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Hjælp til børn og unge med angstlidelser
DONATION: Professor Mikael Thastum, Aarhus Universitet, Psykologisk In-

stitut har modtaget 753.057 kr. fra TrygFonden. Donationen går til et
projekt, der skal hjælpe børn og unge med angstlidelser. Angst regnes for
at være en af de hyppigste psykiatriske lidelser blandt børn og unge.

Hårdtslående
frontkvinde
¤

Kjeld Johannesen, adm. direktør for Danish
Crown, takkede for udnævnelse til ridder af
1. grad af Dannebrogordenen. 
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Billedhugger Claus Ørntoft, Hjørring, takkede for udnævnelsen til ridder af Dannebrogordenen. 
Foto: Bent Bach

I audiens hos dronningen
HÆDER: 52 kvinder og mænd mødte
mandag op på Christiansborg Slot for
at komme i audiens hos dronning Margrethe.
For udnævnelse til ridder af 1. grad
af Dannebrogordenen takkede skibsreder, adm. direktør for A.P. MøllerMærsk, Nils Smedegaard Andersen,
Rungsted Kyst, adm. direktør for Danish Crown, Kjeld Johannesen, Nibe,
og konsul i Pattaya, Stig Vagt-Andersen, Cholburi.

For udnævnelsen til ridder af Dannebrogordenen takkede medlem af Folketinget, Simon Emil Ammitzbøll Henriksen, København Ø og billedhugger,
Claus Ørntoft, Hjørring.
Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: sygehjælper i Abildparken Øst, Karen Marie Cleemann Nielsen, Sæby, kontorfunktionær i FødevareNordjylland, Aalborg, Kirsten Bak
Weibrecht, Aalborg Øst og specialarbejder på Materielgaarden Vej og Park,

Kjeld Kristensen, Fjerritslev.
Følgende takkede for udnævnelse:
oberst i hæren, Michael Wiggers Hyldgaard, Aalborg, landsdommer i Østre
Landsret, Nikolaj Aarø-Hansen, Viborg, og oberst i hæren, Jess Møller Nielsen, Mariager Fjord.
Følgende var i afskedsaudiens: biskop i Aarhus Stift, Kjeld Holm, Aarhus, ambassadør, og oberst i flyvevåbnet, Kim Peter Bjerre Sonneby, Mariager./ritzau/

Deborah Ann Harry,

amerikansk sanger,
fylder i dag 70 år.
At slå igennem som rockband med en smuk, kvindelig forsanger var stigmatiserende i 70’erne. Deborah
Ann Harry lå konstant under for sit udseende og sine
tidligere job som gogo-danser og Playboy Bunny. Debbie Harry viste dog tidligt, at
hun ikke har noget besvær
ved at stå ved sig selv og
blæse på konventionerne.
Med kølig og til tider
vrængende stemmeføring
har Debbie Harry været
frontfigur på kæmpehits
som ”Rapture”, ”Call me” og
”Maria”, og hittet ”One way
or another” er op gennem
00’erne blevet genbrugt i
popkulturen både i teenagefilmen ”Coyote Ugly” og i
spillet ”Guitar Hero”.
Harry voksede op hos sine
adoptivforældre i New Jer-

sey, inden hun flyttede til
New York, hvor hun i 1974
dannede Blondie sammen
med partneren Chris Stein.
Gennem 16 år dannede
Harry par med Blondies guitarist Chris Stein.
I 1982 gik Blondie i opløsning. Uvenskab og flere og
flere soloprojekter for bandmedlemmerne havde udtømt lysten til bandet.
Blondie fandt sammen
igen i 1997 og hittede med
”Maria” i 1999 - præcis 20 år
efter bandets single ”Heart
of glass” blev nummer ét i
både Storbritannien og
USA.
Selvom Debbie Harry runder 70, turnerer Blondie
sommeren over i USA. Kun
fire af bandets oprindelige
syv medlemmer er stadig en
del af truppen, men alle syv
var samlet i 2006, da Blondie blev optaget i Rock’n’roll
Hall of Fame./ritzau/

Skuespilkomet gør fransk
til verdenssprog
¤

Léa Seydoux, skue-

spiller, fylder i dag
30 år.
For skuespillere, der ikke
har engelsk som modersmål, kan en hel karriere flyve forbi uden dørene til Hollywood åbnes. Men takket
være en far, der ivrigt præsenterede sin datter for det
engelske sprog i løbet af opvæksten, var Léa Seydoux
tidligt i karrieren efterspurgt til både franske og
engelsksprogede film.
Men Léa Seydoux har selv
sparket dørene eftertrykkeligt ind. Med roller i storfilmen ”Robin Hood” fra 2010
og ”Mission Impossible Ghost Protocol” året efter,
havde Seydoux allerede som
25-årig spillet over for navne som Tom Cruise og Russel Crowe.
Alligevel er det nok for sin
fransktalende rolle i filmen
”Adeles liv”, at flest danskere husker hende. Helt uhørt
valgte juryen ved Cannes
Filmfestival i 2013 at tildele

Sangeren Debbie Harry fylder i dag 70 år. 
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Tildelt medaljer
HÆDRET: Følgende er benå-

det med fortjenstmedaljen i
sølv:
Ernæringsassistent i Madservice Aalborg Alice Pedersen, Nørresundby, ernæringsassistent i Madservice
Aalborg Erna Margrethe
Thomsen, Svenstrup J, social- og sundhedshjælper i

Kaas Plejecenter Ingelise
Nørgaard Andersen, Saltum, social- og sundhedsassistent på Aalborg Universitetshospital Maren Lis Gregersen, Aalborg SØ og beklædningsansvarlig på Kastaniegården Randi Aaen,
Strandby

/ritzau/

SERVICEASSISTENTER
UDDANNET: På AMU Nordjyl-

Léa Seydoux, skuespiller, fylder i dag 30 år. 
guldpalmen til ikke kun filmens instruktør, Abdellatif
Kechich, men også de to hovedrolleindehavere, Adèle
Exarchopoulo og Seydoux.

I oktober 2015 får danskerne endnu engang syn
for sagen, når Seydoux spiller med i den nyeste James
Bond film ”Spectre”.

Foto: Scanpix
Léa Seydoux har fem yngre søskende og en ældre søster, der arbejder som skuespillerindens stylist.
/ritzau/

land, Aalborg, har følgende
afsluttet uddannelsen som
serviceassistent:
Fra venstre:
Helle Damgaard Bendtsen, faglærer, Inge Juul, Aalborg Psykiatriske Sygehus,
Lars Christian Elgaard,
Skansevejens Skole, Bjørn

Roland Steffensen, AMU
Nordjylland Praktikcenter,
Arjun Ghatani, First Hotel
Aalborg, Katrine Jürs, AMU
Nordjylland Praktikcenter,
Birte Kilde Christensen, Aalborg Psykiatriske Sygehus
og Finn Søholm Kristensen,
faglærer.
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