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www.tunetand.dk
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Tel. +45 46 13 82 88 
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i Tune den 1. maj

Gælder kun Hundige Strandvej 190 • Greve
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Tilbuddet gælder fra søndag 
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Mandag-fredag 9-20 • Lørdag 8-18 • Søndag 10-18
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nKøbmand Daniel Corinth-Hansen

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!

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

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

Auto Auto 
reparationreparation
Service og rep. af ALLE Service og rep. af ALLE 

bilmærker,også biler med bilmærker,også biler med 
nyvogns garanti.nyvogns garanti.

Greve: Et netværk ruster sig 
til at løse opgaver, Femern 
Bælt-projektet vil give. Læs til-
lægget Erhverv Sjælland.

Sammen er vi stærke
Solrød: Folk i Solrød har fået 
øjnene op for den miljø- og øko-
nomisk attraktive tagløsning 
med solceller.

Solrød går solcelle-amok
Solrød: Alt klappede ved bør-
nefesten i Havdrup. Popduoen 
Puls fi k de 370 festende til at 
gå amok på dansegulvet.

Brian Hemmingsen (S) tog som den første en tur i elbilen efter opladning på Jørgen Bachs Plads. Foto: Elmer Madsen.

Greve: Firmaet Better 
Place har fået lov til at 
opstille deres ladestan-
dere på det trafikale 
knudepunkt, og det er 
meningen, at det skal få 
flere borgere i Greve til 
at skifte deres benzin- 
eller dieselbil ud med de 
lydløse og CO2-neutrale 
biler.

I efteråret 2011 indgik 
Greve Kommune en aftale 
med Better Place om at gøre 
kommunen mere egnet for 
elbiler, og det første skridt er 
taget med opstillingen af tre 

ladestandere på den centrale 
Jørgen Bachs Plads lige ved 
svømmehallen.

- Initiativet skal ses som 
et signal til omverdenen om, 
at vi tager det seriøst, når 
vi siger, at vi gerne vil ned-
bringe CO2-udslippet i kom-
munen, og det siger noget om 
den retning, vi gerne vil gå i 
fremtiden, siger formand for 
Teknik- og Miljøudvalget, 
Brian Hemmingsen (S).  
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Greve får
ladestandere 
til elbiler
Nemmere at køre elbil i kommunen

Havdrup rockede
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Greve: Midt- og Vestsjæl-
lands Politi fortæller, at det 
lørdag klokken 18.07 sam-
men med brandvæsnet kørte 
til en brand i to legehuse. 

Ved ankomsten til stedet 
fandt politiet og brandvæs-
net to udbrændte legehuse, 
der havde stået i en lysning 
i et skovområde tæt på Hun-

dige Strandvej. Legehusene 
var helt nedbrændte, så 
kun bunden var tilbage, og 
ilden havde bredt sig til et 
bord-/bænke-sæt på stedet. 
Branden blev opdaget af en 
hundelufter, der havde hørt 
knitren i skoven og efter-
følgende så to legehuse i lys 
lue. Politiet kan ikke sige 

noget årsagen til brandens 
opståen, der skal undersøge 
stedet nærmere.

Lokalpolitiet i Karlslunde 
hører gerne fra vidner, der 
har bemærket noget usæd-
vanligt i lysningen i skoven 
før brandens opståen. Politi-
et kan kontaktes på telefon 
114.
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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

LINGERI & SELSKABSTØJ

4369 2255
I Waves v/Bilka´s hovedindgang

Nyt
Koncept

KOM IND OG SE
ALLE DE NYE LÆKRE 

VARER FRA:

Greve Kommune

Greve Kommunale Musikskole
www.musikskolen.greve.dk

Ny sæson 2012-13

Danske Jordbær
samt nyopgravede

kartofl er

Hverdage 15.00 - 17.30
Weekend 9.30 - 16.30

Salg fra Naurbjerg Torv samt te

SKENSVED JORDBÆR

 Søndag d. 20. maj kl. 15.00
Fri entrè

Musikgudstjeneste 
for børn

med

Rosa og rødderne 
fra Rouladegade 

i Jersie Sognehus 
(v. Jersie Station)

Tune Cykel og 
Havemaskine Service
Nørregade 30, Tune

Åbningstider:
Hverdage  10.00-17.30
Lørdage  9.00-13.00
www.tunecykelservice.dk

  FOR KUN

2.695,-
         

SUPER BILLIG 
plæneklipper med el start

Reperation af 
ALLE mærker 
havemaskiner.

Greve: Natten til tirsdag 
er Greve Rådhus blevet 
udsat for indbrud

Medarbejderne på Greve 
Rådhus kunne tirsdag mor-
gen konstatere, at rådhuset 
i løbet af natten havde væ-
ret udsat for indbrud. Det 

fortæller Midt- og Vestsjæl-
lands Politi, der modtog 
anmeldelsen om indbrud-
det tirsdag morgen klokken 
09.10. Der var blevet knust 
en rude på rådhuset, og ef-
terfølgende var der blevet 
stjålet to iPads. Via optagel-

ser af tyvene på rådhusets 
videoovervågning fi k politiet 
mistanke til to mænd, som i 
mandags havde indfundet 
sig i borgerservice i privat 
ærinde og i den anledning 
lavet lidt uorden. Politiet 
foretog derfor i løbet af tirs-

dag eftermiddag anholdelse 
af en 25-årig mand fra Al-
bertslund og en 20-årig 
mand fra Greve, der begge 
blev sigtet for indbruddet. 
Den 20-årige blev fundet 
i besiddelse af den ene af 
de stjålne iPads. Begge an-

holdte vil blive fremstillet i 
grundlovsforhør ved retten i 
Roskilde.

jm

Indbrud på Greve Rådhus
iPads stjålet fra rådhus

Legehus brændte ned

Solrød: Fredag aften klok-
ken 21.26 kørte politiet til 
Hovedgaden i Havdrup, 
hvorfra der var kommet an-
meldelse om, at en person 
var »gået amok« i en opgang. 
I opgangen traf politiet en 
27-årig spirituspåvirket 
mand fra Havdrup. Da den 

27-årige fortsat var voldsom 
og aggressiv, valgte poli-
tiet at anholde ham. Den 
27-årige blev taget med på 
politistationen, hvor han 
blev afhørt og efterfølgende 
løsladt. Det oplyser Midt- og 
Vestsjællands Politi.

jm

Opførte sig 
aggressivt 

Vallensbæk: Københavns 
Vestegns Politi fortæller, at 
det tirsdag klokken 13.12 
modtog en anmeldelse om, 
at der var brand i en lastbil, 
der holdt i nødsporet på Køge 
Bugt Motorvejen i østgående 
retning. Politi og rednings-
køretøjer kom til stedet. Det 

viste sig, at et af lastbilens 
dæk var eksploderet under 
kørslen, hvilket forårsa-
gede brand i køretøjet. Mo-
torvejen blev midlertidigt 
afspærret i alle spor. Ingen 
personer kom til skade ved 
hændelsen.

jm

Lastbil brød i brand 
på motorvej
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Tandlæge Nicole Nielsen 
har den 1. maj overtaget 
klinikken Tune Tandlægen.

Nicole tilbyder bl.a.:
– Eftersyn og tandrensning
– Paradentosebehandling
– Tandfyldning med plast
– Proteser
– Krone og brobehandling
– Behandling af tandsmerter.

Åben for tilgang 
af nye patienter.

Tandlæge Nicole Nielsen ApS
Fjællestien 2
DK-4030 Tune

www.tunetand.dk
Mail: klinik@tunetand.dk
Tel. +45 46 13 82 88 

Besøg os på 
www.tunetand.dk

Nicole Nielsen 
ny tandlæge 
i Tune

Få overblik over din boligøkonomi

Hænger dine boligplaner sammen med resten af din
økonomi? Har du den rigtige fi nansiering og kan det 
betale sig at ændre på den undervejs?

Ring og book et møde, hvor du kan høre mere om, 
hvordan vi kan hjælpe dig med at stå stærkere.

Telefon 45123456

At stå 
stærkere er 
at komme hele 
vejen rundt

Greve: »Goddag og vel-
kommen til Online Vel-
færd. Hvordan har du 
det i dag?« Sådan har det 
lydt hos en række bor-
gere, der i en periode har 
haft mulighed for at prø-
ve videokommunikation 
med hjemmeplejen eller 
genoptræningen i Greve, 
Aalborg, Kerteminde og 
Aabenraa kommuner.

