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Multikulturel dans
Rudersdal teater byder på 
moderne dans.

SE SIDE 18

PC-jagt på nettet 
Deltag i vores konkurren-
ce og vind en bærbar.

SIDE 12

Nyt superhold
Elitesatsning i Holte MTB skal 
inspirere bredden.

SE SIDE  6

1.c kickstarter
MOTION  Eleverne skærper kon-
centrationen ved at løbe før 
timen.   SIDE 10

Hverdagens helte 
BRAND nabo reddede fredag 
91-årig kvinde ud af røgfyldt 
hus.  

“Urimlige krav”   
KRAV  Grundejere i Trørød kal-
der nye krav fra skorstensfeje-
ren “urimelige”. SIDE 2

Dyr renovering 
BUDGET  Prisen for renoverin-
gen af Bistrup Skole er steget 
voldsomt.  SIDE 2
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Af Steen Trolle

Formanden for Kommunernes 
Landsforening (KL), Ruders-
dals borgmester Erik Fabrin 
(V), slutter sig ikke til den 
kreds af partifæller i og uden-
for Christiansborg, som gør 
oprør mod den tvungne mad-
ordning i daginstitutioner.

Ordningen, som blev ind-
ført i Rudersdal den 1. januar, 
kaldes i dag i Jyllands-Posten 
for "rendyrket socialisme" af 
folketingets formand Thor 
Pedersen (V). Også Carl Holst, 

formand for Region Syd og 
medlem af Venstres hoved-
bestyrelse, er ude med riven, 
men Erik Fabrin ønsker ikke 
at bidrage til en fornyet debat 
om ordningen.

"Vi har forlængst fra KLs 
side udtalt os om ordningen 
i et høringssvar. Nu er loven 
vedtaget, og så er det kommu-
nernes opgave at implemente-
re loven," siger Erik Fabrin.

Århus-model ikke lovlig
I Århus har forældrene i to 
daginstitutioner fået grønt 

lys til en ordning, hvor de får 
pengene tilbage fra ordnin-
gen, hvis de selv smører mad-
pakker. Men dén model får 
ikke opbakning hos KL-for-
manden, som konstaterer, at 

Indenrigs- og socialminister 
Karen Ellemann har bebudet, 
at hun vil sende et såkaldt hyr-
debrev til kommunerne, hvor 
det præciseres, at Århus-ord-
ningen ikke er tilladt.

"Aftalen i Århus er ikke i over-
ensstemmelse med loven. Det 
er sådan, at når folketinget har 
vedtaget en lov, så skal kommu-
nernes naturligvis implemente-
re den," siger Erik Fabrin. 

Som følge af kritikken fra 
Venstre og fl ere andre partier 
indkalder indenrigs- og social-
minister Karen Ellemann nu 
partierne bag madordningen 
til et møde om ordningens 
fremtid. Blandt andet Dansk 
Folkeparti har erklæret sig villi-
ge til at se på ordningen igen. 

Erik Fabrin om mad-oprør: Vi skal følge loven
En gruppe forældre i Rudersdal 
overrakte i november over 400 
underskrifter mod den tvungne 
madordning til borgmester Erik 
Fabrin.

Af Helle Christoffersen

KULTUR  Mantziusgården trækker soli-
de navne til Birkerød i foråret. Masser 
af god musik og komik med velkend-
te kunstnere som Michael Learns To 
Rock,Savage Rose, Big Fat Snake, Rug-
sted & Kreutzfeldt samt på billedet Eve-
rybody's Talking, hvilket burde borge 
for gode ørehængere og gang i den. 
Der skulle også være garanti for moti-
on af smilebåndene med Mick Øgen-
dahl, Amin Jensen og Tommy Kenter. 

Læs mere om programmet på side 18 

Solide 
navne 

indvarsler 
foråret

P
De
ce

Formanden for Kommunernes Landsforening 
(KL) bakker ikke op om partifællers kritik af den 
tvungne madordning i daginstitutioner

SIDE 8
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LIGE NU 
WEBAFSTEMNING

Sidste uges net-afstemning:
Vil du dyrke mere motion i 2010?

Denne uges net-afstemning:
Hvor ofte handler du i Birkerød Hovedgade?

INTERVIEW 

Par nr. 7
Verdensmesteren i parløb, 
Michael Mørkøv, danner par 
med Alex Rasmussen som det 
legendariske par nummer 7 
i det københavnske 6-dages-
løb.  Læs mere på rudersdal-
avis.dk.

DTU PÅ JAGT

Kaprer nye studerende
Torsdag indleder DTU en sand 
danmarksturné i kampen for 
at kapre fl ere og dygtigere 
studerende til universitetet. 
Læs mere på www.rudersdal-
avis.dk.

SIDSTE UGES MEST LÆSTE PÅ NETTET

1. Brandhelten fra Birkerød: Jeg ville gøre det igen 
2. Landets stærkeste MTB-hold? 
3. Her faldt boligpriserne mest i 2009 
4. Fuld indbrudstyv kørte ind i politibil 
5. Allan Nielsen byder på sushi 
6. Afrikansk samtidskunst i Præstegården 
7. Mester støtter verdensmester 
8. Elever: Løbeturene giver bedre timer 
9. Dna-spor klistrer 28-årig til seks bankrøverier 
10. 1.c kickstarter skoledagen med motion 
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Har du en nyhed  - Send os et tip

www.rudersdalavis.dk

Vikingedåb på Vedbæk Nordstrand
VINTERBADERE  Søndag er der dåbsfest for vinterbaderne i Ved-
bæk, når Vedbæk Vikingelaug skal døbe 27 "vikinger". Der vil 
være bål på stranden og der vil blive udskænket en varm vikin-
gedrik fra Valhal. Festligt udklædte vil dåbskandidaterne derefter 
lade sig døbe fra badebroens yderste trapper.  Det foregår på Ved-
bæk Nordstrand søndag 17. januar klokken 10.00. 

40 år gamle olietanke skal skiftes
OLIETANKE  Nedgravede olietanke under 6.000 l af stål, beklædt 
med glasfi berarmeret polyester, skal sløjfes senest 31. marts 
2010, hvis fabrikationsåret er 1970 eller tidligere. Sådan lyder de 
nye krav fra Rudersdal Kommune. Er olietanken ikke lovlig, dæk-
ker forsikringen ikke, hvis der sker en olieforurening. Læs mere på 
kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk..

Af Peter Mailand

RENOVERING  En ny festsal, 
ny tandlæge og en ny SFO. 
Bistrupskolen skal i løbet af 
de næste to år gennemgriben-
de renoveres. Men planerne er 
så store, at de samlede udgif-
ter nu løber op i 27,2 mio. kr. 
Og det er knap 10 mio. kr. over 
de 18 mio. kr. som Børne- og 
Skoleudvalget i 2008 afsatte til 
renovering af skolen. 

Men selv om udgifterne 
for renoveringen nu er vok-
set, er formanden for Børne- 
og Skoleudvalget i Rudersdal 
Kommune Daniel E. Hansen 
(V) glad for at projektet nu er 
kommet så langt.

”Det er en helt nødvendig 
renovering og udbygning af 
Bistrupskolen, som vi nu tager 
fat på. Skolen er meget ned-
slidt, og den har længe haft 

brug for det løft, som vi nu 
sætter i værk. I første omgang 
sender vi hele projektet i lici-
tation for at få et mere præcist 
billede af udgifterne til projek-
tet. Derefter prioriterer vi, men 
jeg forventer, at vi kan nå i mål 
med projektet. Skolen træn-
ger virkelig til det, og projek-
tet indeholder desuden rigtig 
gode pædagogiske og lærings-
mæssige perspektiver,” siger 
en glad formand for Børne- 
og Skoleudvalget i Rudersdal 
Kommune, Daniel E. Hansen.

For to år siden beslutte-
de Kommunalbestyrelsen i 
Rudersdal Kommune, at tre 
skoler i Birkerød skulle reno-
veres for 33 mio. kr. Men Dani-
el E. Hansen vil ikke sige,  om 
det betyder, at der bliver færre 
penge til de andre skoler.

"Det er for tidligt at tage 
den diskussion. Det må vi se 
på, når vi skal behandle sagen 
igen," siger han.

Kommunalbestyrelsen skal 
se på budgettet igen i juni 
måned.

Mere plads til eleverne

Det er blandt andet hovedbyg-
ningen på Bistrupskolen, som 
vil få en tiltrængt renovering 
i forbindelse med ombygnin-
gen. Klasselokalerne vil bli-
ve forbedret, og der vil blive 
lavet store fællesområder med 
grupperum. Ombygningen vil 
også give mere plads til værk-
stedsarbejde og kreative akti-
viteter på skolen, ligesom de 
udendørs legearealer vil blive 
forbedret.

Skoleleder på Bistrupsko-
len, Camilla Ritzau, glæder sig 
over beslutningen: 

”Byggeprojektet indebæ-
rer også, at vi får en integreret 
indskoling på Bistrupskolen. 
Vores to SFO-huse bliver nem-
lig bygget om til fælles indsko-
lingshuse for skole og SFO med 
aktiviteter på tværs. Jeg er også 
meget tilfreds med, at skolens 
festsal bliver udvidet i forbin-
delse med ombygningen. Det 
betyder, at vi fremover får et 
lokale til fællesaktiviteter på 
skolen, som kan rumme alle 
skolens elever. Vi forventer at 
opleve en stigning i elevtallet i 
de kommende år på omkring 
5 procent,” fortæller Camilla 
Ritzau.

Byggeprojektet forventes 
igangsat i sommeren 2010. 
Byggeprogrammet blev god-
kendt af Børne- og Skoleud-
valget onsdag den 13. januar, 
og byggeprojektet sendes her-
efter i licitation. Byggeriet vil 
blive udført i etaper over to år, 
så skolen kan være i drift i hele 
byggeperioden.

Renovering af Bistrupskolen 
sprænger budgettet 

Af Peter Mailand

SIKKERHED  Nye sikkerheds-
krav fra arbejdstilsynet har 
fået en skorstensfejer i Sølle-
rød til at udstede et generelt 
krav til husejere om at lægge 
trin på taget for at forbedre 
sikkerheden. Men det har fået 
en række grundejere i Trørød 
op i det røde felt. Formanden 
for Trørød Grundejerforening, 
Michael Parl mener, at det er 
en meget dyr løsning. 

“Det er ikke rimeligt, at vi 
skal lægge trin på taget, hvis 

skorstenen kan renses fra en 
lem i skorstenen på loftet. 
Grundejerne pålægges jo nog-
le store udgifter, hvis der skal 
lægges trin på taget,” siger 
han.

Michael Parl understreger, 
at han ønsker en dialog med 
skorstensfejeren om de enkel-
te sager, men mener ikke, at 
skorstensfejeren er villig til at 
se på andre løsninger.

“Han kunne jo bare tage en 
stige med eller rense skorste-
nen fra loftet, hvis der er højt 
nok. Der er jo ingen grund til 

at udstede et generelt krav om 
at lægge trin på taget,” siger 
Michael Parl. 

Nye krav fra arbejdstilsy-
net
Jimmy Mynster har været skor-
stensfejermester i Søllerød 
siden 1976. Han tager kritik-
ken med knusende ro. 

“Ofte er folk jo ikke hjem-
me, når vi kommer ud, og der-
for kan vi ikke komme ind på 
loftet. Men hvis folk lægger 
en nøgle eller får naboen til at 
åbne, så er det helt ok,” siger 
han.

Ifølge Jimmy Mynster er 
sagen opstået fordi arbejdstil-
synet har stillet nye krav skor-
stensfejermestrene, om at øge 
sikkerheden for deres medar-
bejdere. Siden har han under-

søgt mulighederne grundigt 
og mener, at et generelt krav 
om trin på taget er den bed-
ste og billigste løsning for at 
imødekomme kravene fra 
arbejdstilsynet.

“Det koster et sted mellem 
1500 og 2000 kr. at lægge trin 
på taget. Vi kunne godt tage 
en stige med, men så siger 
arbejdstilsynet, at der skal 
være en mand til at holde sti-
gen. Og det vil jo blive meget 
dyrere,” siger han. 

I følge Jimmy Mynster har 
de fl este husejere imødekom-
met de nye krav. 

“Jeg har lagt en seddel ind til 
4000 husstande, og det er kun 
to der har brokket sig, hvoraf 
Michael Parl er den ene”, siger 
han.

Husejere vil ikke lægge trin på taget
Nye krav fra arbejdstilsynet har fået en skor-
stensfejer til at kræve at boligejere i Søllerød 
lægger trin på taget, men det krav møder kritik 
fra grundejere i Trørød

Renoveringen af Bi-
strupskolen bliver 
knap 10 mio. kr. dy-
rere end forventet



AVANT GARDINER
V/ Nicolai Frederiksen

Avant Gardiner har overtaget AT Gardiners tlf. nr. 

45 81 30 38

Ring uforpligtende på 

tlf. 20297080 /45813038 

eller send en mail til 

avant@avantgardiner.dk  

www.avantgardiner.dk

Den nye rullende gardinmand 

kommer overalt og giver et 

uforpligtende tilbud - både 

til private og erhverv. 

Måler og vejleder.

Vi har mange prøver 

på gardinstoffer 

og Solafskærmning: 

Plissegardiner, Rullegardiner, 

Lamelgardiner og Persiener. 

Kom godt igang med det nye år

2 måneders fuldt medlemskab for kr. 1.685,-
Medlemskabet er inkl. test og programsætning af fysioterapeut. Ubegrænset 
benyttelse af svømmehallen samt alle programsatte holdaktiviteter.
Læs mere på skodsborg.dk eller kontakt os på telefon 45 58 58 30.

3 separate selskabslokaler til 30, 50 og 70 personer

 Åbningstider kl. 12.00-23.00 Sjovt legerum til børnene

KINESISK RESTAURANT 
BIRKERØD KRO

Hovedgaden 40 C · Birkerød · Tlf. 45 82 28 29
www.kinesiskrestaurant.dk

FØDSELSDAGSTILBUD
Fra 15. januar - 22. januar kl. 17.00-22.00

STOR KINESISK BUFFET
Suppe - mongolian 

barbeque - kødretter 

skalddyrsretter - sushi

stor salatbar - frisk frugt 

og dessert (Børn u. 12 år 50 kr.) ER

Pr. person kr. 

