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Solrød: Carl Erik Hansen, ejer 
af Skolevej 67 i Havdrup, gør 
det muligt at forlænge den dob-
beltrettede cykelsti i Havdrup.

Cykelsti kan forlænges
Solrød: Der var f lere gode 
grunde til at blafre med papirs-
flagene på Jersie Privatskole 
fredag ved middagstid.

Pavilloner blev indviet

Cafébrødre 
har parkeret 
i Waves 
De 27-årige tvillingebrødre Morten 
og Jacob Poulsen åbnede i maj de-
res fjerde Café Korn på Sjælland, 
da de slog dørene op til deres café i 
shoppingcenteret Waves. 

Læs mere på side 12

Tvillingebrødrene 
Morten og Jakob 

Poulsen, sidstnævnte i 
traktoren, står sam-

men med forældrene, 
Kirsten og Henrik, bag 

Café Korn-cafeerne. 
Foto: Frederik 

Cederskjold

Greve: Broen fra Greve Midt-
by Center til Nældebjerg Pleje-
center er blevet demensvenlig. 
Mandag blev den indviet.

Demensvenlig bro

Guldsmed Rystrand
Solrød Center 67
35830131 • www.rystrand.dk

Batteriskift 
udføres i alle 
slags ure

KUN 59,- Prøv en af vores lækre spisesteder 
eller tag en tur i biografen.

ENJOY 

DINNER 
AND A 

MOVIE

DINNER
AND A

Farvel & Go’dagFarvel & Go’dag


Med udgangen af
september måned stopper Jess Andersen 

i Begravelse Danmark for at nyde sit otium. 

Jess har været hos Begravelse Danmark 
siden 2003 og har gennem årene 

hjulpet mange familier med at arrangere 
det sidste særlige farvel.

Vi kan derfor også byde velkommen til 
Anne-Mette Dall der har været i Begravelse 

Danmark siden 2011 og som nu vender tilbage til 
vores forretning i Greve. 

Det skulle derfor glæde os at se pårørende, 
kunder, leverandører og vores samarbejdspartnere 

til en uformel ”farvel & Go’dag” reception 
i vores forretning på 

Greve Strandvej 14, Greve 
Onsdag  den 26. september kl. 14.00 til 16.00

september måned stopper Jess Andersen september måned stopper Jess Andersen 

Jess Andersen Anne-Mette Dall

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

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

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

NYT BADEVÆRELSE?
Kom til fødselsdagsfest ... hos Leon Petersen
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Solrød: I juni sidste år 
henvendte Carl Erik 
Hansen fra Havdrup sig 
til Solrød Kommune med 
et forslag om, at han ger-
ne ville stille en del af 
sin have vederlagsfrit til 
rådighed til forlængelse 
af den dobbeltrettede cy-
kelsti, som løber fra Hav-
drup langs Skolevej frem 
til byzoneskiltet ved Gl. 
Havdrup. Det drejer sig 

om et ca. 2,5 meter bredt 
og 140 meter langt stykke 
jord.

Carl Erik Hansen ønsker 
at bidrage til stiforlængel-
sen, da den smalle og svin-
gende vej ind i Gl. Havdrup 
efter hans opfattelse giver 
trafikale udfordringer for 
blandt andre skolebørn, som 
går i skole i Havdrup. 

Kommunens dobbeltrette-
de sti ender ved byzonestart, 

som det er udført ved flere af 
kommunens landsbyer. In-
den for byzonen er hastighe-
den 50 km/t, hvilket normalt 
betragtes som passende sik-
kert for cyklister/skolebørn. 
Det er dog åbenlyst, at sær-
ligt cyklende skolebørn til 
og fra skolen i Havdrup ikke 
har megen plads i det første 
skarpe sving i Gl. Havdrup 
og derfor ofte kører på det 
smalle fortov i byen i stedet 
for på vejen. Gennemførslen 
af projektet, hvor Carl Erik 
Hansen stiller arealet på sin 
ejendom til rådighed i hele 
facadelængden mod vej, vil 
således forbedre trafiksik-
kerheden betydeligt i Gl. 
Havdrup.

- Jeg vil gerne være med 
til at gøre noget for vores 
lokalområde, og det er vist 
åbenlyst for de fleste, at det 
fra tid til anden kan være 
farligt at færdes rundt i 
det skarpe sving, siger Carl 
Erik Hansen om begrundel-
sen for, at han forærer jor-
den til kommunen.

Det er aftalt mellem Carl 
Erik Hansen og Solrød 
Kommune, at stien forlæn-

ges helt ned til kirkemuren, 
hvor krydsningen for cyk-
lister til den anden side af 
gaden kan foregå på et sted 
med gode oversigtsforhold. 
Stiens afslutning kombi-
neres med et hastigheds-
dæmpende bump ved denne 
krydsning. 

- Det er klart, at vores 
have vil blive noget åben i 
nogle år, når de mange træ-
er bliver væltet, men det 
gror til igen. Kommunen 
har lovet, at den etablerer en 
bøgehæk og et mindre sten-
gærde. Jeg tror, det bliver 
flot og vil være en pæn ind-
gang til Havdrup. Det glæ-
der mig, at jeg med denne 
donation kan medvirke til et 
mere indbydende Havdrup, 
fortsætter Carl Erik Han-
sen, som er født i Havdrup.

Der er i budget 2018 afsat 
450.000 kr. til anlæg af cy-
kelstien. Administrationen 
vil efter færdigprojektering 
udbyde opgaven, således at 
skolestien bliver etableret i 
indeværende år.

Borgmester Niels Hörup 
(V) siger om initiativet fra 
Carl Erik Hansen:

- Det er dejligt med den 
slags initiativ, og jeg forstår 
godt borgerens bekymring. 
Det bliver godt med en for-
længelse af cykelstien, som 
vi kan nå at få lavet i år.

Økonomi- og teknikudval-
get har på det seneste møde 
godkendt etablering af stien. 
Mandag aften skal byrådet 
vende tommelfingeren op 
eller ned. 

hm

Havdrup-borger 
donerer jord til 
cykelsti
Carl Erik Hansen, som ejer Skolevej 67 i Havdrup, gør 
det muligt at forlænge den dobbeltrettede cykelsti i 
Havdrup og bl.a. give børnene en mere sikker skolevej

Greve: En 23-årig mand 
fra Greve var i skudlin-
jen, da der søndag kort 
efter klokken 23 blev 
affyret en række skud i 
Gersagerparken i Greve.

Manden har til politiet 
oplyst, at han havde opholdt 

sig ved en bænk sammen 
med en bekendt, da der blev 
skudt mod ham.

Pludselig kørte en knal-
lert/scooter med to personer 
forbi stedet, hvorefter der 
blev affyret flere skud mod 
den 23-årige mand. Knal-

lerten/scooteren med de to 
personer f lygtede mellem 
boligblokkene i retning mod 
Tjurgården.

- Ud fra, hvad den unge 
mand fortæller, og de skud-
huller og afskudte patroner, 
vi har fundet på stedet, er 
der ikke meget tvivl om, at 
han har været i skudlinjen, 

forklarer Martin Bjerre-
gaard, pressemedarbejder 
ved Midt- og Vestsjællands 
Politi.

Vidner har forklaret po-
litiet, at de hørte en række 
skud. Umiddelbart efter 
f lygtede f lere personer fra 
stedet i biler. Også to mand 
på en knallert blev set køre 

fra stedet.
- Vi betragter det som et 

forsøg på manddrab. Den 
23-årige har været ret cho-
keret over at blive skudt på, 
siger Martin Bjerregaard, 
som endnu ikke kan fortæl-
le, hvad motivet til skyderiet 
har været.

soar

Drabsforsøg: 23-årig i skudlinjen

På skitsen kan man se, hvor der bliver etableret ny gå- og 
cykelsti.

Det er en strækning på 140 meter på 
Skolevej, hvor der bliver etableret cykel-
sti, så det bliver mere sikkert at færdes. 
Foto: Helle Midskov

HVALSØ AFDELING:
Hovedgaden 23 . 4330 Hvalsø .Tlf. 46 40 92 00 . Fax 46 40 92 79

E-mail: advo@h-eandersen.dk . www.h-eandersen.dk
Sekretariatsfunktion:

Solrød Strandvej 79 . 2680 Solrød Strand . tlf. 56 14 32 00

KØB OG SALG  
AF FAST EJENDOM

- Er du så naiv at du kan det hele selv,  
og ikke vil spare penge og omkostninger.