De fire kommuner tester 
i perioden marts til august, 
hvordan en online video-
samtale kan træde i stedet 
for en medarbejders fysi-
ske fremmøde i borgerens 
hjem omkring hjemmepleje, 
hjemmesygepleje eller gen-
optræning. Ved hjælp af en 
touch-skærm kan borgeren 
her få hjælp til for eksempel 
medicinering og kost eller 

vejledning i genoptræning.
Med Online Velfærd får 

borgeren hurtig og god hjælp 
online. Og både borgeren og 
medarbejderen i kommunen 
sparer unødig transporttid 
til og fra borgerens hjem. 
Teknologien er endvidere 
tilpasset borgerens evner og 
behov, ligesom teknologien 
også er let at anvende for 
medarbejderne.

Positiv oplevelse
Den 60-årige sygeplejerske 
Hanne Steffensen fra Greve 
deltog som forsøgsperson i 
projektet, og hun fortæller:

- Det har været en meget 
positiv oplevelse for mig at 
deltage i projekt Online Vel-
færd. Jeg havde netop fået 
en ny knæprotese og fi k en 
del af min genoptræning on-

line. Det passede mig fi nt, at 
jeg kunne bruge systemet, 

når det passede mig og ikke 
skulle bruge en time på at 

tage frem og tilbage til gen-
optræningen. Og systemet 
er tilmed meget nemt at 
bruge. Det er ikke kun for 
it-nørder.

Baggrunden
Baggrunden for projekt On-
line Velfærd er et stigende 
pres på kommunernes om-
sorgsområde blandt andet 
på grund af f lere ældre, 
stigende effektivitet på sy-
gehusene og deraf tidligere 
udskrivninger.

- Jeg har store forventnin-
ger til vores deltagelse i pro-
jekt Online Velfærd. Jeg hå-
ber, at det vil vise sig at være 
en farbar vej til at spare tid 
i form af uproduktiv trans-
porttid for medarbejderne i 
hjemmeplejen, og samtidig 
kunne spare tid for borgerne 

i forhold til genoptræning, 
siger formanden for Social- 
og Sundhedsudvalget, Hans 
Kristiansen (SF):

- Tiden vil vise, om de tek-
niske løsninger er gode nok. 
Og vi er også opmærksomme 
på, at Online Velfærd ikke 
overf lødiggør den menne-
skelige kontakt, hvor den er 
hensigtsmæssig.

Projektets resultat fore-
ligger i en rapport til novem-
ber. Projektet er fi nansieret 
af fonden for Velfærdstek-
nologi med en egenfi nansie-
ring på 25 procent fra de fi re 
kommuner.

Online Velfærd er vejen frem i Greve
Ved hjælp af en touch-skærm kan borgeren her få hjælp til for eksempel medicinering og kost eller vej-
ledning i genoptræning

Fysioterapeut Jane Helding Rau kan instruere et helt hold på 
otte patienter i genoptræning i deres eget hjem via videokom-
munikation.
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Greve: Kunst, kultur, 
miljø og natur. Siden be-
gyndelsen af 1960’erne 
har Erling Rydahl fra 
Karlslunde, der fylder 
80 år den 21. maj, sat sit 
tydelige fingeraftryk på 
Køge Bugt-egnen.

Det er i høj grad sket gen-
nem hans arbejde i Køge 

Bugt Kunstforening og ikke 
mindst »Kulgruppen«. Det 
førte blandt andet til fred-
ningen af Karlslunde-Karl-
strup Mose og oprettelsen af 
Greve Borgerhus.

Han arbejdede også mål-
rettet på at få skabt et kul-
turhus i Greve. I 1994 blev 
Portalen en realitet, og Er-

ling Rydahl var formand for 
Portalens bestyrelse i de før-
ste seks år.

De seneste år har han væ-
ret drivkraften bag forlaget 
»Valdemar« i Karlslunde, 
som blandt andet har udgi-
vet en bog om Karlslundes 
udvikling i perioden 1930 til 
1972.

Derudover fornøjer han 
sig med golfsporten, som 
han dyrker sammen med 
gode venner. 

Dagen fejres sammen med 
familien og nære venner.

Erling Rydahl 
80 år
En frontkæmper for kunst, kultur, 
miljø og natur runder Greve: Med virkning fra 

mandag 18. juni lægges 
Nordea i Tune sammen 
med Roskilde-afdelin-
gen på Algade, oplyser 
Nordea i en pressemed-
delelse.

Med sammenlægningen 
ønsker Nordea at sikre, at 
kunderne i Tune får den 
bedst mulige rådgivning og 
kundeservice.

- Vi oplever, at kunderne 
har et øget behov for kompe-
tent rådgivning. Det behov 
opfylder vi bedst ved at sam-
le kræfterne på færre enhe-
der og sikre vores medarbej-
dere et godt fagligt miljø.

- Vi ser samtidig en ten-
dens til, at kunderne i sti-
gende omfang selv klarer 
de simple bankforretninger. 

For eksempel hæver stadig 
f lere kunder penge i vores 
automater og betaler giro-
kort i Netbank, siger fi lial-
direktør Carsten Molander 
fra Nordea i Tune i presse-
meddelelsen.

Som udgangspunkt behol-
der kunderne i Tune deres 
nuværende bankrådgiver, 
når de fremover bliver kun-
der i afdelingen på Algade. 
Medarbejderne i Tune fl yt-
ter alle med til Algade.

På Algade har Nordea ud-
over almindelige bankfor-
retninger samlet viden og 
kompetence inden for blandt 
andet bolig, pension og inve-
stering.

Nordea vil fortsat have en 
pengeautomat i Tune Cen-
ter. 

Sidste åbningsdag i Tune 
er fredag 15. juni. 

Nordea i Tune fl ytter 
til Algade i Roskilde
Nordea vil fortsat have en pengeautomat i Tune Center

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

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 højtelskede mor, svigermor og momse
Min lille pige

Elin Christensen
3. februar 1941    7. maj 2012

tabte kampen og Gud fik endnu en engel

Elsket og savnet

Jane, Kjell, Casper, Kenneth,
Malene, Mads, Simon og Leif

Bisættelsen har fundet sted

Tak til 081 og redderne fra Roskilde Brandvæsen
Vores elskede mor, mormor, farmor og svigermor

Annelie Tajmer
* 27. marts 1944    † 12. maj 2012

tabte kampen mod kræften

Evig kærlighed fra
Lasse, Simone, Astrid, Laura, Sif, Betina, Lukas,
Helena, Rebekka, Philip, Emma, Stig og Tenna

Begravelsen har fundet sted

Min kære mand
Vor kære far, svigerfar og farfar

Ole Clausen Møller
* 25. april 1938    † 12. maj 2012

Familien

Bisættelsen finder sted i Karlslunde Strandkirke
tirsdag den 22. maj kl. 12.00

Solrød: Byrådsmedlem 
Bjarne Larsen (DF), der 
fylder 70 år den 22. maj, 
har boet i Solrød Kommu-
ne siden 1950, og han har 
efterhånden prøvet mere 
end de fl este i et langt ar-
bejdsliv. Han blev oprin-
delig uddannet fl yveme-
kaniker og efterfølgende 
lederuddannet. 

Det lange cv fortsætter 
med en titel som formand for 
Metal og Plastindustriens 
arbejdsledere i Danmark, 

senere Lederne i Køben-
havnafdelingen og medlem 
af hovedbestyrelsen. Han 
har endvidere haft sæde 
i kontaktudvalget for Ar-
bejdstilsynet i København, 
Rigshospitalets arbejdsme-
dicinklinik, samt diverse 
andre tillidsposter. 

Bjarne Larsen er desuden 
forhenværende formand for 
Ældresagen i Solrød Kom-
mune, samt klagerådet, og 
boligselskabet »Gulspur-
ven«.

Den runde fødselsdag får 
dog ikke Bjarne Larsen til at 
springe op og ned af glæde, 
selv om han har det fi nt med 
sin alder. 

- Det er jo en alvorlig sag 
at fylde 70 år, og der er i sig 
selv ikke noget at fejre. På 
selve dagen er jeg faktisk 
bortrejst, men jeg holder en 
brunch i Jersie Forsamlings-
hus, siger han.

Bjarne Larsen har siddet 
i Solrød Byråd siden den 1. 
januar 2010, og hans hjerte-

sager er at arbejde for bedre 
sociale forhold for de mind-
ste børn, nedbringelse af 
hærværk og bedre forhold 
for de svage ældre.

Men hvad de næste år skal 
gå med, har Bjarne Larsen 
ikke helt gennemtænkt, og 
det afhænger i høj grad af, 
om han også fremover er 
frisk og rørig. 

