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Søren Frese-Madsen

Madsen
Autoservice

E-mail: sm@madsenauto.dk
 www.madsenauto.dk

...for en sikkerheds skyldwww.autopartner.dk

Madsen Autoservice
- dit nye lokale dæk værksted

Køb 4 sommerdæk - så opbevarer 
vi dine vinterdæk gratis!

skønne oplevelser for dig og familien

Lørdag 10-17
Søndag 11-16 

www.grevemidtbycenter.dk

3 timers GRATIS parkering
– Husk P-skiven

UNDERHOLDNINGUNDERHOLDNING
& AKTIVITETER& AKTIVITETER  - I DIT LOKALE NÆRCENTER

28. april 
kl. 11.00-13.30

Yesterday

Grevinderne

5. maj 
kl. 11.00 og 13.00

Gavekort kan købes 
hos 

Kioskland

KLINGENBERG.dk

46 15 20 14

Anlægsgartner
• Hegn
• Hække
• Indkørsler
• Terrasser
• Havemure
• Græsplæner

GRATIS GRATIS 
synstjeksynstjek

AUTO TECH
Biludlejning og autoreparation
Vivi og Peter Eklund
www.autotech.dk

Håndværkerbyen 3, 2670 Greve . Tlf. 43 90 06 62

Kom igennem syn - FØRSTE GANGKom igennem syn - FØRSTE GANG

Greve: Det bliver frem-
over atter muligt at træ-
ne højdespring på Greve 
Stadion.

Greve Atletik har længe 
manglet en højdesprings-
madras, da de to madrasser, 
som står på Greve Stadion, 
er blevet ødelagt af hærværk 
i løbet af de sidste år. 

Begge madrasser er der 
blevet skåret i, så de nu er 
ubrugelige til både stævner 
og træning. 

Dette er meget katastro-
falt for Greve Atletik, da 
man hvert år holder Dan-
marks største atletikstævne 
på bane i september måned, 
og klubben måtte i 2011 låne 
madrasser fra andre klub-
ber, for at holde atletikstæv-
net. 

Men det er ikke kun at-
letikklubben, som benytter 

madrasserne på Greve Sta-
dion. Det er også mange af 
Greve Kommunes skoler og 
fritidsklubber, der bruger 
dem

Kærkomment
Derfor kommer det som en 
kærkommen håndsræk-
ning, at Turborgfondet har 
doneret Greve Atletik et 
tilskud til indkøb af en ny 
højdespringsmadras. En re-
præsentant fra Tuborgfon-
det kom derfor på besøg til 
træningen for at overrække 
Greve Atletiks formand Tho-
mas Andersson en check på 
40.100 kroner som er blevet 
brugt til at indkøbe en helt 
ny højdspringsmadras til 
Greve Stadion. 

- Vi har 150 aktive, og det 
er katastrofalt for klubben, 
at vi ikke har kunne træne 

højdespring i rigtig lang tid. 
Vi har en par store talenter 
i denne øvelse, og vi risike-
rer jo, at de fl ytter klub pga, 
at de ikke kan træne deres 
favoritøvelse. Vi arbejder nu 
på, at få en overdækning til 
madrassen, så der ikke kan 
laves hærværk igen på ma-
drassen, og vi håber kom-
munen vil hjælpe her. Indtil 
da er vi tvunget til at have 
den gemt væk, og kun tage 
den frem, når den skal be-
nyttes, og det er ret tidskræ-
vende. Det vil ikke kun være 
ærgerligt for Greve Atletiks 
medlemmer, men også for 
skolerne og fritidsklubber-
nes brugere, at de ikke kan 
få lov at prøve denne øvelse, 
når de benytter Greve Sta-
tion, hvis madrassen igen 
bliver ødelagt af hærværk

jh

Nu kan de igen træne højdespring i Greve
Greve Atletik modtog mandag check på 40.100 kr. fra Tuborgfondet til indkøb af en ny højdespringsmadras

En repræsentant fra Tuborgfondet overrakte mandag eftermiddag en check på 40.100 kr. til 
formanden for Greve Atletik, Thomas Andersson.

Solrød: Østre Landsret har 
stadfæstet dommen på 12 års 
fængsel for drab i Tryllesko-
ven.

Dom stadfæstet
Greve: Borgmester Hans Bar-
lach (K) og et næsten enigt by-
råd skærper indsatsen for at få 
unge ledige i job. 

Kæmper for job til unge 
Vallensbæk: Det var en flok 
glade ulveunger, der kunne 
tage hjem med sølvøksen ved 
distriktsmesterskaberne.

Glade ulveunger
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Solrød: Den 34-årige Mik-
kel Olsen fi k tirsdag stad-
fæstet sin dom på 12 års 
fængsel for drab på sin 
ekskæreste i Tryllesko-
ven i 2010. Forsvarer me-
ner, der mangler beviser.

Den 34-årig Mikkel Ol-
sen fi k ikke meget ud af sin 
anke til Østre Landsret, der 
tirsdag idømte ham 12 års 
fængsel for drab på sin den-
gang 36-årige kæreste, der 
blev kvalt med sine snøre-
bånd og bælte i Trylleskoven 
i september 2010.

Sagen var stort set en 
gentagelse, fra den kørte i 
byretten i Roskilde, hvor der 
blev lagt vægt på den forkla-
ring, Mikkel Olsen gav lige 
efter drabet.

Her kontaktede han selv 
politiet og fortalte, at han 
havde slået en kvinde ihjel, 
men efterfølgende trak han i 
land og nægtede sig skyldig i 

drabet. Den uskyld fastholdt 
han også i Landsretten, men 
uden resultat.

- Det var en gentagelse 
af sagen, fra da den gik i 
Roskilde, der blev ikke æn-
dret på noget, siger Mikkel 
Olsens forsvarer, Kristian 
Mølgaard, der også kørte sa-
gen i byretten. 

Han undrer sig over resul-
tatet.

 - Der var ikke noget tek-
nisk faktuelt bevis. Der blev 
kun lagt vægt på den første 
forklaring, der blev afgivet 
til politiet, siger Kristian 
Mølgaard. 

Han havde et nyt vidne 
med i landsretten - et fami-
liemedlem, der kunne imø-
degå et andethånds vidne 
fra anklagerens side.

- Men der var ikke den sto-
re forskel i processen, siger 
Kristian Mølgaard og påpe-
ger, at det kun blev bevist, at 

Mikkel Olsen var på stedet 
- ikke at han var alene.

Sprang på hinanden
Det springende punkt i 
drabssagen var nemlig Mik-
kel Olsen nyeste forklaring, 
hvor han fortalte, at han 
havde mødtes med ekskære-
sten for at gå en tur i Trylle-
skoven - et sted de ofte kom, 
da de var kærester.

Pludselig dukkede en 
ukendt mand op, muligvis 
den dræbtes daværende 
kæreste, som Mikkel Olsen 
kom i slagsmål med, ligesom 

ekskæresten skulle have for-
søgt at kvæle ham.

- Jeg slår manden i hal-
sen, så han falder sammen 
på grusstien. Så springer 
hun på mig, og vi tager fat 
i hinandens halse. Jeg giver 
slip på hende og skubber 
hende, så vi begge to falder. 
Jeg sætter mig derefter på 
hende og forsøger at få hen-
de til at falde til ro. Hun si-
ger til mig, at »hvis jeg ikke 
kan få dig, skal ingen andre 
have dig«. Og derefter går 
jeg i sort, forklarede Mikkel 
Olsen dengang i byretten.

Han fortalte også, at han 
havde haft mareridt om 
episoden, hvor den ukendte 
mand forsøger at kvæle Mik-
kel Olsen.

Tjekker ikke død
- Da jeg kommer til mig selv, 
ligger hun halvanden til to 
meter fra mig og er livløs. 
Manden er væk, og jeg går 
i panik og vil bare væk. Jeg 
tjekker ikke, om hun er død, 
sagde han dengang.

Der er således ingen, der 
ved, hvad der præcis skete 
den dag den 20. september 
2010 i Trylleskoven, andet 
end at Mikkel Olsen, efter 
at være kørt forbi sin davæ-
rende kæreste med blodige 
arbejdshandsker, kører til 
politiet i Holbæk og melder 
sig selv. Men Mikkel Olsens 
dom på 12 år er nu endelig.

Den dræbte kvinde efter-
lader sig to børn.

Mith
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GRAFISK AFDELING
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Lejelejligheder 
Kurprinsens Kvarter 2-26, 
Jersie, 2680 Solrød Strand
Lejligheder indh. køkken med 
alt i hårde hvidevarer.
Velindrettet badeværelse 
med bruseniche, skabsar-
rangement. Vaskemask. og 
tørretumbler.
2-vær. 65-69 m2  fra  7.500
3-vær. 84-100 m2  fra  9.000
4-vær. 120-140 m2  fra 11.500
Ekskl. Forbrug.
Beliggende tæt på Solrød 
Strand, Solrød Centret,  
busforbindelse til bla. Solrød 
Centret udenfor hoveddøren, 
S-tog (5 min. gang) samt 
med kort afstand til motorvej
Åbent hus:
Onsdage  kl.17.00-18.00 
Søndage kl.16.00-17.00
Henv. på mail:
tl@kielberg.com

KIELBERG EJENDOMS
ADMINISTRATION

JERNBANEGADE 6, 2. SAL,
5000 ODENSE C

20 32 62 14 eller 20 11 45 42

1. maj i Borgerhuset
Tag børnene med til 
Socialdemokraternes 
1. maj arrangement i 

Borgerhuset

Kl. 06.00 
fl aghejsning

og morgenmad

Kl. 06.30
1. maj program

1. maj taler af bl.a:
Gruppeformand

Bodil Kornbæk og
Nich Hækkerup

Til børnene vil der i 
børnerummet være 

ballondyr, tegnepapir, 
farver og Ballon kongen 
laver fl otte ballondyr 

til alle børn.

Socialdemokraterne
i Greve

Konkurs- & Ophørs

AUKTION

York-auktion A
P
S

Waldemarsvej 1
4296 Nyrup

Tlf. 7020 3606

Se katalog på
www.york-auktion.dk

Lørdag d. 5. maj kl. 10.00
Eftersyn samme dag fra kl. 8.30

Waldemarsvej 1, 4296 Nyrup (Sjælland - mellem St. Merløse og Stenlille)

Toyota Sportsvan 2006, Ford Transit kassevogn 2006, Volvo 440 1996, Chrysler Stratus 2,5 
cabriolet 1999, RYGEKABINE, Jordlopper, Pladevibrator, Tvangsblander, Pallevogne, Aluporte 

m/ el- motor, Hestetrailer, Personvognstrailer, Halmtransportør, Diverse nye og brugte 
vinduer, Stort parti havemøbler, Snapper 250Z plænetraktor kun 19 timer, Mannoth 4X4 ATV 
2 pers. Med lad og bøjle samt spil, Armeringsjerns klippe maskine ny, Ventilationsrør, Plæ-
netraktore, Græsslåmaskiner, Havefræsere, Motorsave, JAGTBÅD Barracuda 21 fods med 
trailer og motor, Biofi lter til fi skesø, Hav jagtpram SAFE 13 fods, Nilfi sk gulvvaskemaskiner, 
Truckgafl er, Skruekompressor, NÆSTEN nye motionsmaskiner ( fra motionscenter u/kon-
kurs) Paller med tøj, sko samt tasker, Profi lloftbrædder, Maghonygulv, Gl. spillemaskiner, 

Børnemaskiner med møntindkast, Bar, Scantools båndsav, Svejsere, Værkstedsladere, Paller 
med skruer og bolte, Udestue, Spabad, Brusekabine, ATV, Scootere, Cykler, Fladskærms TV, 

Højtalere, GPS,  samt meget mere.

           Kom til gratis 
foredrag hos advokaten

Arrangementet afholdes på Greve Strandvej 16, 

tilmelding er nødvendig, da der kun er et begrænset 

antal pladser tilbage. 

Onsdag d. 02-05-2012, kl. 17

Pensionsmidler og ferieboliger 

Man har ikke i det daglige nogen 

særlig nytteværdi af sin pen-

sion, hvis den er placeret i aktier 

eller obligationer. Hvorfor så 

ikke kombinere det nyttige med 

det behagelige og spare op til 

pensionen i et fritidshus under 

sydens sol. 

Vi har særligt fokus på det spanske ejendomsmarked, 

hvor priserne på ferieboliger er  i bund og hvor der 

derfor i øjeblikket er store muligheder for at gøre en 

god handel.

Tilmelding online: www.advogreve.dk eller ring på 

7020 7083. HUSK - et godt råd er ganske gratis.

Thykier & Rahbek Advokataktieselskab

Greve Strandvej 16

2670  Greve

www.advogreve.dk

Tlf./fax: 7020 7083/7020 7086

Peter Thykier

Advokat

pt@advogreve.dk

12 år for drab i Trylleskoven
Østre Landsret stadfæster dom 

Østre Landsret har stadfæstet dommen på 12 for drabet i Trylleskoven. 
Arkivfoto: Anders Laursen.



I WEEKENDEN HOLDER VI ÅBENT: 

SØNDAG KL. 11 16-
LØRDAG 10 17-KL.

Søndag 29. april kl. 11.00 - 16.00
Er du helt vild med dyr, så kom forbi Centertorvet i WAVES og mød Naturens Ambulance. Hør 
om Danmarks natur, test din viden om de vilde dyr i Danmark og vind vilde præmier. Oplev 8 
udstoppede vilde danske dyr og kom fx tæt på en ræv, kig et vildsvin i øjnene og klap en grævling. 

Alle børn kan desuden blive malet gratis i ansigtet som 
deres favoritdyr. Det blir’ helt vildt!   

Er du årets skue-
spillertalent 2012? 
Lørdag 28. april kl. 10.00 - 16.00 
Går du med en skuespiller i maven, så deltag i konkurrencen om at blive årets Skuespiller-
talent 2012. Vi holder casting i WAVES for alle med ambitioner om at blive skuespiller. 
Læs mere på www.castingportalen.dk 

Kridt skoene og tag 
til løbemesse 
Torsdag 26. - søndag 29. april 
Intersport omdanner torvet ved Bilka til løbemesse, hvor du kan få vejledning og 
inspiration til løbetøjet. Du kan også få lavet en løbetest eller en løbestilsanalyse, så 
du vælger de rigtige sko og undgår skader. Der er smagsprøver på energiprodukter fra 
Maxim og selvfølgelig tilbud, der er værd at løbe efter på både løbesko, -tøj og –tilbehør.   

Klap lige
grævlingen!

   Åbningstider: Hverdage 10-19. Lørdag 10-17. Første og sidste søndag i hver måned 11-16.
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Region Hovedstaden: 
Bente Appel Esbensen, 
leder af Forskningsen-
heden for sygepleje- og 
sundhedsvidenskab på 
Glostrup Hospital, er nu 

også ansat ved Køben-
havns Universitet.

Samarbejdet mellem Glo-
strup Hospital og de videre-
gående sundhedsfaglige ud-
dannelser er blevet styrket 

ved at forskningsleder Bente 
Appel Esbensen er blevet ud-
nævnt til ekstern lektor ved 
Institut for Folkesundheds-
videnskab ved Københavns 
Universitet. Her skal hun 
bl.a. undervise i sundheds-
fag og kvalitative metoder 
samt vejlede studerende. 

- Ansættelsen er både en 
formel anerkendelse af Ben-
tes forsknings- og uddannel-
sesmæssige kompetencer, 
og en yderligere styrkelse af 
det forskningsområde Bente 
har et særligt ansvar for på 
Glostrup Hospital i forhold 
til forskning gennemført af 
sygeplejersker, ergoterapeu-
ter, fysioterapeuter m.m., 
siger vicedirektør Per Jør-
gensen. 

Som et specialhospital 
med stærk forskningsprofi l 
arbejder Glostrup Hospital 
for at støtte en kontinuerlig 
udveksling mellem klinik, 
klinisk forskning og de vi-
deregående sundhedsfaglige 
uddannelser for at skabe 
den bedst mulige sammen-
hæng mellem uddannelses-
aktiviteter og den forskning 

og udvikling, der fi nder sted 
i klinikken. 

Ny ekstern lektor ved Københavns Universitet 
Forskningsleder udnævnt til ekstern lektor 

Navne

Nyt

De kan trygt ringe og a ale et møde 
enten i Deres hjem eller hos os.
Vi træffes også a en, weekend og helligdage.

Din personlige bedemand
Greve • Karlslunde • Solrød

Marie e
Jørgensen

Steen
Jørgensen

Søren
Schwartzkopf

KØGE BEGRAVELSESFORRETNING
v/exam. bedemænd Elsebeth og Kim Mithiof · Nørre Boulevard 77 · 4600 Køge

Bisættelse/begravelse: fra kr. 9.450
Inkl. enkel hvid kiste, økologisk urne, honorar, 
kisteilægning og 1 kørsel (max. 25 km.). 
Ingen tillæg for aften, søn- og helligdage.

