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Ved Stationen 2, Ishøj · Drive-in · Legeland
Åbent: søn-tors 10-23 · fre-lør 10-00

Et smagseventyr er tilbage!
Fås med 160 gr 
dansk oksekød og 
æblerøget bacon 
- eller vegetarisk 
med halloumi
- eller med sprød 
kylling.
Alle med lækker 
Umami-dressing, 
syltede rødløg mm

Premium Burgers

El REstauRantE
Mexicano Greve Posada

De Playa
GREVE STRANDKRO

GREVE STRANDVEJ 9,
2670 GREVE

TLF.: 43 90 02 50
Alle ugens dage 17.00-22.00

COCKtaIls • BuRRItO • taCO 

GRatIs naCHOs

20%

Læs mere på waves-shopping.dk

ENJOY 
WAVES’ 
NEW APP    

OG OPTJEN  

POINT 
HVER GANG  

DU BESØGER 
WAVES

WAVES’WAVES’

Tlf. 3940 1050 · www.audiovox.dk

fugle

fodtrin

scooter

Den rene lyd
oplevelse

tale
trafik

ReSound LiNX 3DTM lader dig høre det hele

w
Det Ny Røgeri er 

Greves førende butik indenfor 
salg af frisk fi sk, røgvarer og 
hjemme lavede specialiteter.

Havnevej 20, Mosede Havn • 2670 Greve • Tlf.: 6018 3054 • www.detnyroegeri.dk

Åbningstider: Mandag: Lukket  
Tirsdag-fredag: 10.00-17.30  Lørdag-søndag 10.00-15.00

Frisk stenbiderrogn  ... pr. 100 g kr. 30,-
Hj. fi skefars  ... pr. ½ kg kr. 50,- 1 kg kr. 70,-

Tilbuddet gælder t.o.m. søndag den 18. marts.

Alle vores røgede fi sk og skaldyr bliver lavet på 
gammeldags maner i manuelle røgeovne.

tirsdag den 13. marts 2018 • SYDUge  11 • 52. årgang

Find vej i DIN lokalavis ...

» Side 05 - Politi

» Side 08 - Debat

» Side 10 - Sport

» Side 13 - Oplevelser

Uden noder 
og unoder
Dygtige unge fra hele Region  
Sjælland viste lørdag deres evner 
til musikkonkurrencen Unge Spiller 
Klassisk, der blev afholdt på  
Hedelyskolen i Greve. 

Læs mere på side 14

Sophie Andersen spillede Brahms Rhapsodi i g-mol op. 79 nr. 2 uden noder og bortset fra nogle småting uden unoder.  
Foto: Petter Becker-Jostes

60dage.dk: Nogle gange er det 
bedst at skrue ned for trænin-
gen, lyder et råd fra 60dage.
dk-ekspert.

Pas på belastningen
Greve: Dronningen og kron-
prinsessen besøger Greve Mu-
seum tirsdag den 20. marts i 
forbindelse med et jubilæum.

Kongeligt besøg
Solrød: Solrød Kommunes 6. 
klasser dystede om at løse na-
turfaglige opgaver, da der blev 
afholdt ’Naturfag På Spil’.

Elever dystede
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Solrød:  Spændingen 
var stor, da årets vinder 
skulle findes. I hænderne 
på naturfagskonsulent 
Iben Dalgaard lå nem-
lig to sedler, hvorpå 6A 
(Havdrup) og 6P (Ugle-
gårdsskolen) stod skre-
vet. Snart efter blev den 
ene klasse udtrukket af 
borgmesteren og kåret 
som årets vinder, mens 
den anden klasse måtte 
nøjes med en flot anden-
plads. 

Men inden vi kommer 
til afgørelsen på lodtræk-
ningen, skal vi lige runde 
årsagen til den spændende 
afslutning. 

For et par uger siden fik 
klasserne udleveret otte for-
skellige opgaver, som man 
i grupper skulle forsøge at 

løse. Nogle grupper skulle 
for eksempel transportere 
et æg over fire meter, uden 
at det gik i stykker. Andre 
skulle sortere bolde i for-
skellige størrelser, og så 
skulle fotosyntesen omdan-
ne frø til planter. 

Spørgsmålet var bare 
hvordan, eleverne ville løse 
de otte opgaver, fortæller 
Iben Dalgaard, der er na-
turfagskonsulent i Solrød 
Kommune:

- Opgaverne er åbne na-
turfaglige opgaver, hvilket 
vil sige, at der er mere end 
én løsning. Så det er ar-
bejdsprocessen, der er i fo-
kus, hvor eleverne skal være 
innovative, kreative og tur-
de prøve sig frem. De skal 
samtidig være kritiske over 
for deres eget produkt og 

udvikle på de mangler, der 
opstår undervejs, fortæller 
Iben Dalgaard. 

Borgmester-dommer
Eleverne kunne dog ikke 
nøjes med at løse opgaverne. 
De skulle også præsentere 
projekterne for dommerne 
med en beskrivelse af pro-
duktet – og vejen til at nå til 
produktet. 

Traditionen tro havde 
borgmester Niels Hörup (V) 
taget plads i det kompeten-
te dommerteam, og her gik 
han rundt sammen med en 
meddommer fra Uglegårds-
skolen og bedømte en del af 
de flotte projekter. 

Som sædvanlig var dom-
merne meget nysgerrige og 
interesserede i alle detaljer, 

og borgmesteren var også 
fuld af roser efter at have 
set de mange forskellige bud 
på at løse opgaverne.

Så blev det endelig afgø-
relsens time. Både 6P fra 
Uglegårdsskolen og 6A fra 
Havdrup Skole havde beg-
ge lavet de bedste løsninger 
i to opgaver hver. Derfor 
skulle vinderen findes ved 
lodtrækning. Naturfags-
konsulent Iben Dalgaard 
blandede de to sedler, rakte 
hænderne frem mod borg-
mesteren, og efter lidt spæn-
ding valgte Niels Hörup den 
venstre hånd. 

- Og vinderen er…. 6A!
Så brød jublen ud blandt 

den vindende klasse, som 
havde svært ved at få ar-
mene ned. Der blev high 
five’t, krammet og sunget 
et kamp-råb. Den ene grup-

pe i klassen skulle lave et 
produkt, der kunne sortere 
forskellige størrelser bolde. 
De løste opgaven flot og be-
nyttede sig samtidig af gen-
brugsmateriale, som også 
talte med i dommeroverve-
jelserne.   

Den anden gruppe i 6A 
skulle transportere et æg 
ned fra en fire meter høj 
mur, uden at det smadrede. 
Også denne gruppe løste 
opgaven til UG, og så havde 
de tilmed taget initiativ til 
at lave en ’samarbejdskon-
trakt’, forud for projektet. 
Det udløste også roser fra 
dommerne. Foruden æren 
vandt 6A en tur til en valg-
fri naturfaglig oplevelse til 
hele klassen, som for eksem-
pel Experimentarium, Zo-
ologisk Have, Planetarium 
eller Den Blå Planet.

Dystede i at 
tænke nyt 
og kreativt  
For 10. år i træk dystede Solrød 
Kommunes 6. klasser i at løse  
naturfaglige opgaver

En gruppe skulle lave et produkt, der kunne sortere forskellige størrelser bolde.  
Foto: Solrød Kommune

Dommerne var nysgerrige. Foto: Solrød Kommune

SYD

sydkysten.dk
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F y l d t  m e d  l o k a l e  i m p u l s e r

MOSEDE FORT er atter den naturskønne baggrund.

18. - 19. august 2018
24 timer: 12.00 - 12.00

Vi deltager i stafetten - skal du også være med?
Tilmelding: www.stafetforlivet.dk/greve

TÆND
HÅB

Mediesponsor for Stafet for Livet i Greve

Status pr. 12. marts

Tilmeldte deltagere 67
Tilmeldte hold  12

Tilmeldte fi ghtere 10
Tændte lys  2

Lækkert blødt tøj 
i uld til kvinder og mænd 

til engros priser.

MONGOLIAN
CASHMERE

v/Naran Solongo Fashion 

Ring eller e-mail 
om  åbningstider for salg, 

og hør om udvalg 
og prisniveau.

Waves 
Over Bølgen 2B, 2.sal, 2670 Greve 

Tlf. 3082 0568 – 4016 4623
e-mail: naransolongo@icloud.com

✂

Bliv en del af et stærkt erhvervsnetværk og få adgang 
ti l vores populære netværksmøder samt andre arran-
gementer, hver måned. Pris kr. 1.600 pr. år + moms.

Tilmeld dig på gserhverv.dk. 

Du er også velkommen ti l at gæste vores netværks-
møde onsdag den 11. april 2018 kl. 8.00 - 9.00 på 
Solrød Rådhus.

