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Den blødeste og 
vildeste Luksus
Fremstillet af superkæmmet ægyptisk eller 

amerikansk bomuld.
PR. SÆT FRA 799,- til 1.199,-

TA’ 2 SÆT FOR

KR. 1.000,- - 1.200,-
eller 1.500,-

Gælder str. 135x200 cm samt 135x220 cm.
Masser af farver og dessiner.

SØGADE 2 . 4100 RINGSTED . TLF. 57 67 60 07

www.ringsteddynefabrik.dk
Åbningstider: Man-fre: 10.00 - 17.00  .  Lør: 10.00 - 13.00 

SUPERTILBUD ved køb af vores hånd-
lavede kvalitetsdyner får du 50% ra-
bat på vores egne hovedpuder.

F.eks.:
Bronze dyne 135x200 cm Kr. 1.099,-
Sølv dyne 135x200 cm        Kr. 1.299,-
Guld dyne 135x200 cm     Kr. 1.599,-
Alle voksen dyner fås  i 5 standard str. 

Babydyne sølv 67x100 cm       Kr. 399,-
Jr. dyne sølv 100x140 cm        Kr. 599,-
Mulighed for individuel
varmeregulering af dyner
efter købet fra                           Kr. 150,-

UNIKKE LUKSUSDYNER TIL 

Drømmepriser

Foto: Britt Nielsen.

Apoteksudsalget i Ring-
Stedet har vundet en 
stor konkurrence, hvor 
opgaven var at lave et 
flot »Vild med dans« 

vindue. Lis Hallas fra 
Apoteksudsalget valgte 
at låne en smuk lyse-
rød gallakjole hos Qin i 
Tinggade.

Det var helt sikkert et 
godt valg. I hvert fald var 
Apoteksudsalget det pæ-
neste i distriktschef Mette 
Marie Stengaards distrikt, 

så alle medarbejderne i 
apoteket skal nu en tur i 
biografen.

Læs mere side 6.

Kjole gav biograftur

Børn fra Ringsted 
Idrætsbørnehave har 
pyntet juletræet i Ny-
kredit i Ringsted.

Læs mere side 4.

Flot juletræ
Butikkerne i Ringsted 
har et væld af gode ju-
legave-idéer. Vi har har 
set på nogle af dem.

Læs mere side 8.

Julegaver
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En springtur i Tinggade 
har ført til udskiftning af 
anden Ib med - anden Ib.

Nogle elsker and til jul - an-
dre er bestemt ikke tilhæn-

gere af andesteg. 
Blandt de sidstnævnte 

må man formentlig med-
regne anden Ib, der normalt 
bruger juledagene i en lille 
indhegning foran tøjbutik-

ken Qin. Normalt. For i sid-
ste uge tog Ib springet ud i 
friheden og gik på vraltre-
tur i Tinggade.

Ib er til for at underholde 
børnene i julemåneden og 
bestemt ikke tiltænkt en ho-
vedrolle til julemiddagen, 
forsikrer Pernille Zangen-
berg fra Qin, der hvert år 
tager Ib med sig ind i Ting-
gade, hvor den i dagtimerne 
kan snadre rundt frem til 
juleaften.

- Ib bliver ikke serveret ju-

leaften, det kan jeg love. Og 
jeg har tidligere haft et skilt 
i vinduet, hvor der stod, at 
Ib ikke blev julemad, siger 
hun.

Men efter sidste uges an-
dejagt, hvor Pernille Zan-
genberg måtte indhente og 
indfage Ib et pænt stykke 
fra butikken, har piben fået 
en lidt anden lyd. 

Ib har nemlig fået stuear-
rest, derfor var den lille ind-
hegning tom i slutningen 
af sidste uge. Og nu er det 

en ny Ib, der huserer foran 
butikken.

- Den hedder Ib, men er 
faktisk en hun. Det kan 
være derfor, den snakker så 
meget, griner Pernille Zan-
genberg. 

Nye Ib har ikke udtrykt 
samme lyst til at se sig om 

uden for indhegningen, så 
alt tyder på, at den nye Ib 
får lov til at blive julen ud.

rusk
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I DENNE SØDE JULETID
... Kan det være en smule hårdt... Kan det være en smule hårdt

at være menneskeat være menneske

Har du nogensinde prøvet at blive Healet?

Healing er en helt fantastisk spirituel behandlings-
teknik, som hjælper krop og sind tilbage til den 
oprindelige harmoniske tilstand. Hvad enten der er 
tale om smerter, adfærd eller andre ubehagelige til-
stande er healing den rigtige vej til det liv du ønsker 
dig.

Prøv en eksamineret, professionel Healer, med 
to års uddannelse fra Healerskolen i KBH.

Kontakt Jannie 29 38 15 25 eller
Mail: jannie.healer@gmail.com

ACO Nordic A/S deler fra 
årsskiftet selskabet i to 
for at opfylde markedets 
krav. Det betyder, at den 
stolte gamle Ringsted 
virksomhed Plastmo A/
S genopstår under selv-
stændigt fi rmanavn.

Ringsted virksomheden 
ACO Nordic A/S opdeles 
per 1. januar 2011 i to sel-
skaber: ACO Nordic A/S 
og Plastmo A/S. Begge 
bliver 100 procent ejet af 
holdingselskabet ACO 

Nordic Holding A/S, som 
indgår i den internationale 
ACO koncern.

Nordisk koncerndirek-
tør Jacob Henckel siger i 
en pressemeddelelse:

- Plastmo A/S leverer til 
byggebranchen via bygge-
markeder og trælasthand-
lere, mens der træffes be-
slutninger om vores ACO 
løsninger til håndtering af 
regnvand på veje, pladser 
og åbne arealer i et andet 
led, nemlig af de rådgi-
vende ingeniører, by- og 

landskabsplanlæggerne 
og kommunerne. Behove-
ne er i dag meget forskel-
fra de to kundegrupper, 
og derfor har vi nu valgt at 
dele selskabet i to.

Firmanavnet Plastmo 
A/S, der altså nu genop-
står, forsvandt i 2007 og 
gik over til ACO Nordic 
A/S. Plastmo mærket har 
imidlertid i hele perioden 
levet i bedste velgående 
og er nærmest synonymt 
med kvalitetstagrender. 
Plastmo A/S vil fortsat 

producere og sælge tag-
rendeløsninger i plast, 
zink, aluzink, galvaniseret 
stål og kobber. Plastmo til-
byder også fortsat trapez-
tage, termoplader, ovenlys 
og gør-det-selv-dræn.

ACO Nordic delen af 
virksomheden udvikler og 
sælger løsninger til vækst-
markedet inden for regn-
vandshåndtering, hvor 
der er et stigende behov 
på grund af de stigende 
mængder regnvand som 
følge af klimaforandrin-

gerne. Derudover vil ACO 
Nordic A/S fortsat tilbyde 
vvs-løsninger til privat og 
industriel anvendelse.

Hovedparten af medar-
bejderne i det nuværende 
fælles selskab fortsætter i 
Plastmo, mens et udvalgt 
team vil etablere det nye 
ACO Nordic A/S inden for 
vandhåndtering. André 
Thomsen bliver direktør 
for Plastmo A/S, Ulrik Ha-
agen Olsen begynder den 
1. februar 2011 som direk-
tør for ACO Nordic A/S, 

og Jacob Henckel fortsæt-
ter som nordisk koncern-
direktør i ACO Nordic 
Holding A/S.

Ændringerne betyder 
også, at de tre selskaber 
spreder sig på tre adres-
ser i Ringsted: Thorsvej 9, 
Odinsvej 9-11 og Odinsvej 
13. På Thorsvej 9 er der 
også plads til andre virk-
somheder, og der er p.t. 
ledige lokaler til leje for in-
teresserede virksomheder.

Plastmo A/S genopstår som fi rmanavn

I det store julenummer af 
Ringsted Weekend i uge 
47 var der en konkurren-
ce, hvor tre læsere kunne 
vinde den nye julecd/dvd 
med Stig Rossen »En rose 
så jeg skyde«.

De tre heldige vindere 
er:

Gitte B. Seigan, Ring-
sted.

Lissi Christensen, Ring-
sted.

Birgit Kudsk, Ringsted.
Cd/dvd’erne er på vej 

med posten.

De vandt Stig Rossen

Stig Rossen er god til at give 
den rette julestemning - og 
nu kan tre læsere få det der-
hjemme.

And på springtur i Tinggade Pernille Zangenberg (tv) 
måtte i sidste uge indfange 

anden Ib i Tinggade, så den 
har fået stuearrest og afl øser. 

P-vagten har dog ikke fået 
til opgave at få nye Ib til at 

blive i sin indhegning.  Foto: 
Jens Wollesen.
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MANGLER DU 
EN GAVEIDÉ ...
Ringsted Gavekortet kan også benyttes 
via netbestilling på http://gavemild.dk
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R I N G S T E D  

GAVEKORT
julegaven der kan bruges

i hele Ringsted

Glædelig jul
 
        fra RINGSTED Handelsstandsforening
       Velkommen til bymidtens mange specialbutikker

KOM I JULEHUMØR 

I RINGSTED 

OG GØR EN RIGTIG 

GOD JULEHANDEL

x

W

v

Z

xv
x

x

Z

ZW W

z

]
] u

W

x

v

v

v

v
xZ

x
W

Kom til Valdemars Ringsted og få en kongelig betjening

RINGSTED HANDELSSTANDSFORENING

INFO .............................. www.ringsted-handel.dk 
E-MAIL ........................... info@ringsted-handel.dk
www.juliringsted.dk

BLOMSTER

Lones Blomster  Sct. Bendtsgade 10

BOGHANDLER

Ringsted Bog & Idé  Sct. Hansgade 9

BOLIG/BRUGSKUNST/

GARDINER

Ringsted Dynefabrik  Søgade 2

Toft Gardiner  Sct. Hansgade 24

BRILLER/OPTIK

Nyt Syn-Svan Optik  Sct. Hansgade 22

Profi l Optik  Sct. Hansgade 7

Synoptik  Sct. Hansgade 2

BRUGSKUNST/ISENKRAM

Imerco Ringsted  Sct. Knudsgade 1

Ringsted Isenkram  Sct. Hansgade 25

BYGGEMARKEDER/TRÆLAST

Optimera Ringsted A/S 

 Mellem Broerne 10

XL Byg Printz  Næstvedvej 29

BØRNETØJ

Asmussen  Sct. Hansgade 10

CAFEER/RESTAURANTER

Cafe Valdemar  Torvet

Italy Italy  Torvet 1C 

Rådhuskroen  Sct. Bendtsgade 8

CYKLER

Ole´s cykler 

 Køgevej 3

DAMETØJ

Frost & Co.  Nørregade 14

Manon  Tinggade 1

Miss London  Sct. Hansgade 22

Tøj & Sko  Sct. Hansgade 6

Tøjstuen  Sct. Hansgade 19

DYREHANDLER

CePas  Nørregade 26-28

Poppi Dyrecenter  Nørregade 27B

FARVEHANDEL

Farvebuen  Møllegade 2

FORLYSTELSER

Ringsted Kongrescenter  Nørretorv 22

Ringsted Turistinformation  Nørregade 100

Scandic Hotel  Nørregade 57

GAVEARTIKLER

Aroma  Nørregade 21

FRISØR
Salon Con Amore

GULDSMEDE/URMAGER

Davidsens Ure, Guld & Sølv 

 Nørregade 20

Klint  Torvet 2

Saaby´s Eftf.  Sct. Hansgade 12

HELSEKOST

Natur & Trivsel  Sct. Hansgade 4

HERRETØJ

Asmussen  Sct. Hansgade 10

Clark  Tinggade 1

Mr. Thestrup  Sct. Hansgade 13

Rahbek  Torvet 8

HVIDEVARER

Punkt 1  Ringstedet

KØKKENUDSTYR

JKE Design  Roskildevej 233A

LINGERI

Change  Sct. Hansgade 8

LÆDERVARER

Enter Lædervarer Aps  Nørregade 10

MATERIALIST

Matas  Sct. Hansgade 5

RADIO & TV/FOTO-TELE

Bang & Olufsen  Sct. Hansgade 21

Expert Ringsted  Sct. Knudsgade 1

Fona  Torvet 1

SKO
Zjoos  Sct. Hansgade 1

Skoringen  Pileborggade 1

SPORTSFORRETNINGER

Sportmaster  Sct. Hansgade 17

Hubertushuset  Roskildevej 239

Intersport  Nørregade 18

SUPERMARKEDER

Kvicly  Nørretorv 26

Superbest  Jyllandsgade 11

VIN/ØL
Skjold Burne  Nørregade 45

Dagmarbryggeriet  Nørregade 20

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
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Noa Noa Outlet, Premier Outlets, 

-50%

»Højt fra træets høje top« lyder det fra springfi duserne fra Ringsted Idrætsbørnehave efter, at 
børnene har pyntet træet hos Nykredit. Foto: Britt Nielsen.

I sidste uge fi k Nykredit 
i Ringsted besøg af Ring-
sted Idrætsbørnehave. 
Det var springfi duserne, 
som er fem-seks år. De har 
været i gang med at lave 
julepynt i et par uger, som 
de pyntede træet i Nykre-
dit med. Lidt suppleret af 
nogle røde kugler fra sid-
ste år.

- Det er første år, vi får 
nogle børn til at pynte 

træet. Vi ville gerne prøve 
at se, hvor fi nt de kan pyn-
te det, siger Linda Laila 
Rallis, der er konsulent i 
Nykredit.

Hun synes, træet er ble-
vet rigtig fl ot.

Efter anstrengelserne 
får børnene en bolle eller 
et stykke knækbrød og 
en lille kakaomælk. Lin-
da Laila Rallis kommer 
med en lille gave, som et 

af børnene får lov til at 
pakke ud.

- Der er penge i kortet. 
Der er 400 kroner til BR 
Legetøj, så I kan købe no-
get legetøj til institutio-
nen, fortæller Linda Laila 
Rallis.

Inden de skal hjem, 
skal børnene lige prøve at 
danse omkring træet.

britt

Springfi duserne 
pyntede træet

Showet City Singler ’Sko, 
Håb og Kærlighed’ blev 
desværre afl yst torsdag 
den 2. december på grund 
af snevejr og glatte veje. 
Showet bliver i stedet af-
viklet mandag den 13. de-
cember klokken 20 i Ring-
sted Kongrescenter. 

Købte billetter til show 
og buffet kan direkte an-
vendes med de samme 
pladser til den nye dato. 
Kunder som ønsker bil-
letter til show og buffet 
refunderet skal henvende 
sig til det salgssted, hvor 
billetten er købt. Sidste 
frist for at få billetter re-
funderet er fredag den 10. 
december klokken 12.

Eventuelle spørgsmål 
kan rettes til Ringsted 
Kongrescenter på telefon 

57 67 11 01 eller mail kon-
grescenter@ringsted.dk.

Ny dato for City Singler

 Snevejr forhindrede City Singlerne i at gennemføre forestil-
lingen i Ringsted Kongrescenter den 2. december, men på 
mandag går det løs i stedet for.

Søndag den 12. december 
klokken 14 kommer Niels 
Plys til RingStedet og un-
derholder både børn og 
voksne. Han kommer med 
tasken fuld af tegneark og 
farveblyanter og alle børn 
kan få lov til at farvelægge 
tegningerne. De børn, der 
afl everer deres tegning 
med navn og adresse, del-
tager i den store konkur-

rence, hvor hovedpræmien 
er et ophold i Lalandia for 
hele familien.

Til slut i showet trækker 
Niels Plys den heldige vin-
der af opholdet i Lalandia.

Tegnekonkurrence 
i RingStedet

Niels Plys holder tegnekon-
kurrence i RingStedet, hvor 

man kan vinde et ophold i 
Lalandia.