69,-

3 ÅRS 
FØDSELSDAG

UDSALG!
Byens bedste 

og mest 
berømte 

skoudsalg
Fra i dag 

kl. 10
÷ 30-50%

Selv det
 allerbedste 
bliver nu og 
da nedsat!

SKO
STØVLER

STØVLETTER
TASKER

ACCESSORIES

Ordrupvej 64, Charlottenlund
Tlf. 39 63 50 51

IB BALSCHMIDT
SKØNNE SKO
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Af Kim Belmark

BEKYMRET  291 millioner kro-
ner skal nordsjællandske fi r-
maet betale i såkaldt dæk-
ningsafgift i år, viser en ny ane-
lyse fra Dansk Byggeri. Til sam-
menligning var tallet sidste år 
221 millioner kroner, og selv-
om stigningen i afgiftens pro-
venu primært skyldes stignin-
ger i ejendomsvurderingerne, 
som udgør beregningsgrund-
laget for afgiften, er Dansk Byg-
geri er alligevel stærkt bekym-
rede over situationen.

Hårdest ramt bliver virksom-
hederne i Rudersdal og Hille-
rød kommuner, hvor provenu-
et fra dækningsafgifterne stiger 

med henholdsvis 28 og 16 mil-
lioner kroner på grund af sti-
gende ejendomsvurderinger. 

"Virksomhederne er hårdt 
presset på likviditet og øko-
nomi i det hele taget for tiden. 
Derfor er det alvorligt, når 
virksomhederne nu oven i 
købet skal betale godt 70 mil-
lioner kroner mere end sid-
ste år," siger Jørgen Simonsen, 
formand for Dansk Byggeri 
Nordsjælland. 

Det er primært de nord-
sjællandske kommuner og 
hovedstadskommunerne, 
som opkræver dækningsafgif-
ten. Kun Gribskov Kommune 
opkræver ikke.  

Rudersdals virksomheder 
hårdest ramt af 
dækningsafgiften

BYGGERI  Med baggrund i kul-
turkonferencen fra 2008 blev 
det besluttet at styrke Mariehøj 
og Mantziusgården som kultu-
relle centre. Til formålet er der 
afsat 35 mio. kr. fra 2008-2011, 
heraf er behovet for en opgra-
dering størst på Mariehøjcen-
tret, som derfor ventes at få i 

omegnen af 28 mio. kr. 
I december blev der åbnet 

for en arkitektkonkurrence, 
og her har man valgt at bede 
om bud fra følgende: CEBRA 
med Rambøll og landskabs-
arkitekt Kristine Jensen, Dor-
te Mandrup med Tækker råd-
givende ingeniører og Mari-
anne Levinsen med lanskab, 
Sophus Søbye med WEAr-
chitecture, Spangenberg & 
Madsen, MASU Planning og 
Hausenberg samt Erik Møller 

med OBH-Gruppen og Bisga-
ard landskabsarkitektel

Krav til arkitekterne
Styregruppen bag projektet 
har opstillet en række forhold, 
som den fi nder særligt vigtigt 
at få prioriteret i arkitektfi rma-
ernes forslag. Det er bl.a.

Fælles funktioner – herun-
der café, foyer, information og 
kulinarisk værksted

Indretning af en multifunk-
tionel kultursal

Arkitekt-konkurrence 
om Mariehøj Centret

Faciliteter og muligheder 
for events for unge

Udformning af hovedind-
gang – kulturcentrets ”ansigt”.

Til bedømmelse af forslage-
ne nedsættes en bedømmelses-

komité, bestående af tre med-
lemmer af økonomiudvalget, 
en brugerrepræsentant, direk-
tøren for kulturområdet, kul-
turchefen, byplanchefen samt 
to arkitekter, der fungerer som 

eksterne fagdommere.
”Jeg glæder mig meget til 

at se, hvad deltagerne i kon-
kurrencen vil komme ind med 
af forslag,” siger den nye for-
mand for Kultur- og Fritidsud-
valget Jens Bruhn. 

”Jeg mener, at vi har fået fat i 
nogle særdeles velkvalifi cerede 
arkitektfi rmaer, så jeg er sikker 
på, at vi får nogle spændende 
ideer at tage stilling til, når vin-
deren skal udpeges.”

Mariehøjcentret skal 
fra 2012 ombygges for 
28 mio. kroner.



KLAR BESKED
fra Rudersdal Kommune

RUDERSDAL KOMMUNE

Øverødvej 2, 2840 Holte
Tlf. 46 11 00 00 · Fax 46 11 00 11
rudersdal@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk

Åbningstid

Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
-Borgerservice og Jobcenter til 
kl. 17.30
-Byplan kun kl. 15-17.30
Fredag kl. 10-13

Telefontid

Fra kl. 8.30 til lukketid,  
Torsdag kl. 9-17
- Byplan kun kl. 15-17

Borgerservice

Rådhuset, Øverødvej 2, Holte  
og Administrationscentret,
Stationsvej 36, Birkerød

Vagtcentralen

Døgnåbent tlf. 45 80 33 55

Se ugens arrangementer i

kalenderen her i avisen

og på www.rudersdal.dk.

Skal din olietank på pension i 2010? 
Det er dit ansvar, at din olietank er lovlig!

Olietanke har en levetid på 25 – 50 år 
afhængig af type. En tank der tages varigt 
ud af brug, skal fjernes eller, hvis det er 
en underjordisk tank, afblændes.

Forefaldende tidsfrist

Nedgravede olietanke under 6.000 l af 
stål, beklædt med glasfiberarmeret poly-
ester, skal sløjfes senest 31. marts 2010, 
hvis
o Fabrikationsåret er 1970 eller tidligere.
o Der ikke er dokumentation for fabrika- 
 tionsåret i form af en tankattest.
Hvis du er i tvivl om du har dokumentation 
for type og fabrikationsår på din olietank, 
kan du spørge din skorstensfejer eller 
oliefyrsteknikeren til råds.

OBS: Er din olietank ikke lovlig, dækker 
forsikringen ikke, hvis der sker en oliefor-
urening.

På Kommunens hjemmeside kan du finde 
flere oplysninger om:
o Sløjfningsterminer for villaolietanke.
o Afmelding, afblænding af olietanken.

Se www.rudersdal.dk – skriv ”olietanke” 
i søgefeltet.

Hvis du har flere spørgsmål, kan du 
kontakte Rudersdal Kommune – Natur 
og Miljø på teknikogmiljoe@rudersdal.dk 
eller tlf. 46 11 24 20

Gå ikke glip af de lokale nyheder!

Selvom du ikke er i stand til at læse de 
lokale aviser, skal du ikke snydes for 
lokale nyheder fra Rudersdal Kommune. 
Det sørger Rudersdal Bibliotekernes 

lydavis nemlig for!
Rudersdal Bibliotekernes lydavis er et 

gratis tilbud til alle blinde, svagtseende, 
ordblinde, læsesvage og bevægelses-
handicappede borgere, som er bosat i 
Rudersdal Kommune.

Hver tirsdag indlæses lokale nyheder 
fra Rudersdal Avis, Birkerød Avis og ”Det 

Grønne Område”. 
Allerede tirsdag eftermiddag kan du 

høre Lydavisen på internettet på adressen 
www.kkb-lyd.dk/rudersdal. Hvis du ikke 
har adgang til internettet, kan du få til-
sendt Lydavisen på en cd. Du vil modtage 
Lydavisen med posten om onsdagen. Og 
det er ganske gratis.

Ønsker du flere oplysninger om lydavi-
sen, er du velkommen til at kontakte Anne 
B. Christensen på tlf. nr. 46 11 58 55 eller 
på email: abc@rudersdal.dk.

Kursus for nye iværksættere

Drømmer du om at starte virksomhed 
– eller er du allerede sprunget ud som 
selvstændig?
 Med et iværksætterkursus kommer 
du sikkert fra start. Over fem hverdags-
aftener bliver du introduceret til vigtige 
emner i forhold til at starte og drive 
virksomhed: Generel introduktion, for-
retningsplan, budgetter, markedsbeskri-
velse og målgrupper samt markedsfø-
ring og salg. Samtidig får du chancen for 
at udvide dit netværk og dele erfaringer 
med andre iværksættere.

Vi samarbejder med Lyngby-Taarbæk 
og Gentofte kommuner om iværksæt-
terkurser i lokalområdet. Vi kan hvert år 

tilbyde fire kurser, hvoraf ét afholdes i 
Rudersdal Kommune.

Det første kursus i år afholdes i 
Lyngby på torsdage den 28. januar – 4. 
marts (med vinterferie den 18. februar), 
alle dage kl. 17.30-21.
Kurset koster 1000 kr. inkl. moms. 
 Læs mere på www.rudersdal.dk/
ivaerksaetterkursus, hvor du også kan 
tilmelde dig kurset. Du kan også ringe til 
den lokale erhvervsservice på tlf. 30 10 
81 06 eller 30 10 80 80 for at få mere at 
vide. 
 Tilmeldingen er bindende. Der er 
plads til højst 25 deltagere på hvert kur-
sus.

4 NYHEDER Rudersdal Avis14. januar 2010

Kursus for nye iværksættere      
KURSUS  Rudersdal Kommune tilbyder et iværksætterkursus, 
hvor deltagerne over fem hverdagsaftener bliver introduceret til 
vigtige emner i forhold til at starte og drive virksomhed: Generel 
introduktion, forretningsplan, budgetter, markedsbeskrivelse og 
målgrupper samt markedsføring og salg samt mulighed for at 
dele erfaringer med andre. Kurser afholdes i Lyngby på torsdage 
den 28. januar – 4. marts (vinterferie 18. februar),  kl. 17.30-21. 

Institution bliver til Tusindbenshuset
SAMMENLÆGNING  Tusindbenshuset bliver det nye navn på de 
to daginstitutioner Æblegården og Kernehuset i Skodsborg, der 
blev slået sammen sidste år. Rudersdal Kommune besluttede sid-
ste år lægge de to daginstitutioner sammen til én institution med 
en fælles daglig ledelse.  Æblegårdens køkken er blevet bygget 
om til et "samproduktionskøkken", der i forbindelse med den 
nye madordning skal levere mad til andre daginstitutioner. 

P-plads ved Trørødskolen får ny asfalt
RENOVERING  For mange huller, påkørte kantsten, og sætninger 
på fortovet. Indgangspartiet og parkeringspladsen foran Trørød-
skolen er nedslidt og skal derfor renoveres for et samlet beløb på 
1,3 millioner kroner. Det vedtog politikerne i Børne- og Skoleud-
valget onsdag. 



Birkerød Butikkerne 
Julelotteri - Lys i Birkerød
Alle solgte lodder deltager !
Med eller uden navn gør ingen forskel, alle lodder deltager 

i lodtrækningen. Tak for deltagelse til alle og nedenstående 

navne-liste offentliggøres hermed,  I er alle med til at støtte 

CO
2
 neutal julebelysning fra julen 2010 og frem.

Preben Rud, Jørgen Pagh, Tina Rich, Anette Petersen, Lise Jensen, Kirsten Andersen, 

Peter Moltzen, Ellen Rasmussen, Irene Hein, Else Nybo, Kristian Pallesen, Jytte Olsen, 

Lene Andersen, Anette Olsen, J. Gudmand-Høyer, Louise Stamm, Marianne Aaastrup, Rita Andersen, 

Karsten Rosenbæk, Kenneth Porsgaard, Inge Bülow, Nana-Marie Pedersen, Eva Olsen, Lise Klein. 

C Møller, Lotte Nielsen, Chr. Prehn, Tolstrup, Karl Georg Holst, Ulla Retlev, Lene Kristensen, Gitte Dàrcy, 

Nelli Modeweg-Hansen, Jeanette Aggerholm, Merete Bach, Julianne Grønlund, Morten Schøning, 

Marianne Sørensen,Lars Netteberg, Karen Madsen, Birgit Poulsen, Stig Hansen, Bo Bonnerup, 

B. Mommsen, Niels Brix Olsen, Teddy Voss, Børge Lund, Karin K Jensen, Karsten Ive, Pia Hemmingsen, 

Dorthe Mikkelsen, Eva Olsen,Alma Christensen, Inge Pio, Lene Schlicthrull,Ole Larsen, Vigdis Christie, 

Per Rasmussen, Helene Spliid, Jane Sørensen, Per Rasmussen, Birgitte Nielsen, Søren Hyldahl, Lotte Fog, 

Rene Andersen, Flemming Svensson, Inga Prem, Jørgen Petersen, Susanne  Clausen, Karsten Melson, 

MaiBritt Andersen, Sune Nielsen, Casper Møller, Ib Dalhart, Emma Hansen, Hans Andersen, 

Mogens Villadsen, Jette Secher, Victor , John Jacobsen, Berit Norby, Hanne Blom, Jytte Andersen, 

Pia Flannov,  H. Hvid, Malene Rafn , Eva Kold Hansen, Anette Jensen, Mette Hansen, Inge-Lise Mourier, 

Margit Hecht Nielsen, Per Lund-Hansen, Susanne Hahne, K. Madsen, Bente Riis- Hansen, Erikson, 

Anette Beltner, Inger Jensen, Lisbeth Christensen, Lars Jeppesen, Jianhal Jensen,, J Andersen, 

Marianne Hartmann, Bjælka,  Hans Høje, Vibeke Godvin Jensen, Birgitte Nielsen, Birgit Hansen, 

Linda Lyngskær, Finn Overgaard, Susanne Uhre, Lene Hjortdal, Juhl,  Bertii Rude,Henrik Pedersen, 

K. Madsen, Inger Jensen, Henrik Le� and, Torsten Dybkjær, Henrik Holm, B.Madsen.

Og mange mange � ere dog kun med enten telefon-nr, mail, og fornavn.