Kommende arrangementer:
Netværksmøder
11.4. Solrød Rådhus
  9.5. Greve Rådhus
13.6. Jersie Forsamlingshus
  8.8. Solrød Rådhus

Sociale arrangementer:
22.3. Generalforsamling
16.4. Foredrag ved diamanthandler Katarina Pitzner
17.5. Blue Water Cup, Hedeland Golf
15.6. Le Mans Mercedes-Benz CPH

BLIV MEDLEM AF 
GREVESOLRØDERHVERV 
– ET STÆRKT NETVÆRK!

www.gserhverv.dk

Gæst et 
netværksmøde



VI TAGER FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG UDSOLGTE VARER

IRMA GREVE
GREVE STRANDVEJ 4A, 2670 GREVE

Helene

Butikschef

IRMA GREVE 
ÅBENT ALLE DAGE 9.00-20.00
Tilbuddene gælder fra onsdag den 14. marts t.o.m. søndag den 18. marts

OKSECULOTTER
1,0 - 1,5 kg

KALVEMØRBRAD
2 x 1,2 - 1,6 kg 
Pr. kg maks. 230,00

ØKOGISKE 
APPELSINER
1,5 kg. Røde eller almindelige
Pris pr. kg 13,33

20,-1 
N

ET

  

RICARICO PRESTIGE
6 x 75 cl. Italien. Pris pr. liter 77,78

350,-6 
FL

ASKER

 SPAR 
424,-

TÁ  2
OG FÅ DEN 
BILLIGSTE 
GRATIS

TÁ 2
OG FÅ DEN 
BILLIGSTE 
GRATIS

OSSOBUCO
Vælg mellem:  Kalveossobuco, 1.000 g. Pris pr. kg 65,00

Okseossobuco, 1.200 g. Pris pr. kg 54,16

65,-1 
PA

KKE

DET ER
BILLIGT

PRIS

UNDER

1/2

39,-PR
. S

TK.

 SPAR 
26,-

FILET ROYAL
125 gr.
Pris pr. kg. 312,-

STÆRKT 
 BEGRÆNSET 

PARTI
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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  dnam edeksle ni
V  rafraf go rafregivs ,raf eræk sero

K grebdniL dun  E  neskir
* 7. m ja  1 649       † 9. m stra  2  810

e  .dni tevos ellits r
T  tekkul re enjø edlim o

E  åls ta dem po tdloh re etrejh tdogeje t
T  åf so dol ud dehgilræk nid la rof ka

P  engev sneilimaf å
S  gievlo

B  ekriK enuT i dets rednfi neslettæsi
l  00.11 .lk stram .71 ned gadrø

Hovedvejen 127
2600 Glostrup

43 96 00 83

begravelsesdanmark.dk

Begravelse Danmark er ejet af to humanitære
foreninger, som arbejder for en værdig afsked med livet.

Gitte 
Gottliebsen

Jess 
Andersen

Greve Strandvej 14
2670 Greve

43 69 29 19

begravelsesdanmark.dk

Greve Strandvej 14
2670 Greve

43 69 29 19

begravelsesdanmark.dk
Anne-Mette
Dall

Jess
Andersen

Mia 
Vallentin

Min kære mand
vor kære far, svigerfar, morfar og farfar

 Erling Larsen
* 12. oktober 1949    † 6. marts 2018

Havdrup, den 6. marts 2018

Anemargrethe
Børn, svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen finder sted fra Havdrup Kirke
onsdag den 14. marts kl. 11.00

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

Din personlige bedemand 
- Tryghed & Nærvær -

Du kan trygt ringe og aftale et møde med os. 
Vi træffes også aften, weekend og helligdage.

Sydkystens Bedemandsforretning

Hundige Strandvej 119, 2670 Greve Tlf.: 46 15 00 40
Karlslunde Strandvej 34, 2690 Karlslunde     bedemand@s-bf.dk
Tune Center 7B, 4030 Tune www.s-bf.dk 

Steen Jørgensen Mariette Jørgensen

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

Greve: Venstre i Greve 
afholdt for nylig gene-
ralforsamling, og partiet 
benyttede anledningen 
til at få valgt deres borg-
mesterkandidat til kom-
munalvalget i november 
2021.

En velbesøgt general-
forsamling fik valgt ny be-
styrelse med nye ansigter 
blandt de opstillede kandi-
dater. På posten som for-
mand blev Henrik Larsen 
genvalgt. 

Yderlige opnåede følgende 
personer valg: Bente Mathi-
assen, Jesper O. Vingum, 
Christina Meng, Morten 
Christiansen, Per Møller Sø-
rensen, Jesper Fini Kuhre, 
Jette Asdal Nielsen, Dorthe 

Bøgh Madsen og Christina 
Giarbini.

Venstre fik også på opstil-
lingsmødet en klar tilken-
degivelse fra medlemmerne 
til, at borgmester Pernille 
Beckmann også er Venstres 
borgmesterkandidat ved 
kommunevalget i 2021.

- Jeg glæder mig over den 
opbakning, som medlemmer 
i partiet har vist mig. Det 
betyder, at vi kan fortsæt-
te den politiske linje, der 
er lagt, med fokus på at få 
borgerne i arbejde, sikre en 
værdig ældrepleje og fort-
sætte arbejdet med at få 
renoveret vores skoler, siger 
borgmester Pernille Beck-
mann.

V genvalgte  
Beckmann
Venstre i Greve har for nylig 
 afholdt generalforsamling

Greve/Solrød: Den loka-
le afdeling af Røde Kors 
afholdte for nylig gene-
ralforsamling, og der var 
pænt fremmøde. Besty-
relsen kunne fremvise et 
pænt overskud. Det frem-
kommer næsten udeluk-
kende gennem arbejdet 
med Røde Kors’ seks gen-
brugsbutikker i Greve, 
Tune og Solrød.

Af beretningerne fremgik 

det, at Røde Kors’ mange fri-
villige i butikkerne gerne vil 
have flere til hjælp i hverda-
gen. Afdelingen kan overføre 
godt to mio. til landsforenin-
gens katastrofefond og har 
oprettet venskabsprojekter i 
bl.a. Hvide Rusland, og her 
var en delegat til stede for 
at fortælle om forholdene i 
landet. Der var et enkelt ny-
valg, ellers genvalg af alle til 
bestyrelsen.

Generalforsamling  
afholdt i Røde Kors

Greve: Den 20. marts fyl-
der Foreningen Haand-
arbejdets Fremme 90 år. 
Jubilæumsdagen fejres 
på Greve Museum klok-
ken 14.00, hvor udstillin-
gen ”Farveflor – Broderi 
i 90 år” lige nu kan ople-
ves.

Ved jubilæet deltager 
H.M. Dronningen og H.K.H. 
Kronprinsessen. 

H.M. Dronningen har 
foræret foreningen et nyt 
design, som vil blive afsløret 
på jubilæumsdagen. 

I løbet af eftermiddagen 
vil der blive holdt en række 
taler, og der vil blive arran-
geret en rundvisning for de 
kongelige. De øvrige gæster, 
som består af foreningens 
medlemmer, kunstnere, der 
har designet til foreningen 
samt foreningens gæster, vil 
blive bedt om at bruge tiden 
på noget unyttigt, nemlig 

håndarbejde, mens de ven-
ter. Herefter vil de resteren-
de gæster have mulighed for 

at se udstillingen, oplyser 
Greve Museum.

Kongeligt besøg på 
Greve Museum
Dronningen og kronprinsessen kommer til Greve den 20. marts

Den 20. marts besøger 
Dronningen Greve.  

Arkivfoto: Allan Nørregaard

En velbesøgt generalforsamling fik valgt ny bestyrelse med 
nye ansigter blandt de opstillede kandidater. På posten som 
formand blev Henrik Larsen genvalgt. Yderlige opnåede 
følgende personer valg: Bente Mathiassen, Jesper O. Vingum, 
Christina Meng, Morten Christiansen, Per Møller Sørensen, 
Jesper Fini Kuhre, Jette Asdal Nielsen, Dorthe Bøgh Madsen 
og Christina Giarbini.
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Designer briller fra Diesel, G-Star, Kylie Minouge, Superdry og Henri Lloyd nu kun 500 kr. Før op til 1895 kr. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen. Andre glas og tillægsydelser til normalpriser. Kan ikke 
kombineres med 2for1, 60+ eller andre tilbud. Gælder indtil 18. marts 2018 eller så længe lager haves. ©2018 Specsavers

Bestil synstest på louisnielsen.dk

         Skynd dig! Gælder kun denne uge - til 18. marts

Tilbud til designelskere
Nu kun 500 kr. Før op til 1895 kr.  

500kr
Nu kun

Enkeltstyrkeglas 
er med i prisen 

Hundige
Over Bølgen 8D, 2670 Greve Strand
Tlf. 9632 5226

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

Tandpinevagten
i Region Sjælland

Hvis du har brug for akut 
tandlægehjælp i påsken, 
så ring på 29 60 01 11 for at 
få en aftale på følgende dage: 

Weekenden den 24.-25. marts
kl. 9.30-11.30.

Hverdagene den 26.-27.-28. marts, 
kl. 14.30-16.30.

Påskedagene den 29. marts 
til og med 2. april 
kl. 9.30-11.30.

Der er forhøjede takster og 
kontant betaling alle disse dage.

Greve: Her var to ruder 
blevet knust i bilens fø-
rerside, og der er stjålet 
navigationsanlæg samt 
styrings-dashboard, op-
lyser politiet i døgnrap-
porten mandag morgen. 
Tyveriet skete mellem klok-
ken 17 fredag den 9. marts 
og lørdag middag.

Søndag var den gal igen, 
hvor politiet fik to lignende 
anmeldelser. På Kastanie-

vej var det gået ud over en 
bil, hvor en eller flere ger-
ningspersoner havde knust 
to ruder i passagersiden 
og stjålet navigationsan-
læg, rat, airbags og sty-
rings-dashboard. Tyveriet 
skete natten mellem lørdag 
og søndag.

På Bonnesvej kunne end-
nu en bilejer konstatere ty-
veri fra sin bil. Her var der 
knust en rude i bilens fører-

side, hvorefter der er stjålet 
navigationsanlæg, rat samt 
dashboard. Tyveriet skete 
natten til søndag.

Alle tre biler var af mær-
ket BMW.

