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ud af mobning i MGP
sang og dans, mens iPod’en
spiller musikken.
- Jeg glæder mig til at stå
på scenen. Jeg kan være mig
selv og danse, men jeg bliver
nok lidt nervøs lige inden,
jeg skal på scenen, men jeg
tror hurtigt, man vænner
sig til det. Jeg tror, jeg har en
god chance, håber hun.

FAKTA

I MGP-land igen
Inden sangfuglen fandt ud
af, at hun var gået videre til
finalen, hvor tre går videre
til den endelige finale under
musikshowet, skulle hun
dog blive meget ked af det.
Både hun og forældrene troede nemlig, at fristen for at
blive udtrukket var dagen
før den rigtige dato, og Flora blev ulykkelig over ikke
at være med. Dagen efter fik
hun sig derfor en glædelig
overraskelse. Og forældrene deler hendes glæde.
- Det er spændende og en
god oplevelse for Flora. Der
er meget konkurrence, så
hun må ikke blive ked af
det, hvis hun ikke vinder.
DR har været rigtigt gode
til at håndtere børnene og
tage hånd om dem både før
og efter showet. Forældre
bliver plantet ved kaffeautomaten under audition, og så
tager de sig af børnene. Det
er en helt lille verden, hvor
det hele handler om showet.

Det er med både sjæl og følelser, at sang-stjernen synger om, at alle
skal behandles ordentligt. Hun ved, at der er opbakning fra sin nye
klasse, som hun har fået billetter til showet til.
Foto: Thomas Olsen
Man kommer helt i MGPland, fortæller Jesper Hofmann Lindahl.
Flora optræder under

 Flora Ofelia Hofmann
Lindahl er årets yngste MGP-deltager.
 Hun er den eneste
deltager på Sjælland
udenfor Københavns-området.
 Hun har flyttede fra
Kværkeby mellem
Ringsted og Borup
til Bisserup for syv år
siden.
 Hun kan godt lide at
gå ture og lege i skoven, som ligger tæt på
hjemmet.
 Hun synger, spiller violin, danser ballet og
spiller klaver.
 Hun skal dyste mod
Uzz (København NV),
Tyrhan (Brønshøj),
Emma Rosa (Lyngby),
Ten Eyes (Ry), Dicte
(Aalborg), Tyrees Tyr
(Frederiksberg), Caroline Sophia (Randers),
LadyBirdz (Jelling)
og The Tumbles (Allerød).

kunstnernavnet Flora-Ofelia med sangen Du, Du, Du.

»

Det er to fantastiske piger, der er her,
fordi de synger godt.
Rasmus Ladefoged,
souschef DR B&U

som optrådte sammen i 2013
og Energy i 2012, hvor lillesøster sang og storesøster
dansede. Men jeg kan ikke
komme på nogen, der uafhængigt af hinanden har
været med, fortæller souschef i DR B&U, Rasmus Ladefoged.

Det er fordi de er dygtige
Det er tre år siden, at den
dengang ni-årige Freja-Bella sang på scenen i Aalborg.
Nu er det hendes ni-årige lillesøsters tur.
- Det er noget særligt med
et søskendepar i MGP, men

Unge overskred grænser
for julemærkehjem
SKÆLSKØR/SLAGELSE:
56
elever fra Xclass i Slagelse
har i denne uge gjort flere
gode gerninger.
I forbindelse med velgørenhedsarbejde i et projektforløb valgte de blandt andet
at bakke op om Skælskør Julemærkehjem. Torsdag stod
de i VestsjællandsCentret
og i Bilka Slagelse mellem
klokken 12 og 18 for at samle
penge ind.
- Det gik rigtigt godt, men
eleverne fandt ud af, at der er

