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Pris hædrer 
fodbold- 
initiativ
Foreningen Team Solrøds idræts-
pris blev i onsdags overrakt til Ken-
neth Gomez Øverup fra Streetsport 
og Kultur. Læs mere om årets pris-
modtager og hans fodboldprojekt 
på side 12

Kenneth Gomez Øverup står bag tilbuddet Streetsport og Kultur i Solrød og modtog i sidste uge foreningen Team Solrøds 
idrætspris på 10.000 kroner. Foto: Anders Dall

Solrød: Byrådsmedlem Jan 
Færch har besluttet at hoppe 
fra Lokallisten Solrød og rykke 
over til K og Hans Odder.

Færch skifter til K
Greve: Antallet af overnatten-
de gæstebåde og autocampere i 
Greve Marina er mere end for-
doblet denne sommer.

Mange sommergæster
Solrød: Der var stor spænding 
hos børnene i Nøddebo Børne-
have, da de fik et nyt piratskib 
til deres legeplads.

Piratskib lagde til kaj

Farvel, kære sofa

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

ENJOY 

DINNER 
AND A 

MOVIE

DINNER
AND A

Danmarksmester

i installation og service afi installation og service af

Baldershøj 1 
2635 Ishøj 2635 Ishøj 2635 Ishøj 2635 Ishøj 2635 Ishøj 
43 73 41 00
www.leonpetersen.dk

Vaillant exclusive gaskedler!

Stressless® London lænestol
Høj model monteret med sort blødt okselæder i dessin Paloma. Flot og 
elegant højt stel i krom, med BalanceAdapt TM. Trinløs glidefunktion og fl ytbar 
nakkestøtte. Normalpris 14.090,- Fodskammel. Normalpris 4.170,- NU 3.499,-

Stressless® London 
lænestol

 NU 11.999,-
      SPAR  2.091     

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

. Normalpris 4.170,- 

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! 

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

En røget makrel
+ 3 nyrøget sild....................... kr. 60,-
Tilbuddet gælder fra tirsdag den 11. september t.o.m. søndag den 16. september

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

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

Sensommer 
tilbud  

20%
Holmeås 49, 2670 Greve

Mobil: 29409598
www.lottecaroline.dk

Er der noget i dit liv,  
som du vil arbejde med,  

så ring til mig.

Lotte Caroline
Psykoterapeut/ 
parterapeut
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Greve: Mange vil sikkert 
huske sommeren 2018 
for de ekstraordinært 
mange solskinstimer og 
de høje temperaturer. 
På havnekontoret i Gre-
ve Marina vil sommeren 
dog også blive husket 
som en ekstraordinært 
travl sommer med mange 
gæster fra nær og fjern. 
Faktisk bød sommeren 
2018 på mere end en for-
dobling i antallet af over-
nattende gæstebåde og 
autocampere sammenlig-
net med sommeren 2017.

Hvor der i 2017 var i alt 
489 gæstebåde og auto-
campere, som overnattede i 
Greve Marina i perioden fra 
starten af maj til slutnin-
gen af august, var der i 2018 
1048 gæstebåde og autocam-
pere i samme periode.

- Vi har en pragtfuld na-
tur og et kanongodt stisy-
stem, og det er det, folk kom-
mer efter. De kommer ikke 

herind for at høre høj musik, 
gå på strandpromenaden el-
ler for at se på butikker – det 
gør man i København – her 
kommer man for at få fred 
og ro. Vi har nogle cykler, 
som folk gratis kan låne, og 
det er meget populært, for-
tæller Gitte Møller, daglig 
leder af Greve Kommunes 
turistbureau, der har til 

huse på havnekontoret, som 
ligger på havneøen Hejren.

Aktiv indsats
Hun fortæller, at der især 
har været mange tyskere, 
hollændere, svenskere og 
nordmænd på besøg foruden 
danskere fra andre landsde-
le naturligvis. Selv om vej-
ret uden tvivl har haft stor 
betydning, tror hun også, 
at de flotte besøgstal til dels 
skyldes den aktive indsats, 
som man løbende gør for at 
trække folk til. 

- Vi vil gerne have, at der 
kommer flere sejlere til, og 
hvis du kommer sejlende 
nede fra Tyskland, for ek-
sempel, og skal herop, vil 
du sikkert tage op til Kø-
benhavn. Hvis du skal ind 
i Køge Bugt (på vejen, red.), 
skal du ville det, for det ta-
ger næsten en dagsrejse – en 
halv dag ind, og en halv dag 
ud, fortæller Gitte Møller, 
som forklarer, at man derfor i to-tre år har tilbudt nogle 

attraktive priser, som bety-
der, at man som gæstesej-
ler kan ligge op til tre dage 
i havnen uden at betale for 
leje af bådpladsen. I den 
periode skal man altså kun 
betale for at benytte toiletter 
og bad, for renovation samt 
evt. strøm, og herefter ko-
ster bådpladsen så 100 kro-
ner om dagen.

Fordel for erhvervsliv
Når gæster kommer sej-
lende, kørende eller sågar 
cyklende til Greve Marina, 
er det en af turistbureauets 
opgaver at guide dem vide-
re ud i kommunen, hvor de 
kan besøge de lokale attrak-
tioner, spise på de lokale re-
stauranter og handle i loka-
le butikker, fortæller Gitte 
Møller.

- Havnen tjener ikke no-
get særligt på de her gæster, 
men ishuset får solgt f lere 
is, restauranten får f lere 
gæster, Kildebrønde Frugt-
plantage får solgt lidt mere 

frugt, og der kommer lidt 
flere på Greve Museum, Mo-
sede Fort og i Waves, siger 
hun.

jv

- Her kommer 
man for at få 
fred og ro
Antallet af overnattende gæstebåde og autocampere 
i Greve Marina er mere end fordoblet denne sommer

Gæster fra både ind- og udland har besøgt Greve Marina. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Antallet af 
overnattende 
gæstebåde og 
autocampere i Greve 
Marina i perioden fra 
maj til august:

• 2018: 1048
• 2017: 489
• 2016: 430 (dækker 

kun perioden fra 
juni til august, da 
maj ikke er opgjort)

• Kilde: Turistbureau-
et i Greve Marina

Fakta

”Vi har en  
pragtfuld natur 
og et kanongodt 
stisystem, og det 
er det, folk  
kommer efter”
Gitte Møller, daglig leder 

af Greve Kommunes 
turistbureau

TÆNDER MED TRYGHEDSGARANTI

Skal du have nye tænder, garanterer vi, 
at du bliver tilfreds. Det får du skriftligt, 
inden behandlingen går i gang. Er du 
ikke tilfreds inden for 3 måneder, refun-
derer vi det fulde honorar. Og når du 
er tilfreds, får du 5 års landsdækkende 
garanti. Kom og få råd – og bliv tilfreds.

Tandlægehuset · Bjerggade 7 · Køge
www.tpt.dk · Tlf. 56 63 83 00

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret

  

• Kontaktlinser 
• Erhvervsoptik 
Tidsbestilling for 
gratis synsprøve 
Autoriserede optometrister. 
Solrød Center 100 (nabo til Netto)  

56 14 56 36

Brillestel på tilbud som stangvarer!

Solrød Strandvej 97

Professionel optiker med personlig 
 service og konkurrencedygtige priser 

Tlf. 5614 5636
omkring butikken
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Gitte Møller har været ansat på havnekontoret i Greve Marina i 12 år. Her hjælper hun de 
besøgende med at finde vej til gode oplevelser i kommunen. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Sommeren 2018 var en travl sæson for turistbureauet i Greve Marina. Antallet af overnat-
tende gæstebåde og autocampere var mere end fordoblet sammenlignet med sommersæsonen 
2017. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Ny rådgiver i Danske Bank i Greve 
Maria Normann Nielsen er startet som personlig rådgiver i Danske Bank 
i Greve Midtby Center. 
Maria Normann Nielsen, 40 år, har arbejdet i den fi nansielle sektor i 20 år. Hun er oprindeligt 
uddannet i Danske Bank i Glostrup, men skiftede i 2006 til Forstædernes Bank i Greve, hvor 
hun har arbejdet i 10 år på Jerismosevej. I 2017 skiftede Maria Normann Nielsen til Arbej-
dernes Landsbank, men fandt hurtigt ud af, at hun gerne ville tilbage til Danske Bank og tæt 
på kunderne i Greve. 