Knuste ruder og 
stjal biludstyr
Lørdag middag modtog Midt- og Vestsjællands Politi 
en anmeldelse om et tyveri fra en personbil på Birke-
dalen

Foto: Thomas Olsen

Greve: Lørdag anmeldte 
en borger, at han havde 
fået stjålet sin iPhone 
6S, mens hans var faldet 
i søvn i S-toget omkring 
Greve Station i retning 
mod Køge. 

Ifølge politiets døgnrap-
port havde gerningsperso-
nen hægtet høretelefonerne 
fra telefonen, som anmelde-
ren havde i sin jakkelomme. 
Tyveriet skete mellem klok-
ken 05.53 og 06.05.

Stjal iPhone

Greve: Fredag fik Midt- og 
Vestsjællands Politi en an-
meldelse om et indbrud i en 
villa på Mølleskovvej, hvor 
en eller f lere gerningsper-
soner havde aflistet et sove-

værelsesvindue og herefter 
gennemrodet soveværelset. 

Ifølge politiets døgnrap-
port er der endnu ikke noget 
overblik over stjålne gen-
stande.  

Aflistede  
vindue
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60dage.dk: Det kan være 
frustrerende at være 
kommet i gang med at 
samle point til sundheds-
kampagnen 60dage.dk og 
så få at vide, at man skal 
skrue ned for træningen. 
Ikke desto mindre er det 
den besked, Mark Abild-
hauge giver til flere af 
kampagnens deltagere.

Han er fysioterapeut og 
medejer af sundhedshuset 
A-Fys i Solrød, og i forbin-
delse med 60dage.dk deler 
han ud af sin viden, når 
kampagnedeltagerne stiller 
spørgsmål via hjemmesiden. 
Her har mange af spørgsmå-
lene handlet om smerter i 
særligt ryg og knæ, og det er 
typiske overbelastningsska-
der, fortæller Mark Abild-
hauge. Han påpeger, at det 
især er to typer motionsud-
øvere, der bliver ramt af den 
slags skader:

- Det er dem, der starter 
fra scratch, og dem, der træ-
ner rigtig meget, siger Mark 
Abildhauge.

For de førstes vedkom-
mende handler det ofte 
om, at man i sin iver for at 
komme ud at røre sig går 
for meget til den. Den an-
den gruppe får overbelast-
ningsskader, fordi de træner 
for meget i forhold til, hvad 
kroppen kan holde til. 

- I princippet kan man 

træne hver dag. Kroppen 
kan holde til det. Tour de 
France-ryttere kører også 
hver dag i tre uger med kun 
to hviledage. Til gengæld 
ligger de også og slapper af 
resten af tiden og har ikke 
et 8-16-job ved siden af, siger 
Mark Abildhauge.

Bliver man ramt af en 
overbelastningsskade, er det 
derfor vigtigt, at kroppen får 
hvile. For hvor mærkeligt 
det end lyder, bliver kroppen 
stærkere, når man slapper 
af og restituerer oven på den 
hårde træning. Desuden 
kan man også vælge at dyr-
ke en anden form for motion 
end den vante og eksempel-
vis svømme, cykle eller bru-
ge en crosstrainer, hvis man 
får ondt i ryggen eller knæet 
af at løbe, hvor man får de 
hårde stød fra underlaget op 
gennem kroppen. I det hele 
taget er det med at ændre 
vaner en god ting, lyder det 
fra Mark Abildhauge, som 
oplever, at folk tager godt 
imod rådet om at skrue lidt 
ned for intensiteten, når de 
får forklaret baggrunden for 
det.

- Så er det en lettelse. 
Mange tror, at jo længere 
man træner, jo bedre, men 
det er en sandhed med mo-
difikationer, siger han.

petterbj

Pas på med belastningen
Nogle gange er det bedst at skrue ned for træningen, lyder et råd fra 
60dage.dk-eksperten Mark Abildhauge fra A-Fys i Solrød

- I princippet kan man træne hver dag. Kroppen kan holde 
til det. Tour de France-ryttere kører også hver dag i tre uger 
med kun to hviledage. Til gengæld ligger de også og slapper 
af resten af tiden og har ikke et 8-16-job ved siden af, siger 
Mark Abildhauge. Foto: Kenn Thomsen

Greve: I sidste uge var 
Greve 10. Klasseskole 
vært for Greve skole-
skakmesterskaber for 7.-
10. kl. elever.

Der deltog 20 elever som 
viste imponerende forståel-
se for skakspillet. En del af 
disse elever har ugentlig un-
dervisning

i skak/matematik. Greve 
Kommune har på midtsko-
lerne talentholdsundervis-
ning som valgfag. Greve Ti-
endeklasse tilbyder i denne 
sammenhæng valgfaget ma-

tematik/skak for dem som 
ønsker at blive fagligt dyg-
tigere. Alexander Kruse, der 
kun går i 7. klasse, vandt 
turneringen suverænt med 
maximum point.

Der blev kæmpet i en stor 
gruppe med 3 præmiegrup-
per: 

Gruppevinderne:
A: Timothy, Silas og Mi-

kail Gruppe.
B: Rasmus, Mads, Victor. 
C: A lexander, Jonas, 

Oscar.

Skoleskak  
afholdt i Greve
20 elever deltog i mesterskaber

Koncentrationen var stor, da der for nylig blev afholdt skole-
skakmesterskaber i Greve. Foto: Erol Taskiran

  50%
PÅ ALLE

  GLAS 
OG KONTAKTLINSER

Oplev en synlig forskel og kom forbi til et gratis synstjek og få samtidig
50% rabat på alle vores glas og kontaktlinser. Du behøver ikke bestille tid.

Vi ses til synsevent i Synoptik den 21.-23. marts.
Du finder os i Waves, Over Bølgen 3C, 2670 Greve. Telefon: 43906271

FÅ ET GRATIS

SYNSTJEK

Tilbuddet gælder under hele perioden med synsevent og for alle glas v/køb af stel, og i 2 mdr. v/køb af et 6 mdr. kontaktlinseabo. 
Kan benyttes af alle uden Synoptik kontaktlinseabo. inden for de sidste 3 mdr. Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

          

ER DIN HUD KLAR TIL DIN KONFIRMATION?
- ELLERS SÅ LAD OS HJÆLPE DIG! 

KOM FORBI FREDAG D. 6. APRIL KL. 13.00-18.00 
HOS HUDLÆGENS KOSMETISKE KLINIK

Vil du også gerne have at din hud er smuk og pæn til din konfirmation, så kom 
forbi Hudlægens Kosmetiske Klinik og få en gratis hudanalyse ved iS CLINICALs 

produktspecialist Maria Haugaard. Maria har solid erfaring i at rådgive og ve-
jlede om, hvordan man bedst plejer sin hud.

OBS: Tidsbestilling nødvendig - book din tid på 30 22 41 64!

AKNE & URENHEDER KAN BEKÆMPES MED FIRE & ICE BEHANDLINGEN
 Døjer du med uren hud, så er Fire & Ice ansigtsbehandlingen fra iS CLINICAL det helt 

rette valg. Fire & Ice er en kraftfuld eksfolierende frugtsyrebehandling, 
som leverer synlige og langsigtede forbedringer i hudens struktur og udseende. 

Især er behandlingen effektiv mod akne og urenheder generelt.

DEMODAGSPRIS PÅ 1 STK. FIRE & ICE BEHANDLING 
PRIS 395 KR. - Værdi 595 Kr. 

TILBUDSPRIS PÅ KURFORLØB (3 BEHANDLINGER) INKL. 
GRATIS RENSEPRODUKT - CLEANSING COMPLEX

PRIS 1.495,00 KR. - Værdi 2.175 Kr. 

Derudover vil der på dagen  være 20 % rabat på alle iS CLINICAL produkter.

Fire & Ice behandlingen:

•  Behandler effektivt akne

•  Fjerner urenheder effektivt

•  Opstrammer og blødgør huden

•  Udglatter og forfiner  

   hudens struktur

•  Fjerner døde hudceller

•  Fornyer hudens glød

Hudlægens Kosmetiske Klinik – Egedal 3 – 2690 Karlslunde  tlf.: 30 22 41 64 – info@ubj.dk – www.ubj.dk

Behandling over 5 mdr.: 5 x Fire & Ice behandlinger i  
kombination med hudpleje-regime fra iS CLINICAL.



GRATIS PARKERING
WAVES tilbyder p-pladser uden tidsbegrænsning

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.

TILBUDDENE GÆLDER FRA D. 13. MARTS T. O. M. 15. MARTS. TILBUDDENE GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES. DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL.

Waves -  DIT HYPERMARKED

BILKA & BAGEREN  
ÅBNER KL. 6.00

ÅBNER ALLE DAGE
KL. 6.00 - 24.00

BESTIL I DAG
INDEN KL.10

HENT I DAG
EFTER KL.14

DAGLIGVARER ONLINE

AKTIVITETER I 
BILKA WAVES 

1. SØNDAG I HVER MÅNED
KAN DU DREJE

LYKKEHJULET MED BILLIE
KL. 10-16

Alle børn op til 12 år
Ifølge med voksen kan deltage

Du ka´ få 

ULVEPOSER AF BILLIE 
HVER SØNDAG KL. 10-17

11. MAJ – 10. JUNI 

DANMARKS STØRSTE 
STREETFODBOLD 

TURNERING
Er du mellem 10-13 år og elsker 

fodbold, så tilmeld dit hold til

STREET FODBOLD 
JUNIOR TOUR 2018

Tilmeld dit hold nu på streetfodbold.dk
Deltagergebyret på 250,- 

går ubeskåret til børns vilkår.