- Helbredet bestemmer 
fremtiden, men i øjeblik-
ket har jeg det fi nt. Jeg har 
fået et nyt knæ, men det er 

jo ingenting. Jeg kunne godt 
forestille mig, at stille op til 

byrådet igen, hvis helbredet 
tillader det, men nu må vi se 
tiden an. Intet er bestemt, 
siger Bjarne Larsen. 

Men ligegyldigt hvad DF-
politikeren bestemmer sig 
for, ser han lyst på de kom-
mende år. 

- Hvis jeg stopper, vil jeg 
rejse lidt mere, tage på ture 
og nyde friheden. Det er jo 
det gode ved at nå min al-
der. Man har friheden til at 
stoppe.   

abn

Bjarne Larsen (DF) fylder 70 år
Byrådspolitikeren fra Solrød fylder 70 år den 22. maj

Solrød-byrådsmedlem Bjarne 
Larsen (DF) fylder 70 år den 
22. maj.

Erling Rydahl.

- Vi ser en ten-
dens til, at kun-
derne i stigende 
omfang selv 
klarer de simple 
bankforretninger, 
siger fi lialdi-
rektør Carsten 
Molander fra 
Nordea i Tune.



www.solrodcenter.dk

Åbningstider: Mandag til Fredag kl. 9.30 – 18.00 • Lørdag kl. 9.00 – 15.00
Fødevarebutikker, butikker samt banker 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

Kæledyrsudstilling i Solrød Center 
med Sebastian Klein
Lørdag den 16. juni 2012

kl. 11.00 – 14.00 
Kom og vis dit kæledyr når Solrød Center holder 
kæledyrsudstilling 

Book et bord og kom i Solrød Center og vis dit kæledyr,  
her kan du også møde Sebastian Klein som vil gå 
rundt og give sin vurdering af de udstillede dyr. 

PINSEMUSIK OG KARNEVALSRYTMER 

BOOK ET BORD
på www.solrodcenter.dk 

 – når vi har modtaget din 
booking, får du en mail 

retur med dit bordnummer 
og placering.  

Fredagsscenen
Solrød Center afholder 4 fredage sommeren over 

fyraftens-jazz for hele familien på torvet ved 

Strandvejen, med hyggelig stemning og 

udeservering.

Første gang er:

Fredag den 1. juni
Kl. 15.00-17.30

The New Orleans Blues Trio
Blues, swing og gumbo

Velkommen til Solrød Center

- nærmere dig

på lørdag i Solrød Center 

Lørdag den 26. maj 
Kl. 11.00 – 14.00
på den runde scene

Master Fatman
Pinsemusik med karnevalsrytmer 

Kl. 12.00 – 13.00 

Sambadans og workshop.  
-Kom og se et fl ot danseshow, når 

4 sambadansere optræder. 

Efter opvisningen, underviser pigerne

i sambadansen – KOM OG VÆR MED

Kl. 11.00 – 14.00 
På Torvet ved Strandvejen.

Maskemaling og hyggelig 
karnevals musik 
Kom og mal din egen karnevalsmaske 

Det er gratis at deltage. 

Solrød Center varmer op til karneval med god musik 
og underholdning for hele familien

NYT! På torvet v. Strandvejen 
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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
- Byen ved 
stranden

Se job på
ishoj.dk/job

kan ses på 
www.ishoj.dk

TV-Ishøjs 
programoversigt

1

Ishøj Bibliotek
- Det sker i den kommende tid:

Biografen
Til og med 23. maj
Over kanten kl. 19.15 
Hele ugen
Gummi T (dansk tale – 3D) kl. 16.00 
– weekend også kl. 14.00
Fra 24. maj
Miraklet i Le Havre kl. 16.30 og 19.00 
– mandag og weekend også kl. 14.00
Men in Black 3 – premiere kl. 19.15 
– weekend kl. 16.00 og 19.00

Ishøj Kultur Café uge 21

Hvis du kan lide at cykle, så mød op om tirsdagen 
kl. 18:30 og tag sammen med andre cykelglade 
borgere ud i naturen. Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi mødes ved Ishøj Idræts og Fritidscenter, Vej-
ledalen 17, hver tirsdag i perioden 1. maj til 30. 
september.

Vi cykler ca. 1½ - 2 timer - afhængig af vind og 
vejr, og vi cykler i et tempo, så alle kan være med.

Motionsholdene er særlig tilrettelagt for alle mænd 
og kvinder, der er over 50 år, og som gerne vil ud 
og motionere samt nyde naturen – såvel enlige 
som par.

Hver uge cykler vi en spændende tur rundt i områ-
det, med indlagt pause. Alle kan være med. Husk 
vand eller kaffe og cykelhjelm.

Kontaktpersoner:
Turleder:  Bent I. Sørensen      tlf. 43 54 05 16
Turleder:  Niels Nielsen            tlf. 43 53 49 19

Op på cyklen og af sted

Igen i år inviterer Ishøj Turist- og Erhvervskontor Is-
højs borgere til at være turister i egen kommune.

Datoerne er:
21., 25. og 27. juni samt den 5. og 10. september 
fra kl. 17 til kl. 21. 

Afgang og hjemkomst fra Ishøj Rådhusplads
(indgang C ved Ishøj Bycenter)

Billetsalget starter mandag den 21. maj i Ishøj Tu-
ristbureau. Billetterne koster 90 kr. og er inkl. en let 
og lækker anretning med en øl eller vand.

Som altid er programmet hemmeligt, og turistguiden 
på turen er borgmester Ole Bjørstorp.

Mange ”står på spring” når billetsalget starter, så 
tøv ikke for længe, hvis du vil med.

Ishøj Turistbureau, Ishøj Bycenter, 
åbent mandag – fredag kl. 9.30-16.00.

Så er vi klar!

Mandagskaffe
– for børn, forældre og bedsteforældre på barsel
21. maj kl. 10-12 på Ishøj Bibliotek

Få hjælp til lektierne
21. maj kl. 16-17.30 med fokus på matematikhjælp
24. maj kl. 16-18 for alle børn i folkeskolen

Teater: Frygten der skiller os ad
23. maj kl. 17 i Ishøj Kultur Café. Lokale, unge 
talenter spiller teater om at være ung i samarbejde 
med Ishøj Teater. Gratis adgang. 

Lukkedage i maj og juni
Bemærk, at Ishøj Bibliotek har lukket lørdag 
den 26. maj til og med mandag den 28. maj 
på grund af Pinse, samt Grundlovsdag den 
5. juni. 

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

Kunstudstilling
I maj måned udstiller Elgo Juul sin Richsbilledsam-
ling

Ishøj Østergade 28, Ishøj By Center, telefon 43 54 55 11  
kl. 10.00 – 20.00. Billetter til såvel biograf som koncerter 
og teater kan købes ved personlig henvendelse eller via 
www.kulturcafe.dk

Solrød: Sanne Krogsga-
ard havde søndag svært 
ved at få armene ned 
ovenpå lørdagens Hav-
drup Børnerock. Hun er 
medarbejder på Havdrup 
SFO og er en af de mange 
frivillige, der har været 
med til at sætte festen på 
benene. Og alt klappede 
efter planen.

Få dage inden festen var 
der solgt 200 billetter. Men 
så gik der pludseligt hul på 
bylden, så da dørene til Hav-
druphallen blev åbnet lørdag 
klokken 18.30, drønede 370 
børn fra 0. til 6. klasse ind i 
festsalen.

- Det var fuldstændigt for-
rygende og helt vildt. Og da 
popduoen Puls gik på scenen 
hoppede, dansede og sang 
det unge publikum med, si-
ger Sanne Krogsgaard.

Hun var meget imponeret 
af popduoen Puls, som de 
havde hyret, inden de rigtigt 
slog igennem. Et valg, som 
passede helt perfekt til de 
festglade. Og meget impone-

rende, så gav de to popdren-
ge sig tid efter showet til at 
skrive autografer til alle. 

For to af de unge, blev 
det en helt speciel aften. På 
indgangsbilletten blev der 

trukket lod om en pige- og 
drengecykel, skænket af Su-
perBrugsen i Havdrup. De 
lykkelige vindere blev To-
bias Belling og Laura Lykke 
Larsen, der desuden blev 
begavet med hver en t-shirt 
med Puls’ autografer på.

For en pige fra 3. klasse 
blev det også en uforglem-
melig aften. Hun kom på 
scenen og sang sammen med 
popduoen. Det blev en aften 
uden nogen form for ballade. 
Alt kørte som smurt i olie. 
Mange af de unge havde 
knæk-lys med,og så havde 
forældrene sørget for penge 
til slik og sodavand. 

