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De første 50 kunder
får en gave fra

En ny udgave af den po-
pulære historie om Robin 
Hood spiller i Kino Ring-
sted.

Læs mere side 15.

Robin Hood
Skodder for vinduerne er 
på vej til at blive en del af 
den danske bolig.

Læs mere side 12.

Skodder

De latinske rytmer har 
indtaget motionscentre 
over hele Danmark. Det 

gælder også hos Slottboe 
Puls & Power, hvor inde-
haver Marianne Slottboe 

står i spidsen for under-
visningen i latin jam.

Det får pulsen op hos 

de danseglade deltagere, 
når musikken spiller.

Læs mere side 10.

Dans er god motion
Foto: Hans-Jørgen Johansen
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Hvis man skal til Ring-
stedfestival eller til kon-
cert i Ringsted Kongre-
scenter, er det en god ide 
at købe billetterne på 
Ringsted Bibliotek. Gen-
nem biblioteket kan man 

nemlig samtidig låne mu-
sikken og tage forskud på 
glæderne –  ganske gratis. 
På cd eller som down-
load.

Musik kan de fl este af os 
aldrig få nok af. Hvis man 
hører til den store fl ok, der 
elsker musik, både live og 
på cd og download, er det 
godt at kende nogle gode 
gratis musikkilder. De kan 
jo også bruges både før og 

efter live-koncerterne og 
festivalerne.  

Biblioteket er en god, 
gratis og næsten uudtøm-

melig musikkilde. Ring-
sted Bibliotek kan trække 
på et kæmpestort bagkata-
log af musiknumre, dels i 

bibliotekets egen cd-sam-
linger, dels fra andre dan-
ske biblioteker - og ikke 
mindst i Netmusik.dk. 

På Netmusik.dk kan 
man downloade musik-
ken hjemmefra, helt gratis, 
lovligt og uden ventetid 
- til sin pc og sin mp3-af-
spiller. Alene her ligger 
der p.t. 250.798 albums og 
3.021.351 enkelte musik-
numre og venter, og antal-
let vokser hele tiden.

Som forhandler af Sj-bil-
letten sælger Ringsted Bib-
liotek billetter til koncerter 
og festivals i hele landet. 

Billetterne til Ringsted Fe-
stival 2010 i salg nu. Hvis 
man vil have fuld musi-
kalsk valuta for pengene 
og forlænge fornøjelsen, 
er det på biblioteket, man 
skal købe sin billet – samti-
dig med at man låner cd’er 
med nogle af de kunst-
nere, man kommer til at 
høre på festivalen den 5. 
til 7. august. Og får en lille 
introduktion til Netmusik.
dk. Man skal lige huske 
sygesikringskortet, hvis 
man ikke allerede er meldt 
ind som låner.

Ringsted Sportsfi skerfor-
ening inviterer til Lystfi -
skeriets Dag søndag den 
16. maj, hvor foreningen 
holder åbent hus i i klub-
huset på Ejlstrupvej ved 
Haraldsted. Fra klokken 
9 til 13 vil der være mu-
lighed for at se huset og 

bådene,  hvor foreningen 
i anledning af dens 75 års 
jubilæum for to uger siden 
søsatte  to nye joller. 

Det spændende søfi ske-
ri efter gedder og aborrer 
kan også afprøves fra båd 
ved arrangementet, og 
interesserede vil få mu-

lighed for at komme en 
tur på søen med en af for-
eningens erfarne fi skere. 

Sæsonen begyndte den 
første weekend i maj, hvor 
der blev landet gedder på 
over seks kilo og aborrer 
på over 900 gram, og hvis 

søen er klaret endnu mere 
op og det er godt vejr, så 
er chancerne for fangster 
gode. Man må gerne tage 
sin egen stang med, men 
man kan også låne af for-
eningen.
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De skulle have været på 
gaden i løbet af foråret, 
men det bliver først til juni, 
Ringsted får bycykler.

Hvor bliver de af, de der by-
cykler, som Ringsted vandt 
i TV2 Vejrets store energi-
dyst i oktober? De skulle 
jo på gaden til foråret, har 
borgmester Niels Ulrich 
Hermansen (V) - som hev 
sejren i land i en direkte dyst 
mod Koldings viceborgme-
ster - tidligere bebudet.

Cyklerne er ganske vist 
bestilt, men kommunen for-
venter nu først at modtage 
dem i begyndelsen af juni.

- De praktiske detaljer 
omkring ordningen arbej-
der vi på at løse. Vi håber 
selvfølge på, at alt er på 
plads, når cyklerne mod-
tages, så de kan komme 
ud og rulle hurtigst mulig 
efter modtagelsen, fortæl-
ler kommunens natur- 
og miljøchef, Anne Lise 
Dahl.

Helt præcist var det 
25.000 kroner til cykler, 
som Ringsted vandt, og 
det rækker kun til otte 
cykler. Agenda 21 har 
derfor besluttet at bidrage 
med andre 25.000 kroner, 
så ringstederne og byens 

turister kan få glæde af 16 
cykler.

Klima- og Miljøudval-
get besluttede i februar, at 
cyklerne skal være enkle 
og fungere i et »lukket 
system«, hvor man mod 
depositum kan få udleve-
ret en nøgle for at kunne 
bruge dem. Erfaringer fra 
andre byer viser, at det 
mindsker hærværket. Ud-
leveringen af nøgler kan 
eksempelvis ske fra caféen 
på Torvet, fra biblioteket 
og fra et skolekontor på 
campus i Sdr. Park.

Det indgår derfor også 
i projektet, at der skal op-

stilles særlige cykelstativer 
disse steder. Og i forslaget 
indgår, at cyklerne kan 
vedligeholdes af Midtsjæl-
lands Aktiveringscenter.

dada

Bycyklerne kommer først til juni

Glæden var stor hos 
Ringsteds borgmester Niels 
Ulrich Hermansen (V), da 

han havde besejret Koldings 
viceborgmester Lis Ravn 

Ebbesen (SF) i klimadysten, 
men gevinsten lader vente 

på sig. 
Foto: Bjørn Armbjørn

En tur på søen med erfaren fi sker

Sidste års 
forenings-
rekord for 
gedder lød 
på 13,35 
kilo.

Ny musikbillet på biblioteket
Det er rart 
at lytte til 
musik, og 
en del af 
den kan 
man låne 
på biblio-
teket.
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WWW.Kvickly.dk 
Nørretorv 26, 4100 Ringsted
57 66 35 00

VELKOMMEN I KVICKLY

Ved køb af mere end 4 stk.
pr. kunde pr. dag,er prisen 
35.95 pr. stk  

1 STK.20.-
COOP IS ELLERCOOP IS ELLER
ÄNGLAMARK ISÄNGLAMARK IS
Flere varianter. 800-900 ml. 
Literpris maks. 25,00

6 fl a
sker

179.-
SPAR 300,70

LANGT UNDER 

1/2 PRIS

KRAFTIGLET

SØDTØR

6 STJERNER 
AF 6 MULIGE
I EKSTRA BLADET
DEN 02.01.2010

HUSK! 

SØNDAGSÅBENT 

16/5 FRA KL. 10-17

IL PASSO DE SABINA IL PASSO DE SABINA 
20082008
IGT Rosso Veronese, Veneto, Italien. Il Passo de 
Sabina er fremstillet på Merlot og Corvina druer 
fra Venetodistriktet i Norditalien.

10.-
KUN SØNDAG

Se mere i butikken

Mandag-fredag  . . . . . . .  9.00-20.00
Lørdag  . . . . . . . . . . . . .  8.00-17.00
Søndag  . . . . . . . . . . . .  10.00-17.00

BAGEREN ÅBNER KL. 8.00

8 Rundstykker
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Det er tid til at tilmelde sig 
fl øjtespil i Vigersted. Det er 
den lokale fl øjtenist, Win-
nie Bugge Frandsen, der 
står for Vigersted Fløjte-
skole. Winnie er uddannet 
på Det fynske Musikkon-
servatorium og har efterud-
dannet sig privat i London. 
Hun har tidligere været fl it-
tigt benyttet som assistent i 
fl ere af landsdelsorkestrene, 
men har nu valgt at satse på 
at undervise og koncentrere 
sig om kammermusikken. 
Winnie er en aktiv musiker, 
som man kan høre i sam-

menhænge med både tvær-
fl øjten og traversfl øjten.

Winnie har stor under-
visningserfaring og har 
undervist de sidste 10 år 
på forskellige musikskoler, 
men har nu startet sit eget. 
Undervisningen vil fi nde 
sted i nye lokaler i Viger-
sted. Der vil være mulighed 
for at få 20 eller 40 minut-
ters undervisning per gang. 
Børn fra omkring ni år og 
voksne på ethvert niveau er 
meget velkomne.

Et godt samarbejde med 
Ringsted Musikskole åbner 
mulighed for sammenspil, 
orkesterspil og koncerter på 
musikskolen.

Kontakt Winnie på te-
lefon 24 93 11 08 eller læs 
mere om Winnie og fl øj-
teskolen på: www.win-
niebuggefrandsen.dk.

EKSOTISK STOR
BUFFET 
med fri isbar og kaff e
Alle dage fra kl. 16.30-21.30
Mandag-torsdag kr. 118,-
Fredag-lørdag-søndag kr. 138,- 

FROKOST BUFFET 
med fri isbar og kaff e
Hver lørdag, søndag og helligdage
fra kl. 12.00-15.00 kr. 118,-

HOLD 
KONFIRMATION 
Lins Restaurant tilbyder
Selskaber alt incl. pris pr. pers  
(op til 120 pers.) fra kr. 258,-
F.eks. rødvin, hvidvin, øl, vand
ad libitum, fri isbar og cafebar.

Åbningstider:  Mandag-torsdag: 16.00-22.00
Fredag-lørdag: 12.00-22.00
Søndag og helligdage: 12.00-22.00

Køgevej 1 v/ Irma
Christian Petersens gård
Tlf. 57 61 88 88 - www.lins-r.dk

BUFFET  UD AF HUSET
• Andesteg med champignon
• Indbagte kongerejer
• Indbagt krabbekød
• Indbagt svinemørbrad
• Kylling spyd
• Kødboller
• Forårsruller
• Krydret svinekød
• Oksekød med barbecue sauce
• Kinesisk gullash
• Kylling i karry
• Stegte nudler med grøntsager
• Frisk frugt
• Kogte ris, sur-sød, soya- og chilisauce
• Mixed salat og dressing
Pris  pr. pers. (v/min. 20 pers.)  kr. 98,-
Gratis udbringning i Ringsted Kommune

TAKE AWAY MENU 1
• Pekingsuppe eller hønsekødsuppe
• Forårsruller med soya og chili sauce
• Indbagt kyllinge bryst med sur-sød sauce
• Indbagte kongerejer med sur-sød sauce
• Oksekød med barbecue sauce 
• Svinekød med grøntsager
• Ris, rejer chip
Pris  pr. pers.
(v/min. 2 pers. a� ningspris)  kr. 98,-

   Den bedste ferie med
børn er campingferie !

Er du i tvivl så lej med forkøbsret - vi
refunderer lejebeløbet, når du køber

ved hjemkomst.

HUSK 

HERRESTRUP
4571 GREVINGE
Tlf. 59 65 99 11

www.cccm.dk

w w w . s e i k o s p e c i a l i s t . d k

VELATURA. Som opfinderen af quartzuret i 1969, har SEIKO haft 40 års erfaring med at designe ure til selv de 
mest udfordrende omgivelser som det åbne hav. Da vi udviklede den nye Velatura Yachting Timer designede vi 
den i titanium med 20 bar vandtæthed, skruekrone, læderrem forstærket med ballistisk nylon, safirglas samt et 
nedtællings og timer system. Fordi hvert et sekund tæller, og intet er overladt til tilfældighed. Kr. 6.950,-

d e d i c a t e d  t o  p e r f e c t i o n

when you challenge the oceans,
 leave nothing to chance. 

Torvet 2 · 4100  Ringsted · Tlf. 57 61 01 83

www.klints-guld.dk

15. maj giver Stine Michel 
koncert i Gaudi-Galleriet i 
Jystrup. Hun har for nylig 
udgivet en samling eroti-
ske viser.

Sangerinden Stine Michel 
er nærmest vokset op på 
Ringsted Musikskole og 
modtog blandt andet DAG-
BLADETs Musikpris i 1991. 
Nu har hun udgivet en ny 
cd, og i den forbindelse 
giver hun koncert i Gaudi-
Galleriet i Jystrup lørdag 
15. maj.

Den nye cd hedder »Fre-
jas viser« og rummer viser 
inspireret af fortællingerne 
om den nordiske kærlig-
hedsgudinde Freja. Eller 
rettere, en moderne fortæl-
ling om Freja:

Drevet af sorg over sit 

forliste ægteskab ankom-
mer Freja til Vanløse. Her 
bosætter hun sig i syv år 
og udlever myten om Freja. 
Freja er en moderne kvinde 
med livet under skørtet. 
Fræk, forførende, frugtbar 
og drevet af kærligheden til 
livet og mennesket. En dag i 
foråret 2007 forsvinder hun 

ligeså pludseligt, som hun 
er dukket op. I den mellem-
liggende tid har hun fået sat 
Vanløse på den anden ende, 
født et par børn, elsket med 
en del og forløst de frustre-
rede veninder.

Sangene er enkle og me-
lodiøse, og det er disse san-
ge, Stine Michel vil synge 

i Gaudi-Galleriet. Her ak-
kompagneres hun af den 
prisbelønnede guitarist og 
nyckelharpespiller Perry 
Stenbäck.

Koncerten begynder 
klokken 20, og billetter ko-
ster 100 kroner. Inden da er 
der fællesspisning fra klok-
ken 18.30. Maden kommer 
fra det lokale cateringfi rma 
Kogekunsten, der drives af 
Eva Skov, som laver mad 
på samme vis som Camilla 
Plum. Maden koster 135 
kroner, og man kan melde 
sig til ved at ringe på 23 31 
51 93 eller skrive til mail@
gaudi-galleriet.dk.

Under koncerten vil man 
i øvrigt kunne se galleriets 
nuværende udstilling af 
den autodidakte kunstner 
Gudrun Cordts værker.

Erotiske viser i Jystrup

De Grønne Spejderes For-
ældreforening i Nordrup 
samler igen alle former for 
aviser, reklamer og fl asker 
i Nordrup, Farendløse og 
omegn nu på lørdag den 
15. maj mellem klokken 10 
og 13.

Man skal bare sørge for, 
at det er sat frem ud til ve-
jen inden klokken 10, så 
sørger spejderne for, at det 
bliver indsamlet og afl eve-

ret til genbrug. Aviser og 
reklamer må gerne være 
bundtet eller samlet i po-
ser, og fl askerne må gerne 
ligge i kasser/poser. Hvis 
man har større mængder, 
kan spejderne afhente efter 
aftale, hvis man ringer på 
40 48 05 71 eller sender en 
e-mail til nordrup.spejder@
gmail.com med oplysning 
om navn, adresse og tele-
fonnummer.