Ifølge med voksen kan deltage

ULVEPOSER AF BILLIE 

LURPAK SMØR
A 250 g 
Pr. kg v/merkøb 38,67

TOMS ÆSKER
62-75 g.
Flere varianter
Pr. kg max 112,10

Merrild special 
400 g. Pr. kg 52,50

PR. POSE

21 ,-

HyperHit

BIL_FPU03_16_010_011_T_010_053.indd   11
15/12/15   13.13

FRIT VALG

695

KNORR MARKED
10 pk. sauce, pastaretter, 
flydende suppe, mixretter, 
bouillon, Snackpot, 
Spaghetteria, Fond du Chef mix, 
dressing mix eller Knorr koppen
A 12-273 g / 300-1000 ml
Flere varianter
Pr. kg max. v/merkøb 833,33/
pr. liter max. v/merkøb 33,33

Merrild special 
400 g. Pr. kg 52,50

PR. POSE

21 ,-

HyperHit

BIL_FPU03_16_010_011_T_010_053.indd   11
15/12/15   13.13

10 PAKKER

100,-

Merrild special 
400 g. Pr. kg 52,50

PR. POSE

21 ,-

HyperHit

BIL_FPU03_16_010_011_T_010_053.indd   11 15/12/15   13.13

IL CAPOLAVORO 
PRIMITOVO 
BAG IN BOX
3  liter Italien.
Vor normalpris 165,-
Pr. liter 33,-

SPAR
86,-

Merrild special 
400 g. Pr. kg 52,50

PR. POSE

21 ,-

HyperHit

BIL_FPU03_16_010_011_T_010_053.indd   11
15/12/15   13.13

PR. STK.

99,-

PR. PK.
OP TIL 

33,95

Merrild special 
400 g. Pr. kg 52,50

PR. POSE

21 ,-

HyperHit

BIL_FPU03_16_010_011_T_010_053.indd   11
15/12/15   13.13

3 STK.

29,-

MAX.
6 STK. PR. 

KUNDE
HEREFTER

24,95
PR. STK
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Vi taler om skattelettel-
ser, mere løn til offentlige 
ansatte og billigere luk-
susbiler. Vi har et fanta-
stisk land med god vel-
færd og velstand - for de 
fleste. Alligevel bliver der 
en større og større afstand 
til dem, som har og dem, 
som ikke har - heriblandt 
mange børn. 

En ny analyse fra Arbej-
derbevægelsens Erhvervs-
råd viser, at der er skabt 
10.500 flere fattige børn i 
Danmark i 2016. I alt er 
der ca. 50.000 børn i Dan-
mark, der lever i familier 
med en økonomi, som lig-
ger under den tidligere of-
ficielle fattigdomsgrænse. 

Fatt igdomsg rænsen 

blev vedtaget i 2013 på 
baggrund af et ekspertud-
valgs anbefalinger og efter 
inspiration fra bl.a. OECD 
og EU. I 2015 afskaffede 
Venstre-regeringen må-
lestokken for fattigdom i 
Danmark, fordi grænsen 
ikke hjalp de borgere, som 
økonomisk lå under græn-
sen. 

Hvis fattigdomsgræn-
sen fremskrives til 2017-
tal, er grænsen for en fa-
milie på tre personer et 
rådighedsbeløb efter skat 
på kr. 17.700 om måne-
den.  De skal dække alle 
udgifter til fx bolig, mad, 
forsikringer, tøj, medicin, 
transport, reparationer, 
fritid osv. 

Det er trist, at vi skal 
byde danske børn at vokse 
op i økonomisk fattigdom 
her i 2018. Børn fra økono-
misk fattige familier bæ-
rer ofte rundt på en følelse 
af at være anderledes og 
forsøger at skjule famili-
ens økonomi for omverden. 
Børn trives i fællesskab, 
og det har konsekvenser 
for børns udvikling, når 
de er hæmmet i at deltage 
i sociale aktiviteter, ferier 
og fritidstilbud som andre 
børn og unge. 

John Wennerwald (S)
Regionsråds- og 
byrådsmedlem i Solrød

Fattige børn

Det nye banelegeme fra 
Valby til Ringsted skærer 
lige igennem Greve Kom-
mune langs med motor-
vejen. På hele stræknin-
gen er der kun planlagt 
en station, Køge Nord, og 
det er for lidt. Der er brug 
for og plads til en station 
ved Ventrupparken – sta-
tionen kan vi jo passende 
kalde Greve V, indtil vide-
re som arbejdstitel. Greve 
V vil gøre stor gavn. For 
det første vil den aflaste 
S-togene, der i myldre-
tiden er overfyldte. For 
det andet vil den betjene 
Greve Landsby, Skovbo 

Allé-kvarteret samt indu-
striområdet Ventruppar-
ken og det nye distributi-
onscenter – områder som 
alle ligger langt fra S-togs 
nettet. For det tredje vil 
et park-and-ride-anlæg 
af laste Køge Bugt mo-
torvejen fra Greve og ind 
mod København, og det 
vil dermed også afhjælpe 
trængslen i København.

Min henvendelse til Fol-
ketingets trafikudvalg fra 
marts 2017 gav et afslag 
med en udokumenteret 
begrundelse, nemlig at det 
ville forsinke fjerntrafik-
ken, men det er muligt at 

lave en køreplan, hvor de 
gennemgående tog kører 
først og de tog, der stop-
per på mellemstationerne, 
starter kort tid efter. In-
den næste gennemgående 
tog skal passere, er det 
langsomme tog bortrange-
ret ved endestationen.Nu 
har min partifælle Villum 
Christensen, som sidder 
i udvalget, lovet at tage 
sagen op, og forhåbentlig 
bliver den nybehandlet 
seriøst. 

Frederik Damgaard
Anne Marie Alle 22 
2690 Karlslunde

Greve V-station: drømmen lever

Ifølge Socialdemokratiet 
og deres læserbrev ”Af-
faldssortering anno 2018”, 
kan Greve Kommune ikke 
hurtigt nok implemente-
re en ny affaldssortering, 
hvor løsningen er flere af-
faldsbeholdere i husstan-
den. 

Men hvorfor den panik. 
Faktum i dagens Dan-
mark er, at der allerede nu 
sorteres så store mæng-
der af nogle affaldstyper, 
at disse alligevel ender 
deres liv på forbrændin-
gen. Enten fordi nogle 
plastiktyper endnu ikke 
kan genanvendes eller 
fordi, at den samlede ud-
budsmængde overstiger 
efterspørgselen. Om So-
cialdemokraterne så fin-

der følgende samfunds-
mæssigt formålstjenligt, 
eller at der blot er tale om 
beskæftigelsesterapi af 
borgerne, skal her være 
usagt.

I læserbrevet taler So-
cialdemokratiet også om 
at være ambitiøse. I min 
optik er ambitiøsitet ikke 
at købe f lere affaldsbe-
holdere. Ambitiøst er det 
at finde svar på, om sor-
teringen mest miljøeffek-
tivt sker i husstanden, 
eller om den skal ske på et 
automatiseret sorterings-
anlæg, ligesom det den 
dag i dag foregår i Aalborg 
kommune. Fordelene ved 
det automatiserede sor-
teringsanlæg står nær-
mest i kø. Her reduceres 

antallet af beholdere i 
køkkenet som i vejkanten. 
Borgernes sorteringsfejl 
formindskes, og antallet 
af affaldsvogne på vejene 
begrænses, og dermed re-
duceres vejslitagen som 
CO2 udledningen. 

Når beslutningen om 
en ny affaldssortering er 
taget, så fanger bordet. 
Beslutningen er svær ir-
reversibel. Mit råd er der-
for: skynd jer langsomt 
med målet om at opnå den 
mest miljøeffektive løs-
ning til gavn for borgerne. 
Den skal forhåbentlig leve 
i en evighed.

Henrik Stuckert
Evaldsvej 4
2670 Greve 

Kunststykket at håndtere 
affaldet miljøeffektivt

Regeringen vil tage penge 
fra Greve Kommune og 
give til jyske kommuner i 
den såkaldte udlignings-
ordning. I værste fald 25 
mio. I bedste fald 11 mio. 

Det er jeg, ligesom vor 
borgmester Pernille Beck-
man, bekymret for. Det 

vil gå ud over en i forvejen 
trængt service på bl.a æl-
dreområdet. Det er da fint 
at hjælpe kommuner med 
et reelt behov, f.eks på 
Lolland - men det er ikke 
ok, at andre kommuner på 
den måde får et højere ser-
viceniveau end f.eks. Gre-

ve. Jeg vil bede regeringen 
give den udligningsord-
ning et serviceeftersyn. 

Freddy Aldenborg 
Næstformand i Greve 
Seniorråd

Skal Greve Kommunes 
ældre betale ?

ØBRO TRÆ A/S
STYRKER LEDELSEN

ØBRO TRÆ

Jesper Plugge og Jesper Olsen indtræder i selskabets direkti on pr. 1. april 2018.

Det er en helt naturlig udvikling, hvor vi både kan udvikle og 
modernisere den daglige ledelse, og samti dig i god ti d planlægge et kommende 

generati onsskift e, udtaler Adm. Direktør Uwe Plugge.

De nye direkti onsmedlemmer kommer således med en 
solid brancheerfaring og samti dig den fornyelse, som der kræves i 

trælastbranchen, hvis vi skal møde fremti dens udfordringer med udviklingen af 
vores forretningsmodel, supplerer Uwe Plugge.

Den fremti dige direkti on består hereft er af Jesper Plugge og Jesper Olsen med 
hver deres ansvarsområder og Uwe Plugge som administrerende direktør.