Lad trygt os hjælpe.
Topplacering i pristesten 
af Forbrugerbladet Tænk 

(taenk.dk)

www.dinlokalebedemand.dk
Tlf. 56 65 13 14

Ring trygt til os - vi træffes altid!

Kim MithiofElsebeth Mithiof

NÆRVÆR
OMSORG
RESPEKT

Begravelsesforretning

 43 54 13 64 

www.ellekjaerbegravelse.dk

Vallensbæk Stationstorv 27 
2665 Vallensbæk Strand 

Din lokale bedemand
Greve, Solrød og omegn
56 14 56 63

Rekvirer GRATIS piecerne
”Når nogen dør” og
”Min sidste vilje”

•
•

Bugtens Begravelsesforretning
Jan Regin Mortensen - Karlstrup Strandvej 47 - 2680 Solrød Strand

Telefon: 56 14 56 63 - www.bugtensbegravelse.dk

Jess Andersen

En del af livet - www.begravelsedanmark.dk

Vi træffes døgnet rundt - aftaler 
gerne et møde i hjemmet

43 69 29 19
Greve Strandvej 14 - 2670 Greve43 69 29 19

Vi træffes døgnet rundt - aftaler 
gerne et møde i hjemmet

Greve Strandvej 14 - 2670 Greve

Vores kære mand, far, svigerfar og farfar

Jørgen Henry Brusgaard
* 7. januar 1944    † 23. april 2012

har fået fred

Kirsten
Kardi, Mogens, Nanna og Rasmus

Bisættelsen har fundet sted

Sydkysten: Motortemaet 
i Sydkysten fra uge 11 
gav to heldige vindere en 
lækker overraskelse

I vores motor tema uge 

11 havde vi en konkur-
rence, hvor præmien var en 
komplet rustbehandling fra 
Dinitrol i Ishøj. Behandling-
nen til en personbil har en 

værdi på op til 6.000 kroner. 
Samtidig havde Dinitrol selv 
afholdt en konkurrence med 
samme præmie, så der var 
to heldige vindere. 

Heldig vinder fundet
En læser vandt komplet rustbehandling 

 John Lunde fra Greve, (til venstre) vinder af Dinitrols konkurrence og vinder af Sydkystens 
konkurrence Johnny Nielsen fra Solrød til højre. I midten ses Jimmy Baltzersen fra Dinitrol 
i Ishøj.

Greve: Filialdirektør 
Carsten Rose, Taastrup 
afdeling, kan den 4. maj 
fejre 25 års jubilæum i 
Danske Bank.

Carsten Rose er udlært i 
Juelsminde afdeling. Efter 
endt soldatertid kom han 
til Dragør afdeling. Efter en 
årrække som erhvervsråd-
giver og souschef i en række 
københavnske filialer blev 
han først fi lialdirektør i Al-
bertslund og siden hen i Wa-
ves afdeling.

Siden april 2011 har Car-
sten Rose været fi lialdirek-
tør for Danske Banks råd-
givningscenter i Taastrup, 
der beskæftiger 50 medar-
bejdere. Privat bor Carsten 
Rose i Greve sammen med 
hustruen Lene og døtrene 
Josefi ne på 13 år og Emilie 
på 10 år.

Jubilæet fejres ved en re-
ception tirsdag den 8. maj 
fra kl. 14.00-16.00 i bankens 
lokaler, Taastrup Hovedgade 
54, Taastrup. 

25 års jubilæum 
i Danske Bank 
Carsten Rose, der bor i Greve, er nu fi lialdirektør i 
 Taastrup afdeling

Carsten Rose.

Bente Appel Esbensen.



Netto
0

www.solrodcenter.dk

Specialbutikkernes åbningstider: Mandag til Fredag kl. 9.30 – 18.00 • Lørdag kl. 9.00 – 15.00
Fødevarebutikker, banker og andre butikker kan have andre åbningstider • Se mere på: www.solrodcenter.dk

600 P-PLADSER   •   BUS OG S-TOG LIGE TIL DØREN   •   OVER 50 SPECIALBUTIKKER   •   FØDEVARER OG DAGLIGVARER
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375,-
6 fl.

Giordano Tuscany - rødvin 

Giordano Tuscany Rosso er fremstillet 

på druerne Sangiovese, Montepulciano, 

Merlot og Cabernet. Vinen har lagret i 

12 mdr på franske egetræsfade inden 

tapning på fl aske.

Farven er rubinrød. Duften minder om 

violer og brombær med en krydret 

karakter. Smagen er tør, blød og 

behagelig frugtkrydret med en god 

lang eftersmag.

✔

-så behøver du kun handle ét sted...

åbent
29. april

SØNDAGS DE5
3495
pr. 1/2 kg.

Ferske danske 
svinemørbrad 

(kg-pris 69,90)

SPAR

185,-

10,-
10 stk.
Æbler

Udenlandske, kl. 1, 

stk-pris v/10 stk 1,00

12,-
Lurpak smør
250 gr. 

Pr. pk.

Kom og få 
fi ngrene i et godt 
søndagstilbud i...

KUN
SØNDAG!

29/4

KUN
SØNDAG!

29/4

KUN
SØNDAG!

29/4

KUN
SØNDAG!

29/4
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Solrød: Forleden blev en 
stor og vigtig milepæl 
rundet i arbejdet på at 
etablere en borgerfor-
ening i Havdrup.

Det skete da uddeler i 
SuperBrugsen i Havdrup, 
Thomas Eggebrecht, over-
rakte en check på 10.000 kr. 
til borgerforeningens for-
mand Ricci Carlsson, og der-
med blev erhvervsmedlem 
nr. 1 i Havdrup Borgerfor-
ening. 

Borgerforeningen blev 
stiftet 22. januar og siden da 
har der været brugt kræfter 

på at få alt det praktiske på 
plads.

- Det har været et langt 
sejt træk og det har taget 
lang tid at få det hele på 
plads - også længere tid end 
vi havde forventet, fortæller 
formand Ricci Carlsson. 

- Vi har da også hørt, at 
der rundt omkring i byen 
blev spekuleret i om denne 
her borgerforening var en 
hemmelig forening, men 
det er den så langt fra! Vi 
vil gøre alt for at blive syn-
lige og får brug for masser 
af hjælp, hvis vi i fremtiden 

skal være en aktiv del af 
Havdrups byliv. 

En våd fuser
Idéen om en Borgerforening 
i Havdrup blev grundlagt 
lige før jul 2011. 

Sammenfald af en masse 
uheldige faktorer gjorde, at 
juletræstændingen mildest 
talt blev noget af en våd 
fuser - til stor skuffelse for 
mange af byens borgere. 

Det fi k en gruppe af bor-
gere til at gå sammen, med 
det formål at oprette en for-
ening, der, som minimum, kunne holde hånden under 

de arrangementer, som al-
lerede er en etableret del af 
byen.

- En masse borgere i Hav-
drup går desværre rundt 
med den opfattelse, at byens 
arrangementer er en selv-
følge, som de bare kan duk-
ke op til år efter år. Sådan 
er det ikke desværre ikke. 
Flere af byens store arran-
gementer er afhængige af 
nogle få ildsjæle, og sker der 
noget i deres bagland, kan 
man meget hurtigt komme i 
en situation, hvor der ingen 
er til at tage over, fortsætter 
Ricci Carlsson.

Borger foreningen v i l 
bruge den næste tid på at 
hverve medlemmer til for-
eningen, men derudover ar-
bejdes der på, at få det første 

arrangement på plads til 
medio juni. 

Allerede lørdag den 28. 
april, mellem 10 og 14,vil det 
dog være muligt at møde en 
del af initiativtagerne i Su-
perBrugsen. 

Her er det muligt at få 
mere at vide om Havdrup 
Borgerforening, ligesom der 
vil være mulighed for at mel-
de sig ind i foreningen.

Et husstandsmedlemskab 
koster 100 kr. for resten af 
2012 og målet er på sigt at få 
50 % af alle husstande som 
medlem.

- Vi er nok, som borger i 
Havdrup, nødt til at erken-
de, at vi selv må spæde i kas-
sen, hvis der skal ske mere i 
byen. Vi kan ikke satse på, 
at byens erhvervsliv bærer 
alle udgifterne -  slet ikke i 

krisetider, slutter forman-
den.

Det vil fremover være mu-
ligt at fi nde information fra 
Borgerforeningen på www.
havdrup.dk, hvor det lige-
ledes er muligt at kontakte 
foreningen for indmeldelse.

Fed check til ny 
forening i Havdrup
Borgerforeningen i Havdrup er kommet godt fra start

Mulighed for gratis høreapparat efter offentligt tilskud – uden ventetid.
Få garanti og fri tilpasning i 4 år på alle høreapparater tilpasset i ét af 

vores hørecentre.
Vi leverer og tilpasser alle typer af høreapparater og mærker.

Vi kommer gerne til dig, hvis du ikke kan komme til os.

Kig ind eller ring og få mere information:

3940 1050

Gratis Høretest-dag
Audiovox Hørecenter afholder hver 

torsdag i maj fra kl. 10 - 15 høretest-dag, 
hvor du kan besøge ét af vores 4 

hørecentre i Storkøbenhavn.

Østerbro Hørecenter - Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø
Frederiksberg Hørecenter - H.C. Ørsteds Vej 50 C, 1. sal - 1879 Frederiksberg C

Herlev Hørecenter - Herlev Hovedgade 138 E - 2730 Herlev
Greve Hørecenter - Over Bølgen 2A, 1. sal 2670 Greve – v/indgangen til Bilka i Waves

HØRECENTER

audiovox.dk

Greve: Bydelen Askerød skabte 
atter stor debat på byrådsmø-
det, da en lokal borger fra by-
delen greb mikrofonen og be-
klagede sig over tilstandene i 
den hårdt prøvede del af Greve 
ved at gøre opmærksom på ty-
veri og skudepisoder.

Men hvordan virkeligheden ser 
ud anno 2012, efter mange tiltag 
gennem årene, kan byrådets med-
lemmer slet ikke blive enige om. 
Thomas Kampmann (K) betegner 
udviklingen som 10 skridt frem og 
to tilbage og sagde på mødet.

- Der er ventelister til lejligheder 

og folk er mere trygge, når man ta-
ler med dem. Beboerne er tilfredse 
med udviklingen.

Det havde Dansk Folkeparti og 
René Milo (UP) dog kun hovedry-
sten til overs for, og sidstnævnte 
mente endda, at man var »banket 
tilbage til start« i det uroplagede 

område, der igennem en årrække 
har været plaget af bander.

Borgmester Hans Barlach (K) 
ser i lighed med sin partifælle mere 
positivt på problemerne end højre-
fl øjen, og han mener, at det trods 
alt stadig går frem i området.

- Vi gør, hvad vi kan, og det skal 

være trygt at bo i Greve. Men jeg 
er klar over, at det ikke er godt i 
øjeblikket, sagde borgmesteren på 
byrådsmødet.

abn

Er det blevet mere fredeligt i Askerød?
Lokalpolitikerne kunne på byrådsmødet i Greve ikke blive enige om, hvordan det går med den udsatte 
bydel

Formand Ricci Carlsson 
modtager smilende 10.000 
kroner af uddeler Thomas 

Eggebrecht til Havdrup 
Borgerforening.
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Greve: Med undtagelse af 
Venstre vedtog et samlet 
byråd tirsdag, at indsat-
sen mod ungearbejdsløs-
hed skal optrappes med 
et millionbeløb.

I fremtiden bliver det 
en lille smule nemmere at 
finde et arbejde som ung i 
Greve kommune. Det er i 
hvert fald meningen, efter 
at begge fl øje til byrådsmø-
det stemte ja til at ansætte 
fi re nye medarbejdere for at 
gøre noget ved den stigende 
ungearbejdsløshed. Ansæt-
telsen løber op i en regning 
på 1,8 millioner årligt, men 
det skræmmer ikke borgme-
ster Hans Barlach (K)

- Vi har for mange unge 
arbejdsløse, så vi må gøre 
en ekstraordinær indsats, 
og det koster penge. Vi har 
så fundet ud af, at med den 
indsats kan man spare de 
samme penge, som de fire 
medarbejdere koster. Men 
det er ikke et must for os at 

få pengene ind igen. Det er 
et must, at vi får de unge i 
beskæftigelse, sagde borg-
mesteren.

De seneste lovændringer 
på beskæftigelsesområdet 
betyder, at der bliver friere 
rammer for jobcentrene til 
at tilrettelægge indsatsen, 
og her skal to rådgivere og to 
virksomhedskonsulenter ef-
ter planen styrke indsatsen 
med at få de unge i arbejde.

Undlod at stemme
Før borgmester Hans Bar-
lach (K) kunne sige »ved-
taget« med opbak ning 
fra Dansk Folkeparti, SF, 
Socialdemokraterne og løs-
gængeren René Milo (UP), 
skulle Venstre dog lige have 
et par stryg fra resten af by-
rådssalen for ikke at stem-
me.

Flere partier mente nem-
lig, at Venstre prøvede at 
profi lere sig selv og forsinke 
processen frem for at bedri-

ve politik. Ifølge Jan Wam-
men Dam (V) ligger der dog 
helt andre overvejelser bag 
beslutningen.

- Det er en socialdemo-
kratisk tankegang bare at 
ansætte f lere mennesker. 
Vi laver den bedste indsats 
ved at fokusere på det unge 
menneske. Individ frem for 
system. I tager udgangs-
punkt i forvaltningen og vil 
straks ansætte f lere folk, 
sagde Venstre-manden til de 
andre partier.

Partifællen Morten Dah-

lin (V) var endnu hårdere i 
sin modkritik.

- Flertalsgruppen nægter 
desværre at lytte til Ven-
stres input, men kører deres 
egen uambitiøse dagsorden 
igennem til skade for de 
unge arbejdsløse i Greve, 
sagde han. Venstre har tid-
ligere været fremme med 
deres eget forslag baseret 
på en ungeenhed inspireret 
af Ringsted, men det har de 
andre partier ikke set nød-
vendigt.

Effekten af de fire nye 

ansættelser er svær at be-
regne og afhænger også af 
de fremtidige konjunkturer i 
verdensøkonomien, men der 
skulle ikke gå meget mere 
end en måned, før Greve 
kommune har fi re nye med-
arbejdere på lønningslisten. 

Husker 80’erne
Borgmeter Barlach (K) hav-
de dog en sidste salut til de 
yngre medlemmer af byrå-
det.

- Jeg er så gammel, at jeg 
har set en generation blive 

tabt i 1980’erne, og det vil 
jeg ikke være med til igen, 
lød det fa borgmesteren.

Byrådet har allerede sat 
fl ere andre initiativer i gang. 
Blandt andet et partnerskab 
med Dansk Byggeri som 
ifølge borgmesteren i andre 
kommuner har fået mellem 
20 og 40 unge mennesker i 
arbejde.

abn

Stort udvalg i frugttræer, roser, rhododendron, 
hortensia, magnolia, sommerfuglebuske og meget andet!

UDPLANTNINGSMARKED!

Møllesvinget 6 - 2690 Karlslunde - Tlf. 4615 0008

Man. til tors.  10.00 - 18.00

Fredag  08.30 - 18.30  

Lørdag  08.30 - 18.00

Søndag  09.30 - 18.00

Krukkerne har vi selvfølgelig også... 

F. eks. frugttræer 
– mange forskellige slags
 

Pr. stk. 199,-

Rhododendron
Fra 69,-

HUSK
vi kan lave alt indenfor blomster til bryllup og konfi rmation 

m.m.

Alt i fo
rskellige jordtyper 

til alle formål!

Plantesække, rhododendron 

jord, dækbark, pyntebark og 

meget andet…

SPAR MOMSENPå disse produkter fratrækker vi momsen. Gælder fredag, lørdag og søndag i denne uge

Sommerfuglebuske
frugtbuske, hortensia, syren, 
roser, blåbær, klatremix
 

Pr. stk. 7995

Greve til kamp mod ungearbejdsløshed
Byrådet vil ikke risikere at tabe en generation på gulvet

Ishøj: Et skur og en car-
port brændte ud, mens 
brandvæsenet nåede at 
slukke ilden, inden den 
for alvor fi k fat i et hus på 
Ørnekærs Vænge i Ishøj. 

Beboerne på Ørnekærs 
Vænge i Ishøj fik sig i går 
aftes en alvorlig forskræk-
kelse, da de klokken 22.32 
opdagede, at der var ild i de-
res carport og skur.