Det anbefales at bruge egen advokat.

Men ring først! 

TÆNDER MED TRYGHEDSGARANTI

- Vi fik 5 års garanti på vores nye tænder. 
Det taler for sig selv. Og vi bliver hjulpet 
gratis på nærmeste Tandprotetikeren klinik, 
hvis der sker noget, når vi er ude og rejse.
Ved siden af det har vi tegnet et abonnement, 
så vi aldrig mere får store udgifter til tænder. 

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

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

SYD

sydkysten.dk

UDGIVELSESDAG
TIRSDAG / ONSDAG

TRYK & SATS
Dagbladet Ringsted A/S 

DISTRIBUTION
FK Distribution

Ved udeblivelse af Sydkysten 
kontakt os venligst på 
• telefon 7010 4000
• fkkvalitetost@fk.dk

Man.-fre.: 9.00-16.00

Følg os på 
facebook

Til samtlige husstande,
kontorer og butikker.

Erhvervsmæssig udnyttelse af 
Sydkystens tekst og  annoncer er ikke 

 tilladt. Sydkysten påtager sig intet 
erstatningsansvar som følge af even-

tuelle trykfejl i annoncer og tekst.
Vi påtager os intet ansvar for 

materiale som er indsendt 
uopfordret.

SYD

32.000 eks.
Greve, Karlslunde, Solrød, 

Tune, og Havdrup

Greve Strandvej 24, 2670 Greve

Tlf. 4390 4422
Fax: 4390 4429

BLADCHEF
Marianne Pedersen

Tlf. 4044 7731

REDAKTION
Helle Midskov

redaktionsleder
Tlf. 3172 9112 

Jane Aunsbjerg Villadsen
Tlf. 2047 1566 

 Petter Becker-Jostes
Tlf. 2047 1569 

 Anders Dall
Tlf. 3122 0384

Janus Spøhr
Tlf. 3112 5229 
 Jørgen Hansen 

Torben Dalby Larsen
ansvarshavende

sydkysten.red@sn.dk

SALGSAFDELING
 Anders Laursen

salgsleder
 Tlf. 2143 2428

Cita Hansen
Tlf. 3063 2528

Jacob Dahlin Nøddebo
Tlf. 5350 5471

Heidi Dyhr
Tlf. 2834 2921

sydkysten.salg@sn.dk

GRAFISK AFDELING
Marianne Dali 

Tlf. 3112 1691

Heidi Holm Andersen
Tlf. 2763 0076

- en del af- en del af

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



RESTAURANT FREGATTEN
Greve Marina ∙ Hejren 23 ∙ 2670 Greve ∙ Restaurant@fregatten.dk

Restaurant Fregatten

RING
4360 1835

Telefonen er åben mellem 11.00 – 21.30 
(Hvis telefonen ikke lige tages på grund af 

travlhed, så prøv igen.)

VELKOMSTDRINK
Aperol Spritz/Pretzel

STOR OKTOBERFEST BUFFET
Bratwürtz
Oksepølser
Schnitzel
Svinekoteletter
Eisbein
Krydret svinekød
Karto� elkage
Saurkraut
Brasede karto� el med løg og bacon
Saucer
3 slags kål salat

UNDERHOLDNING
DISKOTEK
DJ Würtz spiller
Gedigen Schlagermusik

Kl. 01.00 Kom godt hjem

Eksklusiv drikkevarer

Der er stadig plads!

Konkurrencer

Festligt og underholdende
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Vallensbæk: Ældrerådet 
i Vallensbæk rådgiver 
kommunen i sager, der 
har med ældre at gøre, og 
lige nu er der åbent for, 

at man kan stille op som 
medlem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bailey vandt 
fotokonkurrence

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

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

Solrød og omegn

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

D I N  

Jan Regin Mortensen

www.bugtensbegra

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
ETIK

DIN 

Jan Regin Mortensen

www.bugtensbegra

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
ETIK

Jan Regin Mortensen 
www.bugtensbegravelse.dk 

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

DIN LOKALE BEDEMAND 
Solrød, Greve og omegn 

Jan Regin Mortensen

RESPEKT
OMSORG
SERVICE
ETIK

BUGTENS BEGRAVELSESFORRETNING

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

M  rafraf ,rafregivs ,raf ,dnam eræk ni
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ISO9001-certificeret

Tåstrup Bedemandsforretning
Taastrup Hovedgade 40, 2630 Taastrup

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

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

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

Vi træffes også aften, weekend og helligdage

Tåstrup Bedemandsforretning
Taastrup Hovedgade 40, 2630 Taastrup

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

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

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

Vi træffes også aften, weekend og helligdage

V  eræk ro

"  "SAR
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Havdrup - Solrød
Begravelsesforretning

Vi svarer altid - hele døgnet

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

Vi hjælper med alle former for 
begravelser og bisættelser.

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

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

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

Begravelse Danmark 

 
 

 
    

    

Greve Strandvej 14
2670 Greve

43 69 29 19

begravelsesdanmark.dk

Vore kære mor, svigermor, 
farmor, mormor og oldemor

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

er stille sovet ind

På familiens vegne

Merete, Henrik og Pernille

Bisættelsen har fundet sted
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Greve: Onsdag den 26. 
september kan Kirsten 
og Ove Christophersen 
fejre krondiamantbryl-
lup i deres hjem på Rand-
tofte Søvej i Greve. De er 
henholdsvis 87 og 89 år 
gamle. Parret byggede 
deres hus i 1967 i Greve 
og har siden boet i huset.

Tilknytningen til Greve 
Strand går dog meget læn-
gere tilbage, idet brudens 
forældre havde sommerhus 
i Greve, hvorfor parret som 
forlovet allerede fra 1950 
holdt deres ferier her.

Parret mødte hinanden i 
bankverdenen - hvor de beg-
ge var ansat i Håndværker-
banken - i 1948.

Parret har haft et meget 
aktivt liv, hvor det er blevet 
til et væld af rejser over hele 
jordkloden. Så tidligt som i 
1969 var parret på en seks 
uger lang rejse til Indien, 
og den gav lyst til flere rej-
seoplevelser, dog begrænset 

af den periode, som en ferie 
giver på arbejdsmarkedet.

Fra 1991 gik parret på 
pension, og da de var ivrige 
cyklister, gik en af de første 
cykelture fra Greve til Nord-
kap, en tur på godt 5000 
kilometer og 2 1/2 måneds 
varighed.

Senere fulgte endnu en 
cykeltur til Nordkap og året 
efter en biltur derop, så de 
var helt sikre på at have set 
og oplevet alt i området.

Som årene gik kom rejser 

til New Zealand, Indonesi-
en, Indien, Kina, Sydafrika 
og Færøerne, ligesom Euro-
pa og dets hovedstæder er 
gennemtrævlet. I de senere 
år er krydstogter på ver-
denshavene blevet parrets 
specialitet.

Parret klarer sig i huset 
uden kommunal hjemme-
hjælp, men er naturligvis 
mærket af de det lange liv.

Parret, der er kunstin-
teresseret, ser frem til nye 
oplevelser i de kommende år.

Greve-par fejrer  
krondiamantbryllup
Parret, Kirsten og Ove Christophersen, har haft et 
aktivt liv med rejser over hele jordkloden

Kirsten og Ove 
Christophersen under et 

besøg på Nivågård- 
samlingen i 2017.

Forkæl dig selv!
Frugtsyre
Ansigtsbehandling

1 BEHANDLING

SEPTEMBERPRIS  

395,-
Normalpris 595,-

Velegnet til pigmentforandringer,
Uren hud, linier og rynker, tør hud.
Boost din hud og få fantastisk glød.

Book en tid allerede i dag.