Jesper Plugge er uddannet i shipping 
og spediti onsbranchen, og har ti dli-
gere været udstati oneret I Rumæ-
nien, som landechef inden han i 
2015 ti ltrådte sti llingen, som leder 
af Øbro Træs afdelinger i København.

Jesper Olsen er udannet hos Walter 
Jessen A/S i 1993, og har siden haft  
ledende sti llinger i virksomheden 
indti l han i 2011 ti ltrådte som Ind-
købschef i Øbro Træ A/S.

WWW.OBRO-TRA.DK



2 stk. MasterBed bokssenge 1161
En stilfuld seng til en fornuftig pris. Bokmadrassen er betrukket med mø-
belstof og har 5 zonet pocket fjedre. Inkl. 40 mm latex topmadras og 19 cm 
runde metal ben. Fås i sort. Ekskl. gavl. 2 stk. str. 80/90 x 200 cm. 
Pris pr mdr. 124,- i 60 måneder. 
Normalpris 14.792,-

TA´2 - 
BETAL 
FOR 1

7.396,-

2 stk. MasterBed bokssenge 1161
En stilfuld seng til en fornuftig pris. Bokmadrassen er betrukket med mø-
2 stk. MasterBed bokssenge 1161

2 stk. MB elevationsseng med Swiss Line
MB 1516 elevationsbunde og Swiss Line madrasserne 
med 7 ergonomiske liggezoner og integreret antibakteriel 
klima cover. Ekskl. ben og gavl. 
Fås i sort. Str. 180x200 cm. 
Pris pr mdr. 235,- i 60 måneder.  
Normalpris 28.196,-

TA´2 - 
BETAL 
FOR 1

14.098,-

BETAL OVER 60 MÅNEDER - RENTE 0,- OG GEBYR 0,- 

TA´ 2 - BETAL FOR 1
Særtilbud i Drømmeland
Tilbuddene gælder til og med søndag d. 18. marts 

Tilbuddene kan ikke kombineres med andre tilbud

2 stk. Unikka Retreat air puder
Unikka MEMORY FOAM pude med høj ventila-
tionsevne grundet den åbne cellestruktur. SILK 
betrækket er ligeledes ånbar, 
og har temperaturregulerende 
egenskaber. Betrækket kan 
vaskes ved 60 grader. 
Størrelse: 60x42x10 cm

2 stk. kun 699,-
Normalpris 1.398,-

grundet den åbne cellestruktur. 
betrækket er ligeledes ånbar, 
og har temperaturregulerende 
egenskaber. Betrækket kan 

Størrelse: 60x42x10 cm

 699,- 2 stk. kun 999,-
Normalpris 1.998,-

999,-
Normalpris 1.998,-

999,-
Normalpris 1.998,-

2 stk. DanaDream mikrofiberdyne
DanaDream - helårs microfiberdyner 
str. 135 x 200 cm. Microfiberdyner er et billigt 
og praktisk alternativ til 
dundyner og lette at 
vedligeholde. 

2 stk. MasterBed madrasser
Madrasserne fås i flere følsomheder 
samt i adskillige faver. 80/90x200 cm. 
MB 151 er undtaget.
Fås i 3 farver.

samt i adskillige faver. 80/90x200 cm.
MB 151 er undtaget.
Fås i 3 farver.

TA´2 - 
BETAL 
FOR 1

Fra 2.999,-
Normalpris fra 5.998,-

TA´2 - 
BETAL 
FOR 1

TA´2 - 
BETAL 
FOR 1

2 stk. Flexline 1000 planbunde
Flexline planbund med 7 sove zoner og 28 lameller, 
hvor de midterste 5 er justerbare så du kan finjustere 
komforten i din seng. 2 stk. str. 90 x 200 cm. 
Normalpris 2.398,-

1.199,-

TA´2 - 
BETAL 
FOR 1

2 stk. MB plansenge med Antaris madrasser
MB 1417 planbunde og Unikka Antaris koldskumsmadrasser med 
komfortudskæringer og optimeret ventilation. Ekskl. ben og gavl. 
Fås i sort. Str. 180x200 cm. Pris pr mdr. 167,- i 60 måneder.  
Normalpris 20.796,-

TA´2 - 
BETAL 
FOR 1

9.999,-

2 stk. Bedding House Tides Bluegrey
100 % naturligt og åndbart bomuld. Lukkes med 
lynlås. 140x200 cm inkl. to pudebetræk 60x63 cm
Normalpris 2.598,-

1.299,-

TA´2 - 
BETAL 
FOR 1

Se mere på drømmeland.dk

Forbehold for trykfejl. Tilbuddene gælder t.o.m. 18. marts 2018. 

Ishøj • Industridalen 1C, Amager • Øresundsvej 26-28, Glostrup • Hovedvejen 158, 
Frederiksberg • Finsensvej 3, Køge • Den hvide By • Galoche Allé 20, 
Bagsværd • Vadstrupvej 71-73, Valby • Gl. Køge Landevej, 
Roskilde • Københavnsvej 71 st. 



10 Sydkysten SYD   /   13. MARTS 2018SPORT

Mangler du én tand ? eller flere ?
eller sidder dine proteser løst ?

Og vil du gerne igen have et smukt smil?
og fastsiddende tænder?

Det er muligt - kom og hør hvordan
Onsdag den 5. april kl.19 – 21

Du får at vide om hvordan, du ved hjælp af implantater
kan få genskabt din livskvalitet fra dengang
du havde alle dine naturlige, sunde tænder.

Du får at vide hvad, det koster, hvor længe det varer
og hvordan behandlingen kan foretages - smertefrit.

Du får tilbudt en forundersøgelse inkl. røntgenbillede
og et overslag over, hvad en behandling vil koste.

Du får et let traktement under mødet og mulighed for en
uforpligtende snak om dine eller dine nærmestes tandproblemer.

Tilmelding på tlf.: 56 63 83 00 / 56 65 14 04

Tandlægehuset Køge  •  Bjerggade 7  •  Køge

Tlf. 56 63 83 00 •  56 65 14 04
www.tpt.dk  •  www.koegetand.dk

Det er muligt - kom og hør hvordan
Onsdag den 21. marts kl. 19 - 21

NEWSEC DATEA
PROPERTY ASSET MANAGEMENT

45 26 01 02

newsec.dk
, 2670 Greve, 1.Over Bølgen 2 A-C

Kontor 50 - 189 m2

Kontor / klinik

I kontordelen i WAVES udlejes
kontorlokaler/klinikker i for-
skellige størrelser. Der er eleva-
tor, fælles køkken og toiletter.

• Fleksible indretninger
• Gode p-muligheder
• Direkte adgang fra Waves
• Tæt på offentlig transport
• Ejes af DADES

Sag 35197-0 FEnergimærke

Kontakt Ivan Midutzki Pitarch, imp@newsec.dk, 45 26 01 96

Sydkystløbet: Søndag 18. 
marts bliver der masser 
af aktivitet på Greve Sta-
dion.

Sydkystløbet bliver skudt 
i gang kloken 10.00 og har 
også mål på stadion, hvor 
der traditionen tro vil være 
mange boder blandt andet 
med forplejning til de man-
ge deltagere. Løbet bliver af-
viklet på grus- og asfaltstier 
i Greve.

Ruterne er både flade og 
hurtige med forplejning un-

der og efter løbet. Derudover 
hyggelig atmosfære og en-
gagerede vejvisere. Løbet er 
blevet certificeret af Dansk 
Atletik Forbund og DGI, og 
det bringer løbet op i næst-
højeste kategori blandt dan-
ske motionsløb mht. kvalitet 
og sikkerhed omkring løbet. 

Mere end 700 personer fra 
hele regionen har allerede 
tilmeldt sig, heraf cirka 50 
børn.

- Vi håber naturligvis på 
dejligt forårsvejr, så både 

deltagere og tilskuere kan 
få en god oplevelse på løbs-
dagen. Mere end 75 frivilli-
ge er involveret i afvikling 
af løbet, som løbes for 45. 
gang og vi er meget glade for 
opbakningen fra myndighe-
der, lokale sponsorer samt 
mange løbere fra hele Køge 
Bugt området siger Thomas 
Elsgaard, formand for Greve 
Trim og fortsætter

- Der er en del motionsløb, 
som kæmper om løbernes 
gunst i disse år. Vi kan da 

også mærke konkurrencen, 
men har heldigvis mange 
trofaste deltagere, som sæt-
ter pris på et velorganiseret 
løb i skønne omgivelser. 

Selv venter han ca. 1.000 
deltagere.

Distancer og ruten 
Der kan vælges mellem hel-, 
halv- og kvartmaraton samt 
5 km løb. Alle børn mellem 3 
og 14 år kan deltage gratis 
og blive udfordret i et mini-
maraton på 4,2 km. 

Der er diplomer samt me-
daljer til alle, og man har 
mulighed for at vinde flotte 
lodtrækningspræmier. Der 
er gavekort til de hurtigste 
i hver kategori. Der er de-
poter på ruten, hvor der ser-
viceres med væske og frugt.

Kl. 10.00 går startskuddet 
til forårets Sydkystløb på 42 
km og kl. 10.10 til halvmara-
ton. Er man ikke til de lange 
distancer, kan man også del-
tage i 5 og 10 km med start 
kl. 10.20 og kl. 10.30. Mini-
maraton for børn har deres 
egen start kl. 10.35. 

Er du en af dem, der end-
nu ikke har nået det, kan 
du forhåndstilmelde dig på 
løbets website www.syd-
kyst-loebet.dk. Greve Trim 
Motionsklub. 

jh

Festlig motionsoplevelse
Greve Trim venter ca. 1000 deltagere i Sydkystløbet søndag 18. marts

Deltagerne vælger selv deres eget tempo i de skønne omgivelser i Greve.