Da brandvæsenet nåede 
frem, var der kraftig ild i 
carporten, og ilden havde 
netop fået fat i udhænget på 
huset. Heldigvis fi k brand-
væsenet hurtigt ilden under 
kontrol, så branden ikke 
bredte sig til huset eller na-
boens murede garage.

- Vi må formode, at det er 
en form for kortslutning, der 

har startet branden, siger 
indsatsleder Nikolaj Ander-
sen, der oplyser, at beboerne 
havde værksted med blandt 
andet vaskemaskine i sku-
ret. 

Brandvæsenet rykkede ud 
med fi re brandkøretøjer med 
11 mand og et køretøj med to 
mand, for at slukke ilden. I 
skuret havde beboeren nogle 
camping gasf lasker, som 
brandvæsenet hurtigt bar 
ud, fordi de var bange for, at 
de skulle eksplodere, men si-
tuationen med gasfl askerne 
nåede ifølge Nikolaj Ander-
sen ikke at blive farlig, da 
gasfl askerne havde tømt sig 
selv.

Carporten og skuret ud-
brændte.

ploug 

Kraftig ild i 
husets carport
Carport stod i fl ammer

Brandvæsenet nåede frem, netop som ilden havde fået fat i 
udhænget på huset. Foto: www.brand-ishoj.dk



WEEKEND   /   27. april 20128    Sydkysten

Greve: ErhvervsCentret i 
Greve har allerede været 
i fuld funktion i et par 
måneder, men nu ind-
vies det nye center med 
en  åbningsreception 2. 
maj kl. 15.00, hvor der vil 
være flere åbningstaler 
og lidt lækkert at spise. 
Både virksomheder og 
samarbejdspartnere er 
inviteret til at medvirke 
til at gøre åbningsrecep-
tionen festlig.

Siden starten af 2012 har 
det nye teams medarbejdere 
arbejdet for at realisere en 
ambitiøs plan om at skabe et 
sammenhængende service-
tilbud til Greves erhvervsliv, 
så man som erhvervsdriven-
de kun behøver at henvende 
sig ét sted for at bede om 
hjælp hos kommunen. Er-
hvervsCentret fungerer som 
bindeled mellem virksom-
hederne og de kommunale 
centre.

Nu lyder det fra erhvervs- 
og turistchef Tina Charlotte 
Koeffoed, at ErhvervsCen-
tret er i fuld funktion og al-
lerede længe har håndteret 
henvendelser fra virksom-
heder på mange af de ser-
viceområder, ErhvervsCen-
tret tilbyder erhvervslivet 
i Greve hurtig og effektiv 
hjælp til. Både iværksætteri 
og store virksomheder.

Med ErhvervsCentret har 
virksomhederne i Greve 

Kommune fået én synlig 
indgang til erhvervsfrem-
mesystemet. Hele den brede 
vifte af tilbud om sparring 
og kurser for iværksættere 
og virksomheder i Greve og 
Solrød Kommuner, som før 
blev håndteret af København 
Syd Erhvervscenter, hører 
nu hjemme i ErhvervsCen-
tret i Greve. 

Dialog
Men også når virksomheder 

har behov for at komme i 
dialog med Greve Kommune 
i en bestemt situation, til-
byder ErhvervsCentret at 
hjælpe. Endelig er en vigtig 
opgave for ErhvervsCentrets 
medarbejdere at lytte til 
virksomhedernes holdning 
til den praktiske politik, der 
udøves på erhvervsområdet i 
kommunen.

Det foregår blandt andet 
ved virksomhedsbesøg hos 
kommunens virksomheder, 
hvor erhvervs- og turistchef 
Tina Charlotte Koeffoed 
sammen med borgmester 
Hans Barlach (K) og kom-
munaldirektør Allan Ven-
delboe besøger et antal virk-
somheder om året. Formålet 
med møderne er ifølge Tina 
Charlotte Koeffoed at drøfte 
erhvervslivets vilkår og ud-
viklingsmuligheder i Greve 
Kommune - herunder hvad 
Greve Kommune konkret 
kan gøre for bedre at under-
støtte de lokale virksomhe-
ders muligheder for vækst 
og udvikling. 

- Vi har indtryk af, at 

virksomhederne er glade for 
vores besøg og over hvor let 
det er at komme i dialog med 
kommunen om specifikke 
behov i virksomheden. Men 
i Greve ønsker vi en tæt dia-
log med vores virksomheder, 
og vi vil gerne høre, hvad der 
kan blive endnu bedre, siger 
Tina Charlotte Koeffoed.

Det er gratis at deltage i 
åbningsreceptionen 2. maj, 
hvor både borgmester Hans 
Barlach og erhvervs- og 
turistchef Tina Charlotte 
Koeffoed vil fortælle mere 
deltaljeret om tankerne bag 
ErhvervsCentret og de man-
ge attraktive tilbud, virk-
somhederne allerede længe 
har kunnet benytte sig af. 
Åbningsreceptionen finder 
sted i selve ErhvervsCentret 
på Korskildelund 6, Greve, 
hvor der også udlejes kon-
torer til mindre virksomhe-
der. 

Find mere information på 
erhvervscentret.greve.dk el-
ler kontakt ErhvervsCentret 
på telefon 36 91 50 00. 

ErhvervsCentret i Greve indvies
Virksomhederne har med etableringen af centret fået endnu lettere adgang til kommunens servicefunktioner 
og de mange erhvervsservicetilbud

Mandag 30. april og tirsdag 1. maj kan vi tilbyde dig et gratis, elektronisk synstjek, der på mindre end 

et minut kan afklare, om dit syn har ændret sig. Det koster ikke noget; og skulle der i forlængelse 

af tjekket være behov for en udvidet synsprøve, tilbyder vi også denne kvit og frit. Normalt koster 

den kr. 110,-

KompletTilfreds > eller pengene tilbage

Så giver vi et 
gratis synstjek
30. april og 1. maj

Gi’ dit syn 
60 sekunder.

Bestil tid på 7013 0111

Bestil synsprøve på louisnielsen.dk  

eller på telefon 7013 0111 

Hundige · WAVES · Butiksindehaver Henrik Bruun
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Greve: 155 glade børn har 
festet løs på Karlslunde 
Skole. 

For andet år i træk holdt 
eleverne i 0.-3.klasse fest, og 
det blev igen en stor succes. 
90 pizzaer blev med store 
glæde spist ved klasseborde, 
og der lød højlydte skål i so-
davand fra de festklædte pi-
ger og drenge. 

Et par dygtige dansegrup-
per viste deres fine show 
og alle sang med på et par 
skønne fællessange. Elever-
ne harvdeselv været med til 
at bestemme programmet, 
så der var tid til både sang, 

mad, musik og dans. Livs-
glæden og kammeratska-
bet lyste ud af de dansende 
børn og frembragte smil hos 
de hjælpende forældre og 
lærere. Hjælpsomheden og 
opbakningen fra forældrene 
har igen været stor. 

- Det sociale samvær er 
meget gavnende for ele-
vernes generelle trivsel i 
skolen. Vi oplever tit, at de 
sociale arrangementer styr-
ker elevernes lyst til at lære. 
Forældrenes opbakning og 
deltagelse styrker skolens 
hverdag, siger inspektør 
René Williams. 

Karlslunde-
fest giver 
god trivsel
90 pizzaer blev med store glæde 
spist ved klasseborde, og der lød 
højlydte skål i sodavand

Livsglæden og kammeratskabet lyste ud af de dansende børn 
og frembragte smil hos de hjælpende forældre og lærere.
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Solrød: Natten til tirsdag 
klokken 03.25 fi k politiet 
en anmeldelse om et ind-
brud på Solrød Gymna-
sium. 

Det lykkedes, natten til 
tirsdag en vægter at tilba-
geholde en indbrudstyv på 
Solrød Gymnasium, hvor 
der var blevet brudt en dør 
op. Umiddelbart efter an-
meldelsen ankom politiet til 
gymnasiet og anholdt den 
tilbageholdte, der viste sig 
at være en 33-årig mand 
fra Solrød. Der var stjålet 
diverse elektroniske effek-
ter samt nogle computere, 
som den anholdte oplyste at 

have gemt i et nærliggende 
buskads. Da den anholdte 
viste gemmestedet, var com-
puterne væk. Eftersøgning 
i området med en tjeneste-
hund viste ingen tegn på, at 
nogen personer havde været 
det påviste sted. Ved ransag-
ning af den anholdtes bopæl 
fandt politiet alle de stjålne 
effekter fra gymnasiet.

Politiets jurister vil efter 
afhøringen af den anholdte 
afgøre, om han skal frem-
stilles i grundlovsforhør. Det 
fortæller Midt- og Vestsjæl-
lands Politi. 

jm

Indbrud 
på Solrød 
Gymnasium
Vægter tilbageholdt indbrudstyv

Greve: EN kiosk på Lille-
holm i Mosede er natten til 
tirsdag omkring klokken 

03.10 blevet udsat for. Et ind-
gangsparti er blevet brudt 
op, og der har været færden 

i butikslokalet. Der er blevet 
stjålet ukendt antal cigaret-
kartoner af forskellige mær-

ker. Det fortæller Midt- og 
Vestsjællands Politi.

Indbrud i kiosk

Greve: Mandag formid-
dag omkring klokken 
11.00 fik politiet en an-
meldelse om et indbruds-
forsøg på Vandværksvej. 
En person i boligen hørte 
en lyd, fra stuen. Det vi-
ste sig, at to mænd var i 
færd med at bryde vindu-

et op. Begge personer var 
iført hættetrøjer og unde-
ransigtet var skjult af et 
stykke stof. De forsvandt 
i en lille mørk personbil 
af Seat eller lignende. 
Det meddeler Midt- og 
Vestsjællands Politi. 

Hørte indbrud

Nyt fra Greve Kommune

Ny digital Borger-

service åbner 30. april 

Efter flere måneders ombygning åbner 
vi nu den nye digitale Borgerservice på 
Greve Rådhus. Det sker:

Mandag den 30. april, kl. 10.00

Borgerservice, Greve Rådhus

Åbningen vil være lidt festlig med tale af 
borgmester Hans Barlach. Vi byder på en 
kop kaffe og en kage, og til børnene vil 
der være balloner. 

Bagefter kan vi hjælpe dig med informati-
onssøgning eller selvbetjening på nettet.
Alle er velkomne. Vi glæder os til at byde 
dig velkommen i fremtidens digitale Bor-
gerservice.

Husk dit nøglekort 

fremover

Når du fremover kommer i Borgerservice 
på rådhuset, skal du huske dit nøglekort til 
NemID. For fra mandag den 30. april vil vi 
betjene dig ved en computer, når du kom-
mer i Borgerservice. Da de fleste transak-
tioner (?) kræver, at du bruger dit NemID, 
skal du medbringe dit nøglekort til NemID, 
når du besøger os. 

Har du ikke et NemID, kan du få et i Bor ger-
service, hvis du husker pas eller kørekort. Du 
kan også bestille et NemID på www.nemid.nu

Husk, at du kan ordne mange ting selv via in-
ternettet. Du kan se mere på www.greve.dk

Informationsmøde om 

delebiler

Greve Kommune har fået to delebiler. Kom 
og hør nærmere ved informationsmødet, 
som afholdes af LetsGo (tidl. Delebilfon-
den), som administrerer bilerne. 

Onsdag den 2. maj kl. 19:00  

Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve

Mere information om delebiler findes på 
www.greve.dk/delebil eller www.letsgo.dk

Rygestopkurser
Greve Kommune tilbyder gratis rygestop-
kursus for borgere i Greve Kommune. 

Kurset afholdes af Hundige Apotek  

Et rygestopkursus består af fem møde-
gange á ca. 2 timer fordelt over 6 uger.

Tilmelding på Hundige Apotek eller på 
deres tlf. 43 90 33 55

Mødegange: d. 8. maj, 15. maj, 22. maj, 
29. maj og 12. juni 2012.

Ovennævnte tirsdage fra kl. 16 – 18.30 på 
Hundige Apotek, Over Bølgen, Waves.

Tilmelding og yderligere information ved 
henvendelse på Greve Kommunes Sund-
hedsteam tlf. 43 97 99 05 eller e-mail: 
sundhedsteam@greve.dk

Bliv røgfri inden 

 sommer

Greve Kommune afholder” Kom & Kvit” 
rygestopkursus - efter Kræftens Bekæm-
pelses nye koncept. Kurset er gratis for 
borgere i Greve Kommune.

Kursusforløbet strækker sig over 8 møder 
á 1½ time, hvor vi diskuterer forskellige 
emner om rygestop.

Kurset foregår kl. 09.30 – 11.00 på 
 følgende dage: 
onsdag    9. maj, 
onsdag  16. maj, 
tirsdag  22. maj, 
onsdag  30. maj, 
onsdag    6. juni, 
onsdag  13. juni, 
onsdag  20. juni
onsdag  27. juni.

Du kan høre nærmere og tilmelde dig ved 
at ringe til Center for Sundhed & Plejes 
Sundhedsteam på tlf. 43 97 99 05 eller 
e-mail: sundhedsteam@greve.dk

Du kan også læse mere om det nye kon-
cept på www.komogkvit.dk

Greve Svømmehal – 

ændrede åbningstider

Ændret åbningstid på fredage

Fra 1. maj 2012 ændres åbningstiden i 
Greve Svømmehal således, at der lukkes 
kl. 18.30 om fredagen. Billetsalg lukker 
17.30 og opkald fra bassinerne kl. 18.00.

Lukning på grund af stævne

I weekenden 11. - 13. maj 2012 afholdes 
der Øst årgangsmesterskab for gruppe 2 
svømmere i Greve Svømmehal.

Greve Svømmehal lukker derfor kl. 14.30, 
billetsalg lukker kl. 13.30 og der er opkald 
fra bassinerne kl. 14.00, fredag den 11. 
maj 2012 og der holdes lukket lørdag 
den 12. maj 2012 og søndag den 13. maj 
2012.

Øvrige ændrede åbningstider i maj

Bededag fredag den 4. maj 2012 
–  LUKKET

Kristi Himmelfartsdag torsdag den 17. maj 
2012 – LUKKET

Fredag den 18. maj 2012 – åben kl. 6.30 
– kl. 17.00, billetsalg lukker kl. 16.00 og 
opkald fra bassinerne kl. 16.30.

Pinsedag søndag den 27. maj 2012 
–  LUKKET

2. Pinsedag mandag den 28. maj 2012 
–  LUKKET

Velkommen i Greve Svømmehal 

– din svømmehal 

Greve Bibliotek

Lukkedage

Greve Bibliotek, Karlslunde Bibliotek og 
Tune Bibliotek holder lukket 1. maj og 4. 
maj, Store Bededag.

Greve Kommune

Rådhusholmen 10, 2670 Greve
www.greve.dk
Telefon 43 97 97 97
E-mail: raadhus@greve.dk

Elektronisk selvbetjening:

www.greve.dk - døgnet rundt

Åbningstider 

Mandag-onsdag ................ kl. 10.00-14.00
Torsdag:  Borgerservice  ..... kl. 10.00-18.00

Øvrige rådhus  ..... kl. 10.00-17.00
Fredag: ............................................ Lukket

Telefontider

Mandag-onsdag: ................. kl. 9.00-13.00
Torsdag: ............................... kl. 9.00-17.00
Fredag: ................................. kl. 9.00-12.00

Greve Kommune

I Greve er livet grønt, og der er gode udfoldelsesmuligheder. Kommunen er i front og et godt sted at drive virksomhed i. Greve 
Kommune arbejder sammen med erhvervslivet for at skabe optimale rammer for virksomhederne. Kommunen samarbejder med 
nabokommunerne, Region Sjælland og Hovedstadsområdet om de områder, hvor fællesskab gør stærk. I Greve Kommune læg-
ges der desuden vægt på, at medarbejderne har høj trivsel, gode arbejdsforhold, størst mulig indflydelse på eget arbejde og giver 
borgerne en professionel betjening.Håndværkerbyen 42 - 2670 Greve - 43 69 11 62  

www.vinslottet.nu

Fontanet er fremstillet af Cinsault, 
Grenache, Carignan & Syrah. 

Altså de helt klassiske druer for området. 
Ingen fadlagring. 

Fontanets vine er drikkeklare ved fl askning 
og deres frugt er allermest charmerende 
helt ung.

Udsalgspris  

KR. 45,- 
(ved 12 fl asker)

Normal pris kr. 65,00 

Tilbuddet er gældende fra 
fredag den 27. april til og med 

lørdag den 5. maj 2012.

2011 FONTANET ROSÉ 
“LES TERRASSES”

LANGUEDOC-ROUSSILLION

Smagekommentar:
”Smuk rødgylden farve. Delikat duft af 
blomster, bær og frugt. Lækker indbydende 
og halvtør smag. Oplagt som køligt tørst-
slukkende glas eller til let fi sk / salater.” 

