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TID OG STED
MANDAG

14.00-19.30: Violvej 9: Åbent
i Kilen, værested for folk
med psykiske vanskeligheder
19.00: Lyngehallen Café: Bankospil. Arr.: LUIs Venner
19.30: Lillerød Sognegård:
Al-Anon (pårørende til alkoholikere)
19.30: Lillerød Sognegård:
Anonyme Alkoholikere

TIRSDAG

09.45-12.00: Banerne ved Biblioteket: Ældre Sagen spiller
petanque
10.00-12.30: Biblioteket & Kulturhuset, Skovensvej 4, lokale C og IT-Lokalet: Senior
IT afholder åbent Hus med
rådgivning og assistance til
PC’er samt Tablets & Mobiltelefoner
10.00-14.00: Kirkehavegaard:
Pensionistklubben Rampelyset mødes
14.00-16.00: Allerød Bibliotek,
store sal: Jan Carlsen underholder med Kim Larsens
sange
19.00-21.00: Allerød Bibliotek:
Foredrag og generalforsamling i Hjerteforeningen
Allerød. Indledes med foredraget »Når du bliver ramt
af andres sygdom« om at
være pårørende

BIOGRAFER
MANDAG- TIRSDAG
ALLERØD BIO
19:30: Kursk

Narkobilist
ALLERØD: En 30-årig mand
fra Helsingør blev 02:55
standset af en politipatrulje
på Hillerødmotorvejen 600
meter syd for opkørslen til
Allerød. Manden kørte i en
kassevogn, som han havde
lånt af en bekendt. Det viste
sig, at han ikke havde kørekort. Ved en efterfølgende
blod- og urintest afsløredes
det tillige, at han var påvirket af hash og kokain, oplyser Nordsjællands Politi.

Gribeklo stjålet
fra byggeplads
ALLERØD: En gribeklo til en
gravemaskine er i perioden
fra den 17. januar til den 31.
januar blevet stjålet fra en
byggeplads på Skovmosen,
oplyser Nordsjællands Politi.
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Mentor hjælper studerende på vej
RETTE VEJ: Som
frivillig mentor
hjælper Rolf Andersen internationale
studerende med at
navigere på det danske arbejdsmarked
og i det danske samfund.
ALLERØD: Det kan være
svært at få foden indenfor på
det danske arbejdsmarked
som international studerende, selvom man ofte kan
læse i medierne, at danske
virksomheder mangler eksperter med tekniske færdigheder og international erfaring. Men Rolf Andersen,
der er el-ingeniør og projektleder i Niras, hjælper de
unge studerende på vej.
- Jeg giver de studerende
et skub i den rigtige retning.
Ved at trække på egne erfaringer hjælper jeg mine
mentees med alt fra at udarbejde et godt CV og jobansøgninger til at melde sig
ind i den lokale sportsklub
og give gode råd før en jobsamtale, fortæller Rolf Andersen, der er frivillig mentor i Greater Copenhagen
Career Program, hvis primære formål er at forberede
internationale studerende
med en teknisk baggrund til
en karriere i en dansk virksomhed.
Rolf Andersen mener, at
mentorarbejdet er vigtigt

FAKTA
■■The Greater Copenhagen Career
Program er et seks
måneders program
for internationale
studerende. Det
skal forberede dem
til det danske arbejdsmarked.
■■Programmet er
til internationale
kandidat- eller
masterstuderende,
der begynder en
karriere i en dansk
virksomhed.
Rolf Andersen og hans kinesiske mentee Bo Duan på Niras’ hovedkontor i Allerød. De er begge glade for
ordningen.
for at integrere de internationale studerende. Han peger
på flere udfordringer, som
internationale studerende
støder på, når de med eksamensbeviset i hånden søger
job i Danmark.
For det første kan det danske sprog være en barriere.
Tøvende danske virksomheder, der er i tvivl, om de skal
ansætte en udlænding, kan
være en anden udfordring.
Den erfarne mentor understreger som det tredje, at det
er essentielt vigtigt, at de
unge, udenlandske studerende får opbygget et socialt
netværk og noget at tage sig
til i deres fritid.

Rolf Andersen motiveres
af at se andre lykkes. Derfor
står han altid til rådighed,
også når yngre kollegaer i
hans egen afdeling har brug
for at sparre. Og siden 2014
har Rolf Andersen været
mentor for syv internationale studerende.
- Mentoring er spændende,
for jeg møder aldrig to mentees med de samme behov,
siger han.

