
Medaljer og
diplomer til
svømmere

SPORT/SIDE 7

Erfaren
sætter sig i
lederstolen
NAVNE/SIDE 12

Grundejere vil
sikre udsigten
UDSIGTSRET Formanden for
Grundejerforeningen Fure-
søhøj Farum var tirsdag i ret-
ten for i en “David mod Goli-
ath”-kamp at få ret over Mil-
jøministeriet. Retten til udsigt
mod Furesøen er på spil. Kom-
munen har erkendt at have be-
gået en fejl, men Miljøministe-
riet vil ikke rette deres

SIDE 2

Borgmesteren
tager kampen op
V-POLITIK Borgmester Jesper
Bach er klar til at tage kampen
op mod sine partifæller, der
også opstiller som Venstres
borgmesterkandidat. “Jeg har
jo noteret mig, at bestyrelsen
har sat en proces i gang. Og så
må jeg jo tage kampen op for
selvfølgelig stiller jeg op.”

SIDE 3

Bøde for at
mishandle hest
DYRE-DOM 5.000 kroner i
bøde. Sådan lød dommen, da
retten i Glostrup dømte ons-
dag en såkaldt barfodsbe-
skræer for at have fejlbeskåret
hoven på en hest i Værløse. En
barfodsbeskærer giver ikke
hesten sko på, men skærer i
stedet hoven til.                      

SIDE 9
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Audis enkle linjer                  
MOTOR/SIDE 17

Af René Schriver

AKTIVITET På rådhuset er de i
gang med at udarbejde den
nye kommuneplan, hvor der
som noget nyt vil blive åbnet
mulighed for at placere det
kommende regionshospital
på arealet mellem Hillerød
motorvejen og Bistrupvej.

Det kan imidlertid tage flere
år, før den endelige beslut-
ning er taget og spaden stuk-
ket i jorden. Derfor foreslår
Michael Rexen, byrådsmed-
lem for Venstre, at der i den
mellemliggende periode etab-
leres en motocrossbane på
området.

“Det er det eneste areal i
kommunen, som må anven-
des til støjende aktiviteter. Jeg
har stukket en finger i jorden
hos kommunens SSP-folk og
nogle af de unge, som alle sy-
nes, det er en hamrende god
idé”, fortæller Michael Rexen.

Typisk vil sådan en bane kun-
ne tiltrække unge som ældre

med hang til kubik og som
gerne vil rode med mekanik.

“Vi ved, at en stor del af vores
unge ikke får sig en videre-
gående uddannelse endsige
nogen uddannelse overhove-
det. Set i det lys er tanken, at
der kunne etableres et lokalt
samarbejde mellem virksom-
heder som eksempel værkste-

der, som kunne stå for det og
lære fra sig, så de unge fik et
indblik i det at være mekani-
ker”, forklarer Rexen, der
håber, at lokale entreprenører
vil være med til at etablere sel-
ve banen.

Ideelt på Flyvestationen
Michael Rexen havde helst set,

at en sådan motocrossbane
kunne etableres på Flyvestati-
onens område.

“Det ideelle ville være på
Værløse Flyvestation, men
fredningsmafiaen har på for-
hånd slået alle initiativer i
stykker –  man må dårligt nok
trække vejret derude.”

“Nu tager jeg forslaget op i
Børneudvalget –  og da vi er
ved at lægge sidste hånd på
den overordnede kommune-
plan, kan vi lige så godt få mu-
ligheden med. Vi skal starte et
sted –  lad os nu starte stille og
roligt. Hvis projektet kan
bære, så vil der blive brug for
en masse frivillige borgere til
at få det etableret –  børnene
stå allerede i kø for at komme i
gang”, siger Michael Rexen.

Byrådsmedlem Michael Rexen
ser gerne en motocrossbane
etableret nord for Bistrupvej i
Farum –   på samme sted, som
hans partikolleger nu vil ud-
lægge som en mulighed place-
ring for et regionshospital.

Venstre har foreslået, at
området nord for Bis-
trupvej udlægges til et
nyt regionshospital. Mi-
chael Rexen fra samme
parti foreslår nu, at der
etableres en motocross-
bane, indtil hospitals-
planerne engang reali-
seres

Foreslår motocrossbane
før regionshospital

RUGMARKEN ARUM

MOBIL AX

WWW. .DK

Gør bilen 
og din 

økonomi 
glad igen

Service 1.499.-
incl. garanti sikret service, stempel,
olie, oliefilter og moms.
Excl. øvrige reservedele.

Aircon
service 
fra 499.-

Butikken 
bugner af 
nyheder 

fra

Bymidten 31 - Værløse - 44 48 08 04
www.thorben-mode.dk

Gå bonsai
Vi har skåret priserne helt ind    

              til stammen!

Hele weekenden 

den 27.- 28. feb. og 1. marts

 

             

Et nyt køkken  
åbner meget snart dørene i Farum:

Kom og udforsk dine smagsløg og prøv vores 
lækre hjemmelavede Indiske retter, prøv f.eks.:
 CHICKEN TIKKA MASALA, LAMB CURRY, 

VINDALOO, KORMA, BALTI og mange andre. 

Prøv også vores  
TANDOORI STICKS og SAMOSAER

 
www.koriandertakeaway.dk 
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WEBAFSTEMNING

AKTUELT WEB-TV

1. Strejke rammer 15 busser i dag 
2. Det flyder med tabt gods på vejene 
3. Flere indbrud i midtpunktet 
4. Fodbold-ejer tabte en kvart milliard 
5. Du skuffer mig, Svend Erik 
6. Advarsel: Spejlglatte veje i Nordsjælland 
7. 15 buslinjer holder stille 
8. Farums Grønne Kile mod nord 
9. Engagerende at se hvor meget de frivillige folk kan 
10. Omrejsende specialister i 60'er musikken 

SIDSTE UGES MEST LÆSTE PÅ NETTET

Sidste uges net-afstemning:

10        20       30        40        50        60        70        80        90

Ja

Nej

VED IKKE

%

Denne uges net-afstemning:
På grund af tekniske vanskeligheder med
afstemningsmodulet kører vi afstemningen
videre i denne uge med.

WWW.FURAVIS.DK

LIGE NU

Nyhedspatruljen tog un-
der jorden på Værløse By-
midte for at tage tempera-
turen hos kunderne, om
de nu også bruger de nye
underjodiske p-pladser

Nyhedspatruljen var
med i Kastrup Lufthavn
for at tage imod, da EM-
vinderne i badmintion
vendte hjem til et stor
presseopbud.

Er det i orden, at man har lukket Farum
Svømmehal for offentlig adgang?

KONKURRENCE

Deltag i ugens dvd-konkurrence.
Vind i denne uge filmen 
“Meet Dave”

MØGUNGER En farlig leg med at smide isklumper ned fra mo-
torvejsbroen på Stavnsholtvej gik i weekenden ud over to bili-
ster. Ingen af dem kom noget til, men begge fik revner i forru-
den. Den ene var en mand fra Hundested, der blev ramt lørdag
eftermiddag, den anden mand fra Allerød, der blev ramt sent
lørdag aften.

Kastede is ned på motorvejen
INDBRUD En række villaer i Værløse-området har været udsat
for indbrud. På Søndersøvej er der i vinterferien stjålet et B&O-
anlæg, nogle cd’er, noget værktøj samt spiritus. På Klosterbak-
ken lyder meldingen at man er kommet ind via et vindue der
ikke var aflåst, og på Skovbovænget er et hus rodet helt igennem.
På Tipperup Allé i Hareskovby er der stjålet smykker.

Villa-indbrud i Værløse

Af René Schriver

RET OG PLIGT Kommunen
har erkendt, at der blev begået
en fejl tilbage i 2003, da da-
værende Farum Kommune
bad Statsskovdistriktet om at
lave fredskovspligt på et 3.000
kvadratmeter stort område på
Skallepanden.

Området ligger mellem V.M.
Amdrupsvej, Løvbakken og El-
mevangstien, og har før 2003
ligget hen som et åbent områ-
de, der gav kig til Furesøen. Og
det er sågar nedfældet i lokal-
planen for området. 

Da det gik op for grundejer-
foreningen, at der var tilsagt
fredskovspligt på området,
forsøgte de at få kommunen
til at følge deres egen lokal-
plan. Men kommunen var i
mellemtiden blevet pålagt af
Københavns Skovdistrikt at
plante træer på området.

“Tidligere borgmester Lars
Carpens besigtigede området
i 2004 og fandt, at kommunen
“klokkeklart” overtrådte sin
egen lokalplan, når man lave-
de skovrejsning på området.
Det viste sig jo senere, at han
havde ret og hans planchef

Susanne Birkeland var enig.
Da situationen var uholdbar
ansøgte Farum Kommune
26.9.2005 Miljøministeriet
om at få ophævet fredskovs-
pligten på området, da den
ikke burde have været indført
og var i modstrid med lokal-
planen”, fortæller grundejer-
foreningens formand Henrik
Halvor Springborg.

Miljøministeriet afviser
Miljøministeriet har erkendt,
at lokalplanen udlagde områ-
det som åbent uden skov, men
afslog i 2005 at ophæve fred-
skovspligten.

Ministeriet henholdte sig til
den meget strenge paragraf i
loven. Men grundejerforenin-
gen gav ikke op og kontaktede

Folketingets Ombudsmand.
Han vendte tilbage og anførte,
at sagen burde have været vur-
deret efter den mildere para-
graf. Efter den paragraf skal
Miljøministeriet ophæve
fredskovspligten på et områ-
de, hvis området er udlagt til
andet end skov i en Kommu-
neplan, vedtaget før fred-
skovspligten blev indført.

Derfor burde fredskovsplig-
ten efter grundejerforenin-
gens mening have været op-
hævet med det samme. Men
Miljøministeriet gav sig ikke,
og parterne mødtes derfor
tirsdag i Lyngby.

Dommeren ventes at afgøre
sagen indenfor de næste fire
uger.

