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Mazen Ismail er  en ung mand, der forstår at nå sin målgruppe på Facebook og Youtube. En af hans videoer, ”Kvinde”, har flere end 30.000 visninger. Til hans releaseparty  
i Spinderihallerne fik de mange unge fremmødte flere af teksterne i en live-udgave - de blev sikkert leveret og suppleret med akustisk guitarspil.    

30-årige Mazen 
Ismail har udgivet 
en samling ”talte 
tanker”, der tager 
afsæt i hans eget liv 
- heriblandt sin 
opvækst i Brejning

Af Emil Fibiger  
og Angelina Owino (foto)
emfi@vafo.dk

BREJNING - Kan I sige hej til 
snapchat? 

Mazen Ismail undlod ikke 
at optage en lille bid film 
med mobilkameraet, da han 
tirsdag aften i Spinderihal-
lerne stod på scenen foran 
venner, familie og fans.

Øjeblikket skulle deles 
med  hans følgere på de so-
ciale medier, hvor han for 
små to år siden begyndte at 
dele sin poesi, som han kal-
der ”talte tanker”. Siden er 
det gået stærkt. 

Videoer, hvor han fremfø-
rer sin tekster, er set af man-
ge tusinde, og hans work-
shopkoncept, der handler 
om at få unge til at sætte ord 
på deres frustrationer og 
usikkerheder, bliver brugt af 
skoler og ungdoms-uddan-
nelser - blandt andet Nova-
skolen i Vejle Kommune, 

hvor han underviser i kon-
ceptet som et valgfag. 

Tirsdag stod han på sce-
nen for at fejre udgivelsen af 
sin første tekstsamling og 
give publikum et par smags-
prøver på den.

Det er tekster, hvor han 
fortæller sin livshistorie, 
som begyndte i Beirut under 
den libanesiske borgerkrig 
og fortsatte i Danmark, nær-
mere bestemt Brejning, 
hvor hans  familie efter op-
hold på asylcentre slog sig 
ned.

 Brejning var provinsidyl 
langt væk fra ruinerne og 
bomberne i Beirut, men ik-
ke den rene lykke. Mazen Is-
mail følte sig malplaceret på 
Gårslev Skole, han kunne 
ikke det danske sprog og 
dagdrømte sig væk.

- Det var et lille samfund 
med nogle dejlige menne-
sker, men jeg kæmpede for 
at passe ind, siger Mazen Is-
mail, der havde sit hyr med 
lærere og lokale knallert-
drenge.

Han blev selv lidt af en bal-
lademager, der nåede at gå 
på skole  i Andkær, Gårslev, 
Gauerslund og endnu én, in-
den han forlod 9. klasse 
uden en afgangseksamen. 

Som 17-årig blev han stuk-
ket ned med kniv, ni stik fik 
han i ryggen. Kort tid senere 

kom han i ungdomsfængsel, 
hvor han begyndte at læse 
og skrive digte - noget som 
han havde gjort i smug in-
den da.

Han fandt sin vej og sit ud-
tryk i ordene, og senere be-
gyndte han at vise andre 
unge med problemer den 
samme vej - den vej han i 
dag forsøger at udbrede.

- Jeg har opnået ting, jeg 
kun kunne drømme om før, 
og jeg håber, jeg kan give 
unge nogle redskaber, som 
jeg ikke havde, da jeg selv 
var på deres alder og forvir-
ret, siger han om sin mission 
med Talte Tanker.   

I ordene har Mazen Ismail 
fundet vejen frem i livet

En kvinde, der  hjalp Mazen Ismail, da han var længst ude, fik en 
særlig tak under arrangementet.  Hun var der for ham, efter han 
var blevet stukket ned. 

Der blev trykket  hænder og delt krammere ud til dem, der var 
mødt frem tirsdag aften. - Det er virkeligt stort for mig, sagde han, 
da han lagde ud på scenen.

MazEN oM KvINDER
Uddrag fra teksten Kvinde:
Nej, jeg skal hverken giftes med 
en dansker, tyrker eller amerika-
ner / Hverken araber, iraner eller 
pakistaner / Jeg skal giftes med 
et menneske, der fascinerer når 
hun taler / Ikke ud fra nationalis-
me, men en som inspirerer mig 
med bøger og citater / En kvin-
de med drømme og ambitioner 
/ Jeg elsker kvinder med hold-
ninger og visioner / En kvinde 
som kan holde mig nede og 
håndtere mig i svære situatio-
ner 

BØRKoP - Lions Club Bør-
kop har en ny bestyrelse på 
plads for det kommende år. 
Jesper Lilleris er præsident, 
Peter Kristiansen er vice-
præsident og Sten Rasmus-
sen er pastpræsident. Sek-
tretærarbejdet tager Bjarne 
Ågren sig af. 

Claus Dinesen er kasserer, 
Lars Jensen, klubmester, og 
Bo Steendahl er såkaldt tail-
twister.  EF

Lokale løver har 
holdet på plads

BØRKoP - Det er i hvert fald, 
hvad Bo Levesen vil prøve 
med sin erfaring som natur-
vejleder. Søndag 13. septem-
ber fra klokken 10 til 12 vil 
der blive sat fokus på de små 
detaljer og naturens sær-
præg omkring Børkop Vand-
mølle - som også er møde-
stedet. 

Både børn og voksne er 
velkomne, man skal bare 
være klar på en god omgang 
frisk luft og et par timer med 
naturen i forsædet. 

Efter turen vil der være 
mulighed for at købe frokost 
på restauranten ved vand-
møllen. Tilmelding til An-
dreas Kærgård på 61281602 
eller beank51gmail.com.

Naturen gøres 
levende 

BREJNING - Lokalrådet i 
Brejning er blevet tildelt 
90.000 kroner til havnepro-
jektet.

Den glade giver er Vejle 
Kommunes udvalg for lokal-
samfund og nærdemokrati.

På et møde i sidste uge be-
handlede udvalget lokalrå-
dets ansøgning, som forvalt-
ningen forinden havde bak-
ket op om.

Pengene er bevilliget til at 
dække udgifter til motions-
redskaber og informations-
materiale ved naturlege-
pladsen, som lokalrådet vil 
give et løft.

Pengene ryger oven i de 
150.000 kroner, som samme 
udvalg tildelte lokalrådet in-
den sommerferien. Dertil 
kommer 13.500 kroner, som 
lokalrådet er lykkedes med 
at rejse hos Rotary, skriver 
lokalrådet på Facebook.

Lokalrådet skriver også, 
at projektet stadig venter på 
en godkendelse fra Natur-
styrelsen. Når den er i hus, 
kan projektet for alvor kom-
me ud over rampen.   EF

Flere penge til 
havneprojekt

BØRKoP - Sent tirsdag efter-
middag blev en 44-årig 
mandlig bilist fra Fredericia 
stoppet af politiet på Velling-
vej. Han viste sig at være på-
virket og blev taget med til 
blodprøve.  Ea

Spritbilist i Velling