- maja

Folkeklubben-koncert er udsolgt

36-årig anholdt for påvirket kørsel

ikke mere særligt end at
Michael og Brian Laudrup
begge kom på landsholdet.
Det er ikke noget, vi har
været opmærksomme på på
forhånd. Vi får ansøgninger
fra 1000 børn, så vi har ikke
overblik over, om nogen af
dem går igen. Det er to fantastiske piger, der er her, fordi
de synger godt, slår Rasmus
Ladefoged fast.
- maja

SKÆLSKØR: Torsdag klokken 9.38 standsede politiet en bil,
der kørte på Lodshusvej. I bilen sad en 36-årig mand fra
Sandved, som virkede påvirket, og en efterfølgende narkometertest gav da også positivt udslag for amfetamin, og derfor blev den 36-årige anholdt og sigtet for kørsel i påvirket
tilstand. Ham venter der nu et retsligt efterspil.

TID OG STED
Lørdag:

10.00-13.00: Købmandsgården:
Skælskør Bykontor holder
åbent.

Søndag:

14.00-17.00: Ville Fjordhøj:
Fernisering på Jette og
Flemming Strange-Hansens samt Preben Truelsens værker.

Mandag:

9.00-15.30: Rådmandscentret,
Skælskør har aktiviteter.
13.30-16.30: Gammelgade 21
E, Skælskør: Ældre Sagen
spiller bridge.
14.00: Præstegårdsladen,
Boeslunde: Boeslunde
Sogns Hyggeklub.
19.00: Rådmandscentret,
Skælskør: Skælskør og omegns Bridgeklub spiller.

UDSTILLINGER
Freja-Bella Hofmann Lindahl, der er storesøster til Flora, deltog i MGP
i 2012, men gik ikke videre til showets finale, som tre grupper bliver
stemt videre til.
Privatfoto

mange, der har travlt klokken 17. Det var en lærerig
oplevelse, for det var pinligt
for dem at skulle kontakte
folk i starten, men det overvandt de lige så langsomt,
fortæller lærer Kirsten Marie Kappland Westphalen.
Og de 56 elever fik blandt
andet opskrevet to »julemærke-venner« og samlet
3344,50 kroner ind til hjemmet i Skælskør.

SKÆLSKØR: Nu er der ikke flere billetter til koncerten med
Folkeklubben i Kosmorama 29. januar.
Koncerten blev udsolgt for flere dage siden.

Søstres deltagelse er unik
BISSERUP: Når Flora Ofelia
Hofmann Lindahl 14. februar går på scenen i Gigantium, skriver hun historie.
Det er nemlig første gang, at
to søskende deltager i MGP
hvert sit år.
- Vi har haft søskendepar,
der har optrådt sammen.
Som Hugo og Elliot, der var
storebror og lillebror, og

Selv om det var lidt pinligt at skulle gå hen og spørge kunder, om
de ville give et bidrag, fik Xclass-elever samlet ind. Fra venstre er det
Nanna Stjernegård Pedersen, Mia Andersen og Sara Skjødt Jørgensen.
Privatfoto

Det var en spændt lillesøster, der i 2012 var klar til at se sin storesøster
optræde ved MGP i Gigantium.
Privatfoto

Bisserup Forsamlingshus:
Kunstnergruppen Valodia
udstiller.
Villa Fjordhøj: Jette og Flem-

ming Strange-Hansen samt
Preben Truelsen udstiller.

GUDSTJENESTER
9.00: Skælskør Kirke: Morgengudstjeneste.
10.00: Eggeslevmagle Kirke:
Højmesse.
10.15: Omø Kirke: Gudstjeneste ved Rikke Pedersen.
10.30: Magleby Kirke: Højmesse ved Lise Flindt Hansen.
14.00: Agersø Kirke: Gudstjeneste ved Rikke Pedersen.

BIOGRAFER
Kosmorama

Billetter: tlf. 58 19 07 07 eller
www.kosmobio.dk

Lørdag og søndag:

16.00: Antboy: Den Røde Furies Hævn
20.00: En chance til.

Mandag:

19.00: Antboy: Den Røde Furies Hævn.

