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Mahmoud til debat i Ishøj

» Læs mere på side 15

Sti skal  
iklædes 
kunst og 
natur
I sidste uge præsenterede Ishøj 
Kommune navnet på det vinder-
hold, der skal designe en 2,2 kilo-
meter lang sti mellem Ishøj Station 
og kunstmuseet Arken. 

Læs om projektet på side 8 og 9
Onsdag blev borgerne indviet i ideerne til den kommende kunststi mellem Ishøj Station og kunstmuseet Arken, der blandt 

andet går gennem boligblokkene ved Ishøj Centrum. Foto: Anders Dall 

Vallensbæk: Nu har man 
chancen for at sætte sit præg 
på ældrelivet i kommunen, hvis 
man er over 60 år.

Valg til ældreråd
Vallensbæk: Flere tusinde 
hyldede det frivillige forenings-
arbejde som kulmination på 
kultur- og børnefestugen.

Fokus på foreninger
Ishøj: To 24-årige mænd blev 
lørdag aften ramt af skud, 
mens de kørte i en bil, der blev 
fundet med 16 skudhuller.

Skyderi i Ishøj

Prøv en af vores lækre spisesteder 
eller tag en tur i biografen.

ENJOY 

DINNER 
AND A 

MOVIE

DINNER
AND A

Ved Stationen 2, Ishøj · Drive-in · Legeland
Åbent: søn-tors 10.30-23 · fre-lør 10.30-00

California style med avocado og frisk jalapeño.

Også med 
halloumi
eller
kylling

Premium Burgers

Restzone boksmadras
180 x 200 cm

 NU 4.999,-
    SPAR  5.493    

Restzone boksmadras 
Medium eller fast hårdhed. 
Topmadras med 40 mm latex 
eller visco indlæg. Vaskbart betræk. 
90 x 200 cm, ekskl. ben og gavl. Pris 5.246,- 
2 stk. 90 x 200 cm. Normalpris 10.492,-

52%
Spar

Industridalen 4 · 2635 Ishøj
Tlf.: 32 62 60 94
www.wengberg.dk/ishøj

Mandag - fredag   10.00-18.00
Lørdag 10.00-16.00
Åbent hver søndag 10.00-16.00

HUSK AT VI LEVERER DINE NYE MØBLER I EGNE BILER! 

LEON PETERSEN A/S
CENTER FOR BAD & ENERGI 
Baldershøj 1, 2635 Ishøj
Tlf. 43 73 41 00 - www.leonpetersen.dk

NYT BADEVÆRELSE?
Kom til fødselsdagsfest ... hos Leon Petersen

Mandag den 24. sep. til fredag den 28. sep. kl 10-17
Lørdag den 29. september kl 9-15.
Vi byder på kaffe og fødselsdagskage!

NYT BADEVÆRELSE?
Kom til fødselsdagsfest ... hos Leon Petersen

Advokatfirmaet Harring-Lund

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87

DK-2635 Ishøj
www.allianceadvokater-ishøj.dk

Vi er specialister indenfor familieret, herunder skilsmisse, bodeling, ægte-
pagter, sager om børn, bopæl, forældremyndighed og samvær, arv og 
 testamente, køb af bolig samt rådgivning om og behandling af dødsboer.

Kontakt advokat Birgitte Harring-Lund hos Alliance Advokater Ishøj på 
tlf. 43 53 60 80 for en uforpligtende snak.

DIN LOKALE
FAMILIEADVOKAT
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Ishøj/ Vallensbæk: To 
24-årige mænd blev lør-
dag aften ramt af skud i 
en bil på Ishøj Parkvej, 
der blev beskudt 16 gan-
ge. 

Den ene mand blev i for-
bindelse med skyderiet ramt 
en enkelt gang i benet, mens 
den anden blev ramt f lere 
gange, herunder i ballen og 
bækkenet, skriver Ritzau. 
Ifølge nyhedsbureauet blev 
begge mænd kørt på skade-
stuen, og en af dem måtte 
efterfølgende gennemgå en 
længerevarende operation. 
Ingen af de sårede er dog i 
livsfare.

Det var lørdag klok-
ken 22.09, at Københavns 
Vestegns Politi modtog en 
anmeldelse om, at der skul-

le være affyret nogle skud i 
området ved Ishøj Parkvej. 
Skuddene kom muligvis fra 
nogle biler, der kørte fra ste-
det, og få minutter senere 
blev de sårede mænd, der 
kørte i en sølvgrå Mercedes, 
fundet i bilen ved Vallens-
bæk Station.

De to mænd er kendt af 
politiet i forvejen, og søndag 
var politiet i gang med at af-
høre ofrene og andre vidner. 
Vagtchef hos Københavns 
Vestegns Politi, Lars Guld-
borg, har oplyst til Ritzau, 
at politiet efterforsker sagen 
bredt. Foreløbigt tyder intet 
på, at skyderiet er et opgør 
i bandemiljøet, skriver ny-
hedsbureauet.

Bil ramt af 16 skud: To mænd 
ramt i ben og balle
To 24-årige mænd blev lørdag aften ramt af skud, mens de kørte i en bil, der blev fundet 
med 16 skudhuller

Ishøj: En 25-årig mand er 
blevet varetægtsfængs-
let frem til den 9. oktober 
sigtet for drabsforsøg i 
forbindelse med et sky-
deri i Ishøj den 22. maj. 
Det oplyser Københavns 
Vestegns Politi i en pres-
semeddelelse.

Ifølge politiets efter-
forskning var der tale om 
en skudveksling, hvor den 
unge mand både skød og 
blev beskudt. Anholdelsen 
af den 25-årig fandt sted 
tirsdag i sidste uge efter 
længerevarende efterforsk-
ning i sagen.

Retsmødet blev holdt bag 
lukkede døre, da der fort-
sat kan være medgernings-

mænd på fri fod, oplyser Kø-
benhavns Vestegns Politi. 
Tidligere er fire unge mænd 

blevet fængslet i forbindelse 
med skyderiet.

25-årig fængslet for 
skyderi i Ishøj i maj

Ifølge Ritzau blev den ene mand i forbindelse med skyderiet på Ishøj Parkvej ramt en enkelt 
gang i benet, mens den anden blev ramt flere gange, herunder i ballen og bækkenet. 
Arkivfoto: Thomas Olsen

Ishøj: Sent torsdag aften 
rykkede brandvæsen og 
politi ud til en anmeldel-
se om brand i en gul tuk-
tuk knallert i krydset 
mellem Industristien og 
Ishøjstien. 

Ifølge indsatsleder Lars 
Andersen fra Østsjællands 
Beredskab kom ingen per-
soner til skade i forbindelse 
med branden, hvor tuk-tuk 
knallerten nærmest var 

udbrændt, da brandvæsnet 
nåede frem. Også Køben-
havns Vestegns Politi ryk-
kede ud til branden. De blev 
informeret om branden kort 
før klokken 23, da et vidne 
havde set røg fra området. 
Af politiets døgnrapport 
fredag middag fremgik det, 
at politiet på det tidspunkt 
ikke kunne fastslå årsagen 
til branden. 

Dall

Tuk-tuk  
knallert 
brændte     
Knallerten var nærmest udbrændt, 
da brandvæsnet nåede frem

I krydset mellem Industristien og Ishøjstien opstod der sent torsdag brand i en tuk-tuk knal-
lert. Foto: Brand-ishoj.dk 

Anholdelsen af den 25-årig fandt sted tirsdag i sidste uge 
efter længerevarende efterforskning i sagen. Arkivfoto

Afskedsreception 
for Lene Larsen

Efter 32 års ansættelse 
i Vallensbæk Kommune 

går borgmestersekretær 
Lene Larsen på pension. 

I den anledning bliver der holdt 

afskedsreception 
onsdag den 26. september kl. 14-15 

i kantinen på Vallensbæk Rådhus. 

NORD
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NYT BADEVÆRELSE?

Kriss Uno
Kriss Uno elektrisk håndklædetørrer 
148cm poleret rustfri  
Fødselsdagspris kr. 1.900

Strømberg Arden
Fritstående badekar 1600x740
Fødselsdagspris kr. 14.200

Alle tilbud gælder hele uge 39 - Lørdag kan du møde din faguddannet VVS’er og han tilbyder halv pris på montering ved ordre afgivet lørdag den 29. september. Gælder ikke totalrenoveringer.

Kom til fødselsdagsfest ... hos Leon Petersen
Mandag den 24. sep. til fredag den 28. sep. kl 10-17
Lørdag den 29. september kl 9-15. 
Vi byder på kaffe og fødselsdagskage!

SPAR
30%

SPAR
30%

Hansgrohe AXOR armaturer
I 15 flotte metalfarver

Fødselsdagstilbud : Valgfri farve uden pris tillæg
Normalt 50% i tillæg på krom pris.

Grohe brusesystem
Grohe Euphoria 260 brusersystem

Fødselsdagspris kr. 2.800 
KUN 10 STK. 

SPAR
60%

SPAR
25%

25% på alle baderumsmøbler fra Villeroy & Boch, Dansani, og Duravit 
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Vallensbæk: Ældrerådet 
i Vallensbæk rådgiver 
kommunen i sager, der 
har med ældre at gøre, og 
lige nu er der åbent for, 

at man kan stille op som 
medlem.

- Vi har et fantastisk godt 
samarbejde med kommu-
nen. Der bliver ikke lavet 

noget på ældreområdet, 
uden at vi bliver hørt først 
– og det er vi rigtig glade 
for, fortæller Poul Schmidt, 
som har siddet i ældrerådet 
i fire år – de seneste to som 
formand.

- For eksempel har vi fået 
en plads i styregruppen, der 
skal tage beslutningerne 
omkring den nye svømme-
hal, der skal bygges i Val-
lensbæk. Dermed kan vi 
sikre os, at svømmehallen 
bliver indrettet på en æl-
drevenlig måde, siger Poul 
Schmidt.