- Jeg var selv i hallen fra 
klokken ti om formiddagen, 
og først hjemme kort før 
midnat. Men det har været 
det hele værd. Og så er det 
altså imponerende at 25 fri-
villige hjælpere bruger en 
lørdag aften på at skabe en 
herlig fest for de unge. Det 
var simpelthen sådan en 
fantastisk aften, så jeg var 
bare så glad, da jeg gik hjem, 

fortæller Sanne Krogsgaard. 
Og det er der garanteret 370 

unge, som kan skrive under 
på.  From

Forrygende børnefest i Havdruphallen
Alt klappede ved lørdagens fest, hvor popduoen Puls fi k de 370 festende til at gå amok på dansegulvet

Billedet siger alt. De 370 festende unge var begejstrede for pop-
duoen Puls.Foto og forsidefoto: Peter Engel.

Der var lang lang kø ved indgangen, da Havdrup Børnerock 
rockede derudaf lørdag aften. Foto: Peter Engel.



V/Købmand Morten Olsen - Karlslunde Parkvej 7 - 2690 Karlslunde - Butik tlf: 25 30 3000
Åbningstider: Mandag - fredag 09:00 - 20:00 Lørdag 08:00 - 18:00 HVER Søndag 10:00-17:00
Bageren åbner hver dag kl. 07:00

Sydkystens Food Market

ÅbningsfestKæmpe

NUsker
det!

SuperBest byder velkommen
til en splinterny og topmoderne SuperBest

i det nye Karlslunde Center,
Karlslunde Parkvej 7

Hold øje med vores store flotte
åbningsavis, som kommer med
posten i næste uge.
Den er fyldt med fantastiske
åbningstilbud for enhver smag!

Velkommen

Torsdag 24. maj kl. 7.00
VIBYDER PÅkaff e og rundstykker torsdag 24. maj kl. 7.00-9.00
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Greve: I efteråret 2011 
indgik Greve Kommune 
en aftale med Better Pla-
ce om at gøre kommunen 
mere egnet for elbiler, 
og det første skridt et ta-
get med opstillingen af 
tre ladestandere på den 
centrale Jørgen Bachs 
Plads lige ved svømme-
hallen.

- Initiativet skal ses som 
et signal til omverdenen om, 
at vi tager det seriøst, når vi 
siger, at vi gerne vil nedbrin-
ge CO2-udslippet i kommu-
nen, og det siger noget om, 

den retning vi gerne vil gå 
i fremtiden, sagde formand 
for Teknik- og miljøudvalget, 
Brian Hemmingsen (S).  

Det er fi rmaet Better Pla-
ce der gratis har fået lov til 
at opstille deres ladestan-
dere på det trafi kale knude-
punkt, og det er meningen, 
at det skal få fl ere borgere i 
Greve til at skifte deres ben-
zin- eller dieselbil ud med 
de lydløse og CO2-neutrale 
biler. Greve Kommune råder 
selv over to elbiler til de an-
satte, men Brian Hemming-
sen ser gerne, at private elbi-

ler i fremtiden vil være mere 
synlige i gadebilledet. 

- Det skal være nemt og 
bekvemt at bruge og lade 
sin elbil i Greve i fremtiden, 
sagde Brian Hemmingsen 
(S), efter han offi cielt havde 
indviet ladestanderne.

Elbilernes styrke ligger 
på de kortere ture til og fra 
arbejde, da rækkevidden 
spænder mellem 80 og 200 
kilometer alt efter kørestil. 
Flere tests har dog tidligere 
vist, at det danske vintervejr 
ikke er guf for batterierne, 
og de dermed mister meget 

af deres ydeevne i kulden. 
Hvis man planlægger at 
udforske lokalområdet med 
Greve som base i sin nye 
elbil, ligger de nærmeste la-
destationer i Albertslund og 
Tåstrup. Det tager mellem 
seks og otte timer at lade et 
f ladt batteri op. Skal man 
tværs over landet, bliver det 

dog straks en smule mere 
besværligt. Ifølge Better 
Place vil der være et fuldt 
udbygget nationalt netværk 
af batteriskiftestationer 
langs motorvejene i løbet 
af sommeren, så man kan 
køre fra Skagen til Gedser 
og skifte batteri på vejen 
på fem minutter. Disse bat-

teriskiftestationer passer 
dog foreløbig kun til Better 
Places egne Renault-biler. 
Ladestationerne kan bruges 
af stort set alle elbiler og en 
opladning på Jørgen Bachs 
plads koster 100 kroner, hvis 
man ikke er Better Place 
kunde i forvejen. 

 abn

Lone Axelsen

ER DET NU, DU SKAL 
FORBEDRE DIN BOLIG?

Den lave realkreditrente giver dig 
mulighed for at optimere din økonomi 
og realisere dine planer om fx energifor-
bedringer, nyt køkken eller bad. Uanset 
dine planer, får du den billigste fi nansie-
ring med et realkreditlån. 

Start med at booke et møde med vores 
lokale rådgiver Lone Axelsen – derhjem-
me, når det passer dig. Så får du kon-
krete beregninger og et solidt grundlag 
for at beslutte, hvad der er det rigtige 
for dig. Få fx svar på: 

•  Er der friværdi i din bolig?

•  Hvad koster det at låne ekstra til at 
realisere nye planer?

•  Kan du spare renteudgifter ved at 
indfri dyre bank- og forbrugslån 
samtidig? 

Lige nu er der sikkert også gode mulig-
heder for at få et godt tilbud fra leve-
randører og håndværkere. Så måske er 
det nu, du skal realisere dine planer og 
udnytte, at du kan låne til en lav rente.

Rådgivningen koster ikke noget – og 
kræver ikke, at du er kunde i BRFkredit. 

Aftal et møde på 70 10 21 81

Lone Axelsen har en solid bankuddannelse og har 
beskæftiget sig med vurdering og fi nansiering af 
ejendomme i over 22 år. Lone Axelsen har også 
arbejdet som fi nansieringsrådgiver hos EDC.

Nye ladere til elbiler
Greve har fået tre nye ladestandere til elbiler midt i 
byen

Greve: Den 24. maj kl. 
10.00 åbner Kiwi minipris 
i Karlslunde Stationscen-
ter og byder velkommen 
til et anderledes, grønne-
re og mere familievenligt 
discountkoncept.

Og med landets bedste 
åbningstider får borgerne i 
Karlslunde nu endnu bedre 
muligheder for handle ind 
til discountpris - præcis, når 
det passer dem. 

Når dørene slås op til den 

820 kvm. store butik på 
Karlslunde Parkvej 9, byder 
butikschef Rune Balthervin 
velkommen med en række 
skarpe åbningstilbud. 

- Kiwi minipris byder på 
en anderledes discountople-
velse. Vi vil selvfølgelig være 
billigst, men Kiwi skiller sig 
også ud ved vores store ud-
valg af økologi og på vores 
familievenlige tilbud og åb-
ningstider. Med åbningen 
af den nye butik har Karls-

lunde-borgerne fået en grøn 
og venlig discountbutik lige 
rundt om hjørnet, siger Bjar-
ne Bak, adm. direktør i Kiwi 
minipris.

3.000 discountvarer 
På hverdage holder Kiwi 
Karlslunde åbent fra kl. 7 
til 23. Lørdag og søndag er 
åbningstiden kl. 8-22. Her 
finder kunderne mere end 
3.000 discountvarer i fast 
sortiment. Det er mere end 

dobbelt så mange varer som 
andre discountkæder i Dan-
mark. Langt størstedelen 
er velkendte mærkevarer, 
suppleret af Kiwis discount-
mærke, First Price.

Som den eneste discount-
kæde i Danmark tilbyder 
Kiwi særlige loyalitetstilbud 
til kunderne. Det, i form af 
Bummelumkort, hvor hver 
4. pakke bleer er gratis og 
et økologikort, der slår halv-
delen af momsen af på alle 

økologiske varer.  Begge 
kort fi ndes som noget unikt 
i markedet i digital version 
til kunders iPhones eller An-
droid-telefoner.

Kæde i vækst 
I 2008 åbnede de første 50 
Kiwi-butikker herhjemme. 
Siden er mange flere kom-
met til og med åbningen af 
den nye Kiwi-butik i Karls-
lunde er antallet af butikker 
i Danmark nu oppe på 79.

Dog er der stadig et stykke 
vej til de 535 butikker, som 
Kiwi minipris’ modersel-
skab i Norge kan præstere. 
Her har Kiwi minipris de 
seneste 10 år udviklet sig til 
at blive Norges mest succes-
fulde koncept inden for dis-
count og dagligvarehandel 
med 8.000 ansatte og en om-
sætning omkring 21,6 mia. 
NOK.