Svømning: Mange af Sol-
røds svømmere har netop 
fået mere erfaring med 
stævner.

Det skete i det frøstævne, 
som Solrød Svømmeklub 
afviklede i samarbejde med 
Dansk Svømmeunion.

Ud over egne svømmere 
var der deltagere fra Ka-
lundborg, så i alt 27 var 
med. Stævnet, der var for 
begyndere, var med stilar-
terne butterfly og crawl.

- Både klubben, forældre 
og svømmere havde nogle 

hyggelige timer med kon-
kurrencer, siger svømme-
skolens forretningsfører, 
Malene Hansen. 

Til sidst blev der uddelt 
badehætter og guldmedaljer 
til deltagerne.

Solrød Svømmeklub har 
egne klubmesterskaber 21. 
april, og 2. juni er der nyt 
begynderstævne isamarbej-
de med Dansk Svømmeun-
ion, denne gang med titlen 
medleystævne.

jh

Svømmere  
fik god  
stævneerfaring

Mange af deltagerne i Solrøds frøstævne modtog badehætte 
og guldmedalje. Foto: Solrød Svømmeklub.



Vi holder

 ÅBENT HUS
DEN 17. – 18. MARTS

Kom, prøv og vind et rejsegavekort.
Weekenden den 17.-18. marts holder vi Åbent Hus og hvis du prøvekører en Ford til Åbent Hus, deltager 
du i lodtrækningen om et rejsegavekort på 10.000 kr.* Vi glæder os til at se dig og din familie. 
Læs mere på ford.dk 

*For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år, have kørekort og have prøvekørt en Ford i weekenden 17. – 18. marts 2018. Der udloddes et gavekort, 
og der kan kun deltages én gang. Vinderen fi ndes ved lodtrækning og vinderen får direkte besked i uge 13, 2018. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. 
Ansatte ved Ford kan ikke deltage. Vi tager forbehold for trykfejl. 

A++  - A  Brændstoføkonomi 19,2 - 28,6 Km/l, 89 - 118 CO2g/km. De viste modeller er 
Fiesta Vignale (fås fra kr. 203.480), Fiesta ST-Line (fås fra kr. 166.950 kr.) og Fiesta Titanium 
(fås fra kr. 159.730). Alle priser er inkl. levering kr. 3.980. 

Energivej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 44 00 10
ford.andersenford.dk

Vølundsvej 11
3600 Frederikssund
Tel.: 70 80 86 63
ford.andersenford.dk

Rovsingsgade 78
2200 København N
Tel.: 88 77 55 55
ford.andersenford.dk

Gladsaxe Møllevej 14
2860 Søborg
Tel.: 72 59 14 00
ford.andersenford.dk

Lokesvej 4
3400 Hillerød
Tel.: 70 01 17 11
ford.andersenford.dk

Husby Allé 7-9
2630 Taastrup
Tel.: 70 23 02 20
ford.andersenford.dk
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Følg Sydkysten på 
 facebook

 TILLYKKE

RUBRIKSERVICE

MARKED

REVISORER KLINIKKER

SNEDKERE OG 
TØMRERE

KØRESKOLER

TRÆFÆLDNING

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

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.

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

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

Loppemarked 
Vallensbæk fodboldklub 
afholder indendørs loppe-
marked lørdag d. 21. april 
fra kl. 10.00 - 15.00.
Adressen er Idræts Alle 2, 
2625 Vallensbæk.
Der er over 150 stande for-
delt i 2 haller.
Book en stand / se mere 
på facebook/loppemarked 
i Vallensbæk.
Kom og gør en god handel.
Gratis adgang.

Kære 
Mathilde

Forsinket tillykke 
med din fødselsdag

den 11. marts, 
og vi glæder os til den 

10. maj
hvor du skal 
konfirmeres.

Kærlig hilsen
Mogens og farmor

Træfældning 
og topkapning
Udføres af prof. skovar-
bejder med over 14 års 
erfaring.
Fuld forsikret, uforplig-
tende tilbud gives.
Ring til Lasse

Tlf. 6093 4535
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

Tobaksafvænning
Hash og Alkohol

Vægttab og fobier
Eksamensangst, flyskræk

Hypnose
Tilbud 500 kr.

RAB registreret.
Angst, søvnløshed, 
 depression + mere.

26 års erfaring.
Kendt fra TV2

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

www.svenholst.dk

Alt indenfor 
tømrer- og 
snedkerarbejde

Totalløsninger · Forsikringsskader
GSTS Tømrer- og snedkerafdeling
Døre - Vinduer - Nyt tag
Boligselskabsservice
GSTS Glasafdeling
Thermoruder - alt i glas
GSTS Ejendomme
Udlejning/genhusning ved forsikringsskade

Greve Strands  
Tømrer- og 
Snedkerværksted

tlf. 4390 4927
www.gsts.dk
Havnevej 6
2670 Greve

Malerservice
20 års erfaring

Fantastisk 
billigt og godt 

malerarbejde udføres. 
100% afdækning. 

Gratis tilbud gives. 

Ring venligst  

Tlf. 4177 7718

Revisorhjælp?
Registreret revisor

tilbyder:
Bogføring - Årsregnskab 

(også forsømte)
Selvangivelser

God kvalitet til rimelig pris.

Vilstad revision og 
regnskabsservice ApS

Tlf: 27 28 53 94
gitte@vilstadrevision.dk
www.vilstadrevision.dk

Rengøring,
maler, hus og
havehjælp tilbydes.
Se mere på
www.tiptop-service.dk
Tlf. 50 30 24 25

COMPUTER-HJÆLP
PC - Ipad - Tablet - TV -
tlf. problemer?
Timepris fra 399 kr. hos
dig. Fast pris hos os
949 kr. pr. enhed,
reparationstid 3 døgn.
Opgaven løst - eller
gratis
www.computerhjaelp.eu
Ring 5013 0145

Schæferhvalpe, DKK
stambog, vaccineret og
dyrelægekontrolleret.
Efter avlskåret og
mentaltestet forældre.
Stueopdræt.
Tlf. 42287227

Kære 
Louise

Et stort tillykke 
med 

de 18 år 
den 15. marts.

Vi glæder os til 
festen lørdag, så giver 

vi den hele armen.

FORZA FCK

ASK Køreskole
Bil/MC/Generhverv 

Tlf. 43 69 80 81 
www.ask-teori.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 Dankort 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,-

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

Speedskating: Successen 
ved vinter-OL i Sydkorea 
giver håb om et stort vin-
ter-OL om fire år i Kina.

Viktor Thorup blev nr. 5 
i PyeongChang, hvilket var 
den hidtil bedste placering 
i speedskating og samti-
dig den bedste individuelle 
præstation ved et vinter-OL 
nogensinde.

Det giver store forhåbnin-
ger om et langt bedre vinte-
rOL om fire år i Kina.

Elena Rigas Møller, der 
var dansk fanebærer i Syd-
korea, skuffede ved ikke at 
nå finalen, og hun valgte 
straks at se fremad:

- Jeg er blot 22 år og kan 
fortsat gøre mig gældende i 
2022, sagde hun til de for-
samlede danske medier.

Den danske landstræner 
Jesper Carlson påpeger, at 
økonomi kan være en hæm-
sko for yderligere gode re-
sultater:

Fra OL til A-kasse
- Vi har hele fem unge ud-
øvere med stort potentiale. 
Udover Elena Møller Rigas 
er det Stefan og Philip Due 
Schmidt, Oliver Lindenskov 
samt naturligvis Viktor 
Thorup. Talent og gåpåmod 

fejler ikke noget, men lige 
nu ved vi ikke, om vi kan 
fortsætte. Vi har ikke øko-
nomien til at fortsætte, som 
det er nu, så vi håber på at 
dette OL’s resultater kan 
kaste noget støtte af sig fra 
Team Danmark. Da vi er et 
lille forbund uden de store 
midler, er det vores eneste 
mulighed. Jeg selv har ikke 
nogen kontrakt mere og er 
i dag arbejdsløs. Så der er 
ikke langt fra OL til a-kasse 
som den økonomiske situa-
tion er lige nu, siger Jesper 
Carlson.

jh

Speedskatere  
får blod på  
tanden

Elena Møller Rigas Skuffede 
ved ikke at komme i finalen 
i Sydkorea, men hun satser 
på at være med igen om fire 

år i Kina.
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Solrød: Det er onsdag 
den 14. marts klokken 
19 til 21, hvor den 28-åri-
ge skuespiller Malene 
Skjold starter aftenen 
med et kort oplæg.

Hun tager udgangspunkt 
i sin soloperformance “Ter-

minal Tulip - længslen efter 
leverpostej”.

- Stykket debatterer al-
mindelighedsbegrebet med 
udgangspunkt i identitets-
dannelse. Individualismen 
vinder frem som aldrig før, 
og identitetskrise er et vel-

kendt ord allerede i en tidlig 
alder – og for den sags skyld 
også et begreb, mennesker 
efterhånden vender tilbage 
til gennem hele livet. Fore-
stillingen handler blandt 
andet om, hvordan unge 
dyrker selvrealisering og 

selviscenesættelse, fortæller 
Malene Skjold.

Efter oplægget diskuteres 
aftenens tema i grupper på 
fire. ”Hvad dækker begrebet 
selvrealisering?” og ”Hvor-
for er selvrealisering i dag 
blevet ikke bare en ret, men 

en pligt?” er på samtaleme-
nuen.

