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I.C Modewegsvej
genåbnes
TRAFIK Teknisk Udvalg har
enstemmigt besluttet at åbne
I.C. Modewegsvej for person-
biler, mens det skal gøres
umuligt for de tunge lastbiler,
at passere Brede. Der arbejdes
også med muligheden for helt
at lukke vejen en time hver
morgen, så man kan sikre en
tryg skolevej.

SIDE 3

Taarbæk festede
JUBILÆUMSKAMP Der var
kolde fadøl, varme pølser og
masser af entusiastiske tilsku-
ere, da FC. Københavns 1. hold
tirsdag aften gæstede Taarbæk
i anledning af Fodboldklub-
bens 100 års jubilæum. 

SIDE 4

Preben Olsen
satser på ny hest
til årets travderby 

SPORT/SIDE 19

Kæmper stadig for en
bedre verden
- mød Hardy Hansen 

INTERVIEW/SIDE 16

Af Anders B. Kristensen

REDNINGSAKTION Forældre-
ne til børnene i Skovbørneha-
ven Mariehønen er så glade for
deres børns børnehave, at de
vil gøre nærmest alt for at red-
de den fra lokalpolitikernes
sparekniv. Skovbørnehaver
har færre børn per voksen, og
denne normering er forment-
lig i kommunalbestyrelsens
sigtekorn i en tid, hvor den er
tvunget til at skyde på alt, hvad
der rører sig.

Mariehønens lejekontrakt
udløber desuden til næste
sommer, og derfor virker bør-
nehaven som et let offer, men
forældrene tilbyder nu i et for-
slag sendt til samtlige kom-
munalbestyrelsesmedlemmer
at hjælpe kommunen med
penge og arbejdskraft.

Samtlige forældre er indstil-
let på at spare Lyngby-Taar-
bæk Kommune for en gartner
ved selv at klippe hæk og slå
græs og desuden koordinere
ferier med børnehavens
pædagoger, så kommunen
sparer på vikarlønninger. Der-
udover er forældrene klar til
betale 425 kroner ekstra om
måneden, men da børneha-
ven på grund af kortere
åbningstider hører under en
anden ordning, betyder det
blot, at prisen bliver den sam-

me som i kommunens norma-
le børnehaver.

“Vi er så opsatte på at bevare
vores børns institution, at vi er
villige til at gøre hvad som
helst. Vi følte, at det var det, vi
kunne gå ind og hjælpe med,
og så er vi villige til at betale
fuld pris, for vi skal alligevel
ud og betale fuld pris i en an-
den børnehave,” siger Henriet-
te Breum Kjærsgaard, som nu
har sit andet barn i Marie-
hønen og fungerer som tals-
person for forældrene.

Mindre sygdom
Sammen med de øvrige foræl-
dre er hun fortørnet over, at
kommunen overvejer at spare
børnehaven væk, fordi den i
deres øjne har en masse positi-
ve bivirkninger.

“Der bliver aldrig søgt om ek-
stra arbejdskraft til udsatte
børn, fordi der er plads til dem
her. Desuden har vi færre syge-
dage hos både pædagoger og
børn end i almindelige børne-
haver, og nogle er decideret
flyttet hertil for at undgå syg-

dom,” siger Henriette Breum
Kjærsgaard.

Positiv modtagelse
Formand for børneudvalget

Sofia Osmani (K) modtog fo-
rældrenes forslag i mandags
og ser positivt på det. Men i
første omgang har hun bedt
børneforvaltningen kigge
nærmere på, om det overhove-
det er lovligt.

“Det er altid positivt med fo-
rældre, som gerne vil yde no-
get ekstra, men vi er nødt til at
se på, om det overhovedet er
muligt inden for kommunale
rammer. Der er en forskel på at
bede forældrene om det og
tvinge dem til det, og det er
der regler for,” forklarer hun.

Børneudvalgsformanden si-
ger desuden, at påstanden om
et lavere sygefravær i skovbør-
nehaven er interessant, men
det har hun også forelagt for-
valtningen.

“Den kunne ikke udelukke
det, men den kunne heller
ikke dokumentere det. Man
kan også vende den om og
sige, at hvis det var virkeligt, så
burde de kunne klare sig med
mindre personale,” siger Sofia
Osmani og understreger, at
hun ikke kan udtale sig om de
igangværende budgetfor-
handlinger, men at der for-
mentlig vil være nyt engang i
næste uge.

Forældre vil klippe børnehaves hæk
En samlet
forældregruppe i
Skovbørnehaven
Mariehønen er klar til at
klippe hæk og betale
mere for at redde deres
børns børnehave.
Børneudvalgsformand
er positiv, men vil først
undersøge, om det
overhovedet er lovligt

Henriette Bre-
um Kjærs-
gaard (t.v.) er
sammen med
Anni Buhr og
Pernille Ham-
mer gået
utraditionelt
til værks for
at redde de-
res børns
børnehave.
Børnene er
fra venstre Si-
mon, Marcus,
Mads, Caroli-
ne og Laura. 

Foto: Farrokh

Et stykke Afrika i
København 
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Her er vinen, som både kan bruges som 
aperitif og som vinen til en krydret for-
ret. Egner sig også fortræffeligt til langt
de fleste asiatiske retter. Vinen er frem-
stillet af Xarel-lo og i blandet en lille del
Muscat. Strågul farve  med grønt skær.
Fin blomsteraroma og en fyldig smag
med toner af citrus og tropefrugt.

Bianco 2006
Roc de Perelada

Pr. fl. 55,-
6 fl.

300,-

FAST
LAVPRIS Virum Torv 9

Virum
Tlf. 4585 0866

THESTRUP RADIO
- solid service...

Jernbanepladsen 33, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 45 87 65 21

Humax LCD 
fladskærm

med harddisk

Fås nu i 
19, 22, 32 
& 40 tommer 

Nu er der god grund til 
at købe fladskærm

- 3 tryk og du optager dit yndlingsprogram!

DENNIS
KNUDSEN

SD
K
Få gode råd om valg af briller,
styling og makeup
Trænger du til nye briller, kan du få råd og vejledning 
om valg af farve og stil af Dennis Knudsen.
Benyt dig samtidig af muligheden for at få tips om hvilken make-up
og frisure, der passer bedst til dig.
Der bliver rift om pladserne, så ring allerede i dag og bestil tid
til en personlig styling og synsprøve.

Mandag den 
8. september

fra kl.
12.00-17.30

LYNGBY TORV 11, KGS. LYNGBY, TLF. 45 88 13 55
MANDAG-FREDAG KL. 10-17.30 · LØRDAG KL. 10-14

sunde sko

Super fleksible komfort sko med letvægtssåler og 
hælabsorbering og udtagelige indersåler. Skoen kan 
vaskes ved 30 C. Fås i sort og brun. Str. 36-42.

Arcopedico
Kr. 599,-
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Nogen eller en del sol. 
Temperaturer mellem 18 og 19 
grader. Svag til let vind fra 
forskellige retninger.

o18
o18

o18

o18

o19

o19

7 6

7

Først byger, efterhånden tørt med 
nogen sol. Temperaturer mellem 
18 og 19 grader. Jævn nordlig 
vind.

o19
o19

o18

o18

o18

o18

3

3

5

4

Byger men også lidt sol. 
Temperaturer mellem 18 og 19 
grader. Svag til let vind fra  
sydvest.

FEST Teknisk Udvalg støtter Virum Handelsforenings høstfest
med 20.000 kr. Ifølge udvalgsformand Liss Kramer Mikkelsen
(A) bliver den slags støtte nok givet for sidste gang i disse spare-
tider. Begrundelsen for tilskudet lyder på ligebehandling, fordi
Lyngby Handelsforening også fik penge til Bamsefestivalen.

Kommunen giver penge til høstfest
MUSIK Man kan høre hits fra 1950’erne og 1960’erne, når ban-
det Short Stories spiller op i Havnehytten på søndag kl. 15.30.
Bandet består af tre musikere, der vil spille alt fra Buddy Holly,
Elvis, Beatles, Rolling Stones, Chuck Berry, John Mogensen og
Bamses Venner. Så der er noget for enhver smag.

Short Stories i havnehytten
EN GOD SAG The Body Shop i Magasin Lyngby opfordrer alle fo-
rældre og børn til at rydde ud i legetøjet og komme ind til dem
med det, der ikke længere bliver leget med. Indsamlingen i
Lyngby er et lokalt initiativ og en del af det samarbejde, The Body
Shop har med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Legetøjet gør en forskel

LÆSNING Eleverne i Lyngby-
Taarbæk Kommune har gen-
nem mange år læst og stavet
bedre end de fleste i landet, og
nu viser en ny undersøgelse, at
de bare bliver bedre og bedre.

“Vi har aldrig før registreret
så mange gode læsere og til-
svarende så få svage læsere ved
udgangen af 1. klasse som i år.
Blot 2,3 procent af eleverne
har endnu ikke helt knækket
læsekoden i slutningen af 1.
klasse,” siger borgmester Rolf
Aagaard-Svendsen (K) om un-
dersøgelsen, der viser, at 92
procent af eleverne i 1. klasse
fremstår som hurtige og sikre
læsere.

Resultaterne for 3. klasseele-
verne viser en svag tilbage-
gang i forhold til sidste år,
men andelen af hurtige og sik-
re læsere ligger stadig hvert år
på 93-94 procent, mens grup-
pen af usikre læsere kun udgør
1,2 procent. 

Det er tilfredsstillende, me-
ner Rolf Aagaard-Svendsen,
som særligt peger på én grup-
pe elever.

“Det er værd at fremhæve, at
ud af de 21 3. klasseelever, der
har dansk som andetsprog,
fremstår de 19 af eleverne som
hurtige og sikre læsere.”

Bedre end resten af landet
Elevernes stavefærdigheder
bliver først undersøgt i 5. klas-
se, og her er det samlede årsre-
sultat det næstbedste, der no-
gensinde er opnået. Og for de
svage staveres vedkommende
er resultatet faktisk det abso-
lut bedste, der er registreret til

dags dato. Kun 2,4 procent
svarende til 12 elever må be-
tegnes som værende decideret
svage stavere.

“Samlet set er det et meget
tilfredsstillende resultat, som
eleverne i 5. klasse har præste-
ret. Resultatet dækker dog
over betydelige forskelle fra

klasse til klasse og til dels også
fra skole til skole,” påpeger
borgmesteren, som dog er
stolt over kommunens samle-
de resultat.

“For alle læse- og staveresul-
tater gælder det, at eleverne i
Lyngby-Taarbæk Kommune
scorer langt bedre end de sam-

menlignelige landsresultater.
Så vi har god grund til at føle
glæde og stolthed, ligesom
der er al mulig grund til at
nære dyb respekt for det arbej-
de, pædagoger, lærere og skol-
eledelser udfører rundt om på
kommunens skoler,” siger Rolf
Aagaard-Svendsen.

Elever læser og staver som aldrig før
En ny læse- og
staveundersøgelse for
2008 viser, at Lyngby-
Taarbæk Kommunes 1.
klasseelever læser
bedre end nogensinde
før, og 5.
klasseelevernes
stavefærdigheder er
forbilledlige

Første skoledag på Fuglsanggårdsskolen i Virum, hvor eleverne kan se frem til at blive nogle af landets bedste til at læse og stave. 
Foto: Farrokh
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Af Maria Lykke Andersen

TRAFIK “Vi ønsker ikke længe-
re at se et Brede delt i to, derfor
åbner vi I.C. Modewegsvej
igen,” siger Liss Kramer Mik-
kelsen (A), formand for Tek-
nisk Udvalg.

Til gengæld har udvalget be-
sluttet at sætte steler op, der
gør passagen over broen umu-
lig for lastbiler over 3500 kg. 

“Skal der leveres olie til nogle
af ejendommene på vejen, må
lastbilerne køre ind på Natio-
nalmuseets parkeringsplads
eller tage turen fra Brede Torv
og ned af bakken,” siger ud-
valgsformanden.

Lokalpolitikerne har desu-
den sat forvaltningen til at un-
dersøge muligheden for helt
at lukke I.C. Modewegsvej for
gennemkørsel i hverdage mel-
lem 07.30 og 08.30. Således vil
ønsket om en mere sikker
skolevej kunne imødekom-
mes, mener udvalget.

“Når der er fundet svar på det

spørgsmål, og vi har fundet
nogle steler, der passer ind i
miljøet, kan vejen igen åbnes.
Der går nok tre måneder,” me-
ner Liss Kramer Mikkelsen.  

Måske en advarsel
Årsagen til lukningen af I.C.

Modewegsvej var i første om-
gang, at Nationalmuseet be-
gyndte at slå revner.

Fagfolkene har siden været
uenige om årsagen. Kommu-
nens rådgiver Cowi Consult
vurderer, at skaderne på byg-

ningen kommer af de varie-
rende grundvandshøjder,
mens Nationalmuseets egne
eksperter ser den tunge trafik
over broen som forklaring.

Nu beder kommunen eks-
perterne om at gå sammen for
at udveksle data, så der kan
findes en rød tråd. 

Bjarne Markussen, direktør
for Teknisk Forvaltning, opfor-
drer fagfolkene til at finde
frem til et mere entydigt svar
på problemerne. Han siger:

“Hvis det viser sig, at revner-

ne i sidste ende er en konse-
kvens af klodens begyndende
klimaforandringer, bør Natio-
nalmuseet nok kraftigt over-
veje at sikre bygningskon-
struktionen bedre. Dette er
måske kun en spæd begyndel-
se.”

I.C. Modewegsvej åbnes
Teknisk Udvalg har
enstemmigt besluttet at
åbne I.C. Modewegsvej
for personbiler, mens
livet skal gøres surt for
lastbilchauffører, der
ulovligt vil bruge vejen
til gennemkørsel

I.C. Modewegsvej bliver snart igen åben for gennemkørsel i personbiler

Her finder du din yndlingsstol

RING OG AFTAL TID FOR EN AFPRØVNING EVT. I DERES EGET HJEM

Ring

og rekvirer 

brochure

Den sunde måde at sidde på®

Vi tilpasser stolen efter dine ønsker. 
Med 9 træfarver og et stor udvalg af kvalitets-

stoffer og læder har du altid muligheden for 
at matche din eksisterende indretning.

Lyngby: Jernbanepladsen 19-23 Tlf.: 45 87 54 04
Roskilde: Sankt Ols Gade 13 Tlf.: 46 32 32 48

Hillerød: Helsingørsgade 10 Tlf.: 48 24 81 61
København: Torvegade 55-57 Tlf.: 32 57 28 14

Alpha
Cantate

Plus

2000 modeller

BRILLER MED USYNLIG/GLIDENDE OVERGANG

OPTIK

SPAR 1900 kr.

Lyngby, Lyngby Hovedgade 19c tlf: 4587 1078
Frederiksberg, Falkoner Allé 47 tlf: 3810 1468
Hillerød, Slangerupgade 2 tlf: 4828 7899

Odense, Fisketorvet 5 tlf: 6613 7135
Århus, Klostertorvet 6 tlf: 8613 6008
www.optikhuset.dk

Alt dette for kun

 1999,-

Conceptstore, Skodsborgvej 305, 2850 Nærum

STORT UDSALG
ENGROSAFDELINGEN I NÆRUM

Torsdag, fredag og lørdag har vi blandt mange andre 
nedsættelser, disse to helt unikke tilbud:

JEANSJAKKE I MINK
Taljekort sportsmodel. Findes i mange farver. Før 40.000,-

UDSALG 15.000,-

TOSCANAPELS
Sporty, 3/4 lang. Før 18.900,-

UDSALG 6.000,-

ÅBNINGSTIDER:
Torsdag 10.00 - 17.30 . Fredag 10.00 - 18.00 . Lørdag 10.00 - 15.00

Vi holder også stort udsalg i vores Flagshipstore, Charlottenlund

siden 1962

Udst. Lør & Søn kl.10-18,Østvej 13, Esbønderup
www.persodan.dk      Tlf: 48 39 02 14

PERSODAN

Ægte Tæpper

Kelim
Aubusson
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Af Bo Widal Kjøller

JUBILÆUM I år fylder Taar-
bæk Idrætsforening 100 år, og
tirsdag blev det fejret med en
showkamp mod FC Køben-
havn. Flere end 500 Taarbæk-
borgere var mødt op på Erimi-
tagesletten for at se deres hold
spille mod superligaholdet fra
København. 

Kampen bar præg af, at de to
hold til daglig ligger syv ræk-
ker fra hinanden, og FCK tog
fra start teten og scorede hur-
tigt deres første mål. Der var
da heller ikke mange Taarbæk-
borgere, som troede på over-
raskelsen, men på denne 100-
års dag lod det ikke til at gene-
re dem. 

Fra FCK var spillere som Nicl-
as Jensen, Ailton Almeida og
Hjalte Nørregaard med og
som dommer havde Taarbæk
IF fået Kim Milton til at stille
op.

Efter 1-0 målet fortsatte FCK
med at presse Taarbæk, og
selvom de ikke gav sig så nemt,
så kom FCK på både 2-0, og 3-

0 før pausen. Selvom FCK førte
3-0 ved pausen, kunne det
ikke tage smilene fra hjemme-
holdets fans, som tilsynela-

dende bare nød jubilæums-
kampen.

Kampen endte med et neder-
lag til Taarbæk IF på hele 8-0,

men der var aldrig nogen tvivl
om, at det ikke var resultatet af
kampen, som betød noget for
de fremmødte. 

Hele Taarbækby
fejrede fodboldklubben
Tirsdag aften fejrede
Taarbæk IF dens 100 års
jubilæum med en
showkamp mod FCK.
Hele Taarbæk var mødt
op

Selvom om FCK styrede kampen, fik Taarbæk snydt stjernerne ved flere lejligheder.            Foto: Farrokh

Rabatten fratrækkes normalprisen og kan ikke kombineres
med andre tilbud. Gælder kun i butikken i Lyngby Storcenter

t.o.m. søndag 21/9 2008. www.hemtex.com
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håndklæder
badekåber

bademåtter gardiner 
 hovedpuder dyner

sengesæt
sengetæpper
brugskunst  

lamper pyntepuder
plaider

gardinstænger

Velkommen til
Hemtex i

Lyngby Storcenter

Vi bygger 
om for dig!

50%
rabat

på masser af varer

Ombygningskup
op til

Fra og med den 1. juli 2008 holder Det Grønne Område 
åbent fra kl. 10.00 til 15.00 

for personlige henvendelser.

Du kan altid læse avisen, se web-tv 
og få de seneste nyheder på www.dgo.dk

Gl. Lundtoftevej 3C, 2800 Kgs. Lyngby

Ændring af åbningstid

Det Grønne Område har fået nye telefonnumre. 
Du træffer os på følgende numre:

Salg: 45 90 80 00
Redaktion: 70 13 11 00
Administration: 45 90 80 70
Fax salg: 45 90 81 72
Fax redaktion: 45 90 81 73

Du kan se medarbejdernes direkte telefonnumre 
i kolofonen på side 2.