Og selvfølgeligt Birkerød Butikkerne…

Vindernummer: Præmie:
 
1. nr.  02016 Seiko Herre Ur
2. nr.  03252 B&O BeoSound 3 
  transportable radio
3. nr.  00852 Kurv med gode sager
 
Præmier kan afhentes ved fremvisning af 
vinder-lod hos Bang & Olufsen Birkerød   

ØKOLOGISK HUDPLEJE • UDEN KEMISK JUNK

SPAR F.EKS. PÅ JURLIQUE, JUST PURE,
DR. KADIR, JOHN MASTERS OG SKINN

Lyngby Storcenter
Over for Companys og Quicksilver
Tlf: 45 93 14 00
Strandvejen 169B, Hellerup
Tlf. 39 30 03 43

SALE
UP TO70%

A LOT LESS IS MORE

FLAGSHIPSTORE . JÆGERSBORG ALLÉ 33 . 2920 CHARLOTTENLUND
BRDR. ALEX PETERSEN BY CHRISTIAN GHIELMETTI - 

VEDBÆK STATIONSVEJ 18 . 2950 VEDBÆK
CONCEPTSTORE, SKODSBORGVEJ 305, 2850 NÆRUM

���
����		
KØB DIN DRØMMEPELS 

 
VI ER BLANDT VERDENS FØRENDE 

INDEN FOR KVALITETSPELSE OG DESIGN
     VI VIL TIL ÅRETS STORE FUR SALE, VÆRE 
DE BILLIGSTE MED DEN BEDSTE KVALITET. 

ALT I FORRETNINGEN ER NEDSAT MED

��������
PÅ GENSYN I EN AF VORES TRE FORRETNINGER
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Af Boliga.dk  

VEJNAVNE  Strandvejen i Gen-
tofte, Hambros Allé i Gentofte 
og Dronninggårds Allé i Holte. 
Alle veje med millionpalæer 
og med det til fælles, at de top-
per listen over de mest søgte 
veje på Boligas.dk’s salgspris-
tjeneste.

Siden Boliga i oktober 
begyndte at vise salgspriser, 
har der været fl ere end 1,5 mil-
lioner søgninger på veje rundt 
om i landet, og Nordsjæl-
land er et af de mest populære 
områder at søge i.

Her det måske ikke overra-
skende villa-veje i eksklusive 
områder, der hitter mest. Sam-
let set står der nemlig “Strand-
vejen” ud for syv af vejene 
på top 20-listen, men bille-
det ændrer sig lige så stille og 
roligt.

Her er de mest populære 
veje i Nordsjælland

Det er først og fremmest de dyre vejnavne, der bliver søgt på i 
Nordsjælland.

“I begyndelsen var der selv-
følgelig en stor interesse for 
at se de dyreste boliger, men 
nu kan vi se, at det spreder sig 
meget mere ud, så det er ble-

vet mere normalt at søge på 
veje i “almindelige” områder,” 
siger Boliga-direktør Ricco 
Zuschlag.

Her er de mest populære veje 
at søge på i de nordsjælland-
ske kommuner (målt på antal 
unikke bruge pr. vej): 
Top 20 nordsjælland 

Strandvejen, Gentofte
Hambros Alle, Gentofte
Dronninggårds Alle, 
Rudersdal
Vedbæk Strandvej, Rudersdal
Skodsborg Strandvej, 
Rudersdal
Rungsted Strandvej, 
Hørsholm

Tuborg Havnepark, Gentofte
Nordre Strandvej, Helsingør
Ordrupvej, Gentofte
Furesøvej, Lyngby-Taarbæk
Bernstorffsvej, Gentofte
Tuborg Sundpark, Gentofte
Hjortekærsvej, Lyngby-
Taarbæk
Gardes Alle, Gentofte
A N Hansens Alle, Gentofte
Strandvejen, Lyngby-Taarbæk
Vejlesøvej, Rudersdal
Skodsborgvej, Rudersdal
Strandvejen, Helsingør

FAKTA

Se hvor nordsjællæn-
derne søger på 
salgspriser



Lingeri & Modetøj 

Piro

Brax 

Triumph

Marie Jo

PrimaDonna

Huit badetøj

Sunflair 
badetøj

badetøj

- er i butikken nu!
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SPORT Sport i Birkerød ved Lars Olrik
Tlf. 26 40 43 45 lo@copy-write.dk

Af Thomas Lesly Rasmusse

FODBOLD  BSVs U-13 piger del-
tog i weekenden i Farums sto-
re stævne i indendørsfodbold, 
hvor over 200 hold dyster i 

mange forskellige rækker på 
de tre baner i Farum Arena.

Pigerne vandt deres pulje 
og kvalifi cerede sig til semifi -
nalen, hvor modstanderen hed 
Damsø. 

I en nervøs spillet kamp sik-
rede Katrine Friis holdet en 
fi naleplads, med sin scoring til 
2-1 i kampens sidste minut.

Finalen blev ikke min-

dre spændende mod Fremad 
Nord. BSV havde bolden mest, 
men kunne ikke udnytte chan-
cerne. Og først i kampens sid-
ste sekund sikrede Fanny Lef-
kowitz holdet den endelige 
sejr i turneringen med sin sco-
ring til 2-1.

Søndag var holdet igen på 
farten og endnu engang med 
succes idet holdet vandt sin 

Succes for pigerne i BSV

Af Lars Olrik

MOUNTAINBIKE  Holte MTB 
Klubs førstehold har kørt 
kanonerne i stilling til den nye 
sæson, og det lader man til at 
have gjort med syv ryttere, som 
har alle forudsætninger for at 
sætte dagsordenen på den 
danske mountainbikescene i 
løbet af året.  

Holdet består af Annika 
Langvad, Simon Tarp Jensen, 
Jonas Pedersen, Jens Gorm 
Hansen, Henrik Andersen, 
Kasper Busk og Lasse Brun 
Pedersen.

Lasse Brun Pedersen, der er 

tidligere verdensmester, fun-
gerer samtidig med sin rytter-
rolle som tovholder for holdet 
i forbindelse med den daglige 
træning og vil arbejde for at 
sikre samspillet mellem elite-
holdet og resten af Holte MTB 
Klub. 

Skaber en god synergief-
fekt
Holte MTB Klubs formand, 
Rico Busk, glæder sig på klub-
bens vegne.

”Det er med stor stolthed, vi 
søsætter dette ambitiøst elite-
projekt,” fortæller han.

”Et eliteprojekt der ikke er 
set større i klubregi i dansk 
mountainbike, og som vil 
betyde meget for klubben. Vi 
får skabt et frugtbart samar-
bejde mellem vores ungdoms- 
og breddearbejde på den ene 
side og eliten på den anden 
side, hvilket er godt på mange 
måder. Dels bliver klubbens 

sportslige niveau og ambitio-
ner løftet over en bred kam. 
Dels får vi en decideret elite tæt 
på, så vi kan opbygge og dele 
erfaring med hensyn til fysisk 
træning, de mentale aspekter, 
ernæring og lignende. Modsat 
bidrager klubben med rekrut-
tering til eliten og, hvad der er 
mindst lige så vigtigt, et socialt 
liv med fester, klubture og 
support til løbene,” siger Rico 
Busk.

Klar, parat, kør
Sæsonen indledes i februar 
med træningslejr og deltagel-
se i Sunshine Cup på Cypern. 
Derefter går det løs med Shi-
manoliga, Bundesliga, UCI 
World Cup samt nationale og 
internationale mesterskaber. 
Flere af rytterne kan desuden 
imødese fl ere opgaver i rødt 
og hvidt som dele af det dan-
ske mountainbikelandshold.

Landets stærkeste MTB-hold?
Man skal være mere 
end almindeligt godt 
fremme i pedalerne for 
at hamle op med Holte 
MTB’s elitemandskab 
anno 2010.

U-13 pigerne blev 
vindere af det stærkt 
besatte Farum stævne



Dette er et lille udpluk af vores kollektioner. 
Vores lager er meget omfattende - kom og se.

DANSK SKIND
OG PELSIMPORT

Bakkegårdsvej 102 A

Samme sted som havemøbelhjørnet

Tlf. 3061 - 2725

*Priserne er engrospriser
Kun mod kontant + dankort

KUN 4 DAGE
Tors. 14/1 og fre. 15/1 kl. 14 - 18
Lør. 16/1 og søn. 17/1 kl. 11-15

DANSK SKINDENGROS ÅBNER 
DØRENE FOR SALG TIL PRIVATE TIL 

RENE ENGROSPRISER. 

SKIND OG PELS

SÆSON OPHØRS
LAGER UDSALG

RUSKIND 
CHANEL

Blødt ruskind i det 

kendte Chanel 

design. Fås i 10 

forskellige farver.

Str. S – 5XL

RULAM TIL 
HAM
Fremstillet af de 
blødeste lamme-

skind fra Syd-
amerika.

Højlands-

lam. Sort 

el. cognac.

RULAM TIL 
HENDE

Med stor krave. 

Fremstillet af de blø-

deste lammeskind 

fra Sydamerika. 

Højlandslam i 

farverne sort 

og cognac.

RULAM TIL-
HENDE

Med stor krave. 

Fremstillet af de 

blødeste lam-

meskind fra 

Sydamerika. 

Højlandslam i 

farverne sort 

MINKPELS 
I klassisk design. 

Smart simili-lukning. 

Udført i de smukkeste 

female mink. Fås i 

str. 36-44, farven 

mahogny. Vi har stort 

udvalg i lange, som 

korte mink. Prisen 

under halvdelen af 

butikspris.

ENGROSPRIS/LAGERPRIS

199,- 
(249,- incl. moms) 

VEJL. BUTIKSPRIS 799,-

Spar 2250,-

ENGROSPRIS/LAGERPRIS

999,- 
(1248,- incl. moms) 

VEJL. BUTIKSPRIS 3499,-

Spar op til 
6000,-

ENGROSPRIS/LAGERPRIS

 fra 

3499,-

Spar 2250,-

ENGROSPRIS/LAGERPRIS

999,- 
(1298,- incl. moms) 

VEJL. BUTIKSPRIS 3499,-

Spar 5400,-

ENGROSPRIS/LAGERPRIS

2499,- 
(3123,- incl. moms) 

VEJL. BUTIKSPRIS 8499,-

Spar 1500,-

ENGROSPRIS/LAGERPRIS

1099,-  
VEJL. BUTIKSPRIS 1699,-

Stort udvalg i skindhandsker 29,- ex. moms 

PELSVEST I 
PRINTET KANIN 

Fås i str. S-XXL

LAMME-
SKINDSJAKKE
i superblød 
lammeskind m. 

aftaligt 
vinterfoer. 
Fås i 
farven brun

Spar 1100,-

ENGROSPRIS/LAGERPRIS

399,- 
VEJL. BUTIKSPRIS 1595,-

3/4 JANG 
HERRE 
SKINDJAKKE

i Mærket ”auluna” m. 
vinterfoer og mange 

smarte detaljer. 
Syet i superblødt 
skin m. knap og 
lynlås 
lukning. 
Fås i str. 
48-58

Spar 1100,-

ENGROSPRIS/LAGERPRIS

349,- 
VEJL. BUTIKSPRIS 1499,-

Spar 500,-

RÆVE PELS 
PONCHO

One size ræve. 

Strikket poncho. 

Fås i natur og ?

ENGROSPRIS/LAGERPRIS

1.299,- 
 

VEJL. BUTIKSPRIS 3999,-

PELSJAKKE M. 
HEL RÆV
udført i de blødeste 

pelsskind. Fås i 

farverne beig, brun 

SAGA MINK
Klassisk minkåbe m. stor 

vidde. Forarbejdet af de 

fineste mink Str. 36-48

ENGROSPRIS/LAGERPRIS

 fra 

1.999,-
VEJL. BUTIKSPRIS 3499,-

ENGROSPRIS/LAGERPRIS

Nu pris
9999,- 

Spar 3500,-

Mink: Vi har et stort  udvalg 

i lange, som korte mink. Priser 

under halvdelen af butikspris.

Spar 15.500,-

EXTRA 

NEDSAT
EXTRA 

NEDSAT

EXTRA 

NEDSAT
EXTRA 

NEDSAT

EXTRA 

NEDSAT

EXTRA 

NEDSAT
EXTRA 

NEDSAT

EXTRA 

NEDSAT

EXTRA 

NEDSAT
EXTRA 

NEDSAT

Voksne forsøgspersoner 
søges til forsøg med
Stivkrampe/Difteri/
Kighostevaccine

Vi søger raske forsøgspersoner til et forsøg, sponsoreret af Statens 
Serum Institut, hvor effekten af en re-vaccination mod Stivkrampe/Dif-
teri sammenlignes med effekten af en re-vaccination mod Stiv-krampe/
Difteri/Kighoste.

For at kunne deltage i forsøget skal du være 18 år eller derover og have 
fuldført det danske børnevaccinationsprogram.

Som forsøgsdeltager skal du komme til 2 besøg på ét af nedenstående 
vaccinationssteder. Du skal forvente et samlet tidsforbrug i forsøget på 
5 timer.

1. Besøg: 
Her vil du få en re-vaccination mod enten Stivkrampe/Difteri eller 
Stivkrampe/Difteri/Kighoste. Der vil blive taget en blodprøve, og du vil 
blive bedt om at udfylde en dagbog over bl.a. medicinforbrug og evt. 
sygdomme i perioden frem til 2. besøg. 

2. Besøg (28-35 dage efter 1. besøg):
Her vil du igen få taget en blodprøve, og du vil tale med studieper-
sonalet om, hvordan du har haft det siden 1. besøg. Efter at du har 
afsluttet besøg 2, vil du modtage et vederlag på 1000 kr. Dette beløb er 
skattepligtigt.

Der findes følgende 2 vaccinationssteder:

Interesserede bedes kontakte: 
Forsøgspersonalet, mhp. yderligere oplysninger enten på mobil nummer 
6122 2588 på hverdage i dagtimerne eller via email-adressen: 
acronordic.research.clinic@gmail.com

Forsøget er godkendt af Lægemiddelstyrelsen (jr.nr. 2612-4162),  
Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden (jr.nr. H-3-2009-
122) og er anmeldt til Datatilsynet (jr.nr. 2007-54-0285).

Rigshospitalet
Ambulatoriet, afsnit 5002
Opgang 5, stueetagen
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

aCROnordic Research Clinic
SCION DTU
Agern Allé 7
2970 Hørsholm

NU SKER DET
Postruterne i Nærum og Skodsborg 
bliver lagt om for at sikre, at du også i
fremtiden får en god service. Det kan i
starten give grus i maskineriet, og det
beklag er vi. Postbudene gør alt, hvad 
de kan, for at gøre overgangen så pro-

blemfri som muligt. Så mød dit travle
postbud med et smil – og vil du vide,
om der skulle være knas i omdelingen
hos dig, så kig på
postdanmark.dk/dagenspost.