Kirken er vært ved oste-
bord og rødvin. Mød op 
– ung, midaldrende som 
gammel - og få gang i en 
god diskussion, der stikker 
et spadestik dybere end en 

normal samtale. Du behøver 
ikke at melde dig til i forve-
jen.

Selvrealisering – en ret eller en pligt
Samtalesalonen i Solrød Strandkirke indleder forårssæsonen onsdag

Solrød: Lokale Betti-
na Tammaro fortæller 
om sine skøre, svære og 
skønne livsoplevelser 
serveret med humor og 
respekt for den alvor, der 
også er en del af pakken. 

Bettina er 51 år og uddan-
net folkeskolelærer med ba-
chelor i specialpædagogik, 
merkonom i coaching og he-
aler med et drys af clairvo-
yance. 

Bettinas nye bogudgivel-
se ”Lev for helvede” handler 
om at leve i nuet, hvordan 
du får nye ideer og priorite-
rer det liv, du altid har øn-
sket dig.

Bettina er nok mest kendt 
for sin deltagelse i Robinson 
Ekspeditionen 2013, 2017 
og andre reality program-
mer som Wipe out og Hjælp, 
jeg er i Japan. Bettina har 

haft et begivenhedsrigt liv 
og har ikke altid taget den 
nemme og ”rigtige” vej i li-
vet.

Bettina har to gang været 
ramt af kræft. Hun valgte 
at takke nej til kemoterapi 
og stråler og brugte i stedet 
to år på at helbrede sig selv 
naturligt. Bettina er på fem-
te år 100 procent raskmeldt 
og fortæller om de værktø-
jer, hun bruger og hvordan 
hun går efter passionen i 
livet uden skrupler.

Bettinas er en ærlig og 
ligefrem formidler, båret af 
stor optimisme og ukueligt 
livsmod. Det er gratis at 
deltage i videnscaféen, men 
kræver tilmelding på www.
solbib.dk.

Lev for helvede
Videnscafé på Solrød Bibliotek torsdag d. 15. marts kl. 17-18

Bettina er nok mest kendt for sin deltagelse i Robinson 
Ekspeditionen 2013, 2017 og andre reality programmer som 
Wipe out og Hjælp, jeg er i Japan. Bettina har haft et begiven-
hedsrigt liv og har ikke altid taget den nemme og ”rigtige” vej 
i livet.

Greve: Livsglæde og livs-
lyst. Det er overskriften 
på et arrangement i Kil-
debrønde Gamle Skole 
torsdag den 15. marts 
klokken 19.00.

Hvad er glæde for en stør-
relse, hvor kommer den fra 
og hvordan får vi fat i den?-
Det skal de fremmødte høre 
om denne aften. Men de 
skal også høre om sammen-
sætningen sorg og glæde og 
om, hvordan vi kan holde 
fast i glæden.

Rita Nielsen har arbejdet 
mange år blandt alvorligt 
syge og døende og kender 
derfor til glæden i sorgen. 
Hun har arbejdet mange år 
på et hospice og er en kendt 
foredragsholder om omsor-
gen for døende.

Så selv om det er glæden, 
der er fokus på denne aften, 
så er det også på baggrund 
af livets svære stunder.

Adressen er Kildebrønde 
Byvej 2. Prisen er 15 kroner,  
og alle er velkomne.

Glædelig er hver 
en dag

Livsglæde og livslyst. Det er 
overskriften på et arrange-
ment i Kildebrønde gamle 
skole torsdag d. 15. marts kl 
19.00.

KONKURRENCE
Der trækkes lod blandt alle 
konfirmandannoncer, der 
indrykkes i april og maj.
Sponsorerne:

Kære Sofie 

❤
Tillykke med 

konfirmationen. 

Skønne pige, vi glæder os til 
at fejre dig. 

1000 kys fra far & mor. ❤

Konfirmandens 
navn:

Tlf

        JA TAK, jeg ønsker at modtage Sydkystens nyhedsbrev

Vinderen af konkurrencen får direkte besked. Kuponen skal afleveres senest d. 20. maj
på Sydkysten Greve Strandvej 24 2670 Greve. 
Mrk. Kuverten ”Konfirmand”. Deltag også på www.sydkysten.dk 
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Sydkysten

VIND
en goodiebag til din konfirmandVÆRDI 
kr. 1.700,-

®

Karlslunde

HVERDAGE KL. 10-19       LØRDAG KL. 10-17      SØNDAG KL. 11-16

Find 
inspiration, gode idéer 

og opskrifter på 
waves-shopping.dk

Scan og kom 
direkte ind 
på siden 

waves-shopping.dk
og opskrifter på 

waves-shopping.dk

    der er li
ge 

dig!

   Du finder
 alti

d noget,

    der er li
ge 

dig!

Greve Midtby Center

KONFIRMATIONEN
Tillykke med

I Sydkysten i april og maj 
laver vi en særlig side til 
konfi rmanderne.

Her kan du sige 

tillykke med et 

billede og en hilsen 

for kr. 120,-
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FÅ 1/2 PRIS HOS 
CAFÉ A HELE 2018.

GRILLET
OKSEFILET

5950

 Før 11900

CAFÉ A
BURGER

4950

 Før 9900

1/2 PRIS PÅ MAD
Klip kuponen ud & fremvis ved bestil l ing

E-avis udklip er ikke gældende
Gælder ikke på drikkevarer, t i lbehør og take-away

Gælder for op til 8 personer t.o.m. 31. december 2018

SOLRØD
Solrød Center 115

2680 Solrød
Tlf: 56 13 10 00

CITY 2 (RØD INDGANG)
Hveen Boulevard

2630 Taastrup
Tlf: 43 43 04 90

Vis kuponen ved bestilling 
og få 2 for 1 på bu
et. Kan 
ikke kombineres med 
andre tilbud. Gælder ikke 
take away og gælder ikke i 
Fields og Fisketorvet CPH.

GÆLDER T.O.M.
31. DECEMBER 2018

2 FOR 1
BRUNCH

2018

Vis kuponen ved bestilling 
og få 2 for 1 på bu
et. Kan 
ikke kombineres med 
andre tilbud. Gælder ikke 
take away og gælder ikke i 
Fields og Fisketorvet CPH.

GÆLDER T.O.M.
31. DECEMBER 2018

2 FOR 1
AFTEN

2018

Priserne angivet i annoncen er pr. person 
ved anvendelse af 2 for 1 kupon. 

Glostrup , Tlf.: 4343 0390, Hovedvejen 140, 2600 Glostrup
Herlev, Tlf.: 4491 4520, Herlev Hovedgade 17, 2730 Herlev

City2 Taastrup, Tlf.: 4399 0086, Hveen Boulevard 2, 2630 Taastrup

2 FOR 1
PÅ BUFFET
ER TILBAGE

BRUNCHBUFFET

AFTENBUFFET

før  8900

før 12900 6450
4450

OPERA FOR BØRN
                    - og deres familier
Fredag den 16. marts kl. 16.30

OPERA FOR BØRN

Greve: Først roligt, så 
lidt hurtigere. Langsomt 
igen, så endnu hurtigere, 
denne gang med venstre 
hånd over højre for at nå 
de høje toner. 

Det er et dynamisk styk-

ke, den unge pianist Sophie 
Andersen har valgt sammen 
med sin lærer og øvet sig 
på forud for den store dag 
i lørdags, hvor konkurren-
cen Unge Spiller Klassisk 
fandt sted på Hedelyskolen. 

Konkurrencen er for unge 
fra hele Region Sjælland, 
hvor den dygtigste hånd-
fuld kommer til at spille en 
række koncerter med det 
professionelle Ensemble 
Storstrøm. 

Det betyder dog ikke, at 
konkurrencen nødvendigvis 
handler om at vinde, men 
om at være med, understre-
ger Ulrik Skat Sørensen, 
som er souschef på Den Mu-
siske Skole i Greve og tov-
holder på arrangementet, 
der er det sidste af tre i regi-
onen. Samme budskab kom-
mer fra Joan Schack, som er 
formand for musikskolens 
bestyrelse:

- Det er ikke nødvendigvis 
sådan, at de vil være profes-
sionelle. Mange bliver glade 
og gode amatører, som bliver 
ved med at spille det me-
ste af deres liv. Det er også 
meget lærerigt at stå på en 
scene og fokusere, siger Joan 
Schack.

Tre dommere, der alle 
er professionelle musikere, 
giver første-, anden- eller 
tredjepræmier til alle delta-
gerne, så alle er sikre på at 
få en præmie med hjem, og 
der bliver også givet en figh-
terpris.

For nogle kan konkurren-
cen være et skridt på vejen 
til en professionel karriere, 
og fælles for alle deltagerne 
er, at der bliver øvet flittigt 
op til konkurrencen. De yng-

ste deltagere er i aldersklas-
sen op til 11 år, de ældste er 
20. De små spiller kun et 
par minutter, mens de ældre 
musikere spiller op til syv 
minutter. 

Næsten uden unoder
Det stykke, Sophie Ander-
sen har valgt - Brahms 
Rhapsodi i g-mol op. 79 nr. 2 
-  er blot et halvt minuts tid 
fra de syv minutter. Allige-
vel spiller hun uden noder, 
og det helt uden unoder – 
næsten i hvert fald:

- Jeg er tilfreds med min 
præstation, der var kun nog-
le småting. Jeg synes, jeg 
fik det meste af musikken 
godt frem, siger Sophie An-
dersen, der bor i Greve og er 
elev på Den Musiske Skole, 
men går i 1.g på Aurehøj 
Gymnasium i Gentofte.