Ændring af telefonnumre

S
U

D
O

K
U

A: Let

B: Expert

Løsninger findes et andet sted i avisen

08-34

U
dfyld alle tom

m
e felter m

ed tallene fra 1 til  9.
O

verhold følgende regler: Et tal m
å kun bruges én gang

i hver ræ
kke, i hver kolonne og i hver 3x3 boks

8 4 1 3
5 6 8 9

1 3 9 7
9 8 2 4 6

7 1
4 2 8 5 6
5 4 3 2
1 9 5 8

2 7 6 3

3 4 5
1 3 7

6 7
1 9

7 9 2
4 2

4 3
5 8 1

1 2 7
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www.dgo.dk

Hvad er en fodbold-
kamp uden pølser og
brød?         Foto: Farrokh

Det er ikke hver dag, at
et superligahold kom-
mer til Taarbæk. Det
gav børnene en chance
for, at se de spillere de
normalt kun ser i fjersy-
net.            Foto: Farrokh

Kom og få et godt tilbud

Mød drivhuskonsulenten på 

udstillingen i Høsterkøb v/ Bo Grønt

Drivhusexperten Høsterkøb

Hørsholm Kongevej 35

2970 Hørsholm 

Kontakt: Thorkild Gruelund 

Tlf: 40 50 53 40

Premium En klasse for sig

www.drivhusexperten.dk

KØBENHAVN:Torvegade 55-57 · Telefon 32 57 28 14
LYNGBY: Jer nbanepladsen 19-25 · Telefon 45 87 54 04

3 pers. sofa 23.119,- NU kr. 16.995,-
Leveres som 3, 21/2, 2 pers. sofa samt høj, lav stol og skammel

udsalg udsalg udsalg udsalg udsalg udsalg udsalg

KØBENHAVN: 
LYNGBY:
NÆSTVED:   
HOLBÆK:   

3 pers. sofa 26.193,- NU kr. 18.995,-
/
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Lone Kirkegaard, Lavendel-
haven 21, 2830 Virum 
Sorgenfri Bibliotek - et dejligt sted
at komme. Her er venligt persona-
le, som gør, hvad de kan for at
skaffe de bøger, man nu gerne vil
have - sidst var det bøger fra
Statsbiblioteket i Århus og Birke-
rød Bibliotek - intet problem, ser-
vicen er bare i top. Og vi påskøn-
ner det, alle os, som i mange år
har brugt biblioteket uden at for-
binde noget besvær med det.
Men nu overvejer man igen at
nedlægge Sorgenfri Bibliotek. Det
er ikke rimeligt. Det er menings-
løst i en kommune, som ikke er
den fattigste i landet, og hvor bor-

gerne generelt vægter kultur højt.
At nedlægge biblioteket betyder
for mange af os, at det bliver rigtig
besværligt at gå på biblioteket.
Nemlig os, som er gamle, ikke har
bil, ikke orker den besværlige vej
til Lyngby.

Jeg bor ti minutters gang fra Sor-
genfri Bibliotek, på cykel ca. tre
minutter. Hvis jeg skal til Lyngby
for at hente bøger, skal jeg
gå/cykle til stationen, derfra med
bus til Lyngby Bibliotek. Det, der
skulle være let og hurtigt, bliver
næsten til et projekt! Og der kom-
mer til at gå langt mellem besøge-
ne.

I går (13/8) havde bibliotekar

Kasper Rud et debatindlæg i Poli-
tiken. Læs det! Efter hans mening
er det danske biblioteksvæsen
“under afvikling”. “Nu lukker man
biblioteker i et omfang, som lig-
ner en massakre” - dokumenteret
af alarmerende tal. Og senere i ar-
tiklen: “Kultur kan ikke gøres op i
penge, men det er et livsvilkår,
som er uendeligt vigtigt for os, der
ikke kan leve af fladskærme, fri-
værdi og jordomrejser. Mange
steder er borgerne både fortvivle-
de og vrede over, at deres eneste
lokale kulturelle åndehul forsvin-
der.” I må ikke lukke Sorgenfri
Bibliotek.

Lukikke Sorgenfri Bibliotek

Trine Nebel Schou, Kommu-
nalbestyrelsen Radikale Ven-
stre
Teknisk Udvalgs formand Liss Kra-
mer Mikkelsen (S) nævner doce-
rende i sit trafik-svar til en borger,
at: “Boligområderne (ved Ulrik-
kenborg) kan sikres ved at dæm-
pe hastighederne”.!!! 

Hun slår endvidere fast, at de
omdiskuterede vejbump stammer
fra en 5 år gammel strategiplan -
og at der i øvrigt (sagt i sommerin-
terview til DGO) ikke er penge at
have visioner for i Lyngby-Taar-

bæk Kommune. Til det er der, i
omvendt rækkefølge, tre ting at
sige:

1) Hvis man, trods kom-
munal fattigdom, er uden
politiske visioner, så bør
man måske trække sig
fra kommunalpolitik, fin-
de sig en mindre lukrativ
bibeskæftigelse og lade nye visio-
nære kræfter komme til.

2) Selvfølgelig (hvad ellers) sti-
ger sikkerheden med vejbump, li-
gesom børn lærer mere, hvis de
har flere lektioner end minimums-

timetallet og kvaliteten stiger, når
normeringen i børnehaver er høj!

3) Problemer er bare, at kommu-
nens økonomi er ændret drama-
tisk, i nedadgående retning, si-
den den omtalte og fem år gamle
trafik-strategi 2003, hvilket bety-
der, at der desværre må andre
økonomiske boller på den kom-

munalpolitiske sup-
pe.

Måske er det på dén
baggrund, at vicebor-
gmesterens økono-
miske ansvarlighed -
og mådehold med ve-

jbump - efterlyses! Isoleret set har
de færreste borgere vel noget
imod vejbump. Det er mere må-
den og omfanget som Teknisk Ud-
valgs formand, Liss Kramer Mik-
kelsen, S, indfører dem på.

Når de politiske
visioner mangler

SVANE® ZENIT INTELLIGEL®
Svane® Zenit er en madras, hvor et helt fjederlag er erstat-
tet med gele. IntelliGel® tilpasser sig kroppen og kroppens 
bevægelser bedre end noget andet materiale.

1   Vaskbart todelt betræk
2   Elastec®

3   Elastec® med polyeter og hulfi ber
4   IntelliGel®

5   Hærdede LFK-fjedre

SVANE® ZENIT boxmadras med IntelliGel®.
Øverst: IntelliGel® som giver dig optimal støtte uanset vægtklasse. 
Nederst: bærelag af 229 hærdede LFK fjedre pr. m2. Inkl. kraftig 
topmadras med vaskbart betræk og indlæg af konturskåret Elastec®. 
Ekskl. ben. B 140 x L 200 cm. Vor normalpris 17.009,- NU 11.199,- SPAR 5.810,- 
B 180 x L 200 cm. Vor normalpris 18.739,- NU 13.999,- SPAR 4.740,-

Svane er det første norskproducerede madrasmærke, 
der er vurderet og godkendt af Miljøstiftelsen Svanen. 
Vurderingen gælder produktets livscyklus, fra råvarer 
og produktions-metoder til brug og genvinding. Ord-
ning blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989. 

Vægtløs afslapning

180 dages rente & afdragsfri kredit! Årlig nominel rente 0,0%. ÅOP 2,0% ved et lån på 30.000,-
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  180 X 200 CM

13.999,-

GLADSAXE Gladsaxevej 341, Tlf. 70 25 31 41

GLOSTRUP Sdr. Ringvej 35 C, Tlf. 70 25 31 41

HILLERØD Carlsbergvej 32, Tlf. 70 25 31 41

HOLBÆK Stenhusvej 50, Tlf. 70 25 31 41

KØBENHAVN V. Gl. Kongevej 25-27, Tlf. 70 25 31 41

KØGE Gl. Lyngvej 25, Tlf. 70 25 31 41

NYKØBING F. Randersvej 2, Tlf. 54 85 44 00

RØNNE Aakirkebyvej 60, Tlf. 56 93 24 00

SLAGELSE Japanvej 4, Tlf. 70 25 31 41

www.koegefestuge.dk

Køge Festuge20082008

24. august til 30. august

FRI ENTRÉFRI ENTRÉ
MUSIK-PROGRAM - KØGE FESTUGE

Scenen - Torvet
BEMÆRK! Alle tider er ca. tider!

Der kan ske forskydninger på ca. 1/2 time i begge retninger

Mandag 25/8 - Mode- & Show dag
Konferencier: Dario Campeotto

Kl. 16.20 Borgmester MARIE STÆRKE åbner Køge Festuge

Kl. 16.30 NICOLAI fra MGP
Kl. 17.30 BØRNE MODESHOW
Kl. 18.40 DARIO varmer op til voksenmodeshow

Kl. 19.00 VOKSENMODESHOW
Kl.20.00 DARIO underholder

Kl. 21.00 ANNE LINNET
“Alle tider er ca. tider - Kom derfor i god tid!”

Søndag 24. aug.

Antik- kræmmermarked

i hele byen − kl. 10-16

Køb mad og drikkevareri boderne - så støtter du Køge Festuge

TORSDAG 28-/8 - De Unges Dag
Konferencier: Kim Schwartz

Kl. 15.00 Ellie - Forrygende danseshow

 Kl. 16.00 NERDSVILLE
Kl. 17.00 ANNA DAVID
Kl. 18.30 DODO & THE DODOS
Kl. 20.30 INFERNAL
Kl. 22.30 GNAGS
“Alle tider er ca. tider - Kom derfor i god tid!”

TIRSDAG 26/8 - Børnenes dag
Konferencier: Kim Schwartz

Kl. 11.30 Sebastian Kleins Skøre Safarishow

Kl. 12.15 Ronald McDonald underholder

Kl. 15.30 Bølle-Bob sange

Kl. 16.30 FREDERIK fra X-FACTOR
Kl. 17.30 Køges  BØRNE MGP
Kl. 19.00 BASIM fra X-FACTOR
“Alle tider er ca. tider - Kom derfor i god tid!”

ONSDAG 27/8 - Senior- & handicapdag
Konferencier: Jørgen Petersen

Kl. 09.30 Morgensang med Køge Mandskor

Kl. 12.30 OZ 4
Kl. 14.30 POPCORN
Kl. 15.30 KANDIS
Kl. 18.00  FÆLLESSANG MED JOHNNY REIMAR, 

IB GRØNBECH OG FEDE FINN & FUNNY BOYZ
“Alle tider er ca. tider - Kom derfor i god tid!”

FREDAG 29/8 - Foreningernes Dag
Konferencier: Kim Schwartz

Kl. 15.30 Volt

Kl. 16.30 Hitfi ngers

Kl. 18.00 ABBA REVIVAL SHOW
Kl. 19.45 BRDR. OLSEN
Kl. 21.15 HEJ MATEMATIK
Kl. 23.00 ACE OF BASE
“Alle tider er ca. tider - Kom derfor i god tid!”

ROSKILDE BANK-Prisen til 3 aktive foreninger lørdag aften  –  KÆMPE WIKA/SuperBEST-FYRVÆRKERI lørdag aften/nat
En stor og hjertelig tak til alle sponsorerne, som har gjort det muligt, at få alle kunstnerne til byen!

LØRDAG 30/8 - Foreningernes Dag
Konferencier: Jørgen Petersen

Kl. 12.00 Høyer & Hansen

Kl. 13.00  Operettekoncert med 
Hjemmeværnets Musikkorps,

  sopranen Elsebeth Dreisig og 
tenoren Thomas Koppel

Kl. 14.30 Køge Showband

Kl. 15.30 LARS LILHOLT BAND
Kl. 17.00 LUTRICIA McNEAL
Kl. 18.00 JOHNNY MADSEN
Kl. 20.30 SLADE
Kl. 22.00 KIM SCHWARTZ
Kl. 23.00 SHU-BI-DUA
“Alle tider er ca. tider - Kom derfor i god tid!”
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Birthe Hasselsteen. Lundtof-
tevej 151 C. 2800 Kgs. Lyng-
by.
I København har de fået et Ung-
domshus. 

De studerende ved DTU ønsker
også ét. Blot et lille sted, hvor man
kan have det rart. Ja, selvfølgelig
skal de unge kunne få det.

Vi har haft et sådant sted i åre-
vis. Og vi har været meget glde for
det. Nu spørger I vel. Hvem er ‘vi’?

Vi er et bredt udsnit af Lundtof-
tes borgere. Vi kan mødes i Lund-
tofte Medborgerhus, hvor Biv og
Per og deres frivillige hjælpere
sørger for, at vi får en kop kaffe og
et stykke hjemmebagt kage eller
et måltid mad til en billig penge.

Hver mandag aften i de sidte 25
år kommer mellem 12 og 20 men-
nesker i alle aldre og tegner
croquis. 

I dagtimerne er der vejledning i
it af en særdeles kompetent lærer.

Der er hjælp til syning og hjælp

til filtning. En cykelsmed hjæper
med pasning af cykler. 

I forbindelse med biblioteket er
der lagt aviser og børnebøger
frem. Begge dele bliver flittigt
brugt. Der kommer mødre med
småbørn, som læser i billed-

bøgerne. Også mødre af fremmed
herkomst kommer. Så sig ikke, at
der ikke også bliver gjort noget for
integrationen. 

Der er forskellige malerhold, der
har en ugentlig dag. På ét af dem
er nogle pensionister. De har i de-
res aktive år været særdeles dyg-
tige akvarelmalere. Nu ser de ikke

så godt mere, men har dog ikke
givet op. De danner hold med yn-
gre malere, som de i pauserne,
hvor Biv har dækket op til dem og
serverer dagens ret, nyder at være
sammen.

Når man om eftermiddagen sid-
der og får en kop kaffe, kommer
man ofte i snark med områdets
beboere. Der er mænd, som har
måttet give op for tidens pres. De
har et fristed her, og vi såkaldte
velbjergede kan lide at få en snak
med dem og høre på deres livsfi-
losofi.

Og væggene er ikke tomme.
Hver anden måned kommer en
udstilling. Her er repræsenteret
kunstnere i alle aldre.

Og nu forlyder det, at vi skal af
med vores Medborgerhus.

Biv og Per, som har gjort så me-
get for områdets beboere er alle-
rede sagt op.

Hvorfor skal det ophøre?

Skal medborgerhuset lukke?

Mere debat på www.dgo.dk

Jørgen Thykjær-Jørgensen,
Boulevarden 6, 4.tv., 2800
Kgs. Lyngby
I DGO 14.8.08 udtaler medlem af
økonomiudvalget, Simon Pihl
Sørensen, at “det er frustrende, at
vi ikke kan få lov til at aftale med
borgerne at tage lidt mere i skat
osv.”
Denne udtalelse undrer mig me-
get, idet jeg har forstået, at der er
foretaget hele to skatteforhøjel-
ser i år. Grundskyldspromillen er i
strid med skattestoppet blevet
hævet fra 18,3 til 21, og vandafgif-
ten fra kr. 35,24 til hele kr.46,48
pr. m3. Nu vil kommunen måske
hævde, at dette sidste er i orden,
da vandregnskabet skal hvile i sig
selv. Imidlertid er vandprisen be-
stemt ikke steget med 30%, og
det er et faktum, at man først
tænkte på at hæve udskrivnings-
procenten til 24,1 for at dække et
underskud på 40 mill. kroner,
men dette blev opgivet, og man
valgte i stedet for at hæve vand-
prisen og grundskyldspromillen.
Og borgerne blev altså ikke
spurgt, sådan som økonomimed-
lemmet nu kunne ønske det!

LTK’s
penge-
problem

www.dgo.dk

Udebliver din lokalavis?
Post Danmark distribuerer Det Grønne Område torsdag og
fredag. Har du ikke modtaget avisen med posten fredag,
vil vi være meget glade, om du vil rette henvendelse til

Post Danmark på tlf. 80 20 70 30.
Alternativt er du velkommen til at henvende dig til 
Det Grønne Område på tlf. 45 93 10 00.

Husk avisen kan altid læses på www.dgo.dk
fra torsdag morgen.

Gl. Lundtoftevej 3 C . 2800 Kgs. Lyngby
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RUNGSTED - hus til salg
Totalt gennemrenoveret hus på 180kvm
roligt beliggende i Rungsted uden 
støjgener sælges på fordelagtige vilkår.
Kontakt venligst:

Hus2960@yahoo.com Vi bringer alle indsendte billeder på 

og trækker lod blandt samtlige bidrag. 
Alle billeder deltager desuden i en fælles konkurrence
blandt alle Politikens Lokalaviser, hvor præmien er
billetter for en hel skoleklasse til den danske tegnefilm 
"Disco Ormene", som har premiere til efteråret.

Livet leves lokalt - online!

WEBKONKURRENCE
Send os
et FOTO
fra første
skoledag 
og VIND

Send os dine bedste billeder
fra første skoledag og deltag

i konkurrencen om et par
originale amerikanske

Heelys rullesko. 

Som mail: Foto i jpg-format vedhæftes
en mail og sendes til

med en kort beskrivelse. 
Der kan kun sendes et foto pr. mail. 

NB: Undlad at skrive adresse og
telefonnummer i mailen, da alle
informationer bliver bragt sammen
med billedet.

Som MMS: Tag et foto med din
mobiltelefon og send det til
1218 med kodeordet
efterfulgt af en kort beskrivelse. 
Det koster almindelig MMS-takst.

Sammen med billedet må du gerne
sende en lille beskrivelse a la "Kasper
viser stolt sin nye skoletaske frem,
inden han skal møde sine nye
klassekammerater. Han har lidt kriller i
maven. Hilsen far og mor".

SÅDAN GØR DU:

Konkurrencen løber frem til fredag den 28. august
klokken 12, hvorefter der trækkes lod. Vinderen
offentliggøres på netavisen. Undervejs vil vi bringe
udvalgte billeder i den trykte udgave af lokalavisen.

www.dgo.dk

tips@dgo.dk

www.dgo.dk

DGO BI

Lovpakke 8.490,-
Holdstart hver mandag og torsdag

Ring eller besøg hjemmesiden for tilmelding/yderligere oplysning
www.sollerodtrafikskole.dk

Holte Midtpunkt 23, 3 sal, 2840 Holte, tlf. 45 89 11 00

Er i 2, og kan starte samme dag som tilmelding, gives der 500 kr i rabat pr. prs.

Din køreskolegennem 20 år
Søllerød Trafikskole

Slip for de sure pligter!
Hos ServiceFactory får du effektiv og pålidelig 
kvalitetsrengøring til private. Vi medbringer selv 
udstyr og rengøringsmidler og lægger vægt på at:

• overholde aftaler og være stabile
• lytte til dine behov
• levere en høj rengøringsstandard

Ring nu på telefon 2024 0550
og få et godt tilbud.

+HaveserviceGræsslåning hækkeklipning
m.m.
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DGO | Efter i knap 40 år at
have stået i FOF/Lyngbys kur-
sus-katalog rykker bridgeun-
derviseren Alexander
Koltscheff fra efteråret ind i
nye lokaler. Flytningen sker,
fordi FOF har valgt ikke længe-
re at tilbyde bridge i sit kur-
susprogram.

Alexander Koltscheff starter
sin bridgeundervisning i et
nyindrettet lokale - trivsels-
rummet - i Sorgenfrivang ved
Sorgenfri Torv, hvor han i flere
år allerede har haft trænings-
bridgeklubber i selskabsloka-
lerne A og B.

Undervisningen er målrettet
både begyndere og let øvede,
der ønsker at komme på hold
eller blot ønsker at spille tur-
neringsbridge med ajour-
førende undervisning.

Man kan melde sig til bridge-
undervisningen ved at ringe
til 22 78 96 41 efter kl. 10.

Bridge skifter adresse

KORSANG Et nyt kor har set
dagens lys, og sæsonen starter
mandag den 8. september.

Kuhlau Koret er det nye kor i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Det blev født ved en stiftende
generalforsamling medio fe-
bruar af en flok sangglade
mennesker, der vil lave musik
sammen, men også have et
hyggeligt socialt samvær og
en værdig måde at behandle
hinanden på. Sagt på en an-

den måde: Der skal både være
plads til sangen og til hyggen.
Det betyder blandt andet, at
den første prøveaften hver
måned starter med fællesspis-
ning for dem, der har lyst til
det.

Kuhlau Koret har fået Lars
Erik Linderod som dirigent.
Lars er til daglig organist ved
Ullerød Kirke i Hillerød og har
i mange år været korleder. Nu
er det så Kuhlau Koret, der får

glæde af Lars’ ekspertise, som
bliver flittigt brugt, da reper-
toiret strækker sig fra gam-
melt og nyt klassisk over dan-
ske sange til det rytmiske.

Kuhlau Koret er lige nu ikke
så stort, men vil gerne være fle-
re. 

Som i mange andre kor er
der et flertal af damer, så der
savnes flere herrestemmer, og
er du dame, så tag en mand
under armen, og kom begge
to. 

Kontakt Kuhlau Korets for-
mand Henriette Oest Lensbøl
for at aftale nærmere på mail-
adressen: formand@kuhlau-
koret.dk eller telefon 26 16 31
24 (læg en besked, hvis der
ikke bliver svaret). Koret øver
mandag aften kl. 19.30-21.45 i
Lyngby Kulturhus, 3. sal, loka-
le 2.

Det er også muligt at læse
lidt mere om Kuhlau Koret på:
www.kuhlau-koret.dk.