”Jeg oplever Greve som en by med mange muligheder. Samtidig er der et stærkt kundefokus 
i Danske Bank, som jeg gerne vil være en del af. Det vigtigste for mig er, at vi hver dag giver 
vores kunder en god og kompetent rådgivning og gør en forskel for deres økonomi”, siger 
Maria Normann Nielsen. Privat bor hun i Brøndby Strand med sin familie.  

For mere information
Maria Normann Nielsen, personlig rådgiver 
i Danske Bank i Greve, tlf. 45 12 18 80  

ANNONCE

Alexander Husum

Mika & Tobias

Back to Back

D. 14. september
kl. 15.30 - 22.00
i og omkring Vallensbæk 
Kultur- & Borgerhus

Se hele programmet på 
www.vallensbaek.dk/festligfredag

Programmet er 
spækket med 
aktiviteter, musik 
og underholdning 
til alle aldre. 

Sebastian Klein

“Ikke mere mælk”
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Greve: Lørdag den 8. sep-
tember blev der kåret 
en ny Danmarksmester 
i brætspillet othello. Det 
blev Karsten Feldborg 
fra Greve Othello For-
ening. På anden- og tred-
jepladserne kom hen-
holdsvis Mathias Linde 
og Erik Lund Jensen.

- Othello er et brætspil, 
som har meget simple reg-
ler, men samtidig meget høj 
kompleksitet. Man kan sige, 
at det har dams enkelhed og 
samtidig er lige så avance-
ret som skak. Derfor er dets 
motto: “det tager et minut at 
lære reglerne, men resten af 
livet at mestre” (”a minute 
to learn – and a life time to 
master”). Det er derfor et 
godt ”begynderspil”, fordi 
man kan komme hurtigt i 
gang og blive god, lyder det 
i en mail til avisen fra Greve 
Othello Forening.

Jens Aagaard-Hansen, 
formand for Greve Othello 
Forening, siger:

- Othello er verdens bed-
ste spil. Det er så let at gå 
til, og på 20 minutter kan 
man blive meget bedre end 
da man startede. Men sam-

tidig bliver man aldrig fær-
dig med at lære nye finesser, 
finter og fiduser.

Othello kendes også under 
andre navne så som ”rever-
si” og ”nat og dag.” 

Greve Othello Forening 
fortæller, at foreningen af 
historiske grunde er tyng-
depunktet for othellospillet 
i Danmark med medlem-
mer, som ofte har været 
Danmarksmestre, nordiske 
mestre og haft topplacerin-
ger ved VM. Desuden har 
juniorspillerne fra Greve 
også fået en dominerende 
position. For to år i træk er 
U15-danmarksmesteren 
således kommet fra Greve. 
I år afholdes VM i Prag i 
Tjekkiet, og også der vil Gre-
ve Othello Forening være 
stærkt repræsenteret.

Greve Othello Forening 
holder til i Aktivhuset, Ols-
bæk Strandvej 43, 2670 Gre-
ve. 

Både børn og voksne er 
velkomne. De almindeli-
ge klubaftener er manda-
ge fra klokken 19. Kon-
ta kt  for ma nden:  Jens 
Aagaard-Hansen, telefon 
3030 1258.

Ny dansk  
mester i 
othello 
Karsten Feldborg fra Greve Othello 
Forening blev kåret som Danmarks-
mester i brætspillet othello

Solrød: Nu sker der end-
nu en rokade i byrådet. 
Jan Færch skifter fra 
Lokallisten Solrød - det 
tidligere Grundejerne - 
og til Det Konservative 
Folkeparti, som derved 
bliver repræsenteret med 
to pladser i byrådet. Der-
med mister Lokalisten 
Solrød det eneste byråds-
medlem.

Skiftet undrer hos Lokal-
listen.

- Det er selvfølgelig skuf-
fende, at Jan Færch vælger 
at skifte i utide uden man-
dat fra vælgerne. I min op-
tik har vi indgået en aftale 
med dem, der stemte på os, 
og den aftale bør overholdes, 
fortæller midlertidig for-
mand, Jørgen Kreutzer. 

Det har heller ikke været 
en let beslutning for Jan 
Færch: 

-  Mine egne og ikke 
mindst vælgernes krav til 
undertegnede som byråds-
politiker betyder, at det er 
afgørende at have en orga-
nisation, der kan arbejde 
med de lokale spørgsmål på 
et professionelt plan. Efter 
store overvejelser og et til 
tider forbilledligt samarbej-
de med de konservative har 
jeg derfor besluttet, at jeg 
har større chancer for at få 
Lokallisten Solrøds og egne 
politiske mål igennem i et 
parti, som både visionært og 
praktisk gavner mine væl-
gere bedst, forklarer det nye 
konservative byrådsmed-
lem.

Mens Kreutzer ærgrer sig, 
så er der mere smil på læben 
hos Hans Odder (K): 

- Vi glæder os over, at Lo-
kallisten Solrøds Jan Færch 
har meldt sig ind hos de kon-
servative, således at de lo-
kale synspunkter kan nyde 
yderligere fremme. Med Jan 
Færch får vi yderligere fo-
kus på det, der ligger vore to 
partier mest på sinde - nem-
lig en veldrevet kommune 
med en fornuftig og bære-
dygtig service og økonomi 
for os i Solrød.

Det vil Færch
- Solrød er en god kommune. 
Men der er fortsat meget, 
der kan gøres bedre. Lokal-
listen Solrøds lokale syns-
punkter er afgørende for en 
god og særlig veldrevet kom-
mune for os i Solrød – for det 

er jo dine penge, der bruges 
her, udtæller Jan Færch. 

- Som konservativ kan 
jeg arbejde videre med en 
række visioner, der spænder 
lige fra en bedre service til 
borgerne, til udviklingen 
af Havdrups og kommu-
nens øvrige  yderområder, 
så vi kan få f lere borgere 
til kommunen. Tanken om 
at sikre borgerne de bedste 
fritidsmuligheder langs hele 
stranden, både hvad angår 
etableringen af standens 
hus samt udviklingen af 
Carsten Rings (Konservati-
ves)  idé om en vinterbade-
klub med bade- og saunafa-
ciliteter, synes jeg samtidig 
er spændende.

Han forklarer videre:
- I rollen som byrådsmed-

lem for Lokallisten Solrød 
har jeg lovet borgerne at 
arbejde for lavere skatter, 
fravælge prestigeprojekter 
og arbejde for, at skattebor-
gerne kan få mere eller bed-
re service for de samme eller 
færre skattekroner. Det har-
monerer perfekt med Kon-

servative Solrøds program. 
Med et aktivt og engageret 
bagland vil der være langt 
bedre mulighed for at lyk-
kes. Så jeg er sikker på, at 
alle, som har stemt på mig 
eller Lokallisten, vil være 
meget tilfredse med mit 
skifte, udtaler Jan Færch.

Et synspunkt, som Jørgen 
Kreutzer ikke ligefrem de-
ler: Han undrer sig til gen-
gæld: 

- Jeg mener, at Jan Fær-
chs handling medfører, at 
Konservative i Solrød står 
med et gevaldigt troværdig-
hedsproblem. Specielt fordi 
de netop indgik en aftale 
med vælgerne i forbindelse 
med kommunalvalget 2017 
om, at skulle et folkevalgt 
medlem forlade Byråds-
gruppen i utide, så skulle 
vedkommende nedlægge sit 
mandat, samt dennes sup-
pleant træde til i stedet. Gad 
vide, om det kun var valg-
flæsk? Måske, men aftalen 
blev offentliggjort i lokala-
visen (sn.dk) den 20. oktober 
2017 med underskrifter fra 
alle, der opstillede. Så ordet 
manglende troværdighed 
ligger jo til højrebenet, siger 
Lokallistens formand, Jør-
gen Kreutzer

Lokallisten Solrød oply-
ser, at på den ekstraordi-
nære generalforsamling vil 
bestyrelsen undersøge mu-
lighed for videreudvikling 
eller grundlag for fortsæt-
telse af Lokallisten Solrød 
som en uafhængig lokalliste 
uden landspolitisk ståsted.