Spejderne sorterer og afl e-
verer til genbrug, og over-
skuddet går til spejderar-
bejdet i Nordrup.

»De Grønne Spejders 
Forældreforening« er en fri-
villig og ulønnet støttefor-
ening for KFUM spejderne i 
Nordrup, som blandt andet 
laver disse indsamlinger tre 
gange om året. Næste ind-
samling er den 2. oktober, 
så man må meget gerne 

gemme aviser/reklamer og 
fl asker, som spejderne kan 
få glæde af.

Støtteforeningen støtter 
op om det lokale spejder-
arbejde i form af tilskud til 
ture og lejre samt indkøb af 
nyt spejderudstyr. Har man 
lyst til at støtte spejderne på 
anden vis med bidrag, er 
dette selvfølgelig også me-
get velkomment.

Avis- og fl askeindsamling

Stine 
Michel, 
der blandt 
andet har 
vundet en 
Danish 
Music 
Award, gi-
ver koncert 
i Jystrup 
15. maj.

Winnie Bugge Frandsen underviser i fl øjtespil.

Spil fl øjte i Vigersted



Forbehold for evt. trykfejl og udsolgte varer.

Bemærk åbningstider
Mandag-fredag  kl. 9.00-17.30
 Lørdag-søndag  kl. 9.00-16.00

Pr. stk. 2495

TA’ 5 TA’ 5 stk. for stk. for 

’’Pindstrup’’’’Pindstrup’’
Plantesæk Plantesæk 50 liter50 liter

Den velkendte kvalitetsjord!Den velkendte kvalitetsjord!

100,-100,-

Opstammet blå Opstammet blå 
kartoffelblomstkartoffelblomst

  1291299595
Før

Spanske 
margueritter

Ta´ en hel kasse 
med 8 stk.

For kun100,-,-

1.499,-1.499,-

Tilbud på Tilbud på 
Superfl ot Superfl ot 
vandstenvandsten
 1 vandsten 1 vandsten

1 kar og låg1 kar og låg

1 pumpe1 pumpe

1 lys1 lys

Hele sættet Hele sættet 
for kunfor kun

7575,,--Nu pr. stk.

Alle vores 

forårsløg
Nu 

1/2 pris

Det erDet er1/2 pris1/2 pris

KOM IKOM I

PlanteforumPlanteforum
BUTIKKEN     BUGNER 
BUTIKKEN     BUGNER 

AF SOMMERBLOMSTER
AF SOMMERBLOMSTER

Fred.Fred.lørd. sønd.
lørd. sønd.

ÅbenÅben
990000-16-160000

Dronning Dronning 
Ingrid 
Pelargonia

Normalpris   399595

Nu kun Nu kun ..    20,20,--
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Parfumerie Koquet i Sct. 
Bendtsgade fået en ny se-
rie, der hedder Rønsbøl 
Skin Care. Rønsbøl Skin 

Care er en aktiv hudple-
jeserie produceret med et 
rigt indhold af vitaminer 
og mineraler. Serien byg-

ger på grundige analyser 
af hudens behov for pleje 
og beskyttelse og giver 
en fulddækkende effekt.

- Jeg tror på det, og så 
er det dansk, siger inde-
haver af Koqoet, Ingelise 
Pedersen og forklarer, at 
priserne går fra 129 kro-
ner og opefter, og det sy-
nes hun, er rimeligt.

Derudover er det ti-

den at have produkter 
uden parfume, parabener 
og farvestoffer, hvilket 
Rønsbøl Skin Care opfyl-
der.

Fra voksenalderen sker 
der en forandring i hud-
cellernes energi- og over-
kudsniveau, som gør det 
vanskeligt for huden at 
holde trit med nedbry-
dende faktorer. Med den rette og aktive hudpleje 

kan brugerne reducere 
disse faktorer. Samtidig 
er holdningen fra Røns-
bøl Skin Care klar og 
konsekvent: De produ-
cerer hudpleje uden pa-
rabener og farvestoffer. 
Alle ansigtspleje-produk-
ter er uden parfume, og 
alle produkterne er i em-
ballage, der sikrer hold-
barhed samtidig med, at 
brugeren kun kommer i 
berøring med den creme, 
hun skal bruge.

Rønsbøl har også lavet 
en serie til babyer. Røns-
bøl Skin Care hjælper 

med at pleje barnets hud. 
Produkterne beskytter 
barnets tynde og sarte 
hud mod ydre påvirk-
ninger og hjælper med at 
hele rød og irriteret hud.

Rønsbøl Baby Care er 
selvfølgelig svanemærket 
som en garanti for, at pro-
dukterne ikke indeholder 
ingredienser, som giver 
allergi eller som anses 
eller er mistænkt for at 
være hormonforstyrren-
de. Produkterne er vel-
egnede til børn såvel som 
voksne med sart hud.

britt

Firmaet bag 
Rønsbøl Skin 
Care sender 
en del af 
overskud-
det videre 
til Kræftens 
Bekæmpel-
ses kam-
pagne »Støt 
brysterne«.
Foto: Britt 
Nielsen.

Akupunktur Klinikken
Ringsted

Nørregade 49 • 4100 • Ringsted
Akupunktur kan afhjælpe og lindre bla.:

Stress • Migræne / Hovedpine
Kredsløbsproblemer • Rygestop

Menstruationsproblemer
Muskelsmerter • Rygsmerter

Gigtsmerter • Ledsmerter
Allergi • Hud problemer

Vægt tab • Astma

Traditionel Kinesisk Akupunktur
Laser terapi

RAB. Registret alternativ behandler
Medlem af Praktiserende akupunktører

Akupunktør • Michael Bache Kjærulff
Tidsbestilling •  51 37 80 04

Eksklusiv, ny babyserie 
på apoteket

Forhandles kun på apoteket

• Komplet hudplejeserie, baseret på få, udvalgte
ingredienser med høj tolerance

• Uden parfume, parabener, alkohol og farve

•  Testet i samarbejde med børne- og hudlæger

Kom ind på apoteket og hør mere om produkterne

Få en miniprøve på 
Moisturising Cream - ple-
jende og nærende creme til 
babys ansigt og krop

NYHED

Tør du tabe?
Nå dit mål, med den sjove vægttabsudfordring.

12 uger med focus på livsstilsændringer, hvor du
bliver vejet hver gang, får personlig vejledning samt

masser af inspiration og motivation til at komme ned i vægt
Nyt hold starter onsdag den 26. maj, kl 19:00 til 20:00
Du bestemmer selv hvilket program du vil følge
- vi støtter ALLE vægttabs programmer!
De bedste taber vinder en penge præmie!
Forløbet koster i alt 395,- kr og afholdes på

Suså Landevej 120, Sandby, 4171 Glumsø
For yderligere information samt tilmelding så kontakt
Vejleder Ketty Andersen på tlf. nr. 4035 4890

Tilmeld dig allerede i dag og bliv sommerklar.

Hvad har duat miste?

Succesenfortsætter!

Dejlige produkter til sart hud

HELSE
SUNDHED & VELVÆRE Annonce



Næstvedvej 42
4100 Ringsted
Tlf. 57 67 00 14

Hyrdehøj Bygade 6
4000 Roskilde
Tlf. 35 35 33 30

www.lifeclub.dk

velvære for livet

KVALITET
RA

RE
KL

AM
E

BLIV KLAR TIL SOMMEREN:

FITNESS - SPINNING
ZUMBA - STEP

BODYPUMP - PILATES
YOGA - EASYLINE

Se aktuelle holdplan 
på www.lifeclub.dk

uden binding

LIFECLUB LØBET! 
lørdag den 29/5 kl. 10.00

Kom og løb 5 km

Medlemmer kr. 30,-

Ikke medlemmer kr. 60,-

Tilmelding på 57 67 00 14
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Vi tjekker oliefyret med 
videre, men ikke os selv, 
mener gestalt terapeut Lars 
Bo Pedersen. Han holder 
weekendkursus i person-
lig udvikling, så man kan 
komme tættere på sig selv. 

Gestalt terapeut Lars Bo 
Pedersen har de sidste fem 
år haft klinik i Næstved og 
det seneste år også i Ring-
sted. Han får jævnligt hen-
vist personer med stress og 
depressioner fra Ringsted 

Kommune. I en periode be-
søgte han folk i deres eget 
hjem, og derfor synes han, 
at det var en god idé at få en 
klinik her i byen også.

- Jeg spiste frokost på 
Café Vivaldi og mødte en 
bekendt, som fortalte om 
en hjemmeside, hvor jeg 
kunne se ledige lokaler i 
Ringsted, fortæller Lars 
Bo Pedersen, som nu også 
udbyder weekendkurser i 
personlig udvikling.

Han forklarer, at han 

som gestalt terapeut går 
op i det kropslige i for-
hold til det mentale, som 
en psykolog går op i. Der 
bliver arbejdet med for-
skellige situationer, så 
deltagerne bliver bevidst 
om handle- og følelses-
mønstre.

- Vi handler udfra erfa-
ring både i positive og ne-
gative situationer, fortæller 
Lars Bo Pedersen og siger, at 
vi alle oplever nogle gange, 
hvor vi tænker, »hvor kom 
den reaktion fra«.

Han påpeger, at vi fra na-
turens side har følelser som 
vrede, sorg, angst, glæde og 
seksualitet, som vi må ud 
med, men hvis vi eksem-
pelvis holder glæde lidt til-
bage, kan det skyldes vores 
opdragelse.

- Vi er præget af, hvordan 
vi møder andre, siger Lars 
Bo Pedersen og fortæller, at 
hvis man har stress, en de-
pression og angst, har man 

mistet kontakt til sin krop.
Gestalt terapien drejer sig 

om at genopdage kontakten 
til sin krop, lære sig selv 
bedre at kende og forstå 
sine handlemønstre.

- Hvad er det eksempel-
vis, dér gør, at Søren Brun 
bliver ved med at sparke til 
bolden. Radiserne har eksi-
steret i 60 år, og hver gang 
Trine holder sådan en ame-
rikansk fodbold, prøver Sø-
ren Brun at sparke til den, 
selv om hun gang på gang 
fl ytter sig, så han falder, si-
ger Lars Bo Pedersen og for-
klarer, at der må være noget, 
som driver Søren Brun.

Det er især fra fødsel til 
teenageårene, at der kan 
være oplevelser, det bedre 
havde været at være for-
uden.

Begrænsninger
Lars Bo Pedersen har en 
baggrund som socialpæ-
dagog og har et diplom i 
pædagogik. Han valgte at 
blive kognitiv terapeut, som 
er forståelsespsykologi, 
men synes, der var nogle 
begrænsninger.

- Derfor blev det gestalt 
terapien, fordi jeg synes, 
man kan lære sig selv end-
nu bedre at kende, fortæller 
han.

- Vi tjekker oliefyret med 
videre, men ikke os selv, 
pointerer Lars Bo Pedersen, 

der for første gang holder 
weekendkursus i Ringsted.

Det bliver holdt i loka-
let på Sct. Hansgade 25, og 
der er plads til 12 deltagere. 
Lars Bo Pedersen har lavet 
en plan for weekenden, 
men egentlig kommer den 
til at tage afsæt i de ting 
og temaer, som deltagerne 
kommer med.

Weekendkursus i per-
sonlig udvikling fi nder 
sted den 19. og 20. juni. Der 
er informationsmøde om 
kurset den 20. maj klokken 
16.30-18, hvor interesserede 
kan komme dumpende og 
høre mere.

britt

RINGSTED HELSEKOST
Sct. Hansgade 4 - 4100 Ringsted - Tlf. 57 61 40 80

Det er nu
du skal tage Høron

Nyser du?   Gør noget ved det med Høron

Kom ind og få en 

pollenkalender

AJANDER
KLINIK FOR FODTERAPI

AJANDER
KLINIK FOR FODTERAPI

v. Line Ajander
Benløseparken 2 - 4100 Ringsted

Telf. 22-999-770
info@ - www.ajander.dk

Sandal-
tid!!

BOOKING
RING NU

22-999-770

LÆGEEXAM. KOSMETOLOG
INGELISE PEDERSEN . SCT. BENDTSGADE 2
4100 RINGSTED . TLF. 57 61 23 8244 års erfaring i skønhedspleje

Lukket mandag og lørdag

Effektiv hudpleje
Uden parabener, parfume, 
farvestoffer og andre skadelige 
ingredienser

Aktive ingredienser 
der hjælper til at beskytte 
og berolige huden

Priser 
fra129,-

Nyhed 
i parfumerie Koquet

Genopdag kontakten 
til  kroppen med 

gestalt terapi

Gestalt terapeut 
Lars Bo Pedersen 
er klar til at 
hjælpe personer 
med at lære sig 
selv bedre at 
kende. Det kan 
eksempelvis ske 
på et weekend-
kursus, men han 
har også enkeltvis 
konsultationer.
Foto: Britt 
Nielsen.

HELSE
SUNDHED & VELVÆRE Annonce
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Ringsted Weekends ud-
sendte har været i bailine-
maskinen fem gange - her 
er resultatet.

I sidste helse-tema i Ring-
sted Weekend tog avisens 
udsendte imod en udfor-
dring fra indehaver af den 
nye Bailine-klinik i Ring-

sted, Vicky Dong Jensen. 
Hun var sikker på, at jeg 
ville tabe mig mindst 15 
centimeter, hvis jeg fi k fem 
bailine-behandlinger.

De første tre-fi re gange 
nev det rigtig meget, når 
elektroderne gik i gang. Jeg 
var sikker på, at det måtte 
være i 30-45 sekunder, men 

Vicky Dong Jensen kunne 
senere grinende fortælle 
mig, at det altså kun var i 12 
sekunder.

En ting jeg opdagede 
undervejs, var, at huden på 
min mave begyndte at klø 
rigtig meget efter cirka 15 
minutters behandling. En 
behandling tager 24 minut-
ter, så det var lang tid at ig-
norere kløen.

- Det er affaldsstofferne, 
som er på vej ud, forklarede 
Vicky Dong Jensen, da jeg 
beklagede mig.

Derudover kan jeg kun 
sige, at behandlingen efter 
de første 12-15 sekunder fø-
les som behagelig og afslap-
pende massage.

Jeg begyndte at føle, at 
min mave i hvert fald ikke 
var så oppustet, så jeg var 
spændt på, hvad resulta-
tet var, da jeg havde været 
under elektroderne fem 
gange.

Og Vicky Dong Jensen 

holdt mere end ord. Jeg har 
godt nok ikke tabt så meget 
som et gram, men faktisk 
er jeg blevet strammet så 

meget op, at der forsvundet 
21 centimeter fra min krop. 
Centimeterne er fordelt på 
seks steder, og der er blandt 

andet forsvundet hele otte 
centimeter fra min talje.

britt

KOM OG 

TRÆN I 

MARKEDES 

BEDSTE UDSTYR

Centeret er åbent for træning alle årets dage kl. 5-23 FAMILIETRÆNING
2 to fi tness 369,-
3 to fi tness 469,-
4 to fi tness 569,-
Pr. mdr.

