Den tidligere rekord lød 
på 21 og var fra 2012. 

Clive Greenaway har 
brugt flere måneder på at 
øve sig op til rekord forsøget, 
der blandt andet indeholdt 
oneliners som »Min kone 
og jeg var meget lykkelige, 
så mødtes vi«.  BNB

INITIATIV
Jacob Kaas
jaka@berlingskemedia.dk

VIBORG: Torsdag middag, 
ganske kort efter, at en insiste
rende klokke havde bekendt
gjort, at det var spisetid, stim
lede eleverne fra Viborg Pri
vate Realskole sammen foran 
den lille nye salgsbod i hjørnet 
af skolegården. 

Bag disken stod Rebecca 
Dall og Mathilde Kjeldsen 
klar til at sælge frokost for en 
flad tier. Et koncept de to ven
inder fra 9. klasse selv havde 
udtænkt og tilrettelagt i for

bindelse med et projektfor
løb. Boller, pizzasnegle og salat 
havde de haft held til at over
tale Byens Kagemand i Frede
riks, alias Lars Trier, til at være 
hovedsponsor for. 

Og sammen med bagerlær
lingen Sanne Poulsen stillede 
han an med 750 menuer, kvit 
og frit i den gode sags tjeneste.

»Jeg synes, at det var så flot 
at se to unge mennesker tæn
ke på andre på den måde, så 
det ville jeg gerne hjælpe dem 
med,« siger Lars Trier.

Et stykke fra den travle fro
kostbod betragtede pigernes 
klasselærer AnneMette Lihn 

det, der rent opgaveteknisk 
kvalificerede den kreative ud
førelse af projektopgaven. Og 
hun var ret stolt over det, som 
hun kunne se pigerne levere.

»Det er ret usædvanligt, at 
elever engagerer sig så per
sonligt i sagen, som de har 
gjort. Man kan også se, at de 
er et godt makkerpar. Det er 
i det hele taget et flot projekt, 
pigerne har arbejdet med,«  
siger AnneMette Lihn.

Efter godt 20 minutters 
kamp med at betjene de man
ge sultne skolekammerater 
kunne Rebecca Dall og Ma
thilde Kjeldsen endelig gøre 

status på den event, de havde 
arbejdet frem imod i ugevis.

»Vi synes, at det er gået over 
al forventning, og vi er virke
ligt glade for alle, der har hjul
pet os og støttet os i projektet,« 
siger en storsmilende Mathil
de Kjeldsen. 

Både hun og veninden har 
set kræftens grumme ansigt i 
deres nærmeste familie, og det 
var blandt andet det, der drev 
projektmagerne fremad.

»Vi ville så gerne skabe no
get, der kunne gøre en forskel 
i den virkelige verden,« siger 
Rebecca Dall, der stolt kunne 
konkludere, at makkerparret 

vitterligt havde gjort en for
skel.

Det indsamlede beløb fra 
frokostboden vil blive over
rakt til en lokal repræsentant 
fra Kræftens Bekæmpelse, der 
står bag kampagnen Støt Brys
terne, ved en senere lejlighed.

I de kommende dage står 
den på reflektion og analyse 
for Rebecca Dall og Mathilde 
Kjeldsen. De skal nemlig sam
menfatte hele deres projekt 
i en rapport, som skal frem
lægges og bedømmes i for
bindelse med deres afgangs
eksamen.

Skolepigerne der gerne ville gøre en forskel
I det store spisefrikvarter på Viborg Private Realskole torsdag middag solgte to elever fra 9. klasse boller,  
pizzasnegle og salater til skolekammeraterne. Pengene, de fik i kassen, skal gå til kampagnen »Støt brysterne«.

Mathilde Kjeldsen og Rebecca Dall (forrest t.h.) havde overtalt Byens Kagemand i Frederiks til at sponsorere frokostposer, som blev solgt til skolekammeraterne.