From

Færch springer over til Odder
Byrådsmedlem Jan Færch har besluttet at hoppe fra Lokallisten Solrød 
og rykke over til De Konservative og Hans Odder

Hans Odder og Jan Færch skal nu sidde skulder ved skulder 
i byrådet efter Færchs spring fra Lokallisten Solrød til De 
Konservative. Til venstre ses bestyrelsesmedlem Carsten 
Ring. Privatfoto

De to finalister, Mathias Linde (til venstre) og Karsten 
Feldborg (til højre), i kamp. Foto: Greve Othello Forening

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
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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”

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

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

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



Torsdag 13. september - lørdag 15. september 
2 par for 1 pars pris. Du får det billigste par sko til 0,- kr. Gælder udvalgte varer.

dag
Børnenes

Skrab og vind!

Kom ind i din 
lokale Skoringen og  

skrab dig til sjove og f lotte 
præmier. Der er gevinst på 
hvert lod og hovedpræmien 

er ét af vores dekorative 
”dyr” i eg til børne- 

værelset.   

Xxxxxxxxgade 00 · 0000 Xxxxxxx · skoringen.dk

700,- Softshell · Texmembran 
Børnestr. · 5638510111

700,- Ruskind · Texmembran
 

750,-  
Børnestr. · 5638510310

400,- Børnestr. 
 

600,- Ruskind · Børnestr. 
 700,- Ruskind · Børnestr. · 5618510361 700,- Ruskind · Børnestr. · 5618510411 

-,0001  Børnestr. · 5638510511

800,- Ruskind · Børnestr.
 

Tilbuddene gælder fra 13. september -15. september 2018 og så længe lager haves. Gælder udvalgte modeller i butikken.

 Pris fra

Husk 
vi holder åbent 

hver søndag hos 
Skoringen 
RO’s Torv

Tilbuddene gælder fra torsdag 13. september - søndag 16. september 2018 og så længe lager haves. Gælder udvalgte modeller i butikken

Mange
 f lere modeller 

i butikken

Torsdag 13. september - søndag 16. september
2 par for 1 pars pris. Du får det billigste par sko til 0,- kr. Gælder udvalgte varer-

RO’s Torv • 4000 Roskilde • skoringen.dk
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Løvfaldstilbud
hos Frk. Fryd

Frk. Fryd
Solrød Center 16 • 2680 Solrød Strand • Tlf. 5614 3940

hos Frk. Fryd
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG

20% 
PÅ ALLE 

MICHA VARER 
gælder ikke i 

forvejen nedsatte
 varer

Solrød: Klappen sad 
for  ø je t ,  o g  i  h å n -
d e n  s a d  s ø r ø v e r - 
sværdet.

Sådan tog børnene i Nød-
debo Børnehave fredag imod 
et nyt sørøverskib til deres 
legeplads. 

- Her til morgen væltede 
det ind med glade piratbørn, 
der virkelig har glædet sig 
til at skibet skulle komme, 
fortalte en af børnehavens 
medarbejdere, mens velkom-
sten blev forberedt. 

Skibet skulle nemlig føl-
ges på vej af de små pirater, 
så det kom sikkert i havn.

- Kom så alle Flyvefisk, 
lød det, da de første børn 
blev lukket ud på vejen, hvor 
både reb og menneskehegn 
sørgede for, at de holdt sig på 
deres plads foran skibet.

Det var elever fra Solrød 
Produktionsskole, der gik 
yderst, og de har også stået 
for at lave det f lotte pirat-
skib, der både var udstyret 
med et rigtigt skattekort, 
anker og ror. 

- Produktionsskolen har 
før lavet fine ting til os, så 
det var oplagt at spørge, om 
de også havde lyst til at lave 
et skib til børnehaven, op-
lyste pædagogmedhjælper 
Rene Sandholdt og fortalte, 
at det længe havde været et 
stort ønske at få et skib på 
legepladsen.

Det har de så fået nu, og 
da skibet først var kommet 
helt på plads, gik der ikke 
længe, før den første lille pi-
rat gik planken ud.

toth

Piratskibet lagde til kaj i børnehaven
Der var stor spænding hos børnene i Nøddebo Børnehave, da de fik et nyt piratskib til deres legeplads

Børnehavens nye piratskib blev hurtigt entret af de små pirater. Foto: Jørgen Jørgensen

Kom an, lød det fra børnene, der så frem til at få deres helt eget piratskib.  
Foto: Jørgen Jørgensen

Der var også skrappe  
piuratprinsesser på plads 
ved modtagelsen.  
Foto: Jørgen Jørgensen

Børnene hav-
de glædet sig 
og stod parat 
fra morgen-
stunden. 
Foto: Jørgen 
Jørgensen



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.

Waves -  DIT HYPERMARKED
TILBUDDENE GÆLDER FRA D. 12. SEPTEMBER T. O. M. 14. SEPTEMBER. TILBUDDENE GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES. DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL.

BILKA & BAGEREN  
ÅBNER KL. 6.00

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

TOMATER PÅ STILK
1 kg Udenlandske

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

5 KG.

179,-

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

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

ØKOLOGISK 
MØRBRAD 

AF DANSK GRIS
3000 g

Pr. kg. 61,67

Merrild special 
400 g. Pr. kg 52,50

PR. POSE

21 ,-
BIL_FPU03_16_010_011_T_010_053.indd   11

15/12/15   13.13

3 KG

185,-

KYLLINGEFILET
5000 g. Tilsat 8% lage
Pr. kg 35,80

PR. STK.

29,95

INNOCENT JUICE
A 900 ml.
Flere varianter
Pr. liter v/merkøb 13,89

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

2 STK.

25,-
Me
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d s
pec
ial
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0 g
. Pr
. kg
 52
,50

PR
. P
OS
E21 ,-

Hyp
erH
it

BIL
_FP
U03
_16
_01
0_0
11_
T_0
10_
053
.ind
d   
11

15/
12/
15 
  13
.13

400 G.

39,-

VORES 
MANDLER
400 g.
Pr. kg 97,50

Me
rril
d s
pec
ial
 

40
0 g
. Pr
. kg
 52
,50

PR
. P
OS
E21 ,-

Hyp
erH
it1 KG.

12,-

FØLG WAVES PÅ FACEBOOK
Facebook.com/wavesshopping



GRATIS PARKERING
WAVES tilbyder p-pladser uden tidsbegrænsning

deichmann.com

399,-

599,-

149,-
Spareribs & softice

All you can eat

SPIS TIL 
DU REVNER

Book bord på jensens.com
Waves, 1. sal

halv pris
BØRN 

SPISER TIL

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.

Greve: Hedelands besty-
relse ønsker, at »Spejder-
nes Lejr« bliver holdt i 
Hedeland i 2022.

Hvis der kommer nok 
sponsorpenge og frivillige 
hænder, betyder det, at godt 
40.000 danske og interna-
tionale spejdere kommer til 
Vestegnens oase om fire år.

Byrådet i Greve Kommu-
ne blev ved onsdagens by-
rådsmøde præsenteret for 
I/S Hedelands ønske om at 
være vært for det store ar-
rangement, og borgmester 
Pernille Beckmann er be-
gejstret for idéen: 

- Sådan en stor begiven-
hed er på alle måder en op-
lagt mulighed for at gøre 
opmærksom på vores fan-
tastiske naturområde, He-
deland. Og samtidig vil det 
sætte Greve og vores nabo-

kommuner på landkortet. 
Der er lagt op til, at vært-

skabet for Spejdernes Lejr 
2022 deles imellem Greve, 
Roskilde og Tåstrup, da det 
er de tre kommuner, der 
støder op til Hedeland. Og 
inden for de næste par må-
neder vil politikerne blive 
præsenteret for mere infor-
mation. 

- Greve Kommune har 
ligesom mange andre kom-
muner en stram økonomi, 
så der er ikke penge til at 
finansiere sådan et stort ar-
rangement. Men lad os nu 
se spejdernes bud på en løs-
ningsmodel her i efteråret. 
De har helt andre mulighe-
der for at søge sponsorater, 
og så har de et stort, frivil-
ligt bagland, de kan træk-
ke på, så jeg håber, de kan 
finde den økonomi, der skal 

til, afslutter Pernille Beck-
mann. 

Spejdernes lejr har tid-
ligere været holdt i Holste-
bro i 2012 og i Sønderborg 
i 2017. Bag lejren står For-
eningen Spejderne, som 
tæller fem internationalt 
anerkendte spejderkorps i 
Danmark.