Den lange vej til skole 
afskrækker hende ikke, for 
Aurehøj er et gymnasium 
med fokus på musikken. 
Samtidigt er det også stærkt 
på det naturvidenskabelige, 
og det sætter Sophie Ander-
sen pris på. Hun har nemlig 
mere tænkt sig at gå den 
naturvidenskabelige vej end 
at vælge musikken som leve-
brød.

- Jeg nyder mest at spille, 
når det er for sjov. Klassisk 
musik kan jeg lide, fordi det 
lærer mig at fordybe mig, 
når jeg for eksempel lærer 
et nyt stykke, siger Sophie 
Andersen.

petterbj

Lærerig konkurrence for 
unge musikere
Der er meget at lære ved at være med i konkurrencen Unge Spiller 
 Klassisk, hvad enten man gerne vil være professionel musiker eller ej

Sophie Andersen, der bor i Greve, er elev på Den Musiske 
Skole. Foto: Petter Becker-Jostes

Unge Spiller Klassisk foregik på Hedelyskolen med et dommerpanel bestående af tre professi-
onelle musikere. Her er det Ludmila Zelazny fra Vordingborg Musikskole på obo.  Foto: Petter 
Becker-Jostes
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HELLE
FAGRALID

LARS
RANTHE

PETER
MYGIND

HARALD KAISER
HERMANN HHHHH

”’Så længe jeg lever’ er Ole Bornedals mest helstøbte film siden ’Nattevagten’”
Jyllands-Posten

HHHH
”En smuk skildring af manden 

John Mogensen og det liv han levede”
Kulturbunkeren.dk

HHHH
”Intens og gribende”

Kulturkupeen.dk

♥♥♥♥
”Med en strålende Rasmus Bjerg (…) får 

Bornedal skabt en John Mogensen, der lever, 
ånder, hærger og helt regulært interesserer”

Politiken

♥♥♥♥
”Rørende, medrivende 

og musikalsk”
Femina

HHHH
”Et knugende, et meget 

fintfølende portræt. Dansk film ville 
være iltfattig uden Ole Bornedal”

Kristeligt Dagblad

HHHH
”Så Længe Jeg Lever er 

Bornedals bedste film til dato. 
Rasmus Bjerg er sublim.”

Berlingske

HHHH
”Hele paletten er i brug”

Den Korte Avis

HHHH
”Rasmus Bjerg leverer 

en overbevisende 
præstation”
ALT for damerne

HHHH
”Rasmus Bjergs til dato største 

og mest imponerende præstation”
Dagbladenes Bureau

HHHHH
”Bjerg brillerer”

Filmpuls.dk

HHHHH
”Gribende og smuk film om John Mogensen. 

Rasmus Bjerg er fantastisk”
Pixel.tv

HHHH
”Bjerg leverer simpelthen sit 

livs hidtil bedste professionelle 
præstation i ‘Så længe jeg lever’”

Ekstra Bladet

HHHH
”Rasmus Bjerg er 

ganske enkelt genial”
Nordjyske Stiftstidende

HHHH
“Rasmus Bjerg er fantastisk 

og troværdig i rollen 
– han ER John Mogensen”

BT

HHHHH
”‘Så længe jeg lever’ er allerede en af årets bedste danske film”

Ordets Filmpodcast

HHHHH
”Triumf for Bornedal og Bjerg”

Folketidende

Solrød: Når Ældre Sagen 
i Solrød den 18. marts 
holder sin traditionelle 
søndagscafé, er det igen 
drengene fra musikgrup-
pen ”To Mand Frem,” der 
gæster foreningen. Helt 
nye er de ikke mere, da 
de også var der sidste år, 
og i øvrigt har de været 
på banen siden slutnin-
gen af 1950’erne.

De kommer sædvanen tro 
med et program, der både 
kan lyttes til og synges med 
på, serveret med et lille 
glimt i øjet.

Gennem de mange år har 
de lavet hundreder, måske 
tusinder, af viseprogram-
mer, og i efteråret kommer 
de på banen med deres nye-
ste historien om Mercur og 
sangene fra den tid indspi-
ret af tv-serien af samme 
navn, som genudsendes her 
i foråret 2018. Det skulle 
være mærkeligt, om de ikke 
den 18. marts har taget et 
par smagsprøver med fra 
deres nye program, så det 
bliver et hyggelig genhør 

med sange, alle har sunget 
med på. Arrangementet for-
går i Solrød Center fra klok-

ken 12-16, underholdning 
en begynder klokken 13.15.

Ældre Sagen  
holder søndagscafé
Musikgruppe sørger for underholdningen

To Mand Frem kommer sædvanen tro med et program, der 
både kan lyttes til og synges med på, serveret med et lille glimt 
i øjet.

Greve: Der er Mariæ be-
budelses dag Hundige 
Kirke den 18. marts kl. 
16.

Ved hjælp af fortælling, 
poesi, musik og bibellæs-
ninger indkredser vi histo-
rien om Jomfru Maria.

Sognepræst Nynne Lan-
ge Reddersen prædiker, og 
Hundige-Kildebrønde Sogns 

Pigekor synger.
Musik af Gabriel Fauré, 

Leif Kayser, Henrik Col-
ding-Jørgensen, Edvard 
Grieg og John Leavitt.

... »Maria var en ganske 
almindelig ung pige. Hun 
blev ikke udvalgt til at føde 
Guds søn på grund af egen 
fortjeneste, sine dyder el-
ler skønhed.« ... »At forstå 

Maria i hendes menneske-
lighed er at acceptere vores 
eget kald som Guds almin-
delige og uperfekte, kaldede 
og elskede folk.«

Citat fra indledningen til 
”Guds Moder og Himmelens 
Veninde”  af Lisbeth Smede-
gaard Andersen.

Kender du Maria?

Solrød: Med udgangs-
pu n k t  i  s i n  a n mel -
derroste bog ”Hvor taler 
du flot dansk!” fortæller 
Abdel Aziz Mahmoud om 
sin egen vellykkede in-
tegration med masser af 
positive eksempler, der 
kan bygge bro. 

Det er en fortælling om, at 
succesfuld integration kan 
lykkes, men at det kræver 
hårdt arbejde, nysgerrighed 
samt en god portion selviro-

ni og humor fra begge sider 
af ligusterhækken. 

Siden udgivelsen af sin 
bog ”Hvor taler du f lot 
dansk!”, som vandt Læser-
nes Bogpris 2017, har han 
fået en markant stemme i 
den offentlige debat og er 
især blevet en anerkendt 
brobygger mellem den dan-
ske og arabiske kultur. Han 
har med sig selv som eksem-
pel sat dagsordenen i inte-
grationsdebatten i diverse 

udsendelser, artikler og på 
sociale medier.

Billetter til foredraget 
tirsdag d. 20.marts kl. 19 
på Solrød Bibliotek koster 
75,- og kan købes på www.
solbib.dk.

Hvor taler du flot 
dansk
Foredrag med journalist og forfatter Abdel Aziz Mah-
moud tirsdag d. 20.marts kl. 19 på Solrød Bibliotek
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PÅLÆGSMESTEREN 
SALAT
Flere varianter. 100-200 g. 
Max. kg pris v/1 stk. 100,00. 
Gælder ikke skaldyr og rejer

MERRILD ELLER 
LAVAZZA
Flere varianter. 150-500 g. 
Max. kg pris v/3 stk. 222,22. 
Max. 6 poser pr. kunde.

ANTHON BERG 
FAVOURITES
150 g. Kg pris v/1 æske 199,67.

ROYAL PILSNER 
ELLER CLASSIC
Literpris v/1 ramme 11,36. 
Max. 2 rammer pr. kunde. 
Herefter er prisen 99,95 
+ pant pr. ramme.

KLOVBORG 
SKIVEOST
Mellemlagret eller Mild. 200 g. 
Kg pris v/1 stk. 75,00.

STJERNESKUD
MED 2 STEGTE 
FISKEFILETER

GRAN APPASSO 
EDIZIONE
Italien. Puglia. 75 cl. 
Literpris v/1 flaske 133,27.

PR. STK.

9995

PR. STK.

15.-

PR. STK.

2995

PR. STK.

10.-

3 STK.

100.-

PR. STK.

2995

24 X 33 CL

8995

Tilbuddene gælder fra tirsdag 13.03.2018 til og med søndag 18.03.2018, hvor andet ikke er anført. Der tages forbehold for leverancesvigt, afgiftsændringer, billede- og trykfejl.

Delikatessens
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TOP-PRIMITIVO  
MED 16% ALKOHOL
Ikonvinen til vores Gran Appasso. 
Hvis du synes Gran Appasso er  
fantastisk, så bare vent til du 
smager Edizione. 
”Sydens Amarone” og et 
mesterværk af Femar Vini. 
Luca Maroni 98 point, 
BT 5 stjerner.

THIRD 
GENERATION 
SHIRAZ ELLER 
CHARDONNAY
Australien. 3 liter. 
Literpris v/1 box 43,32.

GOBIvin og Nugan donerer sammen 2 kr. 
til Børnefonden for hver solgt 3 liter Third 
Generation Shiraz og Chardonnay.
Shiraz passer til  det danske køkken og
Chardonnay er god til fisk, lyse forretter 
og helt lette hovedretter. Også skøn alene. 

PR. BOX

12995SPAR OP TIL 30.- SPAR OP TIL 50.-

BRØNDUMS 
SNAPS
Original eller Klar. 
70 cl. Literpris  
v/1 flaske 114,21.

PR. FLASKE

7995

+ pant

SPAR OP TIL 27.-

SPAR OP TIL 30.-

FLØDEKAGERFRIT VALG

12.-
Hver torsdag

3 liter