KØB et kurforløb til kr. 1185,-

Karlslunde Strandvej 84  •  2690 Karlslunde  

FøDSELSDAgSTILBUD

Ring og bestil en tid eller book 
online på www.klinikunicare.dk











46152432
www.klinikunicare.dk

 

 

 

Besøg vores hjemmeside og læs 
mere om vores behandlinger.
NyHed køb gavekort online.

Hørmarken 3 • 2680 Solrød Strand

Besøg hjemmesiden og læs 
mere om behandlingerne

SEPTEMBER-TILBUD

BOOK 
ONLINEpå klinikunicare.dk

Kom og vær med  
til en hyggelig aften 
med italienske Giulio & Pio

som efter 20 år er tilbage på Strandvejen for at  
underholde Zio Linos gæster med sjov og musik. 

Vi tilbyder en speciel menu denne aften bestående af;

Tris di pasta fresca
Tre forskellige hjemmelavede pasta

Sella di vitello al timo
Sødmælks kalvekroner i timiansauce

Mousse al cioccolato
Hjemmelavet chokolademousse

Pris kr. 390,- pr. Person
Husk at bestille bord via mail eller telefon 4390 4099

Hundige Strandvej 210b, Greve / Bordbestilling tlf. 4390 4099
mail: ristorante@ziolino.dk / www.ziolinoristorante.dk

Åbningstider: kl. 17-23 (Køkkenet lukker kl. 22) 

BOOKING PÅ 

TLF. 4390 4099

GIULIO & PIO på Ristorante Zio lino
onsdag den 3. oktober kl. 18.30.
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Gælder alle briller købt i forbindelse med butikkens synsevent. Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.Gælder alle briller købt i forbindelse med butikkens synsevent. Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

GRATIS

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

briller til halv pris. Du behøver ikke bestille tid.

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

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

HALV PRIS
PÅ BRILLER

Alle stel og glas

Dagsprogram:
Dag 1: Udrejse
Dag 2: Besøg på frugtgård med Costa Tropicals 
subtropiske frugter. Rundtur i den hvide bjergby 
Frigiliana med den imponerende udsigt
Dag 3: Malaga med besøg på den mauriske  
borg Alcazaba, den romersk/katolske katedral  
La Manquita og Picasso museet med ca. 200 af 
Pablo Picasso’s værker
Dag 4: Fri til egen disposition
Dag 5: Udflugt til Spaniens højst beliggende by 
Trevélez (1476 m.o.h.), som er kendt for sine lufttør-
rede Serrano skinker. Højden samt et tørt og køligt 
klima giver optimale betingelser til at langtidstørre 
skinker, som slagterier fra hele Spanien sender hertil
Dag 6: Fri til egen disposition
Dag 7: Udflugt til én af Spaniens mest kendte og  
imponerende seværdigheder - den mauriske borg 
Alhambra i Granada - der er med på UNESCOs ver-
densarv liste. Borgen blev opført som en hel lille by 
i 12-1300 tallet og er en af de bedst bevarede og 
smukkeste eksempler på islamisk arkitektur.
Dag 8: Hjemrejse

Prisen inkluderer:
•  Transport fra Greve til  

København lufthavn t/r
•  Fly Københavns lufthavn til Malaga t/r 

(flyvetid ca. 3 timer og 40 min.)
•  Skatter og afgifter (pr. 1/2-2018)
•  Transport fra Malaga lufthavn til  

hotellet i Almuñécar t/r
•  7 overnatninger på 3-stjernet  

hotel i Almuñécar i delt dobbeltværelse
•  7 x morgenmad på hotellet
•  4 x frokost i forbindelse med udflugter
•  7 x aftensmad på hotellet
•  4 udflugter jf. program, inkl. entréer
•  Dansk rejseleder

Se rejseprogram her: 

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

Tlf. 27 31 37 05
info@bellarejser.dk
BELLA REJSER - Mdl. af Rejsegarantifonden, reg.nr. 2479

Rejser

Rejsetilbud til alle pensionister i Greve kommune 

Fantastiske Andalusien
Efterårstur til Sydspanien, 14.-21. november 2018

- eller ring/skriv
efter brochureefter brochure

BELLA REJSER - Mdl. af Rejsegarantifonden, reg.nr. 2479

Deltagerpris:
kr. 7.995,-pr. person.(enkeltværelsestillæg  kr. 1250,-)

Greve: Mandag var Cen-
terbroen mellem Greve 
Midtby Center og Nælde-
bjerg Plejecenter klædt i 
røde, hvide og blå ballo-
ner, og skulle man som 
forbipasserende over 
broen lige omkring klok-
ken 13.00, måtte man 
bukke sig lidt for at kom-
me under det guldbånd, 
som var sat op i dagens 
anledning.

Tiden var nemlig kommet 
til at indvie broen, som i 
forbindelse med en renove-
ring er blevet demensvenlig. 
Det vil sige, at det er blevet 
lettere for mennesker med 
demens at færdes på broen, 
blandt andet fordi der er 
kommet en tydeligere mar-
kering af, hvor man må cyk-
le, og hvor man må gå, ved 
hjælp af en farveforskel i be-
lægningen og flere symboler.

Mandag var en gruppe af 
borgere og medarbejdere i 
Greve Kommune med flere 
mødt op for at overvære ind-
vielsen, hvor både Martin 
Nordentoft Rasmussen, Gre-
ve Kommunes centerchef for 
sundhed og pleje, og borgme-
ster Pernille Beckmann (V) 
sagde et par ord.

I sin tale nævnte center-
chefen blandt andet, at Gre-
ve Kommune har cirka 800 
borgere med demens, mens 
borgmesteren fortalte, at de-
mensområdet er noget, som 

man har fokus på i Greve. 
- Da vi skulle tage stilling 

til renoveringen af denne 
her bro i byrådet - for den 
skulle renoveres, og det 

var trængende - så blev vi 
egentlig enige om: Kunne 
man lave den demensven-
lig? For det er ikke set før i 
Danmark. Det sagde vores 

kloge folk, at det kunne man 
sådan set godt, og så blev vi 
enige om, at skulle vi ikke 
prøve at søge nogle penge til 
det, og skulle vi ikke prøve 

at se, om vi med små greb i 
den byudvikling, som vi alli-
gevel skulle lave, kunne gøre 
det lidt nemmere at komme 
rundt herovre i Greve Midt-

by. Og jeg synes egentlig, at 
resultatet er blevet rigtig 
fint, sagde Pernille Beck-
mann blandt andet og tilfø-
jede, at man i Greve Byråd 
fortsat kigger på, hvordan 
man kan byudvikle med de-
mens for øje.

Da tiden var kommet til 
at klippe guldbåndet over, 
spurg te borgmesteren, 
om der var en borger, som 
brugte broen regelmæssigt, 
der kunne hjælpe hende. 
Her meldte Britta Baier sig 
mellem de fremmødte, og 
sammen fik de indviet den 
demensvenlige bro, som alt-
så skulle være Danmarks 
første.

I forbindelse med indviel-
sen var der også mulighed 
for at komme med bud på et 
nyt navn til den demensven-
lige bro, og i løbet af ugen vil 
der være flere chancer for at 
byde ind med idéer ved kom-
munens arrangementer i 
forbindelse med Huskeugen.

Se flere billeder - og læs 
mere om broen på www.syd-
kysten.dk.

jv

Demensvenlig bro blev indviet
I forbindelse med indvielsen var der mulighed for at komme med bud på et nyt navn til broen

Borgmester Pernille 
Beckmann (V) fortalte 
blandt andet i sin tale, at 
byrådet fortsat vil kigge på, 
hvordan man  kan byudvikle 
med demens for øje. Foto: 
Jane Aunsbjerg Villadsen



Jeans
1-12 år
Dreng/Pige
1 stk 179,95

2 stk.
200.-

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

Cardigan
1-5 år
Før 159,95
Nu 75.-

Sweat pants
1-5 år
Før 179,95
Nu 75.-

Kjole
1-5 år
Før 199,95
Nu 100.-

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

Sweat 
Cardigan 
6-12 år
Før 229,95

Nu 100.-

Stort udvalg 
af babytøj 
-50%

Toppe 
1-12 år
1 stk. 89,95

Nu 3 stk.
130.-

Strik
1-5 år
Før 169,95

Nu 90.-

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

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

MASSER AF 

AKTIVITETER TIL 

BØRNENE.