Nytårsmiddag
ud af huset

Julebuffet
i og ud af huset

Laks, tun og hellefi sk fra eget røgeri
med friske krydderurter
og friskbagt timianbrød 

 
Peberbøf af mørbrad 

med pebersauce, jordskokker
og bagte tomater

 
3 modne gårdoste  

med oliven og valnødder
 

Variation af chokolade
med vanilje marineret bær 

3 retter 265,- 

4 retter 300,- 

Varmrøget laks fra eget røgeri 
med krydderurtecreme 

Marineret sild  
med kapers, løg og dild 

 
Hjemmelavet karrysild 
med rødløg og kapers 

 
Sprødstegt fi skefi let 

med kokkens remoulade og citron 
 

Sprødstegt andelår af økologiske landænder 
med frisklavet rødkål

 
Lune frikadeller 

med frisksyltede agurker 
 

Glaseret juleskinke 
med varme krydderier og grov sennep 

 
Leverpostej 

med champignon og bacon 
 

Lune mørbradbøffer 
med bløde løg

Ris à la mande 
med hjemmelavet kirsebærsauce 

 
Langtidshævet hvedebrød, hjemmebagt

rugbrød, smør og fedt 

Pris 260,- pr. kuvert 

Nørregade 38
4100 Ringsted
Tlf. 57 64 01 01

www.kokkenogtyren.dk
mail@kokkenogtyren.dk

ÅBNINGSTIDER: Tirsdag-Søndag fra kl. 17.00
Fra kl. 12-17 mod forudbestilling

Få inspiration på vores hjemmeside,
ring efter brochurer eller tilmed dig vores nyhedsbrev!

Jul & Nytår

HUSK!
stor julebuffet

1. og 2. juledag

i restauranten
12.00-17.00
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Apoteksudsalget i Ring-
Stedet deltog i efteråret 
i en konkurrence, om at 
have det fl ottest vild med 
dans-vindue. Det gav ge-
vinst - og nu skal alle de 
ansatte i biograffen.

Optimisme blev forvandlet 
til glæde, da Lis Hallas fra 
Apoteksudsalget i denne 
uge fi k at vide, at butikken 
har vundet SB12-konkur-
rencen. Der var tale om 
en intern konkurrence på 
landsplan, hvor de apote-
ker, der har produkterne 
fra SB12, kunne være med. 

Opgaven var  at have det 
fl otteste vild med dans-
vindue.

Lis Hallas valgte at kon-
takte Qin i Tinggade, som 
var så venlige at udlåne 
den fl otte pink kjole, som 
bestemt var underhold-
ningsprogrammets kvin-
delige værtinde, Christiane 
Schaumburg Müller værd.

- Der kom mange små 
piger og kiggede på kjolen, 
fortæller Lis Hallas.

Tirsdag formiddag fi k 
hun besøg af distrikschef 
Mette Marie Stengaard fra 
Antula Heath Care, som 

har patentet på mund-
skyllemidlet SB12. De var 
sponsorere på tv-program-
met »Vild med dans« dette 
efterår.

- Vi har verdenspatent på 
SB12, det fi ndes kun i Nor-
den, oplyser Mette Marie 
Stengaard.

Apotekerne er delt op 

i distrikter. I det distrikt, 
som Apoteksudsalget hø-
rer under, er der 12-14 apo-
teker. Der er distrikschefer-
ne, som har valgt vinderne. 
Præmien er en biograftur 
for hele personalet.

- Jeg er blevet inviteret 
med, fortæller Mette Marie 
Stengaard.

Lis Hallas kan slet ikke 
skjule sin begejstring.

- Vi skal have ost og rød-
vin på Apoteket inden fi l-
men, siger hun.

Hun vil derfor vælge en 
dag, hvor hun har fri, så 
hun har god tid til at diske 
op med lækkerier til kolle-
gaerne.

Der er godt 20 ansatte, da 
Apoteksudsalget hører 
sammen med Sct. Hans-
gade Apoteket. Og alle 
bliver inviteret med i bio-
graffen.

- Det er sjovt, når der 
sker sådan noget, mener 
Lis Hallas.

britt
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DEN GRILLEDE ORIGINAL MED DEN PERFEKTE SMAG
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DEN GRILLEDE ORIGINAL MED DEN PERFEKTE SMAG

57KR.

WHOPPER® MEAL
En grillet burger af 100% oksekød,
sprøde grøntsager og mayonaise.

Inkl. mellem vand og valgfri mellem sideorder. Kun Whopper
®

37 kr. Ved køb af meal +3 kr. Kun Twisters 20 kr.kr Kun Twisters 20 kr

TWISTERS

+3KR.58KR.

38 kr. 21 kr.

KLOSTERPARKS ALLÈ 6,
RINGSTEDET

Roskildevej 622 ∙ 4174 Jystrup
info@tryllegryden.dk og telefon 20 78 38 32

Nytårsmenu 2010
Slip for al besværet og lad Tryllegryden lave maden til Deres nytårsaften.
Ved bestilling af mad ved Tryllegryden er du sikret at kvaliteten er i top

og kun de bedste råvarer bliver anvendt. Menuen kan sammensættes efter ønske.

Dessert 1: 
❧   Luksus chokoladetærte m/Hjemmelavet 

parfait is med chokolade stykker og 
skovbær coulis

   Pris pr. kuvert 60 kr.
Dessert 2: 
❧   Oste symfoni m/ hjemmebagte knæk-

brød og rå syltede blommer

   Pris pr. kuvert 50 kr.
Kransekage:
❧   Til kl. 24,00

   Pris pr. kuvert 25 kr.
Natmad: 
❧   Lakse bruchetta m/fl ødeost og kyd-

derurter

   Pris pr. kuvert 50 kr.

❧ Maden kan afhentes ved Tryllegryden 
den 31. dec. mellem kl. 13.00  og 14.00 ❧

Forret 1: 
❧  Tappas tallerken indeholder:

❧  Ovn bagte asparges m/ serrano skinke
    Tortillas m/ røget laks og tzatziki

      Salsa marinerede rejer, Kylling salat med    
friske krydderurter

 Pris pr. kuvert 65 kr.
Forret 2: 
❧  Hjemmelavet Laksepate med baby salat , 

rejer, asparges og hjemmebagte grovfl ute

Pris pr. kuvert 50 kr.
Hovedret: 
❧   Okse tournedos m/Små ovn ristede 

kartofl er med friske krydderurter,
Rødbede salat m/perlespelt, grønkål og 
æble / honning marinade, Spinat timbale 
Svampe sauce

 Pris pr. kuvert 150 kr.

Al maden vil være tilberedt, men der vil dog være enkelte ting der skal varmes
og anrettes før servering, vejledning dertil medfølger.

Så er

konfi rmationsmenuen klar!

Se mere på

www.tryllegryden.dk

Så fi nt var vinduet hos Apoteksudsalget i RingStedet i efter-
året. Kjolen var udlånt af Qin i Tinggade, og den blev blandt 
andet beundret af en masse små piger. 

Apoteksudsalget vandt
Vild med dans-konkurrence

Lis Hallas fra 
Apoteksudsalget 
i RingStedet 
fi k blomster 
af distrikschef 
Mette Marie 
Stengaard fra 
Antula Heath 
Care, som 
har patan-
tet på SB12 
og udskrev 
konkurrencen i 
efteråret.
Foto: Britt 
Nielsen.
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ønsker alle læsere og annoncører 

en rigtig glædelig jul 

samt et godt nytår

En popu-
lær ting i 
Paradisvej er 
de søde Heico-
lamper, som 
man kan få i 
alle muligheder 
afskygninger 
- men de fi ne 
små svampe 
skaber en fl ot 
alfeagtig stem-
ning i børne-
værelset. Foto: 
Mette Jensen

Julens helt store hit til 
de yngste i familien er 
Trunkis. Og hvad er så 
det? Jo, det er en tre i en 
kuffert. Det er som sagt 
en kuffert, men det er 

også en siddeplads og 
et køretøj.

- Børn bliver tit trætte 
i fødderne, når de er 
ude at rejse, og så kan 
de sætte sig på den og 

enten blive trukket eller 
padle sig frem, forklarer 
indehaver af Paradisvej 
i Tinggade, Anne-Mette 
Skak Hansen. 

meje

Bagage til de små

Hos Imerco i Sct. 
Knudsgade er der fuld 
knald på julehandlen 
allerede, og butikschef 
John Andersen er ikke 
i tvivl om, hvilke gaver 
der hitter i 2010.

- Det er praktiske 
ting, siger han og viser 
som eksempel et skæ-
rebræt, hvor man kan 
skifte toppladen, for 
på den måde at undgå 
bakterier fra eksempel-

vis kød kommer over i 
salaten. Men også gry-
der og stegepander er 
populære. 

meje

Det er ting, vi kan bruge

For nogle år siden 
var det mest  kvin-

der, som fi k køk-
kenting, men nu er 
det i høj grad også 

mændene, fortæller 
John Andersen. 

- Jeg tror, mændene 
er kommet mere 
i køkkenet, siger 

han.
Det kan ses på, 
hvad der bliver 
valgt, fordi når 

mændene så skal 
have køkkensager, 

så skal det være 
kram. Groft sagt. 

Foto: Mette Jensen

Også de små, men dej-
lige gaver, hitter under 
juletræet, og hos Saa-
bye i Sct. Hansgade, 
sælger de mange jule-
gaver allerede nu.

Spørger man An-
nette Christensen, så 
er det især de smyk-
ker, som man selv kan 
sætte sit præg på, som 
er populære.

- Folk vil gerne skille 
sig ud. Men vil samti-
dig ligne de andre, for-
klarer hun.

Det, som er trenden 
i øjeblikket, er læder-
remme med forskellige 
charms, eller vedhæng, 
på. Så kan man selv 
vælge, hvordan ens 

armbånd skal se ud. 
Saabye har også lige 
fået en række smykker 
fra Julie Sandlau hjem, 
og dem regner Annette 

Christensen også med 
kommer til at ligge un-
der mange juletræer.

meje

Vi vil 
skille os 

ud

Det er især 
de såkaldte 
Story-arm-
bånd, som 
Annette 
Christensen 
og Maria B. 
Andersen 
spår bliver et 
stort hit, men 
også andre 
smykker, som 
man selv kan 
sætte sit præg 
på. Eller de 
fl otte kenyan-
ske fairtrade 
kæder med ke-
ramik perler. 
Foto: Mette 
Jensen

Det hitter under træet

Danserne fra Ringsted 
Danse Center, har lige 
været i Liberec i Tjekkiet 
for at forsvarer de danske 
farver ved VM i jitterbug 
og mixing-blues

Danserne fra Ringsted 
Dance Center var meget 
spændte, og der var store 
forventninger til deres 
præstationer, da de tog 
til Tjekkiet for at danse 
verdensmesterskaberne 
i jitterbug og mixing-
blues. 

Det var juniorerne, der 
begyndte i jitterbug, alle-
rede om fredagen lige ef-
ter ankomsten. Her del-
tog Nicklas Troensegaard 
og Ida Sand Petersen, og 
fl ere opdagede allerede 
fra starten, at niveauet i 
år, var ekstremt højt, så 
det ville være svært bare 
at nå fi nalen, men som 
dage skred frem, kunne 
man se på dommerstem-

merne, at fi nalepladsen 
ville være sikker og sam-
tidig gav det forhåbnin-
ger om også at nå en me-
daljeplads.

Om aftenen begyndte 
fi nalerne så, med de bed-
ste seks par. I fi nalen var 
der et par fra Frankrig, 
tre par fra Tjekkiet, et 
par fra Sverige og det 
danske par fra Ringsted. 
Det blev en spændende 

oplevelse, hvor især det 
danske og det svenske 
par skilte sig ud, og da 
præm ieoveræk kel s en 
kom, var det da også 
svært at bedømme, hvem 
der skulle vinde, men det 
blev det svenske par der 
løb med guldet og Ida og 
Nicklas fi k en fl ot sølv-
medalje, som de virkelig 
havde fortjent. 

Flot sølv 
til VM

Nicklas Troensegaard og 
Ida Sand Petersen vandt 

en fl ot sølvmedalje ved 
VM i jitterbug.

Det Gode Køkken, Kvick-
ly, Scandic og Ringsted 
Kongrescenter inviterer 
til julehygge den sidste 
søndag før juleaften. 

Teaterforeningen Ma-
skerne synger julen ind 
og skaber julestemning 

med deres smukke jule-
sange klokken 11-11.30, og 
der vil være rig mulighed 
for at smage gløgg, æb-
leskiver, honninghjerter, 
julekage og juleøl. Kvickly 
har markedstilbud, og 
Scandic og Ringsted Kon-

grescenter åbner dørene 
til en guidet rundtur. Hele 
herligheden kan opleves 
på Nørretorv den 19. de-
cember mellem klokken 
11 og 16. 

Mød julemanden og se Scandic
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ÅBENT HUS
Kom og oplev den gode (jule)stemning i byens førende fitnesscenter

KOM OG TRÆN GRATIS BEGGE DAGE
• Prøv vores mest populære hold fx LatinMix, BodyBike og Boksning

• Smagsprøver på produkter fra Nutramino

• VO2 Max Test - få lavet en fuld konditest mandag den 13. (mod betaling)

• Julegaveidé: Gi’ en måneds træning til en du holder af - kun 299,-

• Har du en instruktør i dig? Kom forbi tirsdag den 14. og vis os hvad du kan.

FITNESSWORLD.DK • FLEST TRÆNINGSMULIGHEDER I DK • FLEST HOLD

RINGSTED • Nørregade 13-19

Å13. & 14. DECEMBER

Programlægning 
kun kr. 99,-
Normalpris 175,-

Meld dig ind
- og spar 299,-
Gælder kun den 13. og 14. dec

Ringsted: De to Lionsklub-
ber i Ringsted, Lions Club 
Ringsted og Lions Club 
Ringsted Knud Lavard, 
forærede her til eftermid-
dag tre fl adskærmsfjern-
syn til Knud Lavard Cen-
tret. Donationen skal ses 
i lyset af en henvendelse 
fra Bruger-og Pårørende-
Rådet ved Steen Hansen 
og med opbakning fra 
teamleder Lone Jørgensen 
og centerleder på Knud 

Lavard Henrik Morten-
sen.
De stramme budgetter 
gør, at der nogle gange 
mangler hænder til at 
give beboerne ekstra små 
oplevelser i form af un-
derholdning og socialt 
samvær. Det er derfor 
med stor glæde, at Lions 
i Ringsted nu kan donere 
de tre 50 tommer tv, som 
skal placeres i køkken- og 
spisesektionen. Det vil 

betyde, at beboerne på 
et hvilket som helst tids-
punkt på dagen kan sam-
les i spisesektionen med 
henblik på socialt samvær 
og diskussion, gennem 
de fælles oplevelser som 
fi lm, sport og debatpro-
grammer giver.
Pengene til gaver fra Li-
ons kommer blandt andet 
ind fra klubbernes julelot-
terisalg, som man slutter 
af med lige før jul.

Tre fjernsyn fra Lions til 
Knud Lavard Centret

Lørdag den 11. december 
kan man synge julen i sel-
skab med Ringsted Koret. 
Det sker klokken 14.30 i 
Ringsted Kulturhus i Sø-
gade. Koret inviterer in-
denfor til julehygge med 
gløgg, æbleskiver og mas-
ser af julesang. Program-
met vil være en blanding 
af koncert og fællessang. 

Den gratis koncert varer 
en time.

Syng med Ringsted Koret

Ringsted Koret  inviterer til 
en times julehygge i kultur-

huset.
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Gavebeviset betales af:

 Navn:

 Adresse:

 Postnr.:    By:

 Telefon:

 E-mail:

Gavebeviset foræres til:

 Navn:

 Adresse:

 Postnr.:   By:

 Telefon:

 E-mail:

Jeg vil gerne bestille et 4 ugers 

julegaveabonnement på DAGBLADET for kr. 150,-

16
26 Skaber liv og puls – tæt på dig

En god julegaveidè!

Tilbuddet gælder inden for Danmarks grænser indtil 17. december 2010. Avisen leveres mandag til lørdag fra og
med mandag 3. januar 2011. Avisen leveres såvidt muligt med bud – ellers med post. Avisleveringen stopper 
automatisk, men vi tillader os at tage kontakt inden periodens udløb. Gavebevis fremsendes til betaleren.