Tilbudene gælder kun ved 
tilmelding til PBS. Oprettel-
sesgebyr kr. 195,-

Mulighed for gavekort Køge: Torvet 22, 4600 Køge Faxe: Torvegade 32A, 4640 Faxe

Key2Fitness
Ringstedet
Klosterparks Allé 10
4100 Ringsted

E-mail: info@key2fi tness.dk
Telefon: 31 77 75 67
www.key2fi tness.dk

KÆMPE udvalg af holdtræning
som er inkluderet i medlemsprisen

10 FEDE måder at SLANKE sig på!
● Dans dig slank  m/Zumba ● Træn dig slank m/bodyPUMP ●

● Kæmp dig slank m/bodyCOMBAT ●
● Slank dig på mave/balder/lår hold ● BodySTEP ●

● Tab dig med Boksning ●
● Kør kalorierne af m/Spinning ● Brug al din energi på BodyFLOW ●

● Fyr mange kalorier af på Cardio Træning ●
● Styrketræning m/Klaus Riis som personlig træner ●

Ring og aftal en gratis prøvetræning!

UDEN BINDING - Træn alt 
det du vil 05-23 alle dage

249,-
Pr. mdr. incl. hold

UDEN BINDING - Træn alt 
det du vil + 8 x sol
05-23 alle dage

349,-
Pr. mdr. incl. hold

ALTERNATIV livsstils-kosmetolog

Tab dig uden motion!

• Muskeloptræning

• Fjernelse af cellulite

•  Fjernelse af 
væskeophobning

• Ischias-smerter

• Urininkontinens

LIGE NU
10 behandlinger: 

kr. 900,-
Brug for hjælp til slankekuren?
- så skulle du prøve trimform,
hjælper dig der, hvor det ikke
kan trænes væk.

Hos Tjagvad · v/ Jeanette Tjagvad · Sjællandsgade 5 st. tv. · Tlf. 60 19 10 41

• Ansigtspleje
 - 2 timers forkælelse og
   kostvejledning for 350,-
 - Ansigtsløftning uden kniv

• Trimform
Trimform har eksisteret i 30
år. 

Via elektriske impulser bliver
dine muskler stimuleret, hu-
den strammes op og du får
en flottere figur. 

Hver behandling varer 
30 minutter.

For hurtigere resultat
- tag dobbelt behandling 

(60 min) og få 
1 beh. gratis (30 min)

HELSE
SUNDHED & VELVÆRE Annonce

Vicky holdt ord om bailine-resultat

Indehaver af Bailine, Vicky Dong Jensen kan godt være til-
freds. Ringsted Weekends udsendte tabte mere end 20 centi-
meter efter fem behandlinger. Foto: Anders Ole Olsen.
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Latin-feberen har også 
ramt Slottboe Puls & Po-
wer. Det er ikke zumba, 
men Marianne Slottboe 
har selv sammensat et la-
tin jam-hold.

De latinske rytmer brager 
ud af højtalerne i salen hos 
Slottboe Puls & Power. Ma-
rianne Slottboe står i front 
for omkring 25 kvinder, 
der vrider kroppen til mu-
sikken.

De er netop begyndt på 
fem-ugers forløb i latin jam, 
der er et helt nyt tiltag hos 
Slottboe Puls & Power.

- Jeg har i to år ønsket 
mig sådan et hold, hvor 
man uden partner kan 
give den gas på dansegul-
vet og svinge hofterne til 
fantastisk musik,som bare 
fylder krop og sjæl med 
energi og livsglæde, for-
tæller indehaver Marianne 
Slottboe og forklarer, at ti-

den formentlig bare ikke 
var til det dengang.

Hun gætter på, at tiden 
er mere rigtig nu, hvor 
zumba, der også har base 
i de latinske rytmer, er 
blevet vældig populær. Da 
Marianne Slottboe fi k idé-
en, var det hendes hensigt, 
at det var andre, som skulle 
tage sig af undervisningen. 
Som hun påpeger, at det 
begrænset hvor mange 
hold hun kan klare at un-
dervise selv.

- Men hvis jeg bygger 
holdene sammen på den 
rigtige måde, så går det, 
siger Marianne Slottboe og 
smiler.

Hun står i hvert fald nu 
selv i spidsen for holdene.

- Zumba er en form for 
koncept, men latin jam er 
ikke et koncept. Jeg har selv 
sat det sammen af mange 
års erfaring i både dans og 
aerobic, fortæller Marianne 
Slottboe og forklarer, at la-

tin jam lige så godt kunne 
hedde Vild med latindans 
uden partner.

Det er en blanding af 
samba, cha cha og salsa, 
hvor deltagerne bruger 

hele kroppen, og hofterne 
roterer.

Marianne Slottboe håber, 
at latin jam vil betyde, at 
deltagerne får øjnene op for, 
at dans også er motion.

- Det tager pusten fra én, 
når det kører. Flk bliver så 
glade, bare musikken spil-
ler, siger Marianne Slott-
boe.

Hun har en anden pointe 
med holdene. Mange kvin-
der vil nemlig gerne danse, 
men kan ikke lokke man-
den med, og her kan de 
danse uden at være afhæn-
gig af en partner. Marianne 
Slottboe oplever dog på 
sine pardans-hold, at det er 
mændene, som bliver mest 
vilde med dansen.

Skal være hit
Foreløbig kører latin jam 
som fem ugers intro-forløb.

- Nogle hold er åbne i cen-
tret, men her er man meldt 
til et fast hold. Så bliver også 
mere socialt, siger Marianne 

Slottboe og forklarer, at hvis 
der kom nye løbende, måtte 
de starte forfra hele tiden.

Det er derimod menin-
gen, at der bliver bygget 
på over de fem uger, så 
deltagerne bliver bedre og 
bedre.
- For mig er det vigtigt at 
»skrue« holdet rigtigt sam-
men, så det ikke bare bliver 
et »pop«-hold men et hit, 
hvor man glæder sig til at 
komme uge efter uge, hvil-
ket er kendetegnet for alle 
vores programsatte hold, 
fortæller Marianne Slott-
boe og lover, at det er super 
sjovt.

Marianne Slottboe bru-
ger de to hold i latin jam til 
at få et bud på, hvor meget 
latin jam skal fylde på pro-
grammet, når ny sæsonen 
begynder efter sommerfe-
rien. Hun drømmer om, at 
der med tiden vil være fl ere 
niveauer, som deltagerne 
kan vælge imellem.

britt

Tandproteser holder i mange år, hvorfor så betale dem på én gang,
når det ikke er nødvendigt?
Eksempel:
En tandbehandling til kr. 10.000 kan betales med kr. 256,65 om
måneden inklusive renter og gebyrer. Kom og få råd.

5 års garanti på nye tandproteser og finansiering 
af tandbehandlinger over op til 5 år.

RÅD TIL NYE TÆNDER

Ringsted
Møllegade 12 · Tlf. 57 61 09 33

Haslev
Torvet 9 · Tlf. 56 31 25 26

www.tpt.dk

TANDPROTESER MED LIVSKVALITET

Sct. Hansgade 43 | 4100 Ringsted | Tlf. 41 788 789 | ringsted@bailine.dk | www.bailine.dk
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Latinske rytmer uden koncept
Omkring 25 delta-
gere har meldt sig 
til det første hold 

i latin jam, som 
Slottsboe Puls & 

Power har oprettet.
Foto: Hans-Jørgen 

Johansen.

Marianne Slottboe håber, at 
latin jam kan få fl ere til at 
fi nde ud at, at dans er en rig-
tig god motionsform. Pulsen 
ryger i hvert fald op på delta-
gerne i latin jam.

Orelund, Sjælland 

Diskret og professionel behandling 
på Orelund Gods

– en del af Behandlingscenter Tjele.
Mere end 20 års erfaring med afhængighed 

www. tjele.com/orelund
Døgntelefon 70 20 40 80

Vi har hjulpet tusinder 
til et bedre liv uden 

alkohol og /eller medicin

Alkoholbehandling på Sjælland

Orelund Gods, 
Sjælland 

HELSE
SUNDHED & VELVÆRE Annonce
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LO Midtsjællands for-
mand, Henrik Kjær, har 
mange arbejdsopgaver 
foran sig, og fødselsdags-
ønsket var klart, da han 
rundede 50 år i onsdags. 
Et regeringsskifte skal 
øge fokus på fællesskabet 
i det danske samfund.

- Jeg kan godt lide at have 
mange bolde i luften, og 
der er en masse ting, som 
jeg synes er spændende. Jeg 
er et politisk interesseret 
menneske, der er aktiv på 
mange planer. Sådan har 
det altid været, og sådan 
forestiller jeg mig også, at 
det fortsætter fremover, si-
ger Henrik Kjær.

Udover arbejdet som 
formand for LO Midtsjæl-
land er han politisk aktiv 
i Enhedslistens lokale ar-
bejde. Han stillede op som 
spidskandidat ved kom-
munalvalget i november 
sidste år, men han kom 
ikke ind.

- Jeg deltager i diskus-
sionerne i Enhedslisten, og 
bestræber mig på at være 
med til at skabe foran-
dring. Det er de politiske 
resultater, der er det vigti-
ge og ikke hvilke personer 
der står bag. Det ligger mig 
meget på sinde at forbedre 

forholdene for de fattige 
og for vores natur. Derfor 
er jeg også meget optaget 
af økologi, siger Henrik 
Kjær.

Han er vokset op i først 
Roskilde og fl yttede sene-
re til Næstved, inden han 
for syv år siden fl yttede til 
Ringsted.

- Jeg havde arbejdet i 
Ringsted i nogle år, inden 
jeg fl yttede hertil, og jeg 
må indrømme, at jeg blev 
positivt overrasket, da jeg 
fl yttede ind på Abelsvej. 
Ringsted er en hyggelig 
by med mange gode kul-
turelle tilbud. Jeg kan ek-
sempelvis rigtig godt lide 
mangfoldigheden i sydby-
en, påpeger Henrik Kjær, 
der er aktiv i Parkrådet i 
Sydbyen og medlem af in-
tegrationsrådet for LO.

Henrik Kjær havde et 
stort fødselsdagsønske.

- Jeg ønsker mig et sy-
stemskifte i Danmark, og 
det kræver ikke kun et 
regeringsskifte men også 
en holdningsændring hos 
danskerne. Jeg fornemmer, 
at skiftet er i gang ikke 
mindst på grund af den 
økonomiske krise. Det har 
fået mange til igen at rette 
blikket mod fællesskabet 
i blandt andet fagbevæ-

gelsen. Det bør få fl ere til 
at vende tilbage til fagbe-
vægelsen, påpeger 50-års 
fødselaren.

fønss

HUSK
Adria-Hobby-Hymer-Fendt

!
48 år i branchen gi´r kyndig

vejledning og en god handel
HERRESTRUP
4571 GREVINGE
Tlf. 59 65 99 11

www.cccm.dk

Informationsmøde
- om nye erhvervsakademiuddannelser

H
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Informationsmøde

Tirsdag den 18. maj 2010

Kl. 19:00 til c
a. 21:00

Mød frem på Erhvervsakademiet og få information
om de spændende korte videregående uddannelser til:
• Laborant
• Fødevareteknolog
• Ernæringsteknolog
• Procesteknolog

Kom tæt på tingene med en rundtur i vore laboratorier,
pilotanlæg og proceslokaler.

Vi byder på en lille forfriskning.

Informationsmødet foregår på:
Erhvervsakademiet, Uddannelsescentret i Roskilde
Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde.

Læs mere på www.ucr.dk

Uddannelsescentret i Roskilde, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde, tlf.: 46 34 62 00, www.ucr.dk

LO-formand fylder 50 år

Henrik Kjær nyder arbej-
det som formand for LO 
Midtsjælland, der dæk-
ker Faxe, Sorø og Ringsted 
Kommuner.  
Foto: Hans-Jørgen Johansen

Karen Brinck, 
Jystrup, er en 
af de mange 
kunstnere, der 
er klar til at vise 
sin kunst frem i 
pinsen.

Hvis også lige vejret arter 
sig, kan pinseudfl ugten 
ikke blive meget bedre. Tag 
en tur på landet ved Jystrup, 
hvor kunsthåndværker Ka-
ren Brinck igen i år holder 
åbent hus. Nyd madkurven 
i skovhaven og gå på opda-
gelse i atelieret.

Karen Brincks nyeste ar-
bejder er med lyse kridtede 
baggrunde, både på blom-
stermalerierne og på de ab-
strakte malerier. De øvrige 
motiver spænder vidt fra

fabeldyr, vilde dyr og her-
lige børn, alt i et naivistisk 
penselstrøg til portrætter 
af politiske kvinder. Male-
teknikken er sand limet på 
groft lærred som herefter er 
grundet og så malet i fl ere 
lag. Denne teknik giver et 

stofl igt og meget levende 
udtryk og der fremkommer 
mange farver fra de inder-
ste lag som skimtes som 
bagvedliggende lysglimt.

Karen Brinck holder 
åbent i forbindelse med 
Kunstdage i pinsen, den 
store vestsjællandske begi-
venhed, der i år omfatter 
hele 79 åbne kunstnerhjem 
strækker sig over alle pin-
sedagene fra den 22. maj til 
den 24. maj. Alle dage fra 
klokken 11 til 17.

Lokal kunst, madkurv 
og en tur i skoven

Alien Beat Club optrådte i RingStedet for fuld musik 
søndag den 2. maj, hvor omkring 500 unge og ældre 
havde fundet vej til RingStedet på trods af det gode 
vejr.

Alien beat Club blev nummer to i X-factor i 2009 og 
er stadigvæk et hit. De sang mange af deres kendte 
sange til glæde for de fremmødte. Efter showet skrev 
de autografer, inden de drog videre til Korsør.

ABC for fuld musik

Der er familie-aktivitets-dage for hele familien på 
Gammel Slimmingevej 8b, Slimminge, 4100 Ringsted 
på lørdag den 15. maj og søndag den 16. maj fra klok-
ken 10 til 15. Der holdes udsalg på alle ikke bortauktio-
nerede effekter fra internetauktionen www.bofl ot.dk, 
og så åbner loppemarkedet med hundredvis af gode 
ting og sager.

I kan tage børnene med på tur i plantagen og kigge 
på fårene, der har travlt med deres nyfødte lam. Der 
bliver serveret kaffe og kage på gårdspladsen, og skul-
le der være mere energi tilbage, kan man kigge forbi 
det lille husmandsmuseum.

Familieaktiviteter på 
Bøgedal
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Indendørs skodder i mas-
sivt træ vil give dit hjem et 
fantastisk eksklusivt løft.

Med nye designede og 
moderigtige skodder be-
stemmer du selv. Disse 
kan lukkes, så der opnås 
fuldstændig privatliv og 
fred, eller lamellerne kan 
drejes mere eller mindre, 
så lige dit ønskede lysind-
fald kommer ind i rummet. 
Åbner man lamellerne helt, 
bliver lysindfaldet maksi-
malt. Dette giver en helt ny 
atmosfære til dagligstuen 
og eller i hele hjemmet. 
Skodderne er også med til 

at beskytte møbler og tæp-
per fra at falme.