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

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

Gælder ikke i 
forvejen nedsatte 
varer i butikken.

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

KØ-TILBUD

NAME IT WAVES SHOPPING / OVERBØLGEN 16 K / 2670 GREVE / TLF. 43 69 31 20 / BØRNETØJ 0-12 ÅR / TILMELD DIG CLUB NAME IT PÅ NAMEIT.COM
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Jersie: Der var flere gode 
grunde til at blafre med 
papirsflagene på Jersie 
Privatskole fredag ved 
middagstid. For det var 
en glædesdag på den lille 
skole. Her går det nemlig 
rigtig godt. Så godt, at 
elevtallet nu er oppe på 
137. Men det har så også 
haft den konsekvens, 
at pladsen er blevet for 
trang.

Derfor er der nu blive in-
vesteret i to nye pavilloner, 
som er indrettet med en 
mellemgang og to klassevæ-
relserne. Her skal 7. klasse 

være i det ene, og 2.-3. klas-
se i det andet.

For at sætte lidt ekstra 
kolorit på dagen havde borg-
mester Niels Hörup taget 
imod indbydelsen til at kom-
me og føre den store gulds-
aks og klippe den røde snor 
til de nye lokaler.

Dagen blev også benyttet 
til endnu en gang at kunne 
hejse det grønne flag som et 
bevis på, at Jersie Privat-
skole er gode til at sætte fo-
kus på miljøet.

From

Læring, leg, 
vokseværk og 
et grønt flag
To nye pavilloner blev indviet på 
Jersie Privatskole

Alle eleverne på Jersie Privatskole var trukket udenfor til indvielsen af de nye pavilloner, som borgmesteren stod for.  
Fotos: Jesper From

MØD HELLE

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

KONKURRENCE

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

HVOR & HVORNÅR

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

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

LauRie designer 
smukke moderne 
produkter af høj 
kvalitet.

laurie.dk

LAURIE DAG 
FREDAG DEN 21. SEPTEMBER KL 11-15

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

KOM OG OPLEV ALLE DE LÆKRE NYHEDER OG KAMPAGNETILBUD 

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

Vi ses hos

Mød os på facebook:
Butik Ivy

Vi ses hos
Mød os på  
facebook:
Butik Ivy

Mød os på facebook:
Butik Ivy

LAURIE DAG
FREDAG DEN 21. SEPTEMBER KL 11-15

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

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



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.

ÅBENT 
ALLE DAGE
6-24

699,-

ELECTROLUX STØVSUGER
Model PowerForce EFP6GREEN
Teleskoprør
DustPro og ParkettePro mundstykke
Aktionsradius 9 m.
Energiklasse A
Tilbehør: Kleenair støvsugerpose EL8 79,-
Normalpris 1599,-

PS4 PRO INKL. 
SPIDER-MAN SPIL
Kraftfuld spillekonsol inkl. 1000 GB
Harddisk og 1 controller. Intropris 
Spider-man spil værdi 399,-
Normalpris 3399,-

3299,-

SPAR
900,-

SPAR
100,-

LIBERO BLEER
90-186 stk. Up&Go eller Comfort 
I triple kasse. Flere størrelser
Pr. Stk. Max 2,21

GEVALIA ELLER CAFÉ NOIR 
FORMALET KAFFE
A 400-500 g. Flere varianter
Pr. kg. max. v/merkøb 79,17

3 POSER

95,-

Waves -  DIT HYPERMARKED
TILBUDDENE GÆLDER FRA D. 18. SEPTEMBER T. O. M. 20. SEPTEMBER. 

TILBUDDENE GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES. DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL.

699,-
Energiklasse A
Tilbehør: Kleenair støvsugerpose EL8 79,-
Normalpris 1599,-

HyperNewsDu ka’ finde 500 

nye spændende 

varer i Dit 
Hypermarked

SONY
KD65XF7005
4K Ultra HD LED TV
Smart TV
4K X-Reality Pro
Normalpris 9999,-

5999,-

SPAR
4000,-

65” Ultra HD

SMART TV

DVB-12/C/52
MPEG4 TUNER

800
HZ PPI

HD NETFLIX
ULTRA

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

1699,-

SPAR
3698,-

CHAR-BROIL 
PERFORMANCE 340 
GASGRILL INKL. 2 
DELE
Gasgrill I rustfrit elle 
sort-emaljeret stål med 
infrarødt grillsystem. 
3 brændere samt sideblus.
Grillareal: 64,8x43,5 cm.
Normalpris 5397,-

MAX 
4 PK.

HEREFTER

297,-
PR. PK.

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

199,- PR. POSE
OP TIL

4995

FØLG WAVES PÅ FACEBOOK
Facebook.com/wavesshopping



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

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

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

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

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

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

GRATIS PARKERING
WAVES tilbyder p-pladser uden tidsbegrænsning

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

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

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

Cheftræner Jeppe Svens-

son fandt dog det store ne-
derlag ret misvisende.

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

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

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

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

jh

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

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

Karate Forbund.
Maj-Britt har trænet ka-

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

Der deltog 898 kæmpere, 
og der var 1103 kampe.

- Danmarksmesterskabet 

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

jh

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

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

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

DM finalestævnet.
Inden finalen lå han til at 

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

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

jh

Svømmedel kiksede i DM
Atlet fra Karlslunde til Tri-DM

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

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

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

Showet foregår klokken 20.00, og billetprisen er 125 kroner.

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

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



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

MASSER AF BØRNEAKTIVITETER
Læs mere på waves-shopping.dk

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

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

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

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

VIL DU GERNE MODTAGE WAVES NYHEDSBREV?
Tilmeld dig på www.waves-shopping.dk
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Greve: Der er gang i Café 
Korn, der i maj åbnede i 
shoppingcentret Waves i 
Greve. Det er indehaver-
ne fra familien Poulsens 
fjerde butik med navnet 
Café Korn, og faktisk har 
de allerede en femte på 
vej i Slagelse.

Vi har mødt tvillingebrød-
rene Morten og Jakob Poul-
sen på 27 år, der sammen 
med forældrene, Kirsten og 
Henrik, står bag cafeerne. 

- Vi glæder os meget til at 
se, hvordan det bliver at dri-
ve en café i et shoppingcen-
ter. Vi er spændte på frem-
tiden, for der er rigtig fint 
potentiale i Waves i forhold 
til bespisning. Antallet af 
besøgende i Waves tyder på, 
at rigtig mange kan komme 
forbi og spise her, siger Ja-
kob Poulsen.

Han fortæller, at det har 
haltet en smule med besø-
gende fra start, men han 
er overbevist om, at det nok 
skal komme.

- Det handler om, at flere 
folk skal begynde at se Wa-
ves som en aktiv destinati-
on, når de skal ud og spise. 
Det har jeg en idé om, at ud-
buddet har været for ensfor-
migt til og måske ikke har 
budt på det, som folk har 
lyst til. Men på længere sigt 
er projektet, at flere og flere 
spisesteder tilbyder et rigtig 
godt produkt her i Waves, for 
så er der flere, der tager her-
til, når de skal ud og spise. 

Og det er et projekt, vi i den 
grad glæder os til at være en 
del af, siger Jakob Poulsen.

Café Korn er placeret i 
underetagen af Waves ved 
indgang I, der for nyligt blev 
genåbnet efter at være ble-
vet renoveret. De ville gerne 
have mulighed for udeser-
vering, og derfor er de også 
tilfredse med placeringen. 
For her er der plads til, at 
der kan sidde cirka 60 perso-
ner på den træterrasse, som 
Waves har etableret. Der er 
også mulighed for at holde 
selskaber og arrangementer 
i deres café.

- Lige nu har vi plads til, 
at der kan sidde omkring 
120 og spise indenfor. Her i 
starten er der ikke brug for 
f lere pladser, men der kan 
faktisk være plads til 180, 
hvis vi har behov for det. Vi 
er en del af den nye indgang 
I, som vi endnu ikke har set 
effekten af endnu. Der er 
endnu ikke den kundestrøm, 
som vi har forventning om, 
at der skal komme. Forvent-
ningen er, at der kommer 
flere og flere gæster igennem 
Waves her, fordi det blandt 
andet er en nem måde at 
komme til Bilka, siger Mor-
ten Poulsen.