Udfyld kuponen eller ring 57 61 25 00

4 ugers julegaveabonnement 150,-
DAGBLADET

+ + + 15349 + + +

0893 Sjælland USF B

Søgade 6, 4100 Ringsted

Vi sender dig
et fl ot gavebevis

Der fi ndes en gave, som man kan åbne hver eneste dag, 

og alligevel er den aldrig som i går!

RingStedets butikker

Apotekerudsalget RingStedet 57 61 14 59 o Bon’A Parte 55 67 57 05 o Boutique van Deurs 55 72 07 90 o Burger King
Café & Restaurant La Rustica o Companys 57 67 00 74 o Consol Solcenter 96 70 25 00 o DNY Store 51 64 31 31 o Føtex 57 68 50 00 o H&M 36 97 89 80
Jack & Jones 57 67 41 00 o Key2Fitness 56 76 73 66 o Kop & Kande 57 67 25 69 o Marcus 57 67 39 39 o Matas 57 61 00 95 o Maxi Zoo 57 66 21 07
Ny Form  57 67 10 84 o Name It 57 67 00 11 o OK Benzin 70 10 20 33 o Only 55 77 57 57 o Punkt 1 57 67 17 18 o Safran 57 67 36 30 o Sam’s 57 67 65 62
Skoringen 62 26 56 15 o Skousen 57 67 57 07 o Thiele 57 61 24 25 o Tiger 57 67 69 10 o Trend4kids 57 67 05 50 o Vero Moda 57 67 37 30 o Vila Clothes 57 66 21 50 o Zizzi 57 60 02 79

RINGSTEDET o KLOSTERPARKS ALLÉ 10 o 4100 RINGSTED o WWW.RINGSTEDET.NU
Bus nr. 404 kører lige til døren

Underholdning
for børnene...
Kl. 14
Niels Plys kommer forbi med sin kuffert fuld af 
tegneark og farveblyanter.

Niels Plys er en hyggelig fætter, der slet ikke kan 
lade være med at trylle, klovne og lave sjov og 
ballade, så der er lagt op til et par forrygende 
timer.

3 timers gratis parkering !
- HUSK p-skive

I RINGSTEDET D. 12. DECEMBER

SØNDAGSÅBENT FRA 10 -16

JULENS ÅBNINGSTIDER:
Søndag d. 12. dec. kl. 10 – 16 
Lørdag  d. 18. dec. kl. 10 – 19 
Søndag d. 19. dec. kl. 10 – 19
24. – 26. dec. lukket
Fredag d. 31. dec. kl. 10 – 13

BEMÆRK:
føtex, Key2Fitness og spisestederne 

har udvidede åbningstider

Åbent 
alle dage 
frem til jul

NIELS PLYS……

Man kan både køre i sporvogn og købe juletræ på 
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 11.-12. december.    

I weekenden 11. og 12. 
december klokken 10-16 
er der juletræssalg på 
Sporvejsmuseet Skjol-
denæsholm ved Jystrup. 
På museet kan børn og 
voksne møde Juleman-
den, og det viser sig, at 
hans kane i virkelighe-
den er en gammel heste-
sporvogn. I remiserne er 
der desuden musikalsk 
underholdning og mu-
lighed for at købe lidt 
spiseligt, varme og kolde 
drikke.

Vil man kombinere 
besøget på Sporvejsmu-

seet med kørsel med 
veterantog, så foregår 
denne kørsel mellem 
Københavns hovedbane-
gård og Hvalsø Station, 
hvorfra Sporvejsmuseets 
museumsbusser kører 
de sidste ni kilometer til 
Skjoldenæsholm. 

Toget afgår begge dage 
klokken 10.14 fra hoved-
banegården og med af-
gang fra Roskilde klok-
ken 11.15. Returkørsel 
fra museet med muse-
umsbusserne er klokken 
14.15.

Juletræssalg på 
Sporvejsmuseet 

Er man sulten efter et godt plot, en romantisk 
kærlighedshistorie eller en god gammel klassiker,  
så har Ringsted Bibliotek dækket op. 

Fra mandag til fredag serverer biblioteket hver 
dag en bid af en bog i abonnenternes mailbokse, 
og når det bliver fredag, har man fået hele første 
kapitel af bogen. 

Hvis man efter det første kapitel har fået lyst til 
at læse resten af bogen, kan man låne den på bib-
lioteket eller købe den hos boghandleren.

Det er gratis at abonnere på bogbidderne, og 
man kan tilmelde sig på bogbidder.dk/tilmeld el-
ler man kan læse mere på bibliotekets hjemme-
side www.ringstedbib.dk.

Bogbidder til alle
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BOLIG

Byg 149 m2 kvalitetshus for
Prisen indeholder nøglefærdigt hus 
inkl. følgende standardbeskrivelse: 

  Afvalmede gavle
  IBF tagsten – fl ere farver
  Tagrender i aluzink
  Blødstrøgne mursten – fl ere farver
  Superlavenergi-vinduer i træ, hvidmalet
  Gipslofter eller hvidpigmenterede trælofter
 Vægge tapetseret med glasvæv og hvidmalet
  Gulvvarme i hele huset med styring
  Klinker i køkken/alrum, gang, bryggers, 
entre og badeværelser

  Trægulv i stue, ask natur hvid
  HTH-inventar jf. tegning
  Ind- og udvendige spot,
herunder belysning ved hoveddør

  Udv. stikkontakt og frostsikret vandhane
  Fjernvarme installation
  Varmegenvindings-/ventilationsanlæg
  Stikledning vand, el, antenne
  Udvendig/indvendig kloak
  Jordbundsundersøgelse
  Landinspektør-undersøgelse 
af byggegrunden

  Trykprøvning og energimærkning
  IBS attest
  Ansøgning om byggetilladelse
  Entrepriseforsikring
  Lovpligtig byggeskadeforsikring
  Stabilgrus i indkørsel
  Afsætning af hus med landinspektør
  Køreplader og bortkørsel af byggeaffald
  Stort udvalg af standardmaterialer

Bestil vores katalog med plantegninger, 
prislister og masser af inspiration 
til jeres nye hus på www.huscompagniet.dk

M
odelfoto

Ringsted tlf: 46 77 29 90 Hillerød tlf: 48 21 29 90 www.huscompagniet.dk

Betal først 
ved indfl ytning

Priseksempel:

kr. 1.589.500

 - siden 1972

Velkommen i vores
udstillingshuse hver søndag: 

Ringsted kl. 13-16: Byggeudstilling
Dalen 13, Benløse, 4100 Ringsted

Ringsted kl. 13-16: Vinkelhus på 175 m2

Diget 6, 4100 Ringsted

Hillerød kl. 13-16: Knækhus på 155 m2

Solbuen 53, 3400 Hillerød

Hillerød kl. 13-16: Vinkelhus på 167 m2

Solbuen 55, 3400 Hillerød

Næstved kl. 13-16: Knækhus på 174 m2

Jordbærsvinget 20, Fensmark, 4700 Næstved

Vallensved kl. 11.30-12.30: Rækkehusprojekt 
med senior- og børnevenlige boliger på 108 m2, 
Lodden 2, 4700 Næstved

Åbent showroom kl. 13-16
Kom forbi vores 400 m2 
store showroom på Tinvej 14B, 
4100 Ringsted og få inspiration 
til dit byggeri

Hver fjerde dansker er 
utilfreds med sin bolig, 
viser ny undersøgelse.

Vi kaster både store sum-
mer og meget energi i at 
skabe det perfekte hjem, 
men alligevel er mere end 
hver fjerde dansker ikke 
tilfreds med måden, de 
bor på, viser en analyse 
fra Center for Bolig og 
Velfærd ved Københavns 
Universitet.

Undersøgelsen viser, at 
tilfredsheden med boligen 
stiger med alderen. Blandt 
de 18-29-årige er næsten 
halvdelen utilfredse med 
den måde, de bor på. Og 
det er især københavnere, 
der er utilfredse med de-
res boliger.

Generelt højere krav til 
boligen er én af forklarin-
gerne. Ifølge forbruger-
jurist Mette Reissmann, 
der er kendt for at rådgive 
fallitdanskere i »Luk-
susfælden«, bliver nogle 
utilfredse med deres bo-
lig, fordi forventninger 
til boligen nu om dage er 
tårnhøje og ikke altid kan 
indfries, forklarer hun til 
gratisavisen 24timer.

Ejendomsmæglerkæ-

den home understreger, 
at det er oplagt, at de mere 
etablerede boligejere også 
er de mest tilfredse.

- Typisk har unge men-
nesker ikke mulighed for 
at købe drømmeboligen i 
første hug. Begynderboli-
gen kan på nogle punkter 
være et kompromis - især 
når der er kommet fl ere 
børn til, siger informati-
onsmedarbejder i home, 
Henrik Hauthorn Jensen.

Også den overståede 
boligkrise kan spille ind 
på tilfredsheden. En del 
unge har ventet med at 
skifte bolig, mens bolig-
markedet var usikkert, og 
særligt i København har 
køberne holdt sig tilbage 
- trods et ønske og et be-
hov for mere plads - mens 
krisen stod på.

Krisen har også fået fl e-
re til at poste penge i de-
res nuværende boliger.

- Man ved, hvad man 
har, men ikke hvad man 
får. Faktisk har usikker-
heden på boligmarkedet 
pustet til mange bolig-
ejeres lyst til at forbedre 
og renovere deres nuvæ-
rende bolig. I stedet for at 
fl ytte til en bolig, der mat-

cher deres behov bedre, 
’putter’ en del sig i stedet, 
hvor de er. De renoverer, 
bygger om og udvider til 
den store guldmedalje, 

siger Henrik Hauthorn 
Jensen.

Ifølge psykolog og stif-
ter af »Lykkeklinikken«, 
Lars Ginnerup lider dan-

skerne af en kollektiv for-
blændelse af den perfekte 
bolig. Han oplever, at 
mange midaldrende bli-
ver deprimerede, når de 

erfarer, at drømmehuset 
alene ikke holder lykken 
i kog.

Jagten på suset i parcelhuset

Næsten halvdelen af de 18-29-årige er utilfredse med deres bolig, viser undersøgelse fra Center for Bolig og Velfærd. Mange 
unge går på kompromis med den første bolig - og er derfor svære at gøre tilfredse. Foto: Palle Peter Skov.



BoligEksperterne Carl Erik Hansen & Co
Nygade 13  ·  4220 Korsør

422@edc.dk  ·  58 35 17 00

Korsørvej 2  ·  4200 Slagelse

470@edc.dk  ·  58 52 82 00

KØB INDEN 31/12-2010... 

- OG SPAR MOMSEN

BYGGEGRUNDE 
EUROPAPARKEN ETAPE II

SLAGELSE VESTBY 

Grundstørrelser fra 705 - 1168 kvm.  

Priser fra kr. 660.000 

+ tilslutningsbidrag

Prøvehus sælges! 

Pris inkl. fl isebelægning og anlagt 

græsplæne kun kr. 2.295.000,-

NYOPFØRT 

Prøvehus, Spaniensvej 15

ÅBENT HUS I PRØVEHUS lørdag d. 11.12 kl. 13-14 og søndag d. 12.12 kl. 11-12.

DKR Byg tilbyder følgende størrelser inkl. grund og tilslutningsbidrag:

110 kvm. pris  kr.  1.895.000

131 kvm. pris  kr.  2.069.000

154 kvm. pris  kr.  2.276.000

NYHED! 171 kvm. nøglefærdig bolig 

inkl. grund til kun kr. 2.476.000.

Grunde med byggeprojekt
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Lyngsøe har beregnet, 
at Kong Vinter hurtigt 
kan lægge komprimeret 
sne svarende til fi re biler 
oppe på carportens tag.

»Det er jo bare sne. Det 
skal nok tø med tiden el-
ler blæse væk af sig selv«. 
Sådan siger de fl este hus-
ejere om den sne, der nu 
lægger sig oppe på taget 
af carporten. Men med 
denne vinters enorme sne-
mængder kan det pludse-
lig blive en meget alvorlig 
sag - og lidt af en tikkende 
bombe under økonomien.

Firmaet Lyngsøe har 
beregnet, at der med det 
aktuelle vejr let kan kom-
me til at ligge så meget 
komprimeret sne oppe på 
taget af carporten, at det 
svarer til vægten af fi re 
biler. Det er de færreste 
carporte, der er konstru-
eret til at klare så ekstrem 
en belastning.

Ifølge Lyngsøe, der pro-
ducerer stålcarporte, har 
en dobbeltcarport et tag-
areal på omkring 36 kva-
dratmeter. Og da »gam-
melt« komprimeret sne 
kan komme til at veje op 
mod 300-400 gram per li-

ter, betyder det, at der på 
taget ligger omkring et 
tons komprimeret sne for 
hver 10 centimeters dyb-
de. Hvis der så ligger 40 
centimeter oppe på taget, 
svarer det til fi re tons - el-
ler fi re små biler.

Lyngsøe giver derfor 
alle husejere det gode råd, 
at de skal sørge for at få 
fjernet sneen på taget af 
carporten - inden at det 
hober sig op og når at bli-
ve komprimeret. Oftest er 
det ikke engang nødven-
digt at gå op på taget. Med 
en stige og en blød kost 
vil man som regel kunne 
nå al sneen og få den fejet 
ned. Men hvis man allige-
vel vover sig derop, skal 
man være klar over, at 
taget kan være ekstremt 
glat, og at man skal gå på 
spærene. Sneen er i øvrigt 
meget let at fjerne, når der 
er tale om nysne. Så vejer 
det nemlig kun 100 gram 
per liter. Det er først, når 
sneen bliver hård, tung og 
komprimeret, at de store 
problemer opstår.

Lyngsøe har hovedkon-
tor i Søften ved Århus, og 
virksomheden har specia-
liseret sig i stålcarporte 

i et let og elegant design 
til alle typer af boliger 
og byggerier. Herudover 
fremstiller Lyngsøe en 
række andre former for 
overdækninger til beskyt-
telse mod vejr og vind.

20%
PÅ ÆGTE TÆPPER
Vi starter vort UDSALG den 10. december

- så nu har De mulighed for at købe

SILKETÆPPER
og andre  

LUXUSTÆPPER
til engros og net priser med

20% UDSALGSRABAT 
til julegaver.

www.tæppegalleriet.dkwww.tæppegalleriet.dk
Theilgaards Allé 3B Theilgaards Allé 3B •• 4600 Køge 4600 Køge
(Den Hvide BY) (Den Hvide BY) •• Tlf. 40 11 30 16 Tlf. 40 11 30 16

ÅBNINGSTIDER: fredag 13-18 • Lørdag 10-15 • Søndag 10-16
SIDSTE DAG FØR JUL SØNDAG DEN 12. DECEMBER

Intelligent toiletsæde 
lukker automatisk efter 
brug.

Igennem årtier har der 
verseret en diskussion 
mellem kønnene om-
kring toiletsædet. Med 
AutoClose® funktionen 
giver Pressalit en løsning 
på, hvordan harmonien 
kan fi nde vej til badevæ-
relset. Funktionen sikrer 
nemlig, at sædet lukker 
automatisk og har fl ere 
funktionelle fi nesser i 
baghånden.

Pressalits AutoClose® 
funktion sætter en stop-
per for diskussionen 
mellem mand og kvinde 
om, hvorvidt toiletsæ-
det skal være oppe eller 
nede. Sæde og låg lukker 
nemlig automatisk efter 
brug. Sædet er udstyret 
med en intelligent sensor, 

som løbende registrerer, 
om der er en bruger til 
stede. Så længe sensoren 
registrerer en bruger, vil 
låget være åbent - dog 
minimum 1,5 minut. 
Herefter lukker sædet 
automatisk ned og lander 
stille på skålen ved hjælp 
af den smarte soft close 
mekanisme, der også er 
integreret i sædet. Så nu 
er det endelig slut med 
smækkende toiletsæder, 
der uforvarende lander 
på toilettet med et brag.