Plantation Shutters eller 
på dansk Plantage Skodder 
bliver fremstillet af Skod-
desnedkerne i Danmark. 
Disse fås med to forskellige 
størrelse lameller - små 42 
milimeter eller den bredere 
størrelse på 62 milimeter. 
I en enkel og tidløs form, 
til et vindue vil der typisk 
skulle bruges fi re skodder, 

men andre inddelinger kan 
i nogle tilfælde være mere 
praktiske.

Skodder vinder mere og 
mere indpas hos dansker-
ne i takt med, at folk søger 
frisk inspiration fra solrige 
steder, såsom Californien, 
Sydeuropa og Australien. 
Skodder med vipbare la-
meller er mere moderne 
end traditionelle skodder 
og passer lige så godt til æl-
dre som til nye huse, bygget 
med store værelser og især 
hvis der er store vinduer. 
Plantage skodder er den 
perfekte løsning, hvis du 
ønsker en ny smuk stil og 
stemning.

Du kan bestille dine 
smukke skodder i hvide, 
naturtræ (eller efter eget 
farveønske) hos Skodde-
snedkerne i Kalundborg på 
telefon 59 50 20 94.

HUSK 
48 år i branchen

   gi´r god baggrund
for kyndig vejledning !

HERRESTRUP
4571 GREVINGE
Tlf. 59 65 99 11

www.cccm.dk

KIG IND
Vi viser ejendommen frem

Lørdag den 15. maj
kl. 12.00 - 13.00

på Kærehave Skovvej 15 i Ringsted

Sjæl og charme

Bo trygt og godt i en af de 100 år gamle 
bygninger på Kærehave Landbrugsskole. 

Ejendommen er fuldt restaureret med  
respekt for bygningens smukke detaljer og 
18 dejlige lejligheder står klar til indflytning 
i løbet af foråret og sommeren 2010.

Lejlighederne varierer i størrelse og indret-
ning. Alle er de lyse og venlige og til hver 
lejlighed hører et godt kælderrum. Der er 
fælles atriumgård og udendørsarealer og 
bygningen udstyres desuden med elevator 
og stolelift for ældre- og handicapvenlig 
indretning. 

For yderligere information kontakt venligst 
H&D Partner v/ bygherre Hardy Hansen på tlf. 3028 1506. 

Nu præsenteres
en perlerække af smukke 

Nye  
lejligheder 

Tæt ved skoven

Udlejningen 
er igang!

BOLIG

Årstiderne har forskellige 
temperaturer, og derfor 
skal sengen selvfølge-
lig heller ikke være ens 
»klædt på« året rundt. Om 
sommeren skal den tunge 
vinterdyne skiftes ud med 
et let, svalende sommer-
dyne.

Vi koger under dynen. Det 
begynder med, at vi skruer 
ned for varmen i sovevæ-
relset, så slukker vi helt, og 
hen på foråret er der stadig 
ulideligt varmt under den 
tyngende vinterdyne. Det 
er signalet til, at dynen for 
fl ere uger siden burde være 
skiftet ud med en let, sva-
lende sommerdyne.

- Vi kalder vores nye som-
merdyne for Solo. Vi har 
gennem årtier udviklet den 
ideelle sommerdyne, så alle 
kan få den dejligste som-
mersøvn, opfordrer Lene 
Sand fra Ringsted Dun.

Solo fås i to varianter. 
Den ene med de dejligste 
bløde, hvide, europæiske 
moskusdun og den anden 

med hvide, europæiske an-
dedun. Den første med bæ-
reevne på 11 og den anden 
på 10.

- Populært forklaret siger 
bæreevnen noget om dune-
nes styrke og dermed den 
luft mellem dunene, som er 
med til at holde på varmen, 
fortæller Lene Sand, der er 
marketingansvarlig ved 
Ringsted Dun.

Jo højere bæreevne, jo 
bedre evne til at holde på 
varmen.

- Gode råvarer er selvføl-
gelig vigtige for, at bæreev-
nen kan bibeholdes i mange 
år, og de nye Solo-dyner har 
kun 240 gram dun.

Våret er selvfølgelig i 100 
procent bomuld, og på trods 
af mange gode opfi ndelser 
er dun stadig soveværelsets 
bedste isoleringsmateriale, 
samtidig med at dun beva-
rer letheden og en nærmest 
svævende fornemmelse.

- Vores specialvævede 
bomuldsvår er sikret mod 
husstøvmider. Det er så 
tætvævet, at mider ikke 

kan slippe igennem. En god 
sikkerhed for allergikere, 
for soveværelset har ellers 
optimale forhold for hus-
støvmider med varme og 
en høj luftfugtighed. Vi er 
ikke kede af at kalde vores 
dyner for eksklusive, for de 
er ikke kun omhyggeligt 
udviklet på baggrund af 
vores lange erfaring, men 
de er også produceret med 
behørig hensyn til miljøet. 
De er derfor kontrolmærket 
med Øko-Tex 100 - klasse 1, 
Nomite og Downafresh. De 
er derfor også uden aller-
gifremkaldende stoffer og 
unødige kemikalier, siger 
Lene Sand.

Skal friskheden tilbage 
i soveværelset med et par 
sommerdyner, kan interes-
serede blive hjulpet videre 
på hjemmesiden www.
ringsted-dun.dk, hvor der 
er masser af gode råd og 
ideer til at fi nde den rigtige 
sommerdyne. Her er det 
også muligt at fi nde nær-
meste forhandler af de nye 
Solo-sommerdyner.

Giv plads til den friske søvn

Solo hedder de nye 
sommerdyner fra 
Ringsted Dun. En 
afsvalende sommer-
lethed, der fås i to 
varianter. Enten med 
andedun eller med mo-
skusdun. Begge svaler 
den sovende gennem 
den lune sommertid.

Nye moderigtige skodder med et 
frisk pust af sommer

Plantage skodder er meget 
alsidige og kan med fordel 
bruges i mange forskellige 
miljøer.
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BOLIG

 I godt tre måneder har 
det på EDC’s hjemmesi-
de været muligt på at se 
de endelige priser, boli-
ger er blevet solgt til. 

Og hvis man tror, at det 
er liebhaveradresser og 
kendis-boliger, der i stor 
stil søges priser på, så må 
man tro om igen. EDC har 
gennemført en optælling 
af alle de adressesøgnin-
ger, som er blevet foreta-
get på edc.dk af boliger-
nes faktiske salgspriser, 
og har på den baggrund 
lavet en Top 5 for alle lan-
dets kommuner over de 
veje, fl est søger priser på.

I Ringsted kommune er 
det boliger på disse fem 
veje, som der fl est gange 
er søgt faktiske salgspri-
ser på:

- Slimmingevej.
- Østre Parkvej.
- Haraldstedvej.
- Klosteråsen.
- Ringstedvej.
Det er typisk perso-

ner, der aktuelt er bo-
ligsøgende, der bruger 
funktionen med faktiske 
salgspriser, fordi de kan 
få et indtryk af det lokale 
prisniveau, hvis der for 

nyligt er solgt boliger på 
den pågældende vej el-
ler i samme område. Og 
dermed vurderer EDC, at 
søgefunktionen med fak-
tiske salgspriser har fået 
den tiltænkte virkning. 
EDC valgte netop at of-
fentliggøre salgspriserne, 
for derved at give køber 
og sælger adgang til den 
samme viden om den lo-
kale pris- og markedssi-
tuation.

- I den første periode 
efter lanceringen var der 
helt naturligt en kraftig 

trafi k på søgefunktionen, 
hvor brugernes møn-
ster var at søge en række 
adresser ud ved samme 
besøg. I dag ser vi fortsat 
mange besøg på siden, 
men de er af kortere va-
righed. Det indikerer, at 
det er én eller få speci-
fi kke boliger, som bruge-
ren gerne vil se salgspri-
sen på, fortæller Thomas 
Christensen, der er stats-
aut. ejendomsmægler og 
indehaver hos EDC Ring-
sted i Ringsted.

Det er dog ikke EDC’s 

opfattelse, at oplysningen 
om den tidligere faktiske 
salgspris er udslagshos 
boligkøberne.

- Det er fortsat en kom-
bination af økonomisk 
formåen og mavefornem-
melse, der afgør om man 
foretager et boligkøb el-
ler ej. Så kan man bruge 
de faktiske salgspriser 
som et pejlemærke for 
områdes prisniveau, men 
de kan ikke bruges til en 
præcis prisfastsættelse af 
en given bolig, siger Tho-
mas Christensen.

- Der er ikke to boliger el-
ler boligsalg, der er helt 
sammenlignelige. Både 
grund og bolig varierer 
de fl este steder, sælgerne 
kan have accepteret et 
lavere bud, fordi det var 
vigtigt at få solgt hurtigt, 
ligesom en påkrævende 
istandsættelse af en nært-
liggende bolig kan have 
betydning for, at den er 
solgt billigere end den, 
man selv har udset sig.

På edc.dk kan du se Top 
5 listerne over de mest 
søgte veje for alle landets 
kommuner.

HAVEPLANTE TILBUD
Thuja Hækplanter i 7 sorter:  Smaragd, Fastigiata,
Brabant m.fl . Planter m/klump el. potte:
Pr. 10 stk.  40-50 cm  kr.  350,-
Pr. 10 stk.  80-100 cm  kr.  700,-
Pr. 10 stk.  100-125 cm  kr.  800,-
Pr. 10 stk.  125-150 cm  kr.  1000,-
Pr. 10 stk.  150-175 cm  kr.  1500,-
Taks/Buksbom/Laurbær i sorter:
Pr. 10 stk.  40-50 cm  kr.  400,-
Pr. 10 stk.  80-100 cm  kr.  900,-
Bøge- og ligusterhækplanter (barrodsplanter)
Pr. 10 stk. fra  kr.  70,-
Store stedsegrønne:
Pr. 10 stk. ass. 150-200 cm    kr.  1800,-
Bøgeplanter i potter:
Pr. 10. stk. 125 -175 cm    kr.  800,-
Store Rhododendron, Hjertetræ, Kejserbusk, Troldhassel, 
Cypres, Enebær, Gran, Duftsnebolle m.fl . til rimelige priser.

Bestilling/Besigtigelse: Ring venligst
23 49 16 20/56 65 15 10 - René Larsen

HUSK 
         Utroligt men sandt:

3 mdr.s ombytningsret når du
 køber brugt campingvogn hos CC. 

 
HERRESTRUP
4571 GREVINGE
Tlf. 59 65 99 11

www.cccm.dk

HJEM TIL MALERARBEJDE

ÅBENT HUS
Kom til åbent hus søndag den 16. maj 2010 kl. 13.00 - 14.00 i vores prøvebolig på Diget 53 i Ringsted, og oplev de nye 
rækkehuse i villakvalitet. 

KÆRUP PARK – RINGSTED

RÆKKEHUSE I ET PLAN

www.nccbolig.dk    telefon 39 10 37 00   

Men kun af den sjove slags ! Drømmer du om at bo i det perfekte kompromis ? Du kan nyde villa livet uden at skulle 

bekymre dig om hvem der skal male panelerne og det udvendige træværk. Du får have - men i overkommelig størrelse. 

Du får carport med plads til bil og cykel. Du får luft rundt om huset - men bor stadig i rækkehuskvartetet, med sin 

charme, samvær og hygge. Diget i Kærup Park giver dig mulighed for at vælge mellem to typer på 108 og 120 m2. Alle 

med tre værelser, stor stue og køkken, samt dejligt badeværelse. Nogle har endda to badeværelser - ligesom i en villa.

Disse veje søger fl est priser på i Ringsted

På www.edc.dk/salgspriser er det muligt at udsøge de fakti-
ske salgspriser på boliger, der er handlet helt tilbage til 1992. 
Dermed kan man også fi nde de mest populære adresser i 
Ringsted.
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MOTOR

Ældre bilister udgør en sti-
gende andel af trafi kbille-
det. I en ny analyse sætter 
Havarikommissionen for 
Vejtrafi kulykker (HVU) fo-
kus på de ældres trafi kulyk-
ker for at kunne bidrage 

til, at de ældre kan færdes 
mere sikkert i trafi kken og 
bevare deres mobilitet.

Højere levealder og fal-
dende fødselstal betyder, 
at ældre bilister udgør en 
stadigt større gruppe i tra-
fi kken. Desuden er de æl-
dre i dag meget mere aktive 
og mobile langt op i årene. 
Derfor skal der større fokus 
på at skabe sikkerhed i tra-
fi kken for de ældre bilister. 
Det skal HVU’s nye analyse 
af alvorlige ulykker, hvor 

ældre bilister er involveret, 
være med til at bane vejen 
for.

- Vi skal skabe de rigtige 
rammer for at ældre kan be-
vare deres mobilitet og høje 
aktivitetsniveau i så høj en 
alder som muligt, udtaler 
transportminister Hans 
Christian Schmidt (V).

Undersøgelser viser, at 
ældre ikke er mere farlige 
i trafi kken end andre tra-
fi kanter. Men når de ældre 
er involveret i trafi kulykker, 

kommer de oftere alvorligt 
til skade, fordi de er fysisk 
mere skrøbelige.

Med sin undersøgelse vil 
HVU blandt andt nærmere 
kunne belyse, hvad det er 
for forhold, der ofte forår-
sager ulykker med ældre. 
Undersøgelsen omfatter 
dybdeanalyse af omkring 
30 alvorlige ulykker med 
førere på 70 år og derover i 
person- og varebiler. Resul-
taterne vil foreligge ultimo 
2011.

LYKKEN ER GOD SERVICE.
ERFARING SIKRER KVALITETEN SÅ DIN BMW FORBLIVER 100% BMW

Jørgen Mølgaard A/S, Frejasvej 18, 4100 Ringsted, Tlf. 57614488, www.jmas.dk
BMW Service
Autoriseret værksted

Rigtig mange bilister over-
vejer, at privatlease i stedet 
for at købe bilen. Men i fl e-
re tilfælde er det billigere 
at købe bilen end at lease 
den, viser beregninger fra 
FDM.

Bilforhandlerne bugner 
med tilbud om privatlea-
sing af en ny bil til »næsten 
ingen penge«. Men bag 
de tillokkende priser kan 
gemme sig nogle vilkår, 
der er umulig for den en-
kelte bilist at gennemskue. 
Det ser FDMs rådgivning 
eksempler på hver dag i for-
bindelse med rådgivningen 
af bilister, der overvejer pri-
vatleasing.

- Ved den rigtig kontrakt 
har privatleasing den for-
del, at man ikke hæfter for 
restgælden. Det kan være 
en stor lettelse for mange 

bilejere, da de er uafhæn-
gige af bilprisernes udvik-
ling, siger advokat i FDM 
juridiske rådgivning, Len-
nart Fogh.