Ret til udsigt
Formanden for Grundejerforeningen Furesøhøj Far-
um var tirsdag i retten for i “David mod Goliath”-
kamp at få ret over Miljøministeriet. Retten til ud-
sigt mod Furesøen er på spil

Formand for
grundejerfor-
eningen Fu-
resøhøj Far-
um, Henrik
Halvor
Springborg,
står midt i
det område,
som efter
grundejerfor-
eningens
mening bur-
de have
været et
åbent stykke
med kig til
Furesøen.
Foto: Connie
Arnfred.
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HIK Natten til søndag forlød det, at en mand skulle løbe tem-
melig beruset rundt midt på vejen ved Kirke Værløse, nær-
mere bestemt ved Bundsvej og Ganløsevej. Politiet sendte en
patrulje ud til stedet, men betjentene kunne ikke se noget, da
man kom derud. Så politiet stiller sig lidt tvivlende overfor
historien.

Fuld mand på vejen?
INDBRUD To villaer på Mosegårdpark i Værløse blev tirsdag i
dagtimerne udsat for indbrud. I den ene er et vindue blevet op-
brudt, og der er stjålet edb-udstyr, foto-udstyr, smykker og pas. I
den anden er man kommet ind via en ulåst dør, og der er taget
en tegnebog fra en taske på køkkenbordet, som indeholdt 300
kroner, fremmed valuta og personlige papirer.

To indbrud på samme vej

Af René Schriver

V-POLITIK Borgmester Jesper
Bach er klar til at tage kampen
op mod sine partifæller, der
også opstiller som Venstres
borgmesterkandidat.

“Jeg har jo noteret mig, at be-
styrelsen har sat en proces i
gang. Og så må jeg jo tage
kampen op for selvfølgelig
stiller jeg op.”

Jesper Bach lægger ikke skjul
på, at de forgangne tre år har
været tunge, men nu vil han
gerne have chance for at gøre
tingene færdige. Så på spørgs-
målet om, hvorfor han gerne
vil tage en tørn mere som borg-
mester, siger han:

“Fordi jeg er i gang med et ar-
bejde med at få Furesø Kom-
mune på skinner og gerne vil
få færdiggjort det arbejde. Det
har været tre hårde år, hvor det
har været økonomisk tungt.
For mig har det været min op-
gave at få Furesø Kommune op
at stå efter fusionen.”

Bachs Furesø-vision
Borgmesteren arbejder på en
form for Furesø Vision, som
han gerne vil have søsat. Men
på nuværende tidspunkt vil
han ikke løfte sløret for de
nærmere detaljer.

“Det er partiet, der som
sådan skal lave partiprogram-
met, men jeg vil komme med
mine idéer og forslag. I de
første tre år har det været
svært at få enderne at nå sam-
men, men nu er der nogle mu-
ligheder. Vi har et kæmpe po-
tentiale i kommunens belig-
genhed og befolkningens
sammensætning –  og det skal
vi udnytte”, mener borgmester
Jesper Bach.

Han er ikke så sikker på, at
alle de nuværende fem af Ven-
stres borgmesterkandidater
også er kandidater, når Ven-
stres medlemmer skal afgive
deres stemme på opstillings-
mødet.

“Jeg må forstå af partiets ud-
melding, at de er i gang med
en proces –  og i den proces
kunne det jo godt været at
nogle sagde nej til at stille op”,
forklarer Jesper Bach.

Bach vil gerne gøre
tingene færdigt

Borgmester Jesper Bach er klar til endnu fire år i borgmesterstolen.
PR-foto.
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Laserterapi - smertefri
hjælp når det gør ondt …

Medi-Lyset - v/Connie Mose

Kassemosevej 34 A, 3520 Farum

Tlf. 20 55 03 25
www.medi-lyset.dk

Tøjgården - Frederiksborgvej 17 - 44 95 47 60

TØJGÅRDEN
fejrer 1 års

i den anledning giver vi

på alle varer i butikken
- dog ikke på i forvejen nedsatte varer

-20%Søndag
10-15

PPåå  ggrruunndd  aaff  ssyyggddoomm
vvaarreettaaggeess  mmiinn  kklliinniikk  ii  

22--44  uuggeerr  aaff  vviikkaarr  
CChhrriissttiiaann  CCrrüüggeerr..

TTeelleeffoonnttiidd  oogg  ttiiddssbbeessttiilllliinngg
ssoomm  hhiiddttiill  ppåå  4444  4488  2288  8888..

Læge
Jan Erik Weismann

Værløse Varmeværk

Varmen bliver billigere

Som følge af de faldende energipriser har
vi nedsat vores priser.

Prisen pr. MWh nedsættes med 112,50 kr. 
til 687,50 kr. M2 afgiften nedsættes med
3,75 kr. til 23,75 kr. 
Priserne er inkl. moms.

Det betyder, at raterne for marts, april, maj
og august bliver 25 % billigere. Dette gæl-
der dog kun for dem, der afregner direkte
med Værket.

De forbrugere (typisk lejere), der ikke
afregner direkte med Værløse Varmeværk,
får deres andel når udlejeren afregner 
varmeforbruget i det årlige varmeregnskab

Vi henviser i øvrigt til Værkets hjemme-
side V-V-V.dk, hvor man kan læse hele
takstbladet med alle priser.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

ADVOKAT & VALUAR

JØRGEN H. JENSEN
Møderet for Landsret.

Skriv IKKE under!
Kontakt din Advokat

44 95 50 48
Tornehøj 90, 3520 Farum

§
§
§

EJENDOMSKØB/-SALG
ÆGTESKABS/
SKILSMISSE-BODELING
Få oprettet TESTAMENTE/
ÆGTEPAGT, mens du/I
selv bestemmer.

Akacietorvet 5 - Farum 
Tlf. 44 95 06 10 

Fredag den 6. marts kl. 19-21 har vi  

WHISKY-SMAGNING 
 på Furesø Marina, hvor vi præsenterer mange  
forskellige slags smags-prøver og gode tilbud.   
Billetterne kan købes for 200,- pr. person, og 
 betales forud i vores butik, Akacietorvet 5 i Farum.  

ALVERDENS VINE

Reservation og gratis 
medlemsskab af Furesøens  
Vinklub opnås ved indsen-
delse af navn på en mail til  
kontakt@alverdensvine.com

Pris 
200 ,- pr. person

MK KONTORSERVICE

SERVICE-SALG
Kontormaskiner

Din lokale service partner
Reparation/vedligeholdelse af

Printer/Fax/Kopimaskiner.
Hurtig hjælp til billige priser.
Salg af Toner/Forbrugsstoffer

Tlf.: 4499 9922
Engtoftevej 18, 3520 Farum
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SMÅ PRISER Farum Bytorvs
forretninger går her fredag, lør-
dag og søndag helt i forårshu-
mør og skærer priserne helt ned.

Under temaet “Bonsai - vi har
skåret priserne ind til stam-
men” kan mange populære
varer fås til spotpris.

Især Farum Isenkram vil sik-

kert tiltrække mange kunder,
da forretningen står foran en
omfattende ombygning og
derfor fra på lørdag sætter alle
varer ned til halv pris.

Vind præmier for 
24.000 kr !
Der er også kontanter at hente

på Bytorvet under “Bonsai”-da-
gene.

Deltag i konkurrencen om et
gavekort på 10.000 kr., et gave-
kort på 8.000 kr. og et gavekort
på 6.000 kr. til Farum Bytorv.
Det eneste, man skal gøre, er at
udfylde og aflevere en kupon i
en af butikkerne på Farum By-

torv fredag, lørdag eller søn-
dag.

Og så ellers krydse fingre for,
at det er ens kupon, som bliver
udtrukket! 

Vinderne udtrækkes efter
weekenden, og alle vindere får
direkte besked.

Desuden offentliggøres vin-

Skærer priserne helt ned

INDBRUD I Farum Midtpunkt
er der indløbet flere anmeldel-
ser om indbrud de seneste
dag.

I Paltholmterrasserne er en
dør i weekenden blevet spar-
ket ind, og der er stjålet 500
kroner, tre bærbare pc’er og
nogle smykker.

I parkeringskælderen under
Nygårdterrasserne er en bil
søndag eftermiddag blevet
udsat for indbrud. En rude i
førerdøren er smadret, og der
er taget diverse værktøj til en
værdi af 7.246 kroner.

Mandag i løbet af dagtimer-
ne har en lejlighed i Nygård-
terrasserne haft ubudne
gæster. En hoveddør er blevet
sparket op, og der er stjålet en
guldhalskæde, to guldringe
og nogle guldøreringe. Der er
ikke opgjort en samlet værdi
på sagerne.

due

Flere
indbrud i
midtpunktet

MEGET MERE PÅ
www.furavis.dk

dernavnene på www.far-
umbytorv.dk i næste uge.

Shopping-sang
Personalet i butikkerne på
Farum Bytorv er iklædt
Bonsai T-shirts og klar til
det store rykind.

“Vi håber på at skabe en
euforisk stemning af super

gode tilbud hele weeken-
den. Desuden er “Farum
Bytorvs centerkvartet”
Side by Side syngende
rundt i centret både lør-
dag og søndag, hvor de vil
sætte deres glade og posi-
tive præg på weekendens
shopping”, fortæller cen-
terchef Lisette Thamdrup.

Ballerupvej 38 - 3500 Værløse
44 47 30 10 eller 24 24 00 01

www.td-lock.dk   -   td@td-lock.dk

Så åbner vi vores nye lokale  
i ”det gamle støvsugerhus”

tirsdag d. 10. marts
På dagen byder vi på en lille forfriskning, 

og naturligvis gode tilbud

HUSK valg af låsesmed er en tillidssag!
Din lokale låsesmed Teddy

Book tid online på www.tineshairdesign.dk
Måløvhovedgade 101 A • 2760 Måløv • Tlf. 44650412

tin
e´s hairdesign



ILVA Ishøj Industridalen 10  t 43 73 80 00
ILVA Lyngby Gl. Lundtoftevej 5  t 45 88 29 00
ILVA Århus Graham Bells Vej 13  t 86 78 58 00

mandag-fredag 10-20  lørdag 10-17  1. søndag i md. 10-17

shop online > ilva.dk

SPAR 

10.000,-
på 2 stk.