ØNSKER DU TIDLIG POST – SÅ KIG PÅ POSTDANMARK.DK/TIDLIGPOST

POSTEN 
FINDER NYE VEJE I 

NÆRUM OG
SKODSBORG

www.holteradio.dk
Frikald 80314141

Deres lokale Radio/TV 
Center

3 mdr 12 mdr 24 mdr 36 mdr

I FIH Erhvervsbank gør vi det nemt for private 
at placere deres penge på højrentekonti. 
Du vælger selv renten på dine penge, slipper 
for gebyrer og for at skulle skifte bank.

Se hvor enkelt det er på www.fi h.dk/proplus

Gælder ved indskud over 50.000 kr. 
Max. indskud 2.000.000 kr. 

Få nogle af landets 
bedste indlånsrenter
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Sport i Søllerød ved Thomas Les Rasmussen
Tlf. 40 92 88 92 (bedst efter kl. 15) tlr@rudersdal.dk

Af Thomas Lesly Rasmussen

VOLLEYBALL  Holte dannede i 
weekenden rammen om Vol-
leyball EM-kvalifi kationen for 
U-20 herrer og U-19 kvinder.

Danmark havde gjort sit 
til at søndagen blev en spæn-
dende fi naledag. Danmarks 
U-19 kvinder besejrede Nor-
ge og Danmarks U-20 herrer 
besejrede England i fredagens 
kampe.

Søndagen stod derfor på 
direkte fi naler om hvilke hold, 
som skulle gå videre til næste 
runde. 

U-19 holdet med lokale 
Sven-Erik Lauridsen som træ-
ner skulle dyste mod favorit-
terne fra Azerbaijan.  Danmark 
spillede frisk fra start og havde 

sætbold ved 24-23, men holdet 
formåede ikke at lukke sættet 
og tabte de efterfølgende bol-
de så sættet blev tabt 24-26.

Det skulle vise sig at blive 
afgørende for Azerbaijan sat-
te sig herefter på kampen og 
vandt fortjent med 3-0 i sæt.

Der var lagt op til en tæt 
kamp om det videre avance-

ment i kampen med Danmark 
og Norge hos herrerne. Men 
kampen blev aldrig det spille-
mæssige højdepunkt, som de 
mange fremmødte havde set 
frem til. Norge var bare bed-
re og vandt fortjent med 3-0 i 
sæt.

Danmark kunne derfor ikke 
glæde sig over avancement til 
næste runde, men isoleret set 
kunne Holte Volley glæde sig 
over en perfekt afvikling og 

masser af ros fra alle de impli-
cerede parter.Danmark kiksede i Holte

Bagerst: Friis, Guggi og Si-
mone Forrest: Christine, Frede-
rikke og Fanny.

mellemrunde under SBU, og 
de er klar til fi nalestævnet i Bir-
kerød i marts måned.

En perfekt start kaste-
de ikke en kvalifi ka-
tion af sig U-19 Kvinder 

Danmark – Azerbaijan 0-3 
(24-26 8-25 16-25)

U-20 Herrer
Danmark – Norge 0-3 (15-25 
21-25 20-25) Tilskuere: 300

FAKTA



Tilmelding og mere information:

Tlf. 22 42 50 91, man.-fre. kl. 10-17.00 eller pr. 
e-mail til bookingbureauet@mail.dk

Betaling:
Via bankoverførsel til Nordea
Regnr.: 0164 kontonr.: 3485148247 
eller pr. check til: 
Booking Bureauet, Korsgade 16, st. th., 
2200 Kbh. N 

TO OPERAER PÅ HOLMEN
HÄNDELS ”JEPHTA” & BIZETS ”CARMEN”

GEORG FRIEDRICH HÄNDELS ”JEPHTA”
Søndag den 11. april 2010
Händels psykologiske og poetiske værk er historien 
om Jephtha, som lover Gud at ofre det første leven-
devæsen på sin vej, hvis hans hær sejrer - og den 
første han møder er datteren Iphis. Musikken er i de 
allerbedste hænder hos Danmarks førende barok-
orkester Concerto Copenhagen og dirigenten Lars 
Ulrik Mortensen, der er hovedkræfterne bag den 
moderne danske barok-tradition.
Iscenesættelse: Katie Mitchell 
Dirigent:  Lars Ulrik Mortensen 
Solister: Jephtha: Paul Agnew, Iphis: Eir Inderhaug, 
Storgé: Hanne Fischer, Zebul: Ludvig Lindström
Program: Vi mødes i Operaens foyer kl. 13.15. Her-
efter går vi til bords i restauranten på 4. sal til en fro-
kostanretning. Jephta begynder kl. 15.00 og varer til 
kl. ca. 18.10 inkl. pause.
Pris pr. person: Ved A billetter, 
frokost, et glas vin og kaffe: kr. 1.075,-

GEORGES BIZETS  ”CARMEN”
Søndag den 6. juni 2010
Fejende flotte anmeldelser er Det Kongelige Teaters 
opsætning af Bizets store operaklassikier Carmen 
blevet mødt med. Og den rå historie om en kvinde, 
der sætter sin personlige frihed over alt andet in-
deholder også al den storladne dramatik og musi-
kalske vellyd, der gør den til en uundgåelig del af 
operahistorien. De mange mænd, der forelsker sig i 
Carmen, betaler prisen, indtil hun i sidste ende selv 
må betale den ultimative pris. 
Iscenesættelse: David McVicar  
Dirigent: Miguel Gómez–Martínez 
Solister: Carmen: Elisabeth Jansson, Don José: Lars 
Cleveman,  Escamillo: Johan Reuter, Michaëla: Sine 
Bundgaard 
Program: Vi mødes i Operaens foyer kl. 12.30. Heref-
ter er der introduktion til forestillingen ved organist 
Kaj Sørensen efterfulgt af frokost. Carmen begynder 
kl. 15.00 og varer til kl. ca. 18.45 inkl. pauser.
Pris pr. person: Ved A billetter, introduktion, 
frokost, et glas vin og kaffe: kr. 1.225,- Ved B-billetter kr. 1075,-
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Af Martin Warming

REDNINGSMAND  44-årige Kaare 
Funding fra Birkerød glemmer 
formentlig aldrig den oplevel-
se, han havde fredag eftermid-
dag i sidste uge. Kaare Fun-
ding, der bor på Bregnerødvej 
med sin kone og deres to børn, 
stod og kiggede ud i sin have, 
da han pludselig lagde mærke 
til en mærkelig dis, der hang i 
luften. 

"Jeg undrede mig over, at jeg 
ikke havde lagt mærke det før, 
og da jeg kom ud i min entré, 
lugtede der brændt. Så tænk-
te jeg, at der var ild i noget, og 
først troede jeg, at det var mit 
eget hus, der brændte," fortæl-
ler Kaare Funding. 

Han fandt hurtigt ud af, at 
den mærkelige dis, der hang i 
luften, var røg, der steg op fra 
en nærliggende vej og bredte 
sig ud over villakvarteret.

Kvinde råbte på hjælp
Kaare Funding hoppede i et 
par sko og løb ud på vejen, 

hvor han kunne se, at røgen 
kom fra et hus på Gammel-
have, der ligger få hundrede 
meter fra hans eget hus. 

"Jeg tænkte, at jeg måtte 
gøre noget. Så jeg løb ned ad 
vejen, og da jeg kom frem til 
det brændende hus, var der 
fuld gang i ilden, og røgen 
stod ud af vinduerne. Jeg løb 
hen til hoveddøren, hvor der lå 
en dreng, der prøvede at kigge 
ind under røgen, for at se om 
der var nogen," fortæller Kaare 
Funding. 

Drengen fortalte ham, at 
han havde hørt en kvinde råbe 
inde fra huset, og selv om det 
allerede var fyldt med røg og 
flammerne slikkede op ad 
væggene, besluttede Kaare 
Funding sig for at kravle ind 
og redde kvinden ud. 

"Da jeg kom et stykke ind 
i huset, fi k jeg øje på hende. 
Hun sad på gulvet med hove-
det oppe i røgen og klamrede 
sig til sin rollator. Men da jeg 
kom hen til hende, ville hun 
ikke slippe den, så jeg måtte 

Brandhelten fra Birkerød:

Jeg ville gøre 
det igen
Kaare Funding fra Birkerød kravlede ind i bræn-
dende hus og reddede 91-årig kvinde ud - og 
han er ikke i tvivl om, at han vil gøre det igen, 
hvis det bliver nødvendigt slæbe både hende og rollato-

ren hen til hoveddøren," for-
tæller Kare Funding om de 
dramatiske minutter.

Politiet er imponeret
Kvinden, som Kaare Funding 
havde reddet ud af af det bræn-
dende hus, var husets 91-årige 
beboer. Hun slap heldigvis fra 
branden uden alvorlige ska-
der, men blev kørt til obser-
vation for røgforgiftning på 
hospitalet, oplyser Nordsjæl-
lands Politi. 

Kaare Fundings heroiske 
redningsaktion har impone-
ret politiet så meget, at han nu 
er blevet indstillet til at mod-
tage en dusør. Han er udmær-
ket klar over, at det han gjor-
de, ikke var helt ufarligt, men 
han er ikke i tvivl om, at han vil 
gøre det igen en anden gang, 
hvis det bliver nødvendigt. 

"Bagefter kunne jeg selv-
følgelig mærke adrenalinen i 
kroppen, men mens det stod 
på, virkede det bare helt logisk. 
Jeg følte mig rimelig tryg, så 
jeg havde det egentlig ok med 
det," siger han.

Kaare Funding fra Birkerød 
reddede fredag eftermiddag en 
91-årig kvinde ud af et bræn-
dende hus. Foto: Jacob Nielsen



BUTIK GENTOFTE:
Søbredden 27 - 2820 Gentofte

Tlf.: 3965 1880

Åbningstider: man - fre 9.00 - 17.00

Lør 9.00 - 13.00

BUTIK HØRSHOLM:
Frederiksborgvej 23 - 2970 Hørsholm

Tlf.: 4576 1870

(Ved rundkørslen v/Isterødvej)

Åbningstider: man - fre 10.00 - 17.30

Lør 9.00 - 14.00

BROGAARDEN®
www.brogaarden.eu

Standard, 20 kg.

 kr. 139,-
Luksus, 20 kg. 

 kr. 159,-
Super luksus, 20 kg.
Med anisfrøolie

kr. 199,-

Brogaardens kvalitets 

vildfuglefrø fås i tre 

varianter.

Stort udvalg

i fuglefoderhuse

 Vi sælger også jordnødder, 

solsikkekerner, hampfrø og 

vildfuglefrø i afvejet 5 kg´s poser Mejsekugler 

Kasse med 100 stk. 

kr. 100,- 
el. 15 stk.  kr.   19,-

Ovntørret 
kvalitetsbøgebrænde 

Leveret pr. palle kr. 2.195,- 
Briketter 
Fremstillet af rene spåner uden 
tilsætning af bindemiddel, høj 
brændværdi .
Leveret pr. palle kr. 2.195,- 
 

En pakke       kr. 26,-

5 pakker 
pr. stk. kr. 24,- 

10 pakker 
pr. stk. kr. 2250
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Birkerød Gymnasium, HF, 
IB & Kostskole

Søndervangen 56, postboks 220, 3460 Birkerød
Tlf.: 45 16 82 20  - Fax: 45 16 82 21 

www.birke-gym.dk - e-mail: mail@birke-gym.dk

Birkerød Gymnasium, HF, 
IB & Kostskole
Orienteringsmøder

Tirsdag den 26. januar kl. 19.30 
om gymnasiet og HF

Onsdag den 27. januar kl. 19.30 
om International Baccalaureate

- en international studentereksamen, der giver adgang til 
universiteter overalt i verden, også i Danmark.

Vi orienterer også om kostskolen 
- som er åben for besøg begge aftener.

Nye hold begynder i 2010
Se hvilke på

www.lta.dk
eller ring efter specialbrochure

45 87 00 45
FOREDRAG * TURE * DEBAT

ALMENE FAG
KREATIVE FAG

KOR * MUSIK
EDB

SPROG
MOTION * BEVÆGELSE

BRUG FRITIDEN FORNUFTIGT

Lyngby-Taarbæk Aftenskole
&

Søllerød Aftenskole

LTA
DANSK OPLYSNINGS FORBUND

Carlsbergvej 34 · 3400 Hillerød · Tlf. 4829 0000 · www.esh.dk

Målrettet i dag 
- muligheder i morgen
Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve 

dine idéer af i praksis? Har du måske en designer i maven, 

teknik i fingrene eller IT i hovedet?  Ved du, hvad du vil bruge 

din tid på - og hvad du ikke vil spilde den på? 

Så kom til åbent hus på Htx, Teknisk Gymnasium tirsdag 
den 19. januar kl. 16-20 på Carlsbergvej 34 i Hillerød – her 

brænder vi for dig. 

Htx er en studentereksamen med studieretninger med særlig 

vægt på naturvidenskab, IT, kommunikation og bioteknologi. 

Du kommer til at tilbringe tre år i et dynamisk og kreativt 

miljø.

Kom til 

åbent 
hus

b
g

-lm
•
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 ‘1

0
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Af Katja Nathalie Rasmussen

NÆRUM  To gange om ugen 
begynder alle elever i 1.c på 
Nærum Gymnasium dagen 
med en løbetur på 20 minut-
ter. Efter en tur under bruse-
ren står den på frugt, og når 
undervisningen starter, er ele-
verne meget mere fokuserede 
og klar til at lære.

Det lyder som lidt af et 
mirakelmiddel, og det er det 
næsten også, lyder det fra klas-
sens engelsklærer Dorthe Mad-
sen, der selv er med på de mor-
genlige løbeture.

”På grund af løbeturen 
varer vores time 60 minutter i 
stedet for 100 minutter, men 
vi når faktisk mere. Tidligere 
har 1.c været skolens mest uro-

lige klasse, men nu sidder de 
helt klar, når undervisningen 
begynder. Min erfaring er, at 
eleverne og dermed timerne 
bliver meget mere effektive,” 
siger hun.

Succes med projektet
Klassen er med i Nærum Gym-
nasiums etårige pilot-projekt 
’Sund Klasse’, der skal teste, om 
en god gang motion kan gøre 
undervisningen mere effektiv. 

Om eleverne løber 400 meter 
eller tre kilometer er under-
ordnet – bare de bevæger sig i 
20 minutter.

Løbeturene blev indført i 
september, og torsdag i sid-
ste uge var klassen samlet til 
en foreløbig status på projek-
tet. De 32 elever var begejstre-
de for projektet og for effekten 
af løbeturene, men selvom de 
generelt bakker op om projek-
tet, skulle der hankes op i disci-

plinen. For når sneen ligger, og 
kulden bider, er det ikke altid 
lige let at komme i løbetøjet.

”Nogle kommer for sent; 
andre smyger sig udenom,” 
konstaterer Dorthe Madsen.

Hendes kollega, idrætslærer 
Erik Berg, kom med et begej-
stret opråb til klassen.

”Hvis I får én million kro-
ner for at løbe hver tirsdag og 
torsdag morgen fra klokken 8 
til 8.20, skal jeg love jer for, at 
I kan få løbetøjet på. Selvfølge-
lig kan det lade gøre!”

’Sund Klasse’ kører foreløbig 
i et år, og hvis succesen fortsæt-
ter, er det planen, at projektet 
forlænges.

1.c kickstarter 
Projektet med to gange 20 
minutters motion har kørt 
siden september i 1.c. Torsdag 
blev det evalueret med de tre 
lærere, som er tovholdere - fra 
venstre dansklærer Jacob Kjær-
gaard, idrætslærer Erik Berg og 
engelsklærer Dorthe Madsen.

Af Katja Nathalie Rasmussen

Anne Timm, 
16 år
”Jeg er rigtig 
glad for for-
søget. Jeg går 
selv til fodbold 
og er ambi-
tiøs med min 
sport. Selvføl-
gelig er det ikke altid lige sjovt 
at skulle ud at løbe om morge-
nen, men bagefter, når jeg har 
gennemført løbeturen, fortry-
der jeg absolut ikke.”

Johan Kruse, 16 år
”På de 20 minutter løber jeg 
mellem én og halvanden kilo-

meter. Jeg 
kan tyde-
ligt mær-
ke, at jeg 
har mere 
energi de 
dage, jeg 
har løbet. 
Jeg bli-
ver ikke så træt. Jeg føler, at 
jeg får det hele tilbage i for-
hold til højere koncentration 
i timerne.”

Elisabeth Heidemann, 16 år
”Før var vi en meget larmende 
klasse, men nu bruger lærerne 
ikke nær så meget tid på at få 
os til at være stille. Jeg kan også 
selv mærke, at jeg er mere foku-
seret og har mere lyst til at lære 
de dage, hvor vi har løbet.”

Eleverne: Løbeturene 
giver bedre timer



Kør lige til døren
– over 300 GRATIS P-pladser / Buslinier: 353, 354, 384, 388, 150S, 500S, 173E, 382E, 95N

oerskov.dk

Kongevejs-Centret 2 . 2970 Hørsholm . 45 86 03 23
Rødovre Centrum 160 . 2610 Rødovre . 36 70 80 40

NU OGSÅ I HØRSHOLM

UDSALG UDSALG 
Luksusdyne

Vinterdyne med 700 gr. hvide gåsedun. Syet i 
kassetter. Bæreevne over 12. Vaskbar. 
135 x 200 cm. 
Før 2.999,-   NU 1.199,- 
 2 stk. 2.000,-
135 x 220 cm. 
Før 3.299,-   NU 1.399,- 
 2 stk. 2.200,-
200 x 200 cm. 
Før 3.999,-   NU 1.799,- 
200 x 220 cm. 
Før 4.299,-   NU 1.999,-

4-kammerpude
Hovedpude med 600 gr. gås/andedun. Medium 
højde. Bæreevne over 6. Vaskbar. 
Før 499,- NU 249,- 
 2 stk. 400,-

Dobbeltdyne
sengetøj

100% bomuld, 3 farver: Sort/hvid, grå/hvid eller 
blå/lysblå. Før 499,-/599,-
200 x 200 cm. NU 249,- 
200 x 220 cm.   NU 299,-

Gåsedunsdyne
Vinterdyne med 800 gr. hvide polardun. Syet i 
kassetter. Bæreevne over 10. Vaskbar. 
135 x 200 cm. 
Før 1.999,-   NU 500,- 
135 x 220 cm. 
Før 2.199,-   NU 550,- 
200 x 200 cm. 
Før 2.999,-   NU 899,- 
200 x 220 cm. 
Før 3.299,-   NU 999,-
Begrænset antal. 

Helårssdyne
Dyne med 500 gr. hvide gåsedun. Syet i kas-
setter. Bæreevne over 12. Vaskbar.
135 x 200 cm. 
Før 1.999,-   NU 699,- 
 2 stk. 1.200,-
135 x 220 cm. 
Før 2.199,-   NU 799,- 
 2 stk. 1.350,-
200 x 200 cm. 
Før 2.999,-   NU 999,- 
200 x 220 cm. 
Før 3.299,-   NU 1.099,-

Få et kort, der dækker,
uanset hvor du holder ferie

Gør det muligt

nordea.dk

OBS
Afhentning 

inden ferien er 
senest lørdag den 
16. januar kl. 13.00

FERIETID
Vi holder ferielukket 

fra mandag den 18. januar til 
fredag den 22. januar

(begge dage incl.) 

På gensyn lørdag den 23. januar 
kl. 9.30 – 13.00

 

GULD  SØLV & URE
Carsten Sarøe

Kongevejs-Centret  Tlf. 4557 2218  www.carstensaroe.dk

UDSALG 
PÅ URE OG SMYKKER

SPAR OP TIL 40%
PÅ UDVALGTE URE FRA 
GUCCI, D&G, 
CHRISTINA, TISSOT, TAG 
HEUER, SEIKO, OMEGA 
OG ORIS 
SAMT UDVALGTE
SMYKKER FRA BL.A. 
GEORG JENSEN 
& OLE LYNGGAARD
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Kirker Gudstjenesteliste for Rudersdal Provsti: 
søndag d. 17. januar 2010

Søllerød kirke kl. 10.00 
Xenia Dalgaard Knutzen

Vedbæk kirke  kl. 10.00  
Klaus Rosenberg-Larsen

Holte kirke  kl. 10.00 
Grete Bøje

Gl. Holte kirke kl. 10.00 
Kim Jacobsen

Nærum kirke  kl. 10.00 
Rune Reimer Christensen

Bistrup kirke kl. 10.00 
Søren Storvad 

Birkerød kirke  kl. 10.00 
Annemette Norsker

Høsterkøb kirke kl. 10.00 
Niels-Jørgen Jørgensen

Adventistkirken i Nærum:  
Lørdag 16/1      kl. 10.00  
Henrik Pedersen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved bisættelsen af

vores elskede mand, far og svigerfar

Jørgen Madsen
”Mads”

Tak for alle de smukke blomster

På familiens vegne

Hanne, Søren, Pernille, Kim og Bente

Vor kære bror,svoger 
og morbror

Niels Ole Petersen
* 23 09 1960

 10 01 2010

Har fået fred efter lang 
tids sygdom

Henrik, Bjarne
Peter og Connie

Ken, Annika, Betina 
og Niklas

Bisættelsen �nder sted 
i Bistrup kirke

Tirsdag d.19.1 kl. 13.00

U
G
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KONKURRENCE  Lær mere om 
miljøet, klimaet, naturen og 
vores planet - på den sjove 
måde: I forbindelse med kli-
matopmødet i København i 
december kom quiz-spillet 
MIG i øko-udgave

ØKO-MIG indeholder 
510 spændende og aktuelle 
spørgsmål med en kobling til 
alle aspekter af vores planet 
samt et hæfte med en række 
praktiske miljøtips.

Alle komponenter i spillet 
(æske, quiz-kort, pen, spille-

blok og terninger) er miljø-
godkendte – ja, selv plastem-
ballagen er i miljøvenligt 
materiale.

Med et godt miks af 
spørgsmål om sport, rejser, 
dyr, natur, kultur, litteratur 
og livsstil fordelt på 5 kate-
gorier skærper ØKO-MIG på 
en underholdende måde din 
viden om klimaet og miljøet 
omkring os.

Klik ind på netavisen
Vil du vinde et eksemplar af 
spillet, så gå ind på netavisen 
på www.rudersdalavis.dk og 
klik på konkurrencebanne-
ret. Svar rigtigt på spørgsmå-
let og husk at skrive dit navn 
og adresse.

Vinderen får direk-
te besked. Den vejledende 
udsalgspris for spillet er 169 
kr.

Vind 
spillet 

ØKO-MIG

i ) ilj Klik ind på n

Af Carl Otto Dethlefsen

SKODSBORG De var pakket 
godt ind de nydøbte skjoldmø-
er og vikinger fra Skodsborg 
Vikingelaug, da der søndag 
skulle foretages dåbshandling 
på Skodsborg strand. Der stod 
en stiv og kold østenvind ind 
fra Øresund, og en kombinati-

on af isbelægning og høje bøl-
ger umuliggjorde vandgang 
fra badebroen. Ceremonime-
ster og ypperstepræst Bjørn 
Thomsen fra vikingelauget i 
Vedbæk måtte derfor kom-
mandere de næsten 30 fry-
sende dåbskandidater ned på 
stranden for at kunne forrette 
dåbshandlingen med tale og 

vandgang.
Det er første gang at Skods-

borg Vikingelaug har dåbs-
handling, og der er beretti-
get stolthed over at næsten 

en tredjedel af laugets med-
lemmer allerede har kvalifi ce-
ret sig til at blive kaldt rigtige 
vikinger.

Skodsborg-vikinger 
blev døbt 

i isnende kulde
Næsten 30 medlemmer af Skodsborg Vikin-

gelaug døbt på Skodsborg strand søndag

En frysende 
skjoldmø 
overvejer en 
sidste gang.

VIND  Fra i dag er der et ekstra argument for at klikke ind på 

vores netavis, www.rudersd-
alavis.dk. Oven i nyheder og 
debat lancerer vi en ny kon-
kurrence, PC-jagten, hvor 
der hver måned er en bær-

bar HP-computer til en værdi 
af 6000 kroner på højkant til 
den, der kan fi nde et par ban-
nerannoncer, der linker til 
konkurrencesiden.

Konkurrencen kører over de 
næste 12 måneder. Den gen-
nemføres i samarbejde med en 
række annoncører og lanceres 
i dagens avis på side 15.

Konkurrence på 
www.rudersdalavis.dk: 
Vind bærbar PC
Bærbar PC fra HP på højkant hver måned i kon-
kurrencen "PC-jagten", som i dag lanceres på 
www.rudersdalavis.dk

Der er en HP Compaq Busi-
ness Notebook på højkant hver 
måned i den konkurrence “PC-
jagten”.

Af Helle Christoffersen

KOR  Juniorkoret ved Søllerød 
Kirke består af en halv snes 
piger fra 6. Klasse, som mødes 
hver onsdag kl. 15 – 17 i Sogne-
gården og synger under ledel-
se af organist Klaus Lyngbye.

Koret synger fl erstemmigt 
og opbygger et repertoire af 
dejlig musik, kirkeligt så vel 
som verdsligt,gammelt såvel 

som nyt. Der er et vældig godt 
kammeratskab i koret, og vi 
kan gerne være lidt fl ere.

Nye medlemmer (5 – 7 klas-
se) er velkomne, og kan blot 
dukke op til en korøvelse en 
onsdag hurtigst muligt. Man 
kan også kontakte lederen på 
2281 1454. Orientering også 
på kirkens hjemmeside  www.
soelleroedkirke.dk

Søllerød Juniorkor søger 
nye medlemmer

KOMSAMMEN  Vedbæk Skole 
afholder gamle elevers aften 
mandag d. 8. februar 2010 kl. 

19.00-21.30 i cafeen. 
Tilmelding er ikke 

nødvendig. 

Gamle elever 
på Vedbæk skole

NY FORENING  Aktive Kvinder 
Rudersdal er startet op som 
selvstændig forening, efter 
at Landsforeningen – efter 
89 år som landets største 
kvindeforening - er nedlagt 
pr. 31. december 2009. Men 
det betyder ikke, at den akti-
ve lokale forening ikke fort-
sætter som sædvanlig. 

Der er igen i år udarbej-
det et spændende program 
for 2010.

Lokalforeningen blev stif-
tet i 1923 og er i dag en selv-
stændig moderne aktiv for-
ening for kvinder i nærom-
rådet. Aktiviteterne i for-
eningen tilpasses løbende 
den aktuelle debat og sam-
fundsstruktur, Kulturelt 
og socialt samvær, netværk 
samt nærvær er fundamen-
tet for  møderne og aktivite-

ter. Der arrangeres udfl ugter 
til spændende seværdighe-
der. Program for 2010 sen-
des gerne ved henvendel-
se til formand Tove Tørslev 
Sørensen tlf. 26 19 40 59 
eller kasserer Anne-Grete 
Schädler tlf .45 42 01 22..

De nye forening lægger 
ud med et foredrag tirsdag 
den 19. januar kl. 14:00 i 
Pilehuset, hvor foredrags-
holder Nina Hald under tit-
len ”Drømme om diaman-
ter” inviterer os med på en 
uforglemmelig rejse ind i 
et skatkammer af viden om 
diamanter og anekdoter fra 
den internationale smyk-
keverden. Alle er velkomne. 
Pilehuset ligger på hjørnet 
af Pilealle2/Øverødvej 23, 
Holte. Entre 50 kr. for med-
lemmer og 80 kr. for gæster.

Aktive Kvinder 
stadig aktive
Landsforeningen Aktive Kvinder er nedlagt, 
men i Rudersdal lever de videre



Bistrupvej 194
Tlf.:45 81 97 70

www.hesselbaekgaard.dk

Vi holder 
vinterferie
til og med 

d. 25. januar 
og har åbent 

igen fra tirsdag
d. 26. januar

kl. 9.00

20 minutter om ugen 
- altid i form

fi l
te

np
lu

s.
co

m

PERSONLIG & PRIVAT TRÆNING
CONCEPT 10 10® bygger på 25 års erfaring i intensiv specialtræning, der:

CONCEPT 10 10® 

STYRKE HAR
INGEN ALDER

Derfor træner jeg hos 
CONCEPT 10 10® 

LONE HERTZ, Ambassadør for Hjerteforeningen

INTRODUKTIONSTILBUD

4 gange 499,-
kun i Holte 

og Kgs. Lyngby

Holte og Kgs. Lyngby
”Sturgis-familien i USA 
ønsker oplysninger om en  
ven af familien ved navn 
Kirsten Hauge Ganslev 
eller dennes familie. 
Venligst kontakt 

advokat Lisbeth Poulsen 
på tlf. 8620 7500”

Jeg har nu været i butikken 
i 20 år - og det skal fejres...
med venlig hilsen Alice Sloth

Derfor laver vi  sjov 
med priserne i 3 dage
torsdag 14., fredag 15. 

og lørdag 16. januar
 

Vi giver 20% 
på alt i butikken!

- dog undtagen Louis Poulsen 

På gensyn!

 

www.rudersdal.webby.dk (www.abcby.dk)
Foreninger, erhvervsregister, kultur & arrangementer 
   

Rudersdal - din lokale søgemaskine!

Få et godt tilbud 
på beskæring af træer 

og buske
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Af Peter Mailand

NY FORMAND  For første gang 
i historien har Konservativ 
Ungdom i Rudersdal valgt en 
kvinde til at stå i spidsen for 
foreningen. 

Det skete torsdag i sidste 
uge, da der var generalforsam-
ling i den lokale afdeling af 
Konservativ Ungdom. 

Til at stå i spidsen for 
Rudersdal-KU valgte medlem-
merne den bare 17-årige Jose-
phine Cadan fra Bistrup. 

”Jeg er utrolig glad og stolt 
over at medlemmerne har 
valgt mig som ny formand – 
og jeg vil gøre mit bedste til at 
leve op til deres forventninger. 
Jeg vil nu sammen med den 
nye bestyrelse gå i gang med at 
sammensætte en arrangement-
skalender der vil byde på rigtig 
mange fede oplevelser” sag-

de den nyvalgte formand kort 
efter generalforsamlingen.

Josephine Cadan går i 2.g på 
Virum Gymnasium. Når hun 
skal beskrive, hvilken politik 
hun står for, siger hun: 

”Et godt eksempel er, at jeg 
mener, at børnechecken skal 
indkomstreguleres. Grund-
læggende er jeg af den over-
bevisning af langt den største 
del af danskerne kan klare sig 
selv, men der er også nogle der 
har brug for en kærlig hånd – 
og det er netop disse som jeg 
mener, at vi som samfund har 
pligt til hjælpe”, siger hun.

På generalforsamlingen 
blev følgende valgt:
Formand: Josephine Cadan
Næstformand: Christoffer 
Brandt
Kasserer: Christoffer Buster 
Reinhardt
Bestyrelsesmedlemmer: Mag-
nus Guldberg, Victor Hindse, 
Søren Dolezal og Josephine 
Wewer
Suppleanter: Line Deleuran og 
Thomas Bostrup

Første kvindelige KU-formand

Den 17-årige Josephine Cadan, 
fra Bistrup bliver første kvinde-
lige formand Rudersdal KU.

Den 17-årige Josephi-
ne Cadan fra Bistrup 
er ny formand for KU i 
Rudersdal. Hun bliver 
samtidig foreningens 
første kvindelige for-
mand



Christian Kjær (H)   Kirsten Ebdrup (L)  Henriette Reinholdt

T 45651366  kirsten@advokatebdrup.dk    advokat@henriette-reinholdt.dk

Sandbjergvej 11, 2970 Hørsholm

Advokaterne

Virksomhedsoverdragelse

Kontrakter

Retssager

Skøder

Entrepriseret

Lejeret

Skilsmisser

Ægtepagter

Testamenter

Se så klart, at du næppe 
tror dine egne øjne! 

Se bedre. Oplev mere.
ZEISS kvalitets brilleglas.

Lene Krogh
M.D. Madsensvej 4 - 3450 Allerød 

Tlf: 48 17 13 44

Kære erhvervsdrivende i 
Rudersdal Kommune

Omkring den 1. juni udkommer 2. udgave af 
Rudersdal Kommunes velkomstbog, “Rundt i Rud-
ersdal”. Ligesom 1. udgave fra 2008 bliver den i et 
handy A5-format, og sidetallet øges fra 80 til 96 
for at give plads for endnu fl ere idéer til udfl ugter 
og aktiviteter i kommunen end sin forgænger. 
Bogen folieres sammen med Rudersdal Avis, der 
husstandsomdeles i hele kommunen, ligesom den 
udleveres til alle nytilfl yttere i borservice og på 
bibliotekerne.

1. udgave af “Rundt i Rudersdal” gik rent ind hos 
kommunens borgere. Således udpegede borgerne 
bogen som Rudersdal Kommunes mest populære 
informationsinitiativ ved den store borgerundersø-
gelse i foråret 2009.

Et begrænset antal sider i bogen er reserveret til 
annoncer fra det lokale erhvervsliv. Du får her en 
unik mulighed for at profi lere din virksomhed over 
for en meget stor læserskare.

Priserne er som følger:
1/1 side, inkl. 4-farve 15.000 kr.
1/2 side, inkl. 4-farve 8.000 kr.
1/4 side, inkl. 4-farve 4.500 kr.
1/8 side, inkl. 4-farve 2.800 kr.
Alle priser er ekskl. moms.

Annonce deadline den 1. marts.

Rudersdal Kom-
mune har bedt 
Rudersdal Me-
diecenter og Det 
Grønne Område 
varetage redak-
tion, annon-
cesalg, layout 
og produktion.

Du er meget velkommen til at kontakte salgs-
chef Helle Darum på tlf. 21 72 01 70 eller på 
e-mail helle.darum@lokalavisen.dk for yderligere 
oplysninger eller for at booke din annonce i god tid 
- da vi er nødt til at sælge annoncerne efter “først 
til mølle” princippet.

Jeg håber, at du som lokal erhvervsdrivende i 
kommunen vil tage godt imod Rudersdal Avis’ og 
Det Grønne Områdes medarbejdere - og bakke 
bogudgivelsen op!

Med venlig hilsen

Erik Fabrin
Borgmester

Bliv set i vores nye
velkomstbog! 

Rundt i
Rudersdal 
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Har du en nyhed  - Send os et tip

www.rudersdalavis.dk

Claus Eriksen, Paradisstien 7, 
2840 Holte 

På et møde i børne- og skoleud-
valget i december 2009 prin-
cipgodkendte Venstre og Kon-
servative nye servicestandar-
der, som indebærer, at børn og 

unge i Rudersdal kun kommer 
til undersøgelser hos tandple-
jen hvert andet år, at halvde-
len af skolernes tandklinikker 
nedlægges, at antallet af besøg 
fra sundhedsplejen reduce-
res for førstegangsfødende, 
og sundhedsplejens indsats 

mod overvægt målrettet 3-åri-
ge spares væk. Samtidig siger 
Erik Fabrin i sin nytårshilsen 
til borgerne, at Rudersdal skal 
være landets bedste bokom-
mune. Der kan være langt fra 
ord til handling.

Store forringelser i tandplejen og 
sundhedsplejen

Af Helle Christoffersen

HJEMLØSE  De lokale støtter, 
der hjælper med indsamling af 
tøj, tæpper og andre personli-
ge fornødenheder til blandt 
andet de hjemløse, der støt-
tes af Kofoeds Skole, fortsæt-
ter det humanitære arbejde i 

2010. Derfor har vi modtaget 
følgende opfordring: 

Tak til de mange der i 
2009 støttede min indsam-
ling til børn og voksne af 
tøj,sko,håndklæder,dyner 
o.l.til Kofoeds Skole og kælder.

Fra modtageren ved jeg, at 
det har gjort en forskel, og skal 

derfor også viderebringe en 
hjertelig tak.

Jeg samler også ind i 2010, 
og modtager gerne jeres 
bidrag på min adresse: 
Kollemosevej 5, 2840 Holte.
Med venlig hilsen Annelise 
Gjesing (45 42 07 14)

Hjælp Kofoeds Skole

Hvad mener du?  Deltag i debatten

www.rudersdalavis.dk

DEBAT/NYHEDER



Du kan vinde 
en bærbar PC fra 
HP hver måned

Hersild Heggov

Hersild & Heggov   Nærum Hovedgade 2   2850 Nærum 

Tlf. 2910 1200   www. hersild-heggov.dk

Lyngby 
Jernbanepladsen 65

tlf. 45 93 19 67
www.beckmann.dk

��������	
  vægfarve til dig?

* Allerød  Stationspassagen 3  Tlf. 48 17 25 24
* Lyngby  Jernbanepladsen 35  Tlf. 45 87 70 11
* Virum  Skovridergårdsvej 69  Tlf. 45 85 28 30
* Trørød  Frandeli, Trørød Torv Tlf. 45 66 12 50

www.sober-rens.dk

Øverødvej 3  - 2840 Holte  - Tlf.: 4585 0010
e-mail: holte@elguapo.dk - www.elguapo.dk

Åbningstider: Alle dage fra kl. 16.00 - 22.00

Nyt Syn . Lyngby Hovedgade 72E . 2800 Lyngby 
Tlf. 45 87 73 74 . www.nytsyn.dk

Lyngby Hovedgade 57A+B · 2800 Kgs. Lyngby · Tlf. 45 87 08 20

www.lyngbyapotek.dk

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - fredag 9.30-17.30   Lørdag 10.00-14.00   Søndag lukket

DIN ANNONCE HER DIN ANNONCE HER

Textilskolen
Haandarbejdets Fremmes 
Skole i Holte
De Conincksvej 20, 2840 Holte
tlf. 45 42 59 15

Grønne vej 139, 2830 Virum, tlf. 45 85 83 95

www.thrane-rasmussen.dk

LYNGBY HOVEDGADE 57C   |   2800 LYNGBY   
TLF. 45 87 74 36  

www.bachs-briller.dk

Specialist i Rodenstock brillestel og glas

Skift til en bank, der er 
rig på sunde værdier

Jernbanepladsen 14  I  Kgs. Lyngby  I  al-bank.dk
LYNGBY HOVEDGADE 47, 1. SAL     2800 KGS. LYNGBY     45 880 444 

Frisør       online booking        spagetti.dk

 FIRMAFROKOSTER
 SELSKABER
 RECEPTIONER

Lyngby Hovedgade 76  |  2800 Kongens Lyngby  |  Tlf: 45 87 87 50 

Mandag - Lørdag: 10.00-21.00  |  Søn- & Helligdage: 11.00-21.00

www.detsundekoekken.dk

Årets butik 2009

Lyngby · tlf. 74 37 79 50 Hellerup · tlf. 74 37 79 40

NY afd. Nærum, Nærum Hovedgade 54  
Øvrige afdelinger:
Holte - Farum

Stor pakke
 

Mere info . sollerodtrafikskole.dk
Tlf. 28 444 255
Tilbudet gælder til og med d. 31/3-2010  (kan ikke kombineres med andre tilbud)

CHOK PRIS 
KR. 7.490.-

SPAR 3.500,-

DET GRØNNE TEAM

Det Grønne Team ApS

Anlæggartnere & Aut. Kloakfirma

Tilknyttet ankenævn & Garnatifond

TLF. 45 42 44 50 / 32 84 73 00

WWW.DGTEAM.DK

WWW.VILLABYERNE.DK  

VIND!

VIND
DENNE PC

HP Compaq Business 
Notebook 4515, 2,8 GHz - 15.4”

Kombination af mobile funktioner gør HP Compaq 
4515 notebook pc’en til et effektivt værktøj. Den er 
også et godt valg for studerende. Værdi 6.000 kr

Så enkelt er det…
1. Klik ind på www.dgo.dk, www.rudersdalavis.dk eller www.villabyerne.dk
2.  Klik på bannerne under logoet med Pc jagt og fi nd de 2 der linker til en HP bærbar
3. Udfyld formularen på samme side og send

OBS: Glem ikke at opdatere websiden så bannerne skifter. Dette gør du ved at trykke på 
tasten F5.

Vinderne får direkte besked og navnene offentliggøres på vores hjemmeside.

WEEKEND WEEKEND
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Dette er en rejse der byder på helt særlige og nær-
værende oplevelser, som er langt mere end bare 
ferie. Vi kommer tæt på den græske natur og kul-
tur og indvies i græske traditioner og levevis. Vi 
træder ind i den ældste kultur når vi besøger flo-
den Acheron, indgangen til dødsriget og besøger 
smukke klostre. 
Vi udforsker området syd for Albanien med bjerg-
byer, oliven - og appelsinlunde og fornemmer 
den græske borgerkrigs voldsomhed ved besøg i 
byen Lia. 
Vi lader os forbløffe af den storslåede National 
park Vikos-Aoos, kigger dybt ned i Vikos kløften, 
mærker stilheden og får indsigt i kulturen i de 
idylliske Zagoria landsbyer og lader os imponere 
af de høje Pindos bjerge. Vi oplever øen Paxos 
med fantastiske grotter og idylliske små byer. Alt 
dette pakket ind i en utrolig gæstfrihed, græske 
specialiteter og hyggelige stunder på havnefron-
ten i den charmerede fiskerby Sivota.
Rejseprogram: Dag 1: 
 Afrejse fra Købehavn           
Indkvartering i Villa Polexeni 
Dag 2: Heldagsarrangement
Let vandretur over Sivota , Rundvisning i Sivota
Bådudflugt rundt om de grønne øer Middag
på havnetaverna. 
Dag 3: Heldagsudflugt 
Acheron floden, arkæolo-
giske udgravninger og let 
flodvandring. 
Dag 4: Heldagsudflugt
Filiates m. markedsdag, 
Klostret Geromeri, Eleni 
Gatzoyiannis hus i Lias og 
fiskerbyen Sagiada.
Dag 5: Dag på egen hånd
Dag 6: Heldagsudflugt
Vikos- Aoos nationalpar-

ken, Zagoria, Monodendri, klostret Aghia Paraskevi, 
Vikos kløften og Mikro Papingo. 
Dag 7: Heldagsudflugt
Bådudflugt til øen Paxos og Anti Paxos 
Middag Villa Polexeni.
Dag 8: Frokost på havnetaverna. Afrejse.

Afrejse 7. juni 2010  Pris kr. 9.990,-
Inkluderet:

lejlighed 

Information 
og bestilling 

Oplys rejsekode juni 2010
Rejsen gennemføres ved min. 

Eventyrlige oplevelser i Grækenlands smukkeste region Epirus

GRÆKENLAND 
Med dansk rejseleder, 8 dage

 

Spejdernes Genbrug i Farum
Havremarken 10

Modtager alt
Undtagen hårde hvidevarer...

Bring:  Genbrugspladsen, Gammelgårdsvej
 Hallen, Havremarken 10, tirs. kl. 19-21
 eller
Ring:  44 99 33 52

se mere på www.spejdernesgenbrug.dk
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Bolig sælges

�������
Chianti producerende 
vingård
med swimmingpool, 
beliggende mellem 
Firenze og Siena.
6 dejlige lejligheder
Fra 2-8 personer

�����	
�������
inge.nohr@teliamail.dk - www.agenziatoscana.dk

Boligudlejning

Vil du være vor nye 
servicemedarbejder?

Vi søger en medarbejder til rengøring og varehåndtering, da 
en af vores medarbejdere går på pension.
Arbejdstiden er fuld tid fra kl. 8.00 om morgenen de 5 første 
af ugens dage og vil være fordelt med 3 dage i Allerød og 2 
dage i Birkerød.
Vi lægger vægt på at få en medarbejder, der kan arbejde 
systematisk, selvstændigt og hurtigt i tæt samarbejde med 
apotekets øvrige personale.
Du skal have sans for orden, ikke være bange for EDB og 
gerne have interesse for logistik.
Tiltrædelse 1. februar eller evt. senere.
Skriftlig henvendelse inden 22. januar enten pr. mail 
(alleroed@apoteket.dk) eller pr brev til Allerød Apotek, 
Mølcks passage 5, 3450 Allerød.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Pia Falsted, 
Susanne Carlsson eller Anne Bech på tlf. 48 17 25 85.
Vi holder ansættelsessamtaler i uge 4.
Har du ikke hørt fra os inden d. 30. januar, er du ikke kommet 
i betragtning. 

Freelance tolke søges
Tolkeservice Danmark ApS søger freelancetolke på 
alle sprog i Nordsjælland. 

Opgaverne består i at yde tolkning til de nord-
sjællandske kommuner herunder; på jobcentrene, 
sprogcentrene, skoler, daginstitutioner og sund-
hedsplejen m.m. 

Ansøgning om arbejde som freelance tolk kan 
sendes elektronisk til mail@tsdk.dk  

eller udfyld ansøgningsformularen som findes  
på vores hjemmeside www.tsdk.dk

Tlf. 4362 8596

  Kviknr: 0110027Hellerup 

Kontorassistent/piccoline 
Har du lyst til en dag fyldt med serviceopgaver og kontakt
til mange mennesker?  
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Job

Job

www.rudersdalavis.dk

Mangler I plads? 
Tjek boligsiderne

Af Pernille Borenhoff

KUNST  Havarthigården i Hol-

te viser fra lørdag den 16.janu-
ar til søndag den 24.januar 
værker af kunstnerne Simon 

Cato Spang-Hansen og Erling 
Rasmussen.

Begge henter inspiration fra 
rejser, naturen og ikke mindst 
fra alverdens masker.

Jazzmusiker
Simon Cato Spang-Hansen er 
en international kendt jazz-
musiker, der i en årrække har 
boet i Paris.

I de senere år har han udstil-
let sin kunst både i Danmark 
og i Paris. 

Erling Rasmussen er elektri-
ker, men deler interessen for 
både kunst og jazz med Simon 
Cato Spang-Hansen. 

Blandt andet spiller han 
trompet i Rudersdal Big-Band.  
Hans første udstilling var i 
2003, hvor han udstillede på 
Havarthigården.

Siden er det blevet til fl ere 
udstillinger på gallerier, kunst-
foreninger, skoler, banker og 
institutioner, fagforeninger 
mm.

Udstillingen med de to jaz-
zelskende kunstnere har fer-
nisering lørdag 16 januar kl. 
12-18

Udstillingen er åben lørda-
ge og søndage kl. 12-18 samt 
hverdage kl. 11-17

Fri Entre alle dagene.

 Abstrakte malerier på 
Havarthigården
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Indrykning af annoncer for private i avisen og på nettet.
Sig tillykke, køb/salg for private, efterlysning, søg/lej 
bolig og søg/tilbyd job (private)

NYT OG NEMT – nu kan du booke dine annoncer på nettet.
Indskriv tekst, opload evt. foto og se med det samme, 
hvordan din annonce kommer til at se ud i både avis og 
på nettet. Sikker betaling via nettet, så din annonce kom-
mer med hurtigst muligt.

Har du ikke mulighed for at booke via nettet, kan du udfylde kuponen, 
vedlægge tekst og betaling (check) og sende til:

Tillykke – Sig tillykke med ord og billede
�Foto /fl ag, op til 20 ord kr. 75,00
�Foto /fl ag, op til 40 ord kr. 150,00

Privatmarked
�Køb
�Salg
�Bolig, privat
�Personlige

�Job, privat
�Efterlysning
�Dyr
�Blandede

Priser: 
Op til 20 ord  kr. 50,-

Op til 40 ord  kr. 100,-

Ramme +kr. 10,-

Ramme og foto +kr. 50,-

Billetmærke  +kr. 50,-

Navn/adresse:____________________________________________________
________________________________________________________________
Tlf:_________________

      Sæt kryds 

i den rigtige rubrik

�

�

GÅ IND PÅ 
 
og book via nettet – nemt og effektivt 

 NET NYT NEMT

Prisen på de annoncerede effekter må ikke overstige kr. 5.000,-. 
Annoncen indrykkes i først mulige udgave med mindre andet er ønsket. 
Ønskes foto retur vedlægges frankeret svarkuvert.

PRIVATANNONCER

WWW.LOKALAVISEN.DK/RUDERSDAL

WWW.LOKALAVISEN.DK/RUDERSDAL

Politikens Lokalaviser, Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød mrk. ”servicecentret”

Rudersdal Avis

Din lokale vinduespudser 

 Firmaer og private   

Poul Nielsen

21903335 
Mellem 9-17 mandag-fredag

Vinduespolering

Om- og nybygning
samt reparation

TØMRER
SNEDKER

MURER
V.V.S.

EL
MALER

Modernisering
af køkkener

døre og vinduer
lofter og vægge

Vedligeholdelse
Div. reparationer

Forsikringsskader
Isolering

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

Sven Kjems & Sønner
Tømrer- og snedkermester

45 89 16 03

Medlem af Byggeriets
Arbejdsgivere og
Garantiordningen

Mb Byg
v/Michael Andersen

Tømrer-/snedkeropgaver
Tag – Vinduer – Ombyg inde/ude

Ring 40 20 89 89

Tømrer/snedkere

Topkapning
Flishugning

Rodfræsning
Jordfræsning

Grovere havearbejde
Opgravning af bambus

Have- og byggeaffald bortkøres
Arbejder med minigraver

NORDSJÆLLANDSK

TRÆFÆLDNING

4044 6715 ★ 2728 6524

Gratis tilbud
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... En del af Kongevejens  Anlægsgartneri

TRÆFÆLDNING

FLISHUGNING

STUBFRÆSNING

www.kahaver.dk

Træfældning
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Læger

Holte Flytteforretning

4542 0040

- flytter overalt
- nedpakning
- opbevaring

www.holte-flyt.dk

v. Klaus M. Pedersen

Klip ud og gem

- levering af grus, sten m.m.
- kørsel med kran/grab.

Transport

Tagservice

VINTERHJÆLP
 Snerydning
 Saltning
 Beskæring
 Træfældning

Deres anlægsgartner

IB LARSEN
Tlf. 21 43 95 76
Vi har bygget og plejet grønt 

med garanti gennem 30 år

Tømrer- og Snedkerfirmaet
ORTMANN TRÆ BYG

UDFØRER ALT
TØMRER- & SNEDKERARBEJDE

OMHYGGELIGT

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

Snerydning
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Rengøring

O M B Y G N I N G 

T I L B Y G N I N G 

N Y B Y G N I N G

Beton/kloak
Murerarbejde
Flisearbejde

H.E.J. Murerentreprise A/S
Skovlytoften 3

2840 Holte
tlf. 4499 1487

MURERMESTER
MICHAEL E. LARSEN A/S

Alt murer- og fl isearbejde

22 63 81 62

michael@murermesterlarsen.dk

www.murermesterlarsen.dk

Murermestre

Malermestre

 Tv-Inspektion  Omfangsdræn

 Højvandslukke Renovering og 

etablering af kloakinstallationer

DET GRØNNE TEAM

Aut. kloakfirma

Telefon 45 42 44 50

WWW.DGTEAM.DK

Medlem af De Grønne Kloakentreprenører

Kloakservice

 Totalentrepriser  Murer  Maler 

 Tømrer & snedker  El & VVS
Intet arbejde er hverken for stort eller for småt!!!

RING FOR UFORPLIGTENDE TILBUD
TIMEPRIS KR. 170,00,- + MOMS

Kontakt Københavns Entreprise ApS 
������$$�$!� #�!%�&�'(�����)�
*����������((����

Udfører alt inden 
for byggeri

Håndværkerere 

Bent Børgesen
Søllerødvej 69
Holte

Tlf. 4580 3378
Bil 4053 3378

ALT I FOTOGRAFI
UDFØRES

• PRESSE • REKLAME
• TEKNISK • PORTRÆT

Foto

BIRKERØD

EL

siden 1922

Aut. EL-installatør

DØGNVAGT
45 94 02 60
www.birkeroed-el.dk

Varmepumper . Lys . IT . Tele

- en del af Robotek Gruppen

El-installatører

HAR DU GAMLE - SMALFILM 

VIDEOBÅND - LYDBÅND OG DIAS?

Lad mig overføre dem til DVD/CD

Ring og få en pris

A-Photo v/Jens Lassen

Hækkevej 4 - 2970 Hørsholm

Tlf. 45 86 10 53 - www.a-photo.dk

info@a-photo.dk

Åbningstider: Ma-ons: 10-16 · To: 10-18 · Fr-Lø: Lukket

VI KØBER DØDSBOER
SAMT FLYTTERESTER
og foretager totalrydning. 

Hurtigt og professionelt arbejde.
Vi fejer efter os.

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

Venlig hilsen 
Ann og Johnny Poulsen

Køb og salg

ANLÆGSGARTNER   

KIM MALTESEN

Vi ordner både store og små opga-
ver. Alle slags flisebelægninger/ 

haveanlæg overalt i Nordsjælland.

Vi har det rigtige værktøj vi har det  
rigtige mandskab

Anlægsgartnere

LAGERLOKALE 
SØGES

Lille ingeniørfirma belig-

gende på Trørød Torv 

mangler 20 m2 lagerplads til 

opbevaring af enkelte paller 

med montagetilbehør.

Garage eller lignende med 

fast tilkørsel til palleløfter, 

beliggende i nærområdet, 

søges.

Kontakt CT-technologies, 

telefon 45651060.

Bolig søges

Kontor - Birkerød
Flotte lokaler på 12, 14, 23 

eller 34 kvm netto til fremleje 
på Hovedgaden 8, Birkerød. 

Adgang til fælles mødelokale, 
køkken og toiletfaciliteter. 
92 kr/md/m2 bruttoareal,  
220 kr/md/m2 nettoareal  
inkl. fællesomkostninger.

Tlf. 70 20 45 90 - 20 85 80 90

Erhvervslejemål
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ANTIK
PÅ CARLSBERG

LOPPER
&

www.tap1.dk/antikoglopper
tlf. 2616 4576

Ny Carlsberg Vej 91, 1760 København V

ÅBNINGSTIDER & ENTRÉ
alle dage fra 10 - 17 / entré 30 kr

børn under 12 år gratis i selskab med voksen

NYTÅRSMARKED
Lør/søn 16.-17. januar 2010

LOPPEMARKED 
I LYNGBYHALLEN
Lørdag den 
27. februar 2010
Yderligere info og bestilling af 
stadepladser se: www.lyngbyhk.dk

Eskemose Skov
Birkerød

Tlf. 45 81 08 67
www.jaeger-hytten.dk

Jægerhytten inviterer til 

udsalgspriser 
hele januar giver vi 

25% 
på a la carte mad til frokost og aften 

På gensyn!

Se månedens menu på www.jaeger-hytten.dk

Konfirmations menu 2010 

ud af huset

Carpaccio af Dansk okse 
serveret med friske salater, parmesan, pesto og syltede selleri.

*Karry bagt laks
 med æble, asparges, ruccola, honning creme og krydderurter.

*Urte bagt Dansk ungkalv med røget kartoffel creme.

*Grillet unghane med rabarber/chili kompot og citron karamel.

*Pastasalat med nye løg, limevinaigrette, soltørrede tomater, græskarkerner.

*Tomatsalat med feta, balsamico, estragon, og sprød bacon.

*Bagte og grillede grøntsager med hvidløg, oregano, ristede solsikke kerner.

*Timianstegte kartofler

*Chokolade tærte med jordbær, vanille, melon og mynthe.

*3 slags hjemmebagt brød og smør.

 225.-

Eskemose Skov
Birkerød

Tlf. 45 81 08 67
www.jaeger-hytten.dk

  Gl. Kongevej 29, 1610 Kbh V · Bill. 33 25 50 75 
Spiller tir-tor kl. 19.30, fre kl. 20, lør kl. 15 og kl. 20, søn kl. 16

En fuldstændig magisk musical
��������	�
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Fra 17. feb.

detnyteater.dk
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Af Helle Christoffersen

KULTUR  Det er velkendte og 
solide navne som Rugsted & 
Kreutzfeldt, Michael Learns 
to Rock, Amin Jensen, Tom-
my Kenter og Savage Rose, 
der er på forårsprogrammet i 
Mantziusgården.

Mantziusgårdens kunstne-
riske leder, Asger Ahn, glæder 
sig som sædvanligt til at tage 
hul på sæsonen. 

”Vi har forsøgt at sammen-
sætte et bredt og attraktivt 
program. Og jeg håber selvføl-
gelig, at der bliver taget godt 
imod det, og at folk har lyst til 
at komme.”

Sæsonen begynder med 
den totalt udsolgte koncert 

med Niels Hausgaard. Deref-
ter følger Tommy Kenter med 
sin dygtige pianist Esben Just. 
De to spiller sammen i en to-
mandsrevy, der byder på san-
ge, sketches og monologer, 
der udspringer af den danske 
revy-tradition. Tommy Kenter 
er ved fl ere lejligheder blevet 
kaldt vor tids Osvald Helmuth, 
fordi han også har evnen til 
menneskevarmt at skildre den 
lille mand i samfundet.