AutoClose® funktio-
nen byder på fl ere detal-
jer, der viser, at der er tale 
om et toiletsæde udover 
det sædvanlige. Eksem-
pelvis fi ndes der to vari-
anter af den automatiske 
lukning - enten lukker 
ringsæde og låg samtidig 
eller også bare låget.

Skal låget holdes åbent 

i længere tid, er der også 
tænkt over dette. Åbn lå-
get og træd ud af senso-
rens rækkevidde, så vil 
sensoren sikre, at låget 
holder sig åbent i om-
kring fem minutter - en 
nyttig funktion eksem-
pelvis i forbindelse med 
rengøring. Quick-release 
funktionen er en anden 
rengøringsvenlig funk-
tion, da den gør det nemt 
at skille sædet fra skålen.

Pressalit Sign Art er de-
signet til IFÖs Sign serie. 
Toiletsædet forhandles 
gennem VVS-installatø-
rer i hele landet. Har man 
allerede et Pressalit Sign 
Art toiletsæde, kan det 
nemt opgraderes til Sign 
Art med AutoClose®.

Oppe eller nede?

Bilerne parkeret oven på carporten
Man 
skal være 
forsigtig, 
når man 
fjerner 
sneen fra 
carportens 
tag.

AutoClose® funktionen sætter en stopper for kønnenes kamp om, hvorvidt sædet skal være 
oppe eller nede. Her er sædet, der lukker automatisk efter brug.
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Floradix Kräuterblut sikrer 
dig god jernstatus.

Hvis du har tanker om at 
blive gravid, kan det være 
en god idé at få målt din 
blodprocent hos lægen, da 
mange danske kvinder på-
viseligt har en større eller 
mindre grad af jernman-
gel. En måling hos lægen 
af stoffet serum-ferritin vil 
mere præcist fortælle om 
den reserve, du har at træk-
ke på, hvis du planlægger 
graviditet.

Der er ikke noget mærke-
ligt i, at kroppen har brug 
for et ekstra tilskud. Under 
graviditeten forøges dit 
blodvolumen med op mod 
en tredjedel. Du skal sørge 
for at få jern nok, både til 
dig selv og dit barn, som 
bruger fosterstadiet til at 
opbygge jerndepoter til de 
første seks levemåneder.

Er du lykkeligt gravid, 
ved du sikkert også, at man 
anbefaler at tage et dagligt 
jerntilskud under gravi-
diteten. Graviditet kræver 
energi til både mor og ba-
byen, der vokser - og derfor 
der det vigtigt for dig, der 
er gravid, at anvende jern-
tilskud dagligt allerede fra 
10. graviditetsuge. Generelt 
kan man sige, at jo før du 
begynder med jerntilskud, 
des mindre behøver du at 
tage om dagen. En dagsdo-
sis på 20 mililiter Floradix 

om dagen under hele gra-
viditeten vil med stor sand-
synlighed dække dit behov. 
Husk at tage din Floradix 
mellem måltiderne, da det 
giver den bedste optagelse 
i kroppen.

Floradix Kräuterblut fås 
både i fl ydende form og som 
tabletter. Begge indeholder 
20 mg. jern per dagsdosis, 
men de øvrige indholds-
stoffer varierer. Du kan frit 
vælge, hvad du helst vil an-
vende. Floradix Kräuterblut 
tabletterne indeholder fol-
syre i anbefalet mængde og 
kan derfor anbefales til den 
gravide kvinde i de første 
tre måneder. Hvis du prøver 

at blive gravid, bør du også 
huske på folsyre af hensyn 
til fostrets udvikling.

Floradix Kräuterblut for-
handles af Mezina A/S og 
kan købes på apoteket, Ma-
tas, helsekostforretninger 
samt hos Bilka, Føtex, A-Z, 
Kvickly, Kvickly Xtra og Su-
perBrugsen.

Gode tilbud
november og december
på klinik Krop og Sjæl
Julen nærmer sig og derfor har den kliniske fodplejer 
og massøren ekstra gode tilbud.

Udover de almindelig gavekort, tilbyder vi nu også rabatkort.

    Fodbehandling: køb 5, den 6. gratis     kr. 1500,- spar 300,-

    Hotstone massage+klinisk fodpleje      kr.   400,- spar 150,-

    Massage 30 min. 4 beh. den 5. gratis  kr. 1000,- spar 250,-

    Massage 60 min.4 beh. den 5. gratis   kr. 1760,- spar 440,-

Du fi nder os på Sjællandsgade 21 · 4100 Ringsted
Belinda: www.kliniskfodpleje.dk eller tlf. 2560 9144 • Hanne: www.akuvelvaere.dk eller tlf. 4014 5080

Åbningstider:
Mandag:  15.30 - 21.00
Tirsdag:     15.00 - 20.00
Onsdag:   16.00 - 21.00
Torsdag:   15.00 - 20.00
Søndag ulige uger:
8.00 - 15.00

Føler du dig stresset og træt?
Trænger du til en pause fra det hele?

Sjællandsgade 21,
4100 Ringsted
- Indgang hos Krop & Sjæl
Tlf: 4182 0107
Mail: info@fysone.dk

Så kom forbi FysOne og få en afslappende massage 
i en hyggelig atmosfære på klinik krop og sjæl eller 
giv et gavekort til en du holder af.
Netop nu og i hele december har vi tilbud på en halv 
times massage for

kr.  200, -(normal pris kr. 300,-)

Book tid online på www.fysone.dk

Nyt behandlings tiltag hos FysOne
- Laserterapi fra PowerMedic
Laserterapi bruges til at dæmpe infl ammationer af 
enhver art, f.eks. bursitter, tendinitter, forstuvnin-
ger, tennisalbuer, fi bersprængninger, knæartrose 
mm. Samt til at fremme helingsprocessen ved knog-
lefrakturer og sår. 
Laserterapi er evidensbaseret terapi og er ofte me-
get eff ektivt til behandling af akutte skader. 
Kom ind og hør om laserterapi kan hjælpe dig.

Graviditetsønske eller 
baby på vej?

Floradix Kräuterblut tab-
letterne indeholder folsyre 
i anbefalet mængde og kan 
derfor anbefales til den gra-
vide kvinde i de første tre 
måneder.

Fedt i kosten bidrager til 
udvikling af øget appetit 
og fedme, viser ny forsk-
ning fra Det Farmaceuti-
ske Fakultet på Køben-
havns Universitet.

Forskere på Det Farmaceu-
tiske Fakultet forsøger at 
blive klogere på appetitre-
guleringen. Det langsigtede 
mål er et lægemiddel til 
behandling af fedme. Nye 
forskningsresultater publi-
ceret i The FASEB Journal 
har bragt forskerne et lille 
skridt nærmere målet.

Forskerne har især un-
dersøgt signalmolekylet 
oleoylethanolamid (OEA), 
som dannes i tarmen i for-
bindelse med indtagelse 
af et måltid. Det dannes i 
tarmcellerne og virker lo-
kalt ved at aktivere en ner-
ve, som sender information 
fra tarmen op til hjernen.

Appetitreguleringen hos 
mennesker har stor betyd-
ning for tendensen til, at fl e-
re bliver fede eller overvæg-
tige i det moderne samfund 
- og der er tale om et særde-

les kompliceret system. Når 
vi spiser, bliver der sendt 
signaler fra maven, tarmen 
og leveren op til hjernens 
appetitcenter, der regulerer 
den hårfi ne balance mel-
lem, hvor meget vi spiser, 
og hvor meget energi vi 
forbrænder. Signalerne kan 
være fl ere forskellige hor-
monlignende stoffer, som 
udskilles i blodet og derved 
aktiverer nervebaner i hjer-
nens appetitcenter.

- Systemet er udviklet 
gennem evolutionen over 
titusinder af år - det vil sige 
i tider, hvor mad ikke altid 
var let tilgængelig, og hvor 
risikoen for sult altid var til 
stede, fortæller Thi Ai Diep, 
der er ph.d.-studerende på 
Institut for Farmakologi og 
Farmakoterapi

Med afsæt i udviklings-
teorien er der meget, der 
tyder på, at appetitregule-
ringen er optimeret til at 
lagre overskydende energi i 
form af fedt i perioder med 
overskud af mad og energi, 
frem for at beskytte krop-
pen mod fedme.

Fed mad mætter 
mindre
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... Find NYHEDER der har fokus på din by, 
Ringsted kommune, din region eller hele landet

www.sn.dk/ringsted
DAGBLADET

                    

Lovpligtigefteruddannelserfor bus og lastbilchauffører

AMU-Transport uddannelsescenter
Bassinbuen 2 · 4700 Næstved · Tlf. 6070 8000

Fax: 5577 4900 · info@eks.dk · www.eks.dk

           
         

Chaufføruddannelser

for bus, lastbil og taxichauffør                     
”Er du på vej ud i kulden? 

- så ta´ 6 ugers uddannelse. 
Vi starter hold hver 14. dag.

Næste start dato
20. december 2010.”

Se mere påSe mere på www.eks.dk --  eller kig indeller kig ind

I 1999 indførte vores na-
boland Sverige lovpligtig 
brug af vinterdæk, når der 
er sne- eller isglat føre. I 
sidste måned fulgte vores 
naboer mod syd, Tysk-
land, med en lignende lov. 
Er det tid for Danmark at 
følge trop?

Meningerne er næsten li-
geså mange som antallet 
af centimeter sne, der er 
faldet over Danmark i den 
seneste periode. Socialde-
mokratiet og fagforbundet 
3F er overbeviste om, at 
lovpligtige vinterdæk vil 
gøre vintertrafi kken mere 
sikker. Dækbranchen bak-
ker op om forslaget om at 
indføre obligatorisk brug af 
vinterdæk, når forholdene 
påkræver det.

- Vi har brugt mange 
kræfter på at påvirke bili-
sterne til at køre med vin-
terdæk, når vejret viser sig 
fra sin vinterlige side, vi 
mangler dog stadig at få 
myndighederne med på 
vognen. Når nedbøren er 
så massiv, som vi har set 

på det seneste, er det i bed-
ste fald uforsvarligt at køre 
uden vinterdæk og i værste 
fald livsfarligt, siger direk-
tøren for Dækbranchens 
Fællesråd, Volker Nitz.

En afstemning på bili-
sternes forbrugerorgani-
sations hjemmeside viser 
da også, at bilisterne selv 
ønsker lovgivning på områ-
det. Hele 83 procent mener, 
at det skal være lovpligtigt 
at køre med vinterdæk om 
vinteren, mens 15 procent 
er imod, og to procent ikke 
har taget stilling.

I november måned var 
trafi kordfører for de kon-
servative, Henriette Kjær, 
ude og kalde det ren panik 
at gøre vinterdæk lovplig-
tige blot, fordi de to seneste 
vintre har været snefulde. 
Der er dog ikke tale om pa-
nik, men ren og skær sund 
fornuft at indføre lovkrav 
om vinterdæk, når forhol-
dene dikterer det. Det me-
ner Danmarks største syns-
kæde.

Der bliver både talt for og 
imod brug af vinterdæk. 

Undersøgelser viser, at som-
merdæk bremser bedre på 
tør og våd vej, uanset tem-
peratur, mens vinterdæk 
er klart bedst, når vejene er 
dækket af sne, slud eller is. 
En løsning hvor vinterdæk 
er påbudt i et bestemt dato-
interval, er derfor ikke den 
rette løsning.

- Vi bør skele til de regler 
vores nabolande, Tyskland 
og Sverige, har. Her er vin-
terdæk kun påbudt, når 
forholdene kræver det. At 
vinterdækkene er med til 
at redde menneskeliv, viser 
en undersøgelse, som det 
svenske vej- og transport-

forskningsinstitut foretog 
et par år efter, at loven blev 
indført i Sverige. Under-
søgelsen viste, at loven om 
brug af vinterdæk nedsatte 
tabet af menneskeliv og 
alvorlige ulykker med op 
mod 14 procent. Det er tal, 
man ikke kan ignorere, 
slutter Arne Willerslev-Le-
grand, adm. direktør for 
Applus+ Bilsyn, der hvert 
år kontrollerer mere end to 
millioner dæk ved bilsyn.

Se mere på www.bilsyn.
dk omkring vintertjek af 
bilen, og hvordan man selv 
kan tjekke, om dækkene er 
vinterklar.

Eksperter: Indfør lovpligtig 
brug af vinterdækDet er langt fra alene model, farve og årgang der skal 

tages stilling til, når man skal have ny bil. Hvor skal 
bilen eksempelvis fi nansieres? I banken, realkreditin-
stituttet eller hos forhandleren? Det er nemlig langt fra 
ligegyldigt, hvad man vælger, skriver FDMs medlems-
blad Motor, som har undersøgt, hvad det koster at låne 
til en bil til 100.000 kroner og til 250.000 kroner.

Beregningerne illustrer, at det bestemt ikke er lige-
gyldigt, hvordan man fi nansierer sin bil. Der er mange 
penge at spare, hvis man ser sig for, men det kræver, 
at man bruger lidt tid på at undersøge ens forskellige 
lånemuligheder. Inden man begiver sig ud på lånemar-
kedet, er det dog en god idé at få styr på basale begre-
ber som renter, gebyr, stiftelsesomkostninger og lånets 
årlige omkostninger i procent også kaldet ÅOP. 

Læs mere om billån på www.FDM.dk.

Prisforskelle på billån

Så galt kan 
det gå uden 
vinterdæk.
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Ringsted By´s Auto og Mekonomen har i samarbejde med SPARXPRES la-
vet en kreditløsning som du kan gøre brug af, vi kalder den for MekoCard 
- din værkstedskonto. 

Du har følgende vilkår og praktiske oplysninger med dit MekoCard - din 
værkstedskonto. 

    • Kreditramme mellem 5.000 - 50.000 kr.
    • Månedlig rente på 1,00% (nominel årlig rente 12,68%). 
    • Gratis oprettelse af MEKOCARD på www.ringstedbysauto.dk 
    •  Månedsgebyr 20,00 kr. (opkræves kun når der er ydelsesbetaling på 

kortet). 

Nørregade 74 

eller ring for aftale 4084 4100

www.ringstedbysauto.dk

Udlejning af
skikasser!

      ÅBNINGSTEDER:
MANDAG  08.00-21-00
TIRSDAG  08.00-21-00
ONSDAG  08.00-21-00
TORSDAG  08.00-21-00
FREDAG  08.00-17.00
LØRDAG  09.00-14.00

MekoCard  - din værkstedskonto 
NYHED!

HUSK
      Åbningstider i dec. måned.

Man. tirs. tors. og fredag kl. 9-17
 lørdage og søndage kl. 10-16.

Juleferie fra 19. dec. til og med 5. januar.
Glædelig jul og godt nytår.

HERRESTRUP
4571 GREVINGE
Tlf. 59 65 99 11

www.cccm.dk

Lars Jan
Amdi Lassen

Tlf. 57 66 04 08 Tlf. 57 68 31 69

Bragesvej 1, 4100 Ringsted 
Tlf. 70 22 22 18

HASLEV - RINGSTED A/S

ŠkodaFabia Combi TdF 
inkl. ekstra udstyr. Fra 169.000 kr.
Ekskl. lev. omk. (3.680 kr.) og metallak. Forbrug 18,2-23,8 km/l. 
CO2 109-128 g/km. Fabia Tour de France fås med 1.2 benzin 
70 hk eller 1.6 TDI 90 hk. Fås kun som Combi.

skoda.dk

Europæerne kan spare 
syv milliarder euro år-
ligt ved at ændre køre-
vaner.

En analyse af ikke mindre 
end 400.000 europæiske 
bilisters køreture viser, 
at europæerne alene ved 
at ændre deres køreva-
ner en smule samlet kan 
spare op mod syv mil-
liarder euro og næsten 
fem milliarder liter olie 
årligt. Det er den italien-
ske bilproducent Fiat, der 
står bag analysen, som 
er foretaget ved at hente 
data direkte fra motoren 
under 50.000 europæeres 
køreture i de fem største 
lande i Europa.