Nu åbner Kiwi minipris i Karlslunde 
3.000 discountvarer i den 820 kvm. store butik

Brian Hemmingsen (S) 
klipper snoren til en skarpere 
miljøprofi l i Greve. 
Foto: Elmer Madsen



Nyt fra 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 ram-
mer for virksomhederne. Kommunen samarbejder med nabokommunerne, Region Sjælland og Hovedstadsområdet om de områder, hvor fællesskab gør stærk. I Greve Kommune lægges der desuden 
vægt på, at medarbejderne har høj trivsel, gode arbejdsforhold, størst mulig indflydelse på eget arbejde og giver borgerne en professionel betjening.

Greve Kommune

Tillæg til Strategi for Kommuneplan 

2013 og Lokal Agenda 21

Greve Byråd har den 24. april 2012 vedtaget Tillæg til Strategi 

for Kommuneplan 2013 og Lokal Agenda 21. René Milo (UP) 

stemte imod. 

Strategien hedder ”Klima, sundhed og byudvikling”. Tillægget vil 
være en tilføjet tekst, som herunder er gengivet i sin helhed:

Tillæggets indhold

Under ”Viden og arbejdspladser” i Strategi for Kommuneplan 2013 
og Lokal Agenda 21 tilføjes på side 16, tredje spalte, første afsnit 
følgende afsnit i teksten:

Der skal i Greve Midtby sikres mulighed for at opføre en eller flere 
nonfood udvalgsvarebutikker over 2.000 m2. 

Og under ”Greve Kommune vil” på side 17 tilføjes:
Greve Kommune vil stræbe efter et øget handelsliv i Greve Midtby, 
bl.a. med nonfood udvalgsvarebutikker over 2.000 m2.

Tillægget er vedtaget uden ændringer.

Baggrund for tilføjet tekst i Strategi for Kommuneplan 2013 og 

Lokal Agenda 21

Naturstyrelsen meddelte i juni 2011, at kommunerne i Hovedstads-
området snarest vil få mulighed for at planlægge store udvalgsva-
rebutikker over 2.000 m2 via et nyt landsplandirektiv. I juni 2011 var 
Forslag til Strategi for Kommuneplan 2013 og Lokal Agenda 21 i 
offentlig høring, og derfor er muligheden ikke nævnt i høringsud-
gaven. Det betyder for Greve Kommune, at det er nødvendigt at 
tilføje en sætning i planstrategien, hvis den kommende udvidede 
mulighed for store udvalgsvarebutikker skal kunne udnyttes. Na-
turstyrelsen forventer, at de udvidede muligheder for at planlægge 
store udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 via et nyt landsplandirektiv 
træder i kraft i løbet af 2012. Hvis Naturstyrelsen mod forventning 
ikke udsender et landsplandirektiv, som giver mulighed for store 
udvalgsvarebutikker i Hovedstadsområdet, kan Greve Kommune 
ikke opføre store udvalgsvarebutikker over 2.000 m2.

Offentlighedsfase

Den tilføjede tekst til Strategi for Kommuneplan 2013 og Lokal 
Agenda 21 har været i høring fra tirsdag den 27. december 2011 til 
mandag den 27. februar 2012. 

”Strategi for Kommuneplan 2013 og Lokal Agenda 21 – Klima, 
sundhed og byudvikling” kan ses på kommunens biblioteker, på 
kommunens hjemmeside www.greve.dk og kan fås ved henven-
delse i Borgerservice på Rådhuset. 

Kontakt Center for Teknik & Miljø 4397 9442 for yderligere oplys-
ninger. 

Greve Byråd

Miljøgodkendelse og VVM-scree-

ning af skrotbehandlingsvirksomhed 

Greve Kommune har miljøgodkendt Københavns Auto Eks-

port, Lunikvej 21 A efter miljøbeskyttelseslovens kap 5.

Virksomheden modtager skrotbiler, som miljøbehandles. I god-
kendelsen er der stillet en række vilkår om bl.a. indretning og drift, 
luftforurening, støj, affaldshåndtering, egenkontrol samt vilkår, der 
skal beskytte jord, grundvand og overfladevand.

Miljøgodkendelsen kan ses på www.greve.dk/miljø.

Enhver med væsentlig individuel interesse i sagen samt visse 
klageberettigede organisationer, kan klage over afgørelsen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage stiles til Natur- og 
Miljøklagenævnet, men indsendes til Greve Kommune, Center for 
Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller teknik@greve.
dk. Klagen skal være Greve Kommune i hænde senest ved klage-
fristens udløb mandag den 18. juni 2012 kl. 14.00.

I forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelsen er sagen tillige 
behandlet efter VVM-reglerne (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 
VVM-screening viser, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegø-
relse. 

Afgørelsen efter VVM reglerne kan påklages til Naturklagenævnet, 
jf. planlovens § 58, stk. 4. Klagefristen er 4 uger fra offentliggø-
relse. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Natur-
klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås på tlf. nr. 43 97 94 05. 

Dispensation fra naturbeskyttelses-

lovens § 3 til udvidelse af Køge Bugt 

Motorvejen 

Greve Kommune har i forbindelse med udbygningen af Køge Bugt 
Motorvejen fra Greve S. til Solrød S. givet dispensation fra natur-
beskyttelsesloven § 3 til at ændre på tilstanden i Karlslunde Mose 
og mose ved Karlslunde Rasteplads. 

Dispensationen kan ses på www.greve.dk/natur under menupunk-
tet Naturbeskyttelseslovens § 3.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. De nær-
mere regler for indgivelse af klage kan ses på Naturklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk.

En eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men ind-
sendes til Greve Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus-
holmen 10, 2670 Greve eller teknik@greve.dk. Klagen skal være 
Greve Kommune i hænde senest ved klagefristens udløb mandag 
den 18. juni 2012 kl. 14.00.

Yderligere oplysninger kan fås på tlf. nr. 43 97 94 05.

Du kan læse mere om Køge Bugt Motorvejens udvidelse på 
www.vejdirektoratet.dk.

Ændrede storskraldsdatoer i maj

På grund af helligdage er der i maj ændrede datoer for fortovsaf-
hentningen i følgende distrikter:

Distrikt Afhentningsdato:

  4 Tirsdag den 29. maj

15 Torsdag den 24. maj

16 Torsdag den 31. maj

19 Fredag den 25. maj

20 Onsdag den 30. maj

Ændringerne fremgår også af Affaldshæfte 2012.

SMS-service i fortovsindsamlingen

Vi kan hjælpe dig med at huske, hvornår du har fortovsindsamling.

På greveforsyning.dk/affald kan du tilmelde dig og få en sms eller 
en mail 1-7 dage før din afhentningsdag.

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 kommer i Borgerservice. Da 
de fleste henvendelser 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 Borgerservice, 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 internettet. Du kan se 
mere på www.greve.dk.

Karlslunde Bibliotek

Lukkedag
Karlslunde Bibliotek holder lukket 19. maj (lørdag efter Kristi Him-
melfart)

Karlslunde Bibliotek holder desuden lukket i juni måned.

Karlslunde Bibliotek i Egedalscenteret lukker 
torsdag 31. maj. 
Kom og tag afsked med det gamle bibliotek. Vi serverer gravøl og 
snacks hele denne torsdag. Og vi fortæller om det nye bibliotek for 
hjerne og hjerte, som åbner 2. juli. 

Hjælp os med at flytte. Lån alt, hvad du orker i maj og aflever det i 
juli. Vi forlænger automatisk lånetiden.

Bemærk, at biblioteket er lukket i hele juni måned.

Tune Bibliotek

Tune Bibliotek har åbent for selvbetjening ALLE dage kl. 10 - 22

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
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Bosch naturgasfyr  

VVS
INSTALLATØRVævergangen 21 · 2690 Karlslunde · e-mail: vvs@jkl-vvs.dk · www.jkl-vvs.dk

JENS KJÆRGAARD LARSEN VVS A/S
Tlf. 46 15 15 20NATURGAS

Ring og få et uforpligtende tilbud 
- hør om den energirigtige 
EuroPur løsning fra Bosch.

Energimærke

Elforbrug

Miljøbelastning

 - op til 4.000,- fra HMN

      - 
op til 15.000 ,- i

     håndværkerfradrag 

       p
r. år pr. person

Mulighed for

tilskud & fradrag

Bosch EuroPur  
Kampagnepris

34.900,-
std. installation
inkl. moms og montering

w
w

w
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Uddannelse
for alle!

På VUC Roskildes GREVE-
afdeling kan du tage en 
uddannelse, som passer lige 
til dit niveau:
 Almen Voksenuddannelse 

(AVU) - svarer til 9.-10. klasse
 Højere Forberedelses-

    eksamen (HF)

Kom ind og hør mere om de 
mange muligheder på VUC’s 
GREVEafdeling. Besøg 
studievejledningen eller klik 
ind på hjemmesiden.