Men før man beslutter sig 
til at privatlease, skal man 
lave beregninger på, om det 
reelt kan betale sig at lease 
i stedet for at købe og læse 
kontakten grundigt igen-
nem. FDMs medlemsblad 
Motor har lavet en række 
beregninger på de samlede 
omkostninger ved at hen-
holdsvis eje og privatlease 
nogle af de biler, der ligger 
højst på danskernes hitliste. 
Resultatet er, at de samlede 
omkostninger generelt er 
højere ved leasing, og i stort 
set alle tilfælde er det billi-
gere at købe bilen selv, hvis 
man får en rabat ved køb, 
end at tegne en privatlea-
singkontrakt.

- Hvis privatleasing skal 
være en fordel, så er man 
nødt til at gøre sit forar-
bejde grundigt og regne 
på, hvad det ville koste at 
købe en tilsvarende bil. 
Desuden skal man bruge 
sin sunde fornuft, siger 
Lennart Fogh.

Motor har beregnet ud-
gifterne på 15 biler i tre for-
skellige klasser, og tenden-
sen er, at leasing ofte først 
bliver økonomisk attraktivt, 
hvis man ønsker at lease en 
stor familiebil. Læs mere i 
Motors majnummer eller 
klik ind på FDM.dk/lea-
sing-af-bil, hvor der er gode 
råd om privatleasing.

Privatleasing kan ikke altid betale sig

I fl ere tilfælde er det bil-
ligere at købe bilen end at 

lease den, viser beregninger 
fra FDM. Foto: Karsten M. 

Lemche, FDM

Et særligt forårstegn fra Peugeot er 107 Cool, der gør sig be-
mærket med smarte detaljer og aircondition.

Der er forår i luften, og 
solen er blevet en hyppig 
gæst på den danske him-
mel. Peugeot har derfor 
skudt en Cool-kampagne 
bestående af 14 model-
ler med aircondition som 
standard til attraktive pri-
ser i gang.

På turen ud i det blå 
eller på langturen til sy-
dens sol er aircondition 
en uundværlig feature, 

som sikrer både bilens fø-
rer og passagerer optimal 
komfort. Derfor tilbyder 
Peugeot med sin Cool-
kampagne aircondition 
som standardudstyr kom-
bineret med skarpe priser 
på tværs af det brede mo-
delprogram. Så spring ud 
i solen og tag hen til den 
lokale Peugeot forhandler. 
Cool-kampagnen gælder 
indtil den 31. maj.

Peugeot har 
forårsfornemmelser

Ældre bilisters sikkerhed bliver undersøgt

Feriesæsonen nærmer sig. 
Planlægger du at køre på 
ferie, er det vigtigt, at din 
bil er i stand til at klare 
strabadserne.

- År efter år hører vi hi-
storier fra vores kunder, 
der må ind på et lokalt 
autoværksted i Frankrig 
eller Tyskland på deres 
ferie, fordi bilen pludse-
lig strejker. Det er ofte 
et dyrt og unødvendigt 
afbræk i ferien, som vil 
kunne undgås, hvis man 
får kigget sit køretøj efter 

i sømmene inde ferietu-
ren, siger adm. direktør 
i Applus+ Bilsyn, Arne 
Willerslev-Legrand.

Derfor anbefaler syns-
virksomheden et ferie-
tjek af dit køretøj, så du 
undgår situationer, hvor 
bremserne på bilen svig-
ter under campingferien 
i alperne, eller at motoren 
får uoprettelige skader, 
når den møre tandrem 
brister.

Undgå værksteds-
besøg på ferien
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I Benløse Kirke gør man 
klar til pinsen med en 
stor korkoncert tirsdag 
den 18. maj klokken 19. 
Det er Nørrevangskirkens 
Pigekor fra Slagelse med 
dirigent Signe Bech Sch-
nedler, som kommer og 
synger.

Koret fra Nørrevangs-
kirken er et Vestsjællands 
bedste pigekor. Det består 
af 25 piger i alderen 12 til 
20 år, der udover at synge 
til gudstjenester i kirken, 
også laver koncerter og 
deltager i konkurrencer. 
Således har koret fl ere 
gange været i udlandet til 
stævner, ligesom koret har 

tradition for at være med 
i toppen af den nationale 
korkonkurrence ’Sanger-
dyst fra kyst til kyst’ - som 
de vandt i 2006. Koncerten 
i Benløse er en optakt til 
korets tur til London i juli 
dette år.

Pigerne synger et bredt 
repertoiret, og de har så-
ledes beskæftiget sig med 
både pop, jazz og klassisk 
kirkemusik.

Endelig vil børnekoret 
og ungdomskoret fra Ben-
løse medvirke ved kon-
certen, hvor de vil synge 
sammen med gæsterne 
fra Slagelse.

over 200 spændende

udstillere med bl.a.:

blomster & udeliv

bolig & interiør

mode, velvære & aktiv livsstil

mad & delikatesser

køb din billet ved indgangen

eller på billetnet.dk

læs mere på

www.ledreborgslot.dk

L E D R E B O R G  S L O T

BESØG

DANMARKS

STØRSTE
LIVSSTILSMESSE

PÅ LEDREBORG 

SLOT

21. - 24. MAJ

- KUN 30 MIN. FRA KØBENHAVN

SHOWS & MUSIK,

BØRNELAND, LÆKRE 

SMAGSPRØVER,

LAGERSALG OG

OPLEVELSER FOR HELE 

FAMILIEN

 

5-6-7 AUGUST ’10

BILLET- & INFOTELEFON  88 20 20 20
KØB DIN BILLET PÅ RINGSTEDFESTIVAL.DK ELLER I DIN LOKALE

3 DAGE! 60 BANDS! 4 SCENER! CAMPING!

DIZZY MIZZ LIZZY
THOMAS HELMIG
SANNE SALOMONSEN
RICK ASTLEY
KOOL & THE GANG
MAGTENS KORRIDORER´THE STORM
DÚNÉ´BURHAN G + JOEY MOE´MIKE TRAMP
MEDINA´RASMUS SEEBACH´RASMUS NØHR
ODENSE ASSHOLES´BABYLOVE & THE FANDANGOS´SURFACT
GINGER NINJA´THOMAS HOLM´NABIHA´TALCO´BRING DET PÅ
7 TALLET´JASMIN´KASPER NYEMANN´SMINKEDUKKEN
KATO´RUNE RK´MORTEN BREUM´DJ ALEXANDER BROWN
& MORTEN HAMPENBERG FT. YEPHA´LARSEN LIGHT
TOURNESOL´WALKERS´SOUVENIRS
THE DIXIELAND GIPSYBAND´REPEATLES
SUSSI & LEO´QUEEN MACHINE´PATOGEN
KLAUS WUNDERHITS´BACK IN BLACK
MICHAEL JACKSON TRIBUTE´KINGS OF ROCK
LED ZEPPELIN JAM´THE SHAKY GROUND FAMILY
POLKAHOLIX´DARIO VON SLUTTY
DEN DANSKE MAFIA´VEJGAARD

■ ■
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■ ■
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KINO RINGSTED
57 61 03 00

WWW.KINORINGSTED.DK

Danmarkspremiere!
Torsdag til søndag kl. 
12.45, 15.30 og 18.15 

fl g. dage kl. 18.15

Robin Hood
Fantastisk nyindspilning af 

den evigt unge legende. Bestil 
billet! T. o. 11år. Kun 80 kr.

Torsdag og fl g. dage kl. 20.50

An Education
Lone Scherfi gs fremragende 
Oscar-nomine-rede fi lm. Kun 

70 kr. Fr. u. 7 år.

Billetkontoret åbner 1 time
før dagens 1. forestilling.

Forsalg i KINO. Teleslynge
www.kinoringsted.dk

online-bestilling

L i thograf i :  Gunnar  Pa lander

VisitOdsherred.dk

Odsherreds

Kunstdage

Åbent hus hos gallerier, kunsthåndværkere, ateliers m.m.

Pinsen 22. - 24. maj 2010

Velkommen til

KUNSTDAGE I PINSEN
22. - 24. maj 2010

ÅBENT HUS
Oplev mere end 
170 udstillings-
steder, kunsthånd-
værkere og atelie-
rer i Odsherred,
Kalundborg,
Holbæk, Lejre,
Roskilde, Ringsted,
Slagelse og Sorø.

Program for kunst-
dagene kan fås på
turistbureauer,
biblioteker og på 
www.kulturregion-
midtogvestsjaelland.dk
eller
VisitOdsherred.dk

BESØG MINDST 
4 STEDER OG 
DELTAG I KUNST-
KONKURRENCEN

KULTUR

Russell Crowe har ho-
vedrollen som den le-
gendariske Robin Hood 
i den nye fi lm om hel-
ten. I det 13. århundreds 
England tager Robin og 
hans håndgange mænd 
kampen op mod korrup-
tionen i Nottingham og 

står i spidsen for et oprør 
mod kongemagten. 

Historien om mester-
bueskytten Robin begyn-
der, da han går i Kong 
Richards tjeneste i kri-
gen mod Frankrig. Efter 
Richards død rejser Ro-
bin til Nottingham, som 

lider under den korrupte 
og despotiske sherif, der 
overbeskatter byen.

Robin forelsker sig i 
den slagfærdige enke 
Lady Marion. Hun er 
dog usikker på, hvilke 
hensigter korsfaren fra 
de dybe skove har. For at 

redde byen samler Robin 
en gruppe mænd, som 
udser sig den forkælede 
overklasse som deres 
mål. 

Robin Hood spiller 
frem til torsdag den 20. 
maj i Kino Ringsted.

Robin Hood tager kampen op

Det er blevet Russell Crowes 
tur til at tage fra de rige og 
give til de fattige i en ny fi lm 
om Robin Hood.

Stor kor-koncert i Benløse

Nørrevangskirkens Pigekor 
fra Slagelse synger i Benløse.
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TILLYKKE

For at deltage i lodtrækningen skal De blot indsende løsningen til Ringsted 
Avisen Weekend senest tirsdag kl. 9.00 - Så deltager De i lodtrækningen 
om gavekort på 75.- eller 50.- kr.  til brug hos en af denne sides annoncører. 
Vinderne bekendtgøres i Ringsted Avisen Weekend i det følgende nummer.

Mærk venligst kuverten »KRYDSORD«

Navn: 

Adresse:

Post-nr. og by:

Gavekort ønskes fra:1100

Vindere

75.- kr.
Ole Westergaard
Fluebæksvej 33
4100 Ringsted

50.- kr.
Egil Jensen
Hyldegårdsvej 14 1
4173 Fjenneslev

DAGBLADETDAGBLADETDAGBLADETDAGBLADETDAGBLADETDAGBLADETDAGBLADETDAGBLADET

DAGBLADETDAGBLADETDAGBLADETDAGBLADETDAGBLADETDAGBLADETDAGBLADETDAGBLADET

D
AG

B
LAD

ET
D

AG
B

LAD
ET

D
AG

B
LAD

ET
D

AG
B

LAD
ET

D
AG

B
LAD

ET
D

AG
B

LAD
ET

D
AG

B
LAD

ET
D

AG
B

LAD
ET

D
AG

B
LA

D
ET

D
AG

B
LA

D
ET

D
AG

B
LA

D
ET

D
AG

B
LA

D
ET

D
AG

B
LA

D
ET

D
AG

B
LA

D
ET

D
AG

B
LA

D
ET

D
AG

B
LA

D
ET

Nyheder

Krydordsløsning uge 18

Jyllandsgade 11
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 84 64

GOBI vin er kendt for 
deres mange fornemme 

udmærkelser på vin.
Kom ind og se det flotte 

udvalg fra GOBI vin

KINO RINGSTED
TINGGADE 9

24 timers 
onlinebestilling på 

www.kinoringsted.dk
eller ring 

57 61 03 00
- åbner 1 time før 

1. forestilling

Vi har teleslynge

KRYDSORD

DIAMANTBRYLLUP!
Lilian og Poul Pedersen,
Bakkekammen 1, St. Merlø-
se kan den 18. maj 2010 fejre
diamantbryllup. I ønskes
hjertelig tillykke med dagen.
Morgenkaffe kl. 8.00.
Kærlig hilsen familien

Kære Mormor og Morfar
I ønskes hjertelig tillykke
med jeres sølvbryllup søndag
d. 16. maj 2010. Vi glæder os
rigtig meget til at fejre jer.
De største knus og kram
Thomas, Hanne og Jesper

Hej Morfar og Farfar
Johannes Hansen Smålods-
vej 33 Benløse. Du ønskes
tillykke med de 80 år den
18.05.10.
Åbent hus fra kl. 7.00.
Hilsen Rikke, Trine, Sandra

Sølvbryllup!
I anledning af Ulla og Cal-
les sølvbryllup den 25. maj
vil der være morgenkaffe for 
familie, venner og bekendte
på Asgårdsvej 156, Benløse
kl. 7.00.
Tillykke fra familien

Tillykke
Tillykke
Tillykke
Tillykke

Den skal være os i hænde 
senest mandag kl. 12.00 til 
den følgende torsdag/fredag.
Vil du ønske tillykke med foto 
koster det  5050 kr. kr. som bedes 
forudbetalt i check eller kon-
tanter. Ønskes indsendte foto 
retur, vedlægges frankeret 
svarkuvert

Vil du ønske tillykke med 
fødselsdage, jubilæer, bryl-
lupper eller andre mærke-
dage, send da Din hilsen til:

Husk at mærke kuverten 
»TILLYKKE«

RINGSTED WEEKEND
Søgade 6 • 4100 Ringsted

KIF-Badminton har netop 
afsluttet sæsonen, hvor 
turneringsholdet.

Sæsonen blev traditio-
nen tro afsluttet med et 
vellykket klubmester-
skab i Vigerstedhallen. 
Vinderne i de respek-
tive rækker blev føl-
gende: I Double Veteran 
A-rækken vandt Kim 
Schøndorff og Henrik 
Stig Hansen, nummer 
to blev Tommy Hansen 
og Ole Klinke. I  Double 
Veteran B-rækken vandt 
Stig Rasmussen og Finn 
Andersen over Preben 
Andersen og Kurt Olsen. 
I  Mixdoudle Veteran-
rækken blev Ole Klinke 
og Hanne nummer et, 
mens Mogens Rasmus-
sen og Kirsten Petersen 

måtte se sig besejret og 
ende på en anden plads.

Bad m i ntonudva lget 
er nu gået i gang med at 
planlægge den nye sæ-
son, og foreningen hå-
ber på at kunne komme 
til at spille to gange to 
timer om ugen.Tilmel-
ding til den nye sæson 
foregår den 16. august i 
klubhuset ved Kværkeby 
Stadion fra klokken 19. 
Har man spørgsmål til 
udvalget, så kontakt et 
af udvalgsmedlemmerne 
enten på telefon eller på 
e-mail. Formand Preben 
Andersen kan kontak-
tes på telefon 57 52 51 68 
eller pala@post.tele.dk. 
Næstformand kan kon-
taktes på telefon 57 52 55 
48 eller fi a@ingsted.dk.