Drøm: Gigantisk 
spejdertræf i 
Hedeland

Spejdernes lejr komme rmu-
ligvis forbi Hedeland i 2022. 
Foto: Frederik Dahl Kehlet



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.

dag
Børnenes

Tilbuddene gælder fra 13. september - 16 september 2018 og så længe lager haves. Gælder udvalgte modeller i butikken.

Torsdag 13. september - søndag 16. september
2 par for 1 pars pris. Du får det billigste par sko til 0,- kr. Gælder udvalgte varer.

700,- Softshell · Texmembran
Børnestr. · 5638510111

800,- Ruskind · Børnestr.
5638525065· 5638525052

750,- Børnestr. · 5638510310

400,- Børnestr. 
8618500172 · 8618500150 

600,- Ruskind · Børnestr. 
5618510252 · 5618510172 700,- Ruskind · Børnestr. · 5618510361 700,- Ruskind · Børnestr. · 5618510411 

 1000,- Børnestr. · 5638510511

700,- Ruskind · Texmembran
Børnestr. · 7458511250

 Pris fra

Skrab og vind!

Kom ind i din
lokale Skoringen og 

skrab dig til sjove og f lotte 
præmier. Der er gevinst på 
hvert lod og hovedpræmien 

er ét af vores dekorative 
”dyr” i eg til børne-

værelset.   

Waves ∙ 2670 Greve ∙ Tlf. 62265605 ∙ skoringen.dk

VIL DU GERNE MODTAGE WAVES NYHEDSBREV?
Tilmeld dig på www.waves-shopping.dk
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ERHVERV
VESTEGNEN & SYDKYSTEN

ERHVERV
VESTEGNEN & SYDKYSTEN

Albertslund . Brøndby . Glostrup . Greve . Havdrup . Hedehusene . Hvidovre . Høje-Taastrup . Ishøj . Karlslunde . Rødovre . Solrød . Tune . Vallensbæk

VAREBILER I FARE
Antallet af indbrud i varebiler er eksploderet de  

senere år - og det kan få alvorlige konsekvenser.  

Vi giver dig gode råd til at undgå indbrud. 

SUCCES I GADEN
Nogle vælger bevidst at have butik i de lokale ind-

købsgader frem for at ligge i et center. Hvordan får 

man succes med det? SMILER PÅ JOBBET 
Et godt arbejdsmiljø, så medarbejderne trives og 

og får plads, er vigtigt. Også fordi det smitter posi-

tivt af på kundeoplevelsen.

SIDE 2

SIDE 12 & 13
SIDE 16 & 17

Anette Bordum har sagt farvel til jobbet som cen-

terchef i shoppingcentret Waves, og forude 

venter en ny tilværelse som commercial manager 

med fokus på udvikling af 12 centre over hele landet.

            SIDE 8-9

ET NYT 
KAPITEL 
VENTER

ALT I GULVBELÆGNING TIL ERHVERV              Hvorfor vælge os:

• 30 års erfaring i gulv løsninger til 

erhverv.

• Kundens økonomiske rammer/ 

tidsfrister er altid i centrum for os

• Faglig stolthed

• Professionel rådgivning

• Alle vores opgaver udføres af vores 

egne faguddannede montører

• Stor expertise med belægning af 

trapper

• Alt i tæpper, linoleum, vinyl, trægulv 

mm, fra de bedste leverandører

Hvidovrevej 129   I   2650 Hvidovre 

Tlf. 36 75 75 33   I   post@tr-h.dk   I   www.tr-h.dk.

TÆPPERINGEN

GRATIS 
opmåling/ 

tilbud. 
36 75 75 33

Tæppe løber
Tæppefliser

Linoleums gulv

Løse tæpper

DIN NYE LOKALE
ERHVERVSAVIS

VESTEGNEN: Tlf.: 43 77 26 30 • SYDKYSTEN: Tlf.: 43 90 44 22  
MAIL: salg.erhverv@sn.dk

Uddeles til 
9.000 virksomheder på 
Vestegnen & Sydkysten

DEADLINE FOR INDRYKNING 
AF ANNONCE:

SENEST: Torsdag d. 20. september kl. 12

Læs avisen online og hold dig opdateret med 
lokale erhvervsnyheder på www.sn.dk/erhverv

NÆSTE UDGAVE 
I OKTOBER

EFTERFØR

FRØSØ KØKKENFORNYELSE · TLF. 4917 7728 · WWW.FRØSØ.DK

FRØSØ KØKKENFORNYELSE FEJRER

20 ÅRS FØDSELSDAG 
I DANMARK

MØD OS I

GREVE MIDTBY CENTER
FIND OS PÅ “LILLE TORV”

2670 GREVE

TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER
KL. 11.00-16.00

FREDAG DEN 14. SEPTEMBER
KL. 11.00-16.00

SPAR 

20%
PÅ ALLE FOLIE
PRODUKTER
Tilbudet kan ikke kombineres 

med andre rabatter.

TRÆNGER DIT KØKKEN OGSÅ TIL NYE 
LÅGER OG SKUFFER?

- NEMT, HURTIGT OG STOR BESPARELSE!

TRÆNGER DIT KØKKEN OGSÅ TIL NYE TRÆNGER DIT KØKKEN OGSÅ TIL NYE 

Kontakt din lokale konsulent 
LARS DAHLIN

TLF. 5157 1538

IRMA GREVE
GREVE STRANDVEJ 4A, 2670 GREVE

ALLE DAGE 9.00 - 20.00

Birthe

Slagtermester

D
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 t
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d 
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.

SLAGTERENS KØDMARKED
VÆLG MELLEM
Kalvebov u/ben  .1,1-1,4 kg.
Kalve tykkam  ......1,1-1,4 kg.
Okse ribeye  ..................500 g.
Entrecoté  .......................900 g.
             

IRMA GREVE 
ÅBENT ALLE DAGE 9.00-20.00

Tilbuddene gælder fra torsdag den 13. september t.o.m. søndag den 16. september

TÁ  2 OG FÅ DEN 

BILLIGSTE 
GRATIS

RICARICO 
PRESTIGE

Literpris 77,78

KALVE- OG 
OKSEMØRBRAD
1,2 - 1,6 kg.

350,-6 
FL

ASKER

SPAR 
424,-

89,-3 
PA

KKER

SPAR
46,-

IRMA’S BLÅ MALET KAFFE
kg. pris 59,33              

TA’ 2 PAKKER

200,-

IRMA’S 
MAJDRIK
Literpris 10,-

25,-PR
. S

TK.

SPAR 
44,-



Simply sofa

5.999.-
SPAR 2.000.-
SIMPLY SOFA i  blødt velour, som fås i flere farver. 
Ben i sort træ med messingkapper.
3 pers. sofa. L 209 x D 95 cm. Før 7.999.- 

STORE 
BESPARELSER 

på alle vores lækre 
nyheder til stuen, f.eks. 

sofaer, sofaborde, 
lænestole og 

spiseborde

20% 
PÅ ALT* 
BOLIGTILBEHØR
*Gælder ikke i forvejen nedsatte varer 
og Everyday Low Price

ilva.dk
facebook.com/ilva
instagram.com/ilvabolig
pinterest.com/ilvabolig

Vind:
Spræng en 
ballon i butik-
ken og vær med i 
konkurrencen 
om fem gavekort 
til ILVA á 

1.000.-  

ILVA ISHØJ

Industridalen 10

2635 Ishøj 

ÅBNINGSTIDER: 

Alle ugens dage  10-20

Tag familie og venner med til News & inspirations event.

med inspiration og vejledning af bolighusets stylist

Der serveres lækre snacks og kolde bobler

Tag familie og venner med til News & inspiration event

med inspiration og vejledning af bolighusets stylist.

Der serveres lækre snacks og kolde bobler.

ILVA inviterer til 

News
& inspiration
event
Torsdag d. 13. september 
kl. 16-20
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Solrød: - Den her pris er 
først og fremmest dedi-
keret til alle de unge, som 
er medlemmer, og til ung-
dommen i Solrød.

Sådan lød den umiddel-
bare reaktion fra en stolt og 
glad Kenneth Gomez Øve-
rup, som onsdag fik sig en 
overraskelse, da han modtog 
foreningen Team Solrøds 
idrætspris på 10.000 kroner. 
Det skete under et arrange-
ment, hvor Team Solrød med 
formand og Solrøds borg-
mester, Niels Hörup (V), i 
spidsen besøgte tilbuddet 
Streetsport og Kultur, som 
prismodtageren står bag. 