Brødrene håber på, at den 
ende af centret i løbet af de 
næste år nok skal blive et 
rigtig godt sted at være pla-
ceret i stedet for, at det må-
ske kan føles som rosinen i 
pølseenden.

- Lige her til at starte med 
er det svært, men det skal 
nok komme. Og vores om-
sætning er allerede begyndt 
at gå den rigtige vej. Vi vil 
gerne vise, at man godt kan 
skabe et miljø i et center, 
som ikke bare ligner alle de 
andre. Og så er det jo dejligt, 
hvis det bliver en succes her, 
for så er vi i hvert fald ikke 
bange for at sige ja næste 
gang, der opstår en mulig-
hed for at åbne en butik i et 
shoppingcenter, siger Jakob 
Poulsen.

Cafeer i fem byer
Familien Poulsen har alle-
rede caféer i Holbæk, Ros-
kilde, Ringsted og nu i Wa-
ves. Og så har de en femte 
på vej i Slagelse. Selvom der 
efterhånden er flere og flere 
Café Korn på sjællandskor-
tet, føles det ikke som om, at 
en ny café bare er endnu en i 
rækken, fortæller brødrene.

- Der er ikke noget for os, 
der bare bliver endnu en 
dag. Vi skal gøre os umage 
hver dag og være omhygge-
lige med vores arbejde. Vi 
vil gerne gøre tingene sær-
lige for vores gæster, for de 
skal have en god oplevelse, 
så de har lyst til at komme 
igen og lyst til at fortælle 
deres naboer og venner om 
stedet. Hvis man når dertil, 
hvor man bare ser sin nye 
café som endnu en i rækken, 
eller hvis man ikke synes, 
at man skal gøre sig mere 

umage i dag, end man gjorde 
i går, så skal man nok finde 
på noget andet at lave, siger 
Morten Poulsen.

- Nu skal vi til at åbne en 
femte butik, men det stop-
per nok heller ikke der. Så 
længe vi har noget at byde 
på, så længe vores medar-
bejdere og gæster er glade, 
og så længe vi har et godt 
produkt, så bliver vi ved. 
Indtil videre kan vi absolut 
stå inde for det, vi laver, og 
derfor fortsætter vi. Men vi 
tager en café ad gangen, og 
så mærker vi efter, siger Ja-
kob Poulsen.
Brødrene fortæller, at man 

gerne skal få sig en auten-
tisk oplevelse, når man be-
søger Café Korn, og især 
skal lægge mærke til de nøje 
udvalgte råvarer, der pri-
mært kommer fra en række 
producenter og leverandører 
fra Sjælland.

- Vi er stolte af vores råva-
rer, og vi kan sætte ansigt 
på de producenter og leve-
randører, der leverer varen. 
Historien om vores råvarer 
er i den grad noget, som vi 
håber, vores gæster kommer 
til at føle, siger Jakob Poul-
sen.

Brormand Morten er enig. 
Han synes, at der bliver sør-

get godt for ingredienserne 
på Café Korn.

- Vi står her altså hver 
eneste weekend og slår fle-
re hundrede æg ud, så der 
kan blive lavet en lækker 
omgang scrambled eggs. Det 
synes vi bedre om, end at 
der bare skal hældes op fra 
en dunk. Det giver en bedre 
smag og en bedre historie, 
når det er nogle lækre rå-
varer, der bliver brugt. Og 
det håber jeg, at gæsterne 
fornemmer, siger Morten 
Poulsen.

fc

Optimisme hos Café Korn-tvillinger
I maj åbnede Café Korn i shoppingcentret Waves. Indehaverne er begyndt at se fremgang på trods af en lidt 
sløv start

De 27-årige tvillingebrød-
re Morten (t.v.) og Jacob 
Poulsen åbnede i maj deres 
fjerde Café Korn.  
Foto: Frederik Cederskjold

De 27-årige tvillingebrødre Morten (t.v.) og Jacob Poulsen åbnede i maj deres fjerde Café 
Korn. Den ligger i Waves, og de er spændte på, hvordan det kommer til at gå med en butik i 

indkøbscentret. Foto: Frederik Cederskjold
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NYT BADEVÆRELSE?

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

Strømberg Arden
Fritstående badekar 1600x740
Fødselsdagspris kr. 14.200

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

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

SPAR
30%

SPAR
30%

Hansgrohe AXOR armaturer
I 15 flotte metalfarver

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

Grohe brusesystem
Grohe Euphoria 260 brusersystem

Fødselsdagspris kr. 2.800 
KUN 10 STK. 

SPAR
60%

SPAR
25%

25% på alle baderumsmøbler fra Villeroy & Boch, Dansani, og Duravit 



Vi har kørt 
en pølsevogn 
i stilling med 

gratis pølser og 
drikkevarer!

til alle 
Vore kunder:
Gratis pølser og drikkevarer 

v/ pølsevognen.
Gratis Gammeldaw's is.

Popcorn og tegnefilm til ungerne.

Roskilde Pejsecenter indbyder til fødselsdagsfest

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

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

GRATIS 
ÅBENTHUSPAKKE

v/køb af brændeovn
1 Gummi brændespand

1 fugtighedsmåler
1 pakke optændingsstrips

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

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

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

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

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

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

Jydepejsen H530Markedets bedste tilbudNU: 9.500,-

Jydepejsen
Cosmo 1147

SPAR
5.000,-
Før 14.995,-

NU 9.995,-

Termatech  
TT 21 R
SPAR

1.500,-
Før 9.995,-

NU 8.495,-

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

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

Hwam 3120 C
Spar 3000,-

Før 15.495,-     NU 
12.495,-

Rais Viva L
Før fra 16.900,-

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

Meteor 
Jupiter XL 
Tunnel 

Spar 3.000,-
på udvalgte indsatse.

Morsø 
6848Før 10.995,-

   NU
7.995,-

Morsø 
6848Før 10.995,-

7.995,-

LOTUS 
MIRA 4
m/sideglas 

priser. 
Før 14.795  

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

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

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

Grå TT 30S 
Termatech 
Fedtstens-

ovn.
Før 12.495,-

Nu 

10.495,-
SPAR 
2.000,-

er du brændt 
varm på en brændeovn, som 

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

pris. Også gaspejse og store 
indsatse fra Spartherm                                                                                                                                        

                                                                                                            

FedtSteNSovN til SUPeRPRiSSSSteteNSNSNSovov

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

     NU
11.795,-

Contura 510
StyleStyleStyleStyleStyle
Før 14900,-

Nu 9.995,-

Contura 556

Style

Contura 810
Contura 810
Contura 810

StyleStyleStyleStyleStyleStyleStyleStyleStyleStyleStyleStyle
Før 17900,-

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

GRATIS OG UFORPLIGTENDE 
konsulent besøg vedr. Pejse-indsatse

nYe 
BrÆndeoVne 

Fra kr. 
5.995,-

Morsø 
7443 

m/brændemaga-

sin. Før 14.995,-

   NU

11.246,-
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Man.-tors.  10.00 - 17.30
Fredag  10.00 - 18.00
Lørdag  10.00 - 14.00

Industrivej 22 · 4000 Roskilde · Tlf.: 46 75 63 66 · www.jcn.dk

FRITZHANSEN.COM

GÆLDER INDTIL 30.11 2018 I TEKSTILET HALLINGDAL FARVE 130 MED 
SÆDEPUDE I LÆDER. DESIGNET AF ARNE JACOBSEN

PARTNER LOGO

Debat: Jeg f lyttede til 
Greve i 1972. Eller rettere 
sagt gjorde min familie, og 
jeg fulgte med som yngste 
barn af to. Vi boede indtil 
det tidspunkt i Køben-
havn.

Mine erindringer fra de 
første par år i Greve Kom-
mune som knægt i skole-
systemet er, at tiden var 
præget af for få, gamle og 
nedslidte skoler. 

Vi blev tøffet rundt i 
skolebus fra Gersager-
parken til skoler andre 
steder i kommunen. Ofte i 
overfyldte (dog med færre 
elever end i dag) klasser - 

oplevede flere klassedelin-
ger og skoleskift de første 
par år.