Køb også via netbutik på

www.vinslottet.nu



FANTASTISK BELIGGENHED PÅ STRANDSIDEN NÆR STRANDPARKEN

Åbent hus
søndag 29. april
kl. 13.00-13.30

Søvangs Alle 12
2635 Ishøj

 

Du kan læse Boligdrømme 
på sydkysten.dk

Sagsnr: 27300178

Bolig: ....................................................  107 m2

Grund:  ..................................................  755 m2

Rum/vær.:  .................................................. 4/3
Plan:  ................................................................ 1
Opført:  ....................................................  1983
Energimærke:  ................................................ E

Kontant: 2.695.000 Udbetaling: 135.000
Brutto: 15.543 Netto: 13.537

Alternativ finansiering: Pauselån
Brutto: 6.905  Netto: 6.636

Ugens Bolig
A

N
N

O
N
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EDC Mæglerne Bjarne Hansen A/S 

Vejlebrovej 114 • 2635 Ishøj

Tlf. 4373 5000 • www.edc-bjarnehansen.dk

Flot ejendom med afvalmet tag på 
strandsiden i Ishøj. Superbeliggenhed i
forhold til den dejlige Køge Bugt Strand-
park samt gode indkøbsmuligheder i
Ishøj Byventer og off entlig transport. 
Ejendommen ligger endvidere tæt på
skole og daginstitutioner.

Indretning: 
Entré, dejligt fl isebadeværelse med brus, 
stor vinkelstue med brændeovn, dejligt 
HTH spisekøkken fra 2000, soveværelse, 
børneværelse / kontor, bryggers med 
naturgasfyr, suveræn dejlig udestue. 
Ejendommen er placeret godt på grun-
den så man får mest muligt ud af solen 
og haven.

Udbygget stisystem i kommunen, der 
gør det nemt og sikkert at komme rundt 
på cykel eller gåben. Skolevejen er mere 
sikker.

Dejlig klitsandstrand ligger tæt på i Køge 
Bugt Strandpark hvor bl.a. også Kunst-
museet Arken er placeret tæt på den 
dejlige lystbådehavn i Ishøj.

Overtagelse: Efter aftale.
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Svar på læserbrev bragt i 
Sydkysten den 20/4 2012: 

Greve Byråd havde punk-
tet »Overdragelse af vejbe-
lysningen på private fælles-
veje« på dagsordenen den 27. 
marts 2012. Sagen handler 
om overdragelse af belys-
ningen på private fællesveje 
til grundejerne.  Grunden til 
at Greve kommune har over-
vejet en overdragelse af be-
lysningen er, at kommunen 

i lighed med mange andre 
kommuner, indtil nu har på-
taget sig at betale for vejbe-
lysningen på private fælles-
veje. Betalingen bygger på 
et frivilligt grundlag, men i 
dag er lovgivningen således, 
at belysning af private fæl-
lesveje som udgangspunkt 
er en grundejerforpligtelse 
jf. privatvejsloven § 45. 
Heraf følger, at en kommune 
ikke i nogen situation, på 

grundlag af privatvejsloven, 
er forpligtet til at betale for 
belysning af private fæl-
lesveje.  Ønsker en kom-
mune alligevel at betale for 
belysningen, kan dette ske 
med hjemmel i kommunal-
fuldmagtsreglerne, såfremt 
der er en særlig kommunal 
interesse i belysning af den 
eller de pågældende veje. 
En praksis, hvorefter en 
kommune uden at foretage 

sådanne konkrete vurderin-
ger af behovet på de enkelte 
veje, betaler for al vejbelys-
ning i kommunen, herunder 
for belysning på alle private 
fællesveje, er derfor som ud-
gangspunkt ikke lovlig. Med 
henvisning til princippet om 
lovmæssig forvaltning skal 
der altså være en særlig inte-
resse, ellers bør kommunens 
betaling bringes til ophør.  
Sagen er fortsat til drøftelse 

og afventer fornyet politisk 
behandling. Overdragelsen 
af belysningen på de private 
fællesveje er således ikke 
vedtaget endnu. Når sagen 
er sendt til fornyet politisk 
behandling, er det bl.a. med 
henblik på, at kommunen 
ønsker at træffe det rigtige 
valg, herunder at skitsere 
mulige løsninger.  Som lan-
det ligger lige nu, ser det ud 
til at forslaget vil blive taget 

af og dermed, at det efter al 
sandsynlighed ikke bliver 
gennemført.

Hans Barlach (K)
Borgmester i Greve

Debat

  INFORMATIONSDAGE DEN 6., 20. OG 27. MAJ

Ring og hør mere på telefon 4332 7700 
eller besøg os på www.ishojgolf.dk

Ishøj Golf og Ishøj Golfklub afholder 
en stribe informationsdage søndagene

d. 6., 20. og 27. maj fra kl. 11-13 hvor 
der vil være rig mulighed for at møde 
repræsentanter fra både klub og bane og 

få svar på alle spørgsmål omkring Ishøj 
Golf og golfsporten generelt.

Vi fortsætter i 2012 med at køre uden 
indskud og uden spillebeviser. Du kan 

rent faktisk blive medlem - inkl. DGU-

kort - for kun Kr. 800,- Kom forbi og hør 
hvilket medlemskab der passer til dig.

Vel mødt!

800,-
Inkl. DGU-kort. 

Det bliver ikke 

billigere!

Ishøj Golf A/S
��������	
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Vejbelysningen på private fællesveje

De’ ikk’ så tosset endda! 
Der er mange udtalelser 
om, hvad der sker i Greve 
Midtby Center. Det meste 
går på, at så lukker den 
ene fra den ene adresse til 
en anden - kun for penge-
nes skyld osv. Det værste 
var, at et decideret ser-
vice-fi rma, nemlig Nordea, 
i stedet for at ligge midt 
i centret f lyttede »langt 
væk« - det virkede noget 
dumt for os kunder.

Men ti lbage ti l det 
yderst positive: Det er nu 
muligt at sætte sig ind et 
hyggeligt sted og få noget 
at spise sammen med en 

god betjening. Hvis I ikke 
har gættet det endnu, så 
kan jeg afsløre, at stedet 
hedder Under Uret. Det 
gælder hele ugen - også 
søndagsfrokosten!

Efter mange år, hvor 
man kun gik efter de unge 
mennesker fredag og lør-
dag nat, har man nu luk-
ket op alle de andre dage 
for spisning med frokost 
og daens ret. Jeg har set, 
hvordan frokost-madderne 
ser ud. Det var en nydelse. 
Det var lige før, jeg blev 
sulten igen, og det var kun 
en halv time siden, at jeg 
spiste sidst. Jeg må ind-

rømme, at jeg nok ikke tør 
komme der så ofte, som jeg 
plejer, af den årsag, at jeg 
er bange for, at jeg i løbet 
af kort tid ikke vil kunne 
passe mit tøj.

Men til sidst skal der 
ligge et velkommen til Kok 
Mads: Han er god til mad 
- hvad skulle han ellers 
være med det navn - ikk’. 
Jeg vil også sige daw til 
Søren men hele familien.

Dan Helstrøm
Søjlegården 48 B
Greve

De’ bar’ dejli’
I Havdrup er arbejdsgrup-
pen, bestående af repræ-
sentanter fra Fodbold, Bad-
minton og Gymnastik og 
Havdrup Skole, i fuld gang 
med at give input og ønsker 
til Solrød Kommune om ud-
formningen af den nye Hal 
2.  Vi er meget taknemme-
lige over at være inviteret 
med til at udforme den nye 
hal og tror, at vi i fællesskab 
med kommunen kan få lagt 
de helt rigtige rammer for 
at gøre Havdrup Hallen til 
et samlingspunkt for Hav-
drup- borgerne. 

Alle afdelinger i Havdrup 
Gymnastik & Idrætsfor-
ening ser med glæde frem til 
den dag, hvor vi kan tilbyde 
brugerne den tiltrængte ud-

videlse. Især gymnastikken 
glæder sig over, at de kan 
holde fl yttedag fra den lille 
sal på skolen til en ny hal 
med tilhørende multisal, 
men også Havdrup Skole vil 
få rig mulighed for at lave 
fl ere aktiviteter under mere 
optimale forhold. 

Havdrup Gymnastik & 
Idrætsforening tror på, at 
tilgængelighed og f leksi-
bilitet er vigtige nøgleord, 
når vi ser på den fremtidige 
brug af halfaciliteterne i 
Havdrup. Borgerne har be-
hov for at dyrke idræt, når 
de har mulighed for det, og 
det er vigtigt at kunne til-
byde nye aktiviteter når be-
hovet opstår. Alt det har vi 
bestræbt os for, at bidrage 

med i arbejdsgruppen. Vi vil 
gerne takke kommunen og 
byrådet for den tillid de har 
vist os. Til gengæld har ar-
bejdsgruppen brugt mange 
timer på at skabe de bedste 
rammer for byens borgere.

Anette Gammelvind 
Formand Havdrup 
Gymnastik & Idræts-
forening 

Vi  glæder os 

Især gymnastikken glæder sig 
over, at de kan holde flytte-
dag fra den lille sal på skolen 
til en ny hal med tilhørende 
multisal.
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Sport

SYDKYSTEN SYD & NORD 
UGE 18
udgivelse den 1. maj
Deadline for annoncebestilling 
fredag den 27. april kl.16.00

SYDKYSTEN WEEKEND
UGE 18
UDKOMMER IKKE

Find os på facebook

UDGIVELSE SAMT DEADLINE 
I FORBINDELSE MED 

ST. BEDEDAG

Sydkysten

Sydkysten.dk

Volleyball: Det blev en 
stor weekend for Ishøj 
ved DM i teenvolley i 
Odense.

Klubbens piger vandt 
guld, men drengene vandt 
sølv. Teenvolley er to eller 
tre spillere på en mindre 
bane, men lige så krævende 
som spillet på stor bane, da 
der er mange boldkontakter 
hele tiden.

Dreamteams
Ishøj stillede til DM med de 
bedste 7.klasser fra klubben 
– og de viste sig som nogle 
dreamteams.

Pigerne, Maryem Obari 
og Mathilde Dahl, begge Is-
høj, var på forhånd blandt 
favoritterne idet de to uger 
forinden også var blevet 
Sjællandsmestre. De endte 
med at vinde DM i endda 
overraskende suveræn stil.

Pigerne var meget disci-
plinerede og vandt samtlige 
kampe 2-0 - og blev dermed 
danske mestre uden at afgi-

ve et eneste sæt. Undervejs 
besejredes Fortuna Oden-
se, Marienlyst, Holstebro 
KFUM, Gentofte – og en-
delig i fi nalen Ubberud fra 
Odense vest.

-Maryem og Mathilde 
fik stor ros for deres flotte 
teknik - og ikke mindst for 
deres virkelig gode samar-
bejde på banen. Mange træ-
nere var henne og spørge, 
om vi i Ishøj gav spillerne 
noget særligt at spise eller 
hvordan man blev så gode?, 
fortæller den stolte træner, 
Erling Böttcher.

Jeg svarede, at pigerne 
her er startet med kidsvolley 
allerede i 1.- og 2.klasse - og 
så er de fl ittige til at træne 
3-4 gange om ugen med op-
bakning hjemmefra. Så fø-
rer det til noget.

Sølv til drengene
Drengeholdet bestod af Mads 
Thomsen, Ishøj, og Magnus 
Lemkuhl Holm, Solrød.

De lagde ud med sikre 2-

0 sejre i deres indledende 
pulje over Vodskov (Ålborg 
nord), over Kerteminde og 
Brøndby-Rødovre, mens de i 
den sidste puljekamp måtte 
ud i en lang tre sæts kamp 
mod nogle stærke drenge fra 
Hundested. Men med pul-
jesejren blev drengene også 
klar til semifinalerne om 
søndagen.

I semifinalen mødte de 
Vestsjælland og vandt en 
overbevisende sejr på 2-0.

Finalen to timer senere 
blev dog tabt til et klart bed-
re hold fra Hvidovre.

Også drengeholdet fra Is-
høj blev rost for deres fl otte 
teknik, gode server og især 
godt angrebsspil med mas-
sevis af hårde smash, velpla-
cerede smash og gode lobs. 

De to drenge er også star-
tet tidligt med kidsvolley 
og træner fl ittigt 3-4 gange 
ugentligt. 

jh

Både guld og sølv
til Ishøj i teenvolley
Både drenge- og piger i besiddelse af god teknik

Danmarks bedste piger i te-
envolley U14 kommer fra 
Ishøj: Maryem Obari (t.v.) og 
Mathilde Dahl (t.h.), samt de-
res coach Erling Böttcher.

Fodbold: Piger og drenge 
kan få en fodboldoplevel-
se til sommer.

Flere klubber i lokalom-
rådet står som arrangør af 
DBU Mikrofodboldskoler, 
som er for de seks- til otte-
årige og dermed de yngste 
drenge og pigers svar på den 
»rigtige« DBU Fodboldskole

Mikrofodboldskolen holdes 
i år over to weekender 27.-
29. april eller 11.-13. maj.

Som følge af deltagernes 

alder skal enten mor, far el-
ler en anden voksen hver dag 
følges og deltage med barnet 
på mikrofodboldskolen.

Hermed er der lagt op til 
en stor fælles fodbold- og 
legeoplevelse. Weekenden 
byder på træning gennem 
lette tekniske øvelser og al-
mindelig leg. I en meget stor 
del af legene og trænings-
øvelserne er den voksne ak-
tivt inddraget som medspil-
ler, målstolpe, dommer m.v. 

I lokalområdet er der bl.a. 
mikrofodboldskole i Brønd-
byernes IF 27.-29. april, 
Karlslunde IF 11.-13. maj, 
Køge BK 11.-13. maj, SB 50 
Fodbold Ishøj 11.-13. maj, 
Solrød FC 11.-13. maj, Tune 
11.-13. maj og Vallensbæk 
11.-13. maj. Talrige klub-
ber i lokalområdet har også 
DBU Fodboldskole for børn 
årgang 2004-2006. De fore-
går i uge 27 til 32. Nærmere 
oplysninger hos DBU. jh

Fodboldoplevelse
for piger og drenge
Flere DBU mikrofodboldskoler i lokalområdet

Cricket: Ishøj var med 
helt fremme ved de dan-
ske indendørsmesterska-
ber.

DM blev afviklet i Ishøj 
Idrætscenter, hvor Svan-
holm dominerede ved at 
vinde to af tre rækker, mens 
Ishøj sikrede sig to sæt bron-
zemedaljer hos lilleputter og 
drenge. Turneringen spilles 
i tre aldersgrupper med de 
to bedste fra henholdsvis øst 
og vest som deltagere.

Det kunne nemt være 
blevet til gevinster i alle 
tre rækker for Svanholm, 
men det kunne også være 
blevet til nul, for både AB 
hos juniorerne og Horsens 
hos putterne var tæt på at 
vælte Svanholm af pinden. 
Tidligere på sæsonen har 
Svanholms seniorer vundet 
det sjællandske indendørs-

mesterskab, så Brøndby-
klubben er helt dominerende 
indendørs. Juniorfi nalen var 
en utrolig inciterende match 
mellem de to arvefjender 
i københavnsk ung doms-
cricket Svanholm og AB. 
Førstnævnte plejer at løbe af 
med sejren, men her tydede 
alt på, at AB for en gangs 
skyld skulle bliver etter. Da 
Svanholm gik ind i kampens 
sidste to overe var holdet 27 
points bagud i forhold til 
AB`s indledende score på 
148, men havde 3 gærder 
i behold. Næstsidste over 
indbragte 16 og sidste overs 
fire første bolde indbragte 
alle treère og så passerede 
Svanholm. Svanholm stod 
i den højst utraditionelle si-
tuation, at holdet manglede 
sin bedste spiller - fordi han 
var med seniorlandsholdet 

til VM-kvalifi kation i Dubai, 
nemlig Basit Javed. 

Svanholms drenge endte 
på 2. pladsen efter Odense. 
Anføreren Mads Henriksen 
blev udnævnt som denne al-
dersgruppes bedste spiller.

Ishøj viste igen sin store 
bredde på ungdomssiden og 
var tillige skyld i, at Svan-
holm ikke vandt drenge-
turneringen, Ishøj sikrede 
sig sin eneste sejr ved at 
slå Horsens og sikrede sig 
dermed broncemedailler. 
Uden denne Ishøj-sejr var 
tre klubber endt lige – og her 
havde Svanholm bedste kort 
på hånden.