Nyt kor i byen

Dirigent Lars Erik Linderod. 

Bridge holder hjernene i gang

Alexander Koltscheff
fortsætter ufortrødent
sin bridgeundervisning
fra efteråret. Det sker i
Sorgenfrivang

www.dgo.dk

STAVGANG Det er lørdag for-
middag midt i maj. På Konge-
vejen hen over Geels Bakke ha-
ster indkøbslystne bilister af
sted, hver mod deres foretruk-

ne indkøbscenter. Alt er travl-
hed og larm. Men helt oppe på
toppen, lidt inde i skoven er
der ro. Bilerne er reduceret til
små, ubetydelige lydspor, der i

det fjerne blander sig med
fuglesang og vindens susen i
træernes grene.

Her inde lige ved den røde
bom står Dorte og venter på
deltagerne til denne formid-
dags stavgangstur. Der er me-
get få formaliteter omkring
turene, og derfor ved hun al-
drig, hvor mange der dukker
op. 

“Netop de forskellige sam-
mensætninger af holdene er
noget af det, der gør det ekstra
spændende at være med”, for-
tæller hun, inden hun byder
velkommen til de to første del-
tagere.

Kort efter dukker endnu to
stavgængere op, eller det vil
sige næsten tre, for en af dem
er på fire ben, en førerhund af
racen Golden Retriever! 

Dorte forklarer:
“Vores lørdagshold er netop

en blanding af seende og ikke-
seende. Som hjælper er det
min opgave at sørge for, at de
blinde kommer sikkert rundt
på hele turen. Formålet med
vores forening ‘Stavgængerne
i det Grønne Område’ er at få
kondition, styrke samt natur-
og kulturoplevelser. Vi holder
kurser og arrangementer for
både seende, svagtseende og
blinde. Jeg fik selv et kursus og
startede samtidig som hjælper
for de svagtseende og blinde
på holdet. Det var bare kanon
hyggeligt samtidig med, at jeg
selv fik motion, frisk luft og en
dejlig tur i naturen”.

Dorte henvender sig nu til de
fremmødte og forklarer ven-
ligt men bestemt, at turen
starter nu.  

Hygge og høj puls
Det bliver en hæsblæsende tur

op og ned af skovstierne. Alle
har stave med, og der bliver
gået raskt til. De svagtseende
og blinde ledsages af hjælper-
ne, der både kan føre den rigti-
ge vej, men også advare mod
store vandhuller, grene mm.
Dorte har sat sig i spidsen med
Ann, der som blind har delta-
get i stavgangsturene i ca. 4 år.
De to kvinder snakker og pjat-
ter. 

Efter ca. 1 time er stavgæn-
gerne tilbage ved udgangs-
punktet. Der skal lige takkes af
og siges farvel. 

Ann venter sammen med
Dorte. De skal sammen til
Lyngby, hvor Ann tager bus-
sen videre hjem til Herlev.

En lørdag på toppen
Det er tilsyneladende ikke umuligt at gå stavgang i
skoven, hvis man ikke kan se. Blot har den blinde
brug for en hjælper, og derfor søger Foreningen
Stavgængerne i det Grønne Område frivillige
motionister til at gi en arm med. Læs her en
beretning fra en lørdag i Geels Skov

Fakta
Foreningen Stavgængerne
i det Grønne Område
mangler hjælpere. Læsere,
der har lyst til at høre noget
om stavgang og få lidt vej-
ledning i at være hjælper,
kan deltage i foreningens
første sommertræf man-
dag den 25. august kl.
17.00. 
Mødested: P-pladsen ved
Holtehal 2. 
Det er gratis for forenin-
gens medlemmer, mens
det koster 45 kr. for ikke
medlemmer. Der serveres
en laksesandwich og hvid-
vin som afslutning på som-
mertræffet. 
Ønsker man ikke at være
hjælper men blot gerne vil
vide noget mere om sta-
vgang, er man også vel-
kommen. 
For yderligere oplysning og
tilmelding til sommertræf-
fet kan man ringe til fore-
ningens formand Anette på
tlf. 20 63 86 49 eller til Ann
på tlf. 44 91 88 58.

EN FRISK START

Start direkte på 
din studieretning 
- uden grundforløb

Hartmannsvej 22 - 2900 Hellerup - 39 45 27 20 - www.gsk.dk
Gentofte Studenterkursus

Student 
på 2 år

Fleksibel HF
HF på 2 eller flere år 
- tag huen i dit tempo

Spil Bridge
Bridgecentret med de gode
lærere og faciliteter finder

du på Hovedgaden i Birkerød

Begyndere
Let øvede
Rutinerede
Ring efter program

eller besøg vores
hjemmeside på

www.centerbridge.dk

Alle klubber
starter

i uge 36

45 81 53 84

BLIV BEDRE
TIL ENGELSK

• 3, 6 og 12 ugers kursusforløb

• Landets største engelskinstitut 

med 38 undervisningssteder i 

hele HT-området.

• Alle niveauer.

• Undervisning dag, aften 

eller weekend.

• Få et internationalt 

anerkendt bevis på dine 

engelskkundskaber.

• Skræddersyet engelsk på 

bopæl eller firmaadresse.

• Inspirerende og engagerede 

universitetsuddannede

engelske lærere.

• Test dine engelskkundskaber på 
www.cambridgeinstitute.dk/test

• Programbestilling døgnet

rundt på tlf. 33 13 33 02

www.cambridgeinstitute.dk

Therese Bøvings Balletskole
Klassisk ballet i hjertet af Lyngby 
v. Kgl. Balletdanserinde Therese Bøving. 

Hold: for børn og voksne, begyndere, 

let øvede, øvede og professionelle. 

Lokaler: Sankt Knud Lavard Skole, 

Toftebæksvej 30, 2800 Lyngby. 

Også undervisning i City og på Østerbro. 

Sæsonen starter primo september 2008.

Yderligere oplysninger, program og indmeldelse:

Tlf. 4593 0905 mellem kl. 14.00–18.00
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UDSTILLING I 1964 forærede
maleren Jeppe Eisner sit første
maleri til Professor Tribini
som tak for, at han og hans
bror altid kom gratis ind i den
navnkundige entertainers
etablissement på Dyrehavs-
bakken. Dengang var Jeppe 12
år, men siden er det blevet til
mange billeder med motiver
fra Bakken fra den nu 56-årige
kunstners hånd. Alligevel var
det en ganske særlig oplevelse
for Jeppe Eisner, da han under

Bakkens Kildemarked i ugen
omkring sankthans begyndte

at male en serie billeder med
motiver fra markedet. 

“Det var en ganske særlig
deja-vu-oplevelse at sidde og

male i netop de omgivelser,
hvor min far malede hele sit

liv,” fortæller Jeppe Eisner med
henvisning til maleren Ib Eis-
ner, hvis livslange kærlighed
til Dyrehaven og Bakken ud-
møntede sig i en lang række
fantasifulde malerier med
motiver fra Dyrehaven, Peter
Lieps Hus og Bakken. “Jeg følte
virkelig, at jeg kom helt tilba-
ge til mine rødder, og en mas-
se gode oplevelser og minder
fra dengang, hvor jeg selv
trådte mine barnesko på Bak-
ken, dukkede frem og gjorde
arbejdet med at male billeder-
ne fra Kildemarkedet til en in-
tens oplevelse.” 

For Jeppe Eisners vedkom-
mende resulterede indtrykke-
ne fra sommerens Kildemar-
ked i en lille snes malerier.
Frem til 31. august, hvor Bak-
ken lukker for i år, kan disse
opleves på Restaurant Røde
Port ved Dronningeport-ind-
gangen. Senere på året vil ma-
lerierne udgøre grundstam-
men i Jeppe Eisners årlige ud-
stilling i Atelier Eisner på Eng-
havevej i Klampenborg, hvor
der holdes fernisering til no-
vember. ssf

Malerier fra Bakkens Kildemarked

Jeppe Eisner har arvet sin fars fascination af Bakken

Maleren Jeppe Eisner
tager forskud på sin
årlige udstilling med en
snes malerier fra
Bakkens Kildemarked
2008, som vises på
Restaurant Røde Port
frem til Bakkens lukning
31. august

Arrangementer og udstillinger

Kommunalbestyrelsesmøde
Ordinært kommunalbestyrelsesmøde afholdes 
mandag den 1. september 2008 kl. 17.00 på 
Lyngby Rådhus. 

Dagsordenen omfatter 1. behandling af budgettet for 2009 
derunder fastsættelse af udskrivningsprocent, kirkeskattepro-
cent og grundskyldspromille samt budgetoverslag for 2010 til 
2012.

Dagsordenen vil fra fredag den 29. august 2008 være fremlagt
på Rådhuset, i Administrationsbygningen og på kommunens
biblioteker, og den kan fra samme dato ses på www.ltk.dk. 

Beslutningsprotokollen fremlægges samme steder efter mødet 
og kan ses på www.ltk.dk fra onsdag den 3. september 2008.

Ved mødets start afholdes spørgetid for kommunens borgere.

Bekendtgørelse om nedrivning af 
ejendom
Kommunen har modtaget en anmeldelse om nedrivning af 
huset på Brovænget 21, ejendommen matr. nr. 5 ca Virum By, 
Virum.

Bygningen er i Kommuneplanen udpeget som bevaringsværdig 
med bevaringsværdi 4 og hører derfor under bekendtgørelse nr. 
911 af 14. oktober 2001 af lov om bygningsfredning og bevaring 
af bygninger og bymiljøer. 

Eventuelle bemærkninger, du mener bør indgå i sagens be-
dømmelse, skal være modtaget i Teknisk Forvaltning i Lyngby-
Taarbæk Kommune inden 4 uger fra denne offentliggørelse, 
dvs. den 19.09.2008, jf. lovbekendtgørelsens § 18 stk. 2. 

Lyngby-Taarbæk Kommune, Rådhuset, 2800 Kgs. Lyngby 
Teknisk Forvaltning, Byggesagsafdelingen. Tlf. 45 97 30 00

Rådgivningstelefon
Hvis du har brug for rådgivning om sociale problemer, kan du 
ringe til Lyngby-Taarbæk Kommunes Rådgivningstelefon.

Rådgivningstelefonen har åbent hverdage mellem kl. 9.00 -11.00 
på tlf. 45 97 33 33.

Stadsbiblioteket i Lyngby
Lyngby Hovedgade 28

STORT BOGUDSALG 
Bibliotekssalen 1. – 30. august
De bøger, der bliver sat til salg, er kasserede, fordi de enten er 
forældede eller afløst af nyere udgaver. Det kan også være 
overskydende bøger, der tidligere var meget efterspurgte. Alle 
tiders mulighed for at gøre et godt fund!

ARTMONEY
Udstilling i Gallerigangen 28.august – 27. sept.
Tanken bag det sociale forskningsprojekt Artmoney er ideen 
om et kunstværk, der kan bruges som betalingsmiddel. 27 
kunstnere udstiller hver 25 originale Artmoney værker. Kunst-
værkerne er udført i alt lige fra træ, glas, papir, metal, sten, lim, 
film og bøger til de mere klassiske malerier. Mød stifteren af 
projektet Lars Kræmmer ved ferniseringen den 28. august kl. 
16. Gratis adgang.

Sophienholm  
Nybrovej 401, Kgs. Lyngby

DU DANSKE SOMMER
Udstilling frem til 24. august
Udstillingen sætter fokus på samarbejdet mellem ”Den jyske 
bevægelse” (en gruppe jyske forfattere med Johs. V. Jensen 
og Thøger Larsen i centrum) og ”Fynbomalerne”( fortrinsvis 
Johannes Larsen, Fritz Syberg og Peter Hansen) - et kunstner-
møde, som i de første årtier af forrige århundrede, fik konse-
kvenser for hele landets kulturliv.

Gratis omvisning for udstillingens gæster på søndage kl.15. 
Udstillingen kan ses dagligt kl. 11-17, torsdag kl. 11-20, man-
dag lukket. Entré 50 kr. Pensionister, studerende samt grupper 
på mindst 10 personer 30 kr. Børn under 16 år gratis adgang. 
Bus 191 fra Lyngby Station minuttallene 22 og 52.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk 
tilbyder
Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge 
Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Ungdommens Uddannelses-
vejledning (UU-Nord) tilbyder individuel vejledning om job 
og uddannelse hver torsdag. Vejledningen foregår i Jobcen-
ter Lyngby-Taarbæk, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.
Tilbuddet gælder for unge under 30 år, der har behov for og 
ønsker vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 

Tidsbestilling: 
Vejledningssamtaler tilbydes primært efter forudgående af-
tale. Henvend dig i jobcenteret på 2. sal eller ring til:

(samtaler torsdage kl. 09:30-16.00)

45 97 32 57

(samtaler torsdage kl. 11.00-15.30)

Uddannelses- og erhvervsvejledning for voksne fra 30 år
Jobcenter Lyngby-Taarbæk tilbyder individuel vejledning til 
uddannelses- og arbejdssøgende, der har behov for og 
ønsker vejledning om uddannelse, kurser, arbejdsmarked og 
erhverv. Tilbuddet gælder både ledige, beskæftigede og 
uddannelsessøgende. 

Formålet med en individuel erhvervsvejledningssamtale kan 
være at få hjælp til at træffe et valg i forhold til den aktuelle 
arbejdsmarkedssituation eller hjælp til at vælge uddannelse, 
kurser, efteruddannelse eller erhverv - på kort eller længere 
sigt. 

Tidsbestilling: 
Vejledningssamtaler tilbydes primært efter forudgående af-
tale. Henvend dig i jobcenteret på 2. sal eller ring til:

(samtaler torsdage kl. 13 -16)

Vejledning for lokale virksomheder om medarbejdernes 
muligheder for efteruddannelse, voksenlærlingeordning 
mv. 
Tilbuddet om vejledning omfatter også lokale virksomheder, 
der kan kontakte  Jobcenter Lyngby-Taarbæk på jobcente-
rets virksomhedstelefon: 45 97 39 39 eller på e-mailadres-
sen: jobcenter@ltk.dk  

Sociale Pensioner
Forudbetalte folke- og førtidspensioner for september 2008 
vil være til disposition 29. august 2008.

Bagudbetalte folke- og førtidspensioner for august 2008 vil 
være til disposition 29. august 2008.
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Nye bøger
Af Eva Catter eva.catter@pola.dk

To verdener
NØD I Kirsten Hammanns nye roman ‘En
dråbe i havet’ møder vi forfatteren Mette, hvis
næste bog skal handle om ulandene. Men
hun har ikke tid til at rejse, så hun får assi-
stance af Stig fra organisationen ‘Hjælp’. Han
giver hende gode råd og adgang til et hotel i
det indre København. Her føles det, som om
man kommer til Den Tredje Verden, når man
går ind på værelse 516, og på den måde kan
Mette både besøge nødlidende mennesker i
Afrika og nå hjem til aftensmad. Kirsten
Hammann har senest udgivet ‘Smørhullet’,
som blev nomineret til Nordisk Råds Littera-
turpris. Med de første 3.000 bøger følger en
gratis lydbog, som er indlæst af Kirsten Ham-
mann. Bogen udkommer 26. august.

‘En dråbe i havet’
af Kirsten Hammann
Gyldendal
328 sider, vejl. pris 299 kr. 

Tilværelsens små krumspring
VOKSENLIV De var enige om alt hos
statsamtet. Rita fik Renault’en, mens John
købte en gammel spand. De gav knus ved bi-
lerne og kørte hver deres vej. Rita, der er mor
til tvillingerne Eigil og Lilje, skal i gang med
et nyt kapitel i Alberte Windings roman ‘Tis-
vilde Strand’. Som nyslået single hvirvles Rita
ind i et utæmmet kunstnermiljø, hvor hun
møder rovdyret Henriette og hendes kunst-
nermand Mogens. Rita får et passioneret for-
hold til Mogens, men samtidig følger vi en
mystisk herre i Rom, der viser sig at have for-
bindelse til Rita. Alberte Winding debutere-
de som forfatter i 2006 med ungdomsroma-
nen ‘Barbara Tristan Møllers hemmelige dag-
bog’. ‘Tisvilde Strand er Alberte Windings
skønlitterære debut.

‘Tisvilde Strand’
af Alberte Winding
Politikens Forlag
304 sider, 
vejl. pris 249 kr.

Forestillinger i september

MODERN TALKING
En moderne teater sit-come med de to komikere Farshad Kholgi og Andreas Bo Pedersen.

Billetter kan bestilles på www.billetnet.dk,
eller tlf. 70 15 65 65, samt på Mantziusgården
mellem kl. 14-16 på alle hverdage.
Se mere på www.rudersdalteater.dk

Torsdag den 11. september 2008 kl. 19.30 

VOLAPYK
En musikforestilling for alle fra 4 år med musik af Pierre Dørge.

Søndag den 21. september 2008 kl. 15.00

SYMPHONY IN SLANG
En hip-hop danseforestilling for hele familien. Flot visualisering af lyd med kroppen.
Forestillingen er støttet af Moderne dans på turné.

Lørdag den 27. september 2008 kl. 14.00

HELMER HARDCORE.
Et Dukkehjem 2
Nutidig historie om, hvordan Helmer gik amok, da Nora gik.

Tirsdag den 30. september 2008 kl. 19.30

Forestillingerne opføres i 
Mantziusgården, Johan Mantziusvej 7, Birkerød.

3:BO Center
Holte Midtpunkt 23
V/Irma
2840 Holte
Tlf.: 45 42 33 77

Hørsholm Trælast Handel
Kokkedal Industripark 15
2970 Hørsholm
på 1. sal i køkkenafdelingen
Tlf.: 45 86 10 10

3:BO Center
Ordrupvej 81
2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 63 71 16

3:BO er eksklusivt design specielt tilpasset dit hjem.

Hvert skab er et stykke unika, designet efter dine ønsker

på baggrund af vores store udvalg af gennemtænkte

indretningsløsninger og eksklusive fronter.

Y d r e  s k ø n h e d  ·  I n d r e  o r d e n



TEATERAVISEN

Torsdag 18/9 Mute Comp.
GRASPING THE FLOOR WITH THE BACK OF MY HEAD kl. 20.00

Onsdag  24/9 Odsherred Teater
GÅ GENNEM BJERGET kl. 20.00

Onsdag 1/10 Kassandra Production
FULL BODY TREATMENT kl. 20.00

Torsdag 2/10 Kassandra Production
FULL BODY TREATMENT kl. 20.00

Onsdag 22/10 Odsherred Teater
DER VAR ENGANG kl. 20.00

Fredag 24/10 Den Jyske Opera
TRYLLEFLØJTEN kl.19.30

Torsdag 30/10 Svalegangen
HJEM KÆRE HJEM kl. 20.00

Onsdag 5/11 *[WEGO]*
COMPLETELY SIMULTANIOUSLY kl. 19.30

Torsdag 6/11 Svalegangen
AUGUST (festival) kl. 20.00

Tirsdag 11/11 Det Ny Familieteater
ROBIN HOOD kl. 19.30

Torsdag 13/11 Teater V
HELMER HARDCORE kl. 20.00

Torsdag 4/12 Teater Vestvolden
JULEKABARET FOR BØRN kl. 18.30

Torsdag 15/1 Det Kgl. Teater
IFIGENIA kl. 20.00

Torsdag 29/1 folketeatret.dk
ODYSSEUS kl. 18.00

Onsdag 4/2 Odense Teater
MICHAEL LAUDRUPS TÆNDER kl. 20.00

Onsdag 18/2 Comedie Teatret
SCENESKRÆK kl. 20.00

Søndag 22/2 Den Jyske Opera
ELSKOVSDRIKKEN kl. 19.30

Torsdag 26/2 Baggårdteatret
GUD´ME kl. 20.00

Torsdag 5/3 folketeatret.dk
TROLD TÆMMES kl. 20.00

Torsdag 12/3 Cantabile 2
BOMBSHELLS kl. 20.00

Tirsdag 17/3 Kiev Statsopera
BORIS GODUNOV kl. 19.30

Onsdag 18/3 folketeatret.dk & DKT
THE PLAYBOY kl. 20.00

Onsdag 1/4 Meridiano
ROBINSON & CRUSOE kl. 20.00

SÆSON 2008/09 I OVERSIGT

LYNGBY-TAARBÆK TEATERFORENING        WWW.TEATER-LYNGBY.DK

Prøv noget nyt 

– teater og dans for alle

Efter endnu en succesrig sæson, hvor der specielt har været
rift om billetterne til Skolescenen, må vi indskrænke vort
repertoire på grund af nedskæringer. Det betyder, at vi ikke
længere kan tilbyde de populære skoleforestillinger, hvilket
Teaterforeningen naturligvis beklager. 
Men der er stadig mulighed for at få nogle dejlige teaterople-
velser med børnene, når vi viser familieforestillingerne Robin
Hood, Julekabaret for børn og Odysseus. Vi kan også stadig
tilbyde en god ungdomsrabat til alle under 26 år – og natur-
ligvis en særlig medlemsrabat.