- Det er selvfølgelig fanta-
stisk, at når nu jeg har lagt 
mange timer i det, ikke at 
jeg forventer det, men så er 
det fantastisk nogle gange 
at få en anerkendelse, og 
det gør, at beholderen bliver 
fyldt op igen, sagde Kenneth 
Gomez Øverup.

Team Solrød består af 57 
medlemmer fra erhvervs-
virksomheder, organisatio-
ner og enkeltpersoner, der 
støtter op om idrætten i Sol-
rød Kommune, blandt andet 

med idrætsprisen, som ud-
deles hvert år.

Onsdag var foreningen 
på et planlagt besøg på 
streetboldbanen tæt ved 
Uglegårdsskolen for at høre 
nærmere om Streetfodbold 
og Panna-idrætten, og med 
sig havde de en overraskel-
se i form af navnet på årets 
lokale idrætsprismodtager.

- Du har skabt nye mulig-
heder for dem, der ikke altid 
har haft et sted at være eller 
haft et sted at være idræts-
udøver. Du er en person med 
et stort hjerte, og du gør en 
stærk indsats, lød ordene 
fra borgmester Niels Hörup, 
som uddybede, hvorfor val-
get i år faldt på Kenneth Go-
mez Øverup:

- Foreningen Streetsport 
og Kulturs slogan er ”sam-
men kan vi endnu mere,” og 
det er lige præcis det, du har 
bidraget til, og vi er stolte i 
Team Solrød over, at prisen 
går til dig.

Opstarten
Med en fodbold og intenti-
oner om at give flygtninge-
børn mulighed for at blive en 

del af et fodboldfællesskab 
i Solrød startede Kenneth 
Gomez Øverup sammen 
med sin søn i 2016 projektet 
”Tro, Håb og Næstekærlig-
hed.” 

Helt konkret startede det 
hele i maj 2016 i forbindelse 
med, at Solrøds kunstgræ-
sanlæg på 20.000 kvadrat-
meter blev indviet, fortæller 
han.

- I den anledning bød 
borgmesteren velkommen, 
og alle hujede, borgmesteren 
holdt tale og klippede snoren 

over, og folk spillede fodbold. 
Der stod bare en gruppe 
børn lidt ovre i krogen, som 
man kunne se lige var kom-
met til Danmark, husker 
Kenneth Gomez, som spurg-
te sin søn, om de ikke skulle 
hjælpe dem i gang med at 
spille fodbold. Det var søn-
nen indstillet på.

- Og så startede det med 
den ene gang, som blev til 
mange gange, som så lige 
pludselig blev til projekt 
Tro, Håb og Næstekærlig-
hed, som gjorde, at jeg tænk-

te: Nu skal vi gøre noget for 
de her børn, hvordan får 
jeg ressourcerne til også at 
kunne hjælpe dem med tøj, 
støvler, bolde og nogle ople-
velser?

Om navnet på projektet 
siger han: 

- Jeg tænkte: Tro, Håb 
og Næstekærlighed, det 
kan alle forholde sig til. Jeg 
tænkte også, at børnene 
kunne tænke, at vi vil give 
dem en tro, et håb og næ-
stekærlighed til at komme i 
gang i Danmark.

Kulturfællesskaber
Siden udvidede han mål-
gruppen for projektet til at 
være et tilbud for alle børn 
i kommunen under navnet 
Streetfodbold Solrød.

- Uanset om man er dansk 
eller udenlandsk, skal man 
lære at sige ja tak, nej tak, 
undskyld og tage hensyn. 
Man tyrer ikke bolden i ho-
vedet på en lille dreng. Der-
for blander vi også årgan-
gene og kønnene sammen, 
så man automatisk finder 
ud af, at man ikke bare kan 
kigge efter sit eget behov, 

man er også nødt til at tage 
hensyn. På den måde ender 
det med, at vi så skaber de 
her kulturfællesskaber, si-
ger han.  

Streetfodbold Solrød er nu 
blevet til foreningen Streets-
port og Kultur, som tilbyder 
streetfodbold, Panna, Fi-
fa-turneringer og kulturelle 
ture for medlemmerne, der 
skal betale 50 kroner hvert 
halve år for at være med.

- Jeg er meget stolt, også 
på min søns vegne og mit 
teams vegne over, at vi har 
kunnet starte et sted og 
udvikle det. Det her med at 
starte med at lave et projekt, 
der hed Tro, Håb og Næste-
kærlighed og udvikle det et 
skridt videre til Streetfod-
bold Solrød, som  er selvor-
ganiseret, og til sidst få det 
til en forening, det gør jo, at 
der er muligheder.

Prisen på 10.000 kroner 
skal blandt andet gå til en 
Lalandia-tur for forenin-
gens medlemmer, lyder det 
fra Kenneth Gomez Øverup.

Dall

Idrætspris hylder næstekærligt boldspil 
Kenneth Gomez Øverup, der står bag tilbuddet Streetsport og Kultur, har modtaget foreningen Team Solrøds 
idrætspris på 10.000 kroner  

En glad prismodtager omgivet af medlemmer fra både Streetsport og Kultur og foreningen Team Solrød. Foto: Anders Dall

ET SMUKT SMIL OG GOD TYGGEEVNE TRODS 
MANGLENDE TÆNDER ELLER LØSE PROTESER. 
KOM OG HØR OM VORE LØSNINGER
ONSDAG DEN 19. SEPTEMBER 2018 KL. 19 - 21

 Du får kendskab til, hvordan du ved hjælp af implantater kan få genskabt din 
livskvalitet som dengang, hvor du havde alle dine naturlige, sunde tænder. 

 Du får tilbudt en forundersøgelse, hvor du får et overslag på 
hvad behandlingen koster for dig og hvor længe den varer. 

 Du får viden om, hvordan behandlingen foretages smertefrit samt 
de forskellige muligheder for bedøvelse herunder fuld narkose.

 Du får mulighed for en uforpligtende snak om dine eller 
dine nærmestes tandproblemer. 

TILMELDING: senest kl. 12 dagen før - så sikrer vi dig en plads. 
Der vil blive serveret et let traktement under mødet. 

Tandlægehuset Køge • Bjerggade 7 • Køge • www.tpt.dk • www.koegetand.dk

INFORMATIONSAFTEN OM PROTESER OG IMPLANTATER

Du får kendskab til, hvordan du ved hjælp af implantater kan få genskabt din 
livskvalitet som dengang, hvor du havde alle dine naturlige, sunde tænder. 

TILMELDING:
Tandlægehuset Køge

56 65 14 04  

Tandprotetikeren
56 63 83 00

”Sammen kan vi endnu mere” lyder streetfodboldklubbens 
slogan. De holder til på streetfodboldanlægget på Vestre 
Grænsevej i Solrød. Foto: Anders Dall

Der bliver både spillet streetfodbold og Panna i Streetsport og 
Kultur. Foto: Anders Dall
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Hos Dansk HøreCenter får du markedets grundigste 
undersøgelsesforløb, tilpassede kvalitetshøreapparater 
og høj personlig service til fast lav pris pr./md. Og vi 
sender dig ikke bare ud ad døren med et ”farvel og 
tak”. Vores service fortsætter, lige så længe du har 
behov for det. For det kræver meget mere end et 
høreapparat at høre godt.

Find dit lokale Dansk HøreCenter på www.dkhc.dk 
eller ring til os på 70 230 560

”JEG FIK EN 
RIGTIG GOD 

OPLEVELSE OG  
FANTASTISK 

SERVICE”
Allan Bo Christensen,

høreapparatbruger

PRØV GRATIS
I 30 DAGE

RING
70 230 560Dansk HøreCenter er din 

garanti for fuld tryghed

WWW.SPKS.DK/ERHVERVSKUNDE – TLF. 59 48 11 11 – INFO@SPKS.DK

Sparekassen Sjælland-Fyn er dit nærværende alternativ til de store landsdæk-
kende pengeinstitutter. Hos os får du en fast personlig erhvervsrådgiver, der 
kender dig og din branche. Vi hjælper dig med finansiering og rådgivning og går 
langt for at finde løsninger, når du står over for nye muligheder og udfordringer. 
Ring og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed.

Hos os får du:

RING I DAG 
59 48 11 11

•   En fast personlig erhvervsrådgiver 

•    Hurtig betjening og korte  
beslutningsprocesser

•   Rådgivning om finansiering,  
investering og formue.

PRØV EN ERHVERVSBANK, DER ER TÆTTERE  
PÅ DIG OG DIN VIRKSOMHED 
PRØV EN ERHVERVSBANK, DER ER TÆTTERE 

Debat: Min kone og jeg flyt-
tede for fire år siden til Gre-
ve. Vi valgte blandt andet 
Greve på grund af det gode 
rygte, kommunen havde i 
forhold til institutioner og 
skoler. Hvad vi ikke vidste 
dengang var, at det allerede 
var på retur. Vi har været 
vidne til løbende forringel-
ser og dårligere normerin-
ger. Vi har også set, hvordan 
vores vidunderlige pædago-
ger og lærere skal løbe hurti-
gere og hurtigere, får stress 
og selv snart/allerede ikke 
længere kan stå inden for 
deres arbejde – på grund af 
de givne rammer. Samtidig 
ser vi nu, med de nuværende 
budgetforhandlinger, ind i 
endnu flere og decideret ska-

delige besparelser på børne- 
og ungeområdet. Havde vi 
vidst, hvad vi ved nu, var vi 
nok ikke flyttet hertil. 

Jeg vil ikke kede jer med 
diverse henvisninger til 
både forskning og faktisk er-
faring fra børneområdet, der 
alle viser os rent faktuelt, at 
besparelser på området sim-
pelthen er at skyde sig selv, 
alle andre og specielt vores 
børn i foden. 

Meget kan vi gå på kom-
promis med, men ikke vores 
børns ve og vel.

Vi er en familie, der selv 
bruger kommunens veje, 
idrætsfaciliteter og alle de 
andre tilbud, men vi er også 
en familie, der langt hellere 
vil se besparelser (hvis det 

er nødvendigt) på alle an-
dre områder end børnenes. 
Grundlæggende set er vi 
også klar til at betale lidt 
mere i skat.

Jeg håber, at alle vil være 
med til at skabe debat og 
fokus – lad vores politikere 
forstå, at det, der er gang i 
nu, ikke er ok, det er slet 
ikke ok. Lad os sammen 
værne om vores alles frem-
tid, nemlig vores børn og de-
res tarv.

Peter Bentzen
Bredager 29, 2670 Greve

De kommunale besparelser 
skader vores børn

Debat: Jeg blev glædeligt 
overrasket, da jeg besøgte 
plejecentret Strandcentret 
i Hundige. Det er et stykke 
tid, siden jeg havde været 
der sidst, der var lavet en 
del om, så der virkede rigtig 
hyggeligt og rart. Men sidst, 
men ikke mindst, var der et 
nyt tiltag: Formiddagskaffe 
og en god snak i caféen med 
en medarbejder og andre 
seniorer (pensionister og 

efterlønnere) fra især nær-
området. Så skulle du bo i 
nærheden og have lyst til en 
kop (gratis) kaffe og en slud-
der i caféen, så mød op en 
hverdag. Skulle du udover 
dette tiltag er der et aktivi-
tetsrum med masser af ud-
fordringer. 

Du skal selv tage det før-
ste skridt til nogle hyggelige 
timer på Strandcentret tæt 
på Hundige Station. Jeg selv 

vil komme i det omfang jeg 
har tid. PS. Kaffe og snak 
foregår i et tilstødende loka-
le til caféen og har intet med 
salg fra caféen at gøre.

Freddy Aldenborg
Næstformand i Greve 
Seniorråd

Kaffe på kanden!



  

Når Kvalitet betyder noget . . .  
og prisen altid er helt rigtig 

Sofabyggesystem PLUS    
100-vis af muligheder model23  B211 cm x D266 cm 

       Fantastisk siddekomfort – Findes også i god kvalitets læder 

NU24.995 
Normalpris kr. 38.250,-  SPAR 13.255 

Normalpris kr. 15.495,-  NU9.995 

2 pers sofa 

3 pers sofa 

Normalpris kr. 19.500,-  NU12.995 Sting u/taburet 
Delta Point u/ Taburet Delta Swing u/taburet 

Delta Adventure 

Hjørnesofa 

Kampagne NU24.995 
Normalpris kr. 36.995,-  SPAR 12.000 

Tyk, Blød læder - Findes også i god stof læder 

Ringsted 2,0 med motor-helløft 
             

NU7.995 
Fast lavprisLæder 

Vegas stol, tyk læder 
               Vip i ryg 
                aktiv nakke 

Calibra active  
med taburet 

NU9.995 NU11.995 

NU6.495 
Sorø Stol 

Uden taburet 
NU4.395 
Sorø ligth  

med  taburet 

Normal pris 18.495 

helløft

7.995
Fast lavpris

Rikke stol             

NU6.995 
Stof  

NU8.695 
Læder  

Mallorca stol 
Normalpris kr. 8.222.  

NU6.690 
Mange farver 

Scandinavia 

Sofabyggesystem COSY    
Europas største sofabyggesystem – 1000vis muligheder 

Normalpris kr. 19730,-  

 NU12.995 
Normalpris kr. 13.480,-  

 NU10.995 Normalpris kr. 11910 

 NU9.995 

Normalpris kr. 14.440,-  

 NU11.995 



  

EFA møbler
Københavnsvej 218 4600 Køge nord   56 65 40 30 
www.EFAmøbler.dk       mail EFA@efamoebler.dk  

2000 m2  fyldt med gode tilbud 
med EFA service hvor du ikke selv skal   
samle dine nye møbler færdig - det klarer vi . . 

NU23.995 NU29.995 NU28.995 

NU3.995 

NU8.995 

NU9.995 

Peter   kr.  NU1.995 

Saxo kr.     NU3.995 

NetUP kr.     NU2.695 

Mr X    kr.  NU3.595 

Frida     kr.  NU2.595 

Freja     kr.  NU2.995 Stol 40     kr.  NU1.295 

Stol 40     kr.  NU1.295 

Stol 40     kr.  NU1.295 SW40     kr.  NU2.995 

SM 63 kr.  NU2.995 

Nybøl kr.  NU2.295 Line kr.   NU1.895 

EVA  kr.  NU1.995 Delux     kr.  NU1.495 

Nina  kr.  NU1.595 

Stol på 
vores store 
udstilling 

NU11.975 SÆTPRIS 

Præstø 121 + 4 EVA Stole Skovby 111 finer Skovby 112 Valnød Nano 

NU16.995 NU9.995 

1.000,- 

1.000,- 

500 

500 

500 

300 500 

400 

400 

300 

300 

300 500 300 

500 

300 

Dolphin kr.  NU1.595 

Skrivebord 
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Greve: Skattestyrelsen 
var sammen med Ar-
bejdstilsynet og politiet 
på besøg hos 13 virksom-
heder i Greve. Indsatsen 
var rettet mod transport- 
og byggebranchen og er 
del af en større, koordi-
neret indsats mod social 
dumping. Skattestyrel-
sen vil i første omgang 
følge op over for to af 
virksomhederne. 

- Når vi er ude på en kon-
trol, undersøger vi, om virk-

somhederne afregner den 
skat og moms, de skal, om 
regnskaberne er i orden og 
om de udenlandske medar-
bejdere har et skatteperson-
nummer. Det er med til at 
sikre fair forhold på arbejds-
markedet, siger funktionsle-
der i Skattestyrelsen, Ernst 
Nielsen.

Virksomheder, som fik be-
søg, var på forhånd udvalgt 
til kontrol ud fra en bred 
vifte af oplysninger og regi-
streringer. Fokus var rettet 

mod brancher, hvor myndig-
hederne erfaringsmæssigt 
ved, at der kan være risiko 
for manglende moms- og 
skattebetaling, problemer 
med arbejdsmiljøet eller evt. 
illegalt arbejde. Under akti-
onen i Greve talte Skattesty-
relsen med 31 medarbejdere. 

- Kontrollerne foregår stil-
le og roligt. De fleste, som vi 
møder under vores kontrol, 
samarbejder og er imøde-
kommende. Det er også mit 
klare indtryk, at virksom-

hederne faktisk er meget 
tilfredse med, at vi sikrer, at 
reglerne på området bliver 
fulgt. Og det var jo godt at 
se, at det stort set var tilfæl-
det hos alle de virksomhe-
der, vi besøgte, siger Ernst 
Nielsen. 