Det er meget store tal, 
der er i spil i undersøgel-
sen af de europæiske bi-
listers kørevaner. Hele ti 
millioner køreture er ble-
vet elektronisk registreret 
på en server hos Fiat, og 
herfra har man udvalgt 
400.000 repræsentative 
ture fordelt på 50.000 bi-
lister i Frankrig, Italien, 
Spanien, Tyskland og 
England. Alle ture er kørt 
med det elektroniske må-
leredskab eco:Drive, der 

direkte fra bilens motor 
registrerer kørslen og ef-
terfølgende giver chauf-
føren forslag til, hvordan 
han eller hun kan opti-
mere sin kørestil. 

Analysen konkluderer, 
at der er store besparelser 
at hente ved at lægge kø-
restilen om.

- Analysen viser, at den 
enkelte bilist kan gøre 
en kæmpe forskel både 
i forhold til miljøet og i 
forhold til sin egen øko-
nomi. Den konklusion 
bekræfter, at systemer 

som eco:Drive i høj grad 
har deres eksistensberet-
tigelse, idet der er så store 
fordele ved at ændre sin 
kørsel efter den feedback 
og de konkrete råd, som 
systemet giver. Samtidig 
er vi selvfølgelig glade 
for at kunne konstatere, 
at bilister, der kører med 
eco:Drive, rent faktisk 
også bruger de anvisnin-
ger, de får, siger Steffen 
Holm, pressechef i Fiat 
Group Automobiles Den-
mark A/S.

I konkrete tal viser Fi-

ats analyse, at hvis alle 
europæiske bilister fulgte 
trop med en kørestil, der 
matcher den, som eco:
Drive anbefaler, så ville 
den samlede besparelse i 
løbet af bilernes livscyk-
lus (gennemsnitligt 7,5 
år) være på 37 milliarder 
liter olie, hvilket svarer til 
fem gange produktionen 
på verdens største olie-
boring. Det vil igen svare 
til, at miljøet ville blive 
sparet for over 90 millio-
ner tons CO2, ligesom de 
europæiske bilister ville 
spare over 50 milliarder 
Euro.

Eco:Drive er et lille 
software program, som 
kan installeres gratis i 
alle Fiat modeller med 
Fiats Blue&Me mediesy-
stem. Igennem en USB-
nøgle hentes alle data om 
chaufførens kørsel, og 
disse data kan man så ef-
terfølgende analysere på 
sin computer. Blue&Me 
er blandt andet standard-
udstyr på den mest solg-
te Fiat model; Fiat 500 1.2 
Lounge.

System er besparende

Igennem en USB-nøgle hentes alle data om chaufførens kørsel 
i biler med eco:Drive, og disse data kan man så efterfølgende 
analysere på sin computer.

KIA 
Sportage 
har 
vundet en 
design-
pris.

KIA Motors blev dobbelt 
vinder ved offentliggørel-
sen af vinderne af iF produ-
ct design award 2011, hvor 
mærket vandt den presti-
gefyldte designpris for den 
helt nye Sportage i segmen-
tet for kompakte SUV’er og 
den helt nye Optima sedan 
i D-segmentet.

Foruden designets kvali-
tet vurderer juryen også en 
række andre kriterier, som 
omfatter den håndværks-
mæssige kvalitet, innova-
tionsniveauet, miljøven-
ligheden, ergonomien og 
sikkerheden. I år var et af 
de vigtigste fokusområder 
deltagernes mærkeimage.

- Disse nye priser til de 
helt nye KIA Sportage og 
Optima er et tydeligt bevis 
på de enestående frem-
skridt, KIA har gjort med 

at revolutionere stylingen af 
vores modeller, udtalte Tae-
Hyun Oh, som er Senior 
VP & COO hos KIA Motors 
Corporation. 

Siden starten i 1953 har 
den årlige iF product design 
award været en af verdens 
vigtigste priser for fremra-
gende design. Den offi cielle 
ceremoni med tildelingen 
af iF product design award 
fi nder sted den 1. marts 
2011 på første dag af CeBIT  
i messecentret i Hannover. 
Udstillingen fortsætter ind-
til august 2011.

KIA vinder designpris
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KINO RINGSTED
57 61 03 00

WWW.KINORINGSTED.DK

Torsdag og fl g. dage kl. 19.00
Lørdag og søndag kl 16.00 

og 19.00
Onsdag er sidste dag!

Harry Potter og 
Dødsregalierne 1

Endnu en sindsoprivende 
magisk fi lm med overdådige 

effekter. T. o. 11 år. 90 kr.

Danmarkspremiere!
Torsdag 16/12 og fredag 17/12 

kl. 17
lørdag 18/12 til søndag 19/12

kl. 13.15 og 17.00
Flg. dage kl. 17.00

Megamind
Superunderholdende famile-

fi lm med DANSK tale.
Kun 70 kr.

Danmarkspremiere!
Torsdag 16/12 og fredag 17/12 

kl. 19.00
lørdag 18/12 til søndag 19/12

kl. 15.15 og 19.00
Flg. dage kl. 19.00

Min Søsters Børn
Vælter Nordjylland
Den kære familie er her igen. 

Film for hele familien.
Kun 70 kr.

Danmarkspremiere!
Torsdag 16/12 kl. 20.45

Fredag 17/12 og lørdag 18/12
kl. 20.45 og 22.45

Søndag 19/12 og fl g. dage 
kl. 20.45

Klovn The Movie
Det mest crazy inden for 
DANSK underholdning 

 – NU PÅ FILM! Kun 75 kr.
T. o. 11 år.

Ekstraforestillinger
fredag 17/12 og lørdag 18/12 

kl. 22.45!

Kommende fi lm i KINO
Danmarkspremierer!

25/12: Narnia:
Morgenvandrerens Rejse

Billetsalget åbner 1 time før
1. forestilling. Onlinebestilling 

på www.kinoringsted.dk
Spørg efter børne- og

mængderabat. Teleslynge
Ret til ændringer forbeholdes!

Åbningstider:
Mandag-torsdag: 14.00-22.00
Fredag-lørdag: 12.00-23.00
Søndag og helligdage: 12.00-22.00

Christian Petersens gård
På hjørnet af Køgevej og 
Sankt Hansgade
Tlf. 57 61 88 88 - www.lins-r.dk

Julebuff et & Barbeque 
Fra 27. november 2009 alle dage fra kl. 17.00-21.30 
Forret:  Dagens suppe
Hovedret:   Eksotisk stor buff et med 18 kinesiske retter, samt barbeque buff et og 
 stor salatbar. Blandet sushi.
Dessert:  Fri isbar og ris á la mande

Pris mandag-torsdag kr. 148,-   Pris fredag-søndag kr. 158,-

En rigtig julefrokost indeholder både noget traditionelt og noget spændende nyt. 
Lin’s Restaurant tilbyder traditionel dansk og kinesisk julebuff et

Julefrokost 
Lørdag og søndag fra kl. 12.00-15.00 fra 
5.-6.-12.-13.-19.-20. og 26. december 
Andre dage efter aftale v/min. 25 personer. 
Restauranten holder lukket 
24.-25. december 2009.

Danske specialiteter • Kinesiske 
specialiteter • Blandet sushi
Spis alt hvad de kan for kr. 128,-
Børn under 12 år ½ pris

Take away menu 1 
• Pekingsuppe eller hønsekødssuppe 
• Forårsrulle med soya og chilisauce 
• Indbagt kyllingebryst med sur-sød sauce 
• Indbagte kongerejer med sur-sød sauce 
• Oksekød med barbeque sauce 
• Svinekød med grønsager 
• Ris, rejer chip

A� entningspris pr. person 
(v/min 2 pers.)  KUN kr. 98,-

128,- 148,-

Fra 26. november 2010, alle dage fra kl. 17.00-21.30

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

Den 27.-28. november 2010

24.-25. december 2010

Stig Rossen sang julen 
ind i Ringsted Kongre-
scenter. Næste års kon-
cert er allerede fastlagt.

Ingen jul i Ringsted uden 
Stig Rossen. 

Tirsdag aften kunne 
den kendte sanger igen 
synge klassiske julesange 
for et - næsten - udsolgt 
Ringsted Kongrescenter. 
Der var solgt 902 ud af 
903 billetter, og publikum 
fi k, hvad de kom efter, for-
tæller direktør i Ringsted 
Kongrescenter, Marius 
Byrial:

- Det var en rigtig fl ot 
koncert, og jeg er sikker 
på, publikum fi k indfriet 
deres forventninger. Det 
var i hvert fald, hvad jeg 
hørte, da koncerten var 
forbi.

Med på scenen havde 
Stig Rossen sangerinden 
Rikke Hvidberg, der også 
fi k stor ros for sin optræ-
den.

Den populære sanger 
kunne fra scenen annon-
cere, at han også næste år 
kommer til Ringsted. Igen 
bliver det en tirsdag, nem-
lig 6. december. Og skulle 

man være gået glip af 
årets koncert, så kan man 
allerede nu sikre sig billet 
til 2011. De er nemlig alle-
rede sat til salg.

rusk

Stig Rossen kom med julen

Stig Rossen sang 
sig ind i julehjer-
terne i Ringsted 

Kongrescenter sam-
men med sit orkester 
og gæstesolist Rikke 

Hvidberg.  Foto: Hans 
Jørgen Johansen. 

Søndag den 12. december 
klokken 14.30 er der Lu-
ciaoptog i Nordrup Kirke. 
Det er mini-konfi rman-
derne der vil gå Lucia,  og 
det er samtidig afslutnin-
gen på mini-konfi rmand-
undervisningen. 

- En fl ok glade og 
spørgelystne 3. klasser 
fra Nordbakkeskolen er 
kommet de fl este ons-
dag siden begyndelsen 

af oktober. Det har været 
en dejlig glad oplevelse, 
skriver sognepræst Rie 
Schwartzbach, som også 
opfordrer andre børn i 
sognene til at komme og 
være med. 

Der øves i dag onsdag 
den 8. december i Nor-
drup Kirke klokken 14. 
Og hvis man ikke kan 
være med den dag og 
på det tidspunkt, så kan 

man ringe til Rie på tele-
fon 57 64 00 85.

Luciagudst jenesten, 
som er for alle i familien, 
varer ikke mere end en 
halv time. Man kan så 
derefter fortsætte i Nor-
drup Forsamlingshus til 
juletræsfest ved at kon-
takte forsamlingshuset.

Lucia i NordrupDer er Luciaoptog 
i Nordrup Kirke 
på søndag klokken 
14.30. Det er en 
fl ok 3. klasser fra 
Nordbakkeskolen, 
som har lagt 
kræfter i det tradi-
tionsrige optog. 
Sognepræsten 
opfordrer alle til 
at komme forbi og 
se det. Foto: Jens 
Wollesen
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Denne flotte fyr!
Runder et skarpt hjørne fre-
dag d. 10.-12. Vi håber at du 
får en god dag.
Vi glæder os til festen.
Hilsen M-f

Kære Julie!
Stort tillykke med de 2 år,
lørdag den 11. december 
2010. Hils Mathilde og mor 
og far.
Knus og kram fra
Morfar & Mormor

Kære Rasmus!
Hjertelig tillykke med de 18 
år d. 10/12.
Ønskes du af Lene og  
Kennet, Farmor og Farfar

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

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:1129

Vindere

75.- kr.
Thor Petersen
Sdr. Parkvej 10
4100 Ringsted

50.- kr.
Kitty Larsen
Hyldegårdsvej 14 st. 1
4100 Ringsted

Nørretorv 26
4100 Ringsted
www.kvickly.dk

Krydsordsløsning uge 48

GOBI vin er kendt for
deres mange fornemme

udmærkelser på vin.
Kom ind og se det fl otte

udvalg fra GOBI vin

Jyllandsgade 11
Ringsted

Tlf. 57 61 84 64

KRYDSORD

Nørregade 20
4100 Ringsted
Tlf. 5761 0683

Vin
Chokolade
Spiritus
m.m.

Var det noget med et frisk-
fældet juletræ, serveret på 
skinner? Så gælder det om 
at tage en tur til Sporvejs-
museet Skjoldenæsholm i 
den kommende weekend, 
11. og 12. december. Her 
kan man nemlig købe ju-
letræer, der bliver fældet 

i skovene omkring Skjol-
denæsholm og derefter 
bragt til salgsstedet med 
sporvogn og museumslo-
komotiv. 

Museet holder åbent 
begge dage fra klokken 10 
til 16.

rusk

Juletræer kører på skinner

Der er skinnevis af nyfældede juletræer at købe på 
Skjoldenæsholm i den kommende weekend.
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MANDAG

Kl. 9.00-15.00: Mødestedet, 
Mellem Broerne 12. (Flyttet fra 
Nørregade)
Foreningen for Folke-/førtids-
pensionister og efterlønsmodta-
gere i Ringsted

Pavillonen - Havestuen, Tværallé 8, 
4100 Ringsted, kl. 13.30. Dørene 
åbnes kl. 13.00
TIRSDAG

Kl. 9.00-15.00: Mødestedet, 
Mellem Broerne 12.
RINGSTED OG OMEGNS 
MØNTKLUB
Tirsdag den 4. januar 2011
Tirsdag den 1. februar 2011
Tirsdag den 1. marts 2011
Lørdag den 26. marts 2011
Tirsdag den 5. april 2011
Lørdag den 26. marts 2011 
afholder foreningen en møntbørs 
i Anlægspavillonen kl. 10-16 for 
at markere foreningens 40 års 
fødselsdag. Alle møder foregår 
i anlægspavillonen, lokale 4. 
Tværallé 4. 4100 Ringsted fra kl. 
19.30-22.00.
Ringsted Whistklub

Anlægspavillonen kl. 19.00
Hvis der er spørgsmål kan man 
ringe til formanden Henning Han-
sen tlf. 57 52 53 42.
ONSDAG

Kl. 9.00-15.00: Mødestedet, 
Mellem Broerne 12.
Kl. 17.15-18.45: De grønne pige-
spejdere. Kontaktperson - Birgitte 
Domino Hansen , tlf. 2033 4534.
Kl. 18.30-20.30: De grønne pige-
spejdere, Ringsted Gruppe holder 
spejdermøde (piger fra 4. til 7. 
klasse) i Sognegården, Klostervæn-
get 2A. Kontaktperson - Birgitte 
Domino Hansen tlf. 20 33 45 34.
TORSDAG

Kl. 9.00-15.00: Mødestedet, 
Mellem Broerne 12.
Offerrådgivning i Ringsted 
Politikreds: Åbent hus, torsdag 
kl. 17-19, Solbakken, 
Ole Hansensvej 10.
FREDAG

Kl. 9.00-15.00: Mødestedet, 
Mellem Broerne 12.

ONSDAG:
Kl. 10.00-12.00: Blomster-
maling, Jørgen Roedsvej 1
TORSDAG:
Kl. 12.45-15.15: Engelsk for fortsæt-
tere, Jørgen Roedsvej 1
Kl. 14.00-17.00: Kortspil i Anlægs-
pavillonen
FREDAG:

Kl. 10.30-12.30: Litteraturkreds 
første fredag i md. Jørgen Roedsvej 1
Kl. 14.00-16.00: Dans, hygge
HYLDEGÅRDENS AKTIVITETER:
HVER DAG:

Kl. 08.00-15.00: Hobbyværkstedet er 
kun åbent efter aftale på tlf. 
57 61 34 86 eller 57 62 77 99
MANDAG:
Kl. 09.00: Sangkoret øver.

TIRSDAG:
Kl. 09.00-12.00: Kreativ dag
m./forskelligt håndarbejde.
Kl. 10.00-11.30: Curling i borgerstuen
Kl. 14.00-16.00: Kortspil i caféen på 1. sal.
Kl. 14.00-16.00: boccia i borgerstuen
Kl. 14.00-16.00: Boccia eller pe-
tanque, alt efter vejret.
Kl. 14.00-16.00: Boccia eller pe
tanque, alt efter vejret.
Kl. 19.00-21.00: Harmonikaklubben
Kl. 19.00-21.00: L’hombre for begyn-
dere i caféen 1. sal. 