Med støtte fra Moderne Dans på Turné kan Lyngby-Taarbæk
Teaterforening i år tilbyde 2 spændende danseforestillinger –
til særlig billige billetpriser. Hertil kommer 17 af sæsonens
bedste teaterforestillinger. Forestillingerne er valgt med
omhu af den teaterkyndige bestyrelse. Er det ikke nok, kan
repertoiret suppleres med nogle fantastiske operaforestilling-
er i MusikTeatret Albertslund!

I sæsonen 08/09 holder vi en pause i vores gode samarbejde
med Gladsaxe Teaterforening. Men den skarpe læser vil sik-
kert bemærke, at vi i denne sæson til gengæld har indledt et
endnu tættere samarbejde med Lyngby Kulturhus, som har
fået en ny side i vores Teateravis. Her kan man orientere sig
om Kulturhusets Festivalscene i november. I det ydre opslag
finder I stadig de klassiske teaterforestillinger, der som sæd-
vanligt spiller i Lyngby Kulturhus. I midteropslaget kan I gå
på opdagelse i Kulturhusets festivaler, danseforestillingerne
og se vores ud-af-huset tilbud. Billetter til Kulturhusets fore-
stillinger kan købes i vores billetsalg Pak & Send på
Ulrikkenborg Plads 1, 2800 Kgs. Lyngby - lige ved Lyngby
Station.

I kan tegne et medlemskab af Teaterforeningen og på for-
hånd vælge jeres forestillinger, eller I kan bestemme jer
undervejs og købe billetter i løssalg. Hvis I gerne vil i teatret
mere end tre gange i sæsonen, kan det betale sig at tegne et
medlemskab for 80 kr. pr. person - og efterfølgende spare
60 kr. pr. billet. Jo flere forestillinger I vælger – des mere
kan I spare. I skal blot udfylde og indsende kuponen på side
6 - eller gå ind på vores hjemmeside www.teater-lyngby.dk og
udfylde en kupon. Som medlemmer får I mulighed for at del-
tage i generalforsamlingen, hvor I kan opleve Masken, der
spiller forestillingen ”Alle går rundt og forelsker sig” 

Medlemskabet af Teaterforeningen indebærer, at I også kan
komme i teatret i resten af Storkøbenhavn med rabat. I får
således mulighed for, at gå i teatret i alle andre københavn-
ske teaterforeningers regi til deres medlemspris. I skal blot
gøre opmærksom på jeres medlemskab, når I køber billet.
Medlemmer fra andre teaterforeninger får ligeledes rabat, når
de køber en løssalgsbillet hos os. 

Vi ekspederer bestillinger i den rækkefølge, vi modtager dem.
Og vi tager så vidt muligt hensyn til særlige ønsker om sid-
depladser. Medlemsbilletter udsendes i uge 34.

Vi glæder os til at se jer i Lyngby-Taarbæk Teaterforening.

Formand Rolf Bregninge, bestyrelsesmedlemmer Søren
Barslund (kasserer), Claus Harkjær, Nikolaj Borries,
Annesofie Leerhoi, Marianne Kentorp, Henriette Krogh og
Edith Rode.

Vi søger nogle teaterinteresserede mennesker til at hjælpe
med at løfte de opgaver, der er i forbindelse med at skaffe
professionelt teater til Lyngby. Opgaverne indebærer alt fra at
hænge plakater op og stå i bar, til at søge fonde og skabe
nye kontakter bl.a. til erhvervslivet, så det også i fremtiden
vil være muligt at se teater i Lyngby Kulturhus. Alle er meget

velkomne. Hvis det har interesse, så kontakt os meget gerne
inden generalforsamlingen den 10. sept. 2008, så kan vi få
en snak om, hvad det går ud på.

Formand Rolf Bregninge 20 92 19 48

Claus Harkjær 45 85 11 19 

Teaterforeningen søger bestyrelsesmedlemmer!

*[WEGO]*

COMPLETELY SIMULTANIOUSLY
– To kunstarter mødes – fed musik og dans opstår!

Mix-up: Kan man danse et stykke musik eller spille en dans?
Kan man komponere en blanding af de to kunstformer i ét
hug? * [W(E)GO] * kan – og gør det. Grænserne mellem dan-
seforestilling og koncertoplevelse udviskes… Rock, hoppekor,
forcerede spring og musikalske eksplosioner. Det er nogle af
elementerne, når dansen og musikken smelter sammen i en
cocktail med en helt ny smag - smagen af *[WEGO]*.
Navnet *[WEGO]* er en blanding af de engelske ord we og
ego. Det skal illustrere essensen af både en koncert og en
danseforestilling: Forskellige personligheder samlet i en
gruppe med en fælles udtryksform og et fælles mål.:
*[WEGO]* ER KOREOGRAF/DANSER: KIRSTINE KYHL ANDERSEN

(DANMARK) - KOMPONIST/GUITARIST: NIELS BJERG (DANMARK) -

BASSIST: BRUNO FERRO XAVIER DA SILVA (HOLLAND) - KEYBOARD:

GIOVANNI DI DOMENICO (ITALIEN) - TROMMER: JOAO MARIA LOBO

ANTUNES (PORTUGAL) - DANSERE: MAJA ROEL (NORGE) OG KASPER

DAUGAARD (DANMARK) - LYSDESIGN: ALLARD DE JAAGER (HOLLAND)

Billetpris C Onsdag 5/11 kl. 19.30

FESTIVAL SCENE



Praktisk
For at lette jeres valg af forestillinger har vi givet de enkelte
forestillinger en farvekode.

Den lilla farve betyder, at det er en teaterforestilling.
Den orange farve angiver Festivalscene.
Den grønne farve betyder, at det er en danseforestilling.
Den røde farve er mærkningen af ekstra tilbud i MusikTeatret Albertslund.

Forestillingerne spiller, hvis ikke andet er nævnt, i Lyngby Kulturhus, Klampenborgvej 215,
Kongens Lyngby. Der er forskellige priskategorier. Se prisoversigt på bagsiden af avisen.

TEATER SCENE efterår

Svalegangen

HJEM KÆRE HJEM
– vedkommende drama om krigens brutalitet

Forestillingen er et psykologisk drama om krigens brutalitet, sat overfor en privilegeret dag-
ligdag. En ung dansk soldat, der er hjemvendt fra Irak, inviteres til middag hos sin bedste
ven og vennens kæreste. Som aftenen skrider frem konfronteres kæresteparret med et men-
neske, hvis opfattelse af livet er blevet grundlæggende ændret. En opfattelse der er helt
anderledes, end den de selv kender til. Stykket er et møde mellem civildansker og soldat -
også på et overordnet plan i forhold til publikum. En barsk forestilling hvor relationer, værdi-
er og principper bliver sat på en voldsom prøve. 

MEDVIRKENDE: THOMAS LEVIN, FRANK THIEL OG CHRISTINE ALBECK BØRGE 

Billetpris B Torsdag 30/10 kl. 20.00

Odsherred Teater

GÅ GENNEM BJERGET
- en teaterforestilling om depression

Gå Gennem Bjerget er en teaterforestilling om depression. Depression er en almindelig og
alvorlig sygdom. I løbet af ét år får ti procent af alle danskere en depression. Sygdommens
yderste konsekvens, selvmordet, er en af de mest almindelige dødsårsager for voksne men-
nesker. Gå Gennem Bjerget af den svenske forfatter Niklas Rådströms bygger på et stort
interviewmateriale af en række mennesker, der har været ramt af depression eller har oplevet
depressionen som pårørende. I en række scener skildres det, hvordan depressionen opleves
indefra i en verden, der fortsætter uændret omkring én.

MEDVIRKENDE: MEI OULUND OG HENRIK IPSEN Billetpris C Onsdag  24/9 kl. 20.00

Teater Vestvolden

JULEKABARET FOR BØRN
– familieforestilling med julestemning

Hvem kan ikke godt lide sang og musik til jul? For ikke at tale om skøre, musikalske teater-
nisser, der bare skal have lov til at synge og spille!
Hvis du ikke allerede har fundet julestemningen frem, så vil Julekabareten helt sikkert
bringe den frem i dig. Her får hele familien mulighed for at opleve gamle sange på nye melo-
dier og gamle melodier med nye tekster. Hele familien kan vente sig lidt af hvert - ikke
mindst et rigtigt godt grin.

MEDVIRKENDE: LOUISE HERBERT, LASSE LUNDERSKOV, REMI LEWERISSA OG TOM JACOBSEN

Aldersgruppe: Fra 10 år og opefter Billetpris C Torsdag 4/12 kl. 18.30

Odsherred Teater

DER VAR ENGANG
– barndommens gendigtninger tilsat musik

Næsten alle eventyr begynder med ”Der var engang”. Eventyrene hører barnets verden til,
men nok også til det at ældes, fordi man som ældre måske naturligt begynder at interessere
sig for starten. Forestillingen Der var engang med Vigga Bro i hovedrollen som fortælleren
handler om hendes barndom engang for længe siden. I stykket har hun samlet en håndfuld
historier, samt et eventyr hun digtede som barn, og bassisten Erik Moseholm har digtet med
på sin bas. Fortællingerne handler om helte, tyske soldater, blå børn, om at flyve og om glæ-
den ved røde sko. 

MEDVIRKENDE: VIGGA BRO OG ERIK MOSEHOLM Billetpris B Onsdag 22/10 kl. 20.00

fra 4.392,-
Suzuki Swift 1,3 GL

fra 4.880,-
Peugeot 207 1,4 XR PLUS

BILLIGERE BILFORSIKRING

GF København Nord · Lyngby Hovedgade 74 · 2800 Kgs. Lyngby · Tlf. 45 33 14 12

Vil du også have penge tilbage fra din bilforsikring? 

Så ring på 45 33 14 12 og få et godt tilbud eller fi nd din pris på billigere-bilforsikring.dk

DRAMA
Nygade 15
DK-6300 Gråsten
Tlf 70 25 11 41
Fax 74 65 20 93
drama@drama dk

TEATERHJØRNET
BUTIK

Vesterbrogade 175
DK-1800 Frederiksberg C

Tlf. 70 25 11 41
Fax 33 22 58 47

WWW.DRAMASHOP.DK

Skuespil, teaterfagbøger, sminke, parykker, specialeffekter 
og alt det andet du har brug for!

Teater V

HELMER HARDCORE
– Helmer efter Nora

Den reumertvindende forestilling Helmer Hardcore er dramatikeren Jakob Weis´ originale
videredigtning af Ibsens klassiker Et dukkehjem, der har kønstematikken som omdrejnings-
punkt. Mange har undret sig over spørgsmålet, hvor Nora gik hen, da hun gik. Men hvad med
Helmer hvordan gik det ham, da Nora var gået, og han stod alene tilbage med tre børn. Jens
Jørn Spottag spiller Helmer, der i desperation har lukket sig inde på hjemmets badeværelse.
Her glider han længere og længere ind i forladtheden. Helmer Hardcore bevæger sig hardco-
re rundt om og ind i den moderne mands dilemmaer.
MEDVIRKENDE: JENS JØRN SPOTTAG, JESPER LOHMANN, STINE PRÆTORIUS, 

ANETTE STØVELBÆK, THOMAS CHAANHING M. FL. Billetpris A Torsdag 13/11 kl. 20.00

Foto: Fredrik Clement

Foto: Rasmus Rønne

Svalegangen og TEATRET

AUGUST
– en forestilling der kalder på grinet og medfølelsen

En associationsskabende forestilling, hvor stilheden, musikken og bevægelserne taler. August
er navnet på den klassiske rødhårede cirkusklovn, hvis modstykke er den hvide klovn. I styk-
ket optræder der fire fåmælte auguster. Stykkets omdrejningspunkt er mødet og konfrontatio-
nen. Individet overfor fællesskabet. Sammenstødet mellem ulykkelig bevidsthed og barnlig
uskyld. Smertelig afvisning eller ny begyndelse. August viser os brudstykker af det liv, vi alle
bakser med. Herunder vores glæde, begejstring, angst og vrede samt vores forventninger,
sejre og nederlag. I August gives der plads og rum til publikums egne associationer. Her kan
alle mødes uanset alder, intellekt og nationalitet. 
MEDVIRKENDE: KRISTIAN HOLM JOENSEN, STINE SCHRÖDER JENSEN, FOLMER KRISTENSEN OG HANS RØNNE

Billetpris B Torsdag 6/11 kl. 20.00

Foto: Rasmus Rønne

Foto: Tim Vladimir

Foto: Brita Fogsgaards 

Det Ny Familieteater

ROBIN HOOD
– en eventyrlig familieforestilling

Familieforestillingen Robin Hood er den klassiske fortælling om frihedskæmperen, der tager
fra de rige og giver til de fattige, som hjælper de svageste og kæmper mod uretfærdighed og
tyranni. I det Ny Famileteaters spændende opsætning optræder der dukker på lige fod med
skuespillerne instrueret af Jacques Matthiessen, der har en række fantasifulde forestillinger
bag sig bl.a. på Det Lille Teater og Marionetteatret i Kgs. Have
Med sin omsorg for andre og i kampen for retfædighed kan Robin Hood lære både børn og
voksne at følge hjertet og gøre det, vi tror på. 

MEDVIRKENDE: ANYA SASS, MARIA GARDE, NIELS VIGILD, JOHN BATZ, KRISTIAN WESTFALL &

CASPAR SAMSØ CLAUSEN                                                          Billetpris A Tirsdag 11/11 kl. 19.30



TEATER SCENE forår

folketeatret.dk

TROLD TÆMMES
– erotikken gnistrer og kærligheden sejrer

Baptista, en rig adelsmand i Padua, har 2 døtre. Den yngste, Bianca, efterstræbes af mange
bejlere. Den anden datter, Katharina er der ingen, der tør nærme sig, fordi hendes tempera-
ment er for iltert. Endelig dukker der en frier op Petruchio - kan han tæmme trolden?
Shakespeare leger i denne klassiske satire om mandschauvinisme og kvindefrigørelse veloplagt
med både farcen og komedien, under inspiration af både folkeeventyret og den italienske
maskekomedie. I Trold Tæmmes spilles der på alle tangenter i musikken, sangen og dansen.

MEDVIRKENDE: OLE THESTRUP, MAIBRITT SAERENS, TOM JENSEN, BJØRN FJÆSTAD, BIRGITTE HJORT

SØRENSEN, BRIAN KRISTENSEN, CHRISTIAN MOSBÆK, NIS BANK- MIKKELSEN CASPER CRUMP, KLAUS

WEGENER OG ELISABETH VON ROSEN M.FL. Billetpris A Torsdag 5/3 kl. 20.00

Det Kgl. Teater

IFIGENIA
– Ifigenia en aktuel klassiker i ny fortolkning

Euripides var en af de store tragediedigtere i det klassiske Athen. Han har blandt andet skre-
vet stykket Ifigenia, hvori gudinden Artemis kræver, at kong Agamemnon skal ofre, det dyre-
bareste han ved nemlig sin datter Ifigenia for at kunne føre sin hær i krig og kamp for frihed
og retfærdighed. Tragedien handler om den uløselige konflikt, som Agamemnon står i, det
ansvar og de svære eksistentielle valg, der ligger bag de menneskelige handlinger, som udgør
krigens gru. 

MEDVIRKENDE: MILLE LEHFELDT, RASMUS BOTOFT, STIG HOFFMEYER, HENNING JENSEN, KIRSTEN OLESEN,

PETER PLAUGBORG M.FL. Billetpris A Torsdag 15/1 kl. 20.00

Meridiano

ROBINSON & CRUSOE
– en forestilling om en søgen efter et fælles sprog og ståsted

Robinson & Crusoe blev kåret som bedste forestilling i Italien 1991. I stykket mødes to
mænd efter en katastrofe. De er strandede og alene og skal sammen finde en måde at over-
leve på. I begyndelsen kæmper de om pladsen, siden forsøger de at kommunikere… Men
hvad gør man, når den ene ”kun” taler flere europæiske sprog og den anden et underligt
volapyk af noget orientalsk… japansk eller måske kinesisk? Havet er det eneste vidne til
deres anstrengelser for at finde et fælles sprog, så de kan overleve, derefter nyde deres over-
flod, drømme om deres fortid og tage beslutning om et nyt liv…

MEDVIRKENDE: SAMY ANDERSEN OG CLAUDIO MORALES Billetpris C Onsdag 1/4 kl. 20.00

Cantabile 2

BOMBSHELLS
– kvinders mange hverdagsroller 

Bombshells har haft stor succes i England. Vi præsenterer den i en opsætning af Cantabile2.
Stykket består af sjove ofte rørende monologer af nutidens vidt forskellige kvinder. De er alle
fanget mellem deres indre virvar, og den ydre verdens krav – de er kvinder, der kæmper med
at få de forskellige roller som mor, barn, hustru, elskerinde og stjerne til at hænge samme.
En næsten uoverkommelig opgave, der er ved at gøre dem sindssyge. Et aktuelt stykke på
sporet af vor tids kvinders splittelse.

MEDVIRKENDE SIRI HAFF ANDERSEN Billetpris C Torsdag 12/3 kl. 20.00

folketeatret.dk

ODYSSEUS
– en familieforestilling med klassiske undertoner

Hvem kender helten Odysseus, som med snilde og list og den trojanske hest sørgede for, at
grækerne efter 10 års krig mod Troja endelig vandt og kunne tage hjem? Odysseus er fortæl-
lingen om heltens hjemrejse til øen Ithaka og sin skønne kone Penelope, der ombejlet og tål-
modigt venter på ham. Rejsen bliver lang og kommer til at vare hele ti år, fordi helten kon-
stant er oppe mod utallige farer og fristelser, hvoraf den enøjede kæmpe Polyfem, troldkvin-
den Kirke og de smukke sirener blot er nogle af de store forhindringer. Oplev med familiefore-
stillingen ODYSSEUS et mytologisk eventyr, hvor spænding, action og humor er hovedingredi-
enserne. 

MEDVIRKENDE: BO SKØDEBJERG, PER LINDEROTH, ANN HJORT, JOHANNES LASSEN, MICHAEL HASSELFLUG,

CHRISTINE ALBRECTHSLUND, SUSANNE BONDE OG RASMUS HAXEN M.FL.

Aldersgruppe: fra 8 år og op Billetpris A Torsdag 29/1 kl. 18.00

Folketeatret.dk & DKT

THE PLAYBOY 
– en poetisk komedie om skæve eksistenser

The Playboy of the Western World blev første gang opført i Dublin i 1907 – og er en klassiker
i Irland. Handlingen udspiller sig i en lille irsk landsby, hvortil den unge udmattede mand,
Christy Mahon ankommer. Han fortæller, at han er på flugt fra politiet - han har slået sin far
ihjel! Dette gør ham straks interessant i de lokales øjne ikke mindst i pubejerens datters,
som hurtigt kaster sin kærlighed på ham. Christy tilpasser sig hurtigt rollen, som den helt,
han pludselig anses for at være. Lige indtil hans far dukker op, lyslevende… Med The
Playboy får vi indblik i, hvordan almindelige mennesker hurtigt kan opnå en næsten mytisk
status, for et øjeblik efter at blive pillet ned igen.
MEDVIRKENDE: MIKKEL ARNDT, JULIE AGNETE VANG CHRISTENSEN, OLE ERNST, BENEDIKTE HANSEN,

ANDERS HOVE, PETE LIVINGSTONE, MORTEN SUURBALLE STEPHAN POLLNER OG MARIE MONDRUP M.FL.