Alt det blev ændret, da 
først Gersagerskolen stod 
færdig. Ser jeg ud over 
Greve Kommune i dag, 
så er det som om, at tiden 
går baglæns. Besparelse 
på besparelse, lukning 
af skole efter skole og til 
stadighed stigende antal 
elever og for få uddannede 
lærere præger billedet i 
kommunen.

Hvornår mon vi ram-
mer status på børne- og 
skoleområdet, som det var 
i 1972? Det var ringe efter 

dagtidens standarder, og 
lur mig, om ikke det vil 
være natpotpisse ringe ef-
ter vores tids standarder.

Og skolerne? Ja, de er 
igen (generelt set) ved at 
være gamle og nedslidte.

Hvad skete der med 
rettidig omhu? Blev det 
glemt, eller gik det bare 
af mode, fordi skattetræk 
er vigtigere end børnevel-
færd og uddannelse?

Claus Jansson
Østrøjel 12, Greve
Folketingskandidat
Alternativet

Skole- og børnepolitik i 
Greve

Debat: Forleden dag var 
der digitalt borgermø-
de om næste års budget, 
og tak til de politikere, 
der svarede på nogle af 
spørgsmålene.

Desværre gav politi-
kerne fra V og DF admi-
nistrationen skylden for 
de besparelsesforslag, der 

ligger. Mig bekendt er 
det jer politikere, der be-
der kommunens embeds-
mænd om at udarbejde 
et sparekatalog. Det er jo 
ikke embedsmændene, 
der er “dumme”, de gør 
blot deres arbejde/udfører 
en bunden opgave.

Hvorfor tager I politi-

kere ikke ansvaret på jer? 
Jeg ser frem til jeres svar 
på ovenstående.

Jesper Ingeman-
Petersen
Belsager 44
2670 Greve

Er besparelserne 
administrationens skyld?
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Find en fagmand på 
sydkysten.dk

RUBRIKSERVICE

TRÆFÆLDNING

Debat

KLINIKKER

KØRESKOLER

HAVESERVICEHÅNDVÆRK OG SERVICE

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

lange bane råd til at spare 
den væk? 

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

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

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

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

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

Alice Linning 
Regionsformand i Kost 
& Ernæringsforbundet

Spareforslag truer 
frokosttilbud til de 
mindste

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

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

Ole Wedel-Brandt
Byrådsmedlem i Ishøj
Enhedslisten

Et håndtryk

Tobaksafvænning
Hash og Alkohol

Vægttab og fobier
Eksamensangst, flyskræk

Hypnose
Tilbud 500 kr.

RAB registreret.
Angst, søvnløshed, 
 depression + mere.

27 års erfaring.
Kendt fra TV2

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

www.svenholst.dk

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

PROFESSIONEL 
TRÆFÆLDNING

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

GRATIS uforpligtende tilbud gives

• Træfældning
• Beskæring
• Topkapning

• Stubfræsning
• Flishugning

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

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

Røde Kors Ishøj

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

RENGØRINGS- 

HJÆLP  
TILBYDES 

Tlf. 71 62 14 42

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

Greve Strandvej 24, 2670 Greve

Kuponen sendes til: 

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

Betal med kontanter eller MobilePay 48803 hos Sydkysten

Afsender:

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

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

    TILLYKKE

    RUBRIK SERVICE

Sæt kryds i hvilken kategori du ønsker ...

TIRSDAG WEEKEND

Sæt kryds i den avis du ønsker...

Køb, salg, bytte for private. 

    MARKED

Priserne er incl. moms. 

    MARKED ERHVERV

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

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

Adresse:

By:                         Tlf.:

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

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

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

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

TRÆFÆLDNING
OG TOPKAPNING

samt hækklipning
Udføres af prof.

skovarbejder med
over 14 års erfaring.

Fuld forsikret, 
uforpligtende tilbud gives.

Ring til Lasse

Tlf. 6093 4535

Alt havearbejde udføres ...

List Haveservice • tlf. 2225 3229

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

TIL 
SMÅ 

PRISER

ALT I EL-INSTALLATIONER 
& VARMEPUMPER

AUT. EL INSTALLATØR

TLF. 43 90 42 40

en del af TS-Gruppen.dk

Lædermøbler 
 renoveres
-  Falmet/slidt læder opfar -

ves til originalfarve.
-  Ompolstring af både læder 

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

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

Malerservice
20 års erfaring

Fantastisk 
malerarbejde 

udføres billigt og godt 
stort som småt.

25% til nye kunder
100% afdækning

Gratis tilbud gives. 
Ring venligst  

Tlf. 4177 7718

ASK Køreskole
Bil/MC/Generhverv 

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

MALERARBEJDE 
UDFØRES
Alt indenfor som udefor 
malerarbejde udføres til 
meget attraktive priser, 
hverdag / week. arbejde. 
Mange års erfaring, hur-
tigt og effektivt malerar-
bejde. Timepris eller fast 
tilbud tilbydes. Ring for 
et gratis uforpligtende 
tilbud. Claus 6012 1547
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Vind et gavekort
Du kan aflevere løsningen hos 

Sydkysten på Greve Strandvej 24, 2670 Greve 
eller send en mail til cita.hansen@sn.dk med 
 løsningen samt navn, adresse og tlf. nummer.

Vi skal have løsningen senest mandag kl. 12.00

Løsning:

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Tlf.

Max. en besvarelse pr. husstand.

Husk at tjekke dagens deal!

www

Få dagens deal i din 
indbakke hver morgen
Tilmeld dig gratis på

deal.dk/sjællandI samarbejde 
med

Skal din annonce sidde her?

Ring 43 90 44 22
og få en god pris ...

Greve Midtby Center · 2670 Greve · tlf. 43 60 13 00

Flere modeller
+0,5 til + 3,0

Moderigtige færdig 
læsebriller i en 
god kvalitet.

KVALITETS FÆRDIG LÆSEBRILLER

FRA 99,-

Solrød Strandvej 65, 2680 Solrød Strand tlf. 6057 0021 
Mail: christinas@blomsteroglivsstil.dk

Mandag-fredag10-17.30 - Lørdag10-13.00

VELKOMMEN TIL MIN BLOMSTER- & LIVSSTILSBUTIK 
MED HJERTET OG KREATIVITETEN I CENTRUM
VELKOMMEN TIL MIN BLOMSTER- & LIVSSTILSBUTIK 
MED HJERTET OG KREATIVITETEN I CENTRUM

Ugens
Christina
100,-

Hvad gør dig glad?
Det at komme hjem til et rengjort hjem og 
du nu har tiden til at hygge med børnene, 
inviterer gæster eller blot nyde duften af 
en rengjort hjem.

Så kontakt mig for et 
uforpligtende rengøringstilbud!

Irene Rengøring 
Tlf: 6012 5973 • info@irenedesmaret.com

Rent med et smil!

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
Tlf.: 4390 4927 · Mail: gsts@gsts.dk
Tlf.: 4369 1360

Greve Strands  
Tømrer- og Snedkerværksted
tlf. 4390 4927
www.gsts.dk
Havnevej 6 . 2670 Greve

Greve strandvej 32 • Tlf. 42 33 23 30

Hos mig, er du sikker på, at 
omsorg og omtanke for dig 
og dine kæledyr kommer i 
første række.

En Verden af Maling
Greve Midtby Center (i det gamle posthus) 2670 Greve

Tlf. 3647 2060

FANTASTISKE 
MALINGER
FANTASTISKE 
PRISER

SPAR
25-50%
på kvalitetsmaling

i forhold til 
normalprisen

Denne uges præmie er:
Ugens Christina
Værdi: kr. 100,-

Sidste uges vinder:
Inger Lise Bjørneboe

Løsningen var: Høstmaskine

Lad os lave en 
Face Mapping®

hudanalyse.

Hvor godt kender du 
din hud?

udplejecentret
Greve Strandvej 36
2670 Greve

Telefon 43 90 05 60
info@hudplejecentret.dk
www.hudplejecentret.dk

Lad os lave en 
Face Mapping®

hudanalyse.

