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Af Michael Engelbrecht
Selv efter flere dages tøvejr
er det forbundet med en ik-
ke ringe fare, at benytte cy-
kelbane og fortov på Pile Al-
lé. Flere er faldet - ikke
mindst på hjørnet ved Ros-
kildevej - hvor der stadig er
store isknolde, der er ekstra
glatte i tøvejr, og cykelba-
nen på Pile Allé har i flere
uger været ikke eksisteren-
de.

- Rydningen af sne på

strækningen fra Runddelen
til Roskildevej har trods
mange klager ikke haft før-
ste prioritet, da det ekstre-
me vejr har taget alle res-
sourcer andre steder, oply-
ser, Poul Jepsen, der har an-
svar for snerydningen. - Men nu skal vi nok ryd-

de resten, og det bliver nok
med hakke, for sneen er
blevet til klar is, siger han.Kommunen har i 2009 i

alt brugt 7,5 mill. kr. på sne-
rydning - en stor sum, når
der på budgettet kun er af-
sat en enkelt million.
Læs også side 3 om bilernesproblemer ved Flintholm
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FÅR DU DET HELE MED?
Hos Frederiksberg Private Høreklinik kan det offentlige 

tilskud dække både høreapparater, behandling, garanti 

                                                          og service i 4 år. 

Vi handler kun med den  bedste kvalitet fra  Oticon, Widex og Siemens
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ADVOKATFIRMAET JERRY OSBAK
fejrer 2011 med følgende pristilbud:

• Alle testamenter, uanset indhold kr. 3.950,00

• Alle ægtepagter, uanset type kr. 3.950,00

• Alle skøder på ejerlejligheder og parcelhuse,

 uanset indhold kr. 9.900,00
• Dødsbo, fast pris aftales på første møde

• Andelskøb kr. 7.400,00
Alle priser er inkl. momsRing nu og få et hurtigt møde!Advokatfirmaet Jerry Osbak

Nørregade 30, 1165 København K.
Telefon.: 33 14 42 00

www.osbak.dk • E-mail: osbak@osbak.dk
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RealMæglerne HANNE LØYE 
- FREDERIKSBERG tilbyder Solgt eller gratis

Hanne LøyeFalkoner Allé 18, 2000 Frb.
Tlf. 38346500, Fax. 38346506
frederiksberg@hanneloye.dk
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I sidste uge kom den gode

nyhed, Glyptoteket får nyt

mesterværk af Monet, og

det kan allerede ses på mu-

seet.
Claude Monet er impres-

sionismens mester, og med

maleriet “Oversvømmelse

ved Giverny” fra 1896 har

Glyptoteket fået et nyt

hovedværk. Nu har museet

syv malerier af den verdens-

kendte franske maler, og

har dermed Danmarks stør-

ste samling af kunstnerens

malerier.

“Oversvømmelse ved Gi-

verny” er typisk for Monet,

der malede lysets, vandets

og luftens skiftende farve-

spil. I efteråret 1896 regne-

de det massivt, og floden

Epte gik over sine bredder.

Lige bag Monets ejendom

ved landsbyen Giverny

nord for Paris 

- Det er en fantastisk ga-

ve, museet har modtaget.

Maleriet er en sjældenhed,

som ikke har været udstillet

i over 30 år, siger direktør

Flemming Friborg.

Frem til april tilbyder

Glyptoteket guidede ture

om Claude Monet på ud-

valgte søndage.

Glyptoteket har fået nyt

mesterværk af Claude 

Monet: “Oversvømmelse ved

Giverny”.          
        pressefoto
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sælger 2 lejlig
heder 

om dagen

www.base1.dk

LUNDIN
JUVEL & ANTIK

33 13 21 11
Vester voldgade 21

kommer overalt

Guld 
&

Sølv
købes

FORUM GULD & SØLV
Åben kl. 11-17.30
Johnstrups Alle 1

mellem Forum og HC Ørsteds Vej

Tlf. 2844 4711 / 3535 0216

Simon kreutzer rengøring, 
søger m/K personale til trappevask og 

rengøring i københavn og omegn.

Vi mangler personale til deltid og fuldtids 
stillinger. Løn efter gældende overenskomster

Ring venligst på tel. 33 25 25 64, 
for en uddybende samtale

U-lande. Det kræver
sin mand at bygge en
helt ny by til 1.500
mennesker - i Afrika,
fortæller 41-årige An-
ne Mette Müller til Lo-
kalavisen.

Da den 41-årige arkitektud-
dannede Anne Mette Müller
lørdag 7. maj satte sig ind i en
flyver med endestation i
Rwanda, var det starten på et
seks måneder langt ophold i
et land, som geografisk og
kulturelt ligger meget fjernt
fra Danmark. 

