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P. Andersen familieforretning
Deres lokale bedemandsforretning 

i mere end 90 år
Ballerup/Skovlunde og omegns Ligkistemagasin

v/Anette og Niels Andersen
Hovedkontor Sct. Jacobsvej 4 (overfor Ballerup kirke)

Forretningstid: 9.00-16.30. Lørdag 9.00-12.30.
Døgnvagt 4497 4848

Begravelse og ligbrænding ordnes overalt
Vi giver en kvalificeret, personlig hjælp ved 

bisættelse/begravelse i et tæt samarbejde med de 
efterladte, aftaler kan foregå i Deres hjem.

Prisoverslag gives.

Ledøje/
Smørum/Måløv

Hvedevej 9,
Smørum,

tlf. 4464 4848

Skovlunde/
Herlev

Ravnsletvej 20,
Skovlunde,

tlf. 4484 5848

Værløse/
Farum

Kirke Værløsevej 27,
Værløse,

tlf. 4448 0506
www.ballerup-ligkistemagasin.dk

Medlem af Brancheforeningens Garantiordning

Afdelinger i:

Herlev Stenhuggeri

Herlev Hovedgade 82
(I Gården)

2730 Herlev
Tlf: 3095 5595

(Træffes efter aftale)
www.herlevstenhuggeri.dk

Stort udvalg i gravsten
Ved hjælp af EDB er vi i stand til at vise gravstenene med
inskription. Kom ind og få et foto af den færdige sten.

Glostrup Stenhuggeri
Skolevej 4, v/Glostrup Kirke, Tlf. 43 96 18 06

Begravelsesforretningen Sjælland ApS
www.sidste-farvel.dk

Tlf. 70 21 66 96
(træffes hele døgnet alle ugens dage)

BALLERUP 
SKOVLUNDE

Tidl. Lundgren’s Begravelsesforretning

Marjan og
Henrik Lundgren

Vi har 25 års erfaring og ved det er vigtigt med kvalifi ceret hjælp til de
efterladte og giver i samråd med dem, økonomisk overblik.

Vores kære 

Andre Andreasen
* 6. november 1928        † 13. december 2014

Familien 
Bisættelsen har fundet sted

Hjertelig TAK 
for blomster og 
deltagelse ved

Paul Ellegaard 
Søberg´s
Bisættelse 

På familiens vegne 

Anette Søberg

Vores kære
Gitta Børgesen 

 21. juni 1940  
har forladt os

den 17. december 2014
I evig kærlighed

Børge
Susanne, Torben

Victor, August og Mille.
Martin, Tina

Magnus og Malte.

Bisættelsen har fundet sted.

www.ballerupbladet.dk

Vor kære mor og mormor

Kirsten Damgaard Larsen
*30. januar 1948 

Har fået fred den 14. december 2014

På familiens vegne 
Maj-Britt og Morten, 
Emilie, Maja og Mette

Bisættelsen har fundet sted

AF ulrich WolF
ulrich@ballerupbladet.dk

ny i kitlen: Når man besøger 
sin læge, så har man i de fle-
ste tilfælde en meget indgro-
et forestilling om, hvordan så-
dan en ser ud. En stoisk, ældre 
herre med briller og en tyde-
lig diktion, der professionelt 
undersøger patienterne i sin 
hvide kittel.

Men det verdensbillede er, 
som så meget andet, under 
opbrud. Ind ad døren er trådt 
nye, unge læger med nye tan-
ker og nye fremtoninger. En 
af  de mest markante er den 
nye praktiserende læge i He-
deparken, Nadeem Anwar, 38 
år, opvokset på Vestegnen, pa-
kistanske rødder og bosidden-
de i Ishøj.

Han er uddannet i medicin 
fra Københavns Universitet 
og haft sin turnus på Gentof-
te og Herlev hospitaler og har 
altså nu overtaget den gamle 
praksis i Hedeparken fra Bir-
ger Praetorius. Og Nadeems 
fremtoning er frisk, ligefrem 
og energisk og så kan han 
endda fremvise et skæg, som 
mange måske kunne blive lidt 
stødt over. Især fordi det sidder 
på en mand med anden etnisk 
baggrund end dansk. Men det 
generer ikke Nadeem Anwar.