Rådet får også lov at give 
deres besyv med, når der for 
eksempel bliver lavet stan-
darder for hjemmeplejen 
eller når pengene fra ældre-
milliarden skal fordeles.

- Vi afholder også to bor-
germøder om året, hvor vi 
tager forskellige emner op. 
Det kan for eksempel være 
ældres tænder, øjensygdom-
me eller sund kost. Som 
medlem af ældrerådet kan 
man være med til at beslut-
te, hvad disse møder skal 
handle om, forklarer Poul 
Schmidt.

Fire af ældrerådets syv 
medlemmer er på valg den-
ne gang. Så hvis du bor i 
Vallensbæk og er 60 eller 
derover, er det nu, du har 
mulighed for at være med 
– enten som medlem eller 
suppleant. På hjemmesiden 
www.vallensbaek.dk /ael-
dreraadet kan du læse mere 
om ældrerådet og om hvor-
dan du stiller op til valget.

Få indflydelse på  
de ældres forhold
Nu har du chancen for at være med i Ældrerådet i Vallensbæk, der inddra-
ges, når kommunen tager beslutninger og indfører tiltag på seniorområdet

B r ø n d b y :  B r ø n d b y 
Strand har fået sig en ny 
stjerne – nemlig hunden 
Bailey, der har vundet 
Maxi Zoos fotokonkur-
rence.

Maxi Zoo oplyser, at val-
get stod mellem flere hund-

rede kandidater, og at Bailey 
i 2019 vil pryde én af siderne 
i Maxi Zoos årskalender.

Målet med fotokonkurren-
cen var nemlig at finde 36 
små kæledægger til årska-
lenderen, oplyser kæden.

Bailey vandt 
fotokonkurrence

Bailey fra Brøndby Strand har vundet Maxi Zoos fotokon-
kurrencen. Pressefoto

Poul Schmidt har siddet i 
ældrerådet i fire år – de se-
neste to som formand. Foto: 
Kim Matthaï Leland

Solrød og omegn

up Strandvej 47 · 2680 Solrød Strand · Email: regin@mortensen.mail  · 

D I N  

Jan Regin Mortensen

www.bugtensbegra

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
ETIK

DIN 

Jan Regin Mortensen

www.bugtensbegra

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
ETIK

Jan Regin Mortensen 
www.bugtensbegravelse.dk 

info@bugtensbegravelse.dk - Tlf. 5614 5663 
Karlstrup Strandvej 47 - 2680 Solrød Strand

DIN LOKALE BEDEMAND 
Solrød, Greve og omegn 

Jan Regin Mortensen

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
ETIK

BUGTENS BEGRAVELSESFORRETNING

Få gratis tilsendt 
brochurerne 
”Når nogen dør”  
og ”Min sidste vilje”

M  rafraf ,rafregivs ,raf ,dnam eræk ni

J naho  D  esomry
* 3. j rauna  1 649       † 8. s rebmetpe  2  810

J  so arf kæv tever gilesdulp re naho
t  tenvas dem un iv råts egabli

P  engev sneilimaf å
V  sinneD go are

B  dets tednuf rah neslettæsi
 

ISO9001-certificeret

Tåstrup Bedemandsforretning
Taastrup Hovedgade 40, 2630 Taastrup

Omtanke, kvalitet og omhu siden 1969 - DS/EN ISO 9001 certificeret for din tryghed

Vi er medlem af brancheforeningen Danske Bedemænd og er omfattet af foreningens 
Klage- og garantiordning. Personalet uddannes efter højeste branchestandard.

 43 99 75 01
taastrup@baltzer.nu / www.baltzer.nu

Vi træffes også aften, weekend og helligdage

Tåstrup Bedemandsforretning
Taastrup Hovedgade 40, 2630 Taastrup

Omtanke, kvalitet og omhu siden 1969 - DS/EN ISO 9001 certificeret for din tryghed

Vi er medlem af brancheforeningen Danske Bedemænd og er omfattet af foreningens
Klage- og garantiordning. Personalet uddannes efter højeste branchestandard.

 43 99 75 01
taastrup@baltzer.nu / www.baltzer.nu

Vi træffes også aften, weekend og helligdage

V  eræk ro

"  "SAR

H gninneH sna  R  nessumsa
* 2 .9  a tsugu  1 929       † 1 .1  s rebmetpe  2  810

e  trob teåg gilesdulp r
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B  ekriK everG arf dets rednfi neslettæsi

f  00.41 .lk rebmetpes .12 ned gader

Havdrup - Solrød
Begravelsesforretning

Vi svarer altid - hele døgnet

Ring og aftal et møde på telefon: 
46 18 51 25

Vi hjælper med alle former for 
begravelser og bisættelser.

Havdrup - Solrød Begravelsesforretning 
Hovedgaden 17 - 4622 Havdrup 
info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

Begravelse Danmark er mere end 50 lokale bedemænd. Vi er ejet af  
en humanitær forening, som arbejder for en værdig afsked med livet.

Begravelse Danmark  
har lavet en børnebog, som kan 
hjælpe os med at sætte ord på,  
når en, der står os nær, er død  
og skal begraves. 
Hent bogen gratis hos din lokale 
bedemand eller på hjemmesiden.

Begravelse Danmark 

 
 

 
    

    

Greve Strandvej 14
2670 Greve

43 69 29 19

begravelsesdanmark.dk

Vore kære mor, svigermor, 
farmor, mormor og oldemor

Eva Marie Ejlersen
* 26. december 1925    † 11. september 2018

er stille sovet ind

På familiens vegne

Merete, Henrik og Pernille

Bisættelsen har fundet sted
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LØRDAG DEN 22. SEPTEMBER KL. 11-16
Få en sjov oplevelse til den store PES 2019 Gaming 
event i Ishøj By Center. Her kan du prøve det spritnye 
spil Pro Evolution Soccer 2019 og deltage i forskellige 
turneringer med fede præmier på højkant.

Det er ganske gratis at deltage, og du behøver ikke at 
tilmelde dig på forhånd. Så kig forbi Ishøj By Center til 
en dag fyldt med gaming og godt humør!

PES 2019 GAMING 
EVENT & TURNERING

Det bli’r en god dag

Hverdage 10-19   Lørdag 10-16   Hver søndag 11-161500 gratis p-pladserFølg med på ishoej-bycenter.dk           

FEDE PRÆMIER
VIND

DELTAGELSE 
INGEN 

TILMELDING

GRATIS

Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer. 
Alle priser er afhentningspriser og ekskl. moms og afgifter. Tilbuddene er kun gældende fra den 
25.-28. september 2018 i Brøndby Hallen.

Se hele tilbudsavisen 
på carl-ras.dk

379,-
SPAR 380,-

INKL. MOMS 473,75

Snickers jakke 1128 
og hættetrøje 2823
82092731

649,-
STÆRK PRIS

INKL. MOMS 811,25

Bosch 12 V bore-/
skruemaskine GSR 2,0 Ah. 
– inkl. 39 dele i bor og bits
81000024

Gratis 18 V ProCORE 

batteri 4,0 Ah.* VÆRDI 699,-

* Ved registrering af maskinen hos Bosch. Batteri 

sendes direkte fra Bosch.

1.299,-
STÆRK PRIS

INKL. MOMS 1.623,75

Bosch 18 V slagbore-/
skruemaskine GSB 
– kulløs 4,0 Ah.
81070486

Makita 18 V slagbore-/skruemaskine 
DHP482RMJ 4,0 Ah.
Kompakt og stærk, 2-gear, 20 pos. moment, 4-polet 

motor. Overbelastningsbeskyttelse. LED-lys. 2 stk. 

batterier 4,0 Ah. og lynlader i MAKPAC kuffert. 81104286

Bosch 18 V slagbore-/skruemaskine GSB  
– kulløs 4,0 Ah.
Kraftig og kompakt, lav vægt. 2 gear og 20 pos. moment. 

Vridningskontrol. EMP motor- og ECP batteribeskyttelse. 

2 batterier 4,0 Ah. og hurtiglader i L-BOXX. 81070486

DeWALT 18 V slagbore-/skruemaskine 
DCD796M2CR – kulløs 4,0 Ah.

Metal gearhus, 2 gear og 15 pos. moment. 3 pos.  

LED-lys. 2 batterier 4,0 Ah. og lader.  

81000223

Tilbuddene er afhentningstilbud, ekskl. moms og afgifter, gældende fra den 25.-28. september 2018 - Brøndby Hallen.

- Vilde priser

- gratis frokost

- Fede konkurrencer 

- PRODUKTDEMOER

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 11-18

ONSDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 11-18

TORSDAG D. 27. SEPTEMBER KL. 11-18

FREDAG D. 28. SEPTEMBER KL. 10-16

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

1.299,-
FRIT VALG

VILD PRIS

Gratis 18 V ProCORE 

batteri 4,0 Ah.* VÆRDI 699,-

* Ved registrering af maskinen hos Bosch. 

Batteri sendes direkte fra Bosch.

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 
HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 
HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

GLÆD DIG TIL 

FIRE FEDE 

MESSEDAGE
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Kraftig og kompakt, lav vægt. 2 gear og 20 pos. moment. 

Vridningskontrol. EMP motor- og ECP batteribeskyttelse. Vridningskontrol. EMP motor- og ECP batteribeskyttelse. 

2 batterier 4,0 Ah. og hurtiglader i L-BOXX. 
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Makita 18 V slagbore-/skruemaskine 

DHP482RMJ 4,0 Ah.