Ishøjs drenge havde Ali 
Akhtar som bedste, mens 
Nabil Akhtar var bedst hos 
putterne, der blev nr. 3 efter 
Svanholm og Horsens.  
    jh

To gange bronze
til unge i Ishøj
Indendørsmesterskaber i cricket afviklet i Ishøj 
Idrætscenter

Fodbold: Det kører ikke 
rigtig for Ishøj United i 
serie 2.

Ishøjs oprykkere er 
kommet under ekstra pres 
i bunden af rækken efter 
ugens kamp, der samtidig 
sikrer Hareskov en posi-
tion lige over nedrykker-
stregen.

Ishøj United tabte nem-

lig 0-2 (0-2) hjemme til 
Hareskov.

- Men resultatet er me-
get misvisende i forhold 
til spil og chancer. Vi var 
suverænt bedre end de, 
kreerede masser af chan-
cer, men manglede skarp-
heden. De fi k til gengæld 
to lette mål i starten af 
kampen og gik derefter 

massivt i defensiven, siger 
Ishøjs træner Ramazan 
Yellidag.

Største afbrænder stod 
Martin Rosenquist for 
sidst i første halvleg, da 
han skød forbi mål fra el-
lers helt fri position i det 
lille felt. I anden halvleg 
var Martin Nielsen tæt på 
et par gange. jh

Ishøj United under
pres i bunden



SIDSTE 4 DAGE
KÆMPERABATTER
PÅ VORE ENGROSPRISER

Fredag kl.13-18. lørdag og søndag 10-16
Sidste dag mandag den 30. april kl.13-18

Nu er det

sidste chance for at købe,

allergivenlige kvalitetstæpper

tilpasset Skandinavisk møbelstil, til

LANGT UNDER 

1/2 BUTIKSPRIS

og også langt under priserne hos

de danske og udenlandske netbutikker.

HUSK: De kan stadigvæk

låne tæpper med hjem i udvalg.

Vi har naturligvis også gratis levering.

Vi hjælper gerne med at placere 

tæpperne under eventuelle

møbler.

www.Twww.TÆPPEGALLERIETÆPPEGALLERIET.dk.dk
Theilgaards Alle 3B ∙ 4600 Køge ∙ Tlf. 4011 3016Theilgaards Alle 3B ∙ 4600 Køge ∙ Tlf. 4011 3016

Kørevejledning: Adressen fi ndes ikke på ældre GPS, men kør efter 
Slåenvej 1, 4600 Køge, så ligger vejen på den anden side af Københavnsvej
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Sport

Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
Telefon 4357 7575 - Fax 4357 7213
www.ishoj.dk

Mød os på
www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

Ishøj - en 

Se job på
ishoj.dk/job

kan ses på 
www.ishoj.dk

TV-Ishøjs 
programoversigt

1

Ishøj Bibliotek
- Det sker i den kommende tid:

Livet efter hjertesygdom
Hjerteforeningen i Ishøj og Vallensbæk inviterer til 
foredrag om hjerterehabilitering onsdage d. 2. maj 
2012 kl. 19.00 på Korsagergaard, Vejlegårdsvej 
121, 2625 Vallensbæk.
Afholdes af overlæge dr. med. Jens Rokkedal 
og sygeplejerske Anne M. Kurtzhals og Anne 
Gotfredsen. Alle tilknyttet Glostrup Hospital.

Vil du lære at cykle eller lære andre at cykle?
Vi starter d. 19. maj 2012 og cykler hver torsdag 
indtil sommerferien. Alle, dvs. ejer eller ikke-ejer af 
en cykel kan være med. 
Sted: Glashuset, Østergården 19A, 2635 Ishøj
For mere info. kontakt Bydelsmødre Ishøj telefon 
51 83 80 15

Styrk din psyke og din krop! 
Håndtér din stress! Ishøj Sundhedscenter har be-
søg af to psykomotoriske terapeutstuderende frem 
til d. 15. juni 2012. I denne periode er der derfor 
mulighed for følgende tilbud gratis: 
Stress-håndtering: Gruppeforløb på max 8 perso-
ner. Psykofysisk træning (styrk samspillet af krop 
og psyke):Gruppeforløb på max 8 personer
Psykomotorisk behandling: Der arbejdes med 
kroppens psykiske og fysiske ressourcer 
For mere info og tilmelding kontakt theogtanja@
gmail.com, telefon 50 24 91 17

Diabetescafé:
Den 7. maj er der atter diabetescafé i Ishøj Sund-
hedscenter kl. 18.00 – 20.00. Emnet er blodsukker-
måling og computer. 
For mere info kontakt sundhedskoordinator Lise 
Jørgensen på telefon 43 57 76 00

Ishøj Sundhedscenter 
informerer

Rygestopkursus:
Har du lyst til at kvitte cigaretterne? Et rygestop 
er svært at gennemføre alene. Det er nemmere at 
gøre det sammen med andre rygere og i samråd 
med en rygestopinstruktør.
Der oprettes løbende hold. 
For mere info. kontakt sundhedskonsulent Aynur 
Deniz, telefon 43 57 77 27

Kemi i køkkenhøjde – mød Experimentariums 
seje piloter
28. april kl. 14-14.45 i Ishøj Kultur Café. Gratis bil-
letter fra 14. april
Få hjælp til lektierne 
3. maj kl. 16-18 for alle børn i folkeskolen
Warhammer – figurer og spil – nu i 2 dage!
11. maj kl. 15-17 og 12. maj kl. 10-15 på Ishøj Bib-
liotek
Games Workshop kommer tilbage med spil og figu-
rer. For børn/unge og deres forældre. Gratis billetter 
fra den 27. april
Forfatterværksted
15. maj kl. 19.00 på Ishøj Bibliotek. Tilmelding til 
Tommy Grandahl Lauridsen på: tgl@ishoj.dk

Ishøj Bibliotek, Ishøj Store Torv 1, 2635 Ishøj, telefon 
43 57 71 71. Åbningstid: Mandag-torsdag: 10.00-19.00, 
fredag: 10:00-17:00 og lørdag: 10.00-15.00. 
www.ishojbib.dk. 

Lukkedage i maj
Bemærk at Ishøj Bibliotek har lukket tirsdag 
den 1. maj, fredag den 4. maj, lørdag den 5. 
maj, torsdag den 17. maj, lørdag den 
26. maj og mandag den 28. maj. 

Rådhuset er lukket mandag den 30. april, tirsdag 
den 1. maj og fredag den 4. maj. Borgerservice og 
Boliganvisningen holder ekstraordinært åbent ons-
dag den 2. maj kl. 10-14.

Rådhusets lukkedage

Gymnastik: Teamgym 
Greve er i toppen af 
dansk teamgym gymna-
stik.

Det ligger fast, efter at 
første halvdel af sæsonen er 
overstået. Her er det lykke-
des for Teamgym Greve at 
opnå to første- og to anden-
pladser til kvalifikationen 
til DM.

Uventet succes
På forhånd var der noget 
spænding omkring senior-
holdet, da nogle af klubbens 
profi ler valgte at stoppe med 

gymnastik. Heldigvis vend-
te en del af gymnasterne 
tilbage inden denne sæson. 
Sammen med en række af 
klubbens bedste ynglinge-
gymnaster udgør holdet nu 
en reel trussel overfor Bol-
brogymnasternes 1.seni-
ordame hold. 

Inden kvalifi kationen hav-
de gymnaster og trænere en 
forventning om en placering 
i top 3. Ingen havde forven-
tet en 2.plads med mindre 
end 1 point op til nummer et. 
På konkurrencedagen lyk-
kedes det holdet at springe 

med en høj sværhedsgrad, 
men ikke så høj at landin-
gerne blev usikre. Samtidig 
sikrede en god taktik den 
rigtige springrækkefølge. 
Dagen inden seniordamerne 
var i konkurrence vandt 
ynglingepigerne helt suve-
rænt kvalifikationen. Igen 
var sværhedsgraden afpas-
set med gymnasternes dags-
form. 

Men hvad der måske har 
endnu større betydning, så 
er den nye rytmeserie holdet 
præsentere i denne sæson 
for alvor ved at tage form. 

Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at ynglinge-
holdets helt store målsæt-
ning for denne sæson er 
deltagelsen ved de Nordiske 
Mesterskaber sidst i april 
måned. Skal man gøre sig 
håb om at matche de andre 
nordiske hold, så skal alle 3 
rutiner være på plads. 

Junior holdet
De sidste 5 år har Teamgym 
Greves juniorhold vundet 
DM. Ved årets kvalifi kation 
måtte holdet se sig slået af 
et godt springende junior-

hold fra Bolbrogymnaster-
ne. Bolbro må nu leve med 
favoritværdigheden til de 
kommende Danmarksme-
sterskaber – en rolle som 
Greve gymnasterne ellers 
havde vænnet sig til. Det 
bliver dagsformen og nerve-
presset på favoritterne der 
kommer til at afgøre junior 
Danmarksmesterskabet. 

De uovervindelige
Teamgym Greves minihold 
blev sidste år kaldt for de 
uovervindelig. 

Som det første minihold i 

verden havde holdet spring 
med, som selv rigtig dyg-
tige junior og ynglingehold 
kun har med i begrænset 
omfang. Holdet er fortsat på 
nogen områder i en klasse 
for sig selv. Desværre træk-
kes enkelte af gymnasterne 
med skader og andre er ble-
vet for gamle og rykket op 
som juniorgymnaster. Ved 
DM kvalifi kationen kom der 
en f lot 1.plads i hus. Kon-
kurrenterne fra Bolbro og 
Viborg er dog pointmæssigt 
kommet godt med. 

jh

Teamgym Greve 
i toppen i Danmark
Efter første sæsonhalvdel har Greve to første- og 
to andenpladsen i kvalifi kation til DM

Nogle af Teamgym Greves ju-
niorpiger samlet for at lægge 
planer med træneren Mikael 
Boamah til venstre.

800 gymnaster fra hele 
DGI’s område til fl ot sæ-
sonpunktum i Solrød 
Gymnastik

Gymnastik: Det var en su-
per fl ot opvisning, da Solrød 
havde punktum for sæsonen 
i Solrød Idræts Center.

800 gymnaster fra hele 
DGI’s område var på gulvet 
ved opvisningen, som Solrød 
Gymnastikforening afvik-
lede i samarbejde med DGI 
Roskilde. 

Det var fjerde år i streg, 
at opvisningen blev holdt, 

og den er blevet en populær 
tradition.

Hallen var stuvende fyldt 
med omkring 1000 publi-
kummer, som så gymnastik 

udført af hold fra hele 20 for-
eninger.

jh

Super fl ot opvisning i en fyldt hal

Gymnasterne begejstrede det store publikum. Her er det 
Grevinderne, der er på gulvet i Solrød Idræts Center.



Fra 22.-29. april er Ringsted og Sorø værter 
for Festival 2012 – teater for børn og unge.
Vi udbyder over 30.000 gratis teaterbilletter 
til næsten 200 forskellige forestillinger.

Du og din familie 
kan stadig nå at være med.

Ring på 3530 4400 
eller bestil online på 
www.festival2012.dk 
og få del i de mange 

gratis billetter 
til forestillingerne 

i løbet af ugen 
samt i weekenden 
d. 27. til 29. april.

Kom og vær med 
– i Sorø og Ringsted.
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Du kan nå det endnu...
...få gratis teaterbilletter til dig og din familie
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Få gratis servicerådgivning
Inkl. en Offi  cial UEFA Champions League-kasket*

VI BRINGER DIN FORD TILBAGE
I CHAMPIONS LEAGUE
I weekenden den 28. & 29. april kan du kvit og frit få gen-
nemgået din Ford sammen med vores servicerådgiver 
- det tager kun 20 minutter, og vi kvitterer med en værdi-
check på 300 kr.**
Du får tilmed en Offi  cial UEFA Champions League-kasket*

med hjem. I tilfælde af reparation giver vi bolden op til en 
snak om værkstedsregningen! 
Bestil tid på en af nedenstående mail-adresser.
PS! Husk at Ford har prissikring på alle 
reparationer!

FORD SERVICE
ford.dk

*Så længe lager haves **Checken kan ikke ombyttes til kontanter og gælder kun i forbindelse med værkstedsarbejde.

bilia.dk

Kirstinehøj 62
2770 Kastrup
Tlf. 7259 1500
service.am@bilia.dk

Husby Allé 7-9
2630 Taastrup
Tlf. 7259 1700
service.taa@bilia.dk

Nærum Hovedgade 1
2850 Nærum
Tlf. 7259 1800
service.na@bilia.dk

Gladsaxe Møllevej 14
2860 Søborg
Tlf. 7259 1400
service.gla@bilia.dk

Hjul: En del bilister op-
lever, at bilen pludselig 
begynder at ryste og give 
mærkelige lyde, som om 
den er helt gal med f.eks. 
bremserne eller styretø-
jet.

- Ofte er problemet meget 
mere enkelt: Bilen har fået 
sommerdæk på, og hjulene 
er ikke blevet efterspændt. 
- Vi bliver kaldt ud til mange 
forskrækkede bilister, der 
ikke kan forstå, hvad der er 
galt med bilen. De bliver ofte 
overraskede, når vi viser, at 
hjulene sidder løse, for de er 
jo lige monteret, fortæller 
stationsleder Peter Dyhr fra 
Dansk Autohjælp.

Forklaringen på de løse 
hjul er, at både hjulbolte og 
fælge bliver varmet op og ud-
vider sig under kørslen. Der-
for kan boltene gå løs efter 
de første køreture, uanset 
hvor godt man har spændt 
dem. -

Alufælge
- Problemet er særlig stort 
ved alufælge - især hvis de 
er helt nye. Aluminiumsfæl-
gen og stålboltene opfører 
sig forskelligt, når de bliver 
varme, så her kan hjulene 
komme til at sidde faretru-
ende løst. Bilisten kan som 
regel høre eller mærke det 

på bilen, før det går så galt, 
at hjulet falder helt af. Men 

det er vigtigt at lægge mær-
ke til mislyde og ændrede 

køreegenskaber, siger Peter 
Dyhr.

Han understreger, at 
Dansk Autohjælp altid ef-

terspænder alle hjul, når de 
kommer ud til en bilist, hvor 
et af hjulene er gået løs. Når 
vinterdækkene er skiftet ud 
med sommerdæk, er det vig-
tigt at efterspænde hjulene, 
når de har kørt de første 
100-200 km.

Bolte til reservehjul 
Ofte er det en stålfælg, folk 
har liggende som reserve-
hjul i bilen. Her er det vig-
tigt også at huske at få de 
rigtige bolte med.

- Vi oplever ofte at skulle 
foretage et hjulskift, hvor 
vi ikke kan montere reser-
vehjulet, fordi boltene fra 
alufælgene ikke passer. De 
er ofte for lange, så de vil gå 
imod bremserne eller har 
ikke samme konus. Andre 
gange har bilisten ikke fået 
låsetoppen til bolten med til 
de tyverisikrede fælge, og 
så kan vi heller ikke hjæl-
pe. I de tilfælde bliver bilen 
i stedet kørt hjem eller til 
værkstedet, forklarer Peter 
Dyhr.  

Dansk Autohjælp fore-
tager på årsbasis omkring 
22.500 hjulskift for punkte-
rede bilister.

Bilerne taber hjulene på vejene 
Dansk Autohjælp har travlhed med opkald fra bilister med løse hjul, og det kan være meget farligt at 
miste et hjul 

Bilisterne er glade for at kunne få hjælp, når de pludselig oplever, at bilens hjul ikke sidder ordentligt fast.
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Bilerne er vist med ekstraudstyr. Brændstoføkonomi 15,6-23,8 km/l. CO2 109-149 g/km. Energiklasse

KOM TIL ÅBENT HUS I 
WEEKENDEN 28. & 29. APRIL

Prøvekør en Ford og vind billetter 
til UEFA Champions League Final 
Munich 2012

Fords nye 1.0 EcoBoost er en benzinmotor i verdensklasse! Det markerer vi 
ved at kæde lanceringen af den nye motor sammen med en fodboldturne-
ring i verdensklasse, nemlig UEFA Champions League. Hvis du kigger forbi 
din Ford forhandler til Åbent Hus i weekenden, kan du stifte bekendtskab 
med den nye motor og samtidig være med i konkurrencen om en tur til 
UEFA Champions League finalen i München! Præmien er billetter til finalen, 
fly og hotel for 2 personer! (Værdi 42.790 kr.) Alt du skal gøre for at være 
med, er at kigge forbi og prøvekøre en Ford. Vi ses i weekenden.

