Tirsdag 06. februar 2018

Guldalderen
i Roskilde

Forlægger Brian
Christensen med et
tryk af forsiden til
bogen, filialdirektør Christina Sahler Ruparelia og
forfatter Lotte Fang
i et af de miljøer,
der var med til at
tiltrække kultureliten i 1800-tallet.

Lotte Fang klar med ny bog om byens
kulturpersonligheder i 1800-tallet
Lokalhistoriker Lotte Fang er
ved at finpudse sin seneste bog
med titlen: Roskildes Guldalder - 1800-tallet, der handler
om nogle af de store personligheder, som var i Roskilde i
perioden.
- Jeg har fundet 12 personligheder, der alle kom til byen
i 1800-tallet, siger Lotte Fang.
- De 10 af dem har jeg skrevet et kapitel om til hver, og de
to sidste Gustav Wied og L. A.
Ring har min far Arthur Fang
skrevet om.
- Historien om de 12 personer holder sig til, hvad de foretog sig i Roskilde.
Lotte Fang har skrevet
historien om C. E. F. Weyse,
Hans Matthison-Hansen, H. C.
Andersen, Wilhelm Marstrand,
J.P. E. Hartmann, Vilhelm Melbye, Aage Matthison-Hansen,
Holger Drachmann, Agnes
Henningsen og Jeppe Aakjær.

- Roskilde kom ind i folks
bevidsthed, da De rådgivende
Stænderforsamlinger åbnede
i 1835 og jernbanen til København åbnede i 1847, siger Lotte Fang.
- Den korte afstand til
hovedstaden førte en turisme
med sig, hvor den lille købstad
og naturen trak.
Planen er, at bogen skal
udgives i løbet af i år. Udgivelsen er kommet lidt tættere på,
da Nordea-Fonden har givet
30.000 kroner til formålet.
- Vi er altid glade for at kunne støtte den form for lokalformidling, siger filialdirektør
Christina Sahler Ruparelia fra
Nordea i Roskilde.
Bogen bliver udgivet på
Forlaget Brian Christensen,
der tidligere har udgivet Lotte
Fangs bøger ’Gader og Stræder
i Roskilde Kommune’, ’Sct. Jørgensbjerg’ og ’Mit Roskilde - 10
personligheder fortæller’.
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Hvordan giver det mening
at gå til advokat på Valentines dag?
Åbent Valentine-Hus onsdag den 14. februar 2018 fra kl. 9-17
Valentinsdag er ”de elskendes helligdag”. På
denne dag udveksles kort, blomster, chokolade
eller andre former for kærlige gaver.
Nu kan du give din elskede en klog Valentinesgave: ”Væk med bekymringerne; ingen
søvnløse nætter, for nu er der styr på
arven, livet og økonomien – også hvis der
skulle indtræffe sygdom eller dødsfald i fremtiden. Kom med mig til åbent hus hos Forum
Advokater”.
Og vi er så klar. Åbent Valentine-Hus onsdag den 14.
februar 2018 fra kl. 9-17. Kig ind og tal med en af vores
advokater. Uden det koster noget.

Lotte Fang er dykket ned i 1800-tallet for at berette om de kulturpersonligheder, der færdedes i Roskildes gader og stræder i perioden.

 SKAKDAG Fredag 9. februar deltager 140 elever fra Himmelev Skole og Vor Frue Skole i
Skolernes Skakdag 2018. Skakdagen kaldes hjernens årlige
motionsdag og arrangeres af
Dansk Skoleskak. Dansk forskning har vist, at skoleskak har
positiv indflydelse på elevers
matematiske kompetencer.
Især drenge har stor gavn af
skoleskak på skemaet.
 LØB I PARKEN Søndag 11.
februar kl. 10 er der fastelavns-

løb i Folkeparken med ’Løb for
Livet’. Ruten er på 1,665 km i
afvekslende terræn og alle er
velkomne til at løbe en eller
flere omgange. Startstedet er
for enden af Louisevej, lige før
toiletbygningen. Der betales et
mindre deltagergebyr, og der
trækkes lod om præmier efter
løbet. Foreningen arrangerer
motionsløb i Folkeparken den
anden søndag i hver måned
og giver yderligere oplysninger på loebforlivet.dk.
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Der er ikke venteliste, men vi har afsat 15 minutter til
hver gæst. Så kan vi svare på spørgsmål og hjælpe dig
med at vurdere, hvad du kan gøre indenfor de juridiske
områder, der betyder mest for dig som privatperson.
Du behøver ikke bestille tid, men møder blot op i receptionen på Havnevej 3 i Roskilde. Lidt ventetid kan forekomme.

Hvad kan du spørge om:
• Er et børnetestamente en god idé?
• Hvad betyder ”særeje” og hvorfor kan det være både
godt og skidt?
• Hvem arver mig, når jeg ikke har lavet testamente?
• Har jeg brug for et testamente, og hvad skal det indeholde?
• Kan jeg spare arveafgift?
• Hvad kan en fremtidsfuldmagt gøre for mig?
• Hvordan undgår vi at skilsmissen bliver noget rod for os
og børnene?
• Hvad er konfliktmægling, mediation og retsmægling?
• Hvad er bedst – retssag eller konfliktmægling/mediation?
• Kan jeg sikre, at der ikke bliver uvenskab, når jeg er
død?
• Er min ægtepagt eller mit testamente stadig i orden?
Hvis du efter vores samtale vil have gjort mere ved sagen,
fortæller vi hvordan det kan ske og hvad det koster.
NB: Du kan læse mere på www.forumorientering.dk og
du kan på www.business.dk/brevkassen læse vores svar i
Berlingske Business om arv og testamente; om skilsmisse;
ægtepagt og særeje; ugifte samlevende; bolig; skat og
pension; gaver og lån; naboer; bank og gæld og børn.
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