ONSDAG:
Kl. 10.00-11.30: Aktiviteter på ”gå i 
gangstedet” v/svømmehallen

Kl. 14.00-17.00: L’hombre. V/Tove 
Andersen
TORSDAG:

Kl. 14.00-16.00: Dart i den lille 
borgerstue
Kl. 19.00-21.00: Spillemandslauget 
øver, kom og lyt!
FREDAG:

Kl. 09.00: Så cykler vi i fl ere hold.
Kl. 14.00-16.00: Hyggeeftermiddag, 
kortspil m.m.
MANDAG: Kl. 14.00  Erindringsværk-
sted i den lille borgerstue
DECEMBER:

TORSDAG D. 09/12 KL. 19.00
Gløggaften med underholdning af 
spillemændene
Billetsalg: Se bagsiden
ONSDAG D. 15/12 KL. 14.00
Bankospil
Kaffe og kage: 25 kr.

Kl. 8.30-12.00: Lokalhistorisk 
Arkiv, Skolegade 9, Ringsted  
Kl. 9.00-20.30: Mødestedet, 
Nørregade.
Kl. 9.00-21.00: Det psykiatriske 
værested Bjælken, Østre Parkvej 
Kl. 10.00-14.00: 11eren, 
Nørregade 11 
Kl. 10.00-15.00: Benløse Ældre-
center Fredensvej 9
Ringsted & Omegns Møntklub: 
Mødedatoer for 2009-2010.
Alle møder foregår i Anlægs-
pavillonen Tværallé på tirsdage 
kl. 19.30-20.
Ringsted & Omegns Frimær-
keklub: Mødedag: 2. og 4. 
mandag i måneden kl. 19.00 i 
Anlægspavillonen Tværallé
Ældre Sagen aktiviteter: 

MANDAG: 

Kl. 11.30-13.00: Tysk for begyn-
dere, Jørgen Roedsvej 1
Kl. 14.00-16.00: Boccia,
Hyldegården
Kl. 14.00-17.00: Billard på 
Sdr. Parkskolen
Valdemarskolen kl. 16-19: 
Ældresagen: Hverdagsmad
TIRSDAG:

Kl. 9.00-11.00: Engelsk til rejse-
brug, Jørgen Roedsvej 1
Kl. 9.00-11.00: Litteraturkreds, 
første tirsdag i måneden, Jørgen 
Roedsvej 1 

MØDER

SPILLEPLAN FOR KINO 
RINGSTED
www.kinoringsted.dk
Torsdag 9/12 og fredag 10/12 
kl. 19.00: Harry Potter Og 
Dødsregalierne 1
Lørdag 11/12 og søndag 12/12 
kl. 16.00 og 19.00: Harry Potter 
Og Dødsregalierne 1
Mandag 13/12 til onsdag 15/12 
kl. 19.00: Harry Potter Og 
Dødsregalierne 1
Torsdag 16/12 og fredag 17/12 
kl. 17.00: Megamind
Torsdag 16/12 og fredag 17/12 
kl. 19.00: Min Søsters Børn Vælter 
Nordjylland
Torsdag 16/12 kl. 20.45: Klovn 
The Movie
BEMÆRK! Ekstraforestillinger med 
”Klovn The Movie”- midnatsfore-
stillinger - fredag 17/12 og lørdag 

BIOGRAFERBIOGRAFER

DIVERSE

SPORT

MUSEER
UDSTILLINGER

AKTIVITETSKALENDER

MANDAG

Kl. 9.30: Stavgang udgår fra Jørgen 
Roedsvej 1
Kl. 10.00-12.00: Ældre Sagen: 
Dart i Medborgerhuset
Kl. 14.00-16.00: Boccia, Hylde-
gården
Kl. 14.00-17.00: Billard på 
Sdr. Parkskolen
Kl. 16.00-19.00: Ældre Sagen: 
Motion, Knud Lavard Centret 
(tilmelding nødvendig)
Kl. 17.30-19.00: Ringsted Taek-
wondo klub har træning for børn, 
Mellem Broerne 121

Kl. 18.45-20-45: Ringsted 
Motionsklub, Rulleskøjtemotion i 
Unionshallen
Kl. 19.00-20.30: Ringsted Taek-
wondo klub har træning for øvede 
voksne, Mellem Broerne 121
Kl. 18.30-23.00: Ringsted Dartklub 
træner på Benløse Skole, indgang 
fra Skolevangen.
Kl. 18.30-22.00: Ringsted Skytte-
forening har træning i Unionshallen 
Kl. 18.00-22.00: Ringsted Billard 
Klub har åbent Sdr. Parkskolen

TIRSDAG

Kl. 19.45-22.00: Basketball 
Ringsted RATS: Herrer/dame/ynglinge
Kl. 17.30-19.00: Ringsted Taek-
wondo klub har træning for begyn-
dere børn, Mellem Broerne 121
RIMO Cykling, Rugvænget 18, 

1. april og derefter hver tirsdag, 
information: Ebbe Haack, 
tlf. 5761 6480
Kl. 19.00-23.00: Skakklubben af 
1927 Ringsted har åbent på 
Sdr. Parkskolen, bygn. 2. 
Kl. 19.00-20.30: Ringsted 
Taekwondo klub har træning for 
begyndervoksne, Mellem Broerne 
121. Alle kan deltage.

ONSDAG

Kl. 8.00-14.00: Ældre Sagen: 
Badminton i Ringstedhallerne
Kl. 9.30: Stavgang udgår fra 
Jørgen Roedsvej 1
Kl. 14.30-16.30: Folkedans i 
Ahornhallen

Kl. 14.30-16.30: »Humørholdet«
Kl. 17.00-18.00: Børn/unge holdet
Kl. 19.00-21.30: Aftenholdet

Kl. 17.30-19.00: Ringsted Taek-
wondo klub har træning for børn 
øvede, Mellem Broerne 121

Kl. 19.00: RIMOs løbetræning fra 
Ringsted-Hallen. 4-5 hold herunder 
begynderhold. Se nærmere på
www.rimo.dk

Kl. 19.00-20.30: Ringsted Taek-
wondo klub har træning for øvede 
voksne, Mellem Broerne 121

Kl. 18.00-22.00: Ringsted Billard 
Klub har åbent på Sdr. Parkskolen 
Kl. 19.00-20.30: Tyrkisk Kulturfor-

ening har fodboldtræning, Køgevej 61 
Kl. 19.00: Ringsted Bowlingklub’s 
senior har træningsaften.

TORSDAG

Kl. 10.00-12.00: Ældre Sagen: 
Gymnastik i Anlægspavillonen 
Kl. 16.00-18.00: Ringsted Billard 
Klub har ungdomstræning på Sdr. 
Parkskolen
Kl. 18.00-19.45: Basketball 
Ringsted  Ring sted RATS:
mini yngste.
Kl. 16.45-18.45 Basketball Ring sted-
RATS: Junior/drenge
Kl. 17.00-19.00: RIFs Atletikafd. har 
træning på Valdemarskolen
Kl. 18.00-22.00: Ringsted Billard 
Klub har åbent på Sdr. Parkskolen
Kl. 17.30-19.00: Ringsted Taekwon-
do klub har træning for begyndere 
børn, Mellem Broerne 121
Kl. 19.00-20.30: Ringsted Taek won-
do klub har træning for begynder 
voksne 
FREDAG

Kl. 10.00-11.30: Ældre Sagen: 
Svømning i Ringsted svømmehal
Kl. 14.00-16.00: Dans, hygge og 
motion i Anlægspavillonen
Kl. 14.00-17.00: Ældre Sagen: 
Billard på Sdr. Parkskolen
Kl. 18.00-22.00: Ringsted Billard 
Klub har åbent på Sdr. Parkskolen

LØRDAG

Kl. 10.00-14.00: Ældre Sagen: 

Motion Knud Lavard Centeret 
(tilmelding nødvendig)

SØNDAG

RIMO har løbetræning i skovene 
omkring Avnstrup Asylcenter. Januar-
marts kl. 10.00. April-december kl. 
9.00. Se nærmere på www.rimo.dk

BOKSETRÆNING

Ringsted Bokseklub, træning i 
klubbens center på  Rugvænget 10, 
4100 Ringsted, som følger:

Kampboksere :

Mandag - tirsd. og torsd. kl.17.30- 
19.00

Motionister :

Mandag kl. 19.00 - 20.30
Onsdag kl. 17.30 - 19.00
(1. gang onsd. den 1. sept. 2010)
Efterlønnere / pensionister :

Tirsdag og fredag 10.00 - 12.00
(1. gang tirsd. den 31. august 2010)

”Tøsehold”:

Tirsdag kl. 19.00 - 20.30
Torsdag kl. 19.00 - 20.30
(1. gang tirsd. den 31. august 2010)

Yderligere oplysninger hos formand 
Svend Åge Jørgensen Tlf. 40 82 74 85. 
E- mail : Irmelin@post.tele.dk 
Hjemmeside :
www.ringsted-bokseklub.dk

18/12 kl. 22.45
Fredag 17/12 og lørdag 18/12 kl. 
20.45 og 22.45: Klovn The Movie

SPILLEPLAN FOR GLUMSØ 
BIOGRAF & KULTURHUS:
www.glumsø-bio.dk
Søndag 12/12  kl. 15.00: Micmacs

Sct. Knuds Kirke kl. 16.00

Søndag 12. december

Allindemagle Kirke kl. 10.30
Baptistkirken kl. 10.30
Farendløse  kl. 11.00
Fjenneslev  Kirke kl.   9.00

Førslev Kirke kl. 9.30
Gyrstinge Kirke kl. 9.00
Haraldsted Kirke kl. 9.00
Herlufmagle Kirke kl. 10.00
Høm Kirke  kl.   14.30
Kimmerslev Kirke kl. 10.30
Klostermarkskirke kl. 10.00

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Torsdag 9. december

Nordrup Kirke (andagt)  kl.  10.30

Lørdag 11. december

Farendløse Kirke  kl.  11.00
Adventskirken  kl.  11.00
Vetterslev Kirke kl. 14.30

AKTIVITETER & UNDERHOLDNINGAKTIVITETER & UNDERHOLDNING

Tirsdag 14/12 til fredag den 18/12 
kl. 19.30: Grusomme Mig
Søndag 20/12 kl. 15.00: Grusomme 
Mig
Glumsø Bio & Kulturhus holder 
juleferie fra mandag den 21/12 til 
mandag den 3/1 - begge dage inkl.

Fredag d. 10 december kl. 20.00: 

Koncert med Peter og De Andre 

Kopier. Anlægspavillonen, Tværalle.

Lørdag d. 11. december kl. 15.00, 

dørene åbnes kl. 14.30: Syng julen 

ind med Ringsted Koret. Ringsted 
Kulturhus, Søgade.

Søndag d. 12. december kl. 15.30: 

Musikskolens julekoncert. Kloster-
markskirken.

Historiens Hus, Ringsted

Køgevej 41, 4100 Ringsted. 
Tirsdag 9.30-17.00, onsdag 9.30-
14.00 og torsdag 9.30-17.00.
Tlf. 57 62 69 00

Ringsted Radiomuseum

Køgevej 39-41. 
Åbent tirs-tors. samt søn 11-16.
Tlf. 57 68 24 44  -  www.rir.dk

Lokalhistorisk Arkiv

Åbent tirsdage 9.30-17, onsdage 
9.30-14, torsdage 9.30-17.30. 

Gårdmuseum:

www.engagergaard.dk

Dansk Cykel &

Knallert museum Glumsø

www.dckm.dk - dckm@dckm.dk 

Ringsted Bibliotek
Tværallé 1-3, Ringsted

Gaudi Galleriet

Ålbækvej 1, Jystrup.   

Galleri Bjørn

Kulturhuset, Søgade 3.
Åbningstider: Man, tirs 10-17 og 
ons, tors 10-23
Beo Beo udstilling af Patchwork
Haslevvej 430, Sneslev, Ringsted. 
Hver torsdag-fredag kl. 14-18 
og efter aftale.
Alice’s Kunst v/Alice Rossendal

Hyldegårdsvej 42, 4100 Ringsted 
Laudecor  

Næstvedvej 367. Åbent efter aftale.
Tlf. 26 94 91 59 - www.laudecor.dk
Internet Galleriet www.poplens-art.dk  
Skagensmalerier
besøg Internet Galleriet
www.poplens-art.dk.

Ina Christensen kunst

tlf. 57 61 59 59 ell. 28 66 18 31
www.inachristensen.dk
email: ina.christensen@mail.dk

Sct. Bendts kirke er åben daglig 
kl. 10.00-12.00 - 13.00-17.00

Ringsted Galleriet

Bøllingsvej 15, www.rigall.dk
Åbent dgl. 13-17, tirsdag lukket.

Galleri Frem, Tinggade 11,
Ringsted - www.gallerifrem.dk

Alstedgaardhavens Galleri
Alstedvej 52, 4173 Fjenneslev
Søndag og tirsdag kl. 11-16.
www.alstedgaardhaven.dk 

Galleri Magica, Bedstedhave, 
Bedstedvej 64, Ringsted

Utraditionelt julemarked i 

Bedstedhave

11. december kl. 10.00-17.00
12. december kl. 10.00-17.00

Juletræssalg på Sporvejsmuseet

Jystrup
11. december kl. 10.00-16.00
12. december kl. 10.00-16.00

Kværkeby Kirke kl.  10.30
Nordrup Kirke kl. 14.30
Næsby  kl. 9.00
Nr. Dalby  kl. 10.30
Sct. Bendts Kirke kl.  10.00
og Lucia-andagt kl. 12.30
Sandby Kirke kl. 10.30
Sigersted Kirke kl. 10.30 
Sneslev Kirke kl.  11.00
Terslev Kirke kl.  11.00
Vigersted Kirke kl.  9.00
Ørslev Kirke  kl.  13.00

Tirsdag 14. december

Gyrstinge Kirke (andagt) kl. 12.00

Onsdag 15. december

Gyrstinge (småbørnsg.) kl. 10.00
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Ugens TV

LØRDAG
DR1

18.00 Mr. Bean
18.30 TV Avisen med Vejret
18.55 SportNyt
19.00 Min Sport
19.30 Absalons Hemmelighed (11)
20.00 Olsen-banden går i krig

Dansk komedie fra 1978.
21.45 Kriminalkommissær 

Barnaby (54)
23.20 Forhandleren

Amr. actionthriller fra 1998.
01.30-02.20 Boogie Mix (G)

DR2
18.00 Bertelsen på Caminoen 

(10:24) (G)
18.20 Steno og Stilling (G)
18.30 Vin i Top Gear (2:6) (G)
19.00 Nak & Æd - en muflon (7) (G)
19.30 Bonderøven (9:10) (G)
20.00 DR2 Tema: Giro 413 - 60 år
22.30 Deadline
22.55 Bertelsen på Caminoen (11)
23.15 Steno og Stilling
23.25 Debatten (G)
00.15-02.15 Det er showtime!

Amr. musicaldrama fra 1979.

TV 2
18.00 Nyhederne og Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 EM-Studiet
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
19.45 EM-Studiet
20.00 Pyrus i alletiders eventyr (11)
20.35 EM-håndbold: Danmark-

Spanien (k), direkte
21.25 EM-håndbold: 

Danmark-Spanien (k), direkte
22.25 EM-Studiet
23.05 The Julekalender (11)
23.25 Carsten Bang: Bang! 

Jeg er død! (2:2)
00.15 24 timer (11)
01.00 Independence Day (G)

Amr. science fiction-film fra 1996.
03.25-05.30 Paradise

Amr. drama fra 2004.

SØNDAG
DR1

18.00 Hammerslag i Aalborg (G)
18.30 TV Avisen med Sport og Vejret
19.00 OBS
19.05 Så er der hund (9:14)
19.30 Absalons Hemmelighed (12)
20.00 Harry og Charles (2:3)
21.00 21 Søndag
21.40 SportNyt
21.50 Veninderne (10:16)
22.40 Foyle (19:19)
00.15-02.00 Inspector Morse: 

Døden i Jericho
Engelsk krimi fra 1987.