Mere humor er der hos 
Amin Jensen, som er på banen 
igen. For første gang i mange 
år står han igen solo på sce-
nen med showet Fyrre, fi t og 

færdig. Også Mick Øgendahl 
byder på gale løjer, og her er 
der næsten allerede udsolgt. 

Lokale stjerner
Et dejligt genhør med fi rserne 
er der også udsigt til, når Rug-
sted & Kreutzfeldt giver kon-
cert med velkendte ørehænge-
re som: Jeg ved det godt og Da 
du var min helt alene. Duoen 
satte sig selv på pause i 1984, 
men genopstod i 2006, og kan 
altså nu opleves i Birkerød, 
som også er den daglige hjem-
mebane for den ene halvdel af 
duoen – Stig Kreutzfeldt. 

90-bandet Michael Lea-
rns to Rock byder på en ræk-
ke akustiske koncerter bereg-
net på de mindre scener. De 
byder på egne yndlinge, gam-
le ”B-sider” og selvfølgelig alle 
de kendte hit. 

Og minsandten og der ikke 
har sneget sig en regulær Sla-

gerparade ind som optakt til 
foråret. Dansktop-koryfæer 
som Dario Campeotto og Keld 
& Hilda Heick m.fl . tage sig 
kærligt af de gamle kendinge. 

Rock og swing
For uigenkaldeligt sidste gang 
gæster The Mc Calmans Dan-
mark. Det svingende, skotske 
folkemusikband, der - ikke 
ulig Niels Hausgaard - joker 
sig vej gennem koncerterne, 
har nemlig besluttet at lægge 
op, mens de er på toppen. Så 
det er sidste chance. 

De følges af en spændende 
fusion: Billy Cross, Jimmy Col-
ding og Lars Maasbøl i bandet 
Everybody’s Talking. Jimmy Col-
ding er måske bedre kendt som 
forsanger i Zididada. De byder 
på en række af fremragende 
sange og virtuos strengeleg, og 
er ved deres fælles koncerter 
ikke uvante med begejstrede 

tilråb og stående ovationer. 
Hele Danmarks rockorke-

ster Big Fat Snake snor sig nu 
også i Birkerød. Det er første 
gang bandet indtager Mant-
ziusgården, men de behøver 
næppe nogen nærmere intro-
duktion. Selv om anmelderne 
ofte vender tommelfi ngrene 
nedad, så påvirker det ikke det 
populære liveorkester og dets 
meget trofaste publikum.  

Igen en lokal
Asger Ahn er selv at fi nde på 
scenen, når Repeatles går på 
med en hyldest til albummet 
Let it Be, som fylder 40 år 8. 
maj.

Asger Ahn, der er uddan-
net pianist, var med til at stif-
te Repeatles tilbage i 1981, og 
han er den eneste tilbage fra 
dengang.

Trods Thomas Koppels alt 
for tidlige død, har det ikke 

betydet enden på Savage Rose. 
Bandet har fundet en musi-
kalsk erstatning for ham i Palle 
Hjort, så med Annisette i spid-
sen er den vilde rose at fi nde på 
scenen til maj med deres latin-, 
fl amenco- og sigøjnerinspire-
rede musik.  

Udover Mantziusgårdens 
egne koncerter, så står Birke-
rød Kammermusikforening 
bag en række meget fi ne kon-
certarrangementer, ligesom 
Rudersdal Teater også byder 
på spændende forestillinger. 
Disse omtales særskilt i avisen. 

Solide trækplastre på Mantziusgården

Af Helle Christoffersen

DANSETEATER  Rudersdal Teater 
har sin årlige danseforestilling 
på programmet torsdag den 

28. januar 2010 kl. 19.30
I Rudersdal er der et trofast 

publikum til  moderne dans. 
I år kan de og forhåbentlig 
mange andre glæde sig til en 
ganske særlig oplevelse. Dan-

sen har nemlig følgeskab af 
universel musik. 

Tre rejsende fra hver deres 
planet støder på hinanden i 
det store univers. Til trods for 
deres åbenlyse forskelligheder 

er de nysgerrige overfor hin-
anden og lærer hinanden at 
kende. Den smukke og natur-
lige skønhed fra det høje nord 
møder den energiske og eks-
plosive breakdanser fuld af 
klovnerier, og den charmeren-
de og ekvilibristiske latino.

Med deres instrumenter og 
stemmer skaber tre musike-
re fra The Middle East Peace 
Orchestra lyde, stemninger, 
melodier og musiktoner fra 
nær og fjern, og giver brænd-
stof til de rejsende.

Multikulturelt møde
Sean Currans koreografi  til 

dansere fra Uppercut Danse-
teater er et møde mellem kul-
turer på mange planer. De tre 
dansere har rødder i tre for-
skellige verdensdele: Colum-
bia, Filippinerne og Færøerne. 
De tre musikere har jødiske, 
tyske og indiske rødder, og den 
irsk-amerikanske koreograf er 
ekspert i at integrere forskel-
lige musikformer og rytmiske 
variationer i sine koreografi er, 
fra irsk folkemusik over stomp 
til klassisk arabisk musik.

Henrik Goldschmidt, oboist 
i Det Kongelige Kapel, startede 
i sin tid The Middle East Peace 
Orkestra som en reaktion mod 
situationen omkring Palæsti-
na/Israel konfl ikten. Orkestret 
ønsker at skabe et unikt rum, 
der appellerer mere til sanser, 
kunst og følelser end til politi-
ske diskussioner og intellektu-
elle dialoger.

Koreografen Sean Curran 
siger: ”Kunsten skal være den 
samlende kraft i en verden fuld 
af kaos”

Forestillingen varer 50 
minutter og er uden pause.

Rudersdal teater byder på moderne dans

Mantziusgårdens 
forårsprogram er på 
gaden

Uppercut Danseteater 
og The Middle East 
Peace Orchestra i 
Mantziussalen



Næste »OPERA« forestilling i Birkerød Bio

bliver tirsdag 19. januar

BIRKERØD BIO
45 81 50 05

www.birkeroedbio.dk

FORESTILLINGEN STARTER KL. 20.00. 
BILLETTER KR. 220,- INKL. VELKOMSTDRINK - BILLETSALGET ER STARTET.

Billetsalg: 
TLF. 45 82 22 20

BILLETNET 
TLF. 70 15 65 65
www.billetnet.dk 
- samt alle postkontorer

Kulturcenteret

 Mantziusgården

www.mantziusgaarden.dk

UNIVERS
Torsdag den 28. januar  
kl. 19.30
Arr. Rudersdal Teater

TOMMY KENTER
Lørdag den 30. januar 
kl. 20

KUNST
Onsdag den 3. februar  
kl. 19.30
Arr. Rudersdal Teater

JANUAR

AMIN JENSEN
Fyrre, fit og fattig

Fredag den 12. februar
kl. 20

FEBRUAR

RUGSTED & 
KREUTZFELDT
Lørdag den 13. februar
kl. 20

MICHAEL LEARNS 
TO ROCK
Fredag den 19. februar
kl. 20

    U
G

E - 02

Billetter på www.billetnet.dk, tlf. 70156565 
eller Mantziusgården, tlf 4582 2220. 
Mere info på www.rudersdalteater.dk

UNIVERS 
TORSDAG 28. JANUAR 
KL. 19.30
En danse- og musikforestilling hvor 3 musikere 
fra the Middle East Peace Orchestra spiller live

FORESTILLINGEN OPFØRES I MANTZIUSGÅRDEN
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FREDAG DEN 15. JANUAR  

KL. 10: En fremmed blandt frem-
mede. Managementkonsulent, 
forfatter Flemming Aanæs cau-
serer: "En fremmed blandt frem-
mede, mit møde med den ara-
biske kultur". Frokostbuffet kan 
købes/bestilles forud. Entré: 
40. Vangebo Aktivitetscenter for 
pensionister og efterlønsmodta-
gere, Vangeboled 7, Holte.

LØRDAG DEN 16. JANUAR  

KL. 11-11.35: Kling Klang. Med 
Det lille Turnéteater. Alder 
fra 3 - 99 år. Entré: 40 kr.. 
Hovedbiblioteket i Birkerød, 
Stationsvej 38, Birkerød.

SØNDAG DEN 17. JANUAR  

KL. 10.30: Mathildestien med 
Dansk Vandrelaug. Gå igen med 
på denne januar-tur ad Caroline 
Mathilde og Struensee`s ride-
sti fra Frydenlund til Hirschholm 
Slot. Slottet er desværre væk 
(man sagde, det døde af skam), 
men den smukke slotsha-
ve er der endnu og minder os 
om svundne tider. Tur: Ca. 12 
km. Arr: Dansk Vandrelaug 
Nordsjælland. Entré: 20/10 
kr. Vedbæk Station, Vedbæk 
Stationsvej 20, Vedbæk.

KL. 14: Offentlig omvisning i 
FALL OUT - art, desire and dis-
engagement. Omvisning i 
den aktuelle udstilling på Gl 
Holtegaard. Entré: 60,- / senio-
rer og studerende kr. 50,- / børn 
gratis adgang. Gl. Holtegaard, 
Attemosevej 170, Holte.

KL. 14: Afrikansk fi lm. Kamel 
Benkaaba, ekstern lektor i 
fi lmvidenskab, Københavns 
Universitet. Fri entré. 
Hovedbiblioteket i Birkerød, 
Stationsvej 38, Birkerød.

KL. 14-16: Børnebal i Holte 
Folkemusikhus. Vi gentager suc-
cesen og underholder med sang-
lege, lette børnedanse og eventyr 
- alt sammen for børn og deres 
forældre, bedsteforældre og/
eller oldeforældre. Kom og vær 
med. Arr: Holte Folkemusikhus, 
Pilehuset. Fri entré. Pilehuset, 
Pile Allé 2, Holte.

MANDAG DEN 18. JANUAR  

KL. 14-16: Jobcafe for alle han-
dicappede. Jobcafeen er for alle 

personer med et handicap. Du 
er måske bevægelseshæmmet, 
syns- eller hørehandicappet, 
har en sindslidelse, er udvik-
lingshæmmet, eller noget helt 
andet. Fri entré. Frivilligcenter 
og Selvhjælp Rudersdal, 
Skovgærdet 4, Holte.

KL. 19: Alkoholisme - en fol-
kesygdom. Torben Krogh, 
redaktør. Har du en alkoholi-
ker i dit liv? I familien, på jobbet 
eller i omgangskredsen?. Arr: 
FritidSkolen - LOF Rudersdal/
Lyngby. Kulturcenter Mariehøj, 
Øverødvej 246 B, Holte.

KL. 9.30-11.30: Legestue i 
Bistrup Kirke, Gernersalen. Alle 
mandage er der legestue for 
børn under 5 år og deres voksne. 
Gratis adgang og ingen tilmel-
dinger. Fri entré. Bistrup Kirke, 
Birkebakken 1, Birkerød.

Kalender 
Rudersdal

Har du en nyhed  - Send os et tip

www.rudersdalavis.dk

Af Helle Christoffersen

TEATER  Bo hr. Hansen har skre-
vet en moderne komedie om at 
begynde i skole: "Drengen der 
blev født og sku' i skole."

En visuel og fi nurlig kome-
die om drengen Oskar Valde-
mar – eller rettere Bertel – der 
pludselig dumper ind i sine 
forældres liv klædt i jakkesæt 
og klar til at gå i skole.

Far og mor synes dog slet 
ikke, at deres lille dreng er sko-
lemoden, og de går velmenende 
i gang med at forberede ham på 
livets realiteter. Det viser sig dog 
snart, at monsterbabyen Bertel 
kan meget mere selv end hans 
forældre tror. Det er den skæve 
historie om drengen, der knapt 

er født, før han skal i skole.
Det er underholdende 

nutidsteater for børn ( og deres 
voksne ) skrevet af dramatike-
ren Bo hr. Hansen i samarbejde 
med Kamilla Wargo Brekling 
og opført af Teatret Lampe.

Børnebiblioteket ved Hoved-
biblioteket i Birkerød står for 
denne herlige teaterforestil-
ling. Den fi nder sted fredag d. 
29. januar, kl. 15.00 – 15.45 i 
Store Sal og henvender sig børn 
fra 4 – 10 år og deres forældre. 
Billetter til børn og voksne kr. 
40,- kan købes på Hovedbiblio-
teket i Birkerød, Holte Bibliotek 
og Nærum Bibliotek fra fredag 
d. 15. januar. Reserverede bil-
letter skal hentes senest to dage 
før arrangementet.

Underholdende teater for de små
KONCERT  Et musikalsk festfyr-
værkeri byder det nye år vel-
komment ved nytårskoncer-
ten i Gl. Holte kirke søndag 
d. 17. januar kl. 15 med den 
fransk/ungarske pianist Iza-
bella Horvath og den dansk/
tyske pianist Ingo Schauser. De 
to turnerer i det kommende 
år i store dele af Europa med 
koncerter i Polen, Ungarn, 
Østrig, Rumænien og Frank-
rig, men til nytårskoncerten 
slippes de to pianister løs ved 
to Steinway fl ygler i Gl. Hol-
te Kirke i et herligt program. 
Koncerten åbner med varme 
romantiske toner af Rachma-
ninov, hvorefter Ravels fabu-
lerende klange i ”Ma mêre 
l’Oye” fører tilhørerne ind i 

eventyrets fortryllende ver-
den. ”Storm of Roses” er et 
værk skrevet til duoen af den 
danske komponist Bo Ander-
sen og uropføres ved koncer-
ten, inden musik af Milhaud 
med brasilianske rytmer, fest 
og farver lægger op til et glas 
champagne i pausen!  

Efter pausen spilles først en 
liflig sonate af Clementi som 
optakt til uddrag af ”Vision de 
l’Amen” skrevet af den franske 
og dybt religiøse komponist 
Olivier Messiaen. Et værk, der 
fører publikum ind i en sfærisk 
klangverden af uendelig skøn-
hed. Koncerten afsluttes med 
vilde og sprudlende virtuose-
rier i Lutoslawskis ”Paganini-
variationer”.   

Nytårskoncert i Gl. Holte kirke