Indsatsen mod social 
dumping sker i et samarbej-
de mellem Arbejdstilsynet, 
politiet og Skattestyrelsen 
og består af en række lands-
dækkende og regionale ak-
tioner. Aktionerne sker for 
at sikre fair konkurrence-
vilkår og ordnede forhold på 
det danske arbejdsmarked.

Skattestyrelsen på social 
dumping-aktion i Greve
Transport- og byggebranchen var i fokus for nylig, da 13 virksomheder i 
Greve fik besøg af Skattestyrelsen i forbindelse med en regional indsats 
mod social dumping. Skattestyrelsen følger op over for to virksomheder

Greve: Lørdag fik Midt- 
og Vestsjællands Politi 
en anmeldelse om et ind-
brud i Krathuset. Beboe-
ren fortalte, at håndtaget 
til altandøren er savet af. 
Det lykkedes dog ikke for 
gerningspersonerne at 
komme ind.

Lørdag kort før klokken 
tre om natten var der ind-
brud i en lægeklinik i Tune.

Her blev en rude i hoved-
døren forsøgt knust, men 
uden held. Det lykkedes dog 

gerningspersonerne at kom-
me ind, og skabe og skuffer i 
alle rum blev gennemrodet. 
Politiet har intet overblik 
over, hvad udbyttet blev. 

I Karlslunde på Motor-
gangen var der indbrud i et 
værksted mellem torsdag og 
fredag i sidste uge. Der blev 
stjålet en computer.

I samme periode var der 
indbrud i en villa på Rosen-
vangsvej. Der blev stjålet en 
Macbook og en iPhone 5s.

Håndtag til altan 
savet af

Greve: Fredag kl. 11.06 
udbrød der brand i et 
hus, efter at en brand i en 
eltavle udviklede sig.

Alle beboere var ude og 
kom ikke til skade. Politiet 
skal nu undersøge, hvorfor 
der opstod en brand i eltav-
len, der blev sat op for ca. 10 
år siden, oplyser man.

Brand 
undersøges

Foto: Kim Rasmussen

Vi søger til hovedkontoret i København en medarbejder, der skal 
varetage support-, administrations- og mindre bogholderiopgaver. 
Opgaverne er alsidige, med en del kontakt til bl.a. vores annoncører og 
medlemmer. 

Du er struktureret, systematisk, detaljeorienteret og sætter en ære i 
at udføre dine opgaver korrekt. Du har en positiv indstilling til at lære 
nyt, er serviceminded og har ikke mindst et godt humør. 

Primære arbejdsopgaver: 

 Diverse administrations- og ad hoc-opgaver
 Koordinering/styring af IT-opgaver – udvikling og daglig drift
 Mindre ugentlige bogholderiopgaver i Navision
 Forestå data for alle 186 medlemsaviser samt løbende 

 ajourføring af disse
 Kontakt til medlemskredsen samt kunder
 Bistå vores support- og salgsafdeling med diverse opgaver

  Kvalifi kationer: 

 Du er rutineret bruger af Offi  ce-pakken
 Du har erfaring med Navision / CRM
 Du har fl air for IT og for at lære nye systemer
 Du er selvstændig, analytisk og problemløsende med et højt drive
 Du er ansvarsbevidst og kan bevare overblikket i travle perioder

Vi tilbyder:

 Dynamisk salgs- og medievirksomhed med 9 ansatte
 Udfordrende arbejdsopgaver
 Godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone
 Løn efter kvalifi kationer

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen 
til at kontakte regnskabsansvarlige Sanne Johansen på telefon 
35 25 95 90. Din ansøgning skal sendes til Direktør Lars Winther på 
job@delokaleugeaviser.dk senest den 21. september 2018. 

De Lokale Ugeaviser A/S er en fælles salgsorganisation for 186 lokale ugeaviser, 
som tilsammen dækker samtlige af landets 2,6 mio. husstande. Ugeaviserne 

læses hver uge af mere end 2,4 mio. personer, så ethvert handelsområde 
– uanset om det er nationalt, regionalt eller lokalt – er dækket.

De Lokale Ugeaviser A/S
søger en Administrations- 

og Supportassistent
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Greve Harmoniorkester

45-års fødselsdagskoncert
Søndag 16. september, kl. 15.00

 Portalen i Greve

Billetpris 150 kr. - nummererede pladser ved borde

Købes på Ticketmaster eller i Portalen 

• Mozart • Stevie Wonder • Donizetti
• Lehár • Lloyd Webber • Wagner

• ABBA • Carl Nielsen
• Bernstein • Phil Collins
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Jonathan Asmund Koppel

Dirigent: Grith Hansen-Schwatz



SOLVANGSVEJ 14 
HERFØLGE

SOLVANGSVEJ 14, HERFØLGE

Vi modtager 
Dankort

Overtøj
Sko

Støvler
Flyverdragter

Skitøj
og masser 

andre varer.

Overtøj
Sko

Støvler
Flyverdragter

Skitøj
og masser 

andre varer.

EXTRA - EXTRA 
KÆMPE SPORT’S

OUTLET
I HERFØLGE

SPAR  
OP TIL  

 70%

andre varer.andre varer.I HERFØLGEI HERFØLGE

SPAR  
TØM LAGERET FOR EFTERÅRS-
VINTER OG SKITØJ
både til børn og voksne

OBS! VENLIGST UNDGÅ 

PARKERING FORAN 

INDKØRSLER PÅ 

SOLVANGSVEJ. TAK!

LØRDAG 15/9  kl.10-16 FREDAG 14/9  Kl. 14-19

SØNDAG 16/9 kl. 10-16
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Find en fagmand på 
sydkysten.dk

sydkysten.dk

RUBRIKSERVICE

REVISORER

KØRESKOLER

KLINIKKER

sydkysten.dk

Badminton: Anden runde 
af ligaen viste tydeligt,  
at Greve og Solrød vil 
være med fremme i Bad-

mintonligaen.
Solrød var ude mod team 

Skælskør-Slagelse (TSS). 
Holdet gjorde det særdeles 
godt, men manglede lige det 
sidste og var uheldig med, 
at Mia Blichfeldt, som ellers 
havde besejret sin TSS-mod-
stander i Spanish Masters,  
blev skadet. Solrød  måtte  
derfor  se sig besejret i gol-
den set, altså her et 3-4 re-
sultat.

Hans-Solbjerg Vittinghus 
udlignede til 3-3 med sejr i 
en langstrakt herre single 
21-23, 21-13, 21-19 som må-
ske også havde tappet ham 
for kræfter, for i alt fald tab-
te han golden set 21-13 til 
englænderen Toby Penty. 

I Greve fik den nye træner 
Anders Kristensen en øn-
skeopstilling til golden set, 
da det blev herre double, der 

blev valgt. Her kunne han 
sætte suveræne Mathias 
Christensen sammen med 
sin hidtidige makker Ken-
neth Daugaard, da Rasmus 
Kjær Pedersen var skadet. 

Det er en herre double, 
som kender hinanden fra 
lang tids samarbejde, og de 
var da også suveræne med 
sejr på 21-7 og samlet Gre-
ve-sejr på 4-3.

Solrød ligger nu på fjer-
depladsen, Greve på sjette-
pladsen med henholdsvis 
fire og to point.

Næste runde i ligaen er 
mandag den 29. oktober kl. 
19.00. Her får Solrød besøg 
af bundholdet Odense, Gre-
ve af Værløse fra næstsidste-
pladsen.  

jh

Lokale hold vil være 
med i front

Karate: Det var bare 
klubånd, når det er aller-
bedst.

Sådan lyder det fra for-
manden Peter Rømer, efter 

at 40 udøvere og fem træne-
re i aldersgruppen 6-56 år 
har været på træningslejr i 
Præstø Privatskole.

- Det var en fornøjelse at 

se udøvere fra forskellige 
hold træne sammen med re-
spekt for hinanden på trods 
af stor aldersforskel og me-
get forskellige færdigheder. 

Et forhold, som trænere og 
klubbens formand var utro-
lig stolt af at opleve klubånd, 
når det er allerbedst, siger 
Peter Rømer.

- Som noget nyt i år var 
der teknisk input fra 7. dan 

Michael Iversen fra Solrød 
Taekwondo Klub, der gav 
udøvere og trænere et frisk 
pust fra en anden, men abso-
lut spændende del af kamp-
sportsverdenen. Ydermere 
havde vi fornøjelse af den 

lokale karate klub, Præstø 
Karate Klub, repræsenteret 
af Senpai Claus Larsen og 
fem udøvere, som deltog i en 
del af træningen om lørda-
gen.

jh

Stor klubånd i karateklub
59 udøvere og fem trænere fra Ishøj Karateklub på træningslejr

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

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.