Formålet med Anne Mettes
tur er at assistere den lokale
regering i et ambitiøst byg-
ningsprojekt. 

Kort fortalt drejer projektet
sig om at bygge en ny lands-
by bestående af 380 huse med
plads til i alt 1.500 indbygge-
re. 

Projektet er en del af et stør-
re udviklingsprogram, Rwan-
das regering har sat i gang i år.
Anne Mette Müller er igen-
nem ADRA Danmark blevet
ansat til at arbejde for den lo-
kale guvernør i Karongi pro-
vinsen i seks måneder, hvor
hun skal hjælpe de lokale en-
treprenører. 

Hvis alt går vel, vil den
planlagte landsby blive et for-
billede for resten af Rwanda,
hvor det er planen, at der skal
bygges yderligere 1.500
landsbyer. 

I første omgang bliver der
etableret veje, og det sker
med håndkraft og bliver ud-
ført af de folk, som skal bo i
landsbyen, da der ikke er
økonomi til andet. 

Da Anne Mette trådte ud af
flyveren i Rwandas hovedstad
Kigali den lørdag  i maj star-

tede et nyt og anderledes liv
for hende. 

Der er ingen tvivl om at de
seks  måneder i Rwanda bli-
ver en oplevelse for livet.
Rwanda hører til et af verdens
fattigste lande og er fortsat
præget af den voldsomme
borgerkrig, der hærgede lan-
det i starten af 90'erne og kul-
minerede i folkedrabet 1994.

Men samtidig byder landet
på så meget skønhed, at det
kan være svært ikke at falde
for landet og dets indbyggere.
- Her er helt utroligt smukt -
trods fattigdommen, skriver
Anne Mette i sin rejsedagbog. 

- Rwanda er et af Afrikas
fattigste lande, alligevel føler
jeg en form for stolthed i be-
folkningen. 

Det kan være svært at flytte
til et nyt sted med et andet
sprog og en anderledes kul-
tur. 

At flytte til et afrikansk u-
land kan være lidt af en
mundfuld. Det kan Anne
Mette tale med om. 

- Det kan være hårdt at væ-
re hvid (muzungu) hernede,
da der ikke er mange af os i
Kibuye. Der bliver hele tiden
kigget ekstra meget på én, så
man virkelig er i fokus. Man
skal smile, hilse og give hånd. 

SSttoorr  ttåållmmooddiigghheedd
Vælger man alligevel at flytte
til et land som Rwanda, er det
vigtigt at tage en god portion
tålmodighed med i bagagen
og glemme alt om struktur og
effektivitet. 

Det måtte Anne Mette også
ret hurtigt erkende efter kun
at have opholdt sig nogle uger
i landet. 

I forbindelse med istand-
sættelsen af hendes eget hus i
Rwanda fik Anne Mette for al-

vor et indblik i rwandisk byg-
gevirksomhed. 

- De arbejder meget primi-
tivt og ustruktureret hernede.

- Det er sjovt at se i mine
danske øjne, hvor vi altid er
så super-organiserede i næs-
ten alt hvad vi foretager os -
ikke fordi det nødvendigvis
er positivt, er Anne Mettes
umiddelbare indtryk af de lo-
kale håndværkeres arbejds-
metoder. 

Men kulturforskellene op-
leves også den anden vej. An-
ne Mette er nemlig ikke bange
for selv at tage fat, og det over-
raskede flere af de lokale at se:

- De var målløse og meget
overraskede over at se en
“muzungu” arbejde, de gloe-
de og smågrinede, fortæller
Anne Mette.   

DDaannss  oogg  hhoofftteessvviinngg
Men mødet med en ny og an-
derledes kultur byder på me-
get mere end forskellige hud-
farver og arbejdsmetoder.

Især den afrikanske musik
og dans synes allerede at ha-
ve fundet en helt særlig plads
i Anne Mettes hjerte. 

- Der har hver weekend
været høj musik på stranden
med skønne afrikanske ryt-
mer, og alle omkringværende
har danset rundt - både unge
og ældre. 

- De elsker musik og jeg
dansede også med. Fik at vi-
de at jeg danser som en afri-
kaner,  fortæller Anne Mette

Anne Mette har endnu 4
måneder tilbage af sit ophold
i Rwanda, og vi ser spændt
frem til at høre mere om hen-
des oplevelser i “de tusinde
bakkers land” Rwanda. Et op-
hold, som uden tvivl byder på
mange flere spændende, sjo-
ve og også hårde oplevelser.

41-årige Anne Mette Müller fra Vesterbro er på spændende, men hårdt arbejde i Rwanda 

På job for Afrika