Hvor godt kender du 
din hud?

hudplejecentret
Hudplejecentret
Greve Strandvej 36
2670 Greve

Telefon 43 90 05 60
info@hudplejecentret.dk
www.hudplejecentret.dk

Greve Strandvej 36, 2670 Greve
Telefon 43 90 05 60
info@hudplejecentret.dk · www.hudplejecentret.dk

Greve Strandvej 36, 2670 Greve
Telefon 43 90 05 60
info@hudplejecentret.dk · www.hudplejecentret.dk
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Solrød: Den altid velop-
lagte Bubber kan opleves 
på Dantes Restaurant 
søndag den 23. septem-
ber.

Det er AOF Solrød, som 
har »lokket« den karisma-
tiske herre til Solrød, hvor 
han vil fortælle om positi-
vitet og livsglæde i foredrag 
»Det er dine valg«. Foruden 
foredrag er der også brunch 
med i prisen å 225 kroner.

Bubber vil på underhol-

dende vis sætte det indivi-
duelle menneske i centrum. 
Hvad er menneskelighed? 
Hvad er mod eller mangel 
på samme? Hvilke indtryk 
efterlader vi os? Og hvad 
driver os hver især? Disse 
spørgsmål og mange flere vil 
med forrygende energi lede 
Bubber og publikum på af-
veje og blæse nyt liv i enhver 
forsamling.

Det forgår fra klokken 11 
til 13.30.

Bliv smittet  
af Bubber
Bubber underholder i Solrød

Greve: Det amerikanske 
band The Brandos når 
torsdag den 20. septem-
ber til Portalen på deres 
aktuelle europaturné, 
der også bringer bandet 
til Sverige, Norge, Hol-
land og Tyskland.

Kva r t et t en  f ra  New 
York er et hårdtslående 
rock‘n’roll-band – først og 
fremmest – men de er også 
et band med respekt for æl-

dre musiktraditioner, og de 
blander ofte amerikansk, 
irsk eller latinamerikansk 
traditionel musik ind i deres 
musikalske udtryk. San-
geren og frontmand Dave 
Kincaid er blevet sammen-
lignet med John Fogerty 
fra Creedence Clearwater 
Revival, og debutalbummet 
“Honor Among Thieves“ fra 
1987 indeholder den evige 
fanfavorit “Gettysburg“. Si-
den har The Brandos udgi-
vet ni albums med klassisk 
rå rock’n’roll. Koncerten 
foregår klokken 20.00, og 
billetprisen er 195 kroner.

Amerikansk 
rockband
The Brandos kommer til Greve

Greve: Mange musikere 
fra Dublin tager gerne 
turen til Greve for at give 
en koncert i Portalen, og 
den 22. september er det 
kvartetten Macushla, der 
er på programmet.

Singer/songwriter Brian 
Brody er frontfigur i dette 
nye band fra Dublin, hvor de 
fire musikere blander deres 

erfaringer fra mange genrer 
til en distinkt Macushla-lyd, 
der udover Brodys guitar og 
sang udgøres af bas, trom-
mer, uillean pipes, concer-
tina og f løjte. Repertoiret 
er både traditionelle irske 
sange og melodier samt ny-
skrevne sange fra Brodys 
hånd. Koncerten foregår kl. 
20, og billetprisen er 135 kr.

Nyt band  
fra Dublin
Macushla optæder i Portalen

Greve: Karlslunde Bibli-
otek byder på et efterår 
med arrangementer for 
alle aldre. Arrangemen-
ter, hvor man både kan 
blive klogere og have det 
sjovt med hinanden. 

Lørdag den 29. september 
klokken 11 inviterer biblio-
teket til et familiearrange-
ment, hvor man kan møde 
forskelligt kryb og kravl. De 
er taget til Karlslunde sam-
men med to medarbejdere 
fra Zoo. Hvis man er heldig 
– og tør - kan man prøve at 
holde en slange.

Et andet arrangement, 
som også henvender sig til 
børn og barnlige sjæle, er 
halloween den 31. oktober. 
Biblioteket er fyldt op med 
halloween-stemning, og fra 
klokken 15.30 kan man få 
sminket et uhyggeligt an-
sigt af Dr. Gys, inden man 
skal ud og skræmme Karls-
lundes borgere. Du kan også 
prøve bibliotekets uhyggeli-
ge følekasser. Er det mon en 

blodig hjerne eller slimede 
tarme, du rører ved?

Efteråret byder også på 
børneteater for de 4-10-åri-
ge og deres forældre. Det er 
børneteatret ”Pudemin” om 
en sofapude, der kommer til 
live. Det foregår den 17. no-
vember klokken 10. 

Knogleskørhed eller an-
dre problemer med skelettet, 
kan man gøre noget selv? 
Torsdag den 20. september 
klokken 19 kan man høre 
et foredrag af kraniosakral 
og spinal release behandler 
Rikke Anderberg, som de-
ler ud af sin viden om krop-
pen. Kom og bliv klogere på, 
hvordan man kan styrke og 
passe på sine knogler, så de 
kan holde hele livet.

Tirsdag den 2. oktober 
klokken 19 kan man møde 
Brian Nielsson, der er tid-
ligere elitesportsmand og 
iværksætter af f lere virk-
somheder. I mange år har 
han især beskæftiget sig 
med mental træning i man-

ge former. Denne aften for-
tæller Brian Nielsson om, 
hvordan han træner menne-
sker i at blive nærværende 
og mentalt skarpe. Kom og 
hør om, hvordan man kan 
implementere nye værktøjer 
og vaner i sit liv, som hjælper 
til at blive mere nærværen-
de i sin dagligdag.

Mandag den 5. november 
klokken 19 kan man høre 
om organdonation i almin-
delighed og om hvordan livet 
er, når man er kommet i den 
situation, at man skal have 
et nyt organ for at overleve. 
Britt Poulsen bor i Karlslun-
de og tager ud sammen med 
andre og fortæller om organ-
transplantation. Britt har 
opdaget, at der er mange, 
der ikke ved særlig meget 
om organdonation, og det vil 
hun gerne ændre på.

Læs mere om de forskelli-
ge arrangementer på greve-
bibliotek.dk, hvor man også 
kan købe billetter.

Efteråret på 
Karlslunde bibliotek
Efteråret byder på arrangementer for både børn og 
voksne på Karlslunde Bibliotek

Kvartetten Macushla optræder i Portalen. Pressefoto

Foto:Mie Neel

Lilleholm 3, 2670 Greve | www.mosedekirke.dk

MOSEDE KIRKE

OPERAKONCERT
i Mosede Kirke

Operettekompagniet
med tenor Thomas Koppel, sopran Signe Asmussen og pianist Carol Conrad

Fredag den 5. oktober kl.19:00
Billetter á 100,- kr. på kirkens kontor

Demensvenlig Lokalafdeling
Vores frivillige søger nye ”værter”, som vil være med til at starte 
aktiviteterne op.

I samarbejde med Greve Museum er der allerede planlagt to arrange-
menter i november.

Erindringscafé den 13. og et foredrag om hukommelse den 20. 
Begge dage kl. 13-15.

Værtens opgave bliver i kontakten med gæsterne både ved modtagelsen 
og ved bordene.

Som frivillig i Ældre Sagen får du SÅ meget igen på det personlige plan.

Rent praktisk kan du se frem til:
• Grundig forventningsafstemning
• Registrering og forsikring
• Billedlegitimation
• Relevante (gratis) kurser – demens er obligatorisk
• Relevante nyhedsbreve og tidskrifter
• Frivilligfest og socialt samvær

Udgangspunktet er, at det ikke skal koste at være frivillig i Ældre Sagen.
Du giver din tid, når du vil, i det omfang du vil, så længe du vil.
Vi giver et struktureret indhold på dit engagement.

Skal du være med?
Ring til Ulla Christiansen, 4040 2809 demenstelefonen. 
Eller skriv til – demens@senior-i-greve.dk Ulla er kontaktperson og 
brænder for at gøre en forskel for demensramte og deres pårørende.

www.aeldresagen.dk/greve

Greve
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Greve: Du vil blandt an-
det blive klogere på, hvil-
ken betydning spionage 
og propaganda havde un-
der 1. Verdenskrig samt 
hvordan man opererede 
i det skjulte. 

Spionage og Propagan-
da er det første i rækken af 
fyraftensforedrag, hvor Mo-
sede Forts egen museums-
inspektør, Kristian Bruhn, 
sammen med Det Kongeli-
ge Biblioteks seniorforsker, 
Jesper Düring Jørgensen, 

vil fortælle om den omfat-
tende spionage og propa-
ganda, der fandt sted i Dan-
mark under 1. verdenskrig.

Baseret på sin ph.d.-af-
ha nd l ing v i l  K r ist ia n 
Bruhn fortælle om stormag-
ternes efterretningstjene-
sters hemmelige arbejde 
i Danmark og de danske 
myndigheders med- og mod-
spil. Seniorforsker Jesper 
Düring Jørgensen begynd-
te i 1980’erne at forske i, 
hvordan den tyske regering 

forsøgte at købe og påvirke 
danske journalister og for-
fattere til at skrive tyskven-
lig propaganda. På denne 
måde kunne man under 
neutral facade påvirke både 
dansk og international opi-
nion. Tilsammen vil de to 
foredragsholdere gennemgå, 
hvad tidens spionage og pro-
paganda betød for det neu-
trale Danmark.  

Tidspunkt: torsdag den 
20. september klokken 16.00 
til 17.30. Pris for foredraget: 

30,- inkl. kaffe. Dog er ad-
gang til foredraget gratis, 
hvis entréen til museet er 
betalt. Vil du nå at se muse-
ets udstilling på dagen, så 
kom før foredraget. Reserver 
din foredragsbillet på mose-
defort@greve.dk eller på tlf. 
20311914.

I efteråret markerer Mo-
sede Fort 100-året for freden 
med en foredragsrække med 
en bred palet af spændende 
emner om 1. verdenskrigs 
betydning for Danmark og 
danskerne. Foredragene 
falder på udvalgte torsdage 
ved fyraftenstid og foregår 
i museets infirmeribygning. 
Museet trakterer med kaffe 
ad libitum, alt imens du bli-
ver klogere på alt fra krigsti-
dens spioner og journalister 
til gullaschbaroner og hus-
holdningslærerinder – og 
på, hvad vi mon lærte af 1. 
verdenskrig. 

 Find information om de 
samlede fyraftensforedrag 
på museets hjemmeside.

Spionage og propaganda
På Mosede Fort kan du torsdag den 20. september høre et foredrag om 
spionage og propaganda under 1. verdenskrig

Mosede Forts museumsin-
spektør, Kristian Bruhn, vil 
sammen med Det Kongelige 
Biblioteks seniorforsker, 
Jesper Düring Jørgensen, 
fortælle om den omfattende 
spionage og propaganda, der 
fandt sted i Danmark under 
1. verdenskrig. Pressefoto

Greve: Det er ældre øre-
hængere af Four Jacks, 
Blue Boys, Otto Branden-
burg, Mills Brothers og 
mange flere, der er på re-
pertoiret, når ’Stop op i 
tide – mand’ er på scenen 
i Portalen fredag den 21. 
september.

Et lokalt ’boy-band’ med 

en forholdsvis høj gennem-
snitsalder og de musikalske 
rødder solidt plantet i 50’er-
nes og 60’ernes swingende 
musik. Bandet spiller gerne 
danske sange og hits, men 
går heller ikke af vejen for 
lidt udenlandsk ”rock og 
rul”. Koncerten foregår kl. 
20, og billetprisen er 100 kr.

Lokalt band optræder
’Stop i tide - mand’ optræder i Portalen. Pressefoto

Smagningen og seminaret ledes af vingårdens ejer 
Sophia Bergqvist, hvis blod pumper af Portvin og Douros 
gode bordvine, afholdes på nemt forståeligt engelsk.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sophia Bergqvist, hvis blod pumper af Portvin og Douros 

Der trækkes
 lod blandt 

deltagerne om 
fl otte præmier fra 

Vinslottet 
A/S.

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

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

Efter 
smagningen 
vil der være 

mulighed for at 
købe portvin til 

rigtig gode 
priser.

Ekstraordinært menighedsrådsvalg i Jersie Sogn 
Du bestemmer, hvad din kirke kan! 

Orienterings-/ opstillingsmøde d. 26.09.2018  kl. 19.30

Der skal vælges 4 medlemmer samt 4 suppleanter fra Jersie sogn til valget, 
som afholdes i november 2018 
Kom til orienteringsmøde onsdag d. 26.9.2018 i Jersie Sognehus kl. 19.30 

Aftenens program:
1. Velkomst
2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer
3. Redegørelse for arbejdet siden sidste valg
4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådet
6. Afslutning

I forlængelse af orienteringsmødet vil der, hvis de fremmødte ønsker det, 
være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister. 
Opmærksomheden henledes på, at afstemningen aflyses, hvis der ved indle-
veringsfristen kun er indleveret en liste.  

Tidsfristen er d. 2.10.2018 kl. 19.00 til valgbestyrelsen. 
I håb om et åbent, positivt sind.  

Med venlig hilsen 
Jersie Kirke-Skensved menighedsråd 

Menighedsmøde i Johanneskirken
Umiddelbart efter gudstjenesten  

søndag 23/9 kl. 12:15  
afholdes der menighedsmøde, hvor menighedsrådet 

orienterer om de fremtidsplaner, der ligger i forbindelse 
med Greve Kirke og Johanneskirken.  

Menighedsrådet vil gerne høre hvilke tanker og ideer, 
sognets borgere måtte have.  

Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.



Karlslunde Parkvej 7, 2690 Karlslunde
v/Købmand Niels Hjermind

Hverdag 8-21 Weekend 8-20

NESCAFÉ GOLD
ELLER ORIGINAL 
Flere varianter. 
175-300 g. 
Max. kg pris 274,29. 
Max. 6 stk. pr. kunde.

VEL 
OPVASKEMIDDEL
Flere varianter. 500 ml. 
Literpris 20,00.

RED BULL 
ENERGY DRINK 
Literpris 40,00

BUKO FRISKOST 
Flere varianter. 
200 g. Kg pris 50,00.

HATTING BRØD
Flere varianter.  
400-625 g.  
Max. kg pris 25,00. 
Frost

RIBENA 
Original eller Light. 
0,85 liter. 
Pris pr. færdigblandet 
liter 4,24.

GESTUS  
REVET OST
Pizza, Gratinering  
eller Cheddar. 175 g. 
Kg pris 57,14.

JENSENS SAUCE
Bearnaise, Whisky eller 
Favorit. 250-350 ml. 
Max. literpris 40,00. 

MONS 
APPASSIMENTO
Italien. 75 cl.  
Literpris v/3 fl.  
57,76.

GALLE & JESSEN 
PÅLÆGS- 
CHOKOLADE 
Mørk eller Lys. 
324 g. 
Kg pris 92,44. 
BEGRÆNSET PARTI

BLUE  
OCEAN LAKS 
Røget eller Gravad.  
100 g. Kg pris 200,00.

OLD WORLD 
THE BOX
Italien. 3 liter. 
Literpris 49,98.

PR. STK.

48.-

PR. STK.

10.-

4 X 25 CL.

40.-

PR. STK.

10.-

PR. POSE

10.-

PR. FLASKE

18.-

PR. STK.

10.-

PR. STK.

10.-

3-PAK

2995

PR. PAKKE

20.-

PR. BOX

14995
Tilbuddene gælder fra fredag 21.09.2018 til og med søndag 23.09.2018, hvor andet ikke er anført. Der tages forbehold for leverancesvigt, afgiftsændringer, billede- og trykfejl.

MARKEDSFEST
Med vilde tilbud

SPAR 3125

MARKEDSFESTMARKEDSFEST

SICILIANSK 
CHARME

SPAR 1095 SPAR 8890

+ pant

Ikke 
egnet 

til børn
95

LUCA MARONI 

POINT ud af 99

BLUE PR. PAKKE

SPAR 1095 SPAR 795

SPAR 895

3 FLASKER

12995
SPAR 30.-

SPAR 1395