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

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

Hundigegård Grundejer-
forening afholder  

loppemarked
lørdag den 15. septem-
ber 2018 fra kl. 10.00-
15.00 på parkerings-
pladsen ved Lunas ark, 
på Hundigegårdsvej.

Vi glæder os til at se 
mange gæster igen i år.

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

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

BOTTOS JAZZ BAND
spiller på
STRANDCENTRET
Frydenhøj Alle 100,
lørdag den 15. september
kl. 13.30-15.30.
Entre 50 kr., der betales
ved indgangen

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

Alt tømrer, murer og 
maleropgaver udføres. 
Har 18 års erfaring, kon-
takt din handimand. TEL. 
24450029. Mail: jr@post.
tele.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

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

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

TRÆFÆLDNING
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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

GREVE SOGN SYNGER
Fællessangaften i Johanneskirken

torsdag den 13. september kl. 19.30 
Kom og syng med fra højskolesangbogen m.m.

Kaffepause undervejs.
Alle er velkomne.

Solrød: Kom med Dan-
marks Naturfrednings-
forening Solrød på tur i 
Karlstrup Kalkgrav. 

Her fortælles Danmarks 
geologiske historie fra kridt-
tiden til i dag. Du får det be-
rømte fiskeler, der blev dan-
net, da dinosaurerne uddøde 
for 65 millioner år siden, at 
se. Ovenpå ligger lag af kalk 
og flint med spor af de dyr, 
der levede i tropehavet: sø-
pindsvin, armfødder, søliljer 
mv. Find selv fossiler og nyd 
det smukke landskab, der 
er kendt som et af Solrøds 
smukkeste naturområder. 
Det enorme hul i jorden blev 
til gennem mere de end 100 
år – og især efter 2. verdens-
krig – og frem til 1975, hvor 

kalkbrydningen ophørte. 
De sidste 18 år ejede Aal-
borg Portland kalkgraven 
og brød 3,5 mio. tons kalk 
og 0,5 ton flint til cement-
fabrikken, der lå på Silovej 
syd for kalkgraven.

Turen er et arrangement 
for hele familien på Geologi-
ens Dag. Medbring hammer 
og gerne mejsel samt en pose 
til de fossiler, du finder.

Tid: Søndag d. 16. sept. 
kl. 14.00 – 16.00. Der er in-
gen tilmelding. Bare mød 
op. Mødested: P-pladsen på 
Silovej, 2690 Karlslunde. 
Herfra går vi ned i kalkgra-
ven. Guider: Mogens Marker 
og Dorte Linder. Kontakt: 
dmo@postkasse.org eller 23 
33 55 81.

Kalk, flint 
og fossiler
Kom med på tur i kalkgraven

Solrød: Torsdag den 20. 
september klokken 17 til 
18 gæster fysioterapeut 
Bjarke Agergaard Solrød 
Biblioteks videnscafé.

Ondt i ryggen er en folke-
sygdom. Mange lider dagligt 
af rygsmerter og ved ikke, 
hvad de skal gøre for at fore-
bygge dem eller slippe af 
med dem. Hvis rygsmerter-
ne er vedvarende, kan det 
medføre en lang række pro-
blemer i livet. Bjarke Ager-
gaard er fysioterapeut på 

Køge Sygehus i ”Den tvær-
faglige Rygklinik”. I denne 
videnscafé vil han fortælle 
om rygsmerter, akutte og 
kroniske, og hvad man kan 
gøre for at forebygge smer-
terne og hvilke behand-
lingsmuligheder, der findes. 
Herudover vil Bjarke afkla-
re nogle de mange udsagn 
og myter, der er knyttet til 
rygsmerter.

Det er gratis at deltage i 
videnscaféen, men kræver 
tilmelding på www.solbib.dk

Foredrag om 
rygsmerter

Find selv fossiler og nyd det smukke landskab.

Greve: Sanger og forfat-
ter Majbritte Ulrikke-
holm er aktuel med en ny 
bog - Farvel, kære sofa, 
som samtidig er titlen på 
hendes sangforedrag om 
at rydde op i sit liv og æn-
dre sine kærlighedsspor 
- en beretning om, hvor 
svært det kan være at 
sige farvel til en udtjent 
sofa, når man føler, det er 
den sidste tryghed, man 
har.

- Både foredrag og bog er 
en håndsrækning til men-
nesker, der ønsker at gå nye 

veje med kærligheden; men 
kan i ligeså høj grad være en 
inspiration til mennesker, 
som ønsker at finde modet 
til transformation på andre 
områder i livet, fortæller 
bibliotekar og arrangør Lyk-
ke Hjorth.

Det er en fortælling om 
at tage ansvar for det, der 
er forfaldet i det ydre såvel 
som i det indre. Om at sige 
farvel til det trygge for at gå 
det nye og uventede i møde. 
Men allermest er det en for-
tælling om at gøre op med 
sin fortid og ændre sine ind-

groede kærlighedsspor.
Majbritte voksede op hos 

en psykisk syg mor, og som 
voksen blev kærlighedsrela-
tionerne ikke et sted, hvor 
hun fandt styrke og fred, 
men et sted, som kunne ko-
ste både hendes selvværd, 
-respekt og sjælefred. I man-
ge år fulgte hun sporene fra 
barndommen, indtil hun en 
dag besluttede at arbejde 
sig ud af den følelsesmæssi-

ge afhængighed, der havde 
fulgt hende gennem livet. 
Hun besluttede at sætte sit 
gamle, forfaldne hus i stand 
og lade det være et symbol 
på en forvandling i det in-
dre.

Sangforedraget f inder 
sted på Greve Bibliotek tirs-
dag den 2. oktober klokken 
19.30. Man kan købe billet-
ter á 60 kroner på Grevebib.
dk eller på bibliotekerne. 

Majbritte Ulrikkeholm 
gæster Greve Bibliotek 
Sangforedraget finder sted tirsdag den 2. oktober klokken 19.30

Sanger og forfatter Majbritte 
Ulrikkeholm er aktuel med 
en ny bog - Farvel, kære 
sofa, som samtidig er titlen 
på hendes sangforedrag 
om at rydde op i sit liv og 
ændre sine kærlighedsspor. 
Pressefoto



Karlslunde Parkvej 7, 2690 Karlslunde
v/Købmand Niels Hjermind

Hverdag 8-21 Weekend 8-20

Annonce uge 37.18. Der tages forbehold for leverancesvigt, afgiftsændringer, billede- og trykfejl.

BANDEROS 
TORTILLA ELLER 
CHIPS
Flere varianter.  
200-370 g. 
Max. kg pris 40,00.

DANSKE 
SVINE MØRBRAD
Med bimørbrad.  
Max. kg pris 63,33.

Super
tilbud

GÆLDER FRA 01/09 TIL 30/09

Månedens
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NESTLÉ BAR, 
SMARTIES,  
POLO ELLER  
SUPER FLYERS
Flere varianter. 34-45 g. 
Max. kg pris 147,06.

COCA COLA  
ELLER COCA  
COLA ZERO
Literpris 10,10. 
Afhentningspris
Sælges kun i hele rammer

PR. STK.

10.-

rabat kupon

MENY Karlslunde Parkvej 7, 2690 KarlslundeÅbningstider: Hverdag 8-21  Weekend 8-20

*Varer som ikke er omfattet af rabatten:Månedens Supertilbud, cigaretter & andre røgvarer, aviser, ugeblade & magasiner, frimærker, spil, tips & lotto, klippekort & billetter, taletidskort & startpakker, modermælkserstatning, apotek & håndkøbsmedicin, oplevelsesgaver, gavekort, bæreposer, brændstof samt flaske- & gaspant.

gælder kun fredag
den 14. september 2018

på hele 
butikken

-10%*

HUSK VI HAR SYDKYSTENS 
STØRSTE UDVALG AF
BLAND-SELV
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FREDAG-LØRDAG

795
SØNDAG-TORSDAG

995

COCIO 
CHOKOLADEMÆLK
Classic eller One. 60 cl. 
Literpris 16,67.

PR. STK.

5.-
PR. STK.

8.-

12 X 33 CL.

40.-+ pant

3 STK./ 
1,5-1,8 KG

95.-