Mange fordele

Sidste år blev Rolf Andersen mentor for Bo Duan, der
kommer fra Kina og studerer til elektroingeniør på
Danmarks Tekniske Uni-

Barresøgård er klar med
årets koncertprogram

Debat

Birkeris er blandt de musikalske indsal på Barresøgård den kommende sæson.
les, der er på programmet.
Bag navnet står tre femtedele af det professionelle
Repeatles. Bandet fejrer 50året for udgivelsen af Abbey
Road- albummet, men spiller også mange andre Beatlessange.
Den 4. august er der børnekoncert med Rumlerim.
Rumlerim står blandt andet
bag hittet Max og Antonette
fra Børnenes Trafikklub.

per partnerskabet dog ikke
der. For han holder kontakten til sine tidligere mentees
og følger deres karriere fra
sidelinjen.
Ifølge Rolf Andersen er der
et stort potentiale i at ansætte internationale studerende. Således har to af hans
tidligere mentees været ansat hos Niras, hvor de har
bidraget med nye perspektiver til afdelingen, samtidig
med at de har været et friskt
pust til virksomheden.
mette

Unødvendig
belæring fra S

GÅRDLYD: Besøgs–
gården har booket
musik til hele sæsonen.
LYNGE: Der er endnu lidt tid,
til Barresøgård begynder
sine Åbent Hus-arrangementer den første søndag
i måneden. Men sæsonens
koncertprogram er allerede
på plads, og gården glæder
sig til at kunne præsentere
rækken af musikalske oplevelser.
Koncertprogrammet begynder den 18. april, som er
skærtorsdag, hvor Anne Eltard og hendes kvartet spiller catchy rytmer. Allerede
dagen efter er der mere musik på gården. Det står J. Tex
and his Volunteers for.
5. maj underholder det rytmiske kor Cikaderne med
blandt andet musical-hits,
Elton John og Sebastian-sange. Og den 2. juni sørger Birkeris på i alt 16 mand
for folkemusik fra hele verden.
I juli måned er det 3Peat-

versitet (DTU). Bo Duan er
glad for at have en mentor,
der kan hjælpe ham på vej.
- Der er mange fordele ved
at have en mentor som Rolf
Andersen. Jeg har lært,
hvordan det danske arbejdsmarked fungerer. Derudover har jeg fået et særligt
indblik i, hvad danske arbejdsgivere forventer af mig
for eksempel til en jobsamtale, siger han.
Mentorordningen varer
seks måneder, og i den periode mødes Rolf Andersen
og Bo Duan en gang om måneden. De sparrer desuden
løbende, hvis der er brug for
det. For Rolf Andersen stop-

■■Frivillige mentorer
hverves igennem
IDA og Foreningen
NyDansker.

Måneden efter er der lidt
andre boller på suppen, når
Aske Jacoby med trio kommer til gården.
Sæsonen slutter den 6.oktober, og traditionen tro
slutter sker det med folkemusikorkesteret
Orføvs
under ledelse af Alf Blume.
Orkesteret har nu 42 år på
bagen.
mette

ALLERØD:
Formanden
for S i Allerød, Grethe
Munk slår i sit læserbrev
»Pinligt indlæg fra Martin Wolffbrandt« (Frederiksborg Amts Avis den
26. januar) fast, at jeg har
mange års byrådserfaring, men er uenig i mit
indlæg »Ugler i Farremosen« (Frederiksborg
Amts Avis den 22. januar). Det giver anledning
til en længere belæring
om Styrelsesloven (som
jeg udmærket kender).
Den Kommunale Styrelseslov er imidlertid
ret uinteressant her. Det
interessante er, om der
er politisk uenighed mellem Socialdemokratiet
og Konservative.
Før alle møder i udvalgene i byrådet holdes et
møde mellem administrationen og udvalgsformanden. Det er på
byrådsmøder
mange
gange slået fast, at vi
ikke vil give dispensati-

oner i Farremosen. Det
var baggrunden for min
bekymring om »Ugler i
Farremosen«. For hvis
der var politisk enighed
til ikke at give dispensationer, og dette blev
kommunikeret til administrationen, ville dagsordenen formentlig have
set anderledes ud.
Mit indlæg og den fornyede debat om Farremosen har givet det resultat,
jeg håbede på. I Allerød
Nyt slår formanden for
Teknik-, Erhverv-, Plan& Miljøudvalget, Miki
Dam Larsen (S), fast, at
»Politisk har man lovet
ikke at give dispensationer«. Det er præcist den
linje, jeg håber, vi er enige om. Jeg håber, at Miki
Dam Larsen har sit bagland med sig, så vi kan få
alle politiske ugler i Farremosen udryddet.
Martin H. Wolffbrandt
Medlem af Allerød
Byråd for Konservative

