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Årets Ungdomslederpris 
blev onsdag aften tildelt 
spejderleder Pia Helle 
Pedersen fra KFUM-
Spejderne Søborg 
Gruppe

Af Carsten Egeholt

Ved Folkeoplysningsudval-
gets årlige møde med for-
eningerne overrakte borg-
mester Karin Søjberg Holst i 
onsdags i byrådssalen prisen 
på 10.000 kr. til Pia Helle Pe-
dersen, fordi hun som frivil-
lig leder har gjort en særlig 

indsats for børn og unge i 
Gladsaxe Kommune.

I sin tale til den glade pris-
modtager fremgik det, at Pia 
Helle Pedersen er og bliver 
en spejder af sind og aldrig er 
bange for at tage en udfor-
dring op. Pia har været spej-
der siden engang i 70’erne, 
og har været aktiv først hos 
de grønne pigespejdere siden 
hos KFUM. Hun har været 
leder for børn i alle aldre, og 
sørger uge efter uge for, at 
børn og unge kan lære spej-
derfærdigheder, er aktive i og 
omkring kirken, og får mu-
lighed for at tage på rejser og 

spejderlejr.
Der er ingen tvivl om, at 

mange har Pia med i deres 
spejderminder, og at hun 
som ungdomsleder i Glad-
saxe har sat og stadig sætter 
spor, der bidrager til et kvali-
ficeret spejderliv i Gladsaxe.

Foredrag med  
Anders Lund Madsen
Efter prisoverrækkelsen 
kunne de fremmødte opleve 
den netop nu meget popu-
lære talkshow-vært Anders 
Lund Madsen, som i et fore-
drag så nærmere på for-
eningslivet i Danmark. Det 

lykkedes ham også at tegne 
verdens dummeste dyr, og så 
mimede han ”De sorte spej-
dere” i en gættekonkurrence 
om hans seneste bog.

Spejderleder mødte 
sort spejder

Gladsaxeborgere kan 
stifte bekendtskab 
med den sensuelle 
argentinske dans

Af Niels Rasmussen

Gladsaxeborgere tilbydes nu 
muligheden for at stifte nær-
mere bekendtskab med den 
argentinske dans tango. Det 
sker ved tre arrangementer i 
Aktivcentret. Første gang er 
torsdag 10. december, og der 
følges op med undervisning 
4. februar og 25.marts inden 
der sluttes med en fest fredag 
16. april.

Der er ingen andre forud-
sætninger end at man møder 
frem med en partner og dan-
sesko; til nød kan et par ”Ki-
na-sutsko” bruges. 

Prisen er kr. 40.- pr. person 
pr. gang. 

Gladsaxe Tangeforening 
(Las Tijeras Divertidas) har 
ca. 40 medlemmer sådan ca. 
ligeligt fordelt mellem mænd 
og kvinder. Der trænes hver 
søndag året igennem (undta-
get dog ferier) i Aktivcentret.

Foreningen blev stiftet i 

2004 af entusiastiske tango-
dansere, som gerne ville have 
et træningssted og et forum, 
hvor foreningens medlem-
mer sammen kunne øve sig i 
at danse argentinsk tango. 
Den sociale del er en vigtig 
del af engagementerne og 
medlemmer har været på 
flere rejser sammen, bl.a. til 
Berlin og Warszawa. Hvis 
man er interesseret i opta-
gelse, som sker to gange om 
året – efter sommer og jul, 

skal man være trænet i tan-
go, da foreningen består af 
øvede tangodansere.

Der er imidlertid mulighed 
for at smage på tangotrinene, 
da Vicky og Phillip Steptoe, 
medlemmer af Gladsaxe 
Tangoforening, afholder tre 
Intro-aftener spredt over 
vinterperioden, som afsluttes 
med et lille danse-arrange-
ment, hvor alle de deltagende 
par får lejlighed til at prøve at 
danse ligesom i tangoens 
hjemby, Buenos Aires eller 
tango-aftenerne i Køben-
havns fine Tango-miljø.

Der skal to til tango
Søndag den 8. 
november kl. 14.00 
kan du møde 33-årige 
Lina Rafn på Gladsaxe 
Hovedbibliotek

Den populære sangskriver, 
producer og sangerinde har 
de seneste 11 år brugt stør-
stedelen af sin tid på pop-
bandet Infernal. Derudover 
er hun kendt som den skrap-
pe, men også følsomme 
dommer i X-Factor. Ved dette 
foredrag vil hun fortælle om 
sin musikalske karriere - og 
lidt om X-Factor.  

Lina Rafn er helt sin egen 
og står ved sine meninger på 
godt og ondt. Af samme 
grund er der ikke den avis el-
ler det debatprogram på tv, 
som ikke har ønsket at få 
hendes udtalelse om hverda-
gens problemer. Det er aldrig 
kedeligt, når Lina Rafn åbner 
munden. Selv om hun har 
travlt med musikken, er der 
ikke noget, der er for småt til, 
at hun med ildhu bidrager til 
debatten. I 2007 fik hun bl.a. 
en del opmærksomhed for 
sin kamp for at kunne trække 

sine udgifter til kostumer og 
make-up fra i SKAT.

Lina Rafn venter sit første 
barn i det tidlige forår, og 
derfor kan hun desværre ikke 
være dommer i X-Factor 
2.010. Hun skulle dog være 
på banen igen til sommer, 
hvor Infernal som sædvanlig 
vil gi’ den gas på festivaler og 
venues rundt omkring i Dan-

mark. Gratis billetter til ar-
rangementet udleveres i mu-
sikområdet på Hovedbiblio-
teket, Søborg Hovedgade 220 
fra 1. november kl. 13 - eller 
du kan reservere billetter på 
tlf.: 39 57 63 86. Max. to bil-
letter pr. person. De reserve-
rede billetter skal afhentes 
senest 7. november kl. 14.

Lina Rafn på Hovedbiblioteket

Lina Rafn. Foto: Privat.

Man 
kommer 
virkelig 
hinan-
den ved, 
når man 
danser 
tango. 
Foto: 
Privat.

Fra venstre formanden for Folkeoplysningsudvalget Kim Wessel-Tolvig, årets ungdomsleder Pia 
Helle Pedersen og borgmester Karin Søjberg Holst. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Bladets bladchef Mette Hviid var hurtig på aftrækkeren. Hun gættede på ”De sorte 
spejdere” – og vandt bogen. Til venstre er det Kim Wessel-Tolvig. Foto: Kaj Bonne.

Gæt hvad jeg 
forestiller og 
vind min bog. 
Foto: 
Kaj Bonne.

Fakta

”De Sorte Spejdere” var 
et radioprogram på DRs 
P3, hvor Anders Lund 
Madsen var vært sam-
men med Anders Brein-
holt. Programmet stop-
pede i december sidste år 
efter at have sendt i fire 
år.