DR2
18.00 Bertelsen på Caminoen 

(11:12) (G)
18.20 Steno og Stilling (G)
18.30 Danskernes Vin III (G)
20.00 Vin i Top Gear (3:6)
20.30 Så er der mad 

- Verdens bedste (5:5)
21.00 Bonderøven (10:10)
21.30 Nak & Æd - et krondyr (8:8)
22.00 Landeplagen - »Det er mig 

der står herude og banker på«
22.30 Deadline
23.00 Bertelsen på Caminoen (12)
23.20 Steno og Stilling
23.30 Deadline 2. sektion
00.00 Viden Om: Fiskeri med 

militær præcision (G)
00.30 So ein Ding (G)
00.50-01.30 Smagsdommerne (G)

TV 2
18.00 Nyhederne og Sporten
18.10 Regionale nyheder

Søndag den 12. dec. kl. 20.35 på TV 2: »Hitch«. Hitch, der også 
er kendt som ”doktor date” er New Yorks bedste matchmaker. 
Han påstår hårdnakket, at han kan finde det perfekte match 
for alle på mindre end tre dates. Han er super dygtig til sit job, 
men da han møder den hårdhudede og smukke journalist Sara, 
der kender alt til de tricks mænd bruger for at lokke hende i 
kanen, får han virkelig sin sag for.

Lørdag 11. dec. - fredag 17. dec.

DR TV 2

18.20 Vejret
18.25 EM-Studiet
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Pyrus i alletiders eventyr (12)
20.35 Hitch

Amr. romantisk komedie fra 2005.
22.35 The Julekalender (12)
22.50 Anders Matthesen: 

Vender tilbage - ekstranumre 
fra Østre Gasværk (G)

23.50 24 timer (12)
00.40 zHit-paraden: De største 

hystader (8:10)
01.10 Jack Osbournes rekrutter
02.05 Spillet er ude

Engelsk actionthriller fra 1971.
03.40 Hjernekirurgerne 

- med livet i hænderne
04.10-05.00 60 Minutes

MANDAG
DR1

18.00 Aftenshowet
18.30 TV Avisen med Sport
19.00 Aftenshowet 2. del
19.30 Absalons Hemmelighed (13)
20.05 Jamie Olivers eget julekøkken
21.00 TV Avisen
21.25 Horisont
21.50 SportNyt
22.00 Nordlys

Amr. romantisk thriller fra 2009.
23.30 OBS
23.35 Inspector Morse: Nicholas 

Quinns tavse verden
Engelsk krimi fra 1987.

01.15-02.05 Boogie Mix (G)

DR2
18.40 Hitlers familie
19.35 Sange, der ændrede verden (G)
19.45 DR2 Premiere
20.15 2046

Kinesisk drama fra 2004.
22.20 Steno og Stilling
22.30 Deadline
23.00 Bertelsen på Caminoen (13)
23.20 De syv dødssynder (5:8)
00.05-01.00 Nat-tv

TV 2
18.00 Nyhederne, Finans og Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 Go’ aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Pyrus i alletiders eventyr (13)
20.35 EM-håndbold (k), direkte
21.25 EM-håndbold (k), direkte
22.20 Nyhederne og Sporten
22.40 Regionale nyheder
22.50 EM-Studiet
23.25 The Julekalender (13)
23.40-05.00 Nat-tv

TIRSDAG
DR1

13.05 Aftenshowet 2. del (G)
13.30 Naturens former (4:6)
14.00 Niklas’ mad (7:8)
14.30 Fra hus og hjem (3:3) (G)
15.00 DR Update - nyheder og vejr
15.10 Boogie Mix
16.00 Hjerteflimmer Classic
16.30 Absalons Hemmelighed (13) (G)
17.00 Substitutterne
17.25 Cowboy, indianer og hest
17.30 Sebastians jul
17.40 Garfield
17.55 Fup og Svindel
18.00 Aftenshowet
18.30 TV Avisen med Sport
19.00 Aftenshowet 2. del
19.30 Absalons Hemmelighed (14)
20.00 Hammerslag i Hobro (14:15)
20.30 Spise med Price (18:20)
21.00 TV Avisen
21.25 Kontant
21.50 SportNyt

22.00 Johan Falk: 
Operation Nattergal
Svensk thriller fra 2009.

23.30 Inspector Morse: 
Messe for alle de døde
Engelsk krimi fra 1987.

01.15-02.05 Boogie Mix (G)

DR2
13.35 The Daily Show - ugen, der gik
14.00-16.00 Danskernes Akademi 

Tema: Økologi og Fremtidens 
landbrug (5:5)

14.01 Udfordringer og dilemmaer 
i økologisk planteavl

14.20 Naturtid - Biobonden
14.45 Er økologisk jordbrug en 

luksus?
15.10 Økologi og dyrevelfærd
15.30 Hvorfor er mælk så kompli-

ceret - AG 2020
16.00 Lærer på udebane (3:4)
16.30 Steno og Stilling (G)
16.40 Bertelsen på Caminoen 

(13:24) (G)
17.00 Deadline 17:00
17.30 Taggart: Kameraets øje
18.35 Den sidste krigsjul 1944
19.30 Kendt i Parlamentet (1:4)
20.00 Viden om: 

Julesund og fit i 2011
20.30 So ein Ding
21.00 Dokumania: 

Lille Dieters drøm
22.20 Steno og Stilling
22.30 Deadline
23.00 Bertelsen på Caminoen (14)
23.20 De syv dødssynder (6:8)
00.05-02.20 Nat-tv

TV 2
13.25 Grænsepatruljen
14.00 Nyhederne og Vejret
14.20 CPH - lufthavnen (8:12)
14.50 Dagens mand
15.25 Signe & BS på afveje (5:8)
16.00 Nyhederne
16.05 Regionale nyheder
16.20 Beverly Hills 90210 (81)
17.10 Pyrus i alletiders eventyr 

(13) (G)
17.30 The Julekalender (13) (G)
18.00 Nyhederne, Finans og Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 Go’ aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Pyrus i alletiders eventyr (14)
20.35 EM-håndbold (k), direkte
21.25 EM-håndbold (k), direkte
22.20 Nyhederne og Sporten
22.40 Regionale nyheder
22.50 EM-Studiet
23.25 The Julekalender (14)
23.45 24 timer (14)
00.30-05.00 Nat-tv

ONSDAG
DR1

13.00 Finanslovsdebat
15.00 DR Update - nyheder og vejr
15.10 Boogie Mix
16.00 Hjerteflimmer Classic
16.30 Absalons Hemmelighed 

(14:24) (G)
17.00 Substitutterne
17.25 Cowboy, indianer og hest
17.30 Sebastians jul
17.40 Garfield
17.55 Fup og Svindel
18.00 Aftenshowet
18.30 TV Avisen med Sport
19.00 Aftenshowet 2. del
19.30 Absalons Hemmelighed (15)
20.00 Kender du typen? (3)
20.30 Det søde liv - jul (3:4)
21.00 TV Avisen
21.25 Penge
21.50 SportNyt
22.00 Wallander: 

Mordere uden ansigt
Engelsk-svensk krimi fra 2010.

23.30 Onsdags Lotto
23.35 Inspector Morse: 

Den halve antikvitet
Engelsk krimi fra 1987.

01.15-02.10 Nat-tv

DR2
13.10 Interview med 

fiskerikonsulent Ulrik Jes
13.20 Sand, vand og konstruktioner
13.40 Danmark ser grønt: Vind-

energi - nu og i fremtiden
14.00 Hvordan funderes den næste 

generation af hav-vindmøller?
14.30 Steno og Stilling (G)
14.40 Bertelsen på Caminoen 

(14:24) (G)
15.00 Finanslovsdebat
17.00 Deadline 17:00
17.30 Taggart: Fortidens skygger
18.40 Edward VIII - en engelsk 

nazikonge
19.30 Kendt i Parlamentet (2:4)
20.00 Rytteriet (9:10)
20.30 Hjælp! Det er jul!

Amr. komedie fra 2004.
22.00 Gal eller genial
22.20 Steno og Stilling
22.30 Deadline
23.00 Bertelsen på Caminoen (15)
23.20 Så er der mad 

- Verdens bedste (5:5)
23.50 De syv dødssynder (7:8)
00.35-01.30 Nat-tv

TV 2
13.25 Grænsepatruljen
14.00 Nyhederne og Vejret
14.20 CPH - lufthavnen (9:12)

14.50 Dagens mand (G)
15.25 Signe & BS på afveje (6:8)
16.00 Nyhederne
16.05 Regionale nyheder
16.15 Beverly Hills 90210 (82)
17.10 Pyrus i alletiders eventyr (14) 

(G)
17.30 The Julekalender (14) (G)
18.00 Nyhederne, Finans og Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 Go’ aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Pyrus i alletiders eventyr (15)
20.35 Desperate Housewives (134)
21.25 Dagens mand
22.00 Nyhederne og Sporten
22.20 Regionale nyheder
22.30 EM-Studiet
23.05 The Julekalender (15)
23.25 Tsunami - katastrofen tæt på
00.10-05.00 Nat-tv

TORSDAG
DR1

18.00 Aftenshowet
18.30 TV Avisen med Sport
19.00 Aftenshowet 2. del
19.30 Absalons Hemmelighed (16)
20.00 Sporløs
20.40 Julens TV
21.00 TV Avisen
21.25 Jersild Live
21.50 SportNyt
22.00 Et juleønske

Amr. romantisk drama fra 1998.
23.25 Min søn Jack

Engelsk drama fra 2007.
01.00-02.45 Inspector Morse: Mord 

på universitetet
Engelsk krimi fra 1988.

DR2
18.35 Hitlers sidste dage - bunkeren
19.30 Kendt i Parlamentet (3:4)
20.00 Fjenden kommer - Stevnsfortet
20.30 Taggart: Mål og midler
21.15 Kriminalinspektør Clare 

Blake: Bortførelsen (2:3)
Engelsk krimi-miniserie fra 2008.

22.00 Gal eller genial
22.20 Steno og Stilling
22.30 Deadline
23.00 Bertelsen på Caminoen (16)
23.20 Smagsdommerne
00.00-01.20 Nat-tv

TV 2
18.00 Nyhederne, Finans og Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 Go’ aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Pyrus i alletiders eventyr (16)
20.35 EM-håndbold (k), direkte
21.25 EM-håndbold (k), direkte
22.20 Nyhederne og Sporten
22.40 Regionale nyheder
22.50 EM-Studiet
23.25 The Julekalender (16)
23.40 24 timer (16)
00.30 Boston Legal (29)
01.20 X-Files (198)
02.05-05.00 Nat-tv

FREDAG
DR1

18.00 Aftenshowet
18.30 TV Avisen med Sport og Vejret
19.00 Disney Sjov
19.30 Absalons Hemmelighed (17)
20.00 Hva’ så Danmark?
21.00 TV Avisen
21.30 S.W.A.T. - Politiets eliteenhed

Amr. actionfilm fra 2003.
23.20 The Fan

Amr. thriller fra 1996.
01.10 Taggart: Et spørgsmål om 

overlevelse
Skotsk krimi fra 1998.

03.20-05.05 Inspector Morse: Sidst 
hun blev set
Engelsk krimi fra 1988.

DR2
18.30 Berlinerfilharmonikerne og 

Det Tredje Rige
19.30 Kendt i Parlamentet (4:4)
20.00 Sherlock Holmes (32)
20.55 Rytteriet (9:10) (G)
21.20 Husker du...
22.20 Steno og Stilling
22.30 Deadline
23.00 Bertelsen på Caminoen (17)
23.20 Landeplagen - Vuffeli-vov (G)
23.50 Chok

Engelsk gyser fra 1965.
01.30-02.25 Nat-tv

TV 2
18.00 Nyhederne, Finans og Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 Go’ aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Pyrus i alletiders eventyr (17)
20.35 Tror du stadig på julemanden?

Amr. julefilm fra 2002.
22.20 The Julekalender (17)
22.40 24 timer (17)
23.25 Domino

Amr. actionfilm fra 2005.
01.35 Inspector Lynley - fanget af 

fortiden
Engelsk krimi fra 2007.

03.10-05.30 Nat-tv

Mandag:
Ingen udsendelse

Tirsdag: 
0900-1000 Tirsdagstoner ................................................................... Bent Thelin
1000-1100 Den tysk, danske time ..................................................... Bent Thelin
1100-1200 Let musik  Frode .................................. Lærkenholt (Dagny Hansen)
1200-1300 Lidt af hvert ........................................Viola Nielsen (Dagny Hansen)
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 Musik duellen ................................... Frode Lærkenholt / Eigil Olsen
1200-1300 Frodes time .................................Frode Lærkenholt ( Claus Michael)
1300-1400 Ude på noget ...................................................................Niels Hansen

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

Fredag:
0900-1000  Lidt af hvert ..............................................Viola Nielsen (Eigil Olsen)
1000-1100 Pladegæt + musikønsker fra pla.  .....................................Eigil Olsen
1100-1200  Dansktoppen  ........................................................Hanne Christensen
1200-1300  Den svenske, danske time  ............................................Niels Hansen
1300-1400 Fredags musik ................................................................Niels Hansen

Lørdag:
1100-1200 Lørdagskrydderier ..........................................................Søren Jensen
1200-1300 Køb, salg og bytte ...........................................................Niels Hansen
1300-1400 Den åbne time ................................................................Niels Hansen
1400-1600 Lytterhilsner  ...........................Frode Lærkenholt (Claus Jørgensen)

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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Et fl ertal i Ringsted By-
råd har i mandags beslut-
tet et totalt stop for nye 
vindmølleprojekter.

Teknisk Forvaltning skal 
fremover give afslag, når 
borgere og fi rmaer hen-
vender sig med et ønske 
om at opføre vindmøl-
ler i Ringsted Kommune. 
Det besluttede et fl ertal i 
Ringsted Byråd bestående 
af Venstre, Konservative, 
Dansk Folkeparti og Libe-
ral Alliance i mandags.

Teknisk direktør i Ring-
sted Kommune Lars Mørk 
havde indstillet sagen til 
byrådet for at få en generel 
afklaring på spørgsmå-
let om ny vindenergi. Det 
sker, efter at et byrådsfl er-
tal to gange i indeværende 
år har vendt tommelfi nge-
ren nedad for opførelse af 
vindmøller på op til 150 
meters højde i Bedsted og 
Sigersted Huse.

Senest har Københavns 
Energi henvendt sig til 
kommunen for at høre om 
muligheden for at opsætte 
vindmøller i seks af de ud-
pegede mulige vindmøl-
leområder i kommunepla-
nen, men de planer er ikke 
aktuelle med mandagens 
beslutning i byrådet. Nu 
er al fremtidig vindmølle-
planlægning sat på pause, 
indtil der træffes en ny po-
litisk beslutning, eller ind-
til der stilles krav fra staten 
om fornyet fokus på vind-
energi i kommunerne.

- Det er en katastrofe for 
kommunen med det her 
nej, lød det fra SF’s Torben 
Lundsgaard, og heller ikke 
Socialdemokraterne var 
begejstrede.

- Det her passer rigtig 
dårligt sammen med, at vi 
gerne vil være en klima-
kommune. Vi er til gen-
gæld alt andet end det. Vi 
tilsidesætter alt, der er med 

til at skåne miljøet, og i ste-
det har vi blandt andet en 
skøjtebane på Torvet hver 
vinter, påpegede Benny 
Christensen (S).

Dansk Folkeparti har 
indtil nu haft den hold-
ning, at man ønskede at 
tage stilling i hver enkelt 
vindmøllesag, men efter 
at have valgt at sige nej til 
vindmølle-projekterne i 
Bedsted og Sigersted Huse, 
er partiet afklaret.