Kamp om klubmesterskab
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TV 2Ugens TVDR

LØRDAG

DR1
17.10 (TTV) Før søndagen
17.20 Held og Lotto
17.30 Carsten og Gittes Vennevilla

(20:26)
17.50 Sallies historier
18.00 (TTV) De store katte (7)
18.30 TV Avisen med Vejret
18.55 SportNyt
19.05 (TTV) Høvdingebold (6:6)
20.00 ((S)) (TTV) Krøniken (22:22)
21.00 Kriminalkommissær 

Barnaby (26)
22.40 ((S)) Kærligheden har 

to sider
Amerikansk romantisk komedie
fra 1996.

00.40 Bag tremmer (10:12)
01.30-03.20 Boogie (G)

DR2
17.20 (TTV) Drømmehaver 

(4:4) (G)
17.50 (TTV) AnneMad i Spanien

(1:8) (G)
18.20 Ekstrem pilgrim i Egypten
19.20 (TTV) Fuck Cancer - Chris

MacDonald vs. Kræft (G)
20.00-22.15 DR2 Tema: Vulkaner
20.01 Kloden dannes
20.45 Katastrofen lurer
21.30 Dragen tæmmes
22.15 (TTV) Jan og grævlingen
22.30 Deadline
22.55 ((S)) Natural Born Killers

Amerikansk actionfilm fra 1994.
00.50 (TTV) I seng med DR2 (5:11)
01.00 Mord i forstæderne (9) (G)
01.45-02.30 Cape Wrath (6:8)

TV 2
16.00 HåndboldMatchen, direkte
16.55 HåndboldMatchen, direkte
18.00 Nyhederne og Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 (TTV) Dyrevenner Down

Under
19.00 Nyhederne
19.25 Regionalprogram
19.40 Håndbold: Oltchim Valcea-

Viborg (k), direkte
20.25 Håndbold: Oltchim Valcea-

Viborg (k), direkte
21.20 TV 2 Fight Night: Rudy

Markussen og Patrick Nielsen
23.00 TV 2 Fight Night: 

Kim Poulsen
23.35 TV 2 Fight Night: Vinni

Skovgaard og Kasper Bruun
00.35 Motorsport: Le Mans serien

- 2. afdeling
01.35 ((S)) Path to Paradise

Amerikansk historisk drama 
fra 1997.

03.15 Wild at Heart (8)
04.05-00.30 Savannah (31)

SØNDAG

DR1
17.00 Hammerslag i Sverige (1:2)

(G)
17.30 Vores store verden
18.00 Et rigtigt cirkusliv (3:8)
18.30 TV Avisen med Sport 

og Vejret
19.00 Enhedslistens landsmøde
19.30 (TTV) Reddet af sin slæde-

hund
20.00 Stein Bagger: 

Kan man stole på en løgner?
21.00 21 Søndag
21.40 SportNyt med SAS Liga
22.05 ((S)) Taggart: Soning
23.15 (TTV) Verdens værste

naturkatastrofer (8:13)
00.00 Bag tremmer (11:12)
00.50-01.20 2020 (8:8)

DR2
16.00 Syv mænd rider igen

Amerikansk western fra 1969.

17.40 (TTV) Tak er kun et fattigt
ord (G)

19.40 (TTV) Danske Vidundere:
Døndalen

20.00 (TTV) Bonderøven retro (1)
20.30 AnneMad i Spanien (2:8)
20.55 Apokalypse - chokket (3:6)
21.50 (TTV) Store danskere - Kaj

Munk
22.30 Deadline
23.00 Deadline 2. sektion (G)
23.30 (TTV) Gal eller genial (G)
23.45 (TTV) Koks i køkkenet (G)
00.00-01.00 (TTV) På vej til 

Paradis

TV 2
16.45 Helvedes Køkken (G)
17.30 Venner (34:236)
18.00 Nyhederne og Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 Han, hun og haven (10:16)
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Stjernetræf (6:6)
20.50 Vejret
21.00-23.30 ((S)) (TTV) No 

Country for Old Men
Amerikansk thrillerdrama 
fra 2007.

23.00 Hvor fanden er Herning?
(4:6) (G)

23.30 The Graham Norton Show
00.20 Venner (52:236) (G)
00.45 Venner (53:236) (G)
01.10 ((S)) Pinocchio

Italiensk komedie fra 2002.
02.55 Superstorm (3:3)

Engelsk thriller-miniserie 
fra 2007.

03.50-05.00 Pædofile under kniven

MANDAG

DR1
16.05 Family Guy (70)
16.30 (TTV) Splint & Co.
16.55 Minisekterne
17.00 Magnus og Myggen
17.15 Benjamin Bjørn
17.30 Karlsson på taget
18.00 Aftenshowet
18.30 TV Avisen med Sport
19.00 Aftenshowet med Vejret
19.30 (TTV) Søren Ryge 

præsenterer
20.00 (TTV) Livets planet (4:10)
20.50 (TTV) Bag om Livets planet
21.00 TV Avisen
21.25 Horisont: Farvel til Etiopien
21.50 SportNyt
22.00 Inspector Morse: 

Joannas grav
Engelsk krimi fra 1998.

23.40 (TTV) OBS
23.45 Vejrets magt (4:7)
00.15-01.05 Boogie Mix (G)

DR2
16.15 ((S)) Nash Bridges (96)
17.00 Deadline 17:00
17.30 Bergerac: Min ven Charlie
18.20 Verdens kulturskatte
18.35 Århundredets krig (6:19)
19.30 DR2 Udland
20.00 DR2 Premiere
20.30 ((S)) Mord mellem venner

Skotsk thriller fra 1995.
22.00 (TTV) Fra Herlev til Bol-

lywood (G)
22.30 Deadline
23.00 (TTV) De Omvendte (6:8)
23.30 The Daily Show 

- ugen, der gik
23.55 DR2 Udland (G)
00.25-00.55 Deadline 2. sektion (G)

TV 2
16.00 Nyhederne
16.05 Regionale nyheder
16.15 ((S)) Amys ret (81)
17.05 Venner (54:236)
17.30 Venner (55)
18.00 Nyhederne, 

Finans og Sporten

18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 Go’ aften Danmark
19.00 (TTV) Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 (TTV) De fede trin (5)
20.50 Station 2 Special: 

Tæt på overvågnings-tv
21.40 Station 2 Patrulje
22.00 Nyhederne og Finans
22.20 Regionale nyheder
22.30 Vejret
22.35 Hutlihut
23.10 Destination: Kidnapning
00.00 Jail
00.30 Criminal Intent
01.20 ((S)) Medium (66)
02.05 Life on Mars (12)
02.50 Venner (54:236) (G)
03.20 Venner (55) (G)
03.45 60 Minutes
04.30-05.00 Go’ aften Danmark

(G)

TIRSDAG

DR1
18.00 Aftenshowet
18.30 TV Avisen med Sport
19.00 Aftenshowet med Vejret
19.30 (TTV) Ha’ det godt (18:18)
20.00 (TTV) Hammerslag i Sverige

(2:2)
20.30 (TTV) Spise med Price
21.00 TV Avisen
21.25 Kontant
21.50 SportNyt
22.00 Talismanen (5:8)
22.45 Kodenavn Hunter II (5:6)
23.45 Optakt til det Europæiske

Melodi Grand Prix (1:2)
00.45-01.35 Boogie Mix (G)

DR2
18.20 Verdens kulturskatte
18.35 Århundredets krig (7:19)
19.30 DR2 Udland
20.00 (TTV) Gal eller genial
20.15 (TTV) Koks i køkkenet
20.30 Finanslovens Wildcards 

- Sydslesvig
20.35 (TTV) Ophør!
20.50 Dokumania: 

Fri os fra det onde
22.30 Deadline
23.00 Krigen set med amerikanske

øjne (13:14)
23.50 DR2 Udland (G)
00.20-00.50 DR2 Premiere (G)

TV 2
18.00 Nyhederne, 

Finans og Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 Go’ aften Danmark
19.00 (TTV) Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 (TTV) Alarm 112 (15:17)
20.35 (TTV) Praxis
21.10 Helvedes Køkken (9:10)
22.00 Nyhederne og Finans
22.20 Regionale nyheder
22.30 Vejret
22.35 SportsNyhederne
22.50 Hvor fanden er Herning?

(5:6)
23.20 Brian Mørk Show 2 

- med mere løg på! (5:12)
23.50 Criminal Intent (1)
00.40 ((S)) Medium (67)
01.25 ((S)) X-Files (116)
02.15 Venner (56:236) (G)
02.45 Venner (57:236) (G)
03.15 ((S)) New York Blues (194)
03.55-05.00 Lov og uorden

ONSDAG

DR1
18.00 Aftenshowet
18.30 TV Avisen med Sport
19.00 Aftenshowet med Vejret
19.30 Hvad er det værd? (19:20)
20.00 (TTV) Kender du typen? (2)
20.30 (TTV) Kæft, trit og knus (2)
21.00 TV Avisen
21.25 Penge
21.50 SportNyt
22.00 Mord på hjernen (12:21)
23.35 Onsdags Lotto
23.40 Optakt til det Europæiske

Melodi Grand Prix (2:2)
00.40 (TTV) OBS
00.45-01.35 Boogie Mix (G)

DR2
18.20 Verdens kulturskatte
18.35 Århundredets krig (8:19)
19.30 DR2 Udland
20.00 (TTV) Krysters Kartel 

- Spanien special (12:12)
20.30 Birth

Amerikansk drama fra 2004.
22.10 (TTV) Danske vidundere:

Råbjerg Mile
22.30 Deadline
23.00 Krigen set med amerikanske

øjne (14:14)
23.50 DR2 Udland (G)
00.20-00.50 (TTV) Bonderøven

retro (1:8) (G)

TV 2
18.00 Nyhederne, 

Finans og Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 Go’ aften Danmark
19.00 (TTV) Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 (TTV) Han, hun og haven

(15:16)

20.35 (TTV) Dagens mand (6:10)
21.10 Håndbold: DM-finale 

- Viborg-Randers (k), direkte
22.05 Håndbold: DM-finale 

- Viborg-Randers (k), direkte
23.05 Regionale nyheder
23.15 Vejret
23.20 SportsNyhederne
23.35 Criminal Intent (2)
00.25 Medium (68)
01.10 For fed til at få børn (2) (G)
01.55 (TTV) Felthospitalet (3:6)
02.30 Sons of Anarchy (12)
03.20 Venner (58:236) (G)
03.50 Venner (59:236) (G)
04.10-05.00 New York Blues (195)

TORSDAG

DR1
18.00 Aftenshowet
18.30 TV Avisen med Sport
19.00 Aftenshowet med Vejret
19.30 (TTV) Rabatten (17:20)
20.00 Jamie Olivers Amerika (5:6)
21.00 TV Avisen
21.25 Jersild Live
21.50 SportNyt
22.00 Danny the Dog

Fransk-amerikansk-engelsk
actiondrama fra 2005.

23.35 ((S)) Krøniken (22:22) (G)
00.35-01.25 Boogie Mix (G)

DR2
18.20 Verdens kulturskatte
18.35 Århundredets krig (9:19)
19.30 DR2 Udland
20.00 Debatten
20.55 Mord i forstæderne (12:12)
21.40 Hurtig opklaring (12)
22.30 Deadline
23.00 Smagsdommerne
23.40 Melody Gardot 

- en moderne Askepot
00.05 DR2 Udland (G)
00.35-01.05 (TTV) AnneMad 

i Spanien (2:8) (G)

TV 2
18.00 Nyhederne, 

Finans og Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 Go’ aften Danmark
19.00 (TTV) Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Danmarks grimmeste rum

(3)
20.35 Gordon Ramsays 

køkkenmareridt
21.25 Danmark ifølge Bubber
22.00 Nyhederne og Finans
22.20 Regionale nyheder
22.30 Vejret
22.35 SportsNyhederne
22.50 Jonatan Spangs Familie
00.35 Fuldstændig bidt af dyr
01.30 Criminal Intent (3)
02.20 Station 2 Special: Tæt på

overvågnings-tv (G)
03.05 Station 2 Patrulje (G)
03.20 ((S)) Medium (69)
04.05-05.00 ((S)) New York Blues

(196)

FREDAG

DR1
18.00 Aftenshowet
18.30 TV Avisen med Sport 

og Vejret
19.00 (TTV) Disney Sjov
20.00 (TTV) Cirkusrevyen 2007

(2:2)
21.00 TV Avisen
21.30 88 minutter

Amerikansk thriller fra 2007.
23.15 ((S)) Maximum Risk

Amerikansk actionthriller 
fra 1996.

00.50-02.35 Terror (1:2)
Engelsk thriller-miniserie 
fra 2007.

DR2
18.20 Verdens kulturskatte
18.35 Århundredets krig (10:19)
19.30 DR2 Udland
20.00 ((S)) Brotherhood
20.55 (TTV) Krysters Kartel 

- Spanien special (12:12) (G)
21.25 (TTV) Pirat TV på DR2
21.45 (TTV) Omars Ark 

- Var folkekirken en god idé?
22.00 Højt spin (14)
22.30 Deadline
23.00 ((S)) Ærens mark

Amerikansk krigsdrama fra 1989.
01.00-01.30 DR2 Udland (G)

TV 2
18.00 Nyhederne, 

Finans og Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 Go’ aften Danmark
19.00 (TTV) Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 AllStars (6)
21.10 WeekendVejret
21.20 AllStars - afgørelsen
21.40 ((S)) (TTV) Den store dag

Dansk romantisk komedie 
fra 2005.

23.15 ((S)) Without a Paddle
Amerikansk komedieeventyr 
fra 2004.

01.00 Detektiv Monk (97)
01.45 Pas på dårerne

Svensk komediedrama fra 2007.
03.30 Lov og uorden
04.20-05.30 Go’ aften Danmark

Søndag 16. maj kl. 21.00 på TV 2: »No Country for Old Men«.
Under en jagt i ørkenen på grænsen mellem Texas og Mexico
falder Vietnam-veteranen Llewellyn Moss over de blodige
efterladenskaber fra en mislykket narkohandel - en bunke lig,
en bil fuld af heroin og to millioner dollars i uimodståelige kon-
tanter. Uden at tænke nærmere over konsekvenserne snupper
Llewellyn narkopengene, og snart efter er han jagtet af den
iskolde lejemorder Anton Chigurh. 