Fagligheden er vigtigst
»Jeg er da nok en mønsterbry-

der, men jeg er dansk og ser 
ud som jeg gerne vil. Nogen 
af  mine venner synes også, at 
sådan kunne jeg da ikke se ud 
når jeg skulle sidde i en prak-
sis og møde patienter, men så 
er der næsten gået sport i det. 
Jeg mener, at det er det fag-
lige, man skal bedømmes på. 
Hvis jeg møder folk ligevær-
digt og har fagligheden i or-

den, så kan jeg ikke se proble-
met,« siger Nadeem Anwar. Og 
det kan patienterne tilsynela-
dende heller ikke, for han har  
stort set kun mødt positive mi-
ner hos de gamle og nye pa-
tienter. Blandt andet fordi han 
har beholdt den oprindelige se-
kretær, som har været på ste-
det i mange år.

»Hun har virkelig gjort et 
stort arbejde for at fortælle 
folk, at de lige skulle se mig 
an og give det en chance. Og 
det har de gjort,« siger Nade-
em Anwar.

Bedre arbejdsliv
Han blev uddannet speciallæ-
ge i almen medicin i 2013 ef-

ter at have arbejdet som hospi-
talslæge på diverse hospitaler 
i Region Hovedstaden i nogle 
år. Men han kørte sur i det og 
ville have større indflydelse på 
sin egen arbejdsdag.

»Jeg blev lidt træt af  skif-
tende vagter og minimal ind-
flydelse på mit arbejdsliv. Så 
jeg lagde en plan og fandt 
ud af, at jeg gerne ville være 
praktiserende læge. Her mø-
der man folk og det er fagligt 
udfordrende og derfor fulgte 
jeg den vej. Og det har jeg be-
stemt ikke fortrudt,« siger Na-
deem Anwar, der nyder mødet 
med patienterne, hvad enten 
de er fra Hede-Magleparken 
eller fra det omkringliggende 

villakvarter. Alle slags men-
nesker. Dermed kan han også 
aflive  fordommen om, at han 
kun tager patienter med ind-
vandrerbaggrund.

»Jeg har rigtig mange dan-
ske patienter, faktisk flest et-
nisk danske patienter. Så jeg 
er almen praktiserende i or-
dets egentlige forstand,« siger 
han og kigger stolt rundt i kli-
nikken, som han har brugt et 
halvt år på at sætte i stand.

»Den var slidt, så jeg måtte 
renovere den og modernisere 
den meget. Det er dyrt, så jeg 
har virkelig knoklet for at gøre 
den klar,« siger han. Et par af  
møblerne har han overtaget 
fra den hidtidige ejer og har 

dermed fundet en stil mellem 
gammelt og nyt.

Det store arbejde til trods 
ville Nadeem ikke bytte for 
noget andet, for nu har han 
fundet meningen med læge-
gerningen. Og samtidig kan 
han planlægge sin tilværelse, 
hvor der også skal være plads 
til konen og de fire børn i Ishøj.

Andet end ballade
Og selvom dette på ingen måde 
skal være en artikel, der skal 
diskutere integrationspolitik, 
så vil Nadeem gerne se sig selv 
som en møsterbryder og som 
en person, der sætter en anden 
dagsorden.

»Jeg mener det er vigtigt, at 
folk med indvandrerbaggrund 
viser, at de kan andet end det 
image, som er mest fremme i 
medierne. Men jeg kommer og-
så selv fra en omgangskreds, 
hvor folk er læger, jurister og-
ingeniører. Så jeg kender ikke 
så meget til den side,« siger Na-
deem Anwar.

Under alle omstændigheder 
er den nye læge i Hedeparken 
en mand, som sætter sig et mål 
og når det, hvad enten det er 
at få sin egen praksis, at mø-
de patienterne på en frisk og 
dynamisk, men stadig faglig 
solid måde eller at gro læge-
standens måske største skæg.

han er Ballerups yngste læge 
med det største skæg
doktor. Nadeem Anwar har overtaget en 40 år gammel lægepraksis i Hedeparken. Med sine 38 år er han 
Ballerups yngste praktiserende læge og møder sine patienter med lægestandens måske største skæg. 

hedeparkens nye læge 
nadeem Anwar med stetoskop 
og skæg i sin nye klinik. den 
har han overtaget fra en læge, 
som havde haft den i 40 år, så 
der var en stort arbedje med 
at renovere klinikken,. den 
fremstår nu lys og moderne. 
Foto: Flemming Schiller.

BALLERUP-SKOVLUNDE
BEGRAVELSESFORRETNING

En smuk afsked er et godt minde 
Lad os sørge for alt det praktiske uanset om du 
vælger kirkelig eller borgerlig bisættelse/begravelse.

Vi kommer gerne hjem til dig.

Træffes personligt 
døgnet rundt på 

4466 5000

3. generation siden 1924 Lotte & Lars Søgaard
Centrumgaden 21 • 2750 Ballerup • www.begravelse-ballerup.dk