                                                          ford.dk

Ford, offi  cial Sponsor of the UEFA Champions League, in cooperation with

Offi  ciel UEFA Champions 

League Final Munich 2012

kampbold til de første 

4.000 som prøvekører og 

UEFA Champions League 

nøglesnor til alle

(Så længe lager haves)

Kirstinehøj 62
2770 Kastrup
Tlf. 7259 1500

Gladsaxe Møllevej 14
2860 Søborg
Tlf. 7259 1400bilia.dk

Husby Allé 7-9 
2630 Taastrup
Tlf. 7259 1700 

Nærum Hovedgade 1
2850 Nærum
Tlf. 7259 1800

Vi har fået ny hjemmeside. Kig ind på www.ford.bilia.dk

Trafiksikkerhed: Med 
Sikkerhedskaravanen, 
der kører rundt i hele 
landet, sætter Børne-
ulykkesfonden i samar-
bejde med SMC-Biler nu 
ekstra fokus på trafi k- og 
bilsikkerhed. 13 steder 
i landet vil forældre og 
børn få mere at vide om 
trafi ksikkerhed og blandt 
andet få tjekket bilen, og 
børnene kan lære trafi k-
reglerne bedre at kende. 
Karavanen kommer til 
SMC-Biler i Køge lørdag 
den 28. april fra klokken 
10 til 13.

Ifølge en helt ny undersø-
gelse fra Børneulykkesfon-
den bekymrer 59 procent 
af forældre med børn under 
10 år sig om, hvorvidt deres 
barns autostol er korrekt 
monteret. Undersøgelsen 
viser også, at 62 procent af 
forældrene frygter, at deres 
barn skal komme ud for en 
ulykke i trafi kken. 

- Forældrene bekymrer sig 
ofte om trafiksikkerheden 
for deres børn, og det er ikke 
uden grund, for vi oplever 
desværre trafi kulykker, hvor 
børn er involveret. Det arbej-
der vi dagligt med at ændre. 
Med Sikkerhedskaravanen 
håber vi på at kunne skabe 
noget opmærksomhed på 
børns sikkerhed i trafi kken, 
siger Henriette Madsen, le-

der af Børneulykkesfonden, 
der arbejder for øget børne-
sikkerhed og færre børne-
ulykker i Danmark.

Sikkerhedskaravanen 
kommer forbi SMC-Biler i 
Køge lørdag den 28. april. 
Og det er ikke tilfældigt, at 
Børneulykkesfonden samar-
bejder med SMC-Biler.

Sikkerheden højnes
- Børns traf iksikkerhed 
handler i meget høj grad 
også om, hvor sikker bilen er 
for de børn, der er i den. Kan 
den bremse, har den gode 
dæk, er autostolen monteret 
korrekt, er airbaggen i pas-
sagersiden slået fra, hvis 
barnet sidder der osv. Alt 
dette kan vores professionel-
le medarbejdere hjælpe med, 
så sikkerheden i bilen høj-
nes, og derfor samarbejder 
vi med Børneulykkesfonden 
om Sikkerhedskaravanen, 
siger Jannik Pedersen, ef-
termarkedschef hos SMC-
Biler i Køge.

Lær trafi kreglerne  
Når Sikkerhedskaravanen 
besøger SMC-Biler Køge, vil 
der være masser af lærerige 
aktiviteter for både forældre 
og børn. SMC Biler vil sørge 
for at give rådgivning om 
sikkerheden i bilen som fx 
frakobling af airbag, sæde- 
og seleregulering og samt få 

et servicetjek af bilens sik-
kerhed. Imens kan børnene 
lære mere om trafi kregler og 
– sikkerhed på Børneulyk-
kesfondens trafi klegeplads. 
Herudover vil der være ak-
tiviteter om førstehjælp for 
både forældre og børn sam-
men med Falck.

- Mange børn kender ikke 
trafikreglerne særlig godt. 
Når vi besøger SMC-Biler, 
opstiller vi blandt andet en 
trafiklegeplads, hvor bør-
nene gennem leg kan lære 
mere om at færdes i trafi k-
ken. Når et barn har gen-
nemført trafiklegepladsen, 
får han eller hun et person-
ligt kørekort, et diplom samt 
en refl eks til tøjet, siger Hen-
riette Madsen, der henviser 
til en undersøgelse foretaget 
af Børneulykkesfonden, som 
viser at 32 procent af børn 
under 10 år kun kender tra-
fikreglerne i et begrænset 
omfang, og 40 procent af 
børn under 10 år slet ikke 
kender trafi kreglerne.

Sikkerhedskaravanen 
ruller forbi SMC-Biler Køge 
lørdag den 28. april fra kl. 
10-13. Tilmelding kan ske 
på www.smc-biler.dk. Der 
kan forekomme ventetid på 
servicetjek af bilens sikker-
hed.

Fokus på bil- og  trafi ksikkerhed
Sikkerhedskaravanen ruller forbi SMC-Biler i Køge lørdag den 28. april

Der bliver opstillet en trafi klegeplads, hvor børn gennem leg kan lære mere om at færdes i 
trafi kken.
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Ishøj: En bodega på Vejle-
brovej er natten til tirsdag 
blevet udsat for indbrud. Det 
fortæller lokalpolitiet. På bo-
degaen er der blevet ødelagt 
en boks til en spilleautomat. 
Det er endnu uvist, og der er 
blevet stjålet penge fra spil-
leautomaten. 

jm

Ubudne 
gæster på 
bodega

Greve: En 29-årig mand fra 
Korsør skal i dag, fredag 27. 
april, en tur forbi Retten i 
Roskilde, hvor han er tiltalt 
for en lang række krimi-
nelle forhold. Han er blandt 
andet tiltalt for tyveri af 
særlig grov beskaffenhed. 
Et tyveri der blev begået 29. 
august i 2010 i en lagerbyg-
ning i Greve, hvorfra han 
stjal smykker for 651.131,41 
kroner. 10. september 2010, 
blev han snuppet af politiet, 
da forsøgte at bryde ind i 
den samme lagerbygning. 
Manden er også tiltalt for 
at have været i besiddelse 
af 110 gram amfetamin, da 
han blev anholdt på Frede-
riksberg.

jm

Skal stå til 
ansvar for 
tyveri af 
smykker

Køge/Solrød: Midt- og 
Vestsjællands Politi fortæl-
ler, at det onsdag formiddag 
klokken 12.03 fi k en anmel-
delse fra en mand, som næ-
sten var blevet kørt ned af 
en bilist på Torvet i Køge. 

Manden havde fået en 
undskyldning fra bilisten, 
der lugtede af spiritus. 
Manden, der lugtede af spi-
ritus kørte videre, men blev 
klokken 12.25 standset på 
Københavnsvej, hvor poli-
tiet konstaterede, at føreren 
– en 64-årig mand fra Sol-
rød Strand – var spiritus-
påvirket. Han blev anholdt 
kortvarigt og fi k udtaget en 
blodprøve til nærmere un-
dersøgelse for alkohol.

Klokken 13.37 var den 
igen, da politiet endnu en-
gang anholdt den samme 
mand for spirituskørsel, 
idet han efter løsladelsen 
var taget hen til sin bil på 
Københavnsvej. Derfra ville 
han fortsætte mod sin bopæl 
i Solrød, men blev altså igen 
observeret kørende i sin bil. 
Ny blodprøve blev udtaget.
 jm

Anholdt to 
gange på 
samme dag

Greve: Midt- og Vestsjæl-
lands politi fortæller, at det 
onsdag formiddag fik en 
anmeldelse om et tyveri ved 
Lilleholm i Greve. En kvinde 
havde netop betalt sine va-
rer, da hendes pung med sy-
gesikring, dankort, kørekort 
og 220 kr. blev stjålet ved 
kasselinien i en ikke oplyst 
forretning. Tyven beskrives 
som en kvinde på omkring 
50-60 år, 175-180 centimeter 
høj. Hun er rødhåret og var 
iført rød frakke. jm

Bestjålet ved 
kassen

Greve: Søndag aften klok-
ken 20.50 sigtede politiet en 
36-årig mand uden fast bo-
pæl i Frederiksberg kommu-
ne for kørsel uden førerret i 
sin varebil, idet førerretten 
tidligere var blevet inddra-
get af politiet. Politiet vil 
senere kontakte ham med et 
udspil på afgørelse af denne 
sag. Manden blev stoppet 
på Hundige Havnevej. Det 
meddeler Midt- og Vestsjæl-
lands Politi. 

jm

Kørte uden 
kørekort

Greve: Midt- og Vest-
sjællands Politi fortæller, 
at en butik på Agenavej 
torsdag klokken 12.33 
blev udsat for trickty-
veri. 

Butikken fik besøg af 
to kunder, som købte va-
rer for 39 kroner og be-
talte med en 1000-kroner 
seddel. Kort efter fortrød 
de købet og ville have 
pengene tilbage. Herun-
der beklagede den ene af 
de to sig kraftigt, og i for-
virringen herunder lyk-
kedes det at stjæle 500 
kroner fra kassen.

Den ene af de to be-
skrives til at være en si-
gøjnerlignende kvinde, 
der var iført brun/grøn 
kjole og medbringende 
en taske. Den anden ger-
ningsmand er en mand, 
der også beskrives til at 
være sigøjnerlignende. 
Han var iført mørk jakke 
med noget rødt/hvidt på 
skulderen og cowboybuk-
ser. De forsvandt sam-
men i ukendt retning.

jm

Tricktyveri 
i butik

Ishøj: Ishøj Skoles virk-
somhedsstrategi mod 
2015 sætter fokus på na-
turfaglighed og engelsk 
som to bærende profil-
elementer.

I skoleåret 2012/2013 
sættes der således markant 
øget fokus på naturfaglig-
hed som en integreret del af 
undervisningen og året efter 
engelsk. 

- I en tiltagende global 
verden er det skolebestyrel-
sens klare holdning af na-

turvidenskab og engelsk er 
to vigtige grundpiller for at 
Danmark kan overleve frem-
adrettet. Ishøj Skole vil med 
den nye strategi være med 
til at sætte dagsordenen for 
den fremtidige Folkeskole 
i Danmark, lyder det fra 
Ulrik Bjørn Nielsen, der er 
skolebestyrelsesformand på 
Ishøj Skole. 

Første skridt mod den nye 
strategi blev til taget tilba-
ge i marts, hvor forældrene 
en enkelt dag tog teten på 

undervisningen så alle læ-
rere, pædagoger og TAP’ere 
kunne tage på fagligt besøg 
på DTU Risø ved Roskilde 
for at hente inspiration til de 
kommende års undervisning 
i naturfaglighed. 

Næste skridt sker 27. 
april, hvor alle elever, lærere 
og pædagoger tager samlet 
på Eksperimentariet for at 
besøge udstillingen ’Vand 
– et hav af oplevelser’ som 
afsæt for det videre arbejde 
med naturfaglighed som 

omdrejningspunkt for Ishøj 
Skoles fremtidige profi l. 

Det tredje skridt tages 24. 
august, hvor det nye skoleår 
indledes med et heldags-ar-
rangement for alle elever og 
lærere med fokus på natur-
faglighed og med deltagelse 
af blandt andet Ishøj Na-
turskole, DTU, Danmarks 
Jægerforbund og KU Life. 
Dagen åbnes af borgmester 
Ole Bjørstorp.

jm

Ishøj Skole klar med strategi
Ishøj Skoles virksomhedsstrategi mod 2015 sætter fokus på naturfaglig-
hed og engelsk som bærende profi l-elementer.

Greve: Strandbodernes 
Gruppe fra Vallensbæk 
fi k succes i distriktsme-
sterskaber.

De dygtige ulveunger fra 
KFUM-spejderne Strand-
boerne har gjort det igen, 
de vandt nemlig sølvøksen 
til dette års distriktsme-
sterskab. Den 21. april løb 
masser af glade spejdere fra 
Avedøre, Brøndby, Greve og 
Vallensbæk rundt i Brønd-
byskoven og løste forskellige 
opgaver i spejder-færdighe-
der indenfor deres alders-
grupper.

Hos ulveungerne på 8-
10 år deltog otte bander, 
heraf indtog Strandboernes 
Gruppe fra Vallensbæk både 
første- og andenpladsen og 
vandt dermed hovedpræ-
mien, som er en sølvøkse. 
Sid-ste år blev øksen også 
vundet af en bande fra 
Strandboerne. 

- Det var en stor fornøjelse 
at kunne tage sølvøksen med 
tilbage igen til spejderhyt-
ten, hvor den har en hæders-
plads på væggen. Og når den 
nu har fast plads, forventer 
vi selvfølgelig også at vinde 
igen til næste år, siger en 

glad og stolt spejderleder Si-
mone Høj Larsen. 

Stor dag 
Udover ulvenes nævnte sejre 
vandt en tredje ulvebande 

en førsteplads i disciplinen 
»turnout«, som handler om 
samarbejdsøvelser. 

Men alt dette var skam 
ikke nok, for juniorspejder-
ne på 10-12 år vandt faktisk 

også en sølvøkse i deres al-
dersgruppe, og bæverspej-
derne på 6-8 år snuppede da 
lige en andenplads.

Sølvøksen tilbage på 
sin plads i spejderhytten
Succes for Vallensbæk spejdere

Det var nogle glade ulveunger, der kunne tage Sølvøksen hjem ved distriktsmesterskaberne. 
Vinderbanden » Oodeypore« med ulveungerne. Bagest ses Sona (Sofi e), Rama (Sofi e), Oo 
(Pernille), Ikki (Lucas) og forrest: Minaul (Carla) Foto: Camilla Asgreen

Greve: Midt- og Vest-
sjællands Politi fortæl-
ler, at det har fået en an-
meldelse om et indbrud i 
en lagerhal på Hundige 
Strandvej. Gernings-
manden havde knust et 
vindue til lagerhal med 
Maxim produkter, og 
var herefter gået ind i la-
gerhallen, og har stjålet 
otte-ti styks Maxim pro-
tein shakes. Der er umid-
delbart kun tegn på, at 
gerningsmanden har 
været inde i lagerhallen. 
Indbruddet er sket nat-
ten til mandag omkring 
klokken 01.15.

Brød ind 
på lager

Greve: Greve Gymnasi-
um havde for nylig besøg 
af professor, og overlæge 
dr. med. Søren Berg, som 
leverede en alt andet end 
søvndyssende forelæs-
ning om et af de emner, 
vi alle sammen har meget 
tæt inde på livet - nemlig 
søvn.

- Først og fremmest er søvn 
noget, der foregår i rytmer. 
Der fi ndes både rytmer mel-
lem at være vågen og sove, 
men også rytmer i selve søv-

nen. Søvn-vågenhedsrytmen 
ødelægges typisk af gymna-
sieelever i weekenden, hvor 
de går meget sent i seng og 
derfor ikke kan komme op 
mandag morgen, når skolen 
kalder. De danner faktisk et 
jetlag hver weekend, siger 
Søren Berg, der fortsætter:

-  Rytmerne i selve søv-
nen kan også ødelægges ved 
f.eks. at drikke sig meget 
fuld. Søvn er ikke den døds-
lignende tilstand, som man 
troede før i tiden. I søvnen 

arbejder hjernen faktisk på 
højtryk med at bearbejde 
informationer, som vi har 
fået i løbet af dagen. Derfor 
kender de fleste netop det, 
at man kan gå i seng med 
et problem, og vågne med 
løsningen. Vendingen »Jeg 
skal lige sove på det«, giver 
altså god mening. Søvn er en 
intellektuel tilstand.

Intellektuel tilstand
- Hvorfor er søvn så vigtig? 
Netop fordi søvn er en in-

tellektuel tilstand, kan vi 
ikke undvære den. Hvis vi 
ikke får søvn nok, så bliver 
vi selvfølgelig trætte, men vi 
bliver også syge (både psy-
kisk og fysisk), præsterer 
ikke vores bedste og vi bliver 
generelt dummere. Udover 
hjernens nødvendige aktivi-
tet, skal kroppen også have 
den nødvendige hvile. Især i 
voksealderen er det vigtigt 
at give kroppen denne pause 
til at opbygge sig selv.

En alt andet end søvndyssende 
forelæsning om søvn 
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Karate: Greve Karate er 
helt på toppen i Norden. 
Det blev tydeligt demon-
streret, da NM blev af-
viklet.

Med alle de nordiske lan-
des, samt Estland og Let-
lands bedste kæmpere sam-
let i Kristianstad, Sverige, 
var der lagt op til nogle ud-
fordrende og hårde kampe 
for det danske landshold i 
karate. 

Hvert land måtte stille 
med to kæmpere i hver ka-
tegori, som er inddelt efter 
køn, efter alder, 14-15 år, 
16-17 år og 18+, samt i vægt-
klasser. 

Greve Karate har otte 
kæmpere på det danske 
landshold. De havde forbe-
redt sig grundigt i måneder-
ne inden. Især i de sidste par 
uger op til mesterskaberne, 
har træningsintensiteten 
været ekstra høj. Og man 
må sige, at den grundige 

forberedelse og kæmpernes 
i øvrigt høje vilje, til at ville 
vinde, gav resultater over 
forventning.