- Vi er blevet klogere ef-
ter at have været ude og 
kigge på de områder, som 
er udpeget til vindmølle-
områder i kommunepla-
nen, og vi mener ikke, at 
de er egnede til det. Der vil 
være for store gener for na-
boerne, sagde Per Nørhave 
(DF).

Og hos Venstre var der 
heller ingen vaklen.

- Vi fastholder, at vind-
møller står bedst på havet, 
hvor de generer borger-
ne mindst muligt, sagde 
Torkil Mølgaard (V).

fønss

Hvalsø Kræmmerhal
Åsvejen 22,4330 Hvalsø.
Kom og besøg os. 70 kræm-
mere venter på dig. Vi har alt 
mellem himmel og jord, bl.a.
antik og loppeting, bøger, le-
getøj, strikkegarn og sytilbe-
hør, gode brugte møbler m.m. 
Åbent hver lørdag og søndag
fra kl. 11-16. God Café. 

Bagagerumsmarked:
Ringsted Fodbold Sponsor 
Forening afh. igen stort ba-
gagerumsmarked lørdag 
11/12-2010 kl.9.00-13.00 i P-
kælderen v/Rg.Centret. Til 
apr. 2011 vil det altid være 2. 
lørdag hv.md. dette sted.Alle
biler t/alm. kørekort kan del-
tage.Pris 100 kr.Hurtig tilm. 
tilrådes,begrænset antal 
pladser.Tilm. info v/henv. til 
Elisabeth tlf. 57528139.Vi 
håber på stort besøg.M.v.h. 
Bestyrelsen 

Købes: Mønter og sedler, bå-
de danske og undenlandske
købes af samler, ring eller
mail uforpligtende for evt. 
eftersyn 4035 7059 eebj42@
privat.dk

Hasborgs Loppemarked
Thorsvej 13, Ringsted. Vi 
har alt fra kælder til kvist. 
Kig forbi og gør et godt fund.
Åbent hver lø/sø fra kl. 10-
15.

Nyrøget ål sælges hver søn-
dag fra kl. 10 til kl. 16, så
længe lager haves. Pris. kr. 
155,- pr. kg. tlf. 29 66 62 26 
og 57 52 51 85

Grammofonplader købes: 
LP’er + Singler + EP’er samt
ældre musikblade. Alt kan 
have interesse.Tlf.2341 7195

Limosine oksekød sælges,
skåret ud, lige til fryseren i 
portioner af ca. 50 kg (1/8 
del). Bestilling modtages på
tel. 60 77 32 82 (Tureby). MC tøj - dame! Lækkert 

varmt vand og vindtæt
- kun brugt få gange jakke/
bukser str. l / xl kr. 1500,-
samt hjelm Bieffe str. L
- 60 gr. fin stand mgl. kun 
lille skrue ved visir kr. 600.
Samt dame MC støvle str. 
38 - model Skywalk kr. 500,- 
Alt kun lidt brugt. tlf. 22 40 
07 61

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

Dødsboer/restboer købes/
ryddes evt. med slutrengø-
ring/oververing til boligsel-
skaber. Gratis tilbud tlf. 61
28 94 80 el. 29 90 36 50

J u l e t r æ e r  s æ l g e s
Normansgran op til 2,50 m
120 kr. også selvfældning.
Finn Nielsen. Udstrupvej 16,
4370 St. Merløse. Tlf. 5780
1345 og 2674 1345

Bord og 3 pers. sofa og 2 
stole (grøn) pris kr. 650,- tlf. 
57 61 08 77

Omsorgsfuld beskæring 
af din pony eller hest (ikke 
beslag) Mere end 20 års erfa-
ring. Ring for tidsaftale. Tlf.
40 18 86 77

Crosstrainer kr. 1.000,- el-
ler bud. Medfølger: manual, 
display med fedt- og pulsmå-
ler. Tlf. 25 12 56 16 Sælges. Nyt dannabrogsvin-

due b 99,5 x h 154 kr. 1100,- 
tagboks kr. 500,- kravlegård 
kr. 250,- Nye oliekedel Roca 
Ngo 50/20 gt 17,4-20,9 KW 
fejlkøb kr. 4.000,- tlf. 57 53 
37 85

Vinterdæk på alufælge 
205/55 R 16 5 huller kr.
2000,- tlf. 56502163

United DVD player DVD 
9093 fejlkøb 21.5.2010 har 
aldrig været pakket ud. kr.
149,- tlf. 57 83 05 60

Til salg: store brune itali-
enere, hønniker, 8 md. læg-
ger store hvide æg kr. 80,- pr.
stk. Tlf. 56 38 11 30, 22 56 
76 46

Pyntegrønt: nobelis, nor-
manns Gran mm. Enkelte 
fæld-selv juletræer. Æbler, 
nødder, lammespegepøl-
ser, nisser. Loppemarked: 
priser fra 1-500 kr. Åben 
lørdag/søndag 10-16
”Bøgedal” Gl.Slimmingevej
8B, Slimminge tlf. 56879315,
24 49 98 32

Playstation 2 med 2 kon-
troller, memorykort, ca 30 
spil incl. guitar hero + guitar, 
lego star wars, Fifa kr. 1200,- 
tlf. 33 32 80 43Råbukke. Er ordnede (!) 

Er på frost. Kune hele dyr.
Afregning 50 kr. kg. 57 67 
04 38

Sælges: 1 sort OBH/kaf-
femaskine NY kr. 150,- 1
topmadras , gold T 35
Dreamzone str. 90x200 ny kr. 
500,- tlf. 57 61 44 08

Spisebord med 2 plader,
6 stole lakeret bøg kr. 1.500,-
tlf. 20 47 43 02

Egetræsbord + 6 stole.
Grønstribet betræk, egetræs-
skab med skydelåger, chatol/
serkretær med grønne buede 
glas ialt 2.000,- kr. tlf. 20 45
38 19

Motionsribbe til væg sæl-
ges - god kraftig kvalitet 10 
ribber, kan sagtens bære
en fuldvoksen mand, mas-
siv bøgeræ, H 210 cm, B 85
cm, D 7 cm, kraftig ophæng 
følger med, fremstår som ny.
Nypris kr. 1.400,-, nu kr. 400. 
Tlf. 5665 4022

Købes Falsig-Flex 2000 
reol/skab i lakeret bøg. Tlf.
31 10 16 15

Julestel kristtornsmøn-
ster, 6 kopper lille skål, 2
frokost 4 spise tallerkner
300. Kählerkeramik turkis-
blå glasur lysestage lille stor
krukke lille dunk 2 hanke
800.  56 65 45 93

Ski (langrend med stave) 
mærket: Järvinen. Polar 52G 
- næsten ikke brugt kr. 225,-.
Tlf. 20 49 95 86

Nyrøget ål sælges hver 
søndag fra kl. 10-16 så 
længe lager haves. Pris kr. 
155,- pr. kg Tlf. 29 66 62 26 
og 57 52 51 85

Vinterdæk, næsten nye på 
fælge 185/70/R14 nyafb., 4
huls, passer til Opel Vektra.
Fælge 15”, 4 huls passe til
Volvo. Også andre dæk/fælge. 
Mercedes 190 D. Mercedes 
190 Diesel 1985’er, fin motor
og dieselpumpe og med auto-
matgear, kun til reservedele.
Mange andre reservedele. 
Peugeot 405, 95’er, st.car
gul u/plader - ring:27221258

Mågestel m/guld, 12 par 
kopper, 12 kagetall.,kr.
1.200.- Holmegaard vinglas
”Prinsess” m/dråben 9 rød-
vin, 11 hvidvin, 9 portvin, 11
snaps lav, 4 snaps høj, 3 por-
tionsglas kr. 1.950.- evt. delt.
Brio togbane , mange dele, 
velh. kr. 500,-Tlf. 43997714

Geværfoderal, lyst læder, 
helt nyt kr. 1.100.- Køleskab
m.lille fryser ”Gram” kr.
450.- Køl/fryseskab velh.
kr. 500.- ”Frigor” kummefry-
ser br. 100,kr. 500.- Alt leve-
res gerne.Tlf. 50 83 10 00

Elevationsseng 90 x 200, alu-
ben, Jensen pocketmadras
kr. 2.000.- Mørkebrun læ-
derstol kr. 500.- Kina tæppe, 
beige/blå 194 x 110 kr. 500.-
Tlf. 40 27 75 47

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

Byråd siger nej til nye vindmølleprojekter

Det blevt et nej til vindmøller fra byrådet i Ringsted. Arkivfoto
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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

GRUS OG STEN
Leveres overalt i Vestsjælland f.eks.:

8 m3 grus .........................................................1.400,- kr.
8 m3 stabilt ......................................................1.600,- kr.
8 m3 mix..........................................................1.950,- kr.
4 m grus og 4 m sten.......................................1.950,- kr.
9 m grus (ridebane).........................................1.250,- kr.

Telefon (gerne aften) 30 53 18 22
IB RASMUSSEN, Hulby

Træfældning
Speciale store træer.

Opgravning/fræsning
af rødder.

Tilbud gives.
Fuld forsikret.

Tlf. 25 39 03 74

RINGSTED
Kontorfællesskab udlejes.

Kontakt for yderligere oplysningen
tlf. 4814 3411 • mobil 3164 2500

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

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

Per Sørensen Træfældning
Grøn Anlæg & Service

www.57808808.dk      Forsikret  Tilbud gives   Telf. 57 80 88 08

Nyopførte 3- og 4-værelses lejligheder 
på 92 og 123 m2 udlejes i Ringsted for henholdsvis 
7.495 og 8.795 kr./mdr. 
Fremvisning efter aftale.  Tlf. 2811 1946.  
www.familiebolig.dk

Sommers Oliefyrsservice
v/BENT SOMMER LILLIENSØ

SALG • REPARATIONER
Service af oliefyr til industri - ejendomme - villaer

Duehusvej 3 • Bjæverskov • tlf. 56 87 14 11
Bil-telefon 40 27 70 30

www.somolie.dk

JULEFJERKRÆ
Rigtige landænder kr. 57,- pr. kg - Gæs kr. 62,- pr. kg

Kalkuner kr. 35,- pr. kg - Uden fjer.

Kalkerup Fjerkræ
5554 6094

www.jshjemmeservice.dk • js-uhs@smilemail.dk
v/ Johannes Studstrup, Førslev

JS udendørs 
hjemmeservice

• Snerydning
(Glatførebekæmpelse)

• Havearbejde
• Hækklipning

• Opbevaring
(Af havemøbler)

• Træfældning
• Beskæring

20 22 93 88 / 56 38 03 88

Møbelopbevaring
og lager Fra 1-100 m2

opvarmet med fri adgang.
www.rumfordig.dk

7022 5422

KONSULTATIONEN 
ER LUKKET 

mellem jul og 
nytår p.g.a. ferie.

Læge Jan Bellens, 
Sneslev

Tlf. 57 64 10 11

GAVEIDEER + OPLEVELSER!
Besøg gårdbutikken på Mulstrup Gamle Skole.
         Her er nyt og gammelt, unika og antik 
       -  og ting du ikke fi nder andre steder!

       Hils også på dyrene på gården, der er bevaringscenter
       for husdyr af gammel, dansk landrace.
Bestilling modtages på julegæs!

Åben fre - lør - sønd: 10 - 16
Nordrupvej 18, Ringsted, sidevej til Haslevvej

Mulstrup
Gamle Skole

Lejlighed til leje 
i Sneslev, Haslevvej 354
2-værelses lejlighed, 47 m2 med køkken og bad.
Leje 4.000 pr. måned + forbrug. (Ny lejer fortrød)
Depositum 12.000

Henvendelse: 5650 3882

Blandede

Bolig

Køb & salg

Bekendtgørelser

Håndværk & Service

Garfield

Annoncer
57 61 25 00

ringsted.salg@sj-medier.dk

Efter 24 år som selvstæn-
dig registreret revisor i 
Ringsted har Ragnhild 
Kofod valgt at gå på pen-
sion. Ragnhild overdrager 
sin forretning til Sønde-
rup I/S, statsautoriserede 
revisorer per 1. december 
2010. Ragnhilds medar-
bejder gennem 18 år, revi-
sorassistent Erling Kyed, 
fortsætter som revisoras-
sistent hos Sønderup I/S.

Til trods for snevejret 
mødte mange af Ragn-
hilds kunder op til af-
skedsreception den 2. de-
cember på Jyllandsgade 9, 
for at sige pænt farvel og 
tak for det gode samarbej-
de gennem årene. Samti-
dig var der rig lejlighed til 
at hilse på de nye samar-
bejdspartnere i Sønderup 
I/S.

Afskedsreception
Ragnhild Kofod, Ole Rygaard Andersen og Erling Kyed.

Nissen Pyrus er kendt for at udforske julens my-
sterier. Søndag 19. december klokken 15.30 kom-
mer han forbi Ringsted og underholder børn og 
voksne i shopping centret RingStedet.

Pyrus blev landskendt første gang, da TV2 
sendte julekalenderen »Alle Tiders Jul« i 1994. 
Han blev populær blandt børn og voksne, og de 
fleste kender omkvædet: »Vi Vil Ha’ Gang I Den 
- Sang I Den - Mere Ramasjang Og Tjubang I 
Den«. Senere fulgte julekalenderne »Alle Tiders 
Nisse« fra 1995 og »Alle Tiders Julemand« fra 
1997 med Pyrus i hovedrollen. Og godt inde i 
det nye århundrede sendte TV2 igen en juleka-
lender med Pyrus.

Pyrus vil sikkert være. Alle Tiders Helårsnis-
se mange år frem i tiden.

Pyrus i RingStedet



Idéerne kommer bare

- Det er absolut godt. Det er absolut nødvendigt. Jeg bruger ofte 
bussen, og det er på tide, der kommer fl ere afgange. Det er skan-
daløst, hvad man har gjort med busdriften. Jeg håber, de vil gøre 
meget mere, siger Anna Marie Degn Nielsen fra Jystrup.
Hun er fl ittig bruger af nuværende Linie 234, men når bussen 
fra på mandag får dobbelt så mange afgange i myldretiderne, vil 
det øge mulighederne for at komme frem og tilbage.

Hurra for fl ere afgange

www.vin-stysiek.dk
TINGGADE 1  4100 RINGSTED  TLF. 5761 2883

Firma-gavekurv -
Bestem selv prisen

Nørregade 14
4100 Ringsted
57 61 89 11 

NYT FRA

- altid dejligt
med

bløde pakker...

Sct. Hansgade 10 · 4100 Ringsted · Tlf. 57 61 00 62
www.fashionland.dk

Skønne
Halstørklæder fra

Friske farver
Frit valg 200,-

ÅRETS JULEGAVEIDÉ

Sigurd Barrett og Bjørnen Bjørn var mandag aften i Ringsted Kongrescenter for at under-
holde børn og voksne. Med på scenen var omkring 200 nissebørn, DRs Radiopigekor og DR 
Radiosymfoniorkestret, der hjalp Sigurd og Bjørn med at få publikum i den rette julestemning. 
Der var sjov og ballade og masser af sange, der fi k gang i både børn og voksne i salen, inden 
roen sænkede sig med Sigurds populære Godnatsang. Foto: Anders Ole Olsen.

Sigurd sang julen ind

Årets store satsning ved »Jul i Ringsted« er en julekalender på internettet, hvor man fi re gange 
frem til juleaften kan vinde et gavekort på 10.000 kroner. Første vinder blev Ellen Lund, der 
bor i Køge og fandt vej til kalenderen ved et rent tilfælde. Her er hun sammen med Tulle Olsen, 
formand for Handelstandsforeningen. Foto: David Arnholm

Ellen vandt 10.000 kroner

I mandags fyldte Carsten Torrild 60 år. Som udviklingsdirektør har han sat et markant præg på 
Ringsted, og gad vist hvordan Ringsted havde set ud, hvis ikke det var for ham? Det er ikke til 
at vide, men det er tvivlsomt, om RingStedet og føtex havde været her. Torrild spillede nemlig 
en nøglerolle i at få projektet realiseret. Foto: Bjørn Armbjørn


