
Købmanden i Søllerød
Vangebovej 56-60 . Holte . Tlf. 45 80 36 06 .  kobmand@mail.dk

Delikatesser & Dagligvarer

Jomfru-
hummer
Dybfrost
350 Gram

Roastbeef 
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Bøffer 
Skåret af 
tykstegsfilet29,-

Pr. pakke

Kg. pris 82,90

49,-
Pr. 1/2 kg.

Kg. pris 98,00
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- OGSÅ SØNDAG!Tilbuddet gælder 7/10 til og med 10/10 2010. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

KAGER OG FRISKBAGT BRØD FRA TAFFELBAY

FURESØ GARDINER
Geels Plads 16, 2830 Virum
Telefon 70 276 376
Telefax 44 682 683
www.furesøgardiner.dk

NYE GARDINER?
Kom og se vort 
store udvalg!

Vi foretager opmåling 
- syning - hurtig levering og
korrekt montering.

På tyve-jagt
112  Politiet har intensiveret 
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MEST LÆSTE 
PÅ NETAVISEN

 Web-tv: På tyve-jagt med  ■

politiet 
Bøvl med s-togene igen  ■

Politiker: “Uhørt pres på  ■

børnefamilier” 
Sparekniven snitter i  ■

børnepasning 

U18 piger i 1. 
division

SE SIDE 18

100 år med Alfa 
Romeo

SE SIDE 20

Fødselsdag på 
Vedbæk Skole

SE SIDE 8

7. oktober 2010
Uge 40
6. årgang
www.rudersdalavis.dk
Til alle husstande

Af Katja Nathalie Rasmussen

TOPMODEL  Først var de 3100 
håbefulde modelaspiran-
ter. Nu er de 11 piger tilba-
ge, som kæmper om at vinde 

tv-programmet “Danmarks 
Næste Topmodel”. 

Én af dem er Caroline 
Bader fra Nærum, der med 
sine blot 15 år er den yng-
ste deltager.  At være med i 

programmet, der kan kick-
starte hendes drøm om et liv 
som model, har været en stor, 
men grænseoverskridende 
oplevelse.

LÆS MERE SIDE 7

Carolines drøm
15-årige Caroline Bader fra Nærum er med i slutspurten om at blive Danmarks Næste Topmodel.

Af Peter Mailand

TYVERI  Birkerød Kirke tilbyder 
nu frit lejde til de to gernings-
mænd, som for knap to uger 
siden stak af med en af kirkens 
lysekroner. Selvom lysekro-
nen er hundrede år gammel 

har den ifølge meninghedsrå-
det ingen værdi, bortset fra en 
stor affektionsværdi for kirken, 
som derfor er meget interesse-
ret i at få den tilbage. Tyveriet 
er meldt til politiet, der efterly-
ser de to gerningsmænd. 

LÆS MERE SIDE 2

Kirke: frit lejde til tyve 

Af Helle Christoffersen

ALKOHOL  En tredjedel af bor-
gerne i Rudersdal har et lidt for 
nært forhold til de våde varer. 
Derfor ansætter kommunen 
nu en alkohol-koordinator, 
der de næste halvandet år skal 
styrke den forebyggende ind-
sats og formulere de overord-
nede visioner på området.

“Hensigten er ikke, at vi skal 
være formynderiske, men vi 
skal sætte fokus på området, 
og forhåbentlig ændre på især 
de unges vaner, så vi på længe-
re sigt forebygger de helbreds-
mæssige problemer, vi ved, føl-
ger i kølvandet på for meget 
alkohol,” siger formanden for 
Social- og sundhedsudvalget 
Birgitte Schjerning Povlsen . 

Tallene stammer fra Region 
Hovedstadens sundhedsprofi l 
fra 2008, der viste, at nok var 
borgerne i Rudersdal gode til 
at spise sundt, motionere og 
holde sig fra smøgerne, men 
33 procent af borgerne over 
25 år havde et risikofyldt alko-
holforbrug. Derfor beslutte-
de man at afsætte penge til en 
forebyggende indsats.

Den nye alkoholkoordi-
nator Karin Solvang Erichsen 
siger om opgaven:

“Vi skal have knækket kur-
ven. Men det bliver et langt, 
sejt træk, for undersøgelsen 
fra 2008 viste også, er det er 
folk ikke særlige villige til at 
gøre noget ved.” 

LÆS MERE SIDE 2

Hver tredje 
drikker for meget
De voksne i Rudersdal kigger for ofte for dybt i 
glasset. Det vil kommunen nu gøre noget ved

En underlig fi sk
CIRKUS  Cirkus Fish går på sce-
nen søndag i Mantziusgården.

SIDE 26 
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alkohol?
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professionelt team af behandlere, 

læge m.m.,  
uforpligtende forbesøg,  

smertefri afrusning

GRATIS anonym rådgivning
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STIEN
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 LIGE NU...

Problemer med s-tog
Selvom s-togene kører igen, 
meldes der stadig om pro-
blemer i driften.

Betaling for dessert
Ældre skal selv betale hvis de 
vil have dessert til maden. 

Tredjeplads til Rahbæk
Gokartkøreren Christian 
Rahbek fra Birkerød fi k en 
fl ot 3. plads ved DM’s 7. 
afdeling.

UGENS WEB TV 

Med politiet på jagt
Redaktionen har været en 
tur med politiet på jagt 
efter indbrudstyve. Se ind-
slaget på rudersdalavis.dk.

ONLINE DEBAT

Forældrebestyrelsen på 
Høsterkøb Skole skriver:

“Vi kunne godt tænke os, 
at der var større fokus på 
visioner og bløde kriterier 
i skoledebatten. Man skal 
ikke underkende, hvor svært 
det er at skabe en velfunge-
rende skole...”

www.lokalavisen.dk/
rudersdal

VEJARBEJDE  Frem til den 22. oktober er Søndervangen i Birkerød 
igen delvist spærret på grund af vejarbejde. Det er Nordforbræn-
dingen der fortsætter med at udbygge fjernvarmenettet og derfor 
lægger rør ned ved Søndervangen. Derfor spærres indkørslen på 
enkelte dage helt fra Bistrupvej til den østlige del af Søndervan-
gen i retning mod Kongevejen - dog aldrig i myldretiden. 

Vejarbejde i Birkerød fortsætter
KURSUS  Bibliotekerne i Rudersdal tilbyder en masse musik som 
brugerne kan downloade fra nettet. Og nu tilbyder bibliotekerne 
også et lynkursus i, hvordan man bruger bibliotekernes netmu-
sik-tilbud. Kurset foregår torsdag den 14. oktober kl. 17 i musik-
afdelingen på Hovedbiblioteket, Stationsvej 38, Birkerød. Kurset 
er gratis og kræver ingen tilmelding. 

Lynkursus i download på biblioteket

Af Helle Christoffersen

VANER  Det er ikke helt lige-
gyldigt, om der ryger et eller 
tre glas rødvin indenbords til 
aftensmaden. I takt med, at 
man bliver mere bevidst om, 
hvordan alkohol påvirker os, 

jo nemmere er det også at reg-
ne ud, hvilke konsekvenser det 
får i form af følgesygdomme 
og øgede offentlige udgifter til 
behandling. Derfor har kom-
munerne en interesse i, at bor-
gerne selv udviser et mådehol-
dent alkoholforbrug.

Rudersdal Kommune er 
tidligt ude, som en af de før-
ste kommuner, der nu gør en 
aktiv indsats for at påvirke bor-
gerne på et område, hvor de 
fl este måske mener, at myn-
dighederne bare skal blande 
sig helt uden om. 

Kommunen vil 
sprutten til livs

Hver 
tredje i 
Ru-
dersdal 
Kommu-
ne drik-
ker for 
meget i 
forhold 
til anbe-
falinger-
ne. Foto: 
Colour-
box

Af Peter Mailand

VENDEKÅBER  Først stemte de 
imod, men nu mener både SF 
og de Konservative, at Ruders-
dal Kommune skal bruge to 
millioner kroner på mellem-

måltider til alle børn i kom-
munens børnehaver.

Da madordningen var til 
afstemning i Børne- og Skole-
udvalget 15. september, vend-
te både Jeppe Brogaard (SF) og 
Mikkel Barnekow Rasmussen 
(K) tomlen nedad til spørgs-
målet. Og selvom der ikke er 
ændret et komma i teksten, så 
stemte begge to for, da kom-
munalbestyrelsen skulle tage 
stilling til spørgsmålet 14 dage 
senere, den 29 september. 

Jeppe Brogaard (SF) mener, 
at han i første omgang tog fejl.

"Jeg havde fi k et indtryk af, 
at der var en anden dagsor-
den, som man forsøgte at skju-
le, men efter at jeg fi k snakket 
med mine kolleger i SF, så kan 
jeg se, at jeg tog fejl. Vi mener 
i SF, at alle skolebørn skal have 
et sundt måltid mad og nu 
starter vi med børnehaverne. 
Men vi mener, at det skal være 
gratis for forældrene," siger 
Jeppe Brogaard. 

Først nej, så ja   
Også Mikkel Barnekow Ras-
mussen (K) stemte imod, at 
kommunen skal betale for 
mellemmåltider til børneha-

vebørn. Han fi k endda tilføjet i 
mødereferatet, at "øgede kom-
munale udgifter er ikke accep-
table i tider, hvor alle områder 
oplever nedskæringer. Den 
million, man forventer at kun-
ne fi nde inden for rammen, 
bør tilgå andre serviceområ-
der". Desuden mener Barne-
kow, at det ikke er kommu-
nens opgave "at bespise bor-
gernes børn morgen, formid-
dag, middag og eftermiddag". 

Alligevel stemte han for, da 
punktet kom til afstemning 
i kommunalbestyrelsen to 
uger senere. Mikkel Barnekow 
understreger, at han kun har 
ændret holdning på et enkelt 
punkt.   

"Forslagets tre øvrige punk-
ter er fornuftige nok, og efter-
som fl ertallet på udvalgsmø-
det stemte for ændringen af 
punkt fi re, vælger vi at stem-
me for det samlede forslag. 
Dog må jeg tilføje, at vi mener, 
at vi i sager som denne går for 
langt i forhold til, hvad der er 
offentlig opgave at levere. Det 
kan undre at Danmark Libe-
rale parti har en anden opfat-
telse," siger Mikkel Barnekow 
Rasmussen.

Skiftede mening på to uger

"Vi ønsker at forebyg-
ge på den lange bane. Vores 
ny alkoholkoordinator skal 
arbejde på tværs, så vi får fat 
i alle aldersgrupper, men 
det er nok især vigtigt at få 
grundlagt sunde alkoholva-
ner tidligt i livet. Vi vil jo ger-
ne imødegå de helbredsmæs-

sige problemer, der er for-
bundet med for meget alko-
hol, og det er den primære 
grund til at vi gør det her," 
siger Birgitte Schjerning Povl-
sen (K), formand for Social- 
og sundhedsudvalget. 

Hele initiativet er blevet 
til på baggrund af Region 

Hovedstadens sundhedspro-
fi l, der bygger på svarene fra 
2460 Rudersdal-borgere fra 
16 år og opefter. 

Sundhedsprofilen bliver 
opdateret igen i februar 2011, 
hvor borgerne har svaret på 
en lang række spørgsmål om 
deres sundhedstilstand. 

SF og K er vendt på 
en tallerken og har nu 
stemt for madordnin-
gen i Rudersdal

Af sundhedsmæssige 
årsager vil Rudersdal 
kommune gerne ind 
og påvirke borgernes 
alkoholvaner



siden 1962

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

PERSODAN

Ægte Tæpper

Kelim
Aubusson

Fantastisk
flannels-
nederdel
i ren uld
grå, sort,
navy og

camel
str. 36-50

fås i
2 længder

Kr. 1150

Flonnel-
skjorte

ren bomuld
ru inderside
azalea/blå/

/natur
str. 36-46

Kr. 635

HVERDAGENS VINDERE

Holte Stationsvej 16, tlf. 4542 1074
www.parisiholte.dk

Åbningstider: 9.30-17.30
Fre. til 18.00 - lør. til 14.00

Få minutter fra Holte S-station
Fri og nem parkering

M&K - FRISØR
Kongevejen 100B st.tv.
3460 Birkerød | Tlf. 4581 0446

NY FRISØRSALON 
med fornuftige priser

Lige ved 
siden af 

Aldi

Herreklip 

125,-
Dameklip 

170,-

Prøv…
Badminton
Åbent hus d. 10. oktober

 kl. 13 til 15.

Badmintonklubben i Birkerød holder  

åbent hus for alle interesserede  

uanset alder, køn, religion,  

hårfarve og spilleniveau.

Det foregår i badmintonhallerne  

Topstykket 26, 3460 Birkerød.

Vi byder på trænere, baner, fjerbolde….

Medbring gummisko og en ketcher, hvis 

du ejer en… ellers har vi en du kan låne.

Vi glæder os til at se dig.

Du kan også se os på  
www.tbk-birkeroed.dk
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Af Martin Warming

AKTION  Nordsjællandske hus-
ejere har længe været hårdt 
plaget af indbrudstyve, men 
nu har politiet indledt en 
klapjagt på de langfi ngre-
de tyveknægte, der ikke kan 

lade andre folks ting være i 
fred.

Nordsjællands Politi sendte i 
sidste uge et stort antal betjente 
på gaden i jagten på indbruds-
tyvene, der i mange tilfælde 
går på 'arbejde' i dagtimerne, 
når mange villaer står tomme, i 

nærheden af en S-togs-station.
"Det er typisk østeuropæ-

ere, der står bag. De tager 
S-toget fra København ud til 

den by, hvor de vil begå et eller 
fl ere indbrud, og så går eller 
cykler de fra stationerne ud i 
villakvartererne og laver ind-

bruddene. Så derfor skal man 
være specielt opmærksom på 
udlændinge med store tasker 
eller rygsække og udenlandske 
biler," fortæller Morten Brams-
næs Bagge.

Det er specielt Rudersdal, 
Gentofte, Lyngby-Taarbæk og 
Furesø kommuner, der det sid-
ste stykke tid har været hårdt 
plaget af indrudstyve.

På tyve-jagt 
med politiet

Af Martin Warming

KRIMI  To indbrudstyve forsøg-
te  mandag middag at bryde 
ind i et hus på Hyldeskovvej i 
Birkerød.

Politiet fi k klokken 12.41 
en anmeldelse fra en nabo, 
der havde hørt, at der var ble-
vet knust ruder i huset. Nabo-
en havde set to personer løbe 
fra stedet, og da politiet nåede 
frem, kunne man konstatere, 
at indbrudstyvene ikke havde 
været inde i huset.

De to indbrudstyve beskri-

ves som mænd af anden etnisk 
oprindelse end dansk og mel-
lem 17 og 20 år. De er begge 
170 til 175 centimeter høje 
med kort, sort hår. De havde 
sorte jakker på, og den ene var 
iført grå joggingbukser, og 
den anden havde joggingbuk-
ser på.

Nordsjællands Politi vil 
meget gerne høre fra folk, der 
har set eller hørt noget i for-
bindelse med indbrudsforsø-
get. Politiet kan kontaktes på 
telefon 49 27 14 48 eller 114.

Indbrudstyve smadrede ruder og stak af

www.rudersdalavis.dk
WEB-TV

WEB-TV:
Med politiet på tyvejagt

To indbrudstyve fi k ikke noget med sig, da de 
forsøgte at bryde ind i et hus på Hyldeskovvej i 
Birkerød

Nordsjællands Politi er på klapjagt efter 
indbrudstyve



 
City Søtorvet:  Gothersgade 160.  Tlf. 33 14 44 97    Birkerød:  Mølledamsvej 2/Kongevejen 64.  Tlf. 45 81 41 44    www.olssonmobler.dk     Åben:  Man-fre: 10-18  Lør: 10-14                                                                                          Fordi god kvalitet bygges på                  erfaring

KAMPAGNEPRIS Læder i 12 flotte farver:
2 pers norm. 17888.- 14995.-
3 pers norm. 21000.- 17495.-

Klassisk sofaserie med fast ryg og god siddekomfort. 
Vælg mellem 4 str. , 2 sædedybder samt ben i træ eller stål.
Dansk kvalitets håndværk – når det er bedst.

Lørdag 10 - 14 Har vi besøg i butikkerne, af den danske producent - 
NIELAUS som vil give gode råd og vejledning. Kig ind vi byder på en 
lille forfriskning.

KAMPAGNEPRIS Uldstof i 60 flotte farver:
2 pers norm. 12578.- 9995.-
3 pers norm. 14461.- 10995.-
(Ekskl. Pyntepuder)

Nordsjællands bedste service
· BRÆNDEOVNE
· PEJSEINDSATSE
· STÅLSKORSTENE
· PEJSEPLADER
· TILBEHØR M.M.

STORT

UDVALG
AF:

Brændeovnsspecialisten
Bøtterupvej 27 �  v/Havreholm
3100 Hornbæk � tlf.: 49 75 89 29
Fax: 49 75 89 22 � www.braendeovnsspecialisten.dk
Åben: Man. til fre. kl. 11.00-17.30. Søndag kl. 10-14

Scan-Line 
Compact Tour

Du skal ikke finde 
dig i 

at have det skidt! 
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Af Peter Mailand

FREMTIDENS SKOLE  En god 
mulighed for at investe-
re i fremtiden eller et smart 
påfund, der dækker over, at der 
skal skæres millioner af kroner 
fra skolebudgettet. Debatten 

om fremtidens skole i Ruders-
dal deler forældrene. Ruders-
dal Avis har snakket med en 
række forældre til børn på to 
skoler i Høsterkøb og Holte. 
Og selvom de fl este forældre 
er positive overfor, at politi-
kerne nu vil inddrage borger-

ne i debatten, så deler diskus-
sionen om fremtidens skole 
forældrene på en lang række 
andre punkter. 

Mens nogle mener, at man 
skal se positivt på fremtiden, 
mener andre, at debatten reelt 
dækker over, at skolebudgettet 
skal barberes ned med adskilli-
ge millioner over de kommen-

de mange år. Men en ting er de 
fl este enige om: høringsperi-
onden er alt for kort. 

Rudersdal Avis gav i sidste 
uge ordet til politikerne fra de 
forskellige partier i Børne- og 
Skoleudvalget, mens formæn-
dene for skolebestyrelserne fi k 
ordet i tirsdags. Denne gang 
spørger vi forældrene. 

Skoledebat splitter forældre

Af Peter Mailand

Sara Højer Iversen, mor til 
to børn på Høsterkøb Skole 
og et barn på Sjælsøskolen

Jeg er bekymret for, hvad der 
skal ske med Høsterkøb Skole, 
når der snakkes om sammen-
lægninger, men jeg prøver at 
se positivt på det. 
Jeg mener, at det vigtigste er, 
at børnene får udviklet deres 
sociale kompetencer og deres 
kommunikative evner, at de 
bevarer deres venskabsvenner, 
og at de lærer at samarbejde 
og tale i en større forsamling. 
Selvfølgelig er det også vigtigt 

at lægge vægt på alt det fagli-
ge, men hvis de kan det andet, 
så skal resten nok komme. Jeg 
håber, at vil de vil fokusere på 
de innovative ideer.

Susanne Vestergaard 
Knudsen, mor til sønnen 
Rasmus på Ny Holte Skole
Jeg håber, politikerne hører 
efter, for de skal ikke ændre på 
Ny Holte Skole. Det er en lille 
hyggelig skole med to spor og 
et godt nærmiljø. De har lige 
brugt 40 millioner kroner på at 
sætte skolen i stand, så nu har 
vi ikke alene fantastisk enga-
gerede lærere, men også gode 

faciliteter. Der er et citat ved 
skolens hovedindgang, hvor 
der står “Det folk som ejer en 
god skole, ejer fremtiden”. En 
god skole er en tryg skole, og 
det er da klart, at man kan være 

bekymret for skolens fremtid, 
når politikerne taler for større 
enheder. Det ville være meget, 
meget ærgerligt, hvis der kom-
mer skolesammenlægninger - 
så vil jeg hellere betale noget 
mere i skat.

Sigga Trollo, mor til to børn 
på Høsterkøb Skole
Jeg synes, at det er positivt, at 
politikerne spørger forældrene, 
og så håber jeg også, at de også 
lytter. Vi har en god skole med 
et super godt sammenhold og 
et godt nærmiljø, så man har 
en summen i maven, hvor man 
bliver usikker på, hvad der skal 

ske, hvis de vil lægge skolerne i 
Rudersdal sammen. Det er vig-
tigt, at der fortsat er kvalitet i 
læringen, og at man bevarer 
nærmiljøet. Jeg mener, at de 
skal bygge videre på de posi-
tive ting, der er på Høsterkøb 

Skole. Men jeg ville gerne have 
haft noget mere tid til at debat-
tere i.

Claus Rosell-Borch, far til 
et barn på Ny Holte Skole
Jeg har ikke haft tid til at sætte 
mig ind i debatten. Jeg har set 
en overskrift på skoleintra, og 
det er alt, hvad jeg har nået. 

Susanne Krarup, tidligere 
medlem af skolebestyrel-
sen på Ny Holte Skole
Jeg mener, at vigtigste i frem-
tidens skole er at sikre børne-
nes trivsel og indlæring, og 
at skolen ligger i nærheden. 
Det er vigtigt, at de fokuserer 
på børnene, og gør det, der 
er bedst for børnene. Hvis Ny 
Holte Skole skal lægges sam-
men med en anden, så mener 
jeg, at det er vigtigt, at de laver 
et bredt samarbejde på tværs.

? Hvad mener du om debatten om fremtidens skole?

Forældre delte i debatten om fremtidens skole



EKSKLUSIVT 
OPHØRS-SALG

PELSE TIL EN BRØKDEL AF, 
HVAD DET BURDE KOSTE

VI HAR ÅBENT
TORSDAG . FREDAG . LØRDAG 

FORANDRING 
FRYDER

Fremtidens pelshus er på vej
Brdr. Alex Petersen 

bliver til 
ALEX PETERSEN

FLAGSHIPSTORE . JÆGERSBORG ALLÉ 33 . 2920 CHARLOTTENLUND
OUTLET, SKODSBORGVEJ 305, 2850 NÆRUM
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Inge Bisgaard, mor til et 
barn på Ny Holte Skole
Det er fi nt, at de nu lægger op 
til en åben debat. Men det er jo 
svært at vide, hvad der skal ske, 
når de taler om at sammen-
lægge skoler. Jeg er bekymret 
for, hvad der skal ske med Ny 
Holte Skole, for nu har de lige 
sat skolen i stand.

Jeg mener, at det er vigtigt, 
at skolen ligger i nærheden, og 
at skolerne ikke bliver for sto-
re, men fortsat har to spor.

Michael Hansen far til to 
børn på Ny Holte Skole
Det hænger slet ikke sammen, 
det politikerne nu går ud og 
siger, de vil, i forhold til hvad 
de gør. Hvis lærerne skal nå alt 
det, de skal, og der skal skæ-
res så meget ned, som de vil, så 
hænger det ikke sammen. Det 
er helt til grin, at de nu spør-
ger befolkningen om deres 
mening om fremtidens skole. 
Det er bare spil for galleriet. De 
har alle planer liggende i skri-
vebordsskuffen, og det hele er 
gennemtænkt og bliver gen-
nemtrumfet uanset, hvad folk 
mener. 

Skoledebatten fortsætter. Rudersdal Avis har spurgt en række forældre, 
om hvad de mener om debatten om fremtidens skole

Hvad mener du?  Deltag i debatten

www.rudersdalavis.dk

 Døgnet rundt

www.rudersdalavis.dk



Du kan vinde 
en bærbar PC fra 
HP hver måned

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

1. Klik ind på www.dgo.dk, www.rudersdalavis.dk eller www.villabyerne.dk
2.  Klik på bannerne yderst til højre 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

* 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

Lyngby 
Jernbanepladsen 65

tlf. 45 93 19 67
www.beckmann.dk

��������	
  vægfarve til dig?

Øverødvej 3  -  2840 Holte  -  Tlf.: 4585 0010

e-mail: holte@elguapo.dk - www.elguapo.dk

Åbningstider: Alle dage fra kl. 17.00 - 22.00

TA K E  AWAY  - 1 5 %

Privat Omsorg 
Pleje og omsorg i eget hjem til:  

Nyudskrevne -  Aflastning af pårørende 
Handicappede - Respiratorbrugere - Døende  

Vikarer til ældrepleje og sygehuse 

Ring 
55 34 14 00  

Vangede 
Vordingborg 
VIPvikar.dk 

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

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

Skal du låne til et samtalekøkken, 
hvis det gør dig rigere at spise ude?

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: 

Tlf. 28 444 255 
sollerodtrafikskole.dk   farumtrafikskole.dk

SOMMER

TILBUD

 KR. 7.990.-

SPAR 3.200,-
.  

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

Holte
Kongevejen 333

4542 0415

Gratis fragt hos din lokale 
vinhandler ved 36 fl asker.

www.holtevinlager.dk

Virum 
Virum Torv 9
4585 0866

Gentofte 
Smakkegårdsvej 137

3963 0522

AF PC-JAGTEN
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NorlingBo uldplaid
100% ren ny norsk uld. Dansk design. Fås i 12 
�ar�er og �ere ��ns�re. 1�0 	 200 
�. 

 Normalpris 399,- NU 299,-
Vintervarm dundyne
Med 900 gr. hvide sibiriske gåsedun. 
Bæreevne over 11. Vaskbar.
Tilbuddet fås kun i 135 x 200 cm. 

Normalpris 2.999,- NU 1.999,-
Turiform sengetøj
�uri s�rib. 100% egy��isk bo�uld. 
vid eller 
re�e. 
Tilbuddet gælder kun 145 x 200 cm. 
Normalpris 799,- 

 NU 499,- 2 sæt 799,-

Efterårstilbud
hos NorlingBo...

Rødovre Centrun . 36 70 80 40
Lyngby Storcenter . 45 88 74 40

Amager Centret . 32 57 04 00
Kongevejscentret Hørsholm . 45 86 03 23

Få bes�g a� en gardinbus og �å e� u�or�lig�ende �ilbud 
�å gardin� og sola�skær�ningsl�sninger. �ing 20�1 ����

Gardinbus

NorlingBo
Altid gode tilbud og inspiration, klik ind på: www.norlingbo.dk

Der �ages �orbehold �or �ryk�e�l og udsolg�e varer.
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Af Katja Nathalie Rasmussen

TOPMODEL  Modeeksperten 
Uffe Buchard sætter scenen for 
dagens modelopgave.

”Forestil dig, at det her er 
morgenen efter en vild fest på 
et hotelværelse. Du vågner op, 
og der er to fyre i din seng,” 
siger han og tilføjer: ”Du skal 
samtidig også sælge skjorten.” 

Vi er på et fotoshoot til tv-
programmet 'Danmarks Næste 
Topmodel'. Caroline Bader fra 
Nærum er med sine blot 15 år 

den yngste af de 13 piger i pro-
grammet. 13 unge, smukke og 
ambitiøse piger, der kæmper 
om at kunne kickstarte karrie-
ren med en modelkontrakt.

”Jeg var rigtig bange”
I hvert afsnit af ”Danmarks 
Næste Topmodel” skal piger-
ne på et fotoshoot, der afgør 
om de fortsætter eller ryger ud 
af programmet. Dagens foto-
session var en grænseoverskri-
dende oplevelse, husker Caro-
line Bader tilbage til foråret, 
hvor programmet blev opta-
get over fem uger.

”Jeg skulle jo have taget bil-
leder med to næsten nøgne 
mænd i en seng. Jeg var rig-
tig bange for det, for jeg har 
aldrig prøvet noget lignende 
før,” siger Caroline Bader.

"Det vil betyde 
alt at vinde"

"Jeg har fået mere selvtillid af at bryde mine egne grænser," siger 
15-årige Caroline Bader om sin oplevelse med tv-programmet 
'Danmarks Næste Topmodel'. Billedet her er fra et af Carolines 
første fotoshoots. Foto: Kanal 4

Caroline om... !
Det sjoveste… ”var at  ■

prøve modellivet. Vi 
blev kørt rundt i limou-
sine og havde hele 
tiden professionelle 
omkring os. Det var 
super fedt.”
Det sværeste… ”var de  ■

forskellige looks, jeg skulle arbejde med, og at jeg skulle 
leve mig ind i forskellige roller under photoshootene, for 
eksempel som femme fatale.”
Det værste… ”var kritikken. Uffe (den ene af dom- ■

merne, red.) siger tingene ligeud. Det skulle jeg lære at 
håndtere.”

Hele 3100 piger meldte sig 
i foråret til programmet. Hun-
drede piger blev inviteret til 
casting, og her ville Caroline 
Baders modeldrømme stoppe. 
Troede hun.

Troede jeg røg ud
”Jeg var sikker på, at jeg ville 
ryge ud med det samme. Jeg 
følte, at de fl este andre piger 
havde meget mere erfaring 
end mig,” siger Caroline Bader, 
der intet kendte til modelbran-
chen, før de tre dommere – 
modeeksperten Uffe Buchard, 
modelbureaudirektøren Jac-
queline Friis-Mikkelsen og tv-
baronessen Caroline Fleming – 

så potentialet i den kønne pige 
fra Nærum.

Hemmelig vinder
Tv-programmet har givet selv-
tilliden et boost, og Caroline 
Bader er da heller ikke i tvivl 
om, hvorfor netop hun skal 
være Danmarks næste topmo-

del: “Jeg er let at arbejde med, 
og jeg er villig til at kæmpe for 
det, for det vil betyde alt for 
mig at vinde,” siger hun.

Vil fl ytte til New York
Carolines drøm er at fl ytte 
til New York og arbejde som 
model. Men inden da skal 9. 
klasse på Nærum Skole gøres 
færdig, og derefter venter tre 

år på gymnasiet. Om Caroli-
ne Bader stryger hele vejen til 
tops i programmet, må hun 
ikke fortælle. Selvom den sid-
ste optagelse kom i kassen i 
maj, afsløres vinderen først for 
seerne den 24. november. 

Caroline Bader kan følges 
i 'Danmarks Næste Topmo-
del'på Kanal 4 hver onsdag 
aften.

15-årige Caroline 
Bader fra Nærum er 
med i slutspurten om 
at blive 'Danmarks 
Næste Topmodel'



17. juni 2008
Indfødsretsprøven

Tilmelding 21. april - 13. maj
Man - torsdag kl. 10 - 18
Fredag kl. 10 - 14

T: 3946 3050
E: info@sprogcenterhellerup.dk
W: www.sprogcenterhellerup.dk

2. december 2010

Tilmelding 11. oktober-28. oktober
Man - torsdag kl. 10 -19
Fredag kl. 10 -14

Peter er din nye 
gardinleverandør som 
tilbyder alt i:

Gardiner
Gardinstænger
Persienner
Plissé
Rullegardiner
Lamelgardiner
Lift/Folde gardiner

NB: Alle muligheder også med motor

GRATIS 

uforpligtende 

tilbud.

Altid konkurrence dygtige priser!
Det kan betale sig, at forhøre sig hos mig!
Bedre kvalitet, bedre service - sikrer et 
bedre resultat.

Bestil et besøg hos den professionelle 
GardinDekoratør
Peter Horslund på tlf. 30 32 19 70 
eller send en sms,
så vil du blive ringet op.

info@gardindekoratoren.dk
www.gardindekoratøren.dk

U
G

E - 40
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Træt af dit job?  Find et nyt i avisen

www.rudersdalavis.dk

Tekst og foto: Peter Mailand

FØDSELSDAG  Der var fest, far-
ver og fl ag, da Dannebrog fre-
dag vajede over Vedbæk Sko-
le i anledning af skolens 35 
års fødselsdag. En dag hvor 
undervisningen var forskudt, 
så skolens 550 elever før-
ste mødte i skole kl. 11 om 
formiddagen. 

I løbet af dagen arrangere-
de eleverne forskellige boder 
med alt fra mad til udfordrin-
ger. Her kunne børn og foræl-
dre smage pizzasnegle, prøve 
hulahop-ringe, kaste med fl ø-

deboller og bytte bamser. Og 
for de elever, der havde forbe-
redt sig, var scenen åben for 
forskellige indslag.

Senere på dagen mødte for-
ældrene op, og der var lan-
ge køer til fl ere boder. En af 
dagens mest besøgte attrak-
tioner, var kælderen, hvor ele-
ver i dagens anledning, havde 
slukket lyset og klædt sig ud i 
"uhyggelige dragter". 

"Normalt er der ikke adgang 
til kælderen, så det er nok der-
for det er så populært," sag-
de koordinator i festudvalget 
Camilla Revensdorff.  

Dagen igennem var der forskellige indslag, hvor børnene optrådte for forældrene, og det trak natur-
ligvis mange tilskuere. 

Der var trængsel ved fl ere af de boder som eleverne havde sat op 
i dagens anledning. Her er det bamseboden, hvor der blev byttet 
bamser. 

Ved fl ere boder handlede det om at teste sine evner. Her er det ved popcornboden, hvor man skulle 
fl ytte popcorn med et sugerør.

  Deltag i debatten på

www.rudersdalavis.dk

Hvad mener du? 

Vedbæk Skole fyldte 35 år
Fredag fejrede Vedbæk Skole 35 års fødselsdag
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www.bistrupkirke.dk

Tænd et lys og slap af  

i Bistrup Kirke.

Kort andagt med musik og et godt ord at gå 
den gryende aften i møde på.

Onsdag d. 13. oktober kl. 17-17.30  
v/ Charlotte Nørballe

Se her alle børn!

Spagetti-Gudstjeneste 

Nu når vi pludselig går den mørke tid i møde, så 
trænger vi til at høre om Lys:
Onsdag den 13. oktober laver vi spagettiguds-
tjeneste for børn og deres forældre.

Kl. 17.00  mødes vi i kirken, hvor der vil være en 
gudstjeneste for børn, vi vil synge et par salmer 
og læse en fortælling fra biblen. 

Kl. ca. 17.30 går alle der har lyst over i sogne-
gården, hvor der vil være spagetti med kødsovs.

Bagefter går man hjem med mætte børn, klar til 
at få læst godnathistorie.

Vi håber mange har lyst til at komme.

Tilmelding til kirkekontoret inden 6. oktober  
på 45 802203 mellem 9 og 13 eller mail til  
anbi@km.dk. Så vi ved hvor mange børn og  
voksne vi bliver. 

På gensyn Xenia Dalgaard Knutzen  

Gudstjenesteliste for Rudersdal Provsti

søndag den 10. oktober 2010  

19. s. e. trinitatis

Søllerød kirke kl. 10.00 Xenia Dalgaard Knutzen

Vedbæk kirke kl. 10.00  Klaus Rosenberg-Larsen

Holte kirke kl. 10.00 Lise Djernes Østergaard

Gl. Holte Kirke kl. 10.00 Kim Jacobsen

Nærum kirke kl. 10.00 Niels Vincens Grunnet
 kl. 11.30 Småbørnsgudstjeneste 
  v/ Niels V. Grunnet og 
  Bruno Rasmussen

Bistrup kirke  kl. 10.00 Søren Storvad

Birkerød kirke kl. 10.00 Inger Merete Hansen

Høsterkøb kirke kl. 10.00 Annemette Norsker

Bistrup kirke:  
Tirsdag 12.10 kl. 19.30 Økunemisk gudstjeneste  
v/ Radoslaw Pawlowski og Charlotte Nørballe
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Har du en nyhed  - Send os et tip

www.rudersdalavis.dk

Af Helle Christoffersen

TILSKUD  Spar Nord Fonden 
overrakte onsdag 25.000 kro-
ner til psykoterapeut Susan-
ne Schefte til brug for hendes 
arbejde med sorggrupper for 
børn og unge i Rudersdal. 

Direktør Jan Kjær, Spar Nord 
København begrunder donati-
onen således:

"Vi syntes, det var et super-
godt formål, så det ville vi 
meget gerne støtte."

 Bankens fond har blandt 
andet støttet hospitalsklovne-
ne og Frelsens Hær.

Ulønnet indsats
Susanne Schefte driver sorg-
grupperne på frivillig, ulønnet 
basis. I øjeblikket har hun en 
gruppe for de 9-12-årige børn 
med otte medlemmer, og en 
gruppe på fem 13-18-årige 
medlemmer. 

"På en skole med cirka 500 
børn vil der være mellem 5-15 
potentielle kandidater til en 
sorggruppe. Så mange vil have 
mistet et nært familiemedlem, 
men der er mange, der ikke er 
opmærksomme på vores eksi-
stens," fortæller hun. 

Børn, der mister forældre 
eller søskende, reagerer på 
mange forskellige måder. Men 

fælles for mange af dem er, at 
omgivelserne måske ikke er 
helt opmærksomme på de pro-
blemer, de kan stå tilbage med, 
og den sorg, der ikke bare er 
væk i næste uge. Mange steder 
er det også et tabu at tale om 
de døde, og børnene har der-
for ingen at tale med. Det kan 
sorggrupperne løsne op for, 
siger Susanne Schefte.

Møder forståelse
"Børnene har tit ikke fået talt 
ordentligt om deres tab, og det 
påvirker dem i dagligdagen på 
mange måder, og det fylder 
enormt i deres bevidsthed. 
Her møder de ligestillede, som 
forstår dem, og det giver dem 
et fællesskab, hvor de kan sige 
de ting, de ellers ikke kan tale 
med nogen om. Det kan være 
helt banalt, som når de andre 
børn ringer hjem fra lejrsko-
le, og der er en mor og far til at 
lytte. Børn, der mangler en for-
ældre, føler pludselig sorgen 
dobbelt, når de ikke er en del af 
det fællesskab. Det er ikke det 
samme, som hvis ens forældre 
er skilt. Her kommer den ene 
forældre aldrig tilbage nogen-
sinde mere. Ofte er der måske 
gået en langvarig sygdom for-
ud, som også har tæret på bør-
nene. Det kan de også snakke 

med os om. Mange børn får 
andre problemer i puberteten, 
og det kan være svært at skelne 
det ene fra det andet. Her kan 
de hjælpes ad med at få talt om 
det. Vi oplever også, at børn, 
der har gået her, da de måske 
var seks år, kommer tilbage 
når de er 13 år, fordi de plud-
selig står med nye problemer, 
som de har brug for at vende," 
siger Susanne Schefte, der dri-
ver sorggrupperne hver uge 
sammen med kollegaen Eva 
Christensen. De holder også 
foredrag på skolerne.

Arbejdet er frivilligt, og de 
får ingen penge til at dække 
udgifter til te, bagværk og 
stearinglys, som altid dan-
ner rammen om de ugentlige 
sammenkomster.

Sparbank Nords bidrag 
går heller ikke til driften, 
men fi nansierer et eksemplar 
til deltagerne af Rikke Høg-
steds bog: Til minde om, som 
er en mindebog til børn og 
unge, der har mistet. Susan-
ne Schefte kan træffes på 
susanne@schefte.dk eller på 
24819878.

25.000 kroner
til sorgarbejde

Susanne Schefte (th) modtog onsdag en check fra Spar Nord Fon-
den på 25.000 til sit sorgarbejde med børn og unge i Rudersdal. 
Pengene går til indkøb af en personlig mindebog til de børn og 
unge, der går i sorggrupperne.

JOBSKIFTE  Forskerparken Scion 
DTU skal fi nde en ny admini-
strerende direktør. Den nuvæ-
rende, Kim Høgh, bliver nem-
lig ny koncerndirektør i Region 
Hovedstaden.

Den 54-årige Kim Høgh til-
træder det ny job den 1. decem-
ber. For Region Hovedstaden 
skal han arbejde med regio-
nale udviklingsopgaver inden 
for så forskellige områder som 
forskning og uddannelse, mil-
jø, trafi k, kultur og regionens 
erhvervsrettede indsats. 

Kim Høgh var fra 2002 

til 2006 kommunaldirek-
tør i den daværende Birkerød 
Kommune.

Hos forskerparken Scion 
DTU har han i de seneste fem 
år beskæftiget sig med erhverv, 
uddannelse, innovation og 
forskning både internationalt, 
regionalt og lokalt.

Må afgive Kim Høgh
til Region Hovedstaden

Kim Høgh, 54, har de seneste 
fem år repræsenteret forsknin-
gen. Nu skal han også tackle 
erhvervsliv, administration og 
politikere i Region Hovedstaden.

FØDSELSDAG    Forfatter og tidli-
gere annoncedirektør Lars Top-
gaard, Birkerød, fylder 70 år lør-
dag den 9.oktober.

Lars Topgaard blev i 1970 
HD og har siden arbejdet hos 
ISS som international mana-
ger og derefter hos DONG med 
marketing. 

I 1982 fi k han job hos Olivet-
ti Danmark som salgsdirektør, 
og i 1984 blev han overfl yttet 
til Olivettis internationale mar-
ketingafdeling i Milano som 
divisionschef. 

Efter fem år i Italien vend-
te han hjem til et job som 
annoncedirektør for Berling-
ske Media og karrieren fortsat-
te som administrerende direk-
tør i konsulentfi rmaet M&C 
MediaCommunication. 

Da Lars Topgaard i 2000 blev 

ramt af kræft, måtte han opgi-
ve at arbejde. I 2002 blev han 
atter ramt af kræften. Efter sin 
sygdom kastede han sig over 
sin store hobby, Delft-fajancer 
og disses baggrund, og han fi k 
mulighed for at realisere sit livs-
værk og skrive et to-binds værk 
om Delft-fajancer, som blev 
udgivet i 2007. 

De seneste fi re år har Lars 
Topgaard sammen med sin 
kone stået for i alt fi re udstil-
linger med udvalgte egne 
Delft-fajancer på fi re museer i 
Danmark.

70 år Forfatter 
og Birke-
rød-bor-
ger Lars 
Topgaard 
fylder
lørdag
70 år.

Susanne Schefte modtog et tiltrængt tilskud
til sit sorgarbejde med børn og unge

Vi har hørt
...AT STENDER I BIRKERØD OG HOLTE  sammen med kædens 
øvrige butikker har deltaget i Redkens store indsamling, 
hvor overskuddet går til Red Barnet i Danmark. Kæden 
anslår at der er samlet mellem 5-10.000 kroner ind i alt. 

...AT BIRKERØD-KORET I DUKKEFORMAT  kan ses i en sjov, lil-
le udstilling på Hovedbiblioteket i Birkerød fra den 12.-31. 
oktober. De cirka 50 kormedlemmer samt dirigenten og pia-
nisten er portrætteret i krydsfi ner med små detaljer, så hver 
enkelt er genkendelig. Udstillingen er skabt af Ewy Hirsvang, 
der selv er medlem af koret.

...AT EN FANTASTISK MUSICAL-
OPLEVELSE  kan fås på Nærum Gym-
nasium i næste uge. Her opfører 
cirka 130 elever musicalen “The 
Wedding Singer” over fi re spil-
ledage fra mandag til torsdag. 
Gymnasiet forventer sammenlagt 
mere end tusind tilskuere. Musi-
calplakaten er kreeret af Christi-
na Leth fra 1.h, der selv er med i 
musicalen som korsanger.

Birkerød Kommunes 
tidligere kommunal-
direktør, Kim Høgh, 
forlader DTU for at 
blive koncerndirektør
i Region Hovedstaden



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

NorlingBo uldplaid
100% ren ny norsk uld. Dansk design. Fås i 12 
�ar�er og �ere ��ns�re. 1�0 	 200 
�. 

 Normalpris 399,- NU 299,-
Vintervarm dundyne
Med 900 gr. hvide sibiriske gåsedun. 
Bæreevne over 11. Vaskbar.
Tilbuddet fås kun i 135 x 200 cm. 

Normalpris 2.999,- NU 1.999,-
Turiform sengetøj
�uri s�rib. 100% egy��isk bo�uld. 
vid eller 
re�e. 
Tilbuddet gælder kun 145 x 200 cm. 
Normalpris 799,- 

 NU 499,- 2 sæt 799,-

Efterårstilbud
hos NorlingBo...

Rødovre Centrun . 36 70 80 40
Lyngby Storcenter . 45 88 74 40

Amager Centret . 32 57 04 00
Kongevejscentret Hørsholm . 45 86 03 23

Få bes�g a� en gardinbus og �å e� u�or�lig�ende �ilbud 
�å gardin� og sola�skær�ningsl�sninger. �ing 20�1 ����

Gardinbus

NorlingBo
Altid gode tilbud og inspiration, klik ind på: www.norlingbo.dk

Der �ages �orbehold �or �ryk�e�l og udsolg�e varer.
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Sega Studio Hillerød · Industrivænget 2 · 3400 Hillerød 
Man lukket · Tirs-tors: kl. 10-17.30 · Fre: kl. 10-18 · Lør: kl. 10-14
Sega Studio Greve · Agenavej 39 · 2670 Greve Strand 
Man og fre: kl. 10-17.30 · Tirs - tors: kl. 10-16 · Lør: lukket
Sega Bussen · Få besøg af Segafagmanden i dit hjem

70 20 10 72 · WWW.SEGA.DK

Sega tilbyder den korteste vej til 
professionel løsning af solafskærmning

eller gardinløsninger til dit hjem. Lad din lokale  
Sega bus gøre holdt hos dig, og oplev på egen 

hjemmebane vores store udvalg – Vi spiller ud 
med gratis opmåling og uforpligtende tilbud.

 SEGA KØRER OVER HELE  SJÆLLAND ·  
FØDSELSDAGEN SKAL  FEJRES  ·  V I  LEVERER VAREN

TIL DINE 
VINDUER

UDSALG 

w
w

w
.k

e-
ar

t.
dk

2.144,-

EKS: ELISSI LAMELGARDIN TIL VINDUE PÅ 2,2 X 2 M.  
VEJL. PRIS FRA 2.681,- EKSKL. MONTAGE

SPAR MOMSEN

NU FRA

514,-
SPAR MOMSEN

NU FRA

EKS: KIRSCH RULLEGARDIN TIL VINDUE PÅ 1,4 X 1,4 M. 
VEJL. PRIS FRA 643,-  EKSKL. MONTAGE

FØDSELSDAGS

ALLE GARDINSTOFFER SPAR 20% 
Mærker som Pagunette, Kvadrat m.fl.

SOLAFSKÆRMNING SPAR 20% 
Persienner, lamelgardiner 
plissegardiner, rullegardiner 
Mærker som Elissi, Kirsch, Stila m.fl. 
MARKISER SPAR 20% 
Mærker som Acrimo, Elissi, Stila

GARDEROBESKABE SPAR 20% 
Hele Sega’s sortiment

KONKURRENCE:
VIND ET REJSEGAVEKORT TIL EN VÆRDI AF 15.000,- KR  
ELLER ET SEGA GAVEKORT PÅ 5000,- KR

DELTAG PÅ www.sega.dk
Sidste frist for deltagelse er 31. oktober 2010
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Shuruk har benyttet Kulturca-
feen på Nærum Skole i ti år.

Af Niels Brühl, 
borgerjournalist , 
Nærum 

JUBILÆUM  Kul-
turcafeen på 

Nærum Skole har 10 års jubi-
læum med masser af succes 
og glæde.  Kulturcafeen blev 
oprettet af kontaktgruppens 
stifter Hanne Bruun, Margit 
Albertus og Gabriele Salmuth 
i år 2000. 

I Kulturcafeen kan man 
som nydansker få hjælp til at 
snakke dansk, læse danske 
tekster, få lektiehjælp til unge 
lige fra folkeskolen til univer-
sitet, anvende computer, spil-
le musik på instrument, bag-
ning og så har der tidligere 
været motion til kvinder. Disse 
aktiviteter bliver hjulpet af for-
skellige frivillige danskere med 
forskellige baggrunde.

"I 10 år har jeg og min fami-
lie kommet i Kulturcafeen, og 
det er til den dag i dag en vig-
tig ting i min familie. Så snart 
mine børn fi k det svært med 
en dansk stil eller studievalg, så 
vidste vi, at Kulturcafeens frivil-

lige kunne hjælpe os igennem 
det. Vi har ikke nogen familie 
i Danmark udover vores lille 
familie, derfor har Kulturcafe-
en og Kontaktgruppen udfyldt 
det tomrum, og det er vi så tak-
nemmelige for. Kulturcafeen er 
et behageligt og dejligt sted at 
være, hvor vi altid har nydt det 
fantastiske selskab med nogle 
vidunderlige mennesker," for-
tæller en af brugerne af cafeen, 
Shuruk. 

Læs mere på  www.ruders- ■
dalavis.dk

Ti år med Kulturcafeen

Af Pia Bech-Niel-
sen, borgerjour-
nalist, Trørød

SEJLADS  Det per-
fekte punktum 

for en god kapsejladssæson, 
for alt fra rutinerede kapsejle-
re til sejlerskole-besætninger 
er netop blevet afholdt. Første 
start i denne sjove og udfor-
drende distancekapsejlads på 
Øresund gik søndag d. 3. okto-
ber kl. 10:00 ud for Vedbæk 
Havn i vindstyrke 12 – mindst.

Stævneleder Johanna fra 
Vedbæk Sejlklub fortalte, at 
der var tilmeldt 175 både til 
kapsej-
ladsen, 
og at 80 
både 
startede. 
Det hår-
de blæ-
sevejr 
på den-
ne dag i 
oktober, 
hvor man 
afholder 
Mumm 
Stelton Cup er næsten ved at 
være en tradition, idet de sene-
ste år har budt på samme vejr-
lig på denne dag. Efter sejlad-
sen beløb skaderne sig til et 
par knækkede master og nogle 
fl ængede forsejl – billigt slup-
pet, når man tager blæsten i 
betragtning. 

Vedbæk 
Sejlklub 
afholdt MUMM 
STELTON       
CUP 2010 



Julehandlen 
er i gang 

– og dine butikker på nettet er klar ...

D:FI ELLER ID VOKS

D.fi  og Id Hair voks er markedets to mest populære vokse.

Sådan opnår du rabatten:

1) put de ønskede varer i indkøbskurven

2) tast ”lokalavisen” i feltet rabatkupon

3) husk at trykke på anvend rabatkupon

Normalpris op til  130,-

Spar op til 65,-

KVALITETS DYNER – BILLIGERE!

Dansk dyne fra Ringsted Dun, med de fi neste 

hvide moskusdun str. 140x200cm. Fås også i 

ekstra lang og dobbelt.

10 ÅRS GARANTI

Vejl. pris 1.999,-

KÆMPE UDVALG AF HUNDEDÆKNER

Alt i Hurttas vinterdækner

STORT UDVALG AF BELYSNING

TIGI STYLING PRODUKTER

Tigi Bedhead eller Tigi Catwalk. 

De bedste stylling produkter til skarpe priser.

F.eks. Curls Rock Amplifi er eller 

Your Highness Root Boost Spray

Normalpris op til 195,-

Spar op til 95,-

www.ezzence.dk www.købdyner.dk

www.AltTilHundOgKat.dk www.tendensshop.dk

www.ezzence.dk

FRIT VALG KUN 65,- KUN 699,-

TILBUD 999,-

FRIT VALG KUN 100,-

EL BØRNEMOTORCYKEL

Anbefalet alder: 3-8 år 

Hastighed: 2,5 km/t

Batteri:  Genopladeligt 1X6V/4,  
5AH batteri

Motor: 1 X 12W 

Oplader: 110V-130V/220-240V

Funktioner: lyd

Klik ind på vores hjemmeside og se vores spændende sortiment.

ELOKAL 

JULEKATALOG

HOLD ØJE MED DIN 

LOKALAVIS I UGE 44

ÅRETS E-JULEKATALOG 

ER PÅ GADEN

www.mm-konsol.dk

KR. 349,- inkl. levering.

ORGANIC COTTON DYNE

135 x 200 cm, 600 gram sibiriske gåsedun, bæreevne 12, 

vår 100% organic cotton, leveres i taske.

Gratis fragt.   Normal pris 2.499,-   Nu pr. stk. 1.299,-

www.living-scandinavia.dk

2 STK. 2.399,-

NILFISK EXTREME X300

TIL DEM DER BARE VIL 
HAVE DET BEDSTE.

Har du brug for en støvsuger med ekstra stærk sugestyrke, 

et topklasse fi lter, lavt lydniveau og lang holdbarhed? En 

Nilfi sk Extreme støvsuger tilbyder alt det og meget mere.

Nilfi sk Extreme er designet til at være robust, og sam-

tidig gøre det let, effektivt og ergonomisk at støvsuge. 

Støvsugeren har bl.a. et ergonomisk håndtag samt et 

teleskoprør, der kan indstilles til enhver opgave.

Ekstrem støvopsamling: En kraftfuld motor 

kombineret med en god konstruktion, giver 

en af de bedste ydeevner på markedet. 

Allergi fi ltrering: HEPA fi lteret stop-

per selv de mindste partikler, såsom 

dyrehår og støvmider. Snavs kommer 

ind og ren luft kommmer ud. 

Ekstrem lydsvag: Lydsvag og stærkt sug 

på samme tid. 

5 års garanti: Du kan være ganske rolig, 

maskinen er bygget til at kunne holde i 

mange mange år.

Vejl. pris 3.699 kr.

www.stov.dk

VORES PRIS 2.255,-

ICECUBE VÆG/LOFT LAMPE

Normalpris 1199,- SPAR 200,- kr.

MANGEGODETILBUD

FRAGT 

KUN

29,- KR

FIND DE BEDSTE TILBUD PÅ NETTET NETOP NU – 

DEFU 100% ØKOLOGISK 
KVALITETS HUNDEFODER 

12,5 KG 

KatteSpecialisten er e-mærket 

og har over 3500 produkter 

til hund og kat.

www.kattespecialisten.dk

PRIS 399,-
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SAXO
Danmarks største internetboghandel

FÅ EN GRATIS 

WEBSHOP
Mere end 50% af borgerne i dit lokalområde handler 

på nettet – vil du også have en webshop.

Få en gratis webshop gennem din lokalavis. 

kontakt@elokal.dk eller (+ 45) 30 12 74 66

SORT ORIGINAL 
G-STAR 
HÆTTETRØJE 
I TOPKVALITET

Spar 200.00

SØLV VEDHÆNG 
MED LÆDERSNOR

IMPERIETS JUVEL
Rejse med Albatros til Indiens ”gyldne trekant”, hvor vi får set en gevaldig 

bid af de mest berømte seværdigheder under komfortable forhold og med 

helpension. 

Rejsen er koncentreret om den kulturelle trekant med byerne Delhi, Jaipur 

og Agra. Her møder der os en eventyrlig verden af gamle forter, sydende 

basarer, smukke paladser og små landsbyer, hvor befolkningen stadig 

lever på kanten af en anden tidsalder. Vi har desuden indlagt besøg i 

Ranthambore Nationalpark, hvor der er gode chancer for at se den maje-

stætiske indiske tiger i sine naturlige omgivelser. 

Et andet af rejsens helt store højdepunkter er storslåede Taj Mahal, der for 

få år siden, fuldt fortjent, blev kåret som et af verdens syv nye vidundere.

Dagsprogram

Dag 1 København – Delhi, Indien.

Dag 2 Til Jaipur og på opdagelse i basaren.

Dag 3 Jaipur. Amber Fort, elefantridning, Jaipur Palace.

Dag 4 Til Ranthambore, på udkig efter den indiske tiger.  

Dag 5 Tigersafari i Ranthambore. 

Dag 6 Besøg i spøgelsesbyen Fatehpur Sikri og videre til Agra.

Dag 7 Agra. Taj Mahal, Det Røde Fort og mulighed for shopping.

Dag 8 Til Delhi. Afskedsmiddag.

Dag 9 Hjemrejse til København.

Afrejse fra København 22. januar 2011

Afrejse fra Billund 24. januar 2011 

LETVÆGTS 
HUNDERAMPE 

Teleskoprampe lavet i alumi-

nium – længde 100-177 cm.

HundeSpecialisten er e-mær-

ket og har over 3500 produkter 

til hund og kat.

www.instores.dk

www.aveny.dk

www.albatros-travel.dk

www.hundespecialisten.dk

OKTOBERPRIS 
KUN KR. 599,00

KUN 398,-

KUN 10.990,-

PRIS 1.198,-

PETER HØEG
ELEFANTPASSERENS BØRN

»Høegs humor er høj, og hans humoristiske latter ruller hen over 

den dårekiste, han med uhøvlede brædder og tommetykke søm 

hamrer sammen om os alle sammen og vores elefanter.«

 – Politiken

www.saxo.com

PRIS 199,95

 
Find alle dine yndlingsprodukter på 
www.matas.dk

Vi pakker 

din gave flot ind 

— helt gratis

AUSTRALIEN

Lige nu tilbyder MyPlanet store australske oplevelser til små penge. 

Oplev f.eks. Sydney fra kr. 11.895. Prisen inkluderer fl y, 3 nætter på 

MyPlanets foretrukne hotel samt en stor oplevelsespakke. Rejsen 

kan kombineres med en række andre oplevelser til særpris.

LUKSUS PÅ BALI

Lad dig forkæle på eksotiske Bali. Du oplever det hyggelige Sanur, 

hvor du bor på det berømte Bali Hyatt, som tilbydder god strand, 

dejlige pools og alverdens spabehandlinger. Herfra går turen til Balis 

nordkyst, hvor du bor i egen villa på det danskejede Damai Lovina 

Villas, som bl.a. er kendt for sin udsøgte gastronomi. Med i prisen er 

foruden fl y, tranfers og hotel en række måltider og oplevelser.

www.myplanet.dk

www.marcopolo.dk

FRA KR. 11.895 MED HOTEL

13 DAGE FRA KR. 15.595

DINE BUTIKKER PÅ NETTET
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V.B. Byggeindustri A/S servicerer en lang 
række trofaste kunder, herunder virksomheder, 

offentlige institutioner og private bygherrer.

Virksomhedens hovedområder omfatter alle former for bygningsarbejder med 
tømrerarbejde i speciale, herunder om- og tilbygninger samt renovering og 

vedligeholdelse af eksisterende ejendomme.

Spar på energien i din bolig
Kontakt V.B. Byggeindustri og få gode råd om energirenovering. Vi har gennemført energivejlederuddannelsen på 

Teknologisk Institut og er derfor ekstra godt klædt på til at vejlede om, hvordan du kan sænke energiforbruget i din bolig. 
Du kan både forbedre indeklimaet og spare penge - f.eks. ved at udskifte vinduer, efterisolere tag og mure eller installere

 solvarme. Vi giver også gerne et tilbud på at udføre arbejdet.

Energirigtige og sikre vinduer
du en langtidsbold-

bar løsning, der forskønner boligen, øger dens værdi og gør et 
evt. fremtidigt salg lettere.

dige varmeforbrug bliver markant forbedret.

yderligere en lang række sikkerhedsanordninger, der reducerer 
risikoen for uindbudne gæster.

  Send en mail eller ring til os for en god løsning.

Vrålyngen 4 · 3540 Lynge
Telefon 48 19 21 00 
www.vbb.dk

TØMRER      SNEDKER      MURER      MALER      BETON      KLOAK

ERHVERV OG PRIVATE

Leverandør til Allerød Komnune
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FORBRUG  Der fi ndes et utal af 
forskellige energiberegnere 
på nettet. Både dem der for-
tæller dig, om det kan betale 
sig for dig at skifte el-selskab, 
og dem, der fortæller dig, hvor 
meget du kan spare ved at skif-
te taget, forbedre isoleringen, 
erstatte gamle vinduer og døre 
med nye etc. 

Du skal som bruger af ener-
giberegnere være opmærksom 
på, hvad hver enkelt beregner 
lægger vægt på, og om det 
stemmer overens med dine 
behov og ønsker. 

Dan dig et overblik
Energiberegnere taler til 
meget forskellige brugergrup-
per. Hvor nogle energibereg-
nere er målrettet husejere 
med en temmelig detaljeret 
viden om deres bolig, er andre 
mere rettede mod dem, der 
ved knap så meget om boli-
gens beskaffenhed. 

Det kan derfor være vigtigt 
at danne sig et overblik over 

de forskellige energiberegne-
re, og den viden du skal have 
om dit hus for at få noget ud 
af beregneren, inden du bru-
ger den.

Nogle beregnere udregner, 
hvor meget du kan spare i kro-
ner og øre, mens andre udreg-
ner, hvor meget vand du kan 
spare, eller hvor meget CO2 du 
kan skåne miljøet for, hvis du 
skifter til mere energirigtige 
løsninger. 

Nogle beregnere inddrager 
etableringsomkostninger og 
eventuel skrotningspræmie, 
mens andre ikke inddrager 
beløb i beregningerne. 

Du skal derfor også tage stil-
ling til, hvilke informationer 
du ønsker at fi nde, inden du 
vælger energiberegner.

Energiberegnere er en ret-
tesnor
Energiberegnere er udmærke-
de at bruge som rettesnor, hvis 
du vil have stillet din nysger-
righed og få et groft overslag 

på, om det kan svare sig at lave 
større forbedringer på boligen 
baseret på eksempelvis boli-
gens alder, opvarmningsform 
og isoleringsgrad. 

Men beregnerne kan på 
ingen måde stå alene, og det 
er derfor vigtigt at supplere 
den viden, du får, med rådgiv-

ning specielt tilpasset dig og 
din boligs behov. 

Undgå fejlinvesteringer
Hvis du som boligejer skal 
beslutte dig for, om det er 
værd at kaste fl ere hundred-
tusinde kroner efter energi-
forbedringer i den store stil, er 

det derfor alfa og omega, at du 
rådslår dig med en professio-
nel håndværker. 

Den professionelle hånd-
værker har et indgående kend-
skab til eksisterende løsninger, 
og ved, hvilke typer energireno-
veringer, der passer til forskelli-
ge hustyper. Dermed risikerer 

du ikke fejlinvesteringer, og 
du er sikker på at få det ønske-
de resultat i form af reduceret 
el/varmeregning, et forbedret 
indeklima og god samvittighed 
i forhold til miljøet.

Denne artikel er udarbejdet 
i forbindelse med kampagnen 
Energitjeck.

Beregn dine energigevinster på nettet

Beregn dit energiforbrug på nettet. Men fi nd den beregner, der passer bedst til dit behov.

På internettet fi ndes der i dag et utal af ener-
giberegnere, der kan give dig hjælp til at be-
regne, hvordan du kan spare på energien, og 
hvilke steder du bør sætte ind med klimaret-
tede investeringer i boligen



Det er ikke ligegyldigt, hvilken løsning du 
vælger til opvarmning af din bolig. 

Vi samarbejder med Danmarks førende 
leverandør af miljørigtige varmeanlæg, 
Gastech-Energi. Sammen med dem fi nder 
vi den perfekte løsning på dit behov – 
hvad enten det drejer sig om markedets 
bedste naturgaskedler fra Geminox eller en 
energieffektiv varmepumpe fra CTC. Begge 
løsninger kan ideelt kombineres med sol-
varme til opvarmning af brugsvandet. 

Som din lokale varmeinstallatør står vi for 
alt det praktiske. 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud, og 
lad os vise dig sort på hvidt, hvor meget du 
kan spare på dit nye, miljøvenlige varme-
anlæg.

Tænk miljørigtigt og spar penge!
Varmefornuft

Vi ejer ikke naturen. 

Vi har den kun til låns 

af vores børn!

KLINTEHØJ VÆNGE 7 · 3460 BIRKERØD
TLF. 45 81 55 77 · TELEFAX 45 82 12 77 · JB@PSN-VVS.DK
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SOLVARME  Det kan umid-
delbart synes som en stor 
mundfuld, når du skal ud 
og investere i eksempelvis et 
solvarmeanlæg. 

Men i langt det fl este tilfæl-
de tjener energiinvesteringer-
ne sig hjem i løbet af ganske få 
år, og de mange fordele, så som 
forbedret indeklima, æstetiske 
og tidssvarende løsninger, kan 
høstes fra dag ét. 

Varmeregningen falder
Ved at fortage energirenove-
ringer opnår du mange forde-
le både på kort og på langt sigt. 
Blandt de væsentligste fordele 
er, at din varmeregning fal-

der markant. Især i boliger 
med olie eller naturgas vil 
den økonomiske gevinst være 
mærkbar. 

Du vil også opnå et sunde-
re og mere behageligt inde-
klima, idet dit hus bliver rare-
re og lunere indvendigt. Der 
vil være mindre træk og lavere 
risiko for skimmelsvamp. 

Desuden kan du få mere 
for dit hus, hvis det er velisole-
ret, når du skal sælge det. Dels 
fordi et velisoleret og energi-
renoveret hus nemlig er lig 
med en lavere el- og varme-
regning. Det er noget, der gør 
din bolig mere attraktiv i en 
salgssituation. 

Dels fordi, du vil få en bedre 
mærkning i den påbudte ener-
gimærkerapport, hvis dit hus 
er renoveret.

Tilbagebetalingstid for sol-
varmeanlæg
Mens udgifterne ved brug af 
konventionelle brændstoffer 
i fremtiden fortsat vil stige, så 
består solvarme af et enkelt 
og brugervenligt anlæg, der er 
næsten vedligeholdelsesfrit, og 
som efter en tilbagebetalings-
periode ender med at levere 
billigt, varmt brugsvand. 

Et solvarmeanlæg kan der-
for være en god investering for 
mange husejere, og solfange-
ren kan bygges ind i alle tage 
fra 15° – 90°. 

En særlig god effekt opnås 
ved tage der har taghældning 
på 30° eller mere, selv hvis 
taget ikke er sydvendt.

Solvarme er en vedvarende 
energiløsning
Et solvarmeanlæg kan dække 
helt op til 70 pct. af dit behov 
for energi til opvarmning af 
varmt brugsvand, og anlæg-
get behøver ikke at være grimt 
og skæmmende for huset. 
Det kan bygges sammen med 
ovenlysvinduer i en harmonisk 
tagløsning.

Med en smule håndværks-
mæssig erfaring kan du selv 
sætte et solvarmeanlæg op og 
få leveret varmt brugsvand på 
en miljørigtig måde. Og så er 
det varme vand i princippet 
helt gratis.

Denne artikel er udarbejdet 
i forbindelse med kampagnen 
‘Energitjeck’.

Din investering i energi tjener sig hjem

OPSPARING  Det er en kendt 
sag, at isolering af huset er en 
af de allerbedste investerin-

ger, man kan foretage som 
boligejer. 

Der er ikke meget at betæn-

ke sig på, da både varmen og 
pengene fosser ud af et dårligt 
isoleret hus. 

Derfor er det bare med at 
komme i sving og få efterisole-
ret din bolig, det kan spare dig 
for mange penge, og give dig 
et væsentligt bedre indeklima. 

Kan ikke betale sig at lade 
være
Banker og realkreditinstitut-
ter er generelt villige til at låne 
penge ud til energirenovering, 
da det er en meget fornuftig 
investering. 

I mange tilfælde tjener 
investeringen sig forholdsvis 
hurtigt hjem i form af redu-
cerede el-regninger og højere 
boligværdi.

Umiddelbart kan det måske 
virke som rigtig mange penge, 
der skal investeres i energifor-
bedringer, men ofte kan det 
ikke betale sig at lade være 
med at renovere. 

Du spilder nemlig utroligt 

mange penge hver dag, hvis du 
undlader at energirenovere. 

Fik betalt nyt køkken
Et dårligt isoleret hus fra 
1960’erne på 130 m2 er et godt 
eksempel på det økonomiske 
potentiale, der gemmer sig i 
specielt ældre boliger. 

Husets ejer beslutter at inve-
stere i et nyt køkken og nye hvi-
devarer til i alt 122.000 kr. 

De nye hvidevarer vil give en 
el-besparelse på omkring 500 
kr. om året. 

Ved samtidig at investere 
36.000 kr. i hulmursisolering 
og loftsisolering nåede bolig-
ejerens samlede årlige energi-
besparelse helt op på 10.400 
kr. om året. 

Det betyder at besparelsen 
på energikontoen er større 
end udgifterne til det nye køk-
ken, og rådighedsbeløbet bli-
ver større.

Isolering som pensionsop-
sparing
Jo større energiudgifter bolig-
ejere har inden der ener-
girenoveres, jo bedre er 
investeringen. 

Det svarer til at bruge en el-
sparepære i hjemmet frem for 
en almindelig glødepære: Den 
vil indledningsvis være dyrere 
at købe, men billigere at bruge 
i det lange løb.

“Der kan være mange pen-
ge at hente ved at konverte-
re friværdi til isolering eller at 
betragte isoleringsarbejdet som 

en pensionsinvestering. Hvis 
isoleringsarbejdet skal fi nansie-
res, indebærer det naturligvis 
en ekstra omkostning til renter 
og afdrag, men den omkost-
ning vil ofte være langt mindre 
end den besparelse, der opnås 
på varmeregningen,” fortæller 
Claus Conradsen, boligkonsu-
lent i Spar Nord.

Hold på varmen - 
og på pensionen
Tidligere har energiudgifter til boligen været et 
fast, nødvendigt onde, men en energirenove-
ring af boligens isolering kan vise sig at være 
en god økonomisk investering

Isolering af huset er en af de 
allerbedste investeringer, man 
kan foretage som boligejer. Ekstra isolering kan dække over:

Loftet. Her kan du relativt nemt se, om der mangler isolering. Et  ■

energirigtigt hus bør minimum have 350 mm isolering på loftet. 
Du kan let efterisolere selv eller få fat i en isolatør til at klare det 
for dig. 
Ydervægge. Kontakt et anerkendt isoleringsfi rma. De undersø- ■

ger gerne huset og giver tilbud på forskellige muligheder for 
efterisolering. 
Isolering af rør. Mange huse har isolerede varmerør i kældre  ■

eller i kolde loftrum. 
Gulve. Støbte gulve direkte mod jord bør altid isoleres i forbin- ■

delse med ombygning. Huse med trægulve, og krybbekældre 
kan lettere efterisoleres. Isolering af gulve giver markant bedre 
velvære. 
Efterisolering af gulve foretages som regel kun sammen med  ■

ombygninger, men her bør det også ske. Det er for sent når det 
nye gulv er lagt. Kilde: Spar Nord

Denne artikel er udarbejdet i forbindelse med kampganen ‘Energitjeck’.

FAKTA

En energirenovering af boligen fører et hav af 
fordele med sig. Mange tøver alligevel, inden de 
kaster sig ud i renoveringsprojekterne

Mangler i plads?  Tjek boligsiderne

www.rudersdalavis.dk



Kom og støt BSV’s 2. divisionshold på Vedbæk Stadion
Entre: 50 kr. for Voksne, 20 kr. for børn/pensionister

Lørdag d. 9. oktober 2010 kl. 15.00

BSV  –  Frederikssund

2. Division     

Hovedsponsor 2010 FONA
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SPORT

GOLF  13-årige Simon Riggelsen fra Furesø Golfklub har vundet 
Dansk Golf Unions landsfi nale i Short Game i skarp konkurrence 
med 600 kombattanter. Short Game omfatter det meget korte 
spil foran green, der kræver særlig stor følelse og megen præci-
sion. Simon vandt overbevisende med 92 points og blev desuden 
kåret til ”Årets DGU Short Game drengespiller.” /lo

Furesø’er dansk golfjuniormester
FODBOLD  På kasser af Metin Celik og Rasmus Bogh sikrede Skjold 
Birkerød sig en helt vital 2-1 sejr ude over Værløse i Danmarksse-
riens Pulje 1. Dermed rykker Skjold op på 3. pladsen i puljen, kun 
et enkelt point fra Avedøre, som i øjeblikket indtager den opryk-
ningsgivende 2. plads. Efter otte spillede kampe råder Skjold over 
rækkens bedste forsvar med kun otte indkasserede mål. /lo

Vigtig sejr til Skjold

Af Thomas Lesly Rasmussen

TENNIS  I u-10 herre- og dame-
single vandt henholdsvis Oli-
ver Basse og Sarah Granhof i 
to sæt over Christian Hillmann 
og Emma Staffeldt. I u-12 her-
re- og damesingle viste Kristof-
fer Berge og Filippa La Cour 
stor klasse og vandt i overlegen 

stil i fi nalen over henholdsvis 
Christoffer Løvschall og Jose-
fi ne Topsøe.

I u-14 herre- og damesin-
gle var der igen klasseforskel i 
de to fi naler. Philippa Søgaard 
vandt en velspillet kamp mod 
Marie-Louise. Niklas Sigfred-
sen, som virkelig viste stor klas-
se under hele turneringen viste 

Blæsende 
mesterskaber
Klubmesterskaberne i Vedbæk Tennisklub blev i 
år spillet på en lidt blæsende men til tider skøn 
efterårsdag hvor fl ere var mødt op for at se de 
spændende fi naler

Vedbæk Tennisklubs talenter 
har netop afviklet årets klub-
mesterskaber 2010.

Af Lars Olrik

BOKSNING  Birkerød Idrætscen-
ter dannede i weekenden ram-

men om såvel diplom- som 
Future Fighter-stævne.

Lørdag blev diplomstævnet 
afholdt i klubbens træningslo-

kale på 1. sal, og den var fyldt til 
randen af venner og bekendte 
til bokserne.

Deltagere fra 10 forskellige 
klubber på Sjælland fi k over 
14 kampe vist både god og 
teknisk velfunderet boksning, 

Boksefolket indtog Birkerød Tarhan Galaev til venstre i 
billedet tog endnu en overbe-
visende sejr, da svenske Kalle 
Mattsson blev besejret ved 
Rudersdal Bokseklubs Future 
Fighter-stævne.

Af Lars Olrik

HÅNDBOLD  Et benhårdt arbej-
de udført af trænere, spillere 
og bestyrelse bærer nu frugt 
for BHK, der for nærværende 
har elitedamerne i 3. division, 
mens U18-pigerne har indta-
get 1. division øst. Såvel U14-
pigerne som U-14-drengene 
er begge at fi nde i 2. division. 
Trods den store succes har 
bestyrelsen dog stadig udfor-
dringer at tackle. 

”Vi mangler i øjeblikket fl e-
re spillere til klubbens hold, for 
at trupperne kan blive bredere 
og komme helt til tops. En træ-
ner til vores dygtige U16 piger 
ville heller ikke være af vejen,” 
siger Niels Møller Hansen, som 
er træneransvarlig på ung-
domssiden op til U18 og næst-
formand i BHK. 

BHK’s damehold står for en 
præstation af de helt store. De 

er rykket op hver eneste sæson 
gennem de seneste tre år, og 
holdet er gået fra sejr til sejr.

 ”Vi ligger i øjeblikket til en 
placering over midten i 3. divi-
sion, og det er jo helt fanta-
stisk, at det er de samme spil-
lere, som har formået at udvik-
le sig så meget i de seneste 
par år,” siger holdtræner John 
Arnholtz. 

I den lidt yngre boldgade 
har U18 pigeholdet netop kva-

lifi ceret sig til at spille i 1. divi-
sion Øst. Det betyder, at hol-
det skal op imod nogle af de 
bedste hold herhjemme, og at 
Birkerød Idrætscenter vil læg-
ge gulv til mange af de dame-
landsholdsspillere, der netop 
har vundet guld ved Ungdoms 
OL. 

Der er dermed lagt op til 
mange spændende opgør hen 
over efteråret og vinteren.

BHK brager frem

Birkerød Håndbold Klubs talentfulde U18-damer er nu at fi nde i 
landets bedste række.

ingen nåde og vandt i overbe-
visende stil over Emil.

I u-16 herresingle vandt 

Jakob Skov sin fi nale med sta-
bilt tennis over hele linjen 
mod en velspillende Christian 

Wedell-Wedellsborg.
I u-18 herresingle samt åben 

række skulle Tobias Arleth og 

Rasmus Foss dyste mod hinan-
den. Drengene var blevet enige 
om at spille én kamp der skulle 
afgøre fi nalen i begge rækker, 
så der var blevet lagt op til en 
gyser for tilskuerne. Det blev 
en rigtig velspillet fi nale hvor 
drengene gav alt hvad de hav-
de. Rasmus Foss vandt første 
sæt, og dernæst vandt Tobias 
Arleth et tæt andet sæt og så 
skulle de ud i et afgørende sæt. 
Der blev virkelig kæmpet, så 
meget at Rasmus Foss desvær-
re pådrog sig en skade i låret, 
som gjorde at han måtte træk-
ke sig ved stillingen 0-3 i afgø-
rende sæt. En fl ot fi nale der 
desværre måtte have en ærger-
lig afslutning.

der lover godt for udøvernes 
fremtid. 

Dagen efter var der Future 

Fighter-stævne på plakaten, 
og her blev der bokset 13 kam-
pe mellem udvalgte boksere 

fra Sjælland og Skåne. Sjæl-
land vandt matchen 9 – 4, og 
fra Rudersdal Bokseklub var 
såvel Tarhan Galaev som Male-
ne Barnekov i aktion.

Tarhan vandt sin kamp på 
point med cifrene 32 - 21 over 
Kalle Mattsson, mens Male-
ne tabte sit opgør mod Agnes 
Alexiusson med 26 - 32. Agnes 
blev efter stævnet kåret til bed-
ste svenske fi ghter.

Masser af håndmadder uddelt, da Rudersdal 
Bokseklub inviterede til dobbeltarrangement

Hele fi re hold i Birke-
rød Håndbold Klub 
spiller nu divisions-
håndbold 



Priserne er vejledende og ekskl. leveringsomkostninger (kr. 3.680) og evt. metallak. Swift kører mellem 20,0 og 20,4 km/l ved blandet kørsel i henhold til EU-norm. CO2-udslip pr. km: 113 – 116 gram pr. km. Foto viser Swift GL med tågelygter og alu-fælge, der er ekstraudstyr.

Mere sporty og køreglad end nogensinde. Fra kr. 127.900. 
Premiere i weekenden kl. 11-16

Premiere 
Den helt nye Swift

Nu kan du få mere af alt det, som gjorde 
den første Swift så populær. F.eks. unikt de-
sign og endnu skarpere køreegenskaber. 
Sikkerheden er forbedret med 7 airbags 
som standard og 5 Euro NCAP stjerner. Den 

er mere økonomisk end nogensinde, selv 
om den har 94 hk. For med hele 20 km/l ved 
blandet kørsel koster den nye Swift dig kun 
kr. 260 i halvårlig ejerafgift. Og derudover 
fås den nye Swift også med automatisk 

stop/start teknologi på motoren, så du kan 
forbedre brændstoføkonomien endnu mere. 
Til gengæld er der ikke sparet på komfor-
ten, så kom og nyd den og alt det andet til 
premieren på den helt nye Swift. Her får du råd til en ordentlig bil

Åbningstider - værksted:
Mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.00
Lørdag: Lukket

Birkerød kongevej 73 - 3460 Birkerød - Tlf. 45 81 72 78 -  www.selch-auto.dk

Åbningstider - salg:
Mandag-fredag: 9.00-17.30
Lørdag: LUKKET
Lørdag: 11.00-16.00
Søndag: 11.00-16.00
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Af Helle Christoffersen

SÆRUDSTILLING  Der er kræs for 
Alfi ster og bil-afi cionadoer hos 
Sommers Automobil Museum 
i disse måneder, hvor en sær-
udstilling om Alfaer netop er 
blevet åbnet. 14 skinnende 
pragteksemplarer har fundet 
vej til udstillingen, og perlen 
i samlingen er jazzmusikeren 
Svend Haubergs Alfa Romeo 
6C 1750 Gran Sport Zagato fra 
1930, som også betegnes som 

Danmarks fi neste sportsvogn. 
Rød lader til at være den 

foretrukne farve til de smarte 
sportsvogne, men der fi ndes 
også andre farver og model-
ler på udstillingen. Hvem vid-
ste fx at Alfa havde fremstillet 
en jeep? Det gjorde de i en kort 

periode efter krigen, og det er 
lykkedes at skaffe et eksem-
plar. En grøn 70'er-model af 
Romeo'en med 8 cylindre er 
der også blevet plads til. 

Bilguf for entusiaster
Ole Sommer viser denne dag 

selv rundt blandt de velholdte 
biler i museet, og at man har at 
gøre med en ægte bilentusiast, 
er der ingen tvivl om. Han kan 
tale længe og henført om kar-
rosseri og tekniske detaljer i 
alle bilerne, ligesom han ken-
der historien bag modellerne. 

"Det er motiverende at ska-
be disse særudstillinger, som vi 
har to af hvert år. Jeg har altid 
været meget interesseret i de 
mennesker, der skabt bilerne, 
så det er en del af min drivkraft. 
Og så er der noget særligt ved 
ældre biler. De biler, folk kører 
i nu tildags, er jo uinteressante. 
Når man lukker motorhjelmen 
op, så er der ikke noget at pille i. 
Det er da trist," smiler han.  

Også jaguarer
Rundturen bringer os forbi 
en Alfa Romeo Spider Duetto 

fra 1967. Modellen er magen 
til den, Dustin Hoffman kør-
te rundt i, da han blev forført 
af Anne Bancroft i fi lmen The 
Graduate. Alfa lancerer netop 
nu en ny model af Giulietta'en, 
men ægte Alfi ster kan beun-
dre et meget smukt eksemplar 
af modellen fra 1962, som til-
hører museet, og som var den 
første seriebyggende model 
fabrikken fremstillede efter 2. 
verdenskrig, hvor den blev søn-

derbombet af amerikanerne. 
Udstillingen kører frem til 19. 

december, og hvis man ikke kan 
nøjes med ældre Alfaer, så rum-
mer museet en imponerende 
samling af blandt andet jagua-
rer, men også en række andre 
fi ne, ældre modeller. Blot ingen 
amerikanske og tyske biler.  

Åbningstider: Søndag kl. 
14-17 og onsdag kl. 18-21. Læs 
mere på www.sommersauto-
mobilmuseum.dk 

Stor Alfa-udstilling i Nærum
Svend Haubergs Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Zagato fra 1930, som også er blevet kaldt Danmarks 
fi neste sportsvogn. 

Ole Sommer ved siden af en Alfa 1900 Super Sprint fra 1956.

Tre skønheder på stribe: Alfa Romeo Spider Duetta 1967, Alfa Ro-
meo 1900 Super Sprint 1956 og Alfa Romeo Giulia Sprint 1600 GTA.

Et grønt lyn fra 
70’erne: En Alfa 
Romeo Mon-
treal med 8 
cylindre under 
motorhjelmen. 

Sommers Automobil 
Museum fejrer Alfa 
Romeos 100-års jubilæ-
um med en særudstilling



JEG KENDER MIN BY OG SÆLGER DEN HVER DAG

FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET

www.danbolig.dk
www.boligsiden.dk

ÅBENT HUS: SØNDAG D.10/10 KL. 14.00 - 14.30

BIRKERØD Bistrupvej 46 1.

SAG: 110310

VILLALEJLIGHED Fredeligt tilbage-
trukket fra Bistrupvej gemmer sig
dette murstenshus, hvor 1.salen nu er
til salg - 97 kvm. bolig + skøn vest-
vendt balkon mod Birkerød Sø,
brugsret til have og med tilhørende
carport/udhus.

2.350.000/120.000
13.172/10.368...............................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
5.897/4.518...........................BRT/NTRTPL.

....................KNT/UDB

97
1/2..........Stuer/Vær

1....................Etager

............Bolig m² 1979/87
660...........Grund m²
JA....................Have

.....Byggeår ÅBENT HUS: SØNDAG D. 10/10 KL.  12.50 - 13.10

BIRKERØD Birkerød Parkvej 30 1. Dør/lejl. 14

SAG: 113610

EJERLEJLIGHED Lejligheden er beliggende på 1.sal - den rummer: en-
tre/forstue med plads til PC-eren, spisebordet eller sovebriksen, pænt køkken i
, lille mellemgang, badeværelse med bruser samt meget stor sydvendt opholds-
stue med masser af vægplads og dør til forstuen. Der er tinglyst ret til eget
kælderrum, og der er desuden masser af parkeringspladser, fællesvaskeri, cy-
kelkælder, kabel-tv mm. Boligen er specielt velegnet til en enlig eller et ungt
par som begynderlejlighed eller forældrekøb - kom og se!

845.000/45.000
6.118/5.562...................................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
3.573/3.515...BRT/NTAFDRAGSFRIT RTPL

........................KNT/UDB 47..........Tinglyst m²
1........................Vær
1....................Etager

1959
1. Sal......Placering

JA..........Kælderrum

...........Byggeår

ÅBENT HUS: SØNDAG D. 10/10 KL. 11.20 - 11.40

BIRKERØD Møllevangen 1 2. TH

SAG: 114110

ANDELSBOLIG Flot, lys og indby-
dende andelsbolig (76 kvm. incl. ad-
gangsareal ) - pænt istandsat med
respekt for den gamle charme med
højt til loftet, bræddegulve mm.. Du
er lige midt i smørhullet af Birkerød.
Pak kufferten og flyt lige ind!

450.000
5.543........................................Boligydelse

730...........................Anvendelsesudgifter

........................................Købspris

76
1/1..........Stuer/Vær

1....................Etager

............Bolig m² 1940...........Byggeår

ÅBENT HUS: SØNDAG D. 10/10 KL. 13.15 - 13.35

BIRKERØD Lyngborghave 50 01. MF

SAG: 112010

EJERLEJLIGHED Flot og veludnyttet
2 vær. (53 kvm.) med lys vestvendt
udsigt og med Birkerøds måske bil-
ligste fællesudgifter. Boligen rummer:
fordelingsgang, pænt renoveret ba-
deværelse, soveværelse, lyst køkken
samt rummelig opholdsstue.

985.000/50.000
6.317/5.649...................................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
3.338/3.249...BRT/NTAFDRAGSFRIT RTPL

........................KNT/UDB

53..........Tinglyst m²
1/1..........Stuer/Vær

1....................Etager

1972
JA..........Kælderrum

...........Byggeår

ÅBENT HUS: SØNDAG D. 10/10 KL. 13.25 - 13.45

BIRKERØD Byagervej 121 1. TH

SAG: 114210

EJERLEJLIGHED Boligen er velin-
drettet og har fået skiftet vinduer,
isoleret ydervæg og pænt køkken. Bo-
ligen indeholder: entré med gardero-
beskabe, badeværelse, flot Aubo køk-
ken, stort soveværelse samt vestvendt
og lys opholdsstue med fransk altan.

1.095.000/55.000
7.494/6.847...................................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
4.093/4.114...........................BRT/NTRTPL.

......................KNT/UDB

62..........Tinglyst m²
1/1..........Stuer/Vær

1....................Etager

1959
JA..........Kælderrum

...........Byggeår

ÅBENT HUS: SØNDAG D. 10/10 KL. 12.10 - 12.30

BIRKERØD Vandtårnsvej 7 ST

SAG: 112610

EJERLEJLIGHED En hyggelig 1 vær.
med sydvendt have og dejligt belig-
gende i Ravnsnæs Park. Lejligheden
indeholder: entré m/garderobeplads,
velindrettet køkken, pænt badeværelse
samt lys opholdsstue med udgang til
sydvendt have. Eget kælderrum.

895.000/45.000
6.132/5.562...................................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
3.465/3.411...........................BRT/NTRTPL.

........................KNT/UDB

46..........Tinglyst m²
1/0..........Stuer/Vær

1964/84
JA..........Kælderrum

.....Byggeår ÅBENT HUS: SØNDAG D. 10/10 KL. 10.45 - 11.05

BIRKERØD Birkerød Parkvej 26 St. Dør/lejl. 45

SAG: 114010

EJERLEJLIGHED Denne lejlighed ligger i stuen med en helt fantastisk udsigt
over de grønne fællesarealer og en lille "skov". Lejligheden indeholder stor
forstue, hvor du kan have din computer stående, super flot køkken med både
vaskemaskine og opvaskemaskine, dejlig lys stue med udgang til hyggelig vest-
vendt have, stort soveværelse og badeværelse med bruser, hvide fliser og hvidt
skabsarrangement ved vasken. På svalegangen har du sol om morgenen, så her
kan du nyde morgenkaffen om sommeren. Gode parkeringsmuligheder, kælder-
rum og vaskeri. Lejligheden er lige til at flytte ind i, så vent ikke for længe,
da der er rift om disse lejligheder.
 

1.350.000/70.000
9.318/8.257...................................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
5.166/4.919...BRT/NTAFDRAGSFRIT RTPL

......................KNT/UDB 59..........Tinglyst m²
1/1..........Stuer/Vær

1....................Etager

1960
Stuen......Placering

JA..........Kælderrum

...........Byggeår

ÅBENT HUS: SØNDAG D. 10/10 KL. 12.30 - 12.55

BIRKERØD Bakkekrogen 21 st Dør/lejl. 1

SAG: 114310

EJERLEJLIGHED Omgivet af flot na-
tur og med få skridt til indkøb og
bus sælges en billig og veludnyttet 1
vær. med smart indrettet stor alkove
som soveværelse. Der er nyere flotte
termoruder, radiatorer samt køkken.
Adgang til eget kælderrum.

795.000/40.000
5.508/4.996...................................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
3.091/3.048...........................BRT/NTRTPL.

........................KNT/UDB

39..........Tinglyst m²
1/1..........Stuer/Vær

1....................Etager

1959
JA..........Kælderrum

...........Byggeår

ÅBENT HUS: SØNDAG D. 10/10 KL. 11.45 - 12.05

BIRKERØD Hovedgaden 9 3. TH

SAG: 114910

ANDELSBOLIG Kun et stenkast fra
Birkerød gågade finder I denne
højloftede lyse andel. Lejligheden er
lige til at gå til og har smukke lyse
plankegulve hvilket passer perfekt til
den romantiske stil der møder én når
man træder indenfor. 

430.000
6.197........................................Boligydelse

820...........................Anvendelsesudgifter

........................................Købspris

85
2/1..........Stuer/Vær

1....................Etager

............Bolig m² 1940...........Byggeår

ÅBENT HUS: SØNDAG D. 10/10 KL. 13.00 - 13.20

BIRKERØD Byagervej 115 1. MF

SAG: 114810

EJERLEJLIGHED Her er en lejlighed
som er lige til at flytte ind i. Lejlig-
heden byder på: rummelig entre med
garderobeskab, renoveret badeværelse
med gulvvarme, bruseniche , nyere
køkken, stort soveværelse samt vidun-
derlig vestvendt opholdsstue.

995.000/50.000
6.991/6.463...................................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
3.927/3.976...........................BRT/NTRTPL.

........................KNT/UDB

58..........Tinglyst m²
1/1..........Stuer/Vær

1....................Etager

1959...........Byggeår

DanBolig v/Lis Rasmussen
HOVEDGADEN 21A, 1., BIRKERØD

RING: 4581 4581

Maria 
Bach, 
Sags-
koordinator

Nynne 
Bugat, 
Sags-
koordinator

Susan 
Green, 
Statsaut. 
Ejd.mgl

Troels 
Pedersen, 
Salg & 
Vurdering

Pernille 
Lindeberg, 
Statsaut. 
Ejd.mgl/
Valuar

Jens Black, 
Civil-
økonom

Lis  
Rasmussen, 
Indehaver
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MUSIK

ROBERT SCHUMANN 
LIEDMARATON.  Fredag 8/10 
til søndag 10/10 kl. 15/hhv kl. 
20. Fire af Danmarks bedste 
unge sangere, en pianist og 
DR-musikjournalist og forfatter 
Valdemar Lønsted mødes til en 
fejring af komponisten Robert 
Schumann. Gl. Holte Kirke, 
Kohavevej 81.

HOLTE FOLKEMUSIKHUS.  Lørdag 
9/10 kl. 20-23.  Åbent hus med 
“Rimmen” og Husorkesteret. 
 Aftenen byder på dans til spil-
lemandsmusik. Arrangeret af 
Holte Folkemusikhus, Pilehuset, 
Pile Allé 2.

BAROKMUSIK I VEDBÆK 
KIRKE.  Søndag 10/10 kl. 15. 
To fornemme musikere kan 
høres i Vedbæk Kirke: profes-
sor ved Vatikanets Institut for 
Kirkemusik i Rom Federico del 
Sordo og trompetisten Thomas 
Seitz, der er docent ved univer-
sitetet i Augsburg. På program-
met er engelsk, tysk og italiensk 
barokmusik. Vedbæk Kirke, 
Enrumvej 30.

PROMENADEKONCERT.  Søndag 
10/10 kl. 16. Det sjælland-
ske underholdningsorke-
ster under ledelse af Jørgen 
Fuglebæk spiller wienermu-
sik og anden underholdnings-
musik. Dronninggårdskolen, 
Rønnebærvej 33.

FREDAGSCAFÉ SINGELFESTER.
DK.  Fredag 15/10 kl. 19.30. Vi 
er klar med fredagscafé i ulige 
uger. Drikkevarer kan købes. 
Også for par. Singlefester, 
Brådebæksvej 33 K.

FEST SINGELFESTER.DK.  Lørdag 
16/10 kl. 18.30. Par er også 
velkomne. To-retters menu. Dj 
Ole Nørgaard spiller danseven-
lig musik. Medlemskab af for-
eningen kræves. Singlefester, 
Brådebæksvej 33 K.

TEATER

SKÆVE HISTORIER.  Søndag 
10/10 kl. 13.30 og kl. 15. Teater 
over en håndfuld af den dan-
ske forfatter Kim Fupz Aakesons 
bedste fortællinger. Lige ud af 
posen, med oprørske kovendin-
ger og et skævt smil til kana-
riefuglen. Kim Fupz Aakeson 
skriver historierne i sit eget 
univers - som altid underfun-
digt, rørende og til eftertanke. 
Hovedbiblioteket i Birkerød, 
Stationsvej 38.

UDSTILLINGER

NATURALISTISKE FARVERIGE 
OLIEBILLEDER.  Fredag 1/10 
til lørdag 30/10 i bibliotekets 
åbningstid. Reklametegneren, 
der blev kunstmaler. Holte 
Bibliotek, Holte Midtpunkt 23, 
2. sal.

EFTERÅRSUDSTILLING 2010. 
 Søndag 10/10 til fredag 22/10 
Mandag-fredag kl. 9-15, lør-
dag-søndag kl. 14-17. Susanne 
Secher, tekstiltryk og Winni 
Heilmann, maleri udstiller deres 
værker i en smuk koloristisk 
symbiose. Havarthigaarden, 
Havarthivej 6.

BØRN

LEGESTUEN ENGLEBØRN. 
 Mandag 11/10 og onsdag 13/10 
kl. 10-12. I kirkens konfi rmand-
lokale er der leg, sang og hygge-

ligt samvær. Kr. 10 for kaffen. Gl. 
Holte Kirke, Kohavevej 81.

HVOR KRAGERNE LANDER. 
 Torsdag 14/10 til onsdag 27/10 
i bibliotekets åbningstid. 
Sanseudstillingen sætter gang i 
både bevægelse, fantasi og leg 
med aktiviteter, der knytter sig 
til livet på en bondegård. Kom 
og oplev maskinhallen, stalden, 
bondehuset og træet. Alder: 2-6 
år. Hovedbiblioteket i Birkerød, 
Stationsvej 38.

ØVRIGT

MØD KOMPONISTEN MOGENS 
CHRISTENSEN.  Mandag 11/10 
kl. 19.30. Mogens Christensen 
fortæller om sit projekt med 
unge, der arbejder aktivt med 
musik. Foredraget foregår i 
LilleSal ved Hovedbiblioteket i 
Birkerød. Arrangeret af Ny Musik 
i Birkerød.

SKAK I STRÅHUSET.  Tirsdag 
12/10 kl. 13-16.30. Henvendelse 
kan ske på telefon 45424379. 
Stråhuset, Vangeboled 5.

DEN SMITTENDE TRO.  Tirsdag 
12/10 kl. 18-21.30. En fortælling 
om kristne i Afrika. Arrangeret af 
Indre Mission, Birkerød. Ansgar 
missionshus, Dambakken 8.

BRUNCHFOREDRAG.  Lørdag 
9/10 kl. 10-13. “Kærligheden 
og virkeligheden”. Mads 
Christoffersen, generalsekre-
tær i Danske Kirkers Råd, læg-
ger i sit foredrag op til debat om 
kirkernes rolle her og i verden. 
Birkerød Sognegård, Kirkevej 2.

“GUD OG DET ONDE”. 
 Tirsdag 12/10 kl. 19.30-21.30. 
Studiekreds ved Niels-Jørgen 

Jørgensen. I Jobs bog er det 
netop anklagen mod Gud for 
vilkårlig lidelse, der er tema-
et. “Jobs tårer”, skrevet af 
dr.theol. Jakob Wolf, forudsæt-
tes læst. Tilmelding til Niels-
Jørgen Jørgensen, tlf. 45810543, 
e-mail: nijj@km.dk. Birkerød 
Sognegård, Kirkevej 2.

BIBELSTUDIEKREDS.  Onsdag 
13/10 kl. 19.30-ca. 21.15. 
Aftenerne ledes af Inger 
Margrethe og Flemming Kofod-
Svendsen. I denne åbne bibel-
studiegruppe sættes fokus på 
nogle personer fra Det Gamle 
Testamente. Gruppen er åben, 
og man er velkommen, selvom 
man ikke kan deltage hver gang. 
Birkerød Sognegård, Kirkevej 2.

STOP STRESSEN, FØR DEN 
STOPPER DIG.  Torsdag 30/9 
til torsdag 9/12 kl. 16.30-18. 
Frivilligcenter og Selvhjælp 
Rudersdal, Skovgærdet 4.

SAMTALE OM SORG OG SAVN. 
 Torsdag 14/10 kl. 13.30-15.30. 
Det er svært at miste, og nogle 
har brug for at tale med andre 
om det. Samtalerne foregår i 
caféen i Birkerød Sognegård. 
Tilmelding til Inger Merete 
Hansen, tlf. 45814060 eller 
Søren Christian Storvad, tlf. 
45810888. Birkerød Sognegård, 
Kirkevej 2.

GLOBAL COUNTRY HOUSES. 
 Torsdag 14/10 kl. 19.30. 
Museumsinspektør Niels 
Peter Stilling fortæller om 
Danmark som indvandrer-
land i 1700-tallet. Arrangeret af 
Historisk-topografi sk Selskab 
for Søllerødegnen. Søllerød 
Sognegård, Søllerødvej 13.

DET SKER  Kulturkalenderen er et samarbejde med KultuNaut.dk 

 Tast selv dit arrangement i 
Det Sker på

www.rudersdalavis.dk

Af Jesper Christoffersen, 
Holte Bibliotek

ANMELDELSE  John Harvey er 
forfatteren bag den meget 
roste serie om kommissær 
Charles Resnick fra sheriffens 
by Nottingham. Nottingham 
er en by med store sociale pro-
blemer, bandekrige og et godt 
sammenkog af ludere, alfonser 
og suspekte personer fra det 
tidligere eks-Jugoslavien.

”Kolde hænder” er noget 
helt særligt og noget af det 
fi neste, jeg har læst længe. 
Den intense spænding og den 
meget overraskende hand-
ling er suveræn, og for en gang 
skyld går det ikke kun ud over 
”the bad guys”.

Hovedpersonen i ”Kol-

de hænder” er Lynn Kellogg, 
Charlies gode kollega, som til-
fældigt bliver blandet ind i et 
gadeslagsmål mellem byens 
unge. Opgøret ender med, at 
en ung pige bliver skudt.

Lynn bliver også ramt, men 
bliver reddet af en skudsikker 
vest. Men ofrets familie vil have 
hævn, og Lynn bliver anklaget 
for at have brugt pigen som 
skjold.

Lynn kommer sig hurtigt 
og vil have opklaret mordet på 
den unge pige; men det er ikke 
så nemt at trænge ind i det hår-
de miljø i Nottingham, og for-
søget på det får sin pris.

Der tegnes et fi nt billede af 
Nottingham, der umiddelbart 
virker som en trøstesløs by i det 
midtengelske; grå beton, mud-

rede vand-
løb og triste 
bygninger. 
Det er meget 
deprimeren-
de; men så 
kommer vi 
lige inden-
for hos 
Charles Res-
nick, får en 
stiv whisky 
(Spring-
bank), 
hører 
noget Bes-
sie Smith 
og glem-
mer et 
øjeblik 
det triste 
Notting-
ham.

Seri-
en om 
Charles 
Resnick er et fi nt 
alternativ til Ian Rankins gæve 
mand fra Edinburgh, John 
Rebus – samme statur, begge 
med hang til god whisky og et 
besøg på den lokale pub.

John Harvey: 
Kolde hænder (2009)

Af Katja Nathalie Rasmussen

EKSPERTRÅD  At blive skilt 
medfører ofte problemer 
med den fælles bolig, børne-
ne og økonomien. Skilsmis-
seramte, som ikke ved, hvor 
de kan gå hen med deres 
spørgsmål, kan få hjælp på 
fyraftensmødet ”Når skils-
missen gør ondt” tirsdag den 
26. oktober.

Her vil advokat Lene Juhl 
Stener fortælle om, hvad man 
skal være opmærksom på ved 

en skilsmisse. Efter foredra-
get vil der være mulighed for 
at tilmelde sig en selvhjælps-
gruppe, der vil arbejde videre 
med temaet.

Fyraftensmødet finder 
sted tirsdag den 26. oktober 
klokken 17-18.30 i Frivillig-
center og Selvhjælp Ruders-
dal, Skovgærdet 4, Holte. Det 
er gratis at deltage, men til-
melding er nødvendig inden 
15. oktober på telefon 45 89 
00 56 eller mail info@frivil-
ligcentret.dk.

Fyraftensmøde 
for skilsmisseramte

Model-
foto: 
Colour-
box

Jesper Christoffersen 
fra Holte Bibliotek 
anbefaler krimien
 "Kolde hænder".

BIBLIOTEKET ANBEFALER

Toscana
Lille vingård, med
økologisk dyrkning
af Chianti vin, nær
Siena. Dejlig stor
swimmingpool.
5 lejligheder
2/4 pers.

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

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

Boligudlejning
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Malersvend søges til 
Malerfirmaet Røndal Christensen
Vi er et lille kvalitetsbevidst firma beliggende i Birkerød, der 
ikke går på kompromis med arbejdsopgaver og kundepleje. 
Vi har på kort tid fået meget travlt i forbindelse med renove-
ringer og nybygninger samt mere specielle opgaver.  Derfor 
søger vi en malersvend med tiltrædelse hurtigst muligt. 

Da firmaet er forholdsvis nystartet (efter 12 år på Øster-
bro under navnet Jørgensen og Christensen) kan vi bl.a. 
tilbyde:

-  at du, via din kvalitetsbevidsthed og respekt for faget, kan 
være med til at tegne firmaet udadtil

-  medansvar for de enkelte opgaver

samt:

-  udover de mere almindelige opgaver – mere spændende 
renoveringsarbejde, hvor kvalitet og finish er i fokus

-  mulighed for genforhandling af løn efter prøvetid

Vi forventer, at du er:

-  Mødestærk, stabil og ansvarsbevidst

-  Kan overskue pladserne og flowet i arbejdsopgaverne

-  Kan arbejde selvstændig og med god kontakt til de andre 
håndværkere på pladserne

-  Brænder for faget og følger med i hvad der rører sig på 
området

Kendskab til gamle malerteknikker, er en fordel  
men ikke en betingelse.

Send ansøgning på e-mail til: 
Malermester Thomas Christensen 
malerthomas@hotmail.com

Kontakt: Thomas Christensen 
Mobil: 21 77 40 28

Job
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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:

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.

WWW.LOKALAVISEN.DK/RUDERSDAL

WWW.LOKALAVISEN.DK/RUDERSDAL

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

Rudersdal Avis Weekend

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

Priser: 
Køb/salg/øvrige 
Op til 20 ord kr.  50,-
Op til 40 ord kr. 100,-
Bolig/Job
Op til 20 ord  kr. 150,-
Op til 40 ord  kr. 300,-

Ramme +kr.  10,-
Ramme og foto +kr. 100,-
Billetmærke  +kr.  50,-

Privatmarked
�Køb
�Salg
�Bolig, ikke køb/salg
�Personlige

�Job, privat
�Efterlysning
�Dyr
�Blandede
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Tandlæger

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

Tømrer- og Snedkerfirmaet
ORTMANN TRÆ BYG

UDFØRER ALT
TØMRER- & SNEDKERARBEJDE

OMHYGGELIGT

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

Tømrer/snedkere

Rengøring
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... En del af Kongevejens  Anlægsgartneri

TRÆFÆLDNING

FLISHUGNING

STUBFRÆSNING

www.kahaver.dk

Træfældning

MURERMESTER
MICHAEL E. LARSEN A/S

Alt murer- og fl isearbejde

22 63 81 62

michael@murermesterlarsen.dk

www.murermesterlarsen.dk

Murermestre

UNDGÅ SKANDALE
RING, NÅR VI SKAL MALE

30 % TIL PENSIONISTER

MØBLER FLYTTES GERNE

RING I DAG,
VI MALER I MORGEN

MALERFIRMAET

NEBEL & CO.

31 48 88 66

Malermestre

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. 195,- + MOMS

Kontakt Københavns Entreprise ApS 
������		�	
����
�������������������������������

Udfører alt inden 
for byggeri

Håndværkere 

Bent Børgesen
Søllerødvej 69
Holte

Tlf. 4580 3378
Bil 4053 3378

ALT I FOTOGRAFI
UDFØRES

• PRESSE • REKLAME
• TEKNISK • PORTRÆT

Foto

Aut. El-Installatør

Jan Andersen
40 77 66 79

45 81 66 79
Birkerød www.elmesteren.dk

El-installatører
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EDB

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

IB LARSEN
Tlf. 21 43 95 76

HAVEARBEJDE
 Beskæring og træfældning
 Hækklipning
 Opgravning af bambus
 Hegnsopgaver
 Vedligeholdelse af grønne arealer

Vi har bygget og plejet grønt med garanti gennem 30 år

Anlægsgartnere

Anlægsgartnere

Lindehøjgård

Frugtplantage

Sandholmgårdsvej 31
Blovstrød
3450 Allerød

SELVPLUK
pr. kg. 10,-

medbring emball.
Åbent lør-søn 

kl. 10-15

Salg

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
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Køb og salg

Jagtvejens Krambod  

Dødsboer - restboer m.m. købes 

Totalrydninger og slutrengøringer. 

Pænt og professionelt arbejde. 

Vi kører ud både dag og aften. 

Ring venligst og aftal nærmere. 

Birgitte Albek 

Nørrebrogade 58, 2200 København N 

Tlf. 35 35 22 11 - 31 31 476 05

Sem Albek Santner 

Jagtvejen 113, 2200 København N 

Tlf. 35 85 36 22 - 40 95 36 22

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

Ferielejligheder i Rom
i gammelt “Palazzo” v/Piazza Minerva 

kun 2 min. gang fra Pantheon

Lejl. “Gloria” max 6 pers.

Lejl. “Helle” max 4 pers.

Priser fra 125 euro pr. døgn (min. 3 døgn)

Mail til: sobakkevej@mail.tele.dk

UDLEJES
Vedbæk v/motorvejen
Kontor/lager/værksted, 
108,5 m2
Henv: Tlf./fax 48 28 65 32, 
mobil 29 68 31 37

Erhvervslejemål



I hjertet af Harzen 
ikke langt fra den 
gamle hansestad 
Goslar ligger det 
hyggelige Hotels 
am Kranichsee i 
grønne omgivel-
ser ved Kranichsee. I de smukke naturomgivelser 
omkring hotellet er der utallige muligheder for 
gode oplevelser. 

Her finder I vandrestier, der fører jer til nogle af Har-
zens smukkeste steder. Kun ca. 15 km fra hotellet lig-
ger den gamle hansestad Goslar. Goslar er en smuk 
bindingsværksby, der i folkemunde kaldes ”Nordens 
Rom”. Her finder I op mod 50 kirker og kapeller og i 
det hele taget indbyder byen til en smuk gåtur gen-
nem de gamle bydele. En anden udflugtsmulighed 
kunne være at tage turen til hekseområdet i Thale, 
hvor I bl.a. kan opleve heksedansepladsen. I Harzen 
kommer I ikke til at mangle oplevelser, men i høj-
sædet er det selvfølgelig den meget smukke natur. 
Uanset om I ønsker at nyde naturen i afslappet eller 
aktiv stil, så ligger Hotels am Kranichsee perfekt.

Hotels am Kranichsee**** tilbyder:
Det 4 stjernede Hotels am Kranichsee har en vidun-
derlig beliggenhed lige ved Kranichsee ikke langt 
fra Goslar. Hotellets hyggelige restaurant er ind-

rettet i ægte alpestil og i Biergarten kan I nyde den 
afslappende atmosfære. Hotellet har en dejlig wel-
lnessafdeling med bl.a. swimmingpool, finsk sauna, 
aromadampbad og solarium. Desuden er der mu-
lighed for forskellige behandlinger mod gebyr. Der 
er udendørs legeplads til at underholde de mindste. 
Hotellet tilbyder i det hele taget behagelige omgi-
velser for hele familien.     

Kør selv ferie til Danmarks bedste priser.

Kun kr. 1.249,- 
SPAR 168,- , pr. person i dobbeltværelse 

Inkluderet i prisen:

Ankomst alle dage undtagen lørdage hele året.
Kurskat betales direkte ved hotellet.

Tilmelding:
Tlf. 70 22 77 17
www.risskov-bilferie.dk

Hyggeligt hotel i hjertet af Harzen

HOTELS AM KRANICHSEE
Dejlig beliggenhed nær den gamle hansestad Goslar
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GUDSTJENESTE  Søndag den 10. oktober klokken 11.30 er der 
gudstjeneste i Nærum Kirke for småbørn med forældre og 
søskende. Ved indgangen får hver familie udleveret sangbogen 
”Min første salmebog” som en gave. Gudstjenesten varer en halv 
times tid, og efter gudstjenesten er der frokost i sognegården for 
alle, der har lyst til at være med.

Børnegudstjeneste i Nærum Kirke
FOREDRAG  Ældre Sagen i Birkerød har inviteret den tidligere 
topmodel, skribent og psykoterapeut Inge Levin til at holde sit 
foredrag om “Den skønne alderdom”. Foredraget handler om et 
ældreliv fyldt med mening og glæde ved livet. Arrangementet 
fi nder sted onsdag den 13. oktober klokken 15 på Hovedbiblio-
teket i Birkerød. Entré: 70 kroner ved indgangen.

Mød psykoterapeuten Inge Levin

Af Katja Nathalie Rasmussen

CIRKUS  En forestilling spæk-
ket med krumspring, løjer 
og poesi er, hvad publikum i 
Mantziusgården har i vente, 
når den moderne, danske cir-
kusduo TinCanCompany spil-
ler en spøjs historie om Gerd, 
der ikke har en eneste ven i 
hele verden.

Forestillingen hedder Fish 
og sættes op i Mantziusgården 
nu på søndag den 10. oktober 
klokken 15.

Fish baserer sig på kortfi l-
men af samme navn, der har 
gået sin hædersgang gennem 
Europa. 

I en mosaik af hovedkulds 
akrobatik, romantiske drøm-
mescenarier og retro-kitschet 
scenografi  udspilles fortæl-

lingen om de to enspændere 
Gerd og Rolf. 

Gerds eneste ven er en akva-
riefi sk, men en dag møder 

hun tilfældigvis Rolf, som bor 
alene i en dyrehandel. Deres 
liv fl etter sig sammen, og den 
helt almindelige hverdag for-

vandler sig til et sammensuri-
um af kejtede tilnærmelser og 
naive heltedrømme.

Forestillingen spilles i den 

såkaldte 'ny cirkus'-genre, der 
kombinerer de klassiske cir-
kusdiscipliner med moderne, 
scenisk arbejde.

For hele familien
Gruppen bag forestillingen, 
TinCanCompany, blev dannet 
i 2005 af Rune Andersen og 
Gry Lambertsen, der selv spil-
ler rollerne som enspænderne 
Rolf og Gerd.

Forestillingen varer 60 
minutter og anbefales for 
børn fra seks år og op.

Billetter kan købes i forsalg 
for 140 kroner. Unge under 20 
år samt pensionister: 125 kro-
ner. Billetter kan købes ved 
indgangen for 170 kroner.