Selv om de leverede en for-
rygende indsats, måtte Mie 
Zillmer og Mario Rosenvold 
desværre se sig slået lige in-

den bronzen. Jonas Ander-
sen, Kevin Korte, Anders 
Frithioff, Sif Bay, Christian 
Pedersen og Carina Hansen 
gik hele vejen og vandt guld. 
Så Greve Karate har nu hele 
seks Nordiske Mestre.

Danmark slog i det hele 
taget sin position som den 
førende nation inden for ka-
rate i Norden fast. 13 guld, 
13 sølv og 10 bronzemedaljer 
blev det til. 

Danmark blev derved 
igen, den mest vindende na-
tion ved de Nordiske Mester-
skaber.

Nordiske mestre på stribe
Seks Grevekæmpere vandt ved NM i karate

Find en fagmand på 
sydkysten.dk

sydkysten.dk

Sport

Tandlæge Charlotte Daugaard 
og Vibeke Nielsen

Strandvejens Tandlægeteam
Hundige Strandvej 212E
2670 Greve, 43 90 80 70

NYE PATIENTER MODTAGES

MIA’S Køreskole
Startpakke
2200.- kr.

Hundige Storcenter 2 C, 1.
43 69 27 48  
40 50 27 48

www.mias-koreskole.dk

2350.- kr.
Waves

(Hundige Storcenter) 

ASK Køreskole
Bil/MC

Generhverv

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

TANDLÆGERNE
Karin Sørensen, Kirsten Danielsen
Annemarie Mühlhausen, Trine Knak-Nielsen
Frydenhøj Allé 73 II
2670 Greve
Tlf. 43 69 62 61

TRÆFÆLDNING
RODFRÆSNING 

udføres billigt
Fuld forsikring
www.rp3.dk

Tlf. 22 82 08 67

Greve Strandvej 24, 2670 Greve

Kuponen sendes til: 

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

Vedlæg check eller betal kontant/Dankort hos Sydkysten

Afsender:

Små annoncer for private / erhverv.

B: 1 spalte x H: 50 mm med ramme

Glæd dine kære med en hilsen. 

 

Skal foto retur så vedlægges venligst 

frankeret kuvert.

    TILLYKKE

20 ORDKR.60,-
Køb, salg, bytte. Kun for private. 

    MARKED

    RUBRIK SERVICE

Sæt kryds i hvilken kategori du ønsker...

ONSDAG WEEKEND

Sæt kryds i den avis du ønsker...

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. 49 55, kontonr. 35 24 12 01 43. Skriv navn som reference.

Adresse:

By:                         Tlf.:

20 ORDKR.70,-

BORNHOLM
Voksenferie når det er allerbedst
Hold rigtig ferie og ha’ tid til

hinanden på det hyggelige,
populære

Hotel Hammersø
med den fine service og gode mad.

Dejlige værelser med
douche, toilet, TV, køleskab. 

Stor morgenbuffet samt en lækker 
3-retters menu fra kun kr. 445,00 
                          pr. person pr. dag.
                       Sæsonstart d. 1. maj.

     Kontantrabat ved
     1 - 2 - 3 ugers ophold
     på hhv. 5% - 10% - 15%

Yderligere 
information hotel
HAMMERSØ

Sandvig
Brochure/ prisliste/ information.

www.hotel-hammersoe.dk
kjaer@hotel-hammersoe.dk

tlf. 5648 0364

NYHED I 2012:

Minimum 

aldersgrænse 

er 12 år.

Fokus og Nærhed

Sjællandske Medier A/S er i kontakt med Sjælland. Selskabet udgiver DAGBLADET, 
Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske samt 26 ugeaviser. Selskabet driver en 
række tjenester på nettet, reklamebureau, lokalradio, lokal-tv, bogtrykkeri og to 
rotationstrykkerier. Sjællandske Medier har redaktioner og afdelinger i 24 byer.

www.dagbladetonline.dk   -   www.frederiksborgamtsavis.dk
www.sjaellandske.dk

Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og

Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed

DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAG-
BLADET • Fokus og Nærhed DAGBLA-
DET • Fokus og Nærhed DAGBLADET •
Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og

Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed

DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAG-
BLADET • Fokus og Nærhed DAGBLA-
DET • Fokus og Nærhed DAGBLADET

E R  D U  1 3 -1 7  Å R

søges til omdeling af Dagbladet i følgende byer:
Gershøj - Lejre - Viby - Dåstrup - Øm/Glim 
Gøderup - Kyndeløse - Kr. Sonnerup - Greve 
Karlslunde - Hundige

Skulle dette have din interesse, 
skal du kontakte

Budformand
Carsten Birger  
Tlf 51523008

Kørekort
Bil og MC

Sydkystens Køreskole
Tlf. 70 22 44 87

www.sydkystens.dk

Nye teorihold:
 Greve: .....    3/5+21/5+6/6
 Solrød: ....   10/5+12/6+26/7
 Køge: ......    19/5+25/6

 MC-Hold:
 Køge: ......    20/5+24/6
 Greve: ......   21/5+25/6

Generhverv/kontrollerende KP

Egholmskolen 
søger kantinemedhjælper

Til lærerkantinen på Egholmskolen søges en 
kantinemedarbejder snarest muligt.

Stillingen er normeret til 600 årlige timer, fordelt 
med 15 timer pr. uge i 40 uger.

Vi ønsker en medarbejder:
• der kan brygge the/kaffe.
• der kan klare oprydningen efter spisepausen.
•  foretage indkøb i forbindelse med arrangemen-

ter på skolen.
•  der kan stå til rådighed ved specielle arrange-

menter.
• der er fl eksibel og har et godt humør.

Derudover er der 30-35 timer årligt for optælling 
af service mm. i skolens festsal.

Ansættelse sker i henhold til gældende overens-
komst.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved hen-
vendelse til administrativ leder Lisbet Andresen 
eller skoleinspektør Jens Peder Gregersen på tlf. 
43 73 26 46.

Da Vallensbæk Kommune arbejder på at blive 
digitale, vil vi bede dig om at søge denne stilling 
ved at gå ind på www.vallensbaek.dk/job og søge 
via stillingsopslaget, 

senest fredag den 11. maj kl. 12.00

STILLINGER

FORLYSTELSER

TANDLÆGER

KØRESKOLER

HÅNDVÆRK OG SERVICE

Grevekæmperne havde stor succes ved NM i Sverige. (fra ven-
stre Mario Rosenvold, Mie Zillmer, Christian Pedersen, Sif 
Bay, Carina Hansen, Jonas Andersen, Anders Frithioff, Kevin 
Korte og landstræner Allan Kjærsgaard)
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Find en fagmand på 
sydkysten.dk

 TILLYKKE

Computer hjælp
”Hjemme hos dig”
Dag, aften og weekend. 
Alle opgaver udføres. 
Virus rensning.
Opsætning af trådløs 
netværk med sikkerhed.
Div. rep. opgaver.
Kommer gerne til dig.
Kontakt Powerservice.

Mobil 60 12 15 47
powerservice@yuomail.dk

Lædermøbler
renoveres
- Falmet/slidt læder opfar-
ves til originalfarve
- Ompolstring af både læ-
der og stofmøbler
- Vores speciale er de dan-
ske arkitekttegnede klas-
sikere. Ring for tilbud. 
Læderdoktoren, 
Metalgangen 19 D, 2690 
Karlslunde, 46 15 32 32.
www.laederdoktoren.dk

Herfølgekræmmeren
kommer overalt! Pleje-
hjems/flytterester og dødsbo-
er hentes/købes! Oprydning/
slutrengøring klares også, 
hvis det ønskes. Gratis tilbud 
gives! Henv. til Birthe 22 54 
27 70 og Tonny 50 72 81 92

Hjælp til dit 
bogholderi
Kreditor/
debitor-styring
Lønbehandling
Fakturering
Finansstyring og m.m.
Tlf. 21 122 122
Dansk Firma Regnskab

HK Flisebelægning. Altid 
billigst. Specialist i indkør-
seler, terrasser og nyanlæg. 
Ring for uforbindende til-
bud. Vi er med garanti bil-
ligst. Tlf. 56 50 82 64 eller 22
47 40 61

Raftehegn med eller uden 
opsætning. Bræderhegn kun
med opsætning. 30 års erfa-
ring. Køge Bugt Hegn Tlf. 60
64 78 76. 

Brug for en god murer?
Står du og skal bruge en
god murermester til din 
mureropgave:
* Nyt eller renovering af 
nuv. badeværelse
* Facaderenovering?
* Flise eller klinkearbejde 
* Sokkel & murerrep.?
Indhent sikkert, nemt og 
gratis et murertilbud hos 
Murermestertilbud
www.murermestertilbud.dk
Telefon: 2094 4816

Møbler købes
Fra 1950/60/70 i pali-
sander, teak, eg, stål og 
skind. Arkitekttegnede 
møbler har også inte-
resse.
Kontant afregning.
TLF.: 40 38 71 19

Tobaksafvænning
Hash og Alkohol.

Hypnose.
Tilbud 500 kr.

RAB registreret. 
Godkendt af 

sundhedsstyrelsen. 
20 års erfaring. 
Kendt fra TV2

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

www.svenholst.dk

Træfældning, topkapning
eller beskæring. Har du et el-
ler flere træer som trænger 
til en kærlig hånd. Alt have-
arbejde udføres af udd. skov-
arbejder og træklatrer, som 
er fuldt forsikret. Ring for et
uforpligtende tilbud! Høj´s 
Have & Anlæg v/ Kristian 
Høj Mob.: 40 21 17 33

Vejloppemarked 
den 28/4.
Kom til vejloppemar-
ked på Birkevej i Ishøj 
(strandområdet) 
lørdag den 28. april 
fra 11.00-14.00. 
Gode loppefund, kaffe, 
bogcafe og ansigtsma-
ling til børn og barnlige 
sjæle.

Andel af provencevilla, smuk 
have med Pool. 40 min fra
Nice, tæt på Cannes  sælges 
kr. 275.000,- tlf. 41588429.

Din lokale tømrer
Alt tømrerarbejde udfø-

res i høj kvalitet
F.eks. tilbygning, om- 

bygning, renovering og 
tagarbejde

Døre og vinduer ud-
skiftes.

Kontakt Peter for et 
uforpligtende tilbud.

Tlf. 40 59 47 97
PH BYG

Professionel Træfældning 
mm: Træfældning, beskæ-
ring, topkapning, stub-
fræsning, f l i shugning.
Gratis uforpligtende til-
bud gives. Fuldt forsikret.                 
Ring til: BG Træfældning 
v/ Bjarke G. Nielsen, tlf.
20259091.

Kære Anders
Endelig blev det din tur, hjertelig 
tillykke med din konfi rmation den 
29. april. 1000 knus og kram fra 
Maria- Lars og mor

BOGFØRING
hjælp til bogføring, 

moms, løn og regnskab.
Så kan du bruge tiden 

på at tjene penge!
God pris

Super service!
Jette’s 

Regnskabsservice
Tlf. 40 20 60 46

www.jrs.dk

Hus udlejes
110 m2 villa i 
Karlslunde. 
Fin stand, 3 værelser 
og stor have.
Kr. 10.500,- pr. md. 
+ forbrug.
Kontakt: 
Tlf. 6133 2888.

Provencevilla 90 m2,
smuk have med pool, tæt på 
Cannes. Udlejes uge 23-24.
Kr. 5.000 + reng. Tlf. 4158
8429.

Hyggeligt andelsræk-
kehus i Havdrup sælges. 
86 m2 i 2 plan. 875.000 kr.
Husleje 3410.-/ mdr. inkl. 
fællesudgifter + forbrug. 
Kontakt 5164 4934.

Kære Nadia
Vi ønsker dig ❤-lig tillykke med 
konfi rmationen d. 28/4.
Vi elsker dig skat.
Knus mor, far & Sara.

Kære Lilian
Du ønskes hjertelig tillykke med 
de 60 år den 29.4.
Kærlig hilsen din mand.

Kæreste Isabella
Vores søde og dejlige barnebarn 
har 10 års fødselsdag søndag 29. 
april.❤-lig tillykke og knus fra 
Farmor og Farfar.

Kære Frederikke
Tillykke med din 1 års dag den 
28.4.
Vi glæder os til at fejre dig.
Farfar og Farmor.

Hej smukke Julie pige
❤-lig tillykke med konfi rmationen 
d. 28. april. Håber du får en dejlig 
dag. Vi elsker dig.
Knus fra mor og søskende. ❤

Tillykke Anton med de 5 år
Hurra hurra ❤
Knus + kram fra lille Olde og store 
Olde

Kære Mikkel
Du ønskes hjertelig tillykke med 
din konfi rmation den 29. april.
Ønskes du af mormor og morfar.

Kære Mads
Hjertelig tillykke med konfi rma-
tionen d. 28 april 2012. Vi håber, 
at du får en super dejlig dag.
Knus fra os alle

Kære Jonas!
Hjertelig tillykke med din dåbsdag 
den 29.04.2012 i Solrød Strand-
kirke.
Knus og kram fra din
Mormor og morfar

Kære Louise
Rigtig ❤-lig tillykke med konfi r-
mationen d. 28. april.
Vi håber du får en dejlig dag.
Knus fra Niklas, far og mor.

Kære Anne-Kirstine
Du ønskes ❤-lig tillykke med de 
13 år.
Vi elsker dig ❤
Knus fra Søren, far & mor

Kære Marija
Du ønskes tillykke med din kon-
fi rmation d. 29/4. Vi glæder os til 
at holde fest med dig.
Kærlig hilsen Andreas, mor og far

Kære Mads!
Så blev det endelig din konfi rma-
tionsdag.
Vi ønsker dig stort tillykke!
Knus Signe, Felix, far og mor

Skønne Lukas
Stort tillykke med konfi rmationen 
imorgen d. 29. april i Kildebrønde 
kirke. Vi håber dagen lever op til 
forvent nin ger ne. Vi vil i hvert fald 
gøre vo  res. ❤ Elsker dig.
Kærlig hilsen Mor og Far, Niklas, 
Tobias og Benjamin

Kære William
Stort tillykke med de 11 år.
Vi glæder os til festen.
Kærlig hilsen Mormor og Morfar

Kære Lukas
❤-lig tillykke med konfi rmationen 
d. 29.4.
Kærligst mormor

Kære Amalie
Et stort tillykke med konfi rmatio-
nen den 28. april i Johannes Kir-
ken.
Kærlige kram
farmor, farfar og Futte

Loppemarked
Torsdag 26.4 kl. 10.30-16
Fredag   27.4 kl. 10.30-16
Lørdag   28.4 kl. 10.30-16
Søndag  29.4 kl. 10.30-16
Fredag     4.5 kl. 10.30-16
Lørdag     5.5 kl. 10.30-16
Søndag    6.5 kl. 10.30-16
Torsdag 17.5 kl. 10.30-16
Fredag   18.5 kl. 10.30-16
Lørdag   19.5 kl. 10.30-16
Søndag   20.5 kl. 10.30-16
Søndag   27.5 kl. 10.30-16
Mandag  28.5 kl. 10.30-16
Industriskellet 23, 2635 Ishøj

LOPPER

RUBRIKSERVICE
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Greve: Lars Balster Pe-
dersen - bedre kendt som 
Lars Vognmand - besøger 
søndag den 6. maj kl. 14 

Greve Museum.
Her vil han fortælle om 

både små og store oplevelser 
fra sin tid i Karlslunde, hvor 

hans familie har boet i gene-
rationer.

I november måned 2011 
udgav Forlaget Valdemar 
en ny bog, og denne gang 
var det en biografi. Bogen 
har titlen »Jeg kendte dem 
alle - Brudstykker af Lars 
Vognmands barndoms-, 
ungdoms- og landsbyliv« og 
handler, som titlen angiver, 
om forskellige barndoms- og 
ungdomshistorier fra Karls-
lunde. 

Når Lars Balster Peder-
sen kommer og fortæller om 
sine erindringer på museet, 
vil han samtidig vise bille-
der fra bogen. 

Hans forældre byggede 
hus på Nylandsvej i 1937, så 
denne vej var udgangspunk-
tet for mange af de historier 
og oplevelser, han havde som 
barn og ung.    

Lars Vognmand har nu 
haft sin egen bedrift som 
vognmand i 40 år. Han er 
også blevet boende i Karls-
lunde, hvor han stadig ken-
der de fleste - ligesom den-
gang.

Til foredraget på Greve 

Museum bliver der mulig-
hed for at høre spændende 
og dramatiske historier om 
brande, byfester og børneliv. 