VUC, GREVEafdelingen
Rådhusholmen 12 A
2670 Greve
Tlf. 46 30 86 25 
grevestud@vucroskilde.dk

På AVU:

 Dansk
 Dansk som 

     andetsprog
 Engelsk
 Historie
 Grundlæggende IT
 Matematik
 Naturvidenskab
 Samfundsfag

På HF:

 Biologi
 Dansk
 Engelsk
 Geogra
 Historie
 Kemi
 Matematik
 Psykologi
 Religion
 Samfundsfag

Vallensbæk: Borgmester 
i Vallensbæk, Henrik 
Rasmussen (K), mener 
at Omegnssamarbejde 
vil få mere igennem end 
Vestegnssamarbejde.

De seks medlemskommu-
ner i Vestegns samarbejdet, 
Vallensbæk, Ishøj, Brøndby, 
Hvidovre, Glostrup og Al-
bertslund, har tidligere 
besluttet, at samarbejdet 
bliver nedlagt 30. juni, og 
i stedet vil kommunerne 
fortsætte deres samarbejde 
i Omegnssamarbedet, der 
består af 15 kommuner i 
omegnen af København. På 
det seneste møde i kommu-
nalbestyrelsen i Vallens-
bæk, valgte medlemmerne 
af kommunalbestyrelsen 
at godkende, at Vallensbæk 
deltager i Omegnssamarbej-
det og at Vestegnssamarbej-
det, dermed defi nitivt bliver 
afviklet. Vallensbæk har dog 
ved fl ere lejligheder deltaget 
aktivt i Omegnssamarbej-
det. Senest Vallensbæk var 
synlige i det 15 kommuners 
store samarbejde var, da 
kommunerne gik fælles om, 
at vise deres modstand med 
den nu af lyste betalings-
ring. Vallensbæks borgme-

ster, Henrik Rasmussen (K), 
mener, at Omegnssamar-
bejdet vil komme til at stå 
væsentligt stærkere, end 
det har været tilfældet med 
Vestegnssamarbejdet.

- Når først 15-19 kommu-
ner enige, så står vi stærkt. 
Der hvor samarbejdet har 
haft en effekt har været 
på betalingsringen og ikke 
mindst på letbanen. Ved at 
stå sammen sørgede vi for, 
at penge fra staten kom til 

at til gå letbanen og omegns-
kommunerne, fortæller Hen-
rik Rasmussen. 

Tilbage i januar blev Is-
højs borgmester, Ole Bjør-
storp (S), valgt til formand 
for Omegnssamarbejdet. Ole 
Bjørstorp var også formand 
for Vestegnssamarbejdet, og 
vil fortsætte med at formand 
for samarbejdet på vesteg-
nen fra til samarbejdet bli-
ver nedlagt 30. juni. 

jm 

Ser fordele ved 
omegnssamarbejde
Omegnssamarbejde vil stå stærkere end Vestegns-
samarbejde

Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K), ser fl ere 
fordele ved Omegnssamarbejdet. 



Greve: Få ro i sjælen og 
redskaber til at tackle 
livet af kompetent faglig 
underviser.

Det er tilbuddet fra Kit 
Liesel Dalager fra Greve, der 
starter nye meditationshold 
op efter sommerferien. Der 
bliver oprettet både dag- og 
aftenhold og allerede nu er 
der mulighed for at tilmelde 
sig.

- Meditation handler 
blandt andet om at finde 
ro,lære at tømme hjernen for 
tanker og om at lukke hver-
dagens stress og jag ude,  at 
fokusere på sig selv og fi nde 
den indre balance, der gør, 
at man får værktøjerne til at 

søge svarene inde i sig selv, 
forklarer hun om mulighe-
derne ved meditation.

Stresset hverdag
Folks stressede hverdag gør, 
at de ikke prioriterer roen, 
hvilket igen gør, at alt skal 
gå så stærkt, at sjælen nogen 
gange har svært ved at følge 
med, fortsætter hun.

Ifølge Kit kan medita-
tion blandt andet hjælpe på 
stress, udbrændthed, angst, 
depressioner, migræne og 
koncentrationsbesvær.

- DR 2 har lavet udsendel-
ser, hvor det er videnskabe-
ligt bevist, at man ud over 
ro bruger større del at sin 

hjerne, når man mediterer. 
Ud over alt dette er der et 
stort potentiale for personlig 
udvikling ved at bruge me-
ditationen, siger hun.

Dagholdene bliver man-
dage kl. 9.30-12.00 hver an-
den uge, mens aftenholdene 
mandag og/eller torsdag kl. 
18.30-21.00 hver anden uge. 
Man kan ringe og snakke 
med Kit om, hvilket hold 
som passer en. Kontakt Kit 
Liesel Dalager for yderligere 
information og tilmelding på 
tlf. 28910760 eller mail: kit@
clairvoyancekit.dk. Der er 
bindende tilmelding.

Læs mere på hjemmesi-
den www.clairvoyancekit.

dk, hvor man i øvrigt også 
kan læse mere om Kit Liesel 
Dalagers andre tilbud som 
blandt andre clairvoyance, 
spirituelle workshops, spø-
gelsesforløsning.

Klarsynsaftner
Desuden står hun bag de 
populære klarsynsaftner på 
Café Sanders i Solrød Cen-
ter, tidligere Café Cozy, nu 
med nye ejere.

Efterårets klarsynsaftner 
bliver den 4/9 + 24/10+ 20/11 
kl. 19 Billetter kan købes 
i caféen hos Belinda på tlf. 
56131358. 

Krop & Sjæl 

Håndværkerbyen 19B • 2670 Greve • Tlf. 43 90 37 37

Michael Dalbo (t.v.) Elisabeth Postborg ( t.h.)

Vi udsteder 
GAVEKORT

Komfortable indlægssåler
Fodtøj er masseproduceret og 

passer til en gennemsnitsfod. En 
FormthoticsTM former sig 100% 
efter netop din fod og giver dig 

den bedst tænkelige støtte.

NYHEDBeskærring af hård hud, 
fj ernelse af litorne, nedgroede 
negle, leddegigt, 
diabetikere m.m.

Prøv en fodbehandling 
og bliv vejledt i 
egenbehandling

Håndværkerbyens Klinik for fodterapi
Ren forkælelse eller korrekt fodbehandling

Få bløde sommerben!

Kosmetolog Mette Hindsbøl
Råbjerg 19 • 2690 Karlslunde • 30 48 37 74

www.kosmetolog.hindsbol.dk
Kosmetolog@hindsbol.dk

Se www.kosmetolog.hinsbol.dk for andre behandlinger og produkter
Åbningstider efter aftale også aften og søndag

F.eks. voks af ½ ben inkl. knæ kr. 230,-
Køb 5 voksbehandlinger og få den 6 gratis.

Nyhed!
Nu laver jeg også intim voks til kvinder
Brasiliansk/hollywood normalpris kr. 350,- 

– introduktionspris kr. 200,-
Tilmeld dig 

make-up aften 
d. 14. juni 

Se 
www.kosmetolog.hindsbol.dk for andre behandlinger

HELSEMESSE 
I GREVE MIDTBY CENTER 

Kom og vis hvad du kan!!!

3 timers GRATIS parkering
– Husk P-skiven

www.grevemidtbycenter.dk

Tilmelding på www.grevemidtbycenter.dk
Tilmeldingsfrist fredag d. 25. maj

KØB EN 
STANDPLADS

på torvet i  Greve Midtby Center 

Torsdag d. 7. juni 
Torsdag d. 7. juni 

Fredag d. 8. juni
Fredag d. 8. juni

Lørdag d. 9. juni
Lørdag d. 9. juni

for kun 500,-

 - og kom i direkte kontakt 

med kunderne!

Er du alternativ 
behandler har du nu 
chancen for at vise lige 
hvad du er bedst til ...

– Alt indenfor alternative 
behandlingsformer, lige fra f.eks. 
massage, fodterapi, zoneterapi, 
healing, hypnose, akupunktur 
samt clairvoyance.

- DR 2 har lavet udsendelser, hvor det er videnskabeligt
bevist, at man ud over ro bruger større del at sin hjerne, når 
man mediterer, fortæller Kit Liesel Dalager.

Nye meditationshold
Kit Liesel Dalager fra Greve tilbyder blandt andet meditation
og spirituelle workshops. Klarsynsaftener til efteråret



Er du gravid, ønsker du 
at blive det, eller har du 
lige født, så er det yderst 
vigtigt, at du spiser rig-
tigt. 