Kompakt og stærk, 2-gear, 20 pos. moment, 4-polet 

motor. Overbelastningsbeskyttelse. LED-lys. 2 stk. 

batterier 4,0 Ah. og lynlader i MAKPAC kuffert. 81104286

Bosch 18 V slagbore-/skruemaskine GSB  

– kulløs 4,0 Ah.

Kraftig og kompakt, lav vægt. 2 gear og 20 pos. moment. 

Vridningskontrol. EMP motor- og ECP batteribeskyttelse. 

2 batterier 4,0 Ah. og hurtiglader i L-BOXX. 81070486

DeWALT 18 V slagbore-/skruemaskine 

DCD796M2CR – kulløs 4,0 Ah.

Metal gearhus, 2 gear og 15 pos. moment. 3 pos.  

LED-lys. 2 batterier 4,0 Ah. og lader.  

81000223

Tilbuddene er afhentningstilbud, ekskl. moms og afgifter, gældende fra den 25.-28. september 2018 - Brøndby Hallen.
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- gratis frokost

- Fede konkurrencer 

- PRODUKTDEMOER

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 11-18

ONSDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 11-18

TORSDAG D. 27. SEPTEMBER KL. 11-18

FREDAG D. 28. SEPTEMBER KL. 10-16
HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

1.299,-
FRIT VALG

VILD PRIS

Gratis 18 V ProCORE 

batteri 4,0 Ah.*  VÆRDI 699,-

* Ved registrering af maskinen hos Bosch. 

Batteri sendes direkte fra Bosch.

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

GLÆD DIG TIL 

FIRE FEDE 

MESSEDAGE

Tilbuddene er afhentningstilbud, ekskl. moms og afgifter, gældende fra den 25.-28. september 2018 - Brøndby Hallen.

Bosch 18 V slagbore-/skruemaskine GSB 

– kulløs 4,0 Ah.

Kraftig og kompakt, lav vægt. 2 gear og 20 pos. moment. 

Vridningskontrol. EMP motor- og ECP batteribeskyttelse. 

Vridningskontrol. EMP motor- og ECP batteribeskyttelse. 

2 batterier 4,0 Ah. og hurtiglader i L-BOXX. 

Tilbuddene er afhentningstilbud, ekskl. moms og afgifter, gældende fra den 25.-28. september 2018 - Brøndby Hallen.

- Vilde priser

- gratis frokost

- Fede konkurrencer

- PRODUKTDEMOER

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 11-18

ONSDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 11-18

TORSDAG D. 27. SEPTEMBER KL. 11-18

FREDAG D. 28. SEPTEMBER KL. 10-16
HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 11-18

ONSDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 11-18

TORSDAG D. 27. SEPTEMBER KL. 11-18

FREDAG D. 28. SEPTEMBER KL. 10-16
HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 11-18

ONSDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 11-18

TORSDAG D. 27. SEPTEMBER KL. 11-18

FREDAG D. 28. SEPTEMBER KL. 10-16

Gratis 18 V ProCORE

batteri 4,0 Ah.
batteri 4,0 Ah.

* Ved registrering af maskinen hos Bosch. 

Batteri sendes direkte fra Bosch.

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

GLÆD DIG TIL 

FIRE FEDE 

MESSEDAGE

Makita 18 V slagbore-/skruemaskine 

DHP482RMJ 4,0 Ah.

Kompakt og stærk, 2-gear, 20 pos. moment, 4-polet 

motor. Overbelastningsbeskyttelse. LED-lys. 2 stk. 

batterier 4,0 Ah. og lynlader i MAKPAC kuffert. 81104286

Bosch 18 V slagbore-/skruemaskine GSB  

– kulløs 4,0 Ah.

Kraftig og kompakt, lav vægt. 2 gear og 20 pos. moment. 

Vridningskontrol. EMP motor- og ECP batteribeskyttelse. 

2 batterier 4,0 Ah. og hurtiglader i L-BOXX. 81070486

DeWALT 18 V slagbore-/skruemaskine 

DCD796M2CR – kulløs 4,0 Ah.

Metal gearhus, 2 gear og 15 pos. moment. 3 pos.  

LED-lys. 2 batterier 4,0 Ah. og lader. 

Tilbuddene er afhentningstilbud, ekskl. moms og afgifter, gældende fra den 25.-28. september 2018 - Brøndby Hallen.

- Vilde priser

- gratis frokost

- Fede konkurrencer 

- PRODUKTDEMOER

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 11-18

ONSDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 11-18

TORSDAG D. 27. SEPTEMBER KL. 11-18

FREDAG D. 28. SEPTEMBER KL. 10-16HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 11-18

ONSDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 11-18

TORSDAG D. 27. SEPTEMBER KL. 11-18

FREDAG D. 28. SEPTEMBER KL. 10-16HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 11-18

ONSDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 11-18

TORSDAG D. 27. SEPTEMBER KL. 11-18

FREDAG D. 28. SEPTEMBER KL. 10-16

1.299,-
FRIT VALG

VILD PRIS

Gratis 18 V ProCORE 

batteri 4,0 Ah.*  VÆRDI 699,-

* Ved registrering af maskinen hos Bosch. 

Batteri sendes direkte fra Bosch.

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 

HÅNDVÆRKERMESSE BRØNDBY 
GLÆD DIG TIL 

FIRE
 FEDE 

MESSEDAGE

HÅNDVÆRKERMESSE 
I BRØNDBY HALLEN

Tirsdag d. 25. sept. kl. 11-18Onsdag d. 26. sept. kl. 11-18Torsdag d. 27. sept. kl. 11-18Fredag d. 28. sept. kl. 10-16

HÅNDVÆRKERMESSE 
til professionelle

håndværkere

269,-
SPAR 250,-

INKL. MOMS 336,25

Stanley savbuksæt 
foldbar 475
81118040

Makita 18 V 
slagbore-/
skruemaskine 
DHP482RMJ 4,0 Ah.
81104286

DeWALT 18 V slagbore-/
skruemaskine 
DCD796M2CR  
– kulløs 4,0 Ah.
81000223 1.299,-

FRIT VALG

INKL. MOMS 1.637,25
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Gælder alle briller købt i forbindelse med butikkens synsevent. Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.Gælder alle briller købt i forbindelse med butikkens synsevent. Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

GRATIS

SYNSTJEK
Oplev en synlig forskel og kom forbi til et gratis synstjek og få samtidig

briller til halv pris. Du behøver ikke bestille tid.

Vi ses til synsevent i Synoptik den 26.-28. september.
Du finder os i Waves, Over Bølgen 3C, 2670 Greve. Telefon: 43906271 og

i Ishøj Bycenter, Lille Torv 6, 2635 Ishøj. Telefon: 43544191

HALV PRIS
PÅ BRILLER

Alle stel og glas

Dagsprogram:
• Dag 1: Udrejse
•  Dag 2: Udflugt til den berømte dragegrotte 

med underjordisk sø i Porto Christo 
Besøg på perlefabrik i Manacor

•  Dag 3: Med appelsin-veterantoget til Palma. 
Vandring i Palmas gamle bydel samt besøg i 
den flotte La Seu katedral

•  Dag 4: Udflugt til Maciá Batle vingård (inkl. 
vinsmagning) med stop i vinmarkerne og i oli-
ventræ plantage samt besøg på mandelfabrik

•  Dag 5: Fri til egen disposition
•  Dag 6: Udflugt til de smukke bjergbyer Deià 

og Valldemossa samt besøg på Chopin museet 
i Karteuserklosteret

•  Dag 7: Fri til egen disposition
•  Dag 8: Hjemrejse

Prisen inkluderer:
•  Transport fra Ishøj til  

Københavns lufthavn t/r
•  Direkte fly fra Kastrup til Palma de 

Mallorca t/r (flyvetid ca. 3 timer)
• Alle skatter og afgifter
•  Transport fra Palma lufthavn  

til hotellet t/r
•  7 x overnatninger på 3-stjernet hotel  

i Port Sòller i delt dobbeltværelse
• Halvpension på hotellet  
  (morgen- og aftensmad)
• 4 udflugter inkl. entréer
•  4 x frokost i forbindelse  

med udflugter
• Dansk rejseleder

Tlf. 27 31 37 05
info@bellarejser.dk
BELLA REJSER ApS - Medlem af Rejsegarantifonden, reg.nr. 2928

Se udførligt rejseprogram her: 

www.bellarejser.dk
- eller ring eller skriv efter brochure:

Rejser

Rejsetilbud til alle friske pensionister i Ishøj kommune 

Sensommer på Mallorca
16.-23. oktober 2018               i Port Sóller

med udflugter
• Dansk rejseleder

BELLA REJSER ApS - Medlem af Rejsegarantifonden, reg.nr. 2928

Deltagerpris:

kr. 7.995,-
pr. person.

(enkeltværelsestillæg
kr. 1350,-)

Cricket: Sæsonen slutte-
de med DM, hvor to loka-
le klubber dominerede.

Selv om Svanholm ikke 
fik fuld gevinst, sluttede hol-
det med at vinde både guld 
og sølv ved DM.

I Twenty20-DM-turnerin-
gen, som er den mest popu-
lære turnering i både Dan-
mark og i udlandet, overtog 
Svanholm herredømmet 
efter sidste års mester Ishøj 
ved at besejre KB på Svan-
holm Park, hvor der var 
200 tilskuere. Kampen blev 
spillet i midt-ugen, og i den 
ordinære 50 overs turnering 
fik KB revanche ved at vin-
de, efter at Svanholm havde 
presset KB’erne i den første 
halvdel af kampen. 

I Twenty20-DM-finale-
kampen scorede KB først 
106 points for alle, lands-
holdets anfører svanholm-
spilleren Hamid Shah tog 5 
gærder for kun 15 point og 
blev ”Man of the match”, da 
han også scorede 70 not out 
ved gærdet, hvor Svanholm 
vandt en klar sejr.

- Det var en meget fornem 
præstation af Hamid Shah, 
der med sit højt anlagte 
gærdespil sammen med sin 
broder Zishan sørgede for, 
at vi vandt en overbevisende 
sejr, og samtidig fik vist, at 
vores hold også mestrer det 
noget mere offensive spil, 
der gør denne turnerings-
form så underholdende og 

populær, siger Jørgen Jøns-
son, Svanholm.

- Desværre var vores hold 
op til den store DM-finale i 
weekenden i 50-0vers turne-
ringen, også mod KB, blevet 
svækket, da vores spillende 
sydafrikanske træner måtte 
tage hjem i utide, og samti-
dig døjer en af vores mange 
landsholdsspillere Jonas 
Henriksen med en lyske-
skade, som tvang ham til 
at melde fra til landsholdet.  
KB vandt fortjent med 170 
points.

Tilfredse
- Selv om KB snuppede gul-
det for næsen af os, er vi 
tilfredse med totalt at vin-
de både guld og sølv, og da 
bronzen gik til Ishøj, er den 
store cricketdominans sta-
digvæk intakt på vestegnen,  
lyder det fra Jørgen Jønsson.

Flere af Svanholms lands-
holdsspillere, som i sidste 
uge har spillet EM-kvalifi-
kation i Holland, hvor det 
danske landshold vandt 
alle sine fem kampe, var 
afgørende for holdets flotte 
spil, der kvalificerede Svan-
holm til næste sæsons mel-
lemrunde om VM i Twen-
ty20-cricket.

jh

To lokale klubber helt i top ved DM
Svanholm vandt både guld og sølv, Ishøj bronze

Svanholms landsholdsspiller Mads Henriksen i aktion



Jeans
1-12 år
Dreng/Pige
1 stk 179,95

2 stk.
200.-

Lang 
Strik 
Cardigan
6-12 år
Før 199,95
Nu 100.-

Cardigan
1-5 år
Før 159,95
Nu 75.-

Sweat pants
1-5 år
Før 179,95
Nu 75.-

Kjole
1-5 år
Før 199,95
Nu 100.-

Sweat 
pants
1-12 år
Før op til 
179,95
Nu 90.-

Sweat 
Cardigan 
6-12 år
Før 229,95

Nu 100.-

Stort udvalg 
af babytøj 
-50%

Toppe 
1-12 år
1 stk. 89,95

Nu 3 stk.
130.-

Strik
1-5 år
Før 169,95

Nu 90.-

KÆMPE FØDSELSDAGSSALG
I NAME IT starter Torsdag 20/9 kl. 9.00

NAME IT KØGE / VESTERGADE 8 / 4600 KØGE / TLF. 56 65 31 20 / BØRNETØJ 0-12 ÅR / TILMELD DIG CLUB NAME IT PÅ NAMEIT.COM

MASSER AF 

AKTIVITETER TIL 

BØRNENE.

NAME IT KØGE / VESTERGADE 8 / 4600 KØGE / TLF. 56 65 31 20 / BØRNETØJ 0-12 ÅR / TILMELD DIG CLUB NAME IT PÅ NAMEIT.COM

-25%
på et køb i butikken 
20 september til de 
første 25 kunder.

Gælder ikke i 
forvejen nedsatte 
varer i butikken.

NAME IT KØGE / RÅDHUSSTRÆDET 8 D / 4600 KØGE / TLF. 56 65 31 20 /  BØRNETØJ 0-12 ÅR / FØLG OS PÅ FACEBOOK NAME IT KØGE

KØ-TILBUD

NAME IT WAVES SHOPPING / OVERBØLGEN 16 K / 2670 GREVE / TLF. 43 69 31 20 / BØRNETØJ 0-12 ÅR / TILMELD DIG CLUB NAME IT PÅ NAMEIT.COM
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Ishøj: Det bliver Arkitekt 
Kristine Jensens Tegne-
stue og kunstner Jeppe 
Hein, som med beplant-
ning og kunst skal de-
signe den 2,2 kilometer 
lange sti mellem Ishøj 
Station og Kunstmuseet, 
der har fået navnet AR-
KEN WALK. 

Det står klart, efter at 
Ishøj Kommune onsdag af-
ten afslørede vinderen af 
konkurrencen om at udvik-
le stien. Det skete, da Ishøj 
kommune præsenterede hol-
det bag vinderprojektet og 
inviterede borgerne med på 
en gåtur på den pågældende 
strækning. 

Stien kommer til at gå fra 
stationspladsen ved Ishøj 
Station og fortsætter ned ad 
Jægerbuen og Solvej, inden 
den går ad Skovstien ned 
til Arken. Ifølge Kristine 
Jensen, der er indehaver af 
Arkitekt Kristine Jensens 
Tegnestue, sigter projektet 
mod at give stiforløbet mere 
beplantning i form af blandt 
andet træer på den bymæs-
sige del af strækningen. Det 
skal bidrage til at skabe en 
sammenhæng med naturen, 

som man i dag møder på den 
sidste del af strækningen 
ved Skovstien og det sidste 
stykke ned til Arken. 

- Allerede i dag er det for-
skellige naturtyper, man 
kommer igennem, og inde 
ved byen er den næsten 
afskrællet. Nu er der mu-
lighed for at pege på, at vi 
har noget natur i Ishøj, og 
vi kan faktisk tage det med 
længere ind og gøre det til 
en større oplevelse, sagde 
Kristine Jensen.

Det landskabsarkitekto-
niske udtryk på stræknin-
gen bliver kombineret med 
cirka 20 snoede lysmaster, 
som kunstner Jeppe Hein 
har udviklet. De kommer 
til at få en kontrastfyldt 
orange farve og skal ifølge 
kunstneren fungere som 
faste punkter på ruten og 
kunne bruges til leg. 

Går i gang i efteråret
I alt var fire hold med i fi-
nalefeltet om at få opgaven, 
hvor dommerpanelet med 
blandt andre repræsen-
tanter fra Ishøj Kommune, 
Arken og Realdania skulle 
finder en vinder. 

Om baggrunden for val-
get af vinderprojektet, som 
også inkluderer kunst- og 
kulturbureaet Creator Pro-
jects, udtaler Ishøj Kom-
munes direktør for teknik, 
miljø og byudvikling, Marie 
Louise Madsen:

- Det var i virkeligheden 
koblingen mellem det grøn-
ne landskabelige og så kun-
sten, som vi faldt for. Og så 
selvfølgeligt særligt de her 
lamper, som Jeppe Hein la-
ver, som har den her legende 
karakter også, sagde Marie 
Louise Madsen. 

Ifølge direktøren er for-
ventningen, at ARKEN 
WALK kan blive indviet i 
slutningen af 2019.

Projektet er økonomisk 
blevet muligt at realisere 
med støtte fra Realdania på 
16 millioner kroner, mens 
Ishøj Kommune bidrager 
med otte millioner kroner. 
Kommunens forventning er, 
at projektet går i gang med 
at blive foldet ud i løbet af 
efteråret.

Dall

Vinder af kunst-
sti-projekt afsløret
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue skal sammen 
med kunstner Jeppe Hein designe en sti med natur og 
kunst mellem Ishøj Station og kunstmuseet Arken 

Arkitekt Kristine Jensen fortæller om tankerne bag projektet. Foto: Anders Dall

Ofte har man flere økonomiske 
muligheder, end man tror. Især 
hvis man er boligejer og har en 
bank, der formår at se og forstå 
hele ens økonomi. 

Kig ind hos Nykredit i Greve, 
Jerismosevej 3, 2670 Greve
Tlf. 4455 4499

Se mere på
nykredit.dk/
boligbank

Hvad gør din 
bolig egentlig 
for din daglige 
økonomi?
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Ishøj: Janne Olsen var en 
af de Ishøj-borgere, der 
onsdag aften benyttede 
lejligheden til at høre 
mere om den kommende 
kunststi mellem Ishøj 
Station og kunstmuseet 
Arken. 

Hun bor på Solvej, som 
ligger på den 2,2 kilometer 
strækning, der kan se frem 
til at blive forsynet med et 
nyt landskabsarkitektonisk 
udtryk suppleret med kunst 
i form af cirka 20 orange 
lysmaster. De kommer til at 
sno sig på forskellige måder 
og skal fungere som en slags 
vejviser på ruten.   

Onsdag præsenterede 
Ishøj Kommune projektet 
med en gåtur på den sti, 
der kommer til at hedde 
ARKEN WALK, og som 
Arkitekt Kristine Jensens 
Tegnestue og kunstner Jep-
pe Hein skal designe. For 
Janne Olsen er der tale om 
et spændende tiltag:

- Det kan jo kun blive 
bedre. Her er jo hyggeligt 
i forvejen, men det kan jo 
kun blive hyggeligere, sagde 
hun.

Undervejs på ruten kunne 
hun høre, hvilke ideer der er 
i spil på Solvej, hvor projek-
tet leger med tanken om, at 
plante nogle flere træer. 

- Jeg synes, her er rige-
ligt. Det skal heller ikke 
blive for kompakt med træ-
er, lød hendes umiddelbare 

reaktion om mere træbe-
plantning langs Solvej. Til 
gengæld syntes hun det lød 
spændende med de orange 
lysmaster, der bliver place-
ret på strækningen.   

- Jeg ville da gerne have 
en foran huset. Det ville da 
ikke genere, sagde hun.

Vandringen sluttede på 
Arken, hvor vinderprojek-
tet, bestående af Arkitekt 
Kristine Jensens Tegne-

stue, kunstner Jeppe Hein 
og kunst- og kulturbureauet 
Creator Projects, blev gjort 
lidt mere konkret.

Her forklarede Kristine 
Jensen, der er indehaver af 
Arkitekt Kristine Jensens 
Tegnestue, at det land-
skabsarkitektoniske udtryk 
blandt andet handler om at 
introducere mere natur på 
den første del af stræknin-
gen, som går fra stations-

pladsen og videre via stien 
gennem boligblokkene ved 
Ishøj Centrum. Men også 
tunnellen, der går under Is-
høj Strandvej og leder stien 
videre mod Solvej, er i spil.

- Vi synes, det kunne 
være sjovt at plante noget i 
tunnellen. Vi skal se på, om 
der er mulighed for at gøre 
det til et grønt rum, sagde 
Kristine Jensen.

Dall

Fik indblik i kommende kunststi
Borgerne blev indviet i tankerne bag sti-projektet ARKEN WALK 

Kristine Jensen, der er indehaver af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, fortalte undervejs 
på ruten om de ideer, der skal forme ARKEN WALK. Janne Olsen (th. på billedet) var blandt 
de borgere, der var mødt op for at høre nærmere om projektet, der blandt andet kommer til at 

gå via Solvej, hvor hun selv bor. Foto: Anders Dall

Sammen med vinderholdet og repræsentanter fra Ishøj 
Kommune gik flere borgere den rute mellem Ishøj Station 
og kunstmuseet Arken, som Arkitekt Kristine Jensens 
Tegnestue og kunstner Jeppe Hein skal udforme. Foto: 
Anders Dall

Turen gik fra stationen via Ishøj Centrum og tunnellen ved 
Jægerbuen til Solvej, inden Skovstien førte borgerne det sid-
ste stykke ned til Arken, hvor ARKEN WALK-projektet blev 
uddybet. Foto: Anders Dall 

MØD HELLE

Kom ind og mød Helle som er 
produktspecialist fra LauRie. Hun 
kan hjælpe og vejlede dig med 
den helt rigtige model og pasform.

KONKURRENCE

Kom forbi butikken på dagen 
og deltag i konkurrencen om 
et par lækre LauRie bukser.

HVOR & HVORNÅR

Fredag den 21. september 
Ivy
Over Bølgen 16k, 2670 Greve
Tlf. 22 75 05 78

LauRie tror på, 
at bæredygtige, 
ansvarlige produkter 
skaber glæde og 
velvære for alle 
kvinder. 

LauRie designer 
smukke moderne 
produkter af høj 
kvalitet.

laurie.dk

LAURIE DAG 
FREDAG DEN 21. SEPTEMBER KL 11-15

LauRie og Ivy Women har slået sig sammen om at skabe en fantastisk kundeoplevelse for dig!

KOM OG OPLEV ALLE DE LÆKRE NYHEDER OG KAMPAGNETILBUD 

Gør et kup på udvalgte LauRie bukser før op til 799,- nu 599,-

Vi ses hos

Mød os på facebook:
Butik Ivy

Vi ses hos
Mød os på  
facebook:
Butik Ivy

Mød os på facebook:
Butik Ivy

LAURIE DAG
FREDAG DEN 21. SEPTEMBER KL 11-15

LauRie og Ivy Women har slået sig sammen om at skabe en fantastisk kundeoplevelse for dig!

KOM OG OPLEV ALLE DE LÆKRE NYHEDER OG KAMPAGNETILBUD
Gør et kup på udvalgte LauRie bukser før op til 799,- nu 599,-



WAVES • shoppingcenter
*Kampagnen er gyldig fra d. 24/9 til og med d. 21/10 2018, så længe lager haves. 

Rabatten gælder den billigste vare. Kan ikke kombineres med andre tilbud.

ÅBNINGSTIDER:
Hverdage 10-19. Lørdag og søndag 10-17. ÅBNINGSTIDER:  

Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Søndag 11-16.

BØRNEVÆRKSTED HVER SØNDAG KL. 11.30 -15.30
Læs mere på waves-shopping.dk

ÅBNINGSTIDER:  
Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Søndag 11-16.

GRATIS PARKERING
WAVES tilbyder p-pladser uden tidsbegrænsning

Fodbold: Solrød FC kun-
ne ikke følge 1-0 sejren 
over topholdet Fårevejle 
op.

Lørdag skulle Solrød til 
banen ved Røsnæshallen for 
at møde Raklev, og det blev 
noget af en nedtur.

Solrød, der lå nr. f ire, 
måtte se sig besejret med 
hele 2-5 af rækkens nr. tre 
Raklev.

Cheftræner Jeppe Svens-

son fandt dog det store ne-
derlag ret misvisende.

- Vi kommer foran og spil-
ler en fornuftig 1. halvleg. 
Efter pausen får vi annul-
leret en helt korrekt scoring 
for offside, mens det modsat-
te er tilfældet for Raklev. Vi 
producerede selv så mange 
store chancer udover de to 
mål, at 5-5 eller 5-6 havde 
været et mere retvisende 
resultat. Nu blev det i stedet 

en træls tur til Raklev, lyder 
det fra Jeppe Svensson.

For SFC scorede Andreas 
Dittler (ass. Rasmus Lytsen) 
og Metin Hassan (ass. Jan-
nik Zacho).

Solrød FC, der nu er nr. 7, 
får næste gang, fredag 21. 
september kl. 18.30, besøg 
af nr. 4 Vordingborg.

jh

Solrød FC kom ned 
på jorden igen
Nederlag på hele 2-5

Karate: Ved den årlige pris-
uddeling i fritid i Solrød blev 
Maj-Britt Beldam fra Tat-
akau Karate Solrød hædret 
af borgmester Niels Hørup 
for sin f lotte guldmedalje 
ved de officielle Danmarks-
mesterskaber under Dansk 

Karate Forbund.
Maj-Britt har trænet ka-

rate i over 20 år, og hun er 
også instruktør i Tatakau 
Karate Solrød.

Der deltog 898 kæmpere, 
og der var 1103 kampe.

- Danmarksmesterskabet 

er en gang om året, og der 
må kun deltage medlemmer 
fra Dansk Karate Forbund, 
så derfor er det et officielt 
stævne,  oplyser Felix Ramø, 
Tatakau Karate Solrød.

jh

DM-vinder hædret
DM-vinder i Karate, Maj-Britt Beldam fra Tatakau Ka-
rate Solrød, blev hyldet i Solrød 

Tri: Det gælder om både 
at kunne svømme, cykle 
og løbe i tri.

Det måtte Victor Tvist-
holm Jørgensen fra Karls-
lunde sande ved ungdoms-

DM finalestævnet.
Inden finalen lå han til at 

slutte på 3. pladsen og der-
med vinde bronze, men han 
endte i det samlede  resultat 
på 5. pladsen.

Karlslunde Tri havde i 
alt fire atleter med ved DM, 
hvor distancerne var 375 m 
svømning,  10 km cykling og 
2,5 km løb.

jh

Svømmedel kiksede i DM
Atlet fra Karlslunde til Tri-DM

Greve: Onsdag den 26. 
september er der semifi-
nale i Portalen.

Danmarks sjoveste up-
coming komikere leverer de-
res skarpeste sæt af jokes, 
og publikum bestemmer, 
hvilke tre komikere der skal 
sendes videre til finalen, 
som finder sted den 7. no-
vember i København.

Aftenens vært er Mikkel 
Klint Thorius, som sørger 
for, at både publikum og 
deltagere bliver guidet godt 
igennem aftenen. Torben 
Chris er special guest, der 
kommer og underholder 
med en god gang standup, 
mens stemmerne bliver talt 
op.

Showet foregår klokken 20.00, og billetprisen er 125 kroner.

Semifinale i DM i standup
Danmarks næste store standuptalent skal findes, og 
de indledende runder til DM i standup er i gang

De indledende runder til DM i standup er i gang, og onsdag 
den 26. september er der semifinale i Portalen. Pressefoto



ÅBNINGSTIDER:  
Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Søndag 11-16.

MASSER AF BØRNEAKTIVITETER
Læs mere på waves-shopping.dk

ÅBNINGSTIDER:
Hverdage 10-19. Lørdag og søndag 10-17. ÅBNINGSTIDER:  

Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Søndag 11-16.

BØRNEVÆRKSTED HVER SØNDAG KL. 11.30 -15.30
Læs mere på waves-shopping.dk

ÅBNINGSTIDER:  
Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Søndag 11-16.

GIV EN GAVE DER ALDRIG SKAL BYTTES
Køb et gavekort til WAVES i informationen eller på wavesgavekort.dk
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Vallensbæk: Frivillighed 
har skabt foreningsdan-
mark, der på højeste po-
litiske niveau betegnes 
som en af de værdier, 
der er særligt dansk. 
Med på landsplan flere 
end 100.000 registrede 
foreninger ledet på fri-
villigt arbejde er der 
ikke grund til værdibe-
kymringer, og trods stor 
individualisering i kon-
kurrencesamfundet, så 
er foreningslivet meget 
stabilt, omend også i for-
andring. 

Ifølge professor ved Cen-
ter for Idræt, Sundhed og 
Civilsamfund op Syddansk 
Universitet, Bjarne Ipsen, 
er der en tendens til, af folk 
deler sig mere op og går 
sammen om præcis det, der 
berører dem. Foreningslivet 

består ifølge professoren 
af en masse nørder, som 
kan være enormt dedikere-
de, men på den måde også 
være den styrke, der gør for-
eningslivet særdeles robust.

Frivillighed og nonprofit 
er i dag kommet endnu mere 
på den politiske dagsorden 
end tidligere. Det blev week-
endens ”Festlige Fredag” 
holdt i og omkring Rådhuset 
i Vallensbæk et ganske godt 
eksempel på.

- Det er tredje gang, vi fej-
rer Vallensbæks frivillige på 
denne måde. Tidligere blev 
frivilligheden hyldet over 
flere omgange, men det kræ-
vede jo så også ekstra af de 
frivillige. Derfor besluttede 
vi i 2016 at slå afslutningen 
på Vestegnens Kulturuge, 
børnekulturugen i Vallens-
bæk og markeringen af det 

frivillige arbejde sammen 
i et fælles arrangement, 
nemlig ”Festlig Fredag” som 
kulminationen på de mange 
aktiviterer, siger seniorkon-
sulent for Kultur, Fritid og 
Frivillighed i Vallensbæk 
Loui Stampe Lund, der er 
tovholder og hovedansvarlig 
for afviklingen af Frivillig 
Fredag.

Og fredagen blev i den 
grad festlig med f lere end 
6.000 gæster i og omkring 
Rådhuset og Kultur- & Bor-
gerhuset, hvor de mange ak-
tiviteter fandt sted. Ung som 
gammel foruden nørder i en 
hver afskygning deltog i det 
brogede program af koncer-
ter, teater og aktiviteter.

- Det hele fik et meget til-
fredsstillende forløb, og som 
tidligere blev det afsluttende 
festfyrværkeri det helt store 

tilløbsstykke med flot optakt 
fra koncerten med Back to 
Back, der rundede af med 
storhittet om Jonathan, der 
trods nederlag aldrig giver 
op, siger Loui Stampe Lund. 

Ganske passende for ind-
stillingen hos de frivillige i 
Vallensbæk, der er tilbage 
med Festlig Fredag igen om 
et år.

Lys og skygge
Temaet for Vestegnens Kul-
turuge var ”mellem lys og 
skygge”. Det blev behandlet 
bredt i Vallensbæk, blandt 
andet som del af børnefest-
ugen. Her deltog 500 børn 
fra otte daginstitutioner og 
indskolingsklasser. Resulta-
tet blev en en lanterneskov, 
der kunne ses i biliotekets 
kælder og  blev betegnet som 
både imponerende og stem-

ningsfyldt. 
Konkurrence og frivillig-

hed gik gik her sammen som 
en ekstra motivation, så en 
vinder skulle også hyldes. 
Det blev Syvhøjvænge.

Lys og skygge var også te-
maet, da skulpturen ”Gæn-
ger” af kunstneren Mogens 
Jacobsen i løbet af festafte-
nen blev afsløret.Værket er 
et digitalt kunstprojekt ved 
cykel- og gangbroen over 
Søndre Ringvej. Det inter-
aktive kunstværk skal gøre 
den ellers kedelige bro lidt 
mere festlig. Når skulpturen 
tændes i mørket, skal den 
symbolisere en person i be-
vægelse hylde menneskets 
bevægelseskraft.

Ellers bød festaftenen på 
masser af indtryk fra det 
frivillige foreningsliv. Bud 
på fremtidens frivillighed 

var der også masser af, og 
specielt gjorde udstillingen 
fra skolernes udskolingspro-
jekt ”Frivillighed på Skole-
skemaet” indtryk. Gennem 
en lang række tableauer og 
beskrivelser kom de ældste 
folkeskoleelever med deres 
bud på ny frivillighed.

Vinder i den forbindelse 
af dommerprisen blev Ege-
lundskolens 8V med pro-
jektet besøgsven, hvor unge 
besøger ensomme gamle. 
Vinder af publikumsprisen 
blev Pilehaveskolens 8B 
med ”De unge Hjælpere”, der 
skal være med til at hælpe 
”fortabte Jonathaner” ud af 
ensomheden.

-fen

Kulturuge kulminerede med fyrværkeri
Op mod 6000 gæster i og omkring rådhuset var med til at hylde det frivillige foreningsarbejde i Vallensbæk 
som kulmination på kultur- og børnefestugen

Carsten Vittrup fra Vallensbæk Modelskibsklub viste sine hjemmebyggede dampdrevne skibe 
frem. Kunstneren Johnny Fevre fra Vallensbæk Kunstgruppe gav instruktion i ActionArt.

Kendte optrådte og gav 
autografer. Det benyttede 
Gustav sig af, da hans helt 
Sebastian Klein tog imod.



Vi har kørt 
en pølsevogn 
i stilling med 

gratis pølser og 
drikkevarer!

til alle 
Vore kunder:
Gratis pølser og drikkevarer 

v/ pølsevognen.
Gratis Gammeldaw's is.

Popcorn og tegnefilm til ungerne.

Roskilde Pejsecenter indbyder til fødselsdagsfest

Vi inviterer til 40 års fødselsdag
Fredag den 21./9. kl. 10-18.30 • Lørdag den 22/9 kl. 10-15 • Søndag den 23/9 kl. 10-15

Roskilde Pejsecenter A/S
Ringstedvej 64-66, 4000 Roskilde • Tlf. 46 35 41 24
www.roskildepejsecenter.dk 
Man-tors. kl. 10.00-17.30 · Fredag kl. 10.00-18.30 · 
Lørdag kl. 10.00-13.00

GRATIS 
ÅBENTHUSPAKKE

v/køb af brændeovn
1 Gummi brændespand

1 fugtighedsmåler
1 pakke optændingsstrips

rØVerkØB
Spar 3000,- på alle Hwam ovne
Spar 3.000,- på alle Rais ovne

Spar min. 3.000,- på alle moderne Morsøe ovne
Spar min. 2.000,- på alle morsø Classic ovne

Spar 10% på alle MCZ pilleovne 
(dog minus 2.500 på STAR AIR og EGO AIR)      

Spar 3.000,- på udvalgte Meteor pejseinsatse
Spar 3.000,- på alle lotus ovne (minus jubilee 15)

Spar op til 5.000,- på ecoteck pilleovne 
– skrot til nyt

oskilde Pejsecenter indbyder til fødselsdagsfestoskilde Pejsecenter indbyder til fødselsdagsfest
Fredag den 21./9. kl. 10-18.30 • Lørdag den 22/9 kl. 10-15 • Søndag den 23/9 kl. 10-15

Jydepejsen H530Markedets bedste tilbudNU: 9.500,-

Jydepejsen
Cosmo 1147

SPAR
5.000,-
Før 14.995,-

NU 9.995,-

Termatech  
TT 21 R
SPAR

1.500,-
Før 9.995,-

NU 8.495,-

Hwam 2630 MKan få`s med SMART 
SYSTEM (den fra TV)

Spar 3000,-på alle Hwam ovne. Dem med automatikken

Hwam 3120 C
Spar 3000,-

Før 15.495,-     NU 
12.495,-

Rais Viva L
Før fra 16.900,-

13.900,-
Spar kr. 
3.000,-
på alle Rais modeller

Meteor 
Jupiter XL 
Tunnel 

Spar 3.000,-
på udvalgte indsatse.

Morsø 
6848Før 10.995,-

   NU
7.995,-

Morsø 
6848Før 10.995,-

7.995,-

LOTUS 
MIRA 4
m/sideglas 

priser. 
Før 14.795  

Contura 810
Contura 810
Contura 810
Contura 810
Contura 810
Contura 810
Contura 810
Contura 810
Contura 810
Contura 810
Contura 810
Contura 810Før før 11.600,-

Nu 9.600,-
SPAR 2.000,-på hele 800-serien

TT 20 
BAZIC 
Termatech 
Før 7.995,-
Nu 6.995,-
SPAR 
1.000,-

Grå TT 30S 
Termatech 
Fedtstens-

ovn.
Før 12.495,-

Nu 

10.495,-
SPAR 
2.000,-

er du brændt 
varm på en brændeovn, som 

du ikke ser her, så er vi 
behjælpelig med en super-

pris. Også gaspejse og store 
indsatse fra Spartherm                                                                                                                                        

                                                                                                            

FedtSteNSovN til SUPeRPRiSSSSteteNSNSNSovov

MCZ 
Træpilleovn  
EGO 3,0
Før 20.995
SPAR 
2.495,- 
Nu 18.500,-

     NU
11.795,-

Contura 510
StyleStyleStyleStyleStyle
Før 14900,-

Nu 9.995,-

Contura 556

Style

Contura 810
Contura 810
Contura 810

StyleStyleStyleStyleStyleStyleStyleStyleStyleStyleStyleStyle
Før 17900,-

Nu 14.900,-
SPAR 3.000,-
på hele 500-serien

GRATIS OG UFORPLIGTENDE 
konsulent besøg vedr. Pejse-indsatse

nYe 
BrÆndeoVne 

Fra kr. 
5.995,-

Morsø 
7443 

m/brændemaga-

sin. Før 14.995,-

   NU

11.246,-
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Find en fagmand på 
sydkysten.dk

RUBRIKSERVICE

TRÆFÆLDNING

Debat

KLINIKKER

KØRESKOLER

HAVESERVICEHÅNDVÆRK OG SERVICE

Debat: Politikerne i Is-
høj byråd traf en f lot og 
klog beslutning i 2014 
om at alle børn i dagin-
stitutioner skulle have en 
frokostordning. En klog 
beslutning, da det er do-
kumenteret, at måltidsva-
ner og sundhedsadfærd 
grundlægges i barndom-
men og har indflydelse på 
vores livsstilsvalg i vok-
senlivet. Desværre er fro-
kostordningerne med det 
fremsatte spareforslag nu 
i højrisiko for helt at for-
svinde ud af børnehaver-
ne. Har kommunen på den 

lange bane råd til at spare 
den væk? 

Da langt de fleste børn 
går i daginstitution er der 
derfor et kæmpe potentia-
le ved at sætte ind med 
gode mad- og måltidsva-
ner netop her. Madordnin-
ger er et tilbud om sund og 
velsmagende mad. 

Madordninger sikrer 
mætte børn - men kan 
så meget mere. Madord-
ninger kan bruges som 
et pædagogisk redskab, 
hvor børn, pædagoger og 
den køkkenansvarlige er 
sammen om måltidet, der 

giver rum for at lære om 
både smag, råvarer, sund-
hed og madkultur.  

Den læring og de gode 
vaner har alle brug for, 
hvis madkulturen skal 
løftes og højne folkesund-
heden nu og på sigt. 

Så bevar jeres kloge 
beslutning om frokostord-
ning til børnehavebørn. 
Det er en god investering. 

Alice Linning 
Regionsformand i Kost 
& Ernæringsforbundet

Spareforslag truer 
frokosttilbud til de 
mindste

Debat: D. 11. september 
bragtes tre læserbre-
ve alle møntet på borg-
mester Ole Bjørstorp. 
Heinz Erichsen mener, 
at håndtrykket er en me-
get væsentlig del af det at 
indgå i det danske demo-
krati. Kenneth Kristen-
sen Berth (KKB) mener, 
at Bjørstorp undergraver 
demokratiet. KKB har 
åbenbart helt glemt, at 
han selv et dømt for racis-
me og dermed har tilside-
sat gældende lovgivning. 
Samtidig taler han forhå-
bentlig mod bedrevidende, 
når han påstår, at islami-

ster er de eneste, der ikke 
giver hånd. Hvad med en 
stor del af Buddhisterne 
og i det hele taget mange 
asiater? Jacob Rasmus 
Iversens sammenligning 
med skattebetaling er ren 
proportionsforvrængning, 
så det fortjener ikke yder-
ligere kommentarer.
Når der laves ren sym-
bollovgivning, som det er 
tilfældet her, er civil uly-
dighed en logisk reaktion. 
Jeg giver hermed Ole Bjør-
storp min fulde opbakning 
i denne sag. En sådan tå-
belighed kan kun imøde-
gås med civil ulydighed.

Ole Wedel-Brandt
Byrådsmedlem i Ishøj
Enhedslisten

Et håndtryk

Tobaksafvænning
Hash og Alkohol

Vægttab og fobier
Eksamensangst, flyskræk

Hypnose
Tilbud 500 kr.

RAB registreret.
Angst, søvnløshed, 
 depression + mere.

27 års erfaring.
Kendt fra TV2

Tlf. 46 15 15 18
(Bedst ml. 13-14)

www.svenholst.dk

COMPUTERHJÆLP
Problemer med din
Computer, Internet eller
IT ? Vi hjælper til det
virker - for dig!
Timepris fra 399 kr. hos
dig eller os. Problemet
løses ellers er det gratis.
www.computerhjaelp.eu
Ring 5069 2600
Alt tømrer, murer og
maleropgaver udføres.
Har 18 års erfaring,
kontakt din handimand.
TEL. 24450029. Mail:
jr@post.tele.dk

PROFESSIONEL 
TRÆFÆLDNING

Fuldt forsikret
Ring til BG 
Træfældning
v/Bjarke G. Nielsen 
Tlf. 20 25 90 91

GRATIS uforpligtende tilbud gives

• Træfældning
• Beskæring
• Topkapning

• Stubfræsning
• Flishugning

PC-HJÆLP!
Er der problemer med com-
puteren eller internettet, 
får vi det til at køre igen. Vi 
kigger gerne forbi og hjælper 
med afmontering/montering. 
Få rådgivning omkring nyt 
udstyr, som passer til dine 
behov. Sikkerhed for dine per-
sonlige filer? Få et ordentligt 
backupsystem hos os. Kontakt 
os på telefon: 29 83 30 30 –  
daniel@ittjenesten.dk

AFHENTNING AF
MØBLER MED MERE 
Møbler, nips, andet boligtil-
behør hentes gerne af

Røde Kors Ishøj

Dødsboer afhentes efter 
aftale.
Ring 50 94 80 26
Og vær med til at gøre en 
forskel.

RENGØRINGS- 

HJÆLP  
TILBYDES 

Tlf. 71 62 14 42

Hjælp til PC, Tablet,
Smartphone og TV
Hjælp tilbydes til at sikre bil-
ligste og bedste løsning ved nyt 
køb og enhver form for støtte 
til at gennemføre ny løsning. 
Hjælp tilbydes også til løsning 
af hvilket som helst problem 
med eller vejledning i brug af 
mail, netværk, router, PC, Tablet 
(inkl. iPad) og Smartphone (inkl. 
iPhone) og TV. 
Ring 2965 6559 eller mail til 
henningjakobsen@live.dk

Greve Strandvej 24, 2670 Greve

Kuponen sendes til: 

Kuponen til TIRSDAGSudgaven afleveres   senest fredag  kl. 12.00
Kuponen til WEEKENDudgaven afleveres senest tirsdag  kl. 12.00

Betal med kontanter eller MobilePay 48803 hos Sydkysten

Afsender:

Små annoncer for private / erhverv.
B: 1 spalte x H: 50 mm med ramme

Glæd dine kære med en hilsen. 
 
Skal foto retur så vedlægges venligst 
frankeret kuvert.

    TILLYKKE

    RUBRIK SERVICE

Sæt kryds i hvilken kategori du ønsker ...

TIRSDAG WEEKEND

Sæt kryds i den avis du ønsker...

Køb, salg, bytte for private. 

    MARKED

Priserne er incl. moms. 

    MARKED ERHVERV

30 ORDPRIVATE KR.150,-ERHVERV KR. 300,-

Du kan også sende på e-mail: sydkysten.salg@sn.dk
Beløb indsættes 24 timer før deadline på 
reg.nr. 4343, kontonr. 35 24 12 01 43. Skriv navn som reference.

Adresse:

By:                         Tlf.:

 20 ORD+ BILLEDEALM. KR.80,-STOR KR.150,-

 CA. 25 ORDKR.80,-CA. 40 ORDKR.110,-

HUSK - du også kan booke din annonce på
www.tastselvannoncer.dk

 CA. 25 ORDKR.125,-CA. 40 ORDKR.250,-

TRÆFÆLDNING
OG TOPKAPNING

samt hækklipning
Udføres af prof.

skovarbejder med
over 14 års erfaring.

Fuld forsikret, 
uforpligtende tilbud gives.

Ring til Lasse

Tlf. 6093 4535

Alt havearbejde udføres ...

List Haveservice • tlf. 2225 3229

• Beskæring af træ/buske. 
• Klipning og plantning af hæk.
• Fræsning af have.
• Anlæg af græsplæne.
• Opgravning af rødder/bambus.
• Fældning af træer.
• Levering af granitskærver/jord.
• Bortkørsel af affald.

TIL 
SMÅ 

PRISER

ALT I EL-INSTALLATIONER 
& VARMEPUMPER

AUT. EL INSTALLATØR

TLF. 43 90 42 40

en del af TS-Gruppen.dk

Lædermøbler 
 renoveres
-  Falmet/slidt læder opfar -

ves til originalfarve.
-  Ompolstring af både læder 

og stofmøbler.
-  Vores speciale er de dan-
ske arkitekttegnede klas-
sikere. Ring for tilbud.

Læderdoktoren,  
Metalgangen 19 D, 
2690 Karlslunde, 
tlf. 4090 7900, 
info@laederdoktoren.dk
www.laederdoktoren.dk

Malerservice
20 års erfaring

Fantastisk 
malerarbejde 

udføres billigt og godt 
stort som småt.

25% til nye kunder
100% afdækning

Gratis tilbud gives. 
Ring venligst  

Tlf. 4177 7718

ASK Køreskole
Bil/MC/Generhverv 

Tlf. 43 69 80 81 
www.ask-teori.dk

MALERARBEJDE 
UDFØRES
Alt indenfor som udefor 
malerarbejde udføres til 
meget attraktive priser, 
hverdag / week. arbejde. 
Mange års erfaring, hur-
tigt og effektivt malerar-
bejde. Timepris eller fast 
tilbud tilbydes. Ring for 
et gratis uforpligtende 
tilbud. Claus 6012 1547
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Smagningen og seminaret ledes af vingårdens ejer 
Sophia Bergqvist, hvis blod pumper af Portvin og Douros 
gode bordvine, afholdes på nemt forståeligt engelsk.

Sophia vil fortælle sjove anedoter og forklare om sine vine på denne aften. 
Quinta de la Rosas marker ligger i hjertet af Douro dalen, med den 
vidunderligste udsigt man kan forestille sig.

 DER SMAGES PÅ:
 Ruby Reserve, Lot 601, Quinta de la Rosa
 10 Years Tawny, Quinta de la Rosa
 2014 late Bottled Vintage, Quinta de la Rosa
 2009 Colheita Vintage, Quinta de la Rosa
 2012 Vintage, Quinta de la Rosa
 2014 Vintage, Quinta de la Rosa

DET PRAKTISKE:
Portalen (Galleriet på 1. sal) – torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 18.30 – 21.30
Pris pr. person kr. 179,00 (inkl. seminar & portvin)
Der serveres lidt snacks sammen med smagningen.

Tilmelding/betaling kan ske via MobilePay til nr.: 48803 (der står ”Sydkysten” som 
modtager). Skriv: Portvin, dit navn og antal personer du tilmelder 
– f. eks.: ”Portvin, Anders Andersen, 3 personer” og send kr. 537,-

Eller skriv en mail til: sydkysten@sn.dk med oplysninger 
om navn og antal ønskede tilmeldinger. Du får en 
mail tilbage med kontonr., som du kan overføre til. 
Når overførslen er modtaget er du tilmeldt.

Tilmelding senest mandag d. 8. oktober 2018. 
Begrænsede pladser, derfor ”først-til-mølle”…

Vi glæder os til at se dig til en herlig aften med 
noget af det bedste fra Portugal…

PORTVINSSMAGNING
Tag med til eksklusiv portvinssmagning i Portalen med Quinta De La Rosa.
- et læserarrangement i samarbejde mellem Vinslottet A/S og Lokalavisen Sydkysten

Sophia Bergqvist, hvis blod pumper af Portvin og Douros 

Der trækkes
 lod blandt 

deltagerne om 
fl otte præmier fra 

Vinslottet 
A/S.

 DER SMAGES PÅ:
 Ruby Reserve, Lot 601, Quinta de la Rosa
 10 Years Tawny, Quinta de la Rosa
 2014 late Bottled Vintage, Quinta de la Rosa
 2009 Colheita Vintage, Quinta de la Rosa
 2012 Vintage, Quinta de la Rosa
 2014 Vintage, Quinta de la Rosa

 DER SMAGES PÅ:
 Ruby Reserve, Lot 601, Quinta de la Rosa
 10 Years Tawny, Quinta de la Rosa
 2014 late Bottled Vintage, Quinta de la Rosa
 2009 Colheita Vintage, Quinta de la Rosa
 2012 Vintage, Quinta de la Rosa
 2014 Vintage, Quinta de la Rosa

Efter 
smagningen 
vil der være 

mulighed for at 
købe portvin til 

rigtig gode 
priser.

Ishøj: Fredag den 21. 
september kl. 17 kan du 
komme til fernisering og 
debat i parkeringskælde-
ren ved Ishøj Bibliotek, 
hvor unge kulturskabe-
re vender Vestegnen på 
vrangen og udfordrer 
fordomme og myter om 
Vestegnen.

Arrangementet afholdes 
som en del af Golden Days 
Festivalen, hvor årets tema 

er ”Historiens B-sider.” Til 
arrangement kan du opleve 
forfatter og debattør Ahmad 
Mahmoud i en debat om det 
at være fra Vestegnen. Han 
f lyttede til Hundige som 
femårig og voksede op i det 
almene boligkvarter Aske-
rød. Det skildrede han i sin 
bog ”Sort Land” fra 2015.

Foruden debat med forfat-
teren vil Magnus Lind Niel-
sen udstille sine værker om 

Vestegnen, og der vil være 
musik og videoindslag pro-
duceret af unge. Der vil også 
blive serveret lidt suppe og 
drikkevarer.

Arrangementet er ud-
arbejdet i et samarbejde 
mellem Kulturmetropolen, 
USKIK (Unge Skaber Kul-
tur i Kulturinstitutionerne), 
Ishøj Bibliotek og Ishøj Ung-
domsskole. Det er gratis at 
deltage.

Forfatter gæster 
Ishøj til debataften 
Golden Days Festival sætter fokus på Vestegnen med 
arrangement, der udfordrer fordomme

Til arrangementet kan du blandt andet opleve forfatter og debattør Ahmad Mahmoud i en 
debat om dét at være fra Vestegnen. Pressefoto 

Ishøj: Gruppen består 
af Ivan Pedersen, Alex 
Nyborg Madsen, Lon-
nie Kjer (også kendt 
som Lonnie Devantier), 
Sascha Dupont og Søren 
Jacobsen. 

Publikum kan se frem til 
et band med fire forsangere 
og  sange, der er inspireret 
af folk, countryrock, singer/
songwriter-genren, som 
f lowerpower og pop. Inte-
resserede kan købe billet på 

ticketmaster.dk eller i Ishøj 
Kultur Café. Billetterne ko-
ster 275 kr. i forsalg.

Gruppen Sing Sing 
Sing gæster Ishøj
Fredag den 21. september kl. 20 optræder Sing Sing 
Sing i Ishøj Kultur Café

Tranegilde: Thorslun-
de-Ishøj Lokalhistoriske 
Forening og Kulturcafe-
en i Ishøj er gået sammen 
om at lave en Rockabilly 
dag med musik, amerika-
nerbiler og amerikaner-
burgere.

Musikken står Wild Wax 

Combo for. Bandet er en 
rockabilly-trio fra Køben-
havn, der blev dannet i 
1996 for at spille 50’er rock-
abilly-musik på deres egen 
måde, fortæller arrangøren 
i en mail til avisen.

Bandet har blandt andet 
udgivet seks albums og be-

står af Rene Karlsson på 
sang og oprejst bas, Walter 
Clerici på guitar og vokal 
samt Mikael Findanis på 
trommer og vokal.

Amerikanerbilerne står 
til frit skue på gårdsplad-
sen. 

Rockabilly-dag på 
Bredekærgård
Den 23. september kl. 13 er der musik med rødder i 
Rockabilly-traditionen i laden på Bredekærgård

Ishøj Landsby: I samar-
bejde med Næstehjæl-
perne Ishøj afholder Is-
høj Kirke høstmarked på 
søndag. 

Markedet foregår i kon-

firmandstuen samt to telte 
efter kirkens høstgudstje-
neste klokken 14. 

Om arrangementet skri-
ver arrangøren: ”Alle er 
velkomne til at donere af-

grøder, hjemmebag og sylt 
til salg til fordel for Næste-
hjælperne Ishøj.”

De penge, der kommer 
ind, går til Næstehjælperne 
Ishøjs arbejde. 

Høstmarked i Ishøj 
Søndag den 23. september afholder Ishøj Kirke 
Høstgudstjeneste med efterfølgende høstmarked

Ishøj: ”Jeg vil mene, at 
maleriernes fascinati-
onskraft er så stærk, for-
di vi gennem Vincent van 
Goghs pupilporte ser ver-
den, som den er bag vores 
sanser.” 

Sådan skriver Merete 
Pryds Helle i sit essay Bag 
pupilportene i kataloget til 
Arkens nyåbnede særudstil-
ling VAN GOGH. Lørdag 
den 22. september klokken 
14 er der mulighed for at 
høre forfatteren selv fortæl-
le om Van Gogh og om hvor-
dan den hollandske maler 

og andre billedkunstnere 
er en inspiration i hendes 
forfatterskab. Merete Pryds 
Helle vil blandt andet for-
tælle om, hvorfor Van Gog-

hs kartoffelhøstere fandt 
vej ind i hendes seneste ro-
man Folkets skønhed, og om 
hvordan en reproduktion af 
et Picasso-maleri, der hang 
i barndommens parcelhus, 
fik stor betydning. Billetter 
til foredraget kan købes via 
billetto.dk. 

Forfatter-foredrag på 
Arken
Forfatter Merete Pryds Helle fortæller om inspiratio-
nen fra maleren Van Gogh i et foredrag på Arken 

Den 22. september giver 
forfatter Merete Pryds 
Helle foredrag på kunst-
museet Arken. Foto: Trine 
Søndergaard   



Ugens special tilbud

Gælder torsdag – fredag – lørdag

Bland-Selv-Slik
Pr. 100 g

Kun

695

Der tages forbehold for trykfejl, m
anglende leverancer, afgiftæ

ndringer sam
t udsolgte varer. SuperBrugsen 

bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet m
od rem

visning af bon. Varen 
skal væ

re i ubrudt original em
ballage. Gæ

lder ikke fødevarer. Du kan betale m
ed disse kort i butikken:

Nakkekoteletter
1 kg.

Svinekam 
Ca. 1,5 – 1,8 kg

Pr. bakke

40,-

Pr. stk.

49,-

Frokostplatte

Pr. platte

50,-

Fun eller Scoop 
0,5 l. Flere varianter. 
Excl. pant

Pr. flaske

10,-

Yum Yum nudler
Flere varianter

Pr. stk.

3,-
Gælder tors-, fre- & lørdag

Nakkekoteletter
1 kg.

Svinekam 
Ca. 1,5 – 1,8 kg

Pr. bakke

40,-

Pr. stk.

49,-

Frokostplatte

Pr. platte

50,-

Gælder tors-, fre- & lørdag

Spar  54

Danske kartofler 
Kl. I. 650 g

Pr. bakke

8,-

Nakkekoteletter

Pr. bakke

40,-

Frokostplatte

Pr. platte

50,-

Fun eller Scoop 
0,5 l. Flere varianter. 
Excl. pant

Pr. flaske

10,-

Yum Yum nudler
Flere varianter

Pr. stk.

3,-
Gælder tors-, fre- & lørdag

SUPERBRUGSEN 
BRØNDBY
Søndre Ringvej 45 A
Åbent: Alle dage kl. 8-21

SUPERBRUGSEN 
VALLENSBÆK
Vallensbæk stationstorv
Åbent: Man-Fre kl. 8-20.45
Lør-søn kl. 8.20

Tilbuddene gælder fra tirdag d. 18. september til og med søndag d. 23. september 2018

Frokostplatte

Pr. platte

50,-

Fun eller Scoop 
0,5 l. Flere varianter. 
Excl. pant

Pr. flaske

10,-

Yum Yum nudler
Flere varianter

Pr. stk.

3,-
Gælder tors-, fre- & lørdag

Frokostplatte

50,-

Fun eller Scoop 
0,5 l. Flere varianter. 
Excl. pant

Pr. flaske

10,-

Yum Yum nudler
Flere varianter

Pr. stk.

3,-
Gælder tors-, fre- & lørdag

Pr. flaske

45,-
Spar  5495

William  
Hardy Shiraz
70 cl. Australien

Messeri  
Negroamaro 
Primitivo
70 cl. Italien

Pr. flaske

35,-
Spar  3495

Blomkål  
el. Broccoli

Danske kl. I
Frit valg

Danske kartofler 
Kl. I. 650 g

Pr. bakke

8,-

Pr. stk.

10,-

Pr. flaske

45,-
Spar  5495

William  
Hardy Shiraz
70 cl. Australien

Messeri  
Negroamaro 
Primitivo
70 cl. Italien

Negroamaro 

Pr. flaske

35,-
Spar  3495

Pr. flaske

45,-
Spar  5495

William  
Hardy Shiraz
70 cl. Australien

Messeri  
Negroamaro 
Primitivo
70 cl. Italien

Pr. flaske

35,-
Spar  3495

Max 1000 g pr. kunde