Og Lars Vognmand vil 

også fortælle om helt almin-
delige hverdage som barn og 
ung i landsbyen Karlslunde, 
som det formede sig for 50-
60 år siden.

Der er fri entré til Greve 
Museum og til arrangemen-
tet, hvor der er der mulighed 
for at købe kaffe og hjemme-
bagt kage i caféen. 

Ishøj: Skyd foråret ind 
sammen med Vestegnens 
Strygere, der spiller let-
tere klassisk musik i Is-
høj Kultur Café. Der bli-
ver også tre forårssange, 
som publikum kan synge 
med på

Vestegnens Strygere spil-
ler søndag 6. maj klokken 
15.00 en let og underhol-
dende klassisk koncert i Is-
høj Kultur Café med værker 

af store navne som Händel, 
Elgar, Sibelius og Bartok. 
Händel, Elgar, Sibelius, 
Bartok – og fællessang

Det kunne lyde som tung 
symfonimusik og skræmme 
nogle væk, men koncerten 
er tværtimod et frisk og un-
derholdende forårsprogram 
med klassisk musik i den 
lette ende som for eksempel 
noget sjovt af Bartok. Sam-
tidig er der også indlagt tre 
forårssange, som publikum 
kan synge med på. 

Vestegnens Strygere blev 
dannet i 2004 og er et kam-
merorkester bestående af 
rutinerede amatører, som 
giver koncerter i kirker, 
kulturcentre, på biblioteker 
samt andre spillesteder. 
Orkesteret spiller hovedsa-

geligt klassisk musik med 
værker af blandt andre Vi-
valdi, J.S. Bach, G. F. Hän-
del, Haydn, Mozart men har 
også på repertoiret musik af 
Bartok, Nielsen, Gorecki, 
J. Strauss og J. Gade. Kon-
certen den 6. maj bliver den 
første under ledelse af orke-
sterets nye dirigent Henrik 
Tom-Petersen. 

Billetter til koncerten 
med Vestegnens Strygere 
den 6. maj klokken 15 ko-
ster 50 kroner og kan købes 
ved personlig henvendelse 
i Ishøj Kultur Café mellem 
klokken 10 og 20, via www.
kulturcafe.dk og www.billet-
lugen.dk.

Oplevelser

TILBUDTILBUD

  
FISH & RICE - Sushi & Wok

Greve Strandkro • Greve Strandvej 9 • 2670 Greve • Tlf: 43 90 35 00
ÅBENT KL. 12.00-22.00  •  WWW.FISH_RICE.DK

Running Sushi 
FISH & RICE - Sushi & Wok

10 stk. Nigiri: 4 Laks, 3 Tun, 3 Rejer
8 stk. Hoso maki
8 stk. Rainbow
5 stk. Futo maki, Ebi hot roll
31 stk (2 personer)
Normalpris 368,- TILBUD 180,-

LUXUS BOX
Nigiri: 8 Laks, 4 Hvidfi sk, 6 Tun, 6 Rejer
Små maki: 8 stk. Laks
Inside out: 8 Rainbow, 8 Ebi furai roll, 
8 Super Califonia roll, 8 King roll
Futo maki: 5 Ebi hot roll, 5 Vegetar roll
70 stk. (4 personer)

Normalpris 896,- TILBUD 448,-
 

Sushi Take AwaySushi Take Away

Husk
Bordbestilling

43 90 35 00

TAKE AWAY

10% 
på al mad ud af huset. Både sushi og

Wok-retter.
Gælder kun menukortet.

Alt lavet af friske kvalitets-produkter!-50%

Running Sushi & Wok-retter 
kl.17-22
Sushi og Wok-retter i to etager på båndet! 
Inkl. Suppe – Peking eller Miso

Man – Tors  kr. 158,-
Fre – Søn.  kr. 188,-
Børn under 12 år halv pris

Kom og oplev 

smagfuld og lækker 

Running Sushi og 

Wok-retter 
i 2 etager!

Bordbestilling 
anbefales

Let klassisk koncert 
med fællessang
Forårskoncert i Ishøj

Vestegnens Strygere spiller forårskoncert i Ishøj Kultur Café 6. maj klokken 15.00.

Lars Vognmand fortæller på museet
Lars Balster Pedersen fortæller den 6. maj på Greve Museum om sit lange liv i Karlslunde

Ishøj: Kom ned på bør-
nebiblioteket fredag den 
11. maj kl. 15-17 og lørdag 
den 12. maj kl. 10-15 og 
vær med i kampen, når 
Games Workshop besøger 
Ishøj Bibliotek. 

 Arrangementet er for 
børn/unge og deres forældre. 
Det er gratis at deltage og 
billetter til begge dage kan 
hentes på biblioteket fra fre-
dag den 27. april. 

Det er gratis at være med, 
og Games Workshop stiller 
op med en erfaren instruk-
tør, der kender alt til War-
hammer og figurspil. Alle 
der har lyst til at prøve at 
male en Warhammer fi gur, 
får hjælp til det. Der er også 
mulighed for at medbringe 
egne fi gurer og få gode tips 
og tricks til at male dem. 

Efter at have malet bliver 
der opstillet et bord, hvor du 

kan prøve at spille Warham-
mer og få hjælp til at lære 
reglerne til et af de to War-
hammer spil –  ’Warham-
mer Fantasy’ som foregår i 
en eventyrverden med magi 
og monstre, og ’Warhammer 
40k’ som foregår i en fjern 
fremtid, hvor eventyr er 
blandet med science-fi ction. 

Warhammer i Ishøj
Maj måned er Warhammer-måned i Ishøj

Som det fremgår af billedet, er det ikke et nyt fænomen, at 
der kan være oversvømmelse, når vinteren slipper sit tag i 
Danmark -  her ses Karlslunde i midten af 1950´erne. Lars 
Balster Pedersen står med sin cykel, og kammeraten Kaj 
Nielsen ses bagved.
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Ishøj: Det er en af Nor-
dens største strygerta-
lenter, Toke Møldrup, der 
mandag 30. april spiller 
koncert på Kulturskolen 
sammen med den israel-
ske pianist Yaron Kohl-
berg. 

Toke Møldrup er solocel-
list i Copenhagen Phil., og 
har haft en strygende karri-
ere siden sin overbevisende 
debutkoncert tilbage i 2005. 
Som solist og kammermusi-
ker har han optrådt i store 
dele af verden med nogle af 
verdens bedste dirigenter og 
orkestre. Koncerten 30. april 
på Ishøj Kulturskole starter 
klokken 16.30.

Toke Møldrup er elev af 
Morten Zeuthen fra Det Kgl. 
Danske Musikkonservato-
rium og Harro Ruijsenaar 
fra det Jyske Musikkonser-

vatoirium. Han har desuden 
studeret i Århus, Chicago, 
Wien og Karlsruhe.

Han har vundet mange 
konkurrencer - blandt andet 
Den Danske Strygerkon-
kurrence og Den Europæi-
ske Radiounions talentkon-
kurrence i Bratislava – og 
modtaget mange legater og 
hædersbevisninger – heri-
blandt Jacob Gades Legat og 
Anmelderringens Kunstner-
pris. 

Som medlem af Paizo 
Kvartetten har han vundet 
hovedprisen i den Interna-

tionale Kammermusikkon-
kurrence i Melbourne. 

Toke Møldrups repertoire 
som solist omfatter mange 
stilarter. Heriblandt ny 
dansk kompositionsmusik 
med værker særligt tilegnet 
ham af komponisterne Per 
Nørgaard og Simon Steen-
Andersen. Til koncerten 
optræder han sammen med 
sin faste samarbejdspartner 
Yaron Kohlberg. For yder-
ligere information se www.
ishojkulturskole.dk

Oplevelser
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Tjørnholmvej, Solrød Strand
www.solrodbio.dk

Tlf. 5614 4422

Fortidens skygge
Søndag 29. 4. kl. 19.30

 

Mia og Migoo
Søndag 29. 4. kl. 14

Søndag 6. 5. kl. 14

 

This means war
Søndag 29. 4. kl. 16

Søndag 6. 5. kl. 16

 

Hvidstensgruppen
Mandag 30. 4. kl. 19.30

 

Kamæleonen
Tirsdag 1. 5. kl. 19.30

Onsdag 2. 5. kl. 19.30

Søndag 6. 5. kl. 19.30

Dans og bøn
Et sprudlende og farverigt foredrag af den 

professionelle danser Pernille Overø om 
sammenhængen mellem dans og bøn i forskellige 
religioner samt fl ere eksembler på dansebønner 

tirsdag den 1. maj kl 19.30 i Johanneskirken
Efter danseforedraget er der kaff e 

i menighedssalen.
Gratis adgang.

Koncert med en af 
Europas bedste cellister
Strygertalent giver koncert i Ishøj

Toke Møldrup spiller koncert på Ishøj Kulturskolen 30. april. 

Ishøj: Ved socialdemo-
kratiets 1. maj arran-
gement i Ishøj, kommer 
Forsvarsminister Nick 
Hækkerup og taler. Ar-
rangement på Egely, 
Vejlebrovej 132, starter 
klokken 07.00. Udover 
Nick Hækkerup kommer 
folketingsmedlem Sophie 

Hæstorp Andernsen, 
Ishøjs borgmester Ole 
Bjørstorp, samt Sascha 
Madsen fra FOA-ungdom 
og Lars Kronborg, næst-
formand i 3f-ungdom.
Alle er velkomne og der 
kan købes morgenbrød, 
kaffe og andet ved arran-
gementet.

Minister 
be søger Ishøj 
den 1. maj Ishøj: Da dronning Mar-

grethe II overtog tronen 
for 40 år siden, var for-
tidens pompøse stats-
portrætter gået af mode. 
Dronningen genintrodu-
cerede portrætmaleriet 
i Kongehuset og gav en 
række kunstnere frie 
hænder til at portrættere 
Dronningen. 

Preben Hornung, Michael 
Kvium, Thomas K luge, 
Niels Strøbek, Andy War-
hol og Franciska Clausen er 
blot nogle af de kunstnere, 
som gennem de seneste år-
tier har foreviget dronning 
Margrethe gennem portræt-
maleriet. Onsdag den 2. maj 
kan interesserede høre mere 
om dronningens portrætma-
lerier, når kunsthistorike-
ren Thyge Christian Fønss, 
der har skrevet bogen »Por-
trætter af en dronning«, vil 
fortælle om de malede por-
trætter af dronning Margre-
the II. 

Det finder sted onsdag 
den 2. maj kl. 18.10-19.00 på 
Arken. Det er Gratis for gæ-
ster med entré til museet og 
ingen tilmelding.

Se portrætter af dronningen
De største kunstnere maler dronningen

Mange af tidens største kunstnere har malet dronningen.

Greve: Har vi peaket 
som race? Det mener 
Michael Schøt, der over 
de sidste to år har sam-
let masser af komisk 
skyts og nu retter den 
store comedy-revolver 
mod os alle sammen i 
sit nye one man stand-
up show »Schøt hap-
pens«, der kan opleves 
i Portalen d. 29. april 
klokken 20.00. 

Kan det virkelig passe, 

at danskerne er verdens 
lykkeligste folkefærd, når 
vi er så sure på alle og 
bange for alt. Schøt sætter 
liv og lemmer på spil, når 
han kaster sig over sam-
fundets tabuer, og man 
må forvente at det slår 
gnister, når en af Dan-
marks få rigtig satiriske 
komikere for første gang 
kommer rundt i hele lan-
det med et solo-show. »Jeg 
har en svaghed for at gøre 

grin med nogle af de lidt 
ømtålelige emner i vores 
samfund - I ved, dem man 
ikke snakker om til fami-
liemiddagene«, præciserer 
Michael Schøt og lægger 
dermed op til en solid om-
gang forrygende begavet 
samfundssatire.

Billetter koster 110 kro-
ner og kan købes hos Por-
talen eller Billetnet.

Schøt happens
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Solrød: «At male er en 
måde at leve på. At male 
er at gribe nuet«, skriver 
maleren Marianne Mi-
riam Cordosa Nagler, der 
for øjeblikket udstiller på 
Solrød Gymnasium. 

Det nu, Marianne Cordo-

sa Nagler fører beskueren 
ind i, er præget af klare, lyse 
farver, der brydes i ekspe-
rimenterende, geometriske 
former, som i overensstem-
melse med modernismen 
bevæger sig mellem det fi gu-
rative og det non-fi gurative. 
Man føres ved hjælp af far-
ver og linjer ind i billedet og 
kan således hvile i motivet.  
Nogle af motiverne synes at 
være abstraktioner over na-
turen, hvor lyset stråler over 
den grønne skov og det blå 
hav. 

Nuet kommunikeret gennem 
farver og linjer
Kunstner Marianne Miriam Cordosa Nagel udstiller på Solrød Gymnasium

Oplevelser

”HVORFOR MURE SIG INDE NÅR MAN KAN MORE SIG UDE”

BILLETTER TLF. 43 97 83 00 
ELLER BILLETNET

WWW.PORTALEN.DK
PORTALEN@PORTALEN.DK

PORTALEN
GREVE TEATER- & MUSIKHUS

´s   

GALLERI PORTALEN
MARTIN ASKHOLM: Malerier

CHRISTIAN SVERDRUP: Skulpturer

Udstillingsperiode: 24. marts - 13. maj

´s   

JAZZSCENEN
HVER LØRDAG KL. 13.00

28. april: Kenny Ball & His Jazzmen (UK)
5. maj: Second Line Jazzband (Sverige)

12. maj: Jonas Johansen Special

12. maj kl. 20.00

LARS LILHOLT BAND
Billetpris 195 kr.

24. maj kl. 21.30

MICK 
ØGENDAHL’S

SPAS
Billetpris 295 kr.

28. april kl. 20.00

TIM CHRISTENSEN & THE DAMN CRYSTALS
Billetpris 250 kr.

28. april kl. 20.00

THORBJØRN RISAGER
Bluesvokal med power

Billetpris 125 kr. / Portalis-rabat

29. april kl. 20.00

”SCHØT 
HAPPENS” 
Comedy Zoo On Tour

Billetpris 110 kr.

19. maj kl. 20.00

ROBBEN FORD 
& 

BOBO MORENO
Billetpris 225 kr.

3. maj kl. 20.00

EDWIN 
MCCAIN 
Singer/songwriter

fra USA
Support: Melanie Dekker
Billetpris 135 kr. / Portalis-rabat

16. maj kl. 20.00

ANNA MASSIE
& MAIREARAD

GREEN
(SCO)

Billetpris 100 kr.

11. maj kl. 20.00

KEWIN WELCH
& MATT THE

ELECTRICIAN
(USA)

Billetpris 125 kr.

18. maj kl. 20.00

COMEDY ZOO 
ON TOUR 

Simon Talbot, Elias Ehlers,
Martin Høgsted

Billetpris 110 kr.

Greve: Tim Christen-
sen og bandet The 
Damn Crystals i Por-
talen.

Efter at have indfriet 
masser af rockfans drøm 
ved at gendanne Dizzy 
Mizz Lizzy er Tim Chri-
stensen nu på landevejen 
med sit eget liveband og 
sangene fra et nyt album, 
hvor solisten søger tilba-
ge mod rockens grund-
trin. 

Tim Christensen og 
bandet The Damn Cry-
stals, der har været med-
skabende på musikken 

hele vejen, skulle egent-
lig have spillet i Portalen 
i februar, men koncerten 
måtte udsættes på grund 
af sygdom, og den gen-
nemføres nu lørdag d. 28. 
april klokken 20.00. The 
Damn Crystals består af 
Lars Skjærbæk (guitar), 
Søren Koch (bas), Chri-
stoffer Møller (keyboard) 
og Jesper Lind (trom-
mer). 

Billetter koster 250 
kroner, og kan købes hos 
Portalen og Billetnet.

Guitarrock og 
gode melodier

billedet af et blåt bånd med et gult midterfelt, hvori tegn, der 
minder om hebraiske bogstaver, peger i en religiøs retning. 



vinfestival

SMAG PÅ VINE FRA HELE VERDEN
Både et udvalg af de store klassikere og nogle af de nye spændende.

SMÅ LÆKRE RETTER FRA FØTEX DELIKATESSE

BT’s kompetente vinskribent og sommelier 
TIM VOLLERSLEV kommenterer 
vinene og guider smagningen. 

PRIS KUN 100,-
Billetter købes i Føtex kundeservice 
eller i Informationen i City2

10 0  B U T I K K E R  ·  3 0 0 0  G R AT I S  P - PL A D S E R  ·  W W W . C I T Y 2 . D K

FØTEX BYDER PÅ 

EKSTRA 
GODE 

VINTILBUD
HELE AFTENEN

CITY2

VINSMAGNING 
  MED TIM VOLLERSLEV

    3. MAJ KL. 18-20