Silence Harmony A740. Elevationsseng monteret med lyst møbelstof. 
Med motorløft ved  hoved- og fodende og ekstra høj ramme, bestående af 
hævebund med 28 lameller, heraf 5 justerbare. Dansk produceret Linak motor, 
som er markedets mest støjsvage. Vendbar madras med 5-zonede multipocket-
fjedre 498 pr. m2. Polstret med 25 mm latex på begge sider af fjedrene, som giver 
madrassen en længere holdbarhed. Inkl. kraftig topmadras med vaskbart betræk 
og indlæg af 40 mm latex samt trådløs fjernbetjening og madrasbremse.
Ekskl. ben. 90 x 200 cm. FØR 12.499,- NU 7.999,-
180 x 200 cm (2 stk. 90 x 200 cm). FØR 24.998,- NU 14.998,-
15 års garanti på stel- og fjederbrud. 5 års garanti på motor.

Rose. NYHED. Håndtuftet tæppe. Flere str. Fx 140 x 200 cm. 1.799,- 
Alicante. Nyhed. Lampeserie i hvidt eller sort glas. Fx bordlampe. 799,-

2 stk. 90 x 200 cm

14.998,-
søndagsåbent den 1/3 kl. 10-17
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ADVOKATFIRMAET

ULRIK MØLLER
Bymidten 36 D • 3500 Værløse • 

Tlf. 44 48 11 00 • Fax 44 48 28 48 • 
advokat@ulrikmoller.dk • www.ulrikmoller.dk

Din lokale advokat tilbyder:

  Erhvervsrådgivning
  Boligrådgivning
  Dødsbobehandling
  Ejendomsadministration
  Retssagsbehandling
  Privat rådgivning
  Testamenter - ægtepagter m.v.

Høreforeningen
holder årsmøde i Furesø
Mød op den 4. marts kl. 19.00 i Kulturhuset i Farum,
Stavnsholtvej 3, og vær med til at støtte op om
Høreforeningens arbejde i Furesø Kommune.

Program
1) Orientering om Kommunikationscentret i 

Hillerøds tilbud til mennesker med høreproblemer
v. viceforstander og afdelingsleder Christina 
Bjerre og hørekonsulent Anette Jacobsen.

2) Søren Dalmark, landsformand i Høreforeningen,
fortæller om Høreforeningens mærkesager.

3) Årsmøde i henhold til vedtægterne.

På årsmødet skal der vælges en ny bestyrelse, der har
lyst til at bruge noget af deres fritid på at arbejde for
høresagen.

Alle er velkomne.
Indmeldelse i Høreforeningen kan ske på mødet.

Der vil være teleslynge i lokalet, og mødet skrive-
tolkes på storskærm.

Yderligere information kan fås hos Høreforeningens
landsformand Søren Dalmark på mail:
dalmark@hoereforeningen.dk.

Kom og vær med til at skabe indflydelse i Furesø!
Altid stort udvalg af kvalitets cykler - Altid stort udvalg af kvalitets cykler - Altid stort udvalg af kvalitets cykler

Læssevej 5
3500 Værløse
tlf. 44 48 05 10

Åbningstider: man-fredag kl. 10-18 lørdag kl. 9-14

Lørdag den 28. februar

VI RYDDER OP 
så vi har plads 

til alle de nye 

2009 modeller

40%
på ALLE cykel hjelme

(Gælder kun lørdag den 28. februar)

Kom og spar

20%
på alle 2008 modeller
(Gælder kun lørdag den 28. februar)

SVØMNING Farum Svømme-
klub inviterer alle familier i Fu-
resø Kommune til gratis åbent
hus arrangement i Farum
Svømmehal søndag 1. marts
Kl. 12-15. 

Her kan man opleve forenin-
gens store familieprogram,
der går i “vandet” fra 15. marts.

Her bliver der mulighed for
at svømme på reserverede ba-
ner. Der kan dykkes og bygges
forhindringsbaner, spilles
vandpolo og bestige klatre-
væggen.

På grund af sikkerhedsregler
kan der opstå ventetid og be-
grænsninger i vandtid.

Svømmeklub åbner Farum Svømmehal
Åbent Hus i Farum 
Svømmehal på 
søndag den 1. marts

Farum Svømmeklub inviterer
indenfor i Farum Svømmehal.

Privatfoto.

BASKET Værløse Basket-
ball Klubs damehold, der
ligger i landets bedste ræk-
ke, Dameligaen, har for
første gang kvalificeret sig
til mellemspillet, der igen
kan give adgang til semifi-
nalerne.

Vejen har været lang, men
damerne er altid garant for
flot spil og en spændende
kamp.

Første kamp i mellemspil-
let er på søndag den 1.
marts kl. 14.30 i Sønder-
søhallen, hvor Værløse mø-
der Horsens Pirates.

Damer klar til
mellemspillet
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SVØMNING Der blev uddelt
medaljer og diplomer til alle,
da børn fra Farum Svømme-
klubs svømmeskole prøvede
kræfter med 50 meter distan-
cen. 

Med stolte forældre som
medlevende tilskuere lykke-
des det for alle deltagere at
komme i mål - også de helt
små.

Herefter fik de glade svøm-
mere overrakt et diplom med
deres tid for de 50 meter, og fik
en medalje hængt om halsen.

Der var udbredt enighed om
at stævnet var en dejlig ople-
velse for både børn og foræl-
dre. For de af børnene der vil
prøve at stille op til et rigtigt
svømmestævne, afholdes der
DUKA-lokalstævne i Farum
Svømmehal 8. marts. 

/BV

Glade børn fikdiplomer 
og medaljer

Glad deltager med medalje og diplom. Privatfoto

VELKOMMEN
TIL SYVSTJERNESCENEN

KOMMENDE FORESTILLINGER I GALAKSEN...

TILMELDING
Syvstjeernescenens 

billetbestilling tlf.: 4448 4445
e-mail: kontakt@syvstjernescenen.dk

www.syvstjernescenen.dk

✃

UNDGÅ
PARKERINGS-
PROBLEMER
- BRUG DIT 

LOKALE 
TEATER

Søndag d. 22. marts kl. 19.30 Der var engang
En teaterkoncert over de danske filmklassikere

Lørdag d. 7. marts kl. 15.00

Søndag d. 26.april kl. 19.30

UDSOLGT

FÅ BILLETTER

Smukke tænder
...giver dig et flot smil

og en forøget livskvalitet
... giver dig et fl ot smil

og en forøget livskvalitet

www.ftpc.dk

Vi er klar til at hjælpe dig !
Ring 44 95 09 02

Farum Tandplejecenter
Farum Hovedgade 11A - 3520 Farum

Nordpleje, er et hjemmeplejefirma.
Vi ved i Nordpleje, at det ikke kun handler om

rengøring, opvask og personlig pleje.
Det handler om langt væsentligere værdier 

og grundlag.

VORES NØGLEORD
Livskvalitet, værdighed og gensidig respekt.

PERSONLIG PLEJE

- Du bestemmer, det er dine behov -

Du har frit valg, og bestemmer
selv hvem du vil have hjælp af.
Vi er her for dig.
Vi planlægger i samarbejde
med dig.
Vi bestræber os på, at du får
den samme hjemmehjælper.
Vi kommer til den aftalte tid.
Vi værner om integritet og
gensidig kemi.

Vores medarbejdere har hjertet
på rette sted.

PRAKTISK HJÆLP

- Det er dit hjem og dine behov -

Med udgangspunkt i dine behov
og Kommunens kvalitetsstandarder
og afgørelse om hjælp, 
kan vi tilbyde dig følgende, 
uden omkostninger
for dig.

Rengøring
Tøjvask

Vi er fleksible i alle henseender,
og tilrettelægger hjælpen i
samarbejde med Dig.

Din private hjemmepleje
dit valg - ring NU

70 20 87 75
FARUM HOVEDGADE 85 - 3520 FARUM

www.nordpleje.dk
E-mail: nordpleje@nordpleje.dk

EKSTRA YDELSER

- større behov, ekstra hjælp -
Har du brug for ekstra hjælp, for en
længere eller kortere periode.
Det gælder sig både for personlig
pleje, og praktisk hjælp, kan du
få tilskud fra det offentlige på 40%
til pensionister.

Personlig hjælp
Sygeplejeydelser
Rengøring
Tøjvask
Ledsagelse

Tal med din faste hjælper, så kan i
sammen finde en løsning.

NORDPLEJE
- større behov, ekstra hjælp -

- stabile smilende medarbejdere, der alle er
uddannede, bærer uniformer, id-kort og har
en ren straffeattest.

- medarbejdere der værner om din livskvalitet,
og dit privatliv, og som respekterer, at det er
dit hjem, og vi er gæster.

- din faste kontaktperson, så i sammen kan
planlægge hvornår og hvordan du ønsker
hjælpen.

Hvordan gør du?
Vi tilbyder hjemmepleje under 
fritvalgsordningen.
Du skal blot henvende dig til din
kommunale visitator og bede om Nordpleje 
som din hjemmepleje leverandør.