Smågal ny cirkus-forestilling for hele familien
Rune Andersen spiller enspæn-
deren Rolf i forestillingen Fish. 
I rollen som den lige så ensom-
me Gerd ses Gry Lambertsen. 
Foto: Peter Lloyd

Dyk med ned i et 
spøjst univers,
der emmer af poesi
og skæv humor,
når Mantziusgården 
søndag viser forestil-
lingen "Fish"
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Eskemose Skov
Birkerød

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

Jægerhyttens marinerede sild med Karry/æblefraiche, rødløg og kapers.

*Krydret julesild med anis, appelsin, løg og kapersbær

*Laks og skaldyrs mousse med bagt tomat og urtesalat.

*Ceasarsalat med grillet kalkun, kanel croutons og parmesan.

*Svinekam med hjemmelavet rødkål.

*Lun postej med bacon, champignon og chilisyltet selleri.

*Kalvecoulotte med stærk sennep, hvidkåls crudité, tranebær, citron og persille.

*Grøn salat med bagte rodfrugter, timian og soltørrede tomater.

*Friske salater med estragon creme, appelsin og bacon.

*Udvalg af oste med tilbehør.

*Jægerhyttens julekage med hvid chokolade mousse.

*Ris a la mande med kirsebær sauce.

 198.-

Julebuffet 2010 
Leveret ud af huset

Div. 
tilvag fra 
18 kr.

Aften
kr. 50/75

Eft.middag
kr. 40/55

BILL. BEST 45 MIN.
før forestilling
TLF. 44 95 84 80
WWW.GRAFEN-BIO.DK

FARUM BIO     CAFÉ 
KULTURHUSET
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  Bill. 33 25 50 75 eller www.detnyteater.dk
Spiller ons 19, tor-fre 19.30, lør 14.30 og 19, søn 14
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Allegade 2, 3000 Helsingør

www.kulturvaerftet.dk

STEVE WINWOOD 
11/10
BETH HART 16/10
MÆND DER 
HADER KVINDER 
KONCERT 27/10

SIMON JUL SHOW 
09/12                          

BOBLERNE I 
BÆKKEN 22/10
DRØMMERNE 
03/11-24/11
ELLEN, HOTEL PRO 
FORMA 25/11-26/11

IQBAL 
FAROOQ 19/10
CIRKELINES 
FØDSELSDAG 21/10

TROELS 
KLØVEDAL 18/10
BENT FABRICIUS-
BJERRE 30/11

Vi glæder os allerede til den nye sæson, 
som starter den 10. april.

Tilmelding til sæsonen 2011 starter d. 15. februar

e. mail: birtetove@mail.dk
eller besøg vores hjemmeside www.birtetove.dk

Søllerød
Loppemarked
Vi takker for en dejlig sæson 

søndag den 10. oktober 
Som altid slutter vi af med dejlig underholdning

* ”De Grå Eminenser”
husorkester gennem 12 år

* Patrick & Jacksons dansere
* Helikon Teater med uddrag fra Farinelli 
v. Anne Katrine Tove, Kim Strandsø og 

Anita Flyckt.
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FODBOLD  Onsdag den 13. oktober kl. 14-15 er der FIFA-turnering 
i Vedbæk Bibliotekscenter. Her kan man spille FIFA 10 mod sine 
venner og dem, der dukker op. De bedste spillere kan score en 
præmie i form af gavekort. Det er sidste chance for at vise, hvor 
god man er til FIFA 10, før FIFA 11 tager over. Turneringen er for 
børn fra 9 år og op, men også voksne gamere er velkomne.

FIFA-turnering i Vedbæk
UDSTILLING  Malergruppen Valmuen udstiller malerier i Den 
gamle Station i Vedbæk fra oktober til januar. Lis Thyra Hansen 
og Susielie Drews starter med at udstille i oktober. De fl este af 
Valmue-medlemmerne er tidligere eller nuværende elever hos 
den hollandske billedkunstner Laurentius Van Dam. Udstillin-
gerne er åbne i de fl este weekender.

Valmuen udstiller malerier i Vedbæk

Af Katja Nathalie Rasmussen

UDSTILLING  Tekstilkunstnen 
Susanne Secher og den loka-
le maler Winni Heilmann fra 
Holte udstiller i Havarthigår-
dens hovedbygning fra på søn-
dag og frem til den 22. okto-
ber. Lørdag den 9. oktober er 
der fernisering på udstillingen 
mellem klokken 14 og 17.

De to kunstnere mødte hin-
anden ved et kunstnermarked 
på Havarthigården for otte år 
siden. De fandt sammen i en 
fælles farveholdning og glæ-
de ved at udtrykke sig i form 
og farve. Det resulterede i to 
udstillinger på Havarthigår-
den i 2005 og 2008. Nu afhol-
der de igen en fælles udstilling 
i de smukke stuer på gården.

Maleren Winni Heilmann 
har sit atelier i Holte, og hen-
des malerier i olie og akryl er 
inspireret af naturen.

Inspireret af traditioner
Susanne Secher, der arbejder 
med tekstiltryk, er uddannet 
på Skolen for Brugskunst og 
har sit trykkeværksted i Snek-

Kunstnerduo udstiller 
på Havarthigården

 Tekstil-
kunstneren 
Susanne 
Secher, 
der blandt 
andet har 
kreeret 
denne 
dug, 
udstiller 
sammen 
med male-
ren Winni 
Heilmann 
på Havar-
thigården i 
Holte frem 
til den 22. 
oktober.

FOREDRAG  Ved litteraturafte-
nen i Gernersalen onsdag den 
13. oktober klokken 19.30 taler 
forfatteren Katrine Marie Guld-
ager om sit forfatterskab.

Katrine Marie Guldager er 
en forfatter, som spænder vidt. 
Siden hun i 1994 debuterede 
med digtsamlingen ”Dagene 
skifter hænder”, har hun skre-
vet både prosa, lyrik og drama-
tik. Desuden har hun skrevet 
adskillige artikler og kronikker 
til diverse aviser og tidsskrifter. 

Mød forfatteren 
Katrine Marie Guldager

Lørdag er der fernise-
ring på Havarthigår-
dens nye udstilling, 
der er fuld af efterår 
og glade farver

kersten. Tekstilerne, der tryk-
kes på, er af hør eller bomuld. 
Motiverne er enkle og inspire-
ret af familietraditioner, rejser 

og udstillinger. Udstillingen 
er åben på hverdage klokken 
9-15 samt lørdage og søndage 
klokken 14-17. 

Litteraturaften i Ger-
nersalen på onsdag

Hele hendes forfatterskab vid-
ner om et stort politisk og sam-
fundsmæssigt engagement. 
Hun skriver om livsvilkårene 
for det moderne storbymen-
neske, som kan være selvopta-
get og uden virkelig kontakt til 
andre mennesker. Et andet af 

hendes gennemgående tema-
er er familielivet, som ofte ikke 
fungerer, blandt andet fordi 
familiemedlemmerne glider 
forbi hinanden uden den for-
ståelse og ansvarsfølelse for 
fællesskabet, som er nødven-
dig, for at der kan skabes et 
godt familieliv.

Meget på hjerte
Katrine Marie Guldager har 
meget på hjerte, og hun har 
mange erfaringer at øse af. 
Hun er vokset op i Danmark, 
men har rejst meget. Som barn 
boede hun i nogle år i Zambia 
med sine forældre. Siden har 
hun rejst i Cuba og fl ere syd-
amerikanske lande.

Katrine Marie Guldager 
er aktuel med den nye bog 
”Ulven”, som udkommer her i 
efteråret.  Entré: 30 kroner.



JEG KENDER MIN BY OG SÆLGER DEN HVER DAG

FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET

www.danbolig.dk
www.boligsiden.dk

NYHED

SUPERHYGGELIGT 1-PLANSHUS MED PRAGTFULD HAVE

BIRKERØD Birkerød Parkvej 

SAG: 1010410

VILLA Godt tilbagetrukket og ugene-
ret fra vejen ligger denne superhyg-
gelige 1-plans villa med rigtig god
planløsning og dejlig vestvendt have
med både velbygget havepavillon, ga-
rage, hønsehold og et væld af de
skønneste (og spiselige!) vindruer.

2.895.000/145.000
17.342/15.199...............................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
8.341/7.964...........................BRT/NTRTPL.

....................KNT/UDB

112
1/3..........Stuer/Vær

1....................Etager

............Bolig m² 1957
1.072......Grund m²

21................Garage

...........Byggeår

ÅBENT HUS: SØNDAG 10/10 12:00 - 12:30

BIRKERØD Bakkevej 4

SAG: 108910

VILLA Her er der tale om, at ejen-
dommen skal opleves - en helt unik
ejendom i Birkerød. Med beliggenhed
i den gamle del af Birkerød og med
masser af sjæl og charme ligger den-
ne perle et stenkast fra bymidten og
med masser af natur lige i nærheden.

6.350.000/320.000
35.507/29.999...............................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
15.518/13.942.......................BRT/NTRTPL.

....................KNT/UDB

215
2/4..........Stuer/Vær

3....................Etager

............Bolig m² 1920
1.324......Grund m²

63.................Kælder

...........Byggeår

NYHED

ET STENKAST FRA LANGADAMSSØEN

BIRKERØD Bakkeledet 

SAG: 1010210

RÆKKEHUS Nu kan du købe et af
de eftertragtede halve dobbelthuse i
den bedste 1950-er stil - denne bolig
ligger for enden af vejen lige ved si-
den af Langedamssøen. Her er gedi-
gen byggestil og masser af plads, idet
der i alt er over 200 etagemeter.

3.995.000/200.000
22.413/19.899...............................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
10.082/9.980........................BRT/NTRTPL.

....................KNT/UDB

132
2/5..........Stuer/Vær

3....................Etager

............Bolig m² 1954
521...........Grund m²
80.................Kælder

...........Byggeår

NYHED

HER HAR DU UDSIGT TIL SOLNEDGANGEN

BIRKERØD Carl Plougs Vej

SAG: 1010610

VILLA På eventyrlig smuk grund med søbred til Sjælsø og egen bade-/bådebro
samt ophalersted med vandcykel finder du denne unikke ejd. Grunden er
enestående med masser af oplevelser, bl.a. flere små udsigtspladser/terrasser,
hvor du kommer helt tæt på naturen. Grunden skal opleves ved selvsyn, og
her har du udsigt over søen både mod nord og mod vest. Boligen er bygget,
så du får det bedste udbytte af udsigten, her er der masser af lys og luft. Bo-
ligen indeholder bl.a.: forstue, bl.a. med opgang til loftsrum med masser af
disponibel plads, nyere badeværelse med brus og gulvvarme samt værelsesafde-
ling med to værelser. Endvidere stor stue med brændeovn og lys udestue med
foldedøre direkte til stor vest- og nordvendt træterrasse. Skal opleves ! 

7.500.000/375.000
44.423/39.345...............................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
21.220/20.684.......................BRT/NTRTPL.

....................KNT/UDB 124
1/2..........Stuer/Vær

2....................Etager

............Bolig m² 1957
1.683......Grund m²

82.................Kælder

...........Byggeår

ÅBENT HUS: SØNDAG 10/10 14:15 - 14:45

BIRKERØD Traneholmen 19A

SAG: 108210

VILLA Med bedste beliggenhed i bør-
nevenligt område med stisystemer til
skole og på lukket vej ligger denne
rummelige villa i to etager med rig-
tigt gode indretningsmuligheder. Her
skal du blot selv sætte det sidste
præg for at få boligen færdiggjort.

4.850.000/245.000
27.478/22.968...............................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
12.464/10.896......BRT/NTAFDR.FRIT RTPL

....................KNT/UDB

192
2/4..........Stuer/Vær

2....................Etager

............Bolig m² 1957
810...........Grund m²
12..................Udhus

...........Byggeår ÅBENT HUS: SØNDAG 10/10 11:15 - 11:45

BIRKERØD Hestkøbvej 8

SAG: 105810

VILLA Enestående smuk villa i stor parklignende have et stenkast fra Birkerød
Sø og i gå-afstand til bymidten. Villaen er en smuk hvidpudset palæejd. med
sortglaseret manzard-tag og udsigtsbalkon mod søen. Boligen indeholder bl.a.:
forstue med smuk trappe til 1. sal, to stuer en suite - den ene med smuk
svensk porcelænskamin. Idyllisk vinterhave samt spisestue i forbindelse med
Unoform-køkken. Gæstetoilet og nedgang til mindre kælder med oplagrings-
plads samt vaskefaciliteter og naturgasfyr. 1. salen har tre store værelser med
smukke plankegulve og dejligt højt til loftet og masser af lys. Soveværelset har
adgang til udsigtsbalkon med udsigt mod søen. Rummeligt og luxuriøst ba-
deværelse.

7.995.000/400.000
44.172/36.571...............................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
19.172/16.480......BRT/NTAFDR.FRIT RTPL

....................KNT/UDB 175
2/4..........Stuer/Vær

2....................Etager

............Bolig m² 1906/67
1.349......Grund m²

26..................Udhus

.....Byggeår

ÅBENT HUS: SØNDAG 10/10 14:45 - 15:15

BIRKERØD Gl. Bakkegårds Vej 18

SAG: 104210

VILLA Idyllisk stråtækt bolig midt i
den gamle landsby i Bistrup. Boligen
er en del af en firlænget gård, med
sydvendt have, og den helt specielle
atmosfære, der er i velholdte gamle
bygninger med stråtag.

4.600.000/230.000
28.538/24.978...............................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
14.321/13.548.......................BRT/NTRTPL.

....................KNT/UDB

230
3/4..........Stuer/Vær

2....................Etager

............Bolig m² 1870/1999
0............Grund m²

23................Garage

.Byggeår

RENOVERINGSPROJEKT ELLER BYGGEGRUND ?

BIRKERØD Vandtårnsvej

SAG: 108810

VILLA Beliggende for enden af blind
vej i et af byens bedste kvarterer.
Har du hænderne skruet rigtigt på,
kan den nuværende ejendom renove-
res - vil du hellere forme boligen
selv, kan du her bygge nyt på en
fantastisk beliggende grund.

2.995.000/150.000
18.091/15.829...............................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
8.799/8.357...BRT/NTAFDRAGSFRIT RTPL

....................KNT/UDB

102
1/3..........Stuer/Vær

1....................Etager

............Bolig m² 1959
965...........Grund m²

...........Byggeår

EN VILLA FULD AF MULIGHEDER MED SKØN BELIGGENHED

BIRKERØD Kildedalsvej

SAG: 106910

VILLA I Birkerøds gamle bydel finder
du denne mindre bolig, som trænger
til nye ejere med hænderne skruet
rigtigt på. Kan du selv lægge energi i
huset, kan du få en lille perle - på
stille vej. Huset ligger på en dejlig
grund med gode muligheder.

2.750.000/140.000
16.757/14.702...............................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
7.978/7.667...BRT/NTAFDRAGSFRIT RTPL

....................KNT/UDB

92
2/3..........Stuer/Vær

2....................Etager

............Bolig m² 1906
875...........Grund m²
16..................Udhus

...........Byggeår

CENTRALT BELIGGENDE - I FLOT STAND

BIRKERØD Baunevang

SAG: 103410

VILLA Her bliver du overrasket - en
flot holdt ejendom, som er lys og
indbydende og godt disponeret i hyg-
geligt kvarter nær bymidten i
gå-afstand til skole og daginstitution.
Dejlig have med plads til fodboldspil
og hygge på terrassen.

3.295.000/165.000
19.232/16.832...............................BRT/NT

ALTERNATIVT FINANSIERINGSFORSLAG:
9.064/8.653...BRT/NTAFDRAGSFRIT RTPL

....................KNT/UDB

146
1/3..........Stuer/Vær

1....................Etager

............Bolig m² 1967
800...........Grund m²
18................Garage

...........Byggeår

DanBolig v/Lis Rasmussen
HOVEDGADEN 21A, 1., BIRKERØD

RING: 4581 4581

Maria 
Bach, 
Sags-
koordinator

Nynne 
Bugat, 
Sags-
koordinator

Susan 
Green, 
Statsaut. 
Ejd.mgl

Troels 
Pedersen, 
Salg & 
Vurdering

Pernille 
Lindeberg, 
Statsaut. 
Ejd.mgl/
Valuar

Jens Black, 
Civil-
økonom

Lis  
Rasmussen, 
Indehaver