Lørdag 15. maj - fredag 21. maj
Mandag:
0900-1000 Ugen Starter..................................................................... Bent Thelin
1000-1100 Pladegæt .............................................................. Hanne Christensen
1100-1200 Musikønsker fra pladegæt.................................. Hanne Christensen
1200-1300 Niels blander musikken................................................ Niels Hansen
1300-1400 Middagstoner............................... Frode Lærkenholt (Niels Hansen)

Tirsdag:
0900-1000 Lidt af hvert............................................. Viola Nielsen (Eigil Olsen)
1000-1100 Tirsdagstoner................................................................... Bent Thelin
1100-1200 Den tysk, danske time .................................................... Bent Thelin
1200-1300 Tre i en (Quis)...................................................... Hanne Christensen
1300-1400 Din musik (Lytterlister)...................................... Hanne Christensen
 
Onsdag:
0900-1000 Lidt go musik................................................................... Bent Thelin
1000-1100 Liberty's time (Quis) ......................................................... Eigil Olsen
1100-1200 Lytterhilsner.................................... Frode Lærkenholt (Eigil Olsen)
1200-1300 Frodes time................................. Frode Lærkenholt (Claus Michael)
1300-1400 Ude på noget.................................................................. Niels Hansen

Torsdag:
0900-1000 I ringer: Vi spiller.............................................................. Eigil Olsen
1000-1100 Den nye musik................................................................... Eigil Olsen
1100-1200 Bent spiller op ................................................................. Bent Thelin
1200-1300 Middagsmusik ..................................................... Hanne Christensen
1300-1400 Lidt men godt ...................................................... Hanne Christensen

Fredag:
0900-1000 Lidt af hvert............................................. Viola Nielsen (Eigil Olsen)
1000-1100 Musik rebus (Quis)............................................................ Eigil Olsen
1100-1200 Dansktoppen........................................................ Hanne Christensen
1200-1300 Den svenske, danske time ............................................ Niels Hansen
1300-1400 Fredags musik ................................... Niels Hansen / Dagny Hansen

Lørdag:
1000-1200 Lørdagskrydderier.................................................... Søren Jørgensen
1200-1300 Køb, salg og bytte ..................................................... Søren Jørgensen
1300-1400 Den åbne time .............................. Claus Jørgensen (kan indrages ?)
1400-1600 Lytterhilsner ............................... Dagny Hansen (Claus Jørgensen)
1600-1800 Non stop musik ................................................................. Eigil Olsen

Non stop: Musikken vil være indlagt af:  Eigil Olsen, M.F.

JOY

SLR
Programoversigt Radio SLR
100,7 FM

Mandag
06 - 10 Morgen På SLR
10 - 14 Middag på SLR
14 - 15 14 hits kl. 14
15 - 19 Eftermiddag med Christian
19 - 22 Aften på SLR
22 - 06 Natradio til Sjælland &

Ørerne.

Tirsdag
06 - 10 Morgen På SLR
10 - 14 Middag på SLR
14 - 15 14 hits kl. 14
15 - 19 Eftermiddag med Christian
19 - 22 Aftenradio på SLR
22 - 06 Natradio til Sjælland &

Ørerne.

Onsdag
06 - 10 Morgen På SLR
10 - 14 Middag på SLR
14 - 15 14 hits kl. 14
15 - 19 Eftermiddag med Christian
19 - 22 Aftenradio på SLR
22 - 06 Natradio til Sjælland &

Ørerne.

Torsdag
06 - 10 Morgen På SLR
10 - 14 Middag på SLR
14 - 15 14 hits kl. 14

15 - 19 Eftermiddag med Christian
19 - 22 Aftenradio på SLR
22 - 06 Natradio til Sjælland &

Ørerne.

Fredag
06 - 10 Morgen på SLR
10 - 14 Middag på SLR
14 - 15 14 hits kl. 14
15 - 19 Eftermiddag med Christian
19 - 22 Aftenradio på SLR
22 - 23 Dancechart DK Top 20
23 - 02 SLR Party
02 - 08 Natradio til Sjælland &

Ørerne

Lørdag
08 - 10 Morgenradio
10 - 14 Middag på SLR
14 - 15 14 hits kl. 14
15 - 18 Eftermiddag med Søren H.
18 - 02 SLR Party
02 - 08 Natradio til Sjælland &

Ørerne

Søndag
08 - 10 Morgenradio
10 - 13 Middag på SLR
13 - 18 SLR sporten
18 - 20 Airplaychart Top 25
20 - 06 Natradio til Sjælland &

Ørerne
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 Ringsted Bowling Clubs 
tre hold har spillet sæ-
sonens sidste kampe. 
Ungdom spillede mod 
Haslev i Haslev. Hol-
det tabte 2-12, keglefald 

2286-2622. Seniorholdet 
i Fri Åben Syd spillede 
mod HB Køge og tabte 0-
10, 2398-2625. Sjællands-
serie 2 Herre holdet tabte 
hjemme mod FBK 2000 
10-0, 4047-3775. Ung-
domsholdet endte med 
bronze i turneringen. Fri 
Åben Syd holdet fi k lige-
ledes bronze, og Sj. Serie 
2 holdet fi k en sølvme-
dalje.

Bowlingeresultater

Ringsted Skytteforening 
har igen gjort sig bemær-
ket. Denne gang er det i 
Dansk Firma Idræts For-
bunds Internet Skydning. 
Der indberettes en skyd-
ning hver måned gennem 
vinteren indtil udgangen 
af marts. Herefter invite-
res placeringerne et til tre 
til fi nale i Vingsted Cente-
ret ved Vejle.

Ud af 45 mulige delta-

gere i fi nalestævnet havde 
Ringsted Skytteforening 
sat sig på 14 af pladserne.

De deltagende skytter 
var:

Børneklasse A: Simon 
Jørgensen, 993/54. An-
dreas Saxe, 979/28. Børne-
klasse B: Nadja Holmberg, 
931/8.

Liggende klasse A: 
Lone Kristiansen, 996/46. 
Erik Jørgensen, 966/44. 
Liggende klasse B: Helle 
Stubberup, 945/9.

Fritstående klasse A: 
Morten Petersen, 950/18. 
Søren Madsen, 946/14. 
Martin Petersen, 939/15. 
Fritstående klasse B: Ca-
rina Prager, 889/8. Peter 
Stubberup, 876/3. Fritstå-
ende klasse C: Lone Kri-
stiansen, 856/3.

Pistol, A: Michael B. Jen-
sen, 918. Pistol, 2B: Carina 
Sørensen, 890.

I klassen for liggende 

skytter vandt Simon Jør-
gensen med 399/20 skarpt 
forfulgt af Lone Kristian-
sen med 399/16 og på 
tredjepladsen Erik Jørgen-
sen 396/12. I klassen for 
fritstående skytter vandt 
Søren Madsen, skarpt 
forfulgt af Martin Peter-
sen og Morten Petersen. 
I klassen for pistol med 
tohåndsfatning var Ca-
rina Sørensen en suveræn 
vinder. I klassen for pistol 
med enhåndsfatning blev 
det til en andenplads til 
Michael B. Jensen.

Ud over ovennævnte 
skytter, som repræsente-
rede Ringsted Skyttefor-
ening ved fi nalestævnet, 
har foreningen haft 12 
skytter mere med i tur-
neringen, som alle har bi-
draget til, at den samlede 
pokal for højeste gennem-
snit per skudte serie igen 
tilfaldt

Skytterforening ramte plet

Kirstens festsange.dk Din
festsang til enhver lejlighed. 
Ring til Kirsten 43 60 06 60 /
21 84 21 00

T h u j a  h æ k p l a n t e r ,
Smaragd, Brabant m.fl. sæl-
ges med klump eller i potte.
Pr. 10 stk. 40-50 cm 350,-. Pr.
10 stk. 80-100 cm 600,- . Pr. 
10 stk. 100-125  800,-. Pr. 10 
stk. 125-150 cm 1.000,-. Pr. 
10 stk. 150-175 cm 1.500,-.
Tlf. 23 49 16 20 / 56 65 15 10 Grammofon købes: LP’er 

+ Singler + EP’er samt ældre 
musikblade. Alt kan have in-
teresse. Tlf. 2341 7195

Købes Kgl. B & G, kaffe-
stel, spisestel, figurer, vaser, 
gamle møbler, mahogni, fyr, 
palisander, arkitekttegnede, 
gerne defekte, bornholmer-
ur, standur, bronceur, andre 
gamle ting, ældre kassevogn, 
pick-up, autotrailer, kasse-
trailer, gammel knallert, mo-
torcykel. Tlf. 40631066

Udsalg på ikke bortauk-
tionerede effekter på www.
boflot.dk - Loppemarked 
og små lam, kaffe på gårds-
pladsen 15-16/5 kl. 10-15 
Gammel Slimmingevej 8b,
Slimminge, 4100 Ringsted.
Tlf. 40 63 71 18

Prima hø sælges i små-
bundter afhentet fra laden. 
4682 Tureby. Henvendelse 
tlf. 60 77 32 82

Computer problemer..?
Jeg kan hjælpe dig med at
fjerne virus, opsætte dit net-
værk, installere dine pro-
grammer og stort set alt an-
det du måske slås med selv.
20 78 11 28 Jesper

Sælges: Grand Cru iskøler 
sort til snaps, hvidvin m.v.
aldrig brugt, nypris kr. 300,-
Nu kr. 200,-. Bådfendere sæl-
ges, 2 mørkeblå kuglefender 
ø 50 cm. kr. 400,- samt 2 hvi-
de fender med sort bund og
sort top Ø 28 cm. L. 70 cm. 
kr. 350,- Tlf. 56 65 40 22

Wrap-hø sælges! Tørt hø
fra 1. slæt, superkvalitet 
56 87 14 02 Vemmedrup/
Bjæverskov

Schæferhvalpe. Kom og
følg din schæferhvalp, op-
vækst samt omgivelser, til
den afleveres til dig. 2 uger 
gamle. 7 hanner, sort/brune, 
særdeles gode farver og liv-
ligt temperament. Efter
HD-frie og brugsprøvet for-
ældre. Stambog og garanti.
DKK- godkendt. Salgsklare
d. 23/6- 2010. Kennel Salby
Tlf. 21 70 60 03

Loppemarked, Sorøvej 32, 
Ringsted lørdag den 15.5.
kl. 10-16 og søndag den 16.5.
kl. 10-15. Spændende ting og 
sager fra 4 generationer. 

MBK damecykel med 7 
gear kr. 500,- skænk i ege-
finer kr. 200,- spisebord i eg
kr. 2.800,- tlf. 20 66 32 50

Genbrugsmarked søndag
d. 16. og mandag d. 24. maj
på Dalbyvej 26, 4140 Borup
fra 10-16. Mange effekter
bl.a. købmandsdisk og andre
fyrretræsskabe. Tlf. 28 57 35
36

Sælges: Alu-fælge 13” 4
stk. uden dæk. Hulafstand - 
110 m/m. Pris: 500,- kr. Pæne 
og velholdte. Tlf. 56 65 94 56

På grund af flytning hol-
der jeg indendørs loppemar-
ked lørdag d. 15. 5. og søndag 
d. 16. 5. fra 10-14. Søvang 5, 
4600 Køge

Skabsfryser, mindre kun
højde 55x55x60, hvid kr.
500.-Evt. lev. Køl/fryseskab 
m. seperat fryserum kr. 500.-
Kan bringes. Køreklar cykel
m. gear og andet udstyr kr. 
300.- Tlf. 22 56 75 04

Sovesofa læder mørkebrun
250,- Mobil Samsung G3050
250,- Nokia Mobil 3110
250,- Ny bordtlf. Kirk Delta 
250,- OBH bageovn Nordica
H31cm, L43cm, B28cm, 1år
gl. 200,- Tlf. 43734023

Sovesofa, Sydney, grå fra 
Idémøbler oktober 2007. 
Sengetøjsmagasin i ryg. 
Meget lidt brugt, intet slid.
Kvittering haves. Nypris kr.
5.000,- sælges for kr. 2.500,- 
Annette:40 46 44 88

PR. UGE KUN KR.175,-

VIDSTE DU?
Få din annonce overført til 

www.sn.dk

SPØRG EFTER 
PRINT2WEB

NÆSTE GANG DU 
ANNONCERER!

Min. 1000 visninger

Eks.

Søgade 4-12  • 4100 Ringsted • Tlf. 57 61 25 00 • ringsted.salg@sj-medier.dk

DAGBLADET
Fokus og Nærhed
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Respekt for den lokale 
tradition fik udenrigs-
minister Lene Esper-
sen til at bære tørklæde 
under sit besøg i Afgha-
nistan i går. Præsident 
Hamid Karzai fik hen-
de dog til at lægge det. 

Verden 
1. sektion side 6

Foto: Scanpix

Espersen i 
Afghanistan

Efter nogle år med tom-
me butikker og mang-
lende dagligvare-butik 
er optimismen vendt til-
bage i den nordlige ende 
af Storgade. Ikke mindst 
Faktas tilbagevenden 
vækker glæde.

Optismen er 
vendt tilbage

Danish Crown i Ringsted er 
langt fremme med at effek-
tivisere slagteriet. Fleksi-
bilitet og effektiv produk-
tionsudnyttelse er opskrif-
ten, som bliver bemærket af 
ledelsen.

Af Ulla Jensen

RINGSTED: - Vi er vant til det. I 
forvejen afspadserer vi, når der 
ikke er noget at lave.

Sådan lød nogle af de spontane 
kommentarer fra medarbejdere, 
der forlod Danish Crown Ringsted 
efter endt arbejdsdag i går.

De fleste havde hørt i radioen, 
at Danish Crown på landsplan vil 
fyre 600 ansatte efter et overens-
komstresultat, ledelsen ikke var 
tilfreds med.

Men flere af medarbejderne tog 
oplysningerne med et - lidt vemo-
digt - skuldertræk. De har længe 
haft fyringstruslen hængende over 
hovedet på grund af periodisk ned-
gang i produktionen, og sidste som-
mer blev flere fastansatte afskedi-
get. Ofte er udsving i produktionen 
dog klaret ved, at medarbejderne er 
meget fleksible og tager ferie, når 
der kommer færre grise ind. Ifølge 
fællestillidsmand Torben Lyngsø 
er man i Ringsted meget langt, 
hvad angår effektivitet.

- Ringsted har det bedst drevne 
anlæg i koncernen. Vi startede for 
alvor med at effektivisere for tre-
fire år siden, hvor vi kunne se, at 
der ikke var grise nok på Sjælland 
og øerne, og i dag får vi grise fra 
Fyn. Vi gør meget i forhold til ak-
kord og har en høj effektivitet, og 
det er også noget, man har bemær-
ket fra ledelsens side, siger Torben 
Lyngsø.

Kommunikationsdirektør i Da-
nish Crown Anne Willemoes un-
derstreger, at alle slagterier er ef-
fektivt drevet, og at man overfører 
gode erfaringer fra virksomhed til 
virksomhed.

- I Horsens, der er et nyere slagte-
ri, er de også meget effektive. Men 
Ringsted er meget langt fremme 
med at reducere sygefravær og ned-
bringe antallet af arbejdsulykker, 
og det er også noget, der tæller i 
statistikken, siger hun.

Udmeldingen om 600 afskedigel-
ser har dog ikke ødelagt humøret.

- Her er en god og dejlig stem-
ning på vores arbejdsplads, og det 
skyldes, at manden på gulvet ved, 
hvad det drejer sig om, siger Torben 
Lyngsø.

Ole Rasmussen fra Vordingborg 
arbejder på slagteriet i Ringsted. 
Han har været med til at lukke fle-
re af koncernens slagterier og kan 
gå på efterløn om få år.

- Det er trist at høre det samme 
den ene gang efter den anden. Men 
der er sket store fremskridt. Da det 
første slagteri lukkede, fik vi intet 
at vide. Det skete bare fra den ene 

dag til den anden. I dag er man me-
get mere åbne, siger han.

ringsted@sj-medier.dk

Ringsted 2. sektion forsiden

Ringsted har det bedst drevne anlæg

Der er stadig plads til smil hos to garvede slagteriarbejdere, Ole Rasmussen (tv) og Jan Sørensen.
Foto: Ulla Jensen

Det må ud. Både ordene 
og billederne. 66-årige 
Anne Harriet Jensen fra 
Sorø er pensioneret læ-
rer og nuværende kunst-
ner, og det psykiatriske 
behandlingssystem har 
givet hende diagnosen 
grænsepsykotisk. Men 
hun betragter blot sig 
selv som anderledes.

En måde at få ro i det 
til tider kaotiske sind 
er at skrive eller male, 
og det gør Anne Harriet 
Jensen flittigt.

Sorø 
2. sektion side 5

Kreativitet og 
kaos i sindet

Mangel på speciallæger tvinger nu 
politikerne i Region Sjælland til at 
ændre psykiatriplanen

Børne-
psykiatri 
samles i 
Roskilde

Nu pakkes vinteren væk

Foto: Jens Wollesen

Foto: Jens Wollesen
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Ring efter Gulvbussen - Tlf. 57 61 95 80

Christian Wolff

Over 20 års erfaring 

Få hjælp til ideer 

og materialevalg

Egne 
profesionelle 

montører

Så ring efter gulvbussen!
Vi er specialister som kommer hjem til dig
og yder rådgivning og service i høj kvalitet.

NYT GULV?

Aut. og forhandler

NY MAZDA 6
DANMARKSPREMIERE
I WEEKENDEN
27. & 28. MARTS

- forvent mere...

10EJENDOMSMÆGLERNE
i Ringsted

I midten af denne uges 
avis er der et væld af bo-
liger fra de lokale ejen-
domsmæglere.

Find ny bolig
Karla og Jonas møder hin-
anden igen i ny film og ta-
ger på eventyr.

Læs mere side 12.

Ung kærlighed

Ringsted Posten
Tirsdag 23. marts 2010 - uge 12 - 5. årgang - Avisen for Ringsted og omegn

          
 Vi er blevet aut. 

          
      Skoda servicepartner, 

       og det fejrer vi med at give alle

nye Skodakunder 

500 - kr rabat
ftersyn

Stort modeshow i støbeskeen
Foto: Mette Jensen

Der er nu ikke langt igen, 
før man i Glumsø kan på-
begynde renoveringen af 
førstesalen på Glumsø Kro, 
hvor man kæmper for at 
skabe et kreativt værksted 
for alle. Læs mere side 22.

Kroens kreative etage 
Indehaver af Sorø Gulv-
center, Benny Sørensen er 
glad for, at han for godt et 
år siden flyttede sin for-
retning til Holbækvej.

- Jeg har fået et liv, si-
ger Benny Sørensen.

Læs mere side 20.

Optimistisk gulvmand
Robert Kærsgaard fra 
Kærsgaard VVS kigger 
glad rundt i det rum, som 
om kort tid bliver hans ar-
bejdsplads. I april flytter 
virksomheden nemlig til 
Trekanten 4 i Fuglebjerg.

Læs mere side 24.

Flot nyt domicil

LoppeTorv
hver fredag i Dagbladet og hver torsdag i Ringsted weekend

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Annoncebestilling indleveres til DAGBLADET’s salgsafdeling, 

4100 Ringsted,  4000 Roskilde, 4600 Køge eller til en af vore 

ekspeditioner i Haslev, Sorø, Greve, Tåstrup, Fakse eller St. Hed-

dinge - Kuverten vedlagt beløb bedes mærket »LOPPETORV«.

 For private 25 ord For firmaer, 40 ord

 for kr. 25,- for kr. 60,- (+moms)

• Vi modtager kun kontanter eller check •

NB:  Vi optager ikke annoncer om husdyr, der koster 

under 50 kr.

Originalkuponen indleveres til et af DAGBADET’s kon-

torer, så den er os i hænde senest mandag kl. 16. Bil-

let-mærke kan ikke benyttes i annoncen. Annoncer, 

der ikke opfylder de pågældende betingelser, vil efter 

bladets skøn blive returneret.

Personlige-, stillings- og bolig/sommerhusannoncer, 

optages ikke i loppetorvet. Ting over 10.000 kr. kan 

ikke optages i loppetorvet. Pris skal opgives.

ANNONCETEKST:

LOPPETORV Benløse bliver det ene af 
i alt 12 spillesteder, der 
afvikler Nationen Cup. 
Cuppen er overtaget af 
DBU, mens Ekstrabladet 
fortsat er sponsor, og der 
er præmier til de bedste 
hold.

Benløse IF fodbold og 
Benløse IF’ venner holder 
Nationen Cup lørdag 15. 
maj, og der er stadig god 
plads til fl ere hold.

DBU og lokalunionerne 
har overtaget Ekstra Bla-
dets populære turnering, 
nationen! cup, og giver 
dobbelt så mange ven-
ner, familie, kollegaer, 
naboer og klubkammera-
ter mulighed for at mø-
des til en dag, hvor man 
uanset om man spiller i 
klub eller niveau kan del-
tage i Danmarks største 
fem mod fem-turnering. 
Det skyldes, at antallet af 
spillesteder fordobles, så 
det nu er 12.000, der kan 
møde op til en dag pak-
ket med sved, fart og un-
derholdning i Danmarks 
største fodboldturnering 
for voksne, hvor det ikke 
er nødvendigt at tilhøre 
en fodboldklub.

Turneringen bliver spil-
let 12 steder spredt over 

hele landet fra 15. maj til 
20. juni. Ved hvert stævne 
vil det være muligt for op 
til 144 hold at deltage i en 
fem mod fem-turnerings-
form, hvor hvert hold er 
garanteret minimum fi re 
kampe fordelt på to kam-
pe i indledende pulje samt 
et tilsvarende minimum 
mellemrundekampe.

Som det har været til-
fældet tidligere, bliver 
turneringen gjort mulig 
ved en brugerbetaling, 
som i år er på 1875 kroner 
per hold (med syv del-
tagere). Dette beløb skal 
dog sættes i forhold til 
hele det party set-up, som 
DBU og værtsklubben 
tilbyder holdet på dagen 
med telte, borde/bænke, 
underholdning, grill og 
naturligvis selve organi-
seringen af fodboldstæv-
net, med masser af kam-
pe, dommere, samaritter 
og attraktive præmier. 
derudover får deltagerne 
en holdpakke til værdi af 
2500 kroner bestående af 
blandt andet syv Adidas-
spilletrøjer.

Elektroniske mål
Fra morgenstunden vil 
der være en række tilbud 
til at fordrive ventetiden 

mellem kampene. I år 
dækker tilbuddene blandt 
andet fartmåling, præcisi-
onsskydning på elektro-
nisk mål, straffespark på 
oppusteligt mål/madras, 
og herudover vil en ræk-
ke af stævnets sponsorer 
bidrage til underholdnin-
gen ved at tilbyde Play-
Station, bordfodbold og 
en »players lounge«. Der-
udover vil radio stationen 
The Voice sikre den mu-
sikalske underholdning 
under hele dagen.

Som en nyskabelse bli-
ver der i år ikke holdt et 
decideret fi nalestævne. 
Det betyder, at der hvert 
af de 12 steder vil være 
præmier til de to bedste 
hold.

Førstepræmien består af 
en grillaften for syv per-
soner inklusive en Weber 
grill, og pølser fra Tulip, 
samt et kontant tilskud på 
1000 kroner til drikkeva-
rer.

Andenpræmien er syv 
billetter til Danmarks 
første EM-kvalifi kations-
kamp i Parken i 2010.

Læs mere på  www.na-
tionencup.dk, hvor man 
kan melde sig til.

Benløse vært for stort stævne
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Torben Løvgren Petersen
Mobil 28 12 49 46

Transport og fl ytteservice
Vibevej 38 · 4100 Ringsted

• Oplukning - Omkodning
• Montering af nye låse
• Forsikrings-godkendt
Nørregade 23 - 4100 Ringsted

Tlf. 57 61 85 65

BRÆNDE
Haraldsted Brændsel

Tlf. 20 27 39 62

Lager- og værkstedslokaler 
udlejes i Ringsted indutri og i Farendeløse. 
20-600 kvm. pris fra 1000.- kr
Ledigt nu.  Tlf. 60 24 79 68

129 m2 lejlighed
En 1. sals 4 vær. lejl. på 129 m2 
m. nyt åbent køkken, stor stue, 
bad & toilet samt entré.
Nye termoruder, renoveret ba-
devær. m. fl iser m.m. Mulighed 
for leje af garage. Lejligheden 
ligger i Ørslev by v/Ringsted.

Lejen er sat til kr. 6.200,- pr. 
md. + á conto varme
kr. 1.700,- ialt kr. 7.900,-
Dep. 3 mdr. ialt kr. 18.600,-

82 m2 lejlighed
2 værelser + kammer + 1 toile-
trum. Lejligheden ligger i Ørslev 
by v/Ringsted. Kr. 5.400,-
+ forbrug på 1.700,-.
Dep. 3 mdr. ialt kr. 16.200,-
Tlf. 4390 5077 / 4076 5220

* Træfældning
* Topkapning
* Beskæring
* Flishugning
* Stubfræsning
* Slagleklipning
* Indskæring af hæk

Forsikret
Tilbud gives

* Flisebelægninger:
* Indkørsler, terrasser
* Støttemure, trapper
* Græsplæner:
* Nyanlæg, omlægning
* Plantning
* Hegnsopsætning

Telf. 57 80 88 08
www.trafaldning.dkPer Sørensen

PROFESSIONEL TRÆFÆLDNING
Grøn Anlæg & Service

TELTUDLEJNING
Telte/Gulve/Borde/Stole Etc.

2273 5483
Mail:

Kontakt@Tematelt.dk
www.Tematelt.dk

Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og

Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed

DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAG-
BLADET • Fokus og Nærhed DAGBLA-
DET • Fokus og Nærhed DAGBLADET •
Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og

Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed

DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAG-
BLADET • Fokus og Nærhed DAGBLA-
DET • Fokus og Nærhed DAGBLADET

AVISSÆLGERE S ØGES!

Fokus og Nærhed

Sjællandske Medier A/S er i kontakt med Sjælland. Selskabet udgiver DAGBLADET, 
Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske samt 24 ugeaviser. Selskabet driver en 
række tjenester på nettet, reklamebureau, lokalradio, lokal-tv, bogtrykkeri og to 
rotationstrykkerier. Sjællandske Medier har redaktioner og afdelinger i 24 byer.
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DAGBLADET i Roskilde og Ringsted søger avis-
sælgere med salgstalent, energi og lyst til at 
være vores ansigt udadtil.

Kan du lide at tale med mange mennesker 
ansigt-til-ansigt, har vi en spændende salgsop-
gave til dig.

Du får en arbejdstid som hovedsageligt er i 
eftermiddagstimerne samt lørdag formiddag

For de rette personer – yngre som ældre – 
venter her et spændende og meget fl eksibelt 
fritidsjob.

Kendskab til opsøgende salg vil være en fordel, 
men ikke et krav. 

Har du spørgsmål vedr. jobbet, eller er du bare 
klar til at starte med det samme, så ring til 

Christian Skov Arendorf på

46 47 02 05 eller 20 20 57 14

Vi glæder os til at høre fra dig.

Mangler du en
Handymand?

Billig og effektiv ar-
bejdskraft tilbydes. Jeg 
laver alt.
Har du ting der skal la-
ves ude eller inde. Noget 
du ikke selv kan eller 
måske bare ikke har tid 
til, så ring til mig. Jeg 
laver blandt andet:
Havearbejde, flisebe-
lægninger, malerarbej-
de, håndværksarbejde 
ude og inde, flytninger 
og meget andet.
Har du arbejdet, så har 
jeg energien.

Ring til Henning
på telefon

56 50 82 64
eller

22 47 40 61

Hennings
Hjemmeservice

Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og
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Fokus og Nærhed

Ring til os på tlf. 5761 2500

Er du fyldt 13 år, ansvarsbevidst og har du lyst til at 
tjene en bunke lommepenge efter skoletid? Så er 
det DIG vi gerne vil have til at omdele DAGBLADET.

Lige nu har vi ledige ruter i Ringsted:
Østre Parkvej Ørslev
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Sporvogn på rejse

Sct. Georgsgårdens Vuggestue og Børnehave fi k fi nt besøg i fredags. 
Socialminister Benedikte Kiær (K) valgte nemlig at kigge indenfor for 

at blive klogere på, hvordan en selvejende institution fungerer. Før 
ministeren for alvor kunne høre bestyrelsesformanden fortælle, 

skulle hun dog lige hilse på børnene, der både var i gang med 
lægge puslespil, lege med modellervoks og dukker og spise 
kanelsnegle. Foto: Kim Rasmussen

Minister på børne-besøg

To sporvogne  blev mandag sendt af sted fra 
Sporvognsmuseet Skjoldenæsholm med kurs mod et 
værksted i Tyskland. Målet er at få den ene tilbage i reno-
veret tilstand om halvandet år.  Sporvogn 36 i billedet blev 
bygget til sporvognsnettet i Flensburg tilbage i 1930’erne. 
Foto: Hans-Jørgen Johansen

Nørregade 14Nørregade 14
4100 Ringsted4100 Ringsted
57 61 89 1157 61 89 11  

ommerklar medS
Priser fra kr. 65,-  

til kr. 375,-

Øko-Hvid-Rosé Rødvine

www.vin-stysiek.dk
TINGGADE 1 · 4100 RINGSTED · TLF. 57 61 28 83

Sct. Hansgade 10 · 4100 Ringsted
www.fashionland.dk

Sko

Kr. 1.150,- 

Kr. 1.100,- 

Det regnede fredag aften i 
Ringsted, men det fi k ikke 
gymnasieeleverne på EUC 
til at blive hjemme. På EUC 
var den røde løber nemlig 
rullet ud fredag aften, for 
her var der gymnasiefest, og 
eleverne gav den gas med 
masser af galla. Mange an-
kom i fl otte biler i vidt for-
skellige stilarter, og eleverne 
var klædt i de fi neste kjoler og 
jakkesæt. Flere par matchede 
sågar hinanden i farvevalg i 
slips og kjole. Foto: Kristian 
Buchmann

Gallafest 
på EUC

 - De er som et glas cham-
pagne. De sprudler. Af 
livsglæde og danseglæde. 
Formand for Ringstedegnens 
Folkedanserforening Torben 
Hansen måtte fi nde det helt 
store vokabularium frem, da 
han skulle beskrive synet af 
de unge folkedansere, der i 
smukke og historiske dragter 
dansede sig gennem Ringsted 
by i lørdags. 
60 børn var tilmeldt det 
store børne- og ungdoms-
stævne, der i år var henlagt 
til Ringsted. Foto: Kristian 
Buchmann

Rørt over 
ungdom