Uden ekstra omkostninger for dig

Du er altid velkommen til at ringe til os, så vi
kan aftale en dag vi kommer på besøg.
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Værløse 
Bymidte

Åbningstider: 
Mandag til fredag kl. 9.30 - 18.00 

og lørdag kl. 9.00 - 15.00
Supermarkeder og restauranter 
har alle udvidede åbningstider

-  Handicap P-pladser

-  Elevator

Netto

SuperBrugsen

Scene

Gågade

Bus

Legeplads

WC

Netto

Kvickly

Indkørsel

Udkørsel

SuperBest/Posthus

P

P

P
P

S
tiag

er

P

Irma

SuperBrugsen

Mere Bymidte
- meget mere shopping

200 NYE P-PLADSER
                                      PÅ BYMIDTEN

SuperBest / Posthus

www.vaerloesebymidte.dk

Den røde plads

Mod den røde plads, 
Torvegården og 

Kulturtorvet

Netto

Kvickly

P

P
Udkørsel

Indkørsel

Af René Schriver

Da Stavnsholtskolens ledelse
besluttede, at 9. klasse ikke
skal i erhvervspraktik i år,
strejkede eleverne en dag. Nu
får de støtte fra folketings-
medlem Sophie Løhde, som er
valgt for Venstre her i kredsen.

“De unge bør sendes i prak-
tik, da det kan styrke deres
kendskab til, hvordan den teo-
ri de lærer i skolen, kan anven-
des i praksis”, siger Sophie
Løhde.

Hun mener, at erhvervsprak-
tik giver eleverne en mulighed
for at finde ud af, hvad de vil

efter folkeskolen, og praktik-
ken kan derfor også være mo-
tivationsfaktor for eleverne til
at komme i gang med en ung-
domsuddannelse efter 9.klas-
se. 

Eleverne fra 9. klasse på
Stavnsholtskolen har opgivet
at komme i erhvervspraktik i
dette skoleår, men fra skolens
side er der kommet den ud-
melding, at erhvervspraktik-
ken muligvis bliver genindført
næste år.

“Jeg håber, at skolen fremo-
ver vil give eleverne et valg,
frem for at tage valget for dem
på forhånd”, slutter Sophie
Løhde.

Sophie Løhde: 

Eleverne bør tilbydes erhvervspraktik

Af René Schriver

INDSAMLING På søndag sen-
der kirkerne i Farum for tiende
gang omkring 50 frivillige
indsamlere ud til så mange ga-
dedøre som muligt. 

Formålet er at bidrage til Fol-
kekirkens Nødhjælps lands-
dækkende sogneindsamling.
Man kan vente besøg i efter-
middagstimerne.

Selv om mad er en menne-
skerettighed, går flere end 850

mio. mennesker hver dag sult-
ne i seng. Sult påvirker ikke
kun mennesker fysisk.

Fisk for kropslig betaling
Et eksempel er malawianske
Georgina, der mistede sine
for-ældre Pludselig stod hun
uden penge og med ansvar for
sin lille datter.

For at få mad på bordet slut-
tede hun sig til de kvinder, der
efter mørkets frembrud går til
Malawisøen, når fiskerne

kommer ind med deres fangst.
I mørket sælger fiskerne
småfisk for kropslig betaling.
Da Georgina blev gravid, mi-
stede fiskerne interessen, og
hun mistede sin indtægt.

I 2007 fik Georgina en ged
fra Folkekirkens Nødhjælps
‘Giv en Ged’-kampagnen. Ge-
den giver mælk til datteren og
gødning til marken. Da geden
fik sit første kid, gav kvinden
det videre til en anden dårligt
stillet ung kvinde i landsbyen.

“Det er situationer som disse,
pengene fra sogneindsamlin-
gen går til. I bunden af ind-
samlingsbøssen er der altid

konkrete skæbner”, siger sog-
nepræst Jan Asmussen og
fortsætter:

“Sogneindsamlingen er en
god måde at gøre en indsats
på”.

De lokale initiativtagere
håber på et rekordstort ind-
samlingsresultat. Sidste år
blev der indsamlet omkring
70.000 kroner i Farum. 

Det er i øvrigt stadig muligt
at melde sig som indsamler på
telefon 44 95 27 35 eller direk-
te til Folkekirkens Nødhjælp
på nummeret 80 60 80 60.

Huskkontanter på søndag

Georgina er et konkret eksempel på, at nødhjælp hjælper. Des-
værre har rigtig mange brug for nødhjælp –   og derfor din kontan-
te hjælp på søndag. Foto: Folkekirkens Nødhjælp.

Sophie Løhde mener, at elever-
ne i 9. klasse bør kunne komme
ud i erhvervspraktik. PR-foto.

Det lokale medlem af Folketingets Uddannelsesud-
valg, Sophie Løhde, støtter eleverne fra Stavns-
holtskolens 9. klasse i deres protest mod, at sko-
len har droppet deres erhvervspraktik

50 frivillige i Farum kommer rundt med raslebøs-
serne på søndag den 1. marts

MEGET MERE PÅ
www.furavis.dk
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URO Natten mellem lørdag og søndag indløb tre anmeldelser fra
Birkhøjterrasserne. Første gang fra et festlokale, hvor uvedkommen-
de gæster forstyrrede. Anden gang om hærværk, hvor unge indvan-
drere havde fjernet et lysstofrør fra gangstrøget. Tredje gang forlød
det, at nogle unge havde sparket hårdt efter en hoveddør.

Uro i midtpunktet

DYRE-DOM 5.000 kroner i
bøde. Sådan lød dommen, da
retten i Glostrup dømte ons-
dag en såkaldt barfodsbe-
skrærer for at have fejlbe-
skåret hoven på en hest i
Værløse. En barfodsbeskærer
giver ikke hesten sko på, men

skærer i stedet hoven til.
Efter behandlingen, der fore-

gik tilbage i år 2005, havde he-
sten blodudtrækninger på alle
fire hove og kunne ikke gå. En
dyrlæge, der tilså hesten, skrev
efterfølgende, at “der var fore-
taget alt for voldsom og irregu-

lær beskæring –  tydeligt af en
person uden den fornødne fagli-
ge og uddannelsesmæssige bag-
grund.” 

Nægtede at betale
Barfodsbeskæreren er allerede
én gang blevet dømt for fejlbe-
skæringen tilbage i 2005, men
ville ikke betale bøden.

DS Håndværk & Industri, en
forening, der repræsenterer
over 100 beslagsmedevirk-
somheder, kæmper for at få ju-
stitsminister Brian Mikkelsen
(K) til at ændre loven, så kun
registrerede beslagsmede har
lov til at beskære hove på he-
ste. jbt

Dømt for heste-
mishandling
Medarbejder ved rideskole i Værløse dømt for
fejlbeskæring af hest

Foto: Shutterstock.

ORKIDÉ ARRANGEMENT  
Fredag d. 27., lørdag d. 28. februar og søndag d. 1. marts.

Vi har købt et stort udvalg af flotte 
special orkidéer ind til weekenden.  
F.eks. Phalaenopsis, Cambria eller 
Dendrobium
 
1 stk. kr. 89,95   

Netop nu!
Store flotte 
påskeliljer i spand
1 stk. 69,95

2 stk. 
Spar ca. kr. 40.-

Eksperter fra 
Nordsjællands 
Orchidé-klub 

vil være på Planteskolen 
alle dage 

fra kl. 9-16.
Få råd og vejledning 
om hvor let det er 

at dyrke orkidéer i stuen 
derhjemme.

Åbningstider: 
Hverdage kl. 9-17.30 
Lør., søn.-& helligdage kl. 9-16.00

v/Jens Bech Jensen
Bagsværdvej 194 (v/Bagsværd Sø), Tlf. 44 98 67 89
www.aldershvile-planteskole.dk

ALDERSHVILE PLANTESKOLE

FÅ EN GRATIS 
PASNINGSVEJLEDNING 
TIL NETOP DIN ORKIDÉ.

SPAR ca. 
kr. 90.-9995

9995

De populære 
mini påskeliljer
3 løg i potte
1 stk. kr. 14,95

3 stk. 
Spar ca. 20,-

HUSK: Kæmpe kameliaudstilling 28. og 29. marts med foredrag, råd og vejledning.

11. marts: Rhododendronforedrag v/ Niels Skjødbjerg. Billetter købes i Planteskolen.

2495

Ta’ 
2 stk.



Børnebøger · Kogebøger · · Ungdomsbøger · Quizbøger · Romaner · Børnebøger · 

Kogebøger · Krimier · Ungdomsbøger · Quizbøger · · Børnebøger · Kogebøger · Kri

ier · Romaner · Ungdomsbøger · Quizbøger · Romaner · Børnebøg

Kun

3295

Familie Guf eller Konfekt
Flere varianter. 600-700 g. 

Kg-pris maks. 54,92

mpax 
dlæg. 

på det store bogudsalg

Slutspurt

Se me

Tre SøstreJon Bloch Skippers samtaler med 
dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie om deresusædvanligebarndom og opvækst, om de oplevelser der har gjort dem til det,de er i dag.

9995
Spar 200.00

Har du set vores tilbudsavis med masser af 
gode tilbud - ellers kom og hent en i varehuset

Opbevaringsboks 
25 liter. Sølvgrå bund med 
rødt låg. L 40 x H 24 x B 50  

1 stk

25.-
Spar 34.95

Trådløs telefon
Telefonbog som kan 
indeholde 50 numre. 
Nem at vægmontere. 
Belyst display. Husker 
de sidste 10 opkald. 
Model KX-TG1311

13995

Spar 110.00

9995

Spar 100.00

Jeans
Regular dark, stretch stonewash, 
stretch black, regular bootcut eller 
regular dark used. Bomuld. Str 31” 
til 42”. Benlængde 32” og 34”

75.-
Spar op til 

224.95

High School 
Musical 3
DVD

PREMIERETIRSDAGS
K

an
 k

øb

es
 fr

a tirs
dag 

Succesen fortsætter i Kvickly Værløse
Vi vil gerne fortsætte forkælelsen af alle vores kunder med masser af spændende tilbud 

- og ikke mindst give jer den bedste indkøbsoplevelse. Så kig forbi vores nye varehus i Bymidten.

Max 6 stk. pr. kunde

Kærgården
3 x 250 g. Kg-pris 26,66

Frit valg

3 stk

20.-
Spar 21.85

4-5 stk

100.-
Spar op til 

159.90

Entrecote 
4-5 stk. - 1000 g
Skåret af Argentinsk oksefilet
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Åbningstider
Man-fredag 9 - 20  
Lørdag  8 - 17
Søndag 10 - 17
Bageren 8 - 20 (søndag kl. 10) 

Stor kaffe og 
et stykke lagkage

30.-
Spar 5.00

Hakket 
oksekød 
8-12% fedt
Kg-pris 49,90

Hel oksebov
uden ben  
Kg-pris 30,00

Gran Barón
Reserva
Penedès, Spanien. Gran 
Barón Reserva er lavet 
på 85% Tempranillo og 
15% Cabernet Sauvignon.
Drikkemoden og fi n til 
oksekød, svinekød og 
fyldige oste. 5 x 75 cl 
L-pris 26,67

Bacardi breezer, Cult Shaker, 
Somersby eller Smirnoff ice
Flere varianter. 5 x 27,5-33 cl. L-pris maks. 36,23 + 
pant 
Frit valg

5 fl asker

100.-
Spar 199.75  Ølfabrikken 

 Pale Ale, Porter, Ale 
Spring eller Pilsner

24 x 33 cl. 
Ltr-pris 8,83 + pant

Frit valg 

Philadelphia ost
Flere varianter. 200 g 

Kg-pris 50,00
Frit valg

10.-
Spar op til 

7.95

5 fl asker

50.-
Spar op til 

44.75

Pr 1/2 kg

15.-

Langt under 

1/2
 pris

24 dåser

6995

Pr 1/2 kg

1795
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Af Finn Due Larsen og Connie
Arnfred (foto)

NY LEDER Der er lagt op til lidt
af en mærkedag på aktivitets-
centret Skovgården på man-
dag. Stedet runder de 23 år, og
samme dag tiltræder en ny le-
der officielt.

Hun hedder Merete Lindvig
Harrig, og at kalde hende “ny”
er i virkeligheden noget af en
sandhed med modifikationer.
For i de 16 år af Skovgårdens
levetid har hun været at finde
på stedet, som leder af værk-
stederne. 

Siden september har hun
sammen med Neel Raagaard
Holmgren været konstitueret
leder, som afløser for Marian-
ne Alstad, der stoppede efter
18 år.

Spørger man Merete Lindvig
Harrig, hvorfor hun har holdt
trofast ved stedet, der benyttes

af 400 efterlønsmodtagere og
pensionister og 100 frivillige,
og nu gerne vil gå i spidsen, er
hun ikke i tvivl:

“Det er utroligt engagerende
at se, hvor meget man kan få
de frivillige kræfter til. Princip-
pet har jo altid været, at ældre
hjælper ældre, og det er jo helt
tydeligt ældre med masser af
ressourcer. Folk her knytter
venskaber på tværs, og som
medarbejder er det utroligt gi-
vende at opleve,” siger den 45-
årige leder.

Visioner
De mange brugere og frivillige
vil ikke nu og her opleve kon-
krete ændringer som følge af
at der er kommet en ny leder
på stedet. Merete Lindvig Har-
rig lader forstå, at hun med sig
i lommen har nogle erklærede
visioner på stedet, og de hand-
ler i stor stil om at videreføre
det gode arbejde:

-  At fortsat udvikle husets
rammer, så den enkelte selv
kan skabe og styrke sit net-
værk.

- At gøre frivillighedsopga-

ven i huset så levende, variere-
ret og attraktiv, at endnu flere
vælger at lægge deres energi
på Skovgården.

- At være det bedste aktivi-
tetstilbud til Furesøs pensioni-
ster og efterlønsmodtagere.

Alt i alt er den nye leder altså
overbevist om, at Skovgården
er et godt sted for både bruge-
re og frivillige. Men det bety-
der naturligvis ikke, at det kan
blive endnu bedre, og at der
kan komme flere til.

Opfordring
“Vi vil gerne have endnu flere
frivillige. Mit mål er at få etab-
leret endnu flere hold, så hvis
nogen ligger inde med en god
idé, skal de bare komme med
det. Der er næsten ingen

grænser for, hvad vi kan gøre
her på stedet.”

Dermed er en opfordring gi-
vet videre gennem avisen. Hvis
altså nogen skulle mene, at
der mangler aktivitetstilbud
på Skovgården. 

En rundvisning på stedet gør
det dog svært at tro.

For her kigger vi en tilfældig
formiddag ind til både porce-
lænsmaling, billard, knipling,
genbrugsbutikken Skovlop-
pen og meget andet. 

Humøret er tydeligvis højt
blandt deltagerne, og på vejen
passerer vi også lige cafeen,

Siger en af Skovgårdens
erfarne folk, som nu
sætter sig i leder-stolen

“Folk her knytter venskaber på tværs, og som medarbejder er det
utroligt givende at opleve,” siger Merete Lindvig Harrig.

Ældre har masser 
af ressourser

KÆRE HANNIBAL

Værløses sødeste dreng 
fylder 4 år i morgen.

Vi ønsker dig en dejlig dag.

Kærligst mormor og morfar

Vor kære

Ulla Franch Hansen
* 29. november 1950    † 14. februar 2009

Familien

Bisættelsen har fundet sted.

KÆRE MORMOR, SVIGERMOR OG MOR

De hjerteligste lykønskninger i
anledning af 90 års 

fødselsdagen den 7. marts
2009 og vi glæder os til festen.

De kærligste hilsener
Irene, Torben, Signe, 

Jørgen og Mona

Alt til 
Bisættelsen

TIL OG FRA 
PRIVATE

Indsend eller afl ever kupon til:
Furesøens Mediecenter A/S, mrk. HIP

Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3520 Farum. 
Ønskes foto retur vedlægges frankeret svarkuvert.

Annoncetekst og jpeg-foto kan også mailes til:
annonce@furavis.dk - senest tirsdag kl. 10.

Indrykkes d. ____________  i Furesø Avis

OBS. Kuponen kan ikke bruges til erhvervs- og takkeannoncer
Tekst max. 20 ord:

Navn

Adr.
Tlf.

En personlig og 
mindeværdig afsked

. Kistepynt. Kranse. Båredekorationer. Bårebuketter

Kyndig assistance ved 
bisættelser og begravelser

Træffes personligt døgnet rundt på  4448 4465

FURESØ
BEGRAVELSESFORRETNING

www.begravelse-furesø.dk

Nørreskovvang 55
Aftaler træffes gerne i Deres hjem

Billard kun for damer er et andet tilbud på Skovgården.

Billard kun for damer
er et andet tilbud 
på Skovgården.
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Thorkild Gruelund

Få et godt tilbud 
Premuim 9,9 m 2

Åbent drivhus - 

Kom og få en orientering om hobbydrivhuse 

Mød drivhuskonsulenten mellem kl. 11 og 15 
søndagene 15. februar, 22. februar og 1. marts

SMØRUM VVS ApS
Tlf. 44 97 76 55    .    www.smorumvvs.dk 

ecoTEC plus VC 126 m/110 ltr. beholder
- lav-energi gaskedel til huse op til 220 m2.

Pris fra kr. 36.998,-
Det kan godt betale sig at skifte fra 
el til naturgas
ecoTEC plus VC 126 m/110 beholder & 7 stk. radiatorer 

Pris fra kr. 85.998,-

Tilbud på
Vaillant gaskedel
med 4 års garanti

GARANTI

Bymidten 17-19, 3500 Værløse, tlf.: 44 48 10 48
Riedel

Overvejer du nyt TV…

Driller teknikken derhjemme ? 
– så kontakt vort eget autoriserede værksted. 
Ved reparation af B&O får du gratis et tilbud først.

… skal du ikke snyde dig selv for et
besøg hos Riedel i Værløse. Her fin-
der du et kæmpe udvalg til de rigtige
priser samt faguddannede speciali-
ster, der står klar til at rådgive dig. 

Vi leverer og opstiller gerne dit nye
tv, så det fungerer perfekt, og vi 
sætter i det hele taget en ære i at du
bliver glad og tilfreds – mere end 40
års erfaring forpligter.

hvor der hver dag kommer
mange og spiser og hygger.

Det er også her, at den nye le-
der og stedets fødselsdag fej-

res på mandag. Det foregår fra
klokken 13.30-15.

I Skovloppen kan alle kigge ind onsdag og torsdag for at købe
spændende, brugte sager.

Porcelænsmaling er et ugentlig
højdepunkt for Doris Nielsen,
her i fuld gang med en flot serie
af blomster og fugle.

Her er der gang i kniplingen.

FAKTA
Følgende aktiviteter kan man, i alfabetisk rækkefølge, benytte sig af
på Skovgården: Aktion børnehjælp. Billard for mænd. Billard for
kvinder. Bogbinding. Bordtennis. Bridge. Canasta. Cykelgrupper. De
glade gutter-s orkester. Digital foto. Edb. Engelsk. Glasformning. Ke-
ramik. Kendte folks erindrindringer. Knipling. Madlavning. Moderne
dans. Patchwork. Porcelænsmaling. Skak. Skind- og pelssyning.
Sten og sølv. Tegne/maling. Trædrejning, træarbejde. Whist. 
Kilde: www.skovgaarden.furesoe.dk.
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Af René Schriver

MAD Det skal være “kvali-
vare”, hvis slagtermester Jesper
Christiansen skal have det lig-
gende i sin disk.

I denne uge foreslår han, at
man kaster sig ud i den klassi-
ske ret “Coq au vin” med
Gråsten unghane som hoved-
ingrediens. Det er en lidt an-
den version end den helt klas-
siske, men på ingen måde rin-
gere. Men ingredienserne skal
være i orden.

“Jeg kan godt lide noget, der
er noget!”, siger slagtermester
Jesper Christiansen om valget
af Gråsten unghanen.

“Her får man kvalitet, og vi
får i øvrigt også økologisk va-
dehavs-lam samme sted fra –
og det er min overbevisning,
at hvis dyret er af god kvalitet,
så har det også haft det godt”.