Mange overvægtige kvin-
der og par kan have svært 
ved at blive gravide, da over-
vægt nedsætter fertiliteten.

- Problemer med at få børn 

behøver ikke nødvendigvis 
være noget, man skal have 
medicinsk hjælp til. Ofte 
kan den manglende fertilitet 
udspringe af en usund livs-
stil, som også har resulteret 
i for højt BMI-tal og over-
vægt. Hvis både manden og 
kvinden er overvægtige, vil 
chancerne for fertilitet øges, 
hvis én af dem taber sig, for-
tæller overlæge Søren Tou-
bro fra Forskningscentret 
Reduce. 

Er du allerede gravid, er 
det også meget vigtigt, at 
du spiser sundt. Allerede 
når fosteret ligger i maven, 
kan dine madvaner påvirke, 
om dit barn i fremtiden vil 
have anlæg for at blive over-

vægtigt. Ved at spise sundt 
gennem hele graviditeten 
kan risikoen for unødvendig 
overvægt minimeres.

Efter fødslen har mange 
kvinder svært ved at komme 
tilbage til normalvægten. 
Men det er vigtigt at være 
opmærksom på, at så længe 
du ammer, må du ikke gå på 
en stram slankekur - både af 
hensyn til barnet og dig selv. 
Det er vigtigt at spise sunde 
og gode råvarer, der giver 
optimal næring til både dig 
selv og dit barn. 

I bogen »Supersund & 
slank - før, under og efter 
graviditet« er der en masse 
inspiration til sund mad. 

Når du spiser for to
Madvanerne under graviditeten kan påvirke dit barn i fremtiden 

Sydkysten: Velvære i 
vand - for gravide« er et 
dejligt tilbud til alle gra-
vide uanset tidligere mo-
tionsniveau.

- Motion i vand er den hyp-
pigste motionsform blandt 
gravide, og det er med god 
grund. Det giver fri bevæ-
gelighed og en vidunderlig 
oplevelse af vægtløshed og 
velvære. Derfor kalder vi 
holdene »Velvære i Vand 
- for gravide«, fortæller jor-
demoder og instruktør Bir-
gitte Klinkby, FOF ved Køge 
Bugt. 

- Motion i vand er en op-
lagt måde at gøre noget godt 
for sig selv og sit kommende 
barn på og øge velværet i 
graviditeten, forberede sig 
til fødslen og ikke mindst 
være sammen med andre 
gravide. Og vigtigst af alt: 
Det er sjovt, fortæller jor-
demoder Birgitte Klinkby, 

der sammen med tre an-
dre jordemødre har udvik-
let øvelserne og instruerer 
de gravide i vandet i Køge 
Svømmelands bassin.

Uanset niveau
»Velvære i Vand« er et super 
tilbud til gravide uanset tid-
ligere motionsniveau. Under 
graviditeten bliver kroppen 
belastet mere end normalt. 
Derfor er motion vigtigt, 
fordi det styrker knogler og 
muskler og led. 

Det unikke ved øvelser i 
vand er, at der samtidig også 
sker en af lastning af led-
dene, hvorfor kvinder med 
problemer med ryg, lænd 
og bækken kan have stor 
succes med at lave motion i 
vand. Under kurset trænes 
også evnen til at slappe af 
og give efter. Og endnu en 
væsentlig gevinst: fysisk ak-
tivitet i vand er godt for både 

humør og velvære. Alle ra-
ske gravide kan deltage, og 
individuelle behov tilgodeses 
i øvelsesvalg og tempo.

Motionstilbuddet »Velvære 
i vand - for gravide« foregår 
i skønne rammer i Køge 
Svømmeland, lige ved Ølby 
Station, og den efterfølgende 
snak i et lyst lokale i Køge 
Svømmeland, hvor der tales 
om fødslen og den psykiske 
forberedelse til den, ser bl.a. 
en fi lm, og har det hyggeligt 
sammen.

Netværk
Jordemoder Birgitte Klink-
by fortæller, at kombinatio-
nen af øvelser i vand og den 
efterfølgende fødselsforbe-
redelse sammen med andre 
gravide skaber et unikt rum 
for både den fysiske og psy-
kiske forberedelse til fødsel 
og barselsperiode. 

- Det, at kvinderne mødes 

under graviditeten og følges 
i seks uger, giver en fanta-
stisk mulighed for netværk, 
kontakten med hinanden 
følges via mails og nu også 
på Facebook. Kurset inklu-
derer, at vi mødes til Ba-
bytræf efter fødslen, hvor 
jordemoderen også er til ste-
de.« Vildt hyggeligt! Mange 
fortsætter med at have en 
svømme-mødregruppe, og 

nogle kvinder ses endda år 
efter, at de har gået på hold 
sammen. 

- Det er det enestående 
ved dette kursustilbud hos 
FOF Køge Bugt. Dejligt at 
være med til at så et frø, der 
vokser videre, siger Birgitte 
Klinkby.

Hvis du har spørgsmål til 
holdene, er du velkommen til 
at kontakte jordemoder Bir-

gitte Klinkby, b.klinkby@
mail.dk. Det koster kr. 750 
at deltage i kurset »Velvære 
i vand - for gravide. Nye kur-
ser starter fortløbende hele 
året. Tilmelding hos FOF 
Køge Bugt, www. fofkoge-
bugt.dk - margit@fofkoge-
bugt.dk. 

Kombinationen af øvelser i vand og den efterfølgende fødselsforberedelse sammen med andre 
gravide skaber et unikt rum for både den fysiske og psykiske forberedelse til fødsel og barsels-
periode. Foto: Lars Skov.

Velvære i vand - 
for gravide
Gør noget godt for dig og dit barn og hav det
samtidig sjovt

& Beauty
GoldenNails

Besøg: 
www.GoldenNails.dkKlinik og Negle 

Skole
Alt til smukke negle 

og øjne 

40 11 19 35

Hjemmebehandling:
Af erfaren fodterapeut
Connie Kølle
Tlf: 31 23 35 75

Klinik 'Huset ved Havnen'

Anne Arrent - 20 74 13 23

Kranio-sakral Osteopat

Jens Arrent - 22 40 12 09

Læge-exam. Kinesiolog / Rygbehandling

Stormøllevej 17A - Køge

Kosttilskud - Org. Tahitian Noni - AloeVera mv.

www.cellcare.dk

TRÆNING AF SYN & MOTORIK 
LÆSE OG INDLÆRINGSPROBLEMER...

FÅ LAVET EN SAMSYNSTEST:
� der både vil afdække mulighederne for at forbedre 

læseevnen, læsehas� gheden og læsekoncentra� onen.

SAMSYNSKLINIKKEN
Solrød Center 52 - 2680 Solrød

c/o Profi l Optik - Tlf. 50 53 55 38 
doris@samsyn.dk - www.samsyn.dk

SYDKYSTENS
SPORTSKLINIK

www.sydkystens-sportsklinik.dk

B291jevdnartSegidnuH
•everG0762•

Tlf 24 42 11 47

• Lider du af hovedpine?
• Føles din krop træt og stiv?
• Har du ondt i skuldre eller lænd?
• Eller trænger du bare til at gøre noget

godt for dig selv?

online booking

Krop og Sjæl12 18. maj 2012



Greve: Camilla Madsen 
på 26 år er begyndt som 
negletekniker hos Catali-
na’s i Greve Midtby Cen-
ter.

Camilla har otte års erfa-
ring og er uddannet massør, 
kosmetolog og har en master 
i negleteknik. Hun har kli-
nik i Store Heddinge, men 
kommer til at være fast hos 
Catalina’s tirsdag fra kl. 15-
20 og torsdag fra kl.10-16.

- Men jeg er meget fl eksi-
bel med dage og tider, for-
tæller en smilende Camilla 
og tilføjer:

- Så kunder er altid vel-
komne til at kigge ind eller 
ringe for at booke en tid.

Som noget helt nyt kan 
man udover at få lavet gele-
negle og shellak nu også få 

manicure og pedicure samt 
gelénegle på tæerne.

- Jeg bruger Cnd’s pro-
dukter, fortæller Camilla og 
fortsætter:

- Det betyder at kvali-
tet høj, og resultatet holder 
længe. Gelenegle på tæerne 
holder således otte uger og 
gelenegle på hænderne tre-
fem uger. I maj er der tilbud 
på gelenegle.

Krop og Sjæl 1318. maj 2012

Jægerbuen 18
2635 Ishøj
Tlf. 6089 7940
www.migogmin.dk

ALLE ER ALLE ER VELKOMNE!        
på Ishøj Strand

2. pinsedag d. 28. maj kl. 13.00 til 15.30
Pris: 75 kr. ved forudbetaling senest d. 25/5   100 kr. ved betaling på dagen.