Billetpris A Onsdag 18/3 kl. 20.00

Odense Teater

MICHAEL LAUDRUPS TÆNDER
– facetterede kvinders tanker

Forestillingen Michael Laudrups Tænder bygger på et uddrag af bogen af samme navn. Den
giver et levende indblik i to kvinders liv og tanker – både små og store. Kvinderne er på for-
skellige stadier i deres liv. Den ene er på barsel efter barn nr. 3. Den anden er lige flyttet
sammen med sin første kæreste. Deres små og store tanker gennemsyres af en veludviklet
humor og et skarpt blik på verden, kvinder og mænd, børn, karriere, fodbold og tømmer-
mænd. Et stykke der på fineste måde balancerer humor, småsnak og alvor.

MEDVIRKENDE SANNE SAERENS OG METTE MARIA AHRENKIEL Billetpris C Onsdag 4/2 kl. 20.00

Comedie Teatret

SCENESKRÆK
– hysterisk morsom komedie

Sceneskræk vender alt på hovedet og angriber dig forfra og bagfra. I et desperat forsøg på at
redde deres arbejdsplads, Skolen for Usædvanlige Børn, kaster 5 personer sig ud i en ambiti-
øs Velgørenhedsforestilling Anløbent sølv, der instrueres af den hysteriske instruktør, Erling
Busk-Dalholm. Men selv med de bedste hensigter kan meget gå galt, når man ikke er vant til
at stå på de skrå brædder - og det gør det - i denne rablende vanvittige farce. Angst kan
også være sjovt. Sceneskræk med grinegaranti.

MEDVIRKENDE: JEANNE BOEL, HANS HENRIK VOETMANN, KARSTEN JANSFORT, THOMAS MØRK, PERNILLE

SCHRØDER, MADS KNARREBORG Billetpris A Onsdag 18/2 kl. 20.00

Baggårdsteatret

GUD´ME
– Stand-up forestilling med vid og bid

Standup-forestillingen Gud´me er skrevet af dramatikeren, skuespilleren og stand-up komike-
ren Carsten Bang. Gud´me tegner et Danmarksbillede med sportshallen i centrum, sådan
som den findes overalt i Danmark, og som man kan nikke genkendende til. I stykket ser vi
Tine Manov i håndboldpigen HPs skikkelse. Hun vil det hele – hun vil være stjerne. Hun vil
elskes og beundres. Hun vil være i Lige på og Sport. Hun vil være med i Vild med Dans. Hun
vil i avisen og i TV. Hvor langt kan hun, og er hun villig til at gå for at nå sit mål. Hvor langt
vil vi gå for at få vores 15 minutters berømmelse? Gud´me er vedkommende samtidsteater
med masser af humor, menneskekundskab og velanbragt samfundskritik.

MEDVIRKENDE: SIGNE ANASTASSIA MANNOV, HANS HENRIK CLEMMENSEN

Billetpris C Torsdag 26/2 kl. 20.00

Foto: Robin Skjoldborg Foto: Brita Fogsgaard

Foto: Brita Fogsgaard

Foto: Brita Fogsgaard

Foto: Brita Fogsgaard

Foto: Steen Olsen

Foto: Robin Skjoldborg



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Lyngby-Taarbæk Teaterforening er en frivillig organisation,
som drives med et lønnet sekretariat. Vi arbejder uden profit
for at skabe gode teateroplevelser for alle. Vi får driftsstøtte
fra Lyngby-Taarbæk Kommune og er tilknyttet Lyngby
Kulturhus.

Man kan købe billetter i Lyngby-Taarbæk Teaterforening
enten gennem et medlemskab eller ved løssalg. Alle kan
tegne et medlemskab. Det koster 80 kr. pr. person årligt, 
og betyder egentlig bare, at man tegner sig for flere forestil-
linger i sæsonen og får en særlig rabat. Medlemmer kan
også deltage i vores generalforsamling og har dermed indfly-
delse på foreningens virke. Alle vores kunder får dog
nyhedsbreve om vores aktiviteter.

SÆSONEN 2008/2009 PRISER I KR. INKL. MOMS.
Medlemskontingent 80  

A+ A B C
Løssalgspris 290 230 190 140
Medlemspris 230 170 130 80
Grupper over
10 personer 260 200 160 110
Unge under 26 år 60 60 60 30

Musikforestillinger
i MusikTeatret Albertslund inkl. bus 300 - 450

MEDLEMSSKAB
Hvis du ønsker at tegne et medlemskab i Teaterforeningen,
kan du udfylde nedenstående kupon. Derefter lægges den i
en kuvert og sendes til Lyngby-Taarbæk Teaterforening. Du
kan også gå ind på www.teater-lyngby.dk og udfylde kupo-
nen. I uge 34 modtager du faktura, indbetalingskort og bil-
letter, og du er klar til at tage en ny teatersæson i brug.

Et medlemskab bliver knyttet til den adresse, der anføres på
kuponen, og faktura, billetter samt løbende nyhedsbreve til-
sendes denne adresse. Hvis I ønsker hver jeres afregning,
og samtidig gerne vil sidde sammen, skal I blot udfylde en
kupon hver og indsende dem i samme kuvert.

I de små hvide firkanter på kuponen skal du angive, hvor
mange billetter du ønsker. Hvis antal af medlemskaber og
antal billetter pr. forestillinger er det samme, kan du nøjes
med at sætte krydser.

1. Der skal angives hvor mange, der vil tegne medlemskab. 
Hver person betaler 80 kr. for sæson 2008/09, og får 
dermed ret til en medlemsrabat på 60 kr. pr. billet.

2. Du skal vælge mindst 3 forestillinger, hvor du skriver, 
hvor mange billetter du ønsker. Bemærk at der er 4 pris-
kategorier. Overfor kan du se priserne for hver kategori. 
Pladserne er nummererede - undtagen i prisgruppe C, 
hvor vi ønsker at være fleksible med stolene. Du kan dog 
altid finde en god plads!

3. På lignende vis bestilles billetter til danseforestillinger-
ne, hvor der også gives medlemsrabat.

4. Operaforestillingerne bestilles separat. De kan ikke 
indgå i kravet om 3 forestillinger for at opnå medlemsra-
bat. Forestillingspriserne er inkl. bustransport tur/retur 
fra Lyngby Rådhus. Billetterne koster mellem 300 og 
450 kr. 

5. Festivalscene. Forestillingen Completely Simultaniously
kan ikke indgå i kravat om 3 forestillinger for at opnå 
medlemsrabat.

6. Til sidst tilmelder du dig generalforsamlingen onsdag 
den 10/9, og der angives, om du ønsker at se forestil-
lingen ”Alle går rundt og forelsker sig” og få et let trak-
tement til den samlede pris af 100 kr.

Kuponen udfyldes med navn, adresse, telefon og e-mail
(hvis du ønsker at modtage medlemsnyheder elektronisk).
Telefonnummeret vil være medlemsnummer.
Der afkrydses, hvis du ønsker pladser til svagtseende eller
teleslynge. Vi tager så vidt muligt hensyn til ønsker om en
særlig placering.
Betaling kan ske i 1 eller 2 rater – 31/8 og 28/9 2008.

LØSSALG
Der kan købes løssalgsbilletter til alle forestillingerne. Du
kan udfylde kuponen, gå ind på vores hjemmeside www.tea-
ter-lyngby.dk, ringe på tlf. 45 85 11 19 eller henvende dig
på billetkontoret, Pak og Send, Ulrikkenborg Plads 1, 2800
Kgs. Lyngby. Der kan opnås rabat for grupper over 10 eller
unge under 26 år. Se venligst prisoversigten. Endvidere kan
der købes Reumertbilletter til udvalgte forestillinger.

Der vil for alle løssalgsbilletter skulle betales et ekspedi-
tionsgebyr på 15 kr. pr. billet. 

LYNGBY-TAARBÆK TEATERFORENING
Pak&Send
Ulrikkenborg Plads 1
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 85 11 19
E-mail: mail@teater-lyngby.dk

Yderligere oplysninger og billetbestilling på 

www.teater-lyngby.dk

Bestilte billetter tages ikke retur og byttes ikke. Såfremt en
forestilling aflyses, arrangeres så vidt muligt en anden fore-
stilling, hvor de samme billetter er gældende. 
Der tages forbehold for trykfejl.

STEM DIN 

VIRKSOMHED

I NYE TONER

Vi skaber resultater, der udvikler en mere
kreativ og nytænkende organisation!
Underholdende og motiverende sangworks-
hop for virksomheder.

Trine Gry og Lyngby Kulturhus tilbyder spe-
cialdesignede arrangementer og kurser i pro-
fessionelle omgivelser

Hør nærmere:
Trine Gry, www.stemmecoach.dk tlf:
40422069, mail: info@stemmecoach.dk
Stine Lund, Lyngby Kulturhus, tlf :45973672,
mail: slu@ltk.dk

Søs Fenger, Oliver Antunes, Lennart

Ginman & Adam Nussbaum

Søs Fenger kan synge alt! Pop, rock, viser, jazz – Søs Fenger
gør sangene sin egne. Med sin klare og elegante vokal har
Søs Fenger efterhånden tryllebundet flere generationer af
danskere siden debuten med bandet News for to årtier
siden. Søs har givet os nogle af de største hits gennem de
sidste mange år, som blandt andet ”Holder øje med dig”,
”Inderst inde” og X-Factor hittet ”Du er”.
Til denne koncert har Søs Fenger allieret sig med nogle af
tidens ypperligste jazzmusikere; Lennart Ginman på bas,
Adam Nussbaum på trommer og Olivier Antunes på piano.
Ingen tvivl om at det er musikere der passer perfekt 
til Søs sødmefulde stemme, og omvendt.

19/10 2008 kl. 15:00

Billetpris: 195 i forsalg / 220 i døren
Købes på Billetlugen 

TILMELDINGSKUPON
I de hvide bokse skal angives et antal

1. Der tegnes medlemskab/ønskes billetter til      personer.

Det koster 80 kr. pr. person, og giver 60 kr. i rabat på 

køb af billetter, hvis der købes min. 3 forskellige 

forestillinger.

2. Teaterforestillinger

Variable priser – se billetkategori

24/9 GÅ GENNEM BJERGET/C

22/10 DER VAR ENGANG/B

30/10 HJEM KÆRE HJEM/B

11/11 ROBIN HOOD/A

13/11 HELMER HARDCORE/A

4/12 JULEKABARET FOR BØRN/C

15/1 IFIGENIA/A

29/1 ODYSSEUS/A

4/2 MICHAEL LAUDRUPS TÆNDER/C

18/2 SCENESKRÆK/A

26/2 GUD´ME/C

5/3 TROLD TÆMMES/A

12/3 BOMBSHELLS/C

18/3 THE PLAYBOY/A

1/4 ROBINSON & CRUSOE/C

3. Danseforestillinger. Alle forestillinger er C kategori

18/9 GRASPING THE FLOOR WITH THE BACK OF MY HEAD 

1/10 FULL BODY TREATMENT

2/10 FULL BODY TREATMENT

4. Operaforestillinger. Forestillingspris er inkl. bustur

24/10 TRYLLEFLØJTEN/310

22/2 ELSKOVSDRIKKEN/310

17/3 BORIS GODUNOV/410

5. Festivalscene

5/11 COMPLETELY SIMULTANIOUSLY/C

6/11 AUGUST/B

6. Generalforsamling onsdag 10/9 kl. 18.30
Deltager i generalforsamlingen

Ønsker let traktement & show 100 kr.

FORNAVN

EFTERNAVN

ADRESSE

POSTNR./BY

TELEFON

E-MAIL

Svagtseende ønske om pladser på 1. række
Der ønskes teleslynge pladser fra 8. række

Betaling ønskes 
Samlet i 2 rater

Dato Underskrift
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Vi er rådgivere.

Ikke skuespillere.

Klampenborgvej 221, 1. sal / 2800 Kgs. Lyngby / tlf. 4456 4700

lyngby@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk/lyngby

Handelsbanken er ikke et teater, hvor vi spiller skuespil for at få fat på dine penge. Vi har kun ét mål: At du 

bliver tilfreds. Du skal ikke købe noget af os, som du ikke har brug for. Vi finder løsninger sammen med dig, 

som du bliver glad for.

Thomas Jensen
Privatkunderådgiver

Tlf. 4456 4718

thje02@handelsbanken.dk

Ulla Rydahl
Privatkunderådgiver

Tlf. 4456 4719

ulry02@handelsbanken.dk

Jeanett Schultz Brix
Privatkunderådgiver

Tlf. 4456 4713

jebr12@handelsbanken.dk

Derfor kalder vi os rådgivere. Velkommen i Handelsbanken.
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Af Martin Poulsen og John
Jessen Hansen (foto)

FORKÆMPER Der er helt stil-
le. Så lyder der et drøn og alt i
huset ryster en lille smule. Der
er stille igen et  kort øjeblik, så
ryster kaffekopperne igen.
Der er militærøvelse lige
udenfor vinduet ved Hardy
Hansens sommerhus i Jæger-
spris, og soldaterne i terrænet
få hundrede meter fra udestu-
en træner til kamp i Afghanis-
tan, som de skal til om få uger.
Inde på køkkenskabslågen
hænger en lille papirlap med
tiderne for sommerens sky-
deøvelser, så de tunge drøn
fra mortergranaterne overra-
sker ikke Hardy Hansen. Han
er derimod overrasket over, at
Danmark stadig sender solda-
ter til Afghanistan. Men det er

altid noget, at vi ikke sender
soldater til Irak mere, mener
han.

“Krigen i Afghanistan bliver
grebet helt forkert an. Vi bur-
de fra Vestens side støtte be-
folkningen langt mere. I stedet
for at bruge alle midler på at
føre krig, burde vi også sørge
for, at befolkningen kan få en
hverdag til at fungere. Det
skylder vi dem, og hvis vi ikke
hjælper dem mere, får vi alli-
gevel aldrig befolkningen
med på vores side. Vi er ved at
lave den samme fejl som i Irak,
hvor befolkningen slet ikke
støttede os, og det gavner in-
gen at føre den slags krig,” si-
ger Hardy Hansen.

Siden han forlod Folketinget
for ti år siden og formandspo-
sten i SID to år før, har der
været stille omkring Hardy

Hansen. Han havde brug for at
komme helt ned i gear, og
sammen med sin hustru Anni
flyttede han fra lejligheden på
Nørrebro og ud i sommerhu-
set ved Jægerspris, som de
købte i 1972. Sommerhuset
har de sidste otte år været de-
res helårsbolig, hvis man ser
bort fra de fire vintermåneder,
de tilbringer i autocamperen i
Sydspanien. 

Fredelig sameksistens
Helt ned i gear kom han hur-
tigt, men det politiske arbejde
havde han svært ved at slippe
helt - ikke fordi han er et poli-
tisk dyr, der lever for at føre
politik, men fordi verden
langt fra er perfekt, og Hardy
Hansen vil stadig gerne hjæl-
pe til med at gøre den bare lidt
bedre. Sætte sit præg på ver-
den på en god måde, det er det
livet handler om, mener han. 

I flere år satte han sit præg på
fagforeningsDanmark som
aktivt medlem af og til sidst
formand for specialarbejder-
forbundet SID, og som folke-
tingsmedlem for Socialdemo-
kratiet. Nu er målet, at få sat en

stopper for krigsførsel og få
alle verdens folkeslag til bedre
at forstår hinanden og lære at
leve fredeligt sammen. Det ly-
der som en gigantisk opgave,
hvilket Hardy Hansen godt er
klar over, men et sted skal man
jo starte, ellers kommer man
ingen vegne, er hans hold-
ning. 

Stedet at starte er for Hardy
Hansen at følge den tidligere
sydafrikanske præsident
Nelson Mandelas gode råd om
forsoning, og derfor har
Hardy Hansen de seneste fire
år været medlem af Mandela
Center Danmark, der er en
fond, der arbejder på at udbre-
de kendskabet til Nelson Man-
delas filosofi om fred og forso-
ning. 

“Det er faktisk en gammel
drøm, at lave sådan et center.
Ideen stammer helt tilbage fra
begyndelsen af 1990’erne,
men vi har haft så meget at se
til, at det først har kunnet lade
sig gøre inden for de seneste
år. Vores mål er at skabe et cen-
ter med forskere og eksperter,
men vi har ikke fået penge nok
endnu til at få centeret helt op

i omdrejninger. Vi håber, der
kommer en rig mand forbi,
der kan se det fornuftige i at
udbrede Mandelas filosofier
om fred og konfliktløsning,”
siger Hardy Hansen, der med
‘vi’ især mener tidligere udvik-
lingsminister Helle Degn. Hun
overtog posten som formand
for Mandela Center Danmark
efter Hardy Hansen for et år si-
den, og han blev i stedet næst-
formand. 

Jord under neglene
Den snart 75-årige Hardy Han-
sen er slank og solbrændt. Den
solbrændte hud er kommet ef-
ter at have tilbragt adskillige
timer udendørs i sommerhu-
sets have. Frugttræerne er ble-
vet plejet nænsomt gennem
hele foråret, og han har luget
ud i de mange blomsterbede
rundt om huset mere end et
par gange i løbet af sæsonen. 

Der bliver også tid til at slap-
pe af sammen med hustruen
Anni, som han mødte for 32 år
siden i SID, men Hardy Hansen
er gammel nordjyde og land-
boknægt, så han har det bedst
med at få jord under neglene.
Det passer ham ikke at sidde
stille alt for længe - især ikke
når han stadig kan gøre en
indsats for at gøre verden til et
lidt bedre sted for den gruppe
mennesker nederst i samfun-
det, der efter hans mening bli-
ver behandlet næsten umen-
neskeligt dårligt af systemet. 

“Før i tiden var det ikke svært
at få folk til at være solidariske
med de mennesker, der har
det allerværst, nemlige flygt-

ninge. Nu behandler man
dem på en helt uanstændig
måde, og folk trækker bare på
skuldrene af det,” siger Hardy
Hansen.

Han har derfor i de seneste år
gjort sit for at hjælpe nogle af
de flygtninge, der er kommet i
klemme i lovgivningen.
Blandt andet har han sammen
med sognepræsten fra Lyng-
by, Leif Bork Hansen, forsøgt
at få 65 afviste irakiske asyl-
ansøgeres sag genoptaget i
Flygtningenævnet. 

“Jeg kunne ikke bare se pass-
sivt til, mens flygtningene sad
inde på Christiansborg Slots-
plads i sultestrejke, mens rege-
ringen lukkede helt af. Det
havde endt tragisk, hvis sulte-

Jeg vil altid kæmpe 
for en bedre verden

Hardy Hansen

Alder: 74 år
Bopæl: Jægerspris i Nords-
jælland
Baggrund: Begyndte som ti-
årig at arbejde i tørvemoser i
Nordjylland og blev senere
landarbejder. I 1954 blev han
ansat på De Danske Bo-
muldsspinderier og senere
på Poul Bergsøes Fabrikker i
Glostrup, hvor han blev fæl-
lestillidsmand. Fra 1966 fik
han fuldtidsarbejde i fagfore-
ningen SID og blev i 1977 for-
mand. Valgt til Folketinget for
Socialdemokratiet i 1994 
Uddannelse: Syv års skole-
gang
Privat: Gift med Anni som
han har to voksne børn med 

I fagforeningen og i Folketinget var han kendt som
en lidt udiplomatisk stridsmand, der sagde sin
ærlige mening og gik direkte efter målet. 
Det gør Hardy Hansen stadig, men hvor det før
især var lønmodtagerne han kæmpede for, er det
nu flygtninge, der får hjælp af stridsmanden

INTERVIEW



21. august 2008 17

Bliv set i din 
LOKALE AVIS

strejken havde fortsat, så jeg så
det som en pligt at få Flygtnin-
genævnet til at genoptage sa-
gerne, så flygtningene ikke

sultede ihjel for øjnene af os”. 
Det lykkedes det umage

makkerpar efter en hektisk
indsats, at få Flygtningenæv-
net til at genoptage sagene - to
af flygtningene har senere fået
asyl, mens de øvrige stadig to
år efter venter på en afgørelse. 

En globaliseret verden
Som tidligere medlem af Fol-
ketinget for Socialdemokrati-
et skulle man tro, at Hardy

Hansen ville være hundrede
procent loyal over for partiets
linje, men det er langt fra
tilfældet i spørgsmålet om
partiets udlændingepolitik.

“Jeg tager mig til hovedet
over Socialdemokratiets helt
uselvstændige holdning på
det område. Partiet har valgt
stort set at kopiere regerin-
gens stramme udlændingepo-
litik, hvilket ikke bare er dybt
uoriginalt men også en kata-

strofe, fordi der så ikke eksiste-
rer en reel opposition til rege-
ringen på det her område. I
hvert fald ikke en stor nok op-
position til at kunne være i
stand til at give regeringen et
ordentligt og kraftfuldt mod-
svar på alle dens stramninger
på området. Det er virkelig
sørgerligt, og hvis Socialde-
mokratiet ikke snart skifter
kurs på det her område, så kan
jeg godt frygt, at partiet knæk-

ker halsen på det og mister
langt flere medlemmer og
støtter, end det har mistet de
seneste år,” siger Hardy Han-
sen med en snert af bitterhed i
stemmen. 

Han er nu langt fra opgiven-
de, for han har været længe
nok i det politiske liv til at vide,
at alle tendenser får en ende.

“Mange danskere er ved at
indse, at vi ikke kan lukke ver-
den ude i en globaliseret tids-

alder, og at vi også har et an-
svar for andre mennesker end
dem, der går rundt med et
rødbedefarvet pas i baglom-
men. Det er bare et spørgsmål
om tid, inden det går op for
flertallet, men det skal nok
komme før eller siden,” siger
Hardy Hansen. 

martin.poulsen@pola.dk

Hardy Hansens kontor får ikke
lov til at samle støv, selv om
han er blevet pensionist. Fra
kontoret arbejder han blandt
andet med at udbrede kendska-
bet til Nelson Mandelas filosofi
om fred og forsoning. 
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Siemens SE 45M261
5. Program.4 temperature. AUTO program
Lyd niveau. 44 dB Display. Varoi speed.
Før 6995,- 

Fås også i rustfri stål
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U D S A L G
NU5.295,-

Leje 209,-

Siemens  WM 14 E 161 Vaskemaskine.   
Elektronisk. 1400 o/min. Speciel 
programmer
7 Kg  AAB.  
Før 6195,-     
  

NU 3.995,-
Leje 159,-

Scan Cool  SKF 220 køl-Frys
167. Ltr køl. 45. L. frys. Glashylder
HxBxD  144x55x56 cm
Før 3995,- NU 1.997,-

Leje 79,-

Samsung  RSA 1 DHPE Amerikaner skab
Elegant side by side skab i Silver design. 
Automatisk is, vand display. Og frys
352 ltr.køl. 179.l.frys Hvid 
Energi klasse  A
HxBxD 179x90,8x67,2 Cm.
Før 12995,-   

Fås også i hvid
   
  

NU 7.995,-
Leje 319,-

Voss IEL 9124 Indbygningsovn
Rustfri stål. Elektronisk display. Booster 
funktion. Pyrolyse selvrens. Energi  A 
Før 11345 ,-    
Voss DIK 2451 induktionsplade
Elektronisk. 4 induktions zoner. Booster. 
Fingertouch. Før 9345,-   
Før 20690 ,-  
SÆT PRIS 
I ALT NU 11.890,-

Leje 479,-

Bauknecht TRKK 7997 
KondensTørretumbler
Kondens  Fuldelektronisk 7 Kg.
display m/resttid Lys i tromle 
Energi B
Før 6195,-  
  

Bosch KGV 36X73SD Køl-frys
Rustfri stål. 225 l. køl. Glashylder. 
87. L. frys 3. Skuffer. Energi klasse A
HxBxD  185x60x61 Cm
Før 6695,- 

NU 4.695,-
Leje 189,-

NU 4.495,-
Leje 179,-

msung  RSA 1 DHPE Amerikaner skab
gant side by side skab i Silver design. 
omatisk is, vand display. Og frys Bauk

HxBx
Før 6

SPAR5.000

SILVER

Thermex optica 661 Emfang
Til væg. Flot design. Rustfri stål
med glas skærm. 
Suge effekt 750 m3.
Halogen belysning
Før 3595,-

NU 1.595,-

SPAR2.000

RUSTFRI STÅL/GLAS

Nilfisk  Extreme X 150 
Bonus Støvsuger
2000 w motor effekt. Støj 55 dB.
Elektronisk regulering. 5 års garanti
HEPA filter. Teleskoprør.
Før 2965,-

NU 1.995,-

SE 45M261
m.4 temperature. AUTO program
u. 44 dB Display. Varoi speed.

Støjniveau 44 Db

SPAR

1.700

 WM 14 E 161 Vask
sk. 1400 o/min. Speciel

kemaskine. 
peciel 

SPAR2.200
7 KG.

 SKF 220 køl-Frys
øl. 45. L. frys. Glashylder

ENERGI KLASSE A

1/2
PRIS

KGV 36X73SD Køl-frys
stål 225 l køl Glashylder

SPAR

2.000

RUSTFRI STÅL

Miele  S 712 støvsuger 
Blå.Motor effekt 2000w
Teleskoprør. Elektonisk regulering
Før 1795,-  

NU 1.295,-

SPAR

500,-

echt TRKK 7997
nsTørretumbler

7 KG.

SPAR1.700

INKL. BONUS PAKKE

SPAR

970,-

BAGSVÆRD BUTIK

BAGSVÆRD TORV 2
TELEFON 4498 6828

SØBORG HOVEDGADE 51
TELEFON 3967 9050
BUTIK@RYBY.AS 
WWW.RYBY.AS

Ryby er en del af

Klik ind på
www.hvidtogfrit.dk

SPAR
8.800

PYROLYSE

INDUKTION

Insektnet

Undgå
insektplagen!

Rullenet til vinduer
og døre.

Professionel løsning.
Nu også med

pollenfilter.

Ring og hør.
- Vi leverer direkte,
og vi kan montere.

Dansk/Svensk

Markiseimport
59 50 00 19

FORÅRSSOMMER-
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ANERKENDELSE 17-årige Mi-
chael Schantz Klausen fra
TEC (Lyngby Tekniske Gymna-
sium) har netop modtaget en
fornem hæderspris ved de
åbne kinesiske mesterskaber
for unge forskere, CASTIC, i Ur-
umqi i det nordvestlige Kina.

Han fik den ene af fire priser
for “outstanding international
research” i den internationale
konkurrence, og det skete

med projektet “Syntese af fer-
rofluid-nanopartikler”. 

I foråret vandt Michael en 2.
præmie ved DM, ligeledes for
et projekt, hvor han analyserer
væsker, der på grund af nan-
opartikler har magnetiske
egenskaber. Væskerne kan
muligvis bruges i behandling
af kræft.

Flere end 15 millioner unge
kinesere forsøgte at kvalificere

sig til én af de ca. 1500 finale-
pladser, og unge forskere fra
hele verden stillede op i den
åbne konkurrence. Unge For-
skere i Danmark var repræsen-
teret af dels Michael Schantz
Klausen, dels af Magnus Ma-
duro Nørbo og Nicklas Juel Pe-
dersen fra Ishøj HTX med pro-
jektet “Udforskning og udnyt-
telse af sonoluminescens”.

Kinesiskhæderspris
til gymnasieelev

Michael Schantz Klausen fik overrakt hædersprisen for “outstan-
ding international research” af formanden for juryen, professor
Mr. Wang Naj Yan fra the Chinese Academy of Sciences, der selv er
fysiker.

INDSAMLING Den 7. septem-
ber afholder Red Barnet deres
årlige landsindsamling, og de
har brug for indsamlere i
Lyngby og Rudersdal.

“Ferien er overstået, og vi
håber, at rigtig mange i Lyng-
by og Rudersdal vil melde sig
som indsamlere. På 3 timer får
en indsamler ca. 1.200 kr. ind.
Det er penge, som kan betale
500 malariabehandlinger el-
ler sikre skolegang til fire børn
i et år. Det kræver lidt af folks
tid, men det kan ændre alt for
børnene,” siger Kirsten Bryde
Nielsen, som er indsamlings-
koordinator for Red Barnet.

I år går pengene blandt an-
det til Sierra Leone, som er ver-
dens fattigste land. 

Op mod 50.000 børn lever på
bjerge af affald i slumområ-
derne, som bliver oversvøm-
met i regntiden, og hvert 4.
barn i landet dør, inden det
fylder fem år. 

Hver 6. kvinde dør af fød-
selskomplikationer, og over
70 procent af befolkningen
må leve for under 5,50 kroner
om dagen. Landet bliver på
baggrund af disse barske tal
kaldt for “Verdens værste land
at overleve i”.

Du kan tilmelde dig som ind-
samler på telefon 80 24 25 26,
på www.redbarnet.dk eller
sms ‘TILMELD’ til 1277.  

Red Barnet
søger
indsamlere

Når børnene her i det grønne
område skal i skole, foregår det
enten gående, i bil eller på cy-
kel. Når børn fra Sierra Leone
skal i skole, må nogle af dem
svømme gennem vand fyldt
med skrald, afføring og bakteri-
er. Foto: Red Barnet

Følg med i
stort og småt i
lokalområdet.

Læs 

Det Grønne
Område 

både på papir
og på 

internettet
www.dgo.dk

14. s. e. trinitatis

Lyngby kirke
kl. 10.30 Rikke Vanggaard

Christianskirken
kl. 10.00 Eva Borbye Pedersen

Sorgenfri kirke
kl. 10.00 Kathrine Christensen

Virum kirke
kl. 10.00 Olav Lilleør

Lundtofte kirke
kl. 10.30 Kjeld Jørgensen

Geels Kirkesal
kl. 10.30 Mette Enevold

Taarbæk kirke
kl. 10.30 Søren Hermansen

Stengård kirke
kl. 10.00 Karen-Lisbeth Gøricke

Lyngby Baptistkirke
kl. 10.30 Holger Lam

Frikirken COC
Fremover i Korskirken i Herlev

Apostolsk kirke
kl. 10.30 Jan Hollensen
kl. 10.50 Børnekirke
kl. 10.50 1. Floor

Adventistkirken i Lyngby
lørdag 23/8  
kl. 11.10  Anker Kjøller

Skt. Knud Lavard
kl. 11.00 Messe
  
Skt. Knud Lavard
lørdag   23/8 
kl. 17.00 Messe

Gudstjenesteliste for Kongens Lyngby Provsti søndag 24. august 2008

Kirker

Uldahls Begravelsesforretning
v/eksamineret bedemand Anne Uldahl

Kongevejen 25 • 2840 Holte • Tlf. 45 83 07 88 - 45 42 07 88
www.uldahl-begravelse.dk

BEDEMANDEN
i det grønne område

Holte - Søllerød - Vedbæk - Skodsborg
Nærum - Virum - Sorgenfri

Lundtofte - Lyngby - Klampenborg

• Aftaler træffes gerne i Deres hjem • Personlig døgnvagt

Livet leves lokalt - online!

Online annonceguide
Find ugens tilbud på nettet med 
din lokalavis...når det passer dig!

FIND
det du søger!

24 timer -7dage om ugen

www.dgo.dk

Irma fylder 122 år.
Alle kunder og venner inviteres 
til fødselsdag på dagen.
Åbent hus i alle Irma butikker 
fra kl. 8 lørdag den 23. august.

122

Træffes døgnet rundt

Lis Hansen Thomas Maenchen John Roed Gitte Siedentopf

www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrændingsforening

Kirketorvet 19 · 2820 Gentofte

39 65 75 40
Søborg Hovedgade 154 · 2860 Søborg

39 67 92 93

Komplet bisættelse

Wikkelsø & Sernung ApS · Nærum hovedgade 49 · 2850 Nærum

Over åbent hav: fra 8.850,- kr.
Komplet bisættelse fra 10.200,- kr.
Priserne er incl. urnegravsted på kirkegård*).
Fra prisen kan trækkes begravelseshjælp, 
som kan variere fra 0 til 8.850,- kr.

*) Det forudsættes at afdøde er medlem af folkekirken.

Ring trygt 70 20 19 47. De får personlig 
kontakt hele døgnet - også søn- og helligdage.



Af Carsten
Bundgaard 

TRAV Hesteejeren Preben Ol-
sen købte i fjor derbyvinderen
Leviti kort tid før den vandt
Dansk Trav Derby. Nu forsøger
han at gentage kunststykket
ved at købe hesten My Lucky
Devil, der løste billet til derby-
et ved derbykvalifikationen
forleden dag.

“Jeg havde håbet på, at min
hest Mazzaretti havde kvalifi-
ceret sig, men det gjorde den
desværre ikke. Jeg blev derfor
nødt til at kigge mig omkring

efter et alternativ, da jeg gerne
vil have en hest med i derbyet.
Det var en fantastisk oplevelse
sidste år, og glæden blev na-
turligvis ikke mindre af, at min
hest vandt Dansk Trav Derby.
Jeg tør dog ikke tro på en ny
sejr, men My Lucky Devil er
med blandt de 12 udvalgte, og
så kan alt ske,” siger Preben Ol-
sen, der tror på en placering
blandt de fem første i derbyet.

Det er kun for få år siden, at
Preben Olsen blev hesteejer.
Men han har på noget nær re-
kordtid opnået en position
som en af Danmarks hårdest
satsende hesteejere.

“Nu skal folk ikke tro, jeg
bare køber og køber, for det
gør jeg naturligvis ikke. Jeg
har opbygget en god, solid be-
stand, men nu stopper jeg
foreløbig med at købe flere he-
ste, med mindre jeg sælger ud
af mit hestehold,” oplyser Pre-
ben Olsen. I forbindelse med
købet af My Lucky Devil solgte
Preben Olsen Mazzaretti.

Svensk topkusk
My Lucky Devil trænes af Steen
Juul, der er Danmarks førende
travtræner. Han træner tre af
de i alt 12 heste, der er med i
derbyet og råder altså over 25

procent af feltet, hvilket må si-
ges at være imponerende.

“Steen Juul har valgt at køre
hesten Mac Wee, som han reg-
ner for hans bedste chance.
Det har jeg fuld forståelse for,
men jeg får heldigvis en
svensk topkusk til min hest,”
siger Preben Olsen. 

Han havde ellers Steen Juul
som kusk i derbyet for 12
måneder siden, hvor det blev
til en sejr med Leviti. Men nu
bliver det i stedet svenskeren
Thomas Uhrberg, der både har
vundet Dansk Trav Derby og
Svensk Trav Derby, som skal
køre My Lucky Devil, der til-
hører flokken af outsidere.

Lunden varmer op til der-
byweekenden med løb på fre-
dag. Det foregår som efter-
middagstrav med start klok-
ken 15.00. Der spilles på løbe-
ne fra både Sverige og Norge,

så puljerne forventes at blive
store. redaktion@pola.dk

Olsen satser på ny travhest
Preben Olsen investerer igen i en derbyhest i 11. time. Travhesten My Lucky
Devil er blandt de 12 udvalgte i årets travderby
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11..  lløøbb:: 7 Geronimos Cadillac – 8
Joe Joe Djuhm – 4 Ginger Ale.
Outs.: 2 Ferrari P T.
22..  lløøbb:: 10 Noble Conch – 9 Nig-
httrain Shadow – 6 Magic One.
Outs.: 7 Der Boss.
33..  lløøbb:: 6 Lotteria Flower – 8
Iamthebestchild – 3 Coktail Ti-
mes. Outs.: 9 Nikotin.
44..  lløøbb:: 4 Nelson Derm – 6 Ma-
ginot – 8 Min Fønix. Outs.: 5
Miraculix.
55..  lløøbb:: 6 Indochinois – 3 Kejser
– 5 Lukas Salløv. Outs.: 4 Alve-
na Nancy.
66..  lløøbb::  4 Gamblers Accent – 6 L
T Catman – 7 Hamlet Dalimo.

Outs.: 1 Johnson’s Pride.
77..  lløøbb:: 5 Callahan – 7 Drea-
mwork – 4 Temathane. Outs.: 6
Mester Vang.
88..  lløøbb:: 5 Liva Royal – 3 Morgan
Bork – 4 Laudrup. Outs.: 8 Kat-
tefod.

VV55--kkuuppoonn::

1. afd: 3-6-8-9
2. afd: 4-5-6-8
3. afd: 3-4-5-6
4. afd: 1-4-6-7
5. afd: 5 Callahan

PPrriiss::  225566  kkrroonneerr

Tips Charlottenlund Travbane 
fredag 22. august kl. 15.00

SPORT

Din bolig er vores skabelon for dit nye skab. 
Alle krinkelkroge bliver til en indretning, der virkelig rydder op. 
Du får den kompromisløse løsning hos Nyt Skab. Egen lokal 

produktion tilpasser hver detalje til dit skab, og egne snedkere 
sætter det op hjemme hos dig. 

Nyt Skab er en familieejet virksomhed, som kun 
leverer skabe. 

Her får du ansvarsbevidste skabseksperter 
fra idé til færdigt resultat.
Book gerne tid i en af vore udstillinger 
på www.nytskab.dk, hvis du ønsker 
løsningsforslag på din skabsopgave.

Eller kig bare ind og få inspiration!

Åbningstider

– for showroom i:

Specialbyggede skabe!

Hørsholm
Hovedgaden 45, 1.
Torsdag 15-18

Fredag 11-18

Lørdag 10-14

Rødovre
Korsdalsvej 113
Mandag-Torsdag 11-16

Fredag 11-18

Lørdag 10-14

www.nytskab.dk

Tlf. 7070 1099 

Klip ud og gem!
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Af Bo Widal Kjøller

TENNIS Senior-DM i tennis
blev spillet i sidste uge, og til
trods for de stolte traditioner
måtte Lyngby Tennis Klub ind-

se, at de ikke fik en dan-
marksmester med hjem. Det
er første gang i fire år, at det er
sket.

Selvom det ikke blev til den
højeste plads på podiet, så fik

Lyngby fem bronzemedaljer
med hjem fra DM, som blev af-
holdt i Helsingør.

I single mødte Mai Grage sin
overmand i semifinalen, hvor
Hanne Skak-Jensen fra KB
vandt 6-0, 6-2.

Rasmus Nørby var noget tæt-
tere på en finale, men en for-
strækning i semifinalen gjor-
de, at Rasmus Nørby ikke kun-
ne serve igennem i resten af

kampen. Han tabte i tre sæt
mod Joakim Bay Simonsen fra
KB med sætcifrene 6-4, 6-7, 5-
7.

Ud over de to medaljer i sing-
le var der bronze til herredo-
ublen, og selvom Lyngby hav-
de et hold i begge semifinaler i
damedouble, tabte de dem
begge. 

DM blev domineret af KB,
som vandt fem guldmedaljer. 

Lyngby måtte nøjes med bronze

TENNIS Der var ikke den sto-
re spænding, da Lyngby Ten-
nis Klubs 1. hold spillede
mod oprykkerne fra Kløver-
marken. Lyngby vandt sik-
kert 8-1 og er klar til slutspil-
let sammen med KB, Birke-
rød og Gentofte. 
Peter Hviid og Casper Mel-

skens fik doubledebut, da
både Frederik Løchte Nielsen
og Rasmus Nørby skulle til
internationale turneringer
efter at have spillet singler-
ne. Rasmus Nørby var tilbage
efter sin forstrækning ved
DM.

Af Bo Widal Kjøller

FODBOLD Som DGO tidligere
har skrevet, så har Virum-Sor-
genfri Boldklub sat sig for at
spille med i toppen af Dan-
marksserien i år, men klubben
kom sidst fra start, da de tabte
1-3 til Helsingør. Virum-Sor-
genfris træner, Hasse Kuhn,
tror dog stadig på, at hans
mandskab kan slutte sæsonen

i top 5, men det kræver, at alle
mand er klar. 

“Til kampen mod Helsingør,
manglede vi fem mand, som
var på ferie. Det er de svære vil-
kår, man må acceptere, når
man er en amatørklub,” siger
Hasse Kuhn.

Eftersom fem spillere var på
ferie, måtte Hasse Kyhn hente
spillere ind, som ikke var i
form, men det vil han ikke
bruge som en undskyldning
for nederlaget.

“Helsingør er et af topholde-
ne og de var virkelig gode på
dagen, så det var en fuldt ud
fortjent sejr,” siger han og
fortsætter.

“Men hvis vi har alle mand
klar, så tror jeg på, at vi kan
spille lige op med de fleste
hold i Danmarksserien.”

Det får Hasse Kuhn lov til at
teste allerede på lørdag, hvor
VSB skal til Lyngby og spille
mod 1.divisionsholdets reser-
ver.   

VSB tror stadig på topplacering
Virum-Sorgenfri
Boldklub tabte fredag 1-
3 til Helsingør, men
VSB-træner Hasse Kuhn
tror stadig på en top-5
placering. 

Hasse Kuhn tror på, at hans drenge kan spille med i toppen af Danmarksserien.                 Foto: Farrokh

Lyngby
Tennis Klub
er klar til
slutspillet

For første gang i fire år er der ikke en Lyngbyspiller,
der kan kalde sig for dansk seniormester i tennis.
Det blev til fem bronzemedaljer ved mesterskabet

www.profilmarkiser.dk
Profil Markiser

Vassingerødvej 15  
3540 Lynge
Telefon 48 10 54 00

Afdelinger:

• Storkøbenhavn/
 Nordsjælland
• Fyn/Jylland

Åbningstider:

Man. - fredag  8.00 - 16.30
Lørdag             Lukket
Søndag  11.00 - 14.00

• Midtsjælland
• Sydsjælland
• Bornholm 

MARKISE MAGELIGHEDSTILBUD
Kom til åbent hus
den 23. og 24. august
fra kl. 10.00 – 15.00  
Se alle de muligheder, vi kan tilbyde. Lige nu giver vi 
20% rabat på alle vores terrassemarkiser. 

Ekstra! Hvis du køber din terrassemarkise 
med motor, giver vi 1.500 kr. i rabat på
motoren.

Tilbudet gælder til og med uge 35

1.500
kr. 

i rabat
på

motor
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—  Ø r e s u n d s r e g i o n e n s  s t ø r s t e  m e d i e h u s

Politikens Lokalaviser A/S er et 100% ejet datterselskab af Danmarks ledende medievirksomhed, JP/Politikens Hus A/S. 
Politikens Lokalaviser A/S er i hastig vækst og omfatter 54 lokale ugeaviser i Danmark og Sverige, web-radio samt aktiviteter 
på nettet m.v. Virksomheden omsætter godt 400 mio. kr. og har en solid indtjening. Politikens Lokalaviser A/S har en uformel 
omgangstone i et præstationsorienteret miljø. Humor, åbenhed og afslappet tone er værdsat sammen med høj kompetence 

og stort engagement

Politikens Lokalaviser A/S 
søger redaktør til Hillerød Posten 
og Frederikssund Avis
Brænder du for lokale nyheder, gode historier og mange deadlines? Så er det 
måske dig vi skal bruge som ny ansvarshavende redaktør for både Hillerød 
Posten og Frederikssund Avis.

Den nuværende redaktør for begge aviser, Steen Trolle, skal pr. 1. oktober løse 
nye opgaver i Politikens Lokalaviser, hvor han også er chefredaktør. Vi søger 
derfor en ny redaktør, som med base på Hillerød Posten og i tæt samarbejde 
med lokalredaktør Karsten Kjærgaard på Frederikssund Avis kan fastholde og 
udvikle avisernes position som de mest læste lokale medier på både avis og net.

Begge aviser udkommer to gange om ugen, og begge laver daglige nyheder 
på nettet. Du skal derfor være indstillet på en alsidig og travl hverdag, hvor du 
sammen med et hold af gode journalister hver dag skal være drevet af lysten til 
at sikre den bedst mulige dækning af lokalområdet.

Det kræver engagement, drive, nyhedssans og gode lederevner. Og det kræ-
ver interesse og viden om nettet, som er et stort satsningsområde i Politikens 
Lokalaviser.

Hvis din faglige ballast og dit engagement er i orden, ser vi mindre på, om du 
er traditionelt uddannet journalist. Det vigtigste er, at du kan håndtere de 
publicistiske spilleregler, er produktiv og seriøs. Du skal desuden have styr på 
retstavning og grammatik – og det er klart 
en fordel, hvis du kender til ombrydnings-
programmer som QuarkXPress og Saxo.

Endelig lægger vi vægt på evner og vilje til 
samarbejde, så du kan indgå i et tæt parløb 
med ledelsen om udvikling af de eksiste-
rende og nye medier.

Ansøgning til stillingen sendes – gerne 
vedhæftet kopier af eksempler på tidligere 
arbejde – til chefredaktionen@pola.dk mrk. 
”Redaktør”. Enhver henvendelse behandles 
naturligvis fortroligt.

Ansøgningsfrist er fredag den 
5. september 2008 klokken 12. 

Har du spørgsmål til stillingen er du vel-
kommen til at kontakte chefredaktør 
Steen Trolle, tlf. 45 90 81 24, direktør Claus 
Andreassen, Hillerød Medie Center, tlf. 
45 90 81 42, og direktør Michael Sandholt, 
Frederikssund Medie Center, tlf. 45 90 81 83.

Job

Af Bo Widal Kjøller

TENNIS Der gik ikke lang tid,

fra Caroline Wozniacki røg ud
af OL, til hun var i gang igen.
Mandag spillede hun sig såle-
des i 2. runde af WTA-turne-
ringen, i New Haven, USA. 

Modstanderen i første runde
var Dominika Cibulkova fra
Slovakiet, og første sæt var en
tæt affære, som Wozniacki
trak sig sejrrigt ud af med cif-
rene 7-6. 

I andet sæt tog varmen for

hårdt på slovaken, og hun
måtte trække sig. 

Dermed kan Wozniacki, der
ligger nummer 22 på verdens-
ranglisten, se frem til at møde
Monica Niculescu fra Ru-
mænien. Kampen spilles ons-
dag den 20. august kl. 10.

Wozniacki bruger WTA-tur-
neringen som forberedelse til
US Open, der starter den 25.
august.  

Wozniacki flyver videre
For kort tid siden røg
Caroline Wozniacki ud
af OL i Beijing. Mandag
vandt hun så en kamp
igen

Caroline Wozniacki er videre til anden runde af WTA-turneringen i New Haven, USA, efter at have
besejret Dominika Cibulkova. Foto: AP/Bob Child

TC Rejser byder velkommen på 
den eventyrlige drømmerejse 
til “det gamle Danmark” - en 
rejse i et tempo, hvor enhver 
kan være med. St. Thomas, St. 
Croix og St. John indbyder til 
masser af spændende historie, 
og badning på de hvide sand-
strande.
31. marts 1917 solgte Danmark 
sine tropebesiddelser til ameri-
kanerne for sølle 25 millioner 
dollars. Hermed sluttede dan-
skernes 250 års tilstedeværelse 
på øerne, men selv i dag støder 
vi på spor efter dansker-tiden. 
Danske gadenavne og efternav-
ne er stadig fremherskende. Ét 
navn lyser op i historiebøgerne 
- øernes sidste danske general-
guvernør, Peter von Scholten, 
som levede derude i næsten 
40 år - og fik opløst slaveriet i 
1848.

10. - 13. marts
Fra Kastrup Lufthavn via London 
til Miami i Florida. Ved ankomst  
køres til hotel i Miami. Næste 
dag sightseeing-tur i Miami og 
eftermiddagen fri. Den 12. marts 
ankomst til St. Thomas og hotel 
Holiday Inn - Winward Passage 
som er beliggende lige ud til hav-
nefronten og bugten. 13. marts 
byrundtur til fods i Charlotte 
Amalie med det gamle slavemar-
ked, den jødiske synagoge og den 
danske guvernørbolig mv.

14./15. marts 
Ø-tur på St. Thomas til den gamle 
danske kirkegård, Drakens Seat, 
med en fantastisk udsigt til en 
perlerække af øer. Derefter Estate 
St. Peter Greathouse med den 
flotte botaniske have med talrige 
tropiske planter, før der fortsæt-
tes op på Mountain Top - øens 
højeste punkt, med endnu en 
fantastisk udsigt. Bagefter kører 
vi til Magens Bay og bader. Næste 
formiddag fri med mulighed for 
at deltage i gudstjenesten i Den 
Lutheranske Kirke, en blanding 
af gospel, musik og gudstjeneste 
med en helt speciel atmosfære. 
Med vandfly til St. Croix og ind-
kvartering på Hotel Caravelle, 
der ligger smukt ud til vandet. 

Herefter en tur op igennem byen 
til den gamle kirkegård, hvor vi 
i den danske afdeling støder på 
mange kendte navne. 

16. marts 
Historisk byrundtur i Christian-
sted, sammen med Nina York, en 
dansker, der har boet på øerne 
i over 30 år. Vi skal bl.a. se Fort 
Christiansværn, Vejerboden og 
de øvrige gamle danske bygnin-
ger samt Guvernementshuset og 
opleve de flotte sale, hvor Peter 
von Scholten holdt sine fester. Vi 
slutter af på hotellet, hvor Nina 
fortæller om, hvordan det er at 
leve som dansker på Øerne.

17./18. marts 
Ø-rundtur til The St. George Bota-
nical Garden, der er en fantastisk 
oplevelse. Videre til en af Øernes 
ældste virksomheder, nemlig Cru-
zan Rum Distillery, Frilandsmu-
seet Whim Plantation Museum, 
et restaureret plantagemiljø med 
intakt plantagebolig fra 1700-tal-
let, slaveboliger m.v.  Middag på 
Protestant Cay, den lille ø, der 
ligger overfor hotellet. Der venter 
en stor BBQ-buffet. Det er vældig 
hyggeligt på stranden, med olie-
tøndemusik og underholdning. 
Næste dag fortsætter Ø-rund-
turen til Frederikssted, og Fort 
Frederik samt pladsen hvor von 
Scholten frigav slaveriet i 1848. 
Herefter Little La Grange, som 
Marie og Carl Lawaetz købte i 
1890. Gården - en tidligere suk-
kerfarm - blev ændret til “dansk” 
landbrug. I dag er Little La Grange 
et museum, oprettet af deres søn 
Kaj Lawaetz. På vej tilbage pas-
serer vi Salt River Marina, stedet 
hvor Colombus gik i land for før-
ste gang, for at hente vand til sit 
skib og blev mødt af indianere. 

19./20. marts
Den 19. marts er fri til afslapning. 
Næste eftermiddag udflugt til 
den østlige del af St. Croix, ud 

til USA’s østligste punkt, Point 
Udall, der ligger i et område med 
masser af store kaktusplanter. 
Om aftenen er der afskedsmid-
dag på hotellet.

21. marts 
Fra St. Croix med vandflyer til St. 
Thomas og Hotel Holiday Inn. 
Herefter går vi en tur op gennem 
byen og tager de berømte 99 trap-
petrin op til Blackbeards Castle.

22. marts 
“Hviledag”. Benyt dagen til at 
“shoppe” i Charlotte Amalie. Øen 
er toldfrit område. Man kan også 
tage med på en utrolig flot og 
spændende rejse under vandet 
med ubåden Atlantis. 

23. marts
Fra Red Hook på nordsiden af St. 
Thomas, til Cruz Bay på St. John, 
hvor vi kører gennem den smuk-
keste natur til bl.a. Annaberg 
Plantagen, hvor vi ser ruinerne af 
en gammel sukkerfabrik. Overalt 
på St. John er der udsigt til vand 
og skønne øer. Spise- og bade-
pause ved Trunk Bay, én af ver-
dens 10 smukkeste badestrande.
Afskedsmiddag på hotellet.

24./25. marts 
Hjemrejse via Miami tilbage til 
Europa med British Airways. An-
komst Kastrup lufthavn den 25. 
marts kl. 14.55. 

Pris per person

kr. 21.495,- 
Eneværelsestillæg kr. 4.500,- 

Afbestillingsforsikring mod 
sygdom inden rejse kr. 750,-

Inkluderet i rejsen: 

beskrevet

flugter.

For bestilling og 
yderligere information:

per telefon: 48 17 10 60 
mail: info@tc-rejser.dk 
TC-rejser
Stumpedyssevej 35 
2970 Hørsholm

Vi er medlem af Rejsegaranti-
fonden nr. 1224. Det er Deres 
tryghed.

ST. CROIX, ST. THOMAS OG 
ST. JOHN - DE VESTINDISKE ØER

10. marts til 25. marts 2009
DANSK REJSELEDER DER HAR VÆRET PÅ ØERNE MERE END 20 GANGE
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CARL GRAU VVS A/S
39 65 00 12

Aut. Gas & Vandmester
Mesterlodden 16
2820 Gentofte

Solvarmeanlæg
Naturgasinstallation
Centralvarme
Fjernvarme
Badeværelser
Totalentrepriser
Blikkenslagerarbejde
Skifertag
Naturgas-service

.

...

..

...
Service tlf.
39 65 00 12

ml. 8.00-22.00
www.carl-grau-vvs.dk

SkaarupVVS
Kontor/Værksted
Alt i VVS udføres

Kongevejen 111 - Virum

Tlf. 45 85 03 88

VVS

Exclusivsiv
vinduespoleringspoler
www.excl-vp.dkwww.e

Tlf. 20 94 37 28Tlf

Vinduespolering

Ethans Træpleje
* Træfældning

* Rod fræsning

* Flishugning

* Havepleje

2679 4206 

Træfældning

Om- og nybygning
samt reparation

TØMRER
SNEDKER

MURER
V.V.S.

EL
MALER

Modernisering
af køkkener

døre og vinduer
lofter og vægge

Vedligeholdelse
Div. reparationer

Forsikringsskader
Isolering

Om- og nybygning
Vi organiserer byggesager
Kontakt os for uforb. tilbud.

Sven Kjems & Sønner
Tømrer- og snedkermester

45 89 16 03

Medlem af Byggeriets
Arbejdsgivere og
Garantiordningen

Kvalificerede litauiske 
håndværkere

med stor erfaring, udfører 
arbejde af højeste standard: 

Filsning, Taglægning, 
flisearbejde, Malearbejde, 

Tømrerarbejde
For mere information ring 
53441399 el. 53441456

Tømrer- og Snedkerfirmaet
ORTMANN TRÆ BYG

UDFØRER ALT
TØMRER- & SNEDKERARBEJDE

OMHYGGELIGT

21 29 18 32
Fax 48 27 79 08
thejs@get2net.dk

PIMO
Murerfirma 
Alle former for murerarbejde
udføres:
Peder Godskesvej 21, Virum.

Tlf. dag 40 32 45 07
Tlf. aften: 45 85 45 07

Murermester
Bjarne Søberg
Tlf. 36 72 15 75
Bil. 21 67 04 05

Murermestre

Malerfirmaet lj 
v/ lene jensen

kvalitets arbejde til små priser,
25% pensionist/studie rabat.

Maleren hvor tid og pris altid holder,
møblerne flytter vi med et smil,

tomme lejligheder påbegyndes straks.
Alt indenfor facader

inkl. kemisk afrensning.
Ring for gratis og uforpligtende tilbud.
tlf. 60158749 malerfirmaetlj@stofanet.dk

Loft og tapet en stue kr. 2.500.
Malerfirmaet Neslo.

Tlf. 39 62 14 56

Malermestre

Hundesalonen
v/Anne Frøkjær
Exam. hundetrimmer
Medlem af BHS
– din garanti 

for kvalitet

KLIP-VASK-TRIMVV
Alle racer

Vi åbner 7.30 alle hverdage,
åbent første lørdag i måneden

Skovmosen 5, Allerød

48 17 05 49
www.hunde-salon.dk
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Hundefrisører

HAVEARBEJDE UDFØRES
Private - boligforeninger - erhverv
Græs- og hækklipning, træfældning,
fræsning, beplantning, beskæring.
Træværk m.m. males, mindre nedrivninger, 
træværk på huse males
v/Bent Johnsen
BSC Service    - tlf. 28 80 07 06

Havearbejde

Gulvafslibning
● Alle former for 
behandling.

● Miljøvenlig lak.

Gulvbelægning
● Trægulve
● Linoleum
● Kork
● Tæpper
● Vinyl.

Garanti for gode gulve

www.aggulve.dk · info@aggulve.dk
Rengøring er en selvfølge - Konkurrencedygtige priser - Deres garanti for kvalitet.

Ancher’s Gulvservice A/S

Tlf. 3962 2026

Gulvservice

Bent Børgesen
Søllerødvej 69
Holte

Tlf. 4580 3378

Bil 4053 3378

ALT I FOTOGRAFI
UDFØRES

• PRESSE • REKLAME
• TEKNISK • PORTRÆT

Foto

KØB OG SALG
Gl. legetøj, glas, porcelæn, fajance,

malerier, møbler, lamper,
ure, sølv, smykker mm.

Tilbud Gives Gerne
DØDSBOER - FLYTTEBOER

Lofte og kældre ryddes.
Vi fejer altid efter os!

MARSKANDISEREN
i ST. KONGENSGADE 108

v/ Søren Mikkel Redington 
tlf. 40318839

VI KØBER DØDSBOER
SAMT FLYTTERESTER
og foretager totalrydning. 

Hurtigt og professionelt arbejde.
Vi fejer efter os.

GOD PRIS GIVES
Ring dag/aften/week-end
35 85 89 22 /23 24 19 01

Venlig hilsen 
Ann og Johnny Poulsen

KØBES KONTANT
Gl. og moderne møbler

Malerier • Glas • Porcelæn 
Figurer • Sølv • Guld • mv.

DØDSBOER 
FLYTTEOVERSKUD
TOTALRYDNINGER

Knud Christensen
Charlottenlund

30 26 88 55 • 39 63 62 27

VEJLOPPEMARKED
Søndag d. 24 aug.

Kl.10-14 på Gartnerhaven i Lyngby.

-tæt ved frilandsmuseet.

Sælges

Snedker-tømrere

Holte: 45 42 44 50  KBH: 32 84 73 00

Medlem af Danske Anlægsgartnere
Medlem af Dansk Træplejeforening
Tilknyttet Ankenævn & Garantifond
www.detgronneteam.dk

Træfældning/Beskæring
Etablering af betonfliser
Natursten - Terrænmure
Renovering af tilgroede haver
Anlæg af græsplæner
Vedligeholdelse i abonnement
Stubfræsning
Aut kloakmesterarbejde
Gratis og uforb. tilbud.

DET GRØNNE TEAM
Anlægsgartnerfirmaet

V/Anlægsgartnertekniker
& Aut. Kloakmester
Niels Glissov

HAVEARBEJDE
Opgravning / nedtagning af udendørs Olietanke 
Opgravning af Bambus
Hegnsopgaver: Lamelhegn - Raftehegn

Deres anlægsgartner

IB LARSEN
Tlf. 21 43 95 76

Vi har bygget og plejet grønt med garanti gennem 30 år

Alt til haven udføres
- Fliseanlæg
- Beskæring/ træ-

fældning
- Jordarbejde og

beplantning
- Hegn og legepladser
- Kørsel m. minigraver

BJ Skovservice & Anlægsgartneri

Frederiksborgvej 176C
3450 Allerød

Tlf. 48 14 50 53
Mobil 28 87 96 62
Fax 48 14 18 10

Ring for uforpligtende tilbud

DE VILDE
ANLÆGSGARTNERE-BROLÆGGERE

Alt i beskæring-træfældning-have arb.

Alt i fliser og belægning.

Regnvands faskiner.

Bambus opgraves og fjernes.

Gravearbejde med minigraver.

Hurtige og effektive. Pensionist rabat.

K-M Service
Anlægsgartner Kim Marsfeldt.
Ring for uforpligtende tilbud

21 24 99 21

FURESØ
Anlæg og Brolægning

Alt sten/havearbejde
udføres

28 35 35 00
www.furesoeanlaeg.dk

Anlægsgartnere

Købes

w w w . j o b - c e n t e r . d k

ny
medarbejder?
Indryk din jobannonce 

i lokalaviserne

Vælg mellem 49

på Sjælland

RING 70 22 25 71

HDS søger hushjælp ca.  3-4 timer dagligt til at anrette og 
rydde af efter vores frokost samt varetage andet forefal-
dende kontorarbejde. 

Vi stiller ikke de store krav, blot du er pålidelig og har lyst til 
at blive en del af vores kultur. 

Vi er ca. 35 medarbejdere, der holder til på Egebækgård. 
Arbejdstiden vil ligge mellem ca. 10.00-14.00 mandag - 
fredag.

Såfremt du er interesseret, kan du kontakte Tina Michelsen 
eller Dorrit Jørgensen på tlf. 45 58 10 00.

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Ansøgningsfrist er senest 25. august 2008. 

HUSHJÆLP

HITACHI DATA SYSTEMSEgebækvej 98 . DK-2850 Nærum . tlf. 4558 1090

Kviknr: 3308060Virum

Smed mens Latexen er våd
Orker, Elvere og Magikere sḡer Spilmester til
Fritids- og ungdomsklub i Virum 

Lyngby-Taarbæk
Kommune

  Kviknr: 3308091Hellerup

Projektkonsulent
Til SAMPENSIONS projekt- og udviklingsafdeling 

søger vi én forsikringsuddannet kollega. 

Anlægsgartnere
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TTOORRSSDDAAGG  2211..  aauugguusstt
Kl. 18.30 | “Hjælp til selvhjælp”
for KOL personer, et gratis
vejrtrækningskursus
arrangeret af Nordsjællands
Vejrstation. Foregår i Lyngby
Kulturhus, Chr. Winthersalen.
Efterfølgende let traktement.
Tilmelding nødvendig hos
Anette Garsdal tlf. 20 63 86 49. 

FFRREEDDAAGG  2222..  aauugguusstt
Kl. 9.30-12 | Skak i Ældre
Sagen, Gasværksvej 10,
Lyngby.

LLØØRRDDAAGG  2233..  aauugguusstt
Kl. 10-12 | Lions Club Virum.
Genbrugsmarked.
Frederiksdalsvej 107. 
Kl. 14.30-16 | Hjerteforeningen
indbyder alle til travetur i
Dyrehaven. Mødested: den
røde port ved restaurant
Fortunen. 
Kl. 15 | Solgården, Virumvej 123
B. Det Kgl. teaters Dorthe
Elsebeth Larsen og Magnus
Gislason med Knud
Rasmussen ved flyglet
underholder. Pensionister og
pårørende er velkomne.

SSØØNNDDAAGG  2244..  aauugguusstt
Kl. 14.30 | Områdecenter
Virumgård inviterer til
søndagscafe for alle med
tilknytning til centret.
Støtteforeningen “Virumgårds
Venner” har fået
“Lirekassemanden fra
Everdrup” til at afslutte
sommersæsonen sammen
med sin kone og nogle gamle
lakplader. Sennepsmarken 1 i
Sorgenfri.

MMAANNDDAAGG  2255..  aauugguusstt
Kl. 12.30 | Banko. Lyngby Ældre
Klub, Rustenborgvej 1 C,
Lyngby.
Kl. 17-19 | Kræft og optimisme,
foredrag v. Flemming Flyvholm.

Kræftrådgivningen i Lyngby,
Nørgaardsvej 10, Kgs. Lyngby.
Kl. 18-19 | Hjerteforeningen
indbyder alle til aften-travetur i
Dyrehaven. Mødested: den
røde port ved restaurant
Fortunen. 
Kl. 19.30 | Aktive Kvinder
Lyngby-Gentofte. Kirsten Heldt
fra Folkekirkens Nødhjælp
fortæller om sin studietur til
Uganda i efteråret 2007.
Tilmelding gerne inden den 18.
til Grethe Steenstrup Nielsen
på tlf. 45878547. Sorgenfri
Sognegård, Hummeltoften 1,

Sorgenfri.

TTIIRRSSDDAAGG  2266..  aauugguusstt
Kl. 13.30 | Gudstjeneste på
Baunehøj, Bauneporten 22.

OONNSSDDAAGG  2277..  aauugguusstt
Kl. 18-19 | Hjerteforeningen
indbyder alle til aften-travetur i
Dyrehaven. Mødested: den
røde port ved restaurant
Fortunen. 

UDSTILLINGER M.V.

AAnnnnee  GGrreetthhee  PPiinndd,,  TTjjøørrnneevveejj  66,,

LLyynnggbbyy  ||  Egne malerier i eget
galleri. Åbent efter tlf. aftale på
tlf. 40534424.
Fernisering 5. kl. 12-19 og 6.
sep. kl. 11-18.

KKuunnssttkkoonnttoorreett,,  SSøønnddeerrvveejj  5544,,
VViirruumm | Fejring af kunstner Erik
Frøkjær, netop fyldt 75 år, med
naturalistisk-impressionistiske
malerier. Desuden et stort
udvalg af kunstnere tilknyttet
Kunstkontoret. Bl.a. nye
billeder af maler og skuespiller
Ole Ernst. Åbent ons. ml. 14-19
samt efter aftale 20 32 26 13.

Til 5. sept.

LLuunnddttooffttee  MMeeddbboorrggeerrhhuuss,,
LLuunnddttooffttee  SSkkoollee  SSttrrææddee  66,,  KKggss..
LLyynnggbbyy | Christina von
Christierson udstiller billeder.
Man. kl. 15-19. tir.-tor. 10-17,
lør. 10-14. Til medio okt.

SSoopphhiieennhhoollmm,,  NNyybbrroovveejj  440011,,
KKggss..  LLyynnggbbyy | Du Danske
Sommer. Udstilling om
samarbejdet mellem “Den
jyske bevægelse” og
“Fynbomalerne”. Gratis
omvisning for udstillingens

gæster søndage kl. 15. Dgl. kl.
11-17, tor. kl. 11-20, man.
lukket. Til 24. aug.

Læs
om

lokallivet
i 

www.sudokuexperten.dk

Løsning A     08-34    Løsning B

9 8 4 5 7 1 3 6 2
7 3 5 6 2 4 1 8 9
2 1 6 3 9 8 4 5 7
3 5 1 9 8 7 2 4 6
6 7 9 4 3 2 5 1 8
4 2 8 1 5 6 7 9 3
5 6 7 8 4 3 9 2 1
1 9 3 2 6 5 8 7 4
8 4 2 7 1 9 6 3 5
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Toscana
Lille vingård, med
økologisk dyrkning
af Chianti vin, nær
Siena. Dejlig stor
swimmingpool.
5 lejligheder
2/4 pers.

Henv. 45 80 33 78
e-mail: inge.nohr@teliamail.dk - www.agenziatoscana.dk

Mulighed for at leje
hele vingården.
Max. 14 personer.

NYHED: Dejlig villa m. 5 soveværelser og pool www.bagnone-sterpilla.com

EN ALSIDIG KUNSTOPLEVELSE
M A L E R I E R  /  K E R A M I K  /  S T E N T Ø J  /  G L A S  /  S K U L P T U R E R

HAVARTHIGAARDEN /  HAVARTHIVEJ 6  /  2840 HOLTE
2 2 - 2 4  A U G U S T  2 0 0 8  /  W E E K E N D  Å B E N  1 0 . 3 0  - 1 6 . 3 0
F E R N I S E R I N G F R E D A G D .  2 2  A U G U S T  1 4 - 1 8 . 3 0

New Orleans Jazz i Sorgenfri Kirke
Søndag d. 31. august 2008 kl. 15 (kirken åbnes kl. 14)

”Spicy Advice Ragtime Band” (Stockholm)
Et ungt jazzband der spiller på en varm og dynamisk måde. Orkestret kan varmt

anbefales for dem, der kan lide ’den gamle jazz’!

Billetter a kr. 75 kan købes hos Greens Boghandel, Sorgenfri Torv
eller bestilles hos Christian Westergaard tlf. 47171062

eller via e-mail: chrw.sosum@mail.dk

Kreta er noget helt specielt. Denne store og natur-
skønne ø med sin dramatiske historie, er som et 
selvstændigt land, og de stolte kretensere opfat-
ter også først og fremmest sig selv som kreten-
sere - dernæst som grækere. Beliggenheden langt 
mod syd i Middelhavet giver en sommersæson fra 
april til november. Kreta er også Grækenlands 
sydligste ø, beliggende lige så tæt på Afrika som 
på Europa. Øen strækker sig over hele tre klima-
zoner og naturen er meget varieret - fra snedæk-
kede bjergtoppe til palmeklædte strande.

 Chryssi Akti er en fredelig ferieby med smukke ba-
debugter og lavvandede sandstrande.. Kun 4 km 
derfra ligger Chania, der byder på alt, hvad man kan 
forvente af en gammel græsk havneby.
På Stellina Village findes både 1- og 2-værelses lej-
ligheder. Nogle 2-værelses lejligheder er i etage, 
hvor soveværelse med mindre dobbeltseng, toilet og 
balkon findes på øverste etage. Kombineret køkken/
opholdsrum med mulighed for ekstra opredninger 
på nederste etage. Alle lejligheder har kogeplader, 
køleskab og enkelt køkkenudstyr. Telefon. Bad/brus 
og toilet. Balkon, balkon i stueplan eller terrasse af 
varierende størrelse. 

Specielpris pr. pers. ved 2 pers. i samme 
lejlighed 1 vær med balkon/el terr.

Kr. 2.998,- 
2.vær lejl. med balkon/terr. 
Kr.3398,-

Inkluderet i prisen:

Ikke inkluderet rejsen: 

For bestilling og 
mere information:

Begrænset antal pladser-tilbudet sælges efter 
først til mølle princippet. Husk oplys booking-
kode 130 ved bestilling. 

KRETA 1 uge afrejse 
3. oktober 2008

Spar mindstkr. 1300,- pr. person

www.kino.dk  tlf. 70 13 12 11
Kinopalæet / Klampenborgvej 215 A / 2800  Kgs. Lyngby

SÆSONSTART FOR BIOGRAFKLUB DANMARK
Sæsonens første fi lm har premiere den 29. august.
I Kinopalæets billetsalg kan du allerede nu forny dit medlem-
skab eller blive nyt medlem.

BABY-KINO · HVER TORSDAG KL. 10.00
TORSDAG DEN 28. AUG. KL. 10.00 VISER VI
DEN ANDEN SØSTER

STAND UP COMEDY TOUR 
I KINOPALÆETS SAL 1
2. SEP. KL. 19.00: 
Steen “Nalle” Nielsen, Sanne Søndergaard, Linda P.
7. OKT. KL. 19.00: 
Thomas Wivel, Mette Frobenius
Forsalget er startet.

DANMARKSPREMIERE 13.10 - 16.00 - 18.45 - 21.30

SNIGPREMIERE 25. AUG. KL. 18.45

SNIGPREMIERE 4. SEPT. KL. 19.00

SNIGPREMIERE 23/8 + 24/8 KL. 10.00

SNIGPREMIERE 27. AUG. KL. 19.00

DANMARKSPREMIERE 12.30 - 15.30 - 18.30 - 21.15

Billetpris KUN kr. 40

Instruktør Kasper Barfoed 
introducerer fi lmen.



SAG: 3425A

3.925.000/200.000KNT./UDB. .................
27.653/22.294BRT./NT. ............................

VILLA Med fuldstændig stille beliggenhed ligger dette hyggelige 1-plans hus. Indh.
entré, stue m/brændeovn og udg. t/træterrasse, stue m/pejs, 3 vær., ældre badevær., 5 år
gl. køk., bryggers m/karbad, viktualierum og fyrrum. Haven er anlagt m/bl.a. nyttehave,
flotte staudebede og en dejlig lukket hyggekrog ved træterrassen m/udendørs pejs.

2/3Stuer/Vær..........
1Etager....................

1953Byggeår.........
689Grund m².........

0Kælder m²............

VIRUM L.F.Cortzens Vej 17

139Bolig m².............

2

SAG: M2128

2.750.000/140.000KNT./UDB. .................
19.146/15.515BRT./NT. ............................

RÆKKEHUS 1 plan, skøn belig. ved Troldehøj og Mølleåen. Køkken, lyst karbadevær.
Stort sovevær, skabe, spisestue, stor stue med tilbyg og udg. til dejlig have, udsigt til
skoven.God kælder, opbv plads, "værelse", vaskerum, naturgas

2/1Stuer/Vær..........
2Etager....................

1939/1964Byggeår
290Grund m².........
68Kælder m²..........

ÅBENT HUS: SØN. D. 24/8 KL: 14:00-14:20

KGS. LYNGBY Sjællandsvej 21

79Bolig m²...............

1SAG: J2031

1.750.000/90.000KNT./UDB. ...................
13.510/11.396BRT./NT. ............................

EJERLEJLIGHED Lejl. ligger på 4. sal i gåafstand t/Kgs. Lyngby Bymidte. Lejl. indh.:
Entré, pænt køk. m/spiseplads. Badevær. m/bruseniche og vaskemaskine. Stort sovevær.
og en pragtfuld stue m/udg. t/overdækket syd/vestvendt terrasse m/en flot udsigt.
En virkelig fin bolig t/den 3.alder.

1/1Stuer/Vær..........
1Etager....................

1980Byggeår.........
4. SALPlacering.....

0Kælder m²............

ÅBENT HUS: SØN. D. 24/8 KL: 14:45-15:00

KGS. LYNGBY Vinkelvej 12C, 4. tv.

68Tinglyst m²..........

1

SAG: J2160

3.595.000/180.000KNT./UDB. .................
26.433/21.609BRT./NT. ............................

VILLA Rummelig familievilla, m/super beligenhed.
Huset indeh: Stor entré, godt bryggers, stor opholdstue m/udg. t/overdækket terrasse
og skøn ugenert have. Godt spisekøk.. 4 gode vær. samt 2 badevær.. Endv.: Carport og
udhus. Ejendommen skal gennemgribende renoveres, derfor prisen.

1/4Stuer/Vær..........
1Etager....................

1965Byggeår.........
971Grund m².........
15Carport m².........

ÅBENT HUS: SØN. D. 24/8 KL: 14:05-14:30

VIRUM Parcelvej 102 A

129Bolig m².............

1

SAG: J2015

3.495.000/175.000KNT./UDB. .................
24.560/19.861BRT./NT. ............................

VILLA Spændende villa i forskudt plan beliggende i et af Bagsværds bedste kvarterer på
stille lukket vej. Tæt Hareskoven og Bagsværd Bymidte. Villaen indeh: Elegant hall.
Stort badevær. Separat toilet. 4 store værelser. Spisekøkken. Opholdsstue med brænde-
ovn. 27 kvm udestue. Skøn ugenert have. En ejendom der skal ses.

1/4Stuer/Vær..........
1Etager....................

1964Byggeår.........
1.200Grund m²......

10Kælder m²..........

ÅBENT HUS: SØN. D. 24/8 KL: 13:00-13:20

BAGSVÆRD Skjulet 26

156Bolig m².............

1

SAG: R2131

2.095.000/105.000KNT./UDB. .................
14.716/11.786BRT./NT. ............................

VILLALEJLIGHED Stor villalejl. (100m2) + halv kælder (59m2) m/dejligt havestykke og
stor vestvendtterrasse. Indh.: God fordelingsentré. Stort badevær., nyere køk., stor lys
stue m/udg. t/stor vestvendt altan. Stuen kan deles i 2, såfremt der skal bruges et ekstra
rum. samt kæmpe sovevær.. kælderen indh.: Vaskerum og rum t/opbevaring.

1/2Stuer/Vær..........
2Etager....................

1938/1988Byggeår

IDEEL ANPART

814Grund m².........
59Kælder m²..........

SØBORG Kvikmarken 20, 1.

110Bolig m².............

1

SAG: C2111

3.395.000/170.000KNT./UDB. .................
24.189/19.619BRT./NT. ............................

EJERLEJLIGHED Til lejligheden hører bla. stort tørt pulterrum, 2 meget store og syd-
vendte altaner. Lejligheden indeholder: Stor lys stue m/udg. t/altanerne, spisestue, stort
sovevær. samt nydeligt køk. og bad. Hovedgaden, Magasin, biografer, Storcentret og
stationen er alt inden for 2-400 meters afstand.

2/1Stuer/Vær..........
1Etager....................

1987Byggeår.........
3. SALPlacering.....

JAAltan..................

KGS. LYNGBY Nørgaardsvej 29C, 3. tv.

74Tinglyst m²..........

1

SAG: M2085

3.495.000/175.000KNT./UDB. .................
25.441/19.844BRT./NT. ............................

EJERLEJLIGHED Lejl. fremstår i flot stand m/nyere Kvikkøk. og lyst badevær. Indh.:
Entré, lyst køk. i forb. m/spisestue. Vær. m/skabe og stort sovevær. Kæmpe stor dejlig
dagligstue samt flot badevær. m/bl.a. muret bruseniche.

2/2Stuer/Vær..........
1Etager....................

1965Byggeår.........

INDFLYTNINGSKLAR

3. SALPlacering.....
0Kælder m²............

KGS.LYNGBY Lyngby Hovedgade 11B, 3. tv.

117Tinglyst m²........

1

SAG: 2977C

4.295.000/215.000KNT./UDB. .................
29.935/24.537BRT./NT. ............................

VILLA Beliggende i bekvem afstand t/den skønne natur ved Lyngby og Bagsværd sæl-
ges denne flotte murstensvilla. Huset indh.: Stueplan: To stuer ensuite, nyere køk./al-
rum m/udg. t/stor træterrasse samt nyere badevær.. 1.salen indh.: 3 store vær. samt
repos. 95 kvm anvendelig kælder m/mange gode rum og ældre bad/toilet.

3/4Stuer/Vær..........
3Etager....................

1900/1979Byggeår
942Grund m².........
95Kælder m²..........

KGS. LYNGBY Nybrovej 188

207Bolig m².............

1

SAG: 3428A

2.995.000/150.000KNT./UDB. .................
21.298/17.068BRT./NT. ............................

RÆKKEHUS Velholdt rækkehus i eftertragtet kvarter m/skker skolevej.
Huset indeholder entré badeværelse, hyggelig stue m/ugang til haven, soveværelse (9
kvm, som ikke indgår i BBR som boligareal) m/udgang til haven samt køkken. På 1. sal
findes 2 gode værelser. I kælderen kontor og vaskerum m/brusebad.

1/3Stuer/Vær..........
3Etager....................

1945Byggeår.........
371Grund m².........
24Kælder m²..........

VIRUM Kvædevej 10

81Bolig m²...............

2

SAG: 3362A

3.295.000/165.000KNT./UDB. .................
22.552/17.752BRT./NT. ............................

RÆKKEHUS Huset er et halvt dobbelthus, og er bygget i 2003. Indeh.: Entré, flot ba-
devær., stue og køk./alrum ud i et m/udg. t/dejlig ugenert gårdhave samt sovevær.. På 1.
sal findes stort lyst vær. samt flot badevær., endvidere møblerbar repos. En dejlig nem
bolig for såvel den lille familie som for det ældre ægtepar.

1/2Stuer/Vær..........
2Etager....................

2003Byggeår.........
0Grund m².............
7Udhus m².............

VIRUM Virumgade 41B

96Bolig m²...............

2

SAG: 3418A

3.750.000/190.000KNT./UDB. .................
26.262/19.609BRT./NT. ............................

HELÅRSGRUND Byggegrund m/under 300 meter t/Furesøen m/bl.a. Frederiksdal
fribad. Grunden grænser op t/Møllemarken, som er fredet område, og området byder
ligeledes på andre naturperler som f.eks. Åmosen, Spurveskjulsskoven, Frederiksdal m/
Mølleåen og Frederiksdal slot. Indenfor gåafstand nås også Furesøparken, Kollelev mo-

0/0Stuer/Vær..........
0Etager....................

0Byggeår................

GRUND

889Grund m².........
0Kælder m²............

VIRUM Virum Vandvej 26B

0Bolig m².................

2

FÅ EN GRATIS VURDERING - KOSTER KUN EN KOP KAFFE

DanBolig Lyngby
STATSAUT. EJENDOMSMÆGLERE

LYNGBY •  LYNGBY TORV 2A

MAIL: LYNGBY@DANBOLIG.DK • RING: 45 93 54 00

DanBolig Virum
STATSAUT. EJENDOMSMÆGLERE

VIRUM •  FREDERIKSDALSVEJ 70

MAIL: VIRUM@DANBOLIG.DK • RING: 45 85 12 30

1 2