“Der skal være fylde, fasthed
og en tilpas fedtmarmorering
–  og der er bare en helt anden

smagsoplevelse i en Gråsten
unghane eller i et vadehavs-
lam”, pointerer slagtermeste-
ren, der naturligvis slår et slag

for, at man skal gå til slagteren
for at få ordentlig kvalitet.
Hvis man vel at mærke selv vil
stå for maden.

Fiks og færdig
“Men ellers har vi også stor ef-
terspørgsel på færdiglavet
mad. Senest er mange ældre
begyndt at købe færdigretter,
som vi anretter klar på bakker
og som bare skal opvarmes”,
fortæller Jesper Christiansen.

Der er tale om gode solide
danske retter såsom kalv i pe-
berrod og grydestegt kylling,
som der er stor efterspørgsel
på.

“Vi har altid lavet mad ud af
huset til fester, receptioner og
andre festlige lejligheder. Vi
kan byde på alt lige fra buffet,
pølsebord og til tre-rettes me-
nuer –  og nu er vi også be-
gyndt at levere frokost til flere
lokale virksomheder”, lyder
det fra den travle slagter på
Farum Bytorv.

Tryl selv i køkkenet
- eller få det færdiglavet

Slagtermester
Jesper Christiansen 
har altid satset
på den gode kvalitet.

Skovalleén 42 - 2880 Bagsværd - tlf. 44 98 05 78
www.regatta-pavillonen.dk

Bryllups fest – Familie fest

Barbeque party, selskaber, skovture, frokost, sommerfester, 
petanque baner, mødearrangementer.

Helaftensarrangement 
kun kr. 645,- alt inkl. 

(se menu under særarrangementer på vores hjemmeside )

Hver søndag serverer vi 
Stor lækker buffet 

til kr. 235,- pr. person

Daglig åbent i vores a la carte restaurant fra kl. 11.30 - 16.00. 
Fra 1. maj 2009 åbent fra kl. 11.30 – 22.30.

Åbent for selskaber alle dage også aften.BIG DUE
Frederiksborgvej 19 • 3520 Farum  

Telefon: 44 99 28 18 • www.bigdue.dk

Nu arrangerer vi også

”Børnedisko / Fødselsdag” 
for de mindste med mad og drikke

i vores private diskotek

 fra 100,-  pr. person

Vi kan arrangere fester med op til 95 
kuverter i vores selskabslokaler, og 

tilbyde at festen kan fortsætte i  
vores diskotek.

De er velkommen  
til at kontakte os 
for menuforslag,  

pris etc.

GUIDE

Bordbestilling tlf. 44684545
Kongemosen 1 - v/Smørum Parkvej

www.restaurantkongemosen.dk

Restaurant Kongemosen
Husmandskost

Man – tors. Hver mandag stegt flæsk
kr. 129,-

3 Retters Menu 
Jordskokkesuppe med ristet bacon

Irsk premium entrecôte, kartoffelfondant, 
rodfrugter og hjemmelavet bearnaise

Blød karamel med ristet gryn og sorbet
kr. 298,-

Brunchbuffet
Lør – søn kl. 10-13 

kr. 199,-

Konfirmations Buffet
Bagt Østersølaks på babysalat m/agurke-creme

Vælg 2 slags varmt kød:
Rosmarinstegt Lammekølle 

Højrebsfi let
Kyllingebryst med pesto og parmaskinke

Helstegt Kalveculotte

Melonsalat med hyldeblomst dressing

Jordbærsalat med honningristede mandler
og hjertesalat

Små nye kartofl er med krydderurter

Fransk brie med appelsin og honninggelé

Jordbærtærte

Italiensk landbrød og smør

Pr. Couvert 260,-
v/min. 20 couv.

Ønskes 3 slags kød: tillæg pr. couvert kr. 35,-

Slagter Lindhardt
Slagterforretningen – for den kræsne smag!

Bymidten 8 - Værløse - Tlf. 44 48 02 00 - www.jlindhardt.com
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Konfi rmationsmenu 2009
Forret 

Klassisk rejecocktail med dressing, fl utes og smør.
Varmrøget laks på bund af babyspinat. 

Hertil tranebær creme.
Carpaccio på ruccola bund med høvlet parmasan.    

Hovedret
Helstegt højreb med fl ødekartofl er, grønsagstærte 

samt tomatsalat med mozzarella. 
Kalvekam med ovnbagte provence kartofl er ratatouille. 

Hertil lækker salat med bla. semidry tomater, 
grillet artiskokker og serranoskinke.

Marineret svineryg med ovnbagte Samsø kartofl er og 
kryddercreme. Hertil luksus aspargessalat med mozzarella.

Dessert
Italiensk islagkage med 3 slags is og nougat vafl er.

Pandekager med citronskum. Hertil hjemmelavet karamelsovs.
Hjemmelavet brownie med valnødder. Hertil rørt vanillie is.

Vælg 1 forret, 1 hovedret og 1 dessert

Pr. person 220,- 
Menuen laves til min. 10 pers.

og er som udgangspunkt afhentet 
i butikken medmindre andet aftales.

Tillæg for søn. og helligdage + 10 procent 
dog min. 500,-

Hornsleth
Farum Bytorv 18 - 3520 Farum - 44 95 42 28

www.slagterhornsleth.dk

GUIDE

getsushi
Menu til 2

2 nigiri reje, 2 nigiri king fish,
2 nigiri laks New York,

8 skiver hoso maki spicy tun,
8 skiver hoso maki avocado,

8 skiver Adams roll,
2 gunkan lakserogn,
4 skiver Spicy Ebi

Normalpris 454,-
Weekendpris 398,-

Gælder denne fredag og lørdag.
Forudbestilling anbefales.

Tlf. 44 47 47 74 
Bymidten 6, 3500 Værløse

Sushi   Fisk   Take away   Catering

Jonstrupvej 282 - 3500 Værløse - Tlf. 4465 7540
E-mail: info@jgk-cafe.dk - www.jgk-cafe.dk

3 retters menu
Serveres fra d. 24. februar til 15. marts

Fiskesuppe & sprød filo
Orientalsk strejf, kokos, karry, chili

Oksemørbrad
Broccoli, bacon, balsamico, små urter

Asparges kartoffel & kalve glace   
Bær tærte

 Bær, marcipan, Ingefærcreme

Pris pr. person 295 kr.
Skal I holde fest i 2009 

se vores hjemmeside for info

Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse 
Tlf. 44 95 68 38 - www.marina-en.dk

Åbningstider alle dage fra kl. 11.30-22.00

2 retters menu
tirs-/ons-/tors. gælder t.o.m.30/4:

Steak af  oksefilet 
m/hjemmelavet bearnaisesauce
Pandekager m/hjemmelavet is

Kun 135,-
Hver mandag

Stegt flæsk og persillesovs
Ad libitum kun 98,-

Hver lørdag fra kl. 10-14

Brunch buffet
Pr. cou. 148,-

Børn u/12 år pr. cou. 74,-
Hver søndag fra kl. 12-16

Frokost buffet 
Kun 125,-

Start dagen før: Hanen
klargøres (evt. rester af indma-
den fjernes). Den deles i 10
stykker (lårene deles i to, bry-
stet deles i tre stykker). Løg,
bladselleri, porre og hvidløg
renses og skæres i passende
stykker. Den delte hane,
grøntsagerne og krydderierne
marineres i hvidvin natten
over. Hanen og grøntsagerne
tages op af vinen og tørres let i
et klæde. Grøntsagerne og
krydderierne brunes let i
smørret. Hanestykkerne
lægges ved og vinen hældes
over. Koges i ca. 30 minutter,
fløden tilsættes og der krydres
med salt, peber og muskat-
nød. Retten skal nu simre vide-
re i ca. en time eller til hanen er
mør. Kødstykkerne tages op,
Saucen nedkoges til passende
konsistens og sigtes over han-
estykkerne.Garniture: Mark-
svampene renses og skæres i
skiver. Svitses let på en hed

pande i smørret. Krydres med
sat og peber og holdes varm.
Spätzle: Mel og mælk røres
forsigtigt sammen og æggene
tilsættes. Dejen krydres med
salt, peber og muskatnød.En
gryde letsaltet vand (3-4 liter)
sættes over. Spätzle dejen
lægges på et skærebræt og
med en spartel skrabes små
stykker dej ned i det kogende
van (som når man laver mel-
boller). Når dejstykkerne sti-
ger til overfladen er de færdig-
kogte, og de lægges over i
koldt vand med en hulske.
Vandet sigtes fra og lad spätz-
len dryppe godt af i sigten in-
den den ristes gylden i
smørret.

Anretning: Hanestykkerne
varmes i saucen. Hældes over i
en forvarmet cocotte. De riste-
de svampe kommes over og
der drysses med den hakkede
persille. Spätzlen serveres ved
siden af.

Til 4-6 personer 
1 hane, 3-4 kg 
2 løg 
4 stilke bladselleri 
1 porre (kun det hvide) 
2 laurbærblade 
2 kviste timian 
1 spsk enebær 
1 dl piskefløde 
1/1 flaske Alsacevin (Riesling) 
muskatnød 

salt, peberGarniture: 
400 g marksvampe 
25 g smør 
1 lille bundt bredbladet 
persilleSpätzle: 
600 g hvedemel 
6 æg 
1/2 L sødmælk 
200 g smør 
muskatnød 
salt, peber

Gråsten Unghane 
i Alsacevin 

“Coq au Riesling”
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Panda er den billigste bil på markedet
* Begrænset antal på lager. Leveringsomkostninger kr. 3.680,-. 
Brændstof økonomi 20,0 km/l v. blandet kørsel. 
CO2-udledning 119 g/km. Den viste bil er med ekstraudstyr.

L E S S  I S  M O R E ,  L E S S  I S  B E T T E R ,  L E S S  I S  G E N I U S .

www.fi at.dk

brændstof km

Panda 1.2 Ciao ECO 5 dørs - 20,0 km/l - KUN kr. 94.990,-*

Bilbuset Birkerød I/S
Kongevejen 86-88, Birkerød
Tlf: 45 81 13 43, www.bilhuset-birkerod.dk

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

MS TOTAL VVS A/S
Klintedalen 16 . 3520 Farum

• Badeværelser
• Centralvarme
• Ejendomsservice
• Fjernvarmeinstallationer
• Forsikringsskader
• Tagarbejde i skifer - zink - kobber
• Energibesparende foranstalininger
• Vandbesparende foranstaltninger
• Rensning af faldstammer/kloak

Servicetlf. 44 99 80 80
Virksomheden er
tilknyttet Ankenævnet
og Garantiordningen

VVS

LN Topkapning
Træfældning
Beskæring
Stubfræsning

Tlf 44 95 62 72
Mobil 40 81 45 03

Gratis uforpligtende tilbud
Med venlig hilsen

Leif Nielsen

Træfældning

Fugning af huse
v/murermester
Dan Johansen

Tlf.. 29 27 69 68
www.facadefugning.dk

Murermestre

ALT MALER, TØMRER, MURERARBEJDE
Istandsættelse af boligen inde og ude.

Ring for gratis besøg incl. tilbud 
v/ Michael Ryge 27 33 00 26

Besøg os på www.boligfinish.dk

Alt maler- og
tapetarbejde
Pensionistrabat ÷20%

Malermester Lars Madsen

4010 9042

Din lokale
Gulvmand
gennem 13 år!

”som tiden dog går”

Gulvafslibning
Hvis dit gulv skal

behandles professionelt?
Så ring for tilbud...

KUN kvalitetsprodukter
(lak, olie, m.m. fra

Bona/Scandinova Danmark)

Tlf. 40 30 23 83

Gulvservice

Gulvservice

FLISEARBEJDE
Badeværelse, køkken, gulv

Tlf.: 27 41 91 66
BIRKERØD

EL
siden 1922

Aut. EL-installatør

DØGNVAGT
45 94 02 60

Fax 45 94 02 61

www.birkeroed-el.dk

Lys.Kraft.Varme.Tele.Data.IHC.PLC

Nødstrømsanlæg/UPS

El-installatører

Garanti reparationer
af Mobiltelefoner

MIMAX ELECTRONIC`s
Jernbanepladsen 37
2800 Kgs. Lyngby

tlf. 6910 7010

Gulvservice

Electro-service

Computersupport
hjemme hos dig!

ANDERSEN COMPUTER SUPPORT 
ALLE HAR RET TIL PROFESSIONEL SUPPORT

TELEFON: 20 30 16 79

EDB

Roskilde Brændesalg
Brænde  Briketter  Træpiller
Bøg, ovntørret i palletårn ..............2.195 kr.
Svenske træpiller (960 kg.) ...........2.245 kr.
Øko blokbriketter (960 kg.) ...........1.975 kr.
Nyhed: Lys stavbriket eg/bøg brændetid 6-8 
timer. 1000 kg – 1 palle ...............2.695 kr.

Inkl. moms & levering
Rabat ved køb af flere paller el. ”hent selv”

Marbjergbyvej 21  4000 Roskilde

46 54 88 99  www.rbsalg.dk

Brænde

ADVOKAT
NILS HAARMARK
Møderet for Højesteret
Læssevej 3, Værløse
Tlf. 44 48 50 50

Advokater

Find dit nye 
job i lokalavisen

Find dit 
nye job i 
lokalavisen

ERHVERV/MOTOR
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Af Christian Schacht og Jens
Overgaard

I FRONT Der skal noget til for
at komme i selskab med de-
sign-ikoner som Giorgetto Gi-
ugiaro og Sergio Pininfarina.
Men det var ikke desto min-
dre, hvad Peter Schreyer gjor-
de, da det engelske Royal Col-
lage of Art forrige år udnævn-
te ham til æresdoktor.

Men de havde også noget at
have det i. Peter Schreyer har
nemlig skubbet opfattelsen af
bildesign i markant nye ret-
ninger. Det er især hans me-
sterværk, Audi TT, i første ge-
neration fra slutningen af
90’erne, den kantede Audi A2
samt Audi A6 fra samme peri-
ode, som fik smagsdommerne
til at honorere indsatsen. Det
er især TT’erens klare referen-
ce til den enkle og funktionali-
stiske Bauhaus-stil fra starten
af dette århundrede, som
hæver Schreyer op på stjerne-

niveau. Og for øvrigt også var
med til at give Audi et nyt og
stærkere internationalt gen-
kendeligt formsprog.

Og så er der selvfølgelig VW’s
genfødte New Beetle, der op-
rindeligt er designet af ameri-
kaneren J. Mays, men under-

vejs har fået adskillige finger-
aftryk fra Schreyer. 

Klarhed i designet
55-årige Schreyer studerede
industrielt design i München
og på Royal College of Art, før
turen gik til VW-koncernens
designcenter i Californien og
siden til topjobs hos både VW
og Audi. Han blev for et par år
siden headhuntet til Kia for at
løfte mærket imagemæssigt,
hvilket i branchen betegnes
som et scoop for koreanerne.

Her har han blandt andet stået
i spidsen for designet af den
nye Kia Soul. 

Mens mange bildesignere i
dag sværger til modeord om
følelser i designet, er Peter
Schreyer mere kølig i sin til-
gang: 

“Jeg er forsigtig med at bruge
ord som følelser om design.
Det handler kort og godt om
at have karakter og de rigtige
proportioner”, lyder opskrif-
ten fra manden, der er kendt
for klarhed i sit design uden

for mange krummelurer, og
som også har eksperimenteret
med buer i andre sammen-
hænge og kreeret et cirkulært
digitalkamera for firmaet
Minox. 

redaktion@pola.dk

Manden med buerne

TALENTFULD Peter Schreyer har fornyet Audis designsprog. Nu
skal han gøre det samme for koreanske Kia, som skal have et mere
tysk udtryk.

KLARE LINJER Den første generation af Audi TT er blevet rost for sine enkle linjer og har givet stor
hæder til Peter Schreyer.

Tyske Peter Schreyer er
manden, der gav Audi
et nyt udtryk med
Bauhaus-udtryk og
rundbue-stil på den
første TT Coupé

Læs flere relaterede artikler på
nettet under kategorien MOTOR

www.lokalavisen.dk
LÆS MERE

MOTOR
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JAZZ Bandet selv karakterise-
rer deres musik som “Happy-
Party-New Orleans-jazz”, så
der er lagt op til en musikalsk
glad aften, når Farum Jazzklub
inviterer inden for til jazzaften
på Ellegården i Farum.

Det er fredag den 6. marts kl. 21,
hvor det unge band “Jazz Five” vil
levere en masse energi,  funky
passager samt fest og farver.

Som sædvanligt åbnes døre-
ne og baren kl. 18.45, jazz-buf-
fetten står klar kl. 19.30.  Til-
melding til spisning foregår
på info@farumjazzklub.dk ,
prisen er 150 pr. kuvert, og der
er forudbetaling. 

Entre til musikken er for
gæster 120 kr. og for medlem-
mer 90. kr. 

-RS

Ung jazz på Ellegården

POLITIK Til det første af en se-
rie politiske cafémøder i Far-
um Kulturhus’ foyer vil man
kunne møde repræsentanter

fra fire partier.
SF-Furesø stiller med et

stærkt hold, idet både det lo-
kalt valgte folketingsmedlem
Nanna Westerby, formand for
Folketingets boligudvalg,
samt byrådsmedlemmer og
regionskandidater vil være til
stede for at snakke med borge-
re, der måtte komme forbi.

Det er da også på initiativ fra
SF, at cafémøderne er kommet i
stand, og der vil sikkert blive
talt og spurgt meget ind til
nogle af de mest brandvarme
emner som Bygaden 26, bus-
driften, svømmehallerne, insti-
tutioner, skoler og skattesatser.

Står det til SF’erne vil der også
blive talt om klima, miljø, finans-
krise, Afghanistan, Euro,
Israel/Palæstina og meget andet.

Kulturhusets café vil også
være åben denne lørdag den
28. februar, når politikerne sid-
der klar  kl. 11 –   13.30 i foyeren.

-RS

Fire partier stiller
op til cafémøde
SF, Velfærdspartiet, Det Radikale Venstre og Dansk
Folkeparti er klar til at møde borgerne ved den po-
litiske café i Farum Kulturhus

MUSIK Værløse Folkemusi-
kanter har med stor succes
spillet Spillemandsmesse
både i kirkerne i Farum og
Værløse.

På søndag den 1. marts kl.
10 spiller musikanterne
igen spillemandsmessen,
men nu i Hørsholm Kirke.

Værløse Folkemusikanter
er en aktiv spillegruppe
med over 30 spillearrange-
menter om året. Gruppen
spiller oftest til dans, men
giver også koncerter ud
over opførelse af de nævnte
spillemandsmesser. Allere-
de næste lørdag kan man
høre dem lokalt. Her spiller
de nemlig foyerkoncert i
Farum Kulturhus, hvor de
under ledelse af Finn Jacob-
sen vil spille et bredt udsnit
af den musik, som de glæ-
der andre og sig selv med at
fremføre.

-RS

Folke-
musikanter
er
efterspurgte
De aktive Værløse
Folkemusikanter er
efterspurgte både
indenfor og udenfor
kommunen
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SUPER

n BAGSVÆRD
Bagsværd Torv 2 · Tlf. 44 98 68 28 
butik@ryby.as · www.ryby.as

n  SØBORG
Søborg Hovedgade 51 
Tlf. 39 67 90 50 · soborg@ryby.as

- er den kæde af hvidevarebutikker 
der sikrer dig det største udvalg,  
super priser, ekspertrådgivning  

og totalservice

Fx:
Thermex Decor 500 
Frithængende emfang
Smukt rustfrit design

FØR 8495.-

Vølund D 3130W
Opvaskemaskine

FØR 6695.-

Whirlpool AWZ 3467
Tørretumbler

FØR 3795.-

Bauknecht WAK 9890 LCD
Vaskemaskine

FØR 7195.-

Gorenje MI 205 Stål
Mikroovn med grill

FØR 1595.-

Siemens KG 36V003
Køl/frys

FØR 6195.-

Blomberg GUN 2200 X Stål
Opvaskemaskine

FØR 5395.-

5013.-
Gram KF 300-10  Køl-/frys  Coated stål

5 8
FØR 6795.-

2903.-

Fx:
Bosch
BSD 3030 

FØR 1395.-

1706.-
Whirlpool AWZ 8678 

Kondenstørretumbler

Før 5595.-

3320.-
Gorenje EC 7505 E 

Keramik komfur Rustfrit stål

FØR 7195.-

Samsung  RSA 1 DHWP
Amerikanerskab

FØR 11995.-

INDBYGNING-RESTSALG
KOGEPLADER & OVNE

Alle kendte mærker - Bosch, Miele,  
Brandt, Siemens, Gram, Voss...

Bosch

KÆMPE STØVSUGERMARKED
Frasorterede modeller i alle
de kendte mærker - Miele,  

Nilfisk, Bosch, Dyson, Siemens...

9902.-Fx:
Brandt FP 624 XG Stål
Indbygningsovn

FØR 9695.-

Brandt TI 820 Induktionskogeplade

FØR 8995.- IALT SÆTPRIS: FØR 18690.-

Masser af
frasorterede el-apparater

fx. kaffemaskiner · elkedler
personlig pleje · støvsugere 

Siemens
WM 14E161 

Vaskemaskine

FØR 6195.-

2233.-
M

PRIS

TØM UDSTILLINGEN 
FOR EMHÆTTER OG EMFANG!

Alle kendte mærker - Thermex, Miele
Bosch, Gorenje, Siemens...

3 GULE DAGE
FREDAG 9.30-18.00

LØRDAG 9.30-14
*SØNDAG

11-16

Ryby sætter punktum for udsalget med priser, der virkelig skraber bunden! Masser af enkelttilbud, 
demomodeller og solister! Kom ind i butikken og spurt efter DE GULE SKILTE med ”Restsalg”

- MEN DET ER KUN FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG!

*SØNDAGSÅBENT GÆLDER 
KUN I BAGSVÆRD

Service afd. tlf. 44 36 03 53
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COACHING Større balance mellem arbejdsliv og privatliv. At
kunne prioritere og vælge til og fra. Finde og følge sine drømme.
Mon ikke alle kender til de ønsker? Coaching kan være vejen
frem, og onsdag den 11. marts kl. 19.30 på Farum Bibliotek vil
Pernille Simmelsgaard fra PS-Coaching give en pep-talk om em-
net.

Coaching på biblioteket
LEG Lørdag den 14. marts er der syng og leg for de 0-3-årige på
Værløse Bibliotek. Her kan man spille, synge og lege med ras-
leæg og tørklæder. Det hele begynder klokken 11 og varer en
god halv time. Man kan melde sig til på lm@furesoe.dk eller
hente en billet på biblioteket fra den 28. februar.
Der er begrænset antal billetter.

Legestue for børn

MEGET MERE PÅ
www.furavis.dk

Her ses Helge Larsen omgivet af Ivan Pedersen og Arne Würgler. Privatfoto.

Af René Schriver

KONCERT I forbindelse med
en sangskriver workshop i
ungdomsklubben Regnbuen
arrangeres en dobbeltkoncert
med Tom Kimmel og John Bæk
samt Brett Perkins og Helge
Larsen.

Sidstnævnte er Farumbor-
ger, men netop hjemkommet
fra Californien –  USA –  og Ir-
land, og han stolt over at kun-
ne præsentere nogle navne,
som vil være mere kendt for

deres musik til andre end de-
res egen.

“Tom Kimmel fra Nashville,
USA er en åndelig, sjælefuld
kat, og jeg elsker den måde,
han skriver og synger sine san-
ge. Du kan høre hele udviklin-
gen i hans stemme, og i hans
smukke ord. Han er en klog,
womanizing sydlig groovador
af sjælden dimension, og vir-
kelig sjov. Smægtende melodi
er hans varemærke”, fortæller
Helge Larsen.

Tom Kimmel har skrevet san-

ge til Johnny Cash, The Byrds,
Randi Travis, Joe Cocker, John
Farnham med flere, så han er
ikke en hr. hvem som helst.

John Bæk er en danskspro-
get sangskriver i området mel-
lem rock- og visetradition.
Brett Perkins har før gæstet
Farum og er ude med en ny cd
“Red Light, Green Light”.

Koncerten foregår søndag
den 1. marts i Ungdomsklub-
bens Regnbuens Alrum, Bir-
khøjterrasserne 1, Farum.
Dørene åbnes kl. 19. Entre: 50
kr. 

Koncert med en groovador
af sjælden dimension
Tom Kimmel kommer helt fra Nashville for at give
koncert med vores lokale Helge Larsen

Find dit nye job i den 
LOKALE AVIS

Af Jens Berg Thomsen

LITTERATUR En pensioneret
fysiker, et forestående guld-
bryllup og selvmorderiske
huse. 

Forfatter Palle Vibe, der er
bosat i Farum, har begået en
ny roman med titlen Livets
Brud. Bogen foregår i Herlev.

“Herlev er en attraktiv kom-
mune tæt på Storkøbenhavn
og udgør alligevel sit eget by-
samfund med både villaveje,
lejligheder, torve og forret-
ningscenter foruden sygehus

og et godt bibliotek, der alle er
centrale steder i historien. Jeg
synes det er vigtigt, at læseren
kan kende og fornemme de
steder, der omtales. Roma-
nens genre er hverken krimi,
gys eller spænding, ej heller
romantik og kærlighed, men i
virkeligheden lidt af det alt
sammen på én gang. Det må
da være en thriller?” siger Pal-
le Vibe.

Den pensionerede fysiker,
Bernhard, bor i Herlev med sin
kone, Vilja, og snart har de
guldbryllup. Da Bernhard er på

vej over til et2 vennepar med en
invitation til festen, er deres
hus pludseligt styrtet sammen
af uforklarlige årsager.

Bernhard beslutter sig for at
undersøge fænomenet med
de sammmenstyrtede huse,
mens guldbryllupet nærmer
sig.

Palle Vibe er også forfatter til
en række fagbøger om overna-
turlige fænomener samt op-
havsmand til cd-serien Natu-
rens Melodi. Palle Vibe er mest
kendt for Ouifaels Bog, der for
to år siden blev genudgivet
med titlen Ouifaels Profeti.

Man kan læse mere om bo-
gen på livetsbrud.skysite.dk

Farum-forfatter 
klar med ny bog
Selvmorderiske hus og et guldbryllup er
hovedingredienserne i ny roman

KØRSEL TIL
LUFTHAVNEN:

fra Værløse kr. 500.-
fra Farum    kr. 600.-
Ring 44 61 61 22
mini.bus@live.dk

w
w

w
.galaksen.dk 

VERA GEBUHR
INTERVIEW V. JAN HERTZ
TORSDAG 26 FEBRUAR KL. 19 
 
LARS LILHOLT
SOLO KONCERT
FREDAG 27 FEBRUAR KL. 20

CELINA REE
KORTSLUTNING LIVE
FREDAG 6 MARTS KL. 20

PINK FLOYD PROJECT
ECHOES-TOUR
FREDAG 13 MARTS KL. 20

LOTTE HEISE
DET’ DA LØGN
TORSDAG 19 MARTS KL. 20 

BYMIDTEN 48, 3500 VÆRLØSE

90
FARUM BIO     CAFÈ
KULTURHUSET

BILL.BEST. 45 MIN.
før forestilling
Tlf. 44 95 84 80

www.grafen-bio.dk

AFTEN
KR. 45/60

EFT.MIDDAG

KR. 35/45

VÆRLØSE BIO & CAFÉ

44 48 02 60
www.vaerloesebio.dk

UGEPROGRAM
fra fredag d. 27/2

t.o.m. fredag d. 6/3

DK-prem. Fredag og flg. dage 17.15 + 19.15

DK-prem. Fre-søn 14.30+17.30+20.30 (helaften) - Man-tors 17.15+20.15

Arrangement ”Kun for damer” 13/3 kl. 21.00 
- med spisning fra kl. 19 – samlet pris kr.180 - (NB: eneste forevisning!)

På gensyn i Furesø Biocenter – www.furesøbiocenter.dk

Fre 14.00 Lør 11.15+13.00 
Søn 13.00 + næste weekend

Fre 15.45 Lør 13.00 
Søn 11.15 + næste weekend

Fre + flg.dg. 21+lør 15 +ons
baby 10.30+tor senior 13.30

(slut 8/3)

Fra fredag 6/3 21.00

KUN lørdag 11.15

2 x Oscar

LYNGBY LOPPETORV
I VIRUM HAL 2

SØNDAG DEN 8. MARTS
KL. 09.00 - 14.00

Entre: Voksne 20,- Børn u. 12 år gratis
Stadepladser til udendørs Loppetorv i Lyngby sælges 

denne dag. Dankort modtages ikke.

Læs www.lyngbyloppetorv.dk
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TILBUDDENE GÆLDER I IRMA FARUM BYTORV OG KUN SØNDAG DEN 1. MARTS
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-19.00. Lørdag 8.00-16.00. Søndag 10.00-16.00

Stærke søndagstilbud den 1. marts
Irma Farum Bytorv

HØJREBSBØFFER
skåret af oksefilet
ca. 800 g

LANDONNE CALVADOS
HORS D’AGE 6 ÅR
Næsen byder på en kompleks duft
af æblernes sødme, som er overra-
skende blød. Det er en blanding af
lagrede Calvados, hvor den yngste
er minimum 6 år. Noter af blom-
mer, brombær og eksotiske kryd-
derier strømmer fra Calvados
Landonne og efterlader en rig og
fyldig eftersmag.

★★★★

4 STJERNER
I VINAVISEN

SEP. ’08