VI DANSER 

VI DANSER 

UANSET
UANSET  

HVORDAN 

VEJERT ER

SOMMERSOMMER  
ZUMBAZUMBA®®PARTYPARTY

Kom og vær med, når TræningsOasen skyder 
sommersæsonen i gang med 

FØR

EFTER

Et bredt spekter af behandlinger til krop og ansigt til mænd & kvinder
• Biostimulation (ikke-kirugisk ansigtsløft)
• Detoxbehandling
• Opstrammende behandlinger
• Slankebehandlinger
• Cellulitisbehandling
• Bækkenopstramning

TILBUD
KØB 8 slankebehandlinger og 
få GRATIS ultralyd* 
(*destruerer fedtceller)
 
       DU FÅR:
       8x slankebehandlinger  4400,-
       8x ultralyd   2000,-
         Samlet værdi: 6400,-

           DIN PRIS 2800,-
       

SPAR 3600,-

Tilbuddet gælder 
t.o.m. 15. juni.

NYHED!
Ultimate body and face former

BrageBo Massage

29888824  • www.bragebo.dk

SE ALLE MULIGHEDERNE PÅ WWW.BRAGEBO.DK

FYSIURGISK MASSAGE & ULTRATONE KLINIK

EN
GRATIS 

prøvebehandling

til ALLE nye 

kunder

NYHED!
Online
booking

BLIV SOMMERKLAR

fodterapeuterne
LINDA ANDREASEN & HENRIETTE HENRIKSEN

(Negle klippes, slibes og renses 

op, hård hud og ligtorne 

fjernes/beskæres, fodbad og 

creme med let massage)

Alm. fodbehandling   

370,-

Centerholmen 18, 3 • 2670 Greve • Telefon 31 600 308
grevefodterapi@gmail.com • www.grevefodterapi.dk

Trænger dine fødder til 

                   forkælelse ?

Forårstilbud 
på indlæg 

fra 950,-
op til 1780,- 

(Incl. ledundersøgelse 

og 3-D skanning af gang/løb)

Tilmelding: Tlf. 2891 0760

www.clairvoyancekit.dk

Clairvoyant Kit Liesel Dalager 
Få ro i sjælen og redskaber 
til at takle livet 
Nye Meditationshold starter op 
efter sommerferien
Daghold mandage 9.30 - 12.00 hver anden uge. 
Aftenhold mandage og torsdage kl. 18.30 - 21.00 
hver anden uge.

- Klienten viser selv vejen. Jeg går lige bag ved og støtter, når 
der er brug for det, fortæller Torunn Laksafoss, coach og psy-
koterapeut hos fi rmaet Likam.

Den efterhånden ret 
populære metode til at 
opnå selvudvikling og 
motivation, kaldet coa-
ching, er som oftest for-
bundet med, at du fysisk 
skal fl ytte dig fra et sted 
til et andet for at få en 
coaching-session. Dette 
er der nu fundet en løs-
ning på.

Torunn Laksafoss, coach 
og psykoterapeut hos fi rma-
et Likam, tilbyder som noget 
helt nyt at coache via Skype. 
For at coache effektivt, er 

det ikke nødvendigt at sidde 
fysisk overfor hinanden. En 
skærm, hvor man kan se 
og høre hinanden fungerer 
mindst lige så godt og nogle 
tilfælde bedre. Især fordi 
klienten sidder i vante om-
givelser, har god tid og ikke 
skal stresse hverken ud eller 
hjem. 

Der er ro på
- Der er ro på under hele 
samtalen. Kontakten via 
Skype er den samme som 
hvis klient og coach sad i 

samme rum og redskabet er 
oplagt både for private samt 
for erhverv. Som coach kan 
jeg hjælpe klienten til at fi n-
de en afklaring, ikke alene 
i form af selvudvikling, men 
også ved at fi nde motivatio-
nen for at nå andre mål, der 
kan synes uoverskuelige, si-
ger Torunn:

- Klienten viser selv vejen. 
Jeg går lige bag ved og støt-
ter, når der er brug for det.

- Som coach guider du 
klienten til at finde deres 
personlige løsning. Klienten 

har jo al viden i forvejen. Jeg 
hjælper med at sortere det 
mindre relevante fra, såle-
des at målet står helt klart, 
siger Torunn. 

Hun giver allerede nu fy-
siske sessioner både i Køge 
og Haslev. Ønsker du at vide 
mere om coaching via Sky-
pe, kan du kontakte Torunn 
på tlf. 22 53 27 88, eller læse 
mere på hendes hjemmeside: 
www.likam.dk.

Coaching derhjemme
En mulighed for personlig udvikling, hjemme i stuen

Camilla Madsen (th.) er begyndt som negletekniker hos 
Catalina.

Ny negletekniker i Greve
Camilla Madsen har en master i negleteknik

Greve: De to seneste år har 
Greve Midtby Center i for-
bindelse med en bred vifte af 
lokale alternative behandle-
re afholdt en helsemesse på 
centertorvet.

Igen i år har du mulighed 
for som alternativ behand-
ler at vise det, du er bedst til 
og komme helt tæt på kun-
derne.

Messen løber af stablen 
den 7.-9. juni og en stand-
plads koster 500 kr.

 Alle alternative behand-
lere er velkomne, for eksem-
pel massage, fodterapi, zo-
neterapi, healing, hypnose, 
akupunktur samt clairvo-
yance.

Tilmelding sker på www.
grevemidtbycenter.dk senest 
fredag den 25. maj 

Helse-messe i 
Greve Midtby
Center
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Volleyball: Interessen var 
stor for at følge DM for U 
16 hold i Ishøj Idrætscen-
ter.

Det var således et fyldt 
idrætscenter, der så hold fra 
Storkøbenhavn, og herunder 
især Gentofte, dominere ved 
mesterskabet.

Pigernes fi nale stod mel-

lem piger fra Rødovre og 
de regerende mestre fra 
Gentofte, mens drengenes 
fi nale stod mellem Gentofte 
og Hvidovre. Her kæmpede 
de undertippede Hvidovre-
drenge sig overraskende til 
at vinde fi nalens første sæt, 
men derefter trak favorit-
terne fra Gentofte fra.

Borgmesterhyldest
Efter fi nalerne kunne borg-
mester Ole Bjørstorp gå i 
gang med at overrække po-
kaler og medaljer i en f lot 

ramme med fyldte tilskuer-
pladser i Ishøj idrætscenters 
hal 3.

Det lykkedes ikke de jyske 
og fynske ungdomshold at 
bryde Københavnernes do-
minans i dansk ungdomsvol-
ley i disse år. Alle medaljer 
af både guld, sølv og bronze 
blev i det storkøbenhavnske 
område.

Traditionen tro skulle 
man også kåre et Dream 
Team som er et udvalgt hold 
- hvor alle holdene havde 
stemt på hvilke spillere der 
ville være bedst på et hold 
sammen. På nær to spillere 
fra Ikast og fra DHV Odense 
blev også alle Dream Team 
T-shirts’ene overrakt til spil-
lere fra Storkøbenhavn.

Atter i Ishøj
Værterne fra Ishøj var også 
tilfredse. Selv om det kun 
blev til en placering i sidste 
halvdel af feltet for stævnets 
yngste hold fra Ishøj, fik 
spillerne mange gode erfa-
ringer og klubben fi k prøvet 
at afholde sig første DM-ar-
rangement. 

Mange af de dygtige vol-
leyballspillere vender i øv-
rigt tilbage til Ishøj allerede 
om to uger. 

Der er Ishøj Volley tradi-
tionen tro vært ved Talent-
center træningslejr, hvor 
landets bedste unge træner 
sammen, og der skal udta-
ges ungdomslandshold.

jh

Sport
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Et overflødighedshorn af
erhvervsrettede

artikler, skrevet af 
professionelle journalister 

 Erhverv Sjælland udkommer hver  14. dag sammen med

DAGBLADET Roskilde, DAGBLADET Ringsted og DAGBLADET Køge, 

Sjællandske Næstved og Sjællandske Slagelse

samt ugeavisen Sydkysten Weekend i Greve, Ishøj og Solrød kommuner.

Magasinet postomdeles endvidere til kontorer 

og butikker i Region Sjælland.

Din direkte vej til 

Sjællands erhvervsliv.

Erhvervsmagasinet er spækket med professionelle, erhvervsrelaterede annoncer 
-  smukt indpakket i og distribueret med regionens dagblade.

ERHVERVSjælland

ERHVERVSj
æ
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d

VVV

ERHVERV

ERHVERV

ERHVERV

ERH
VERV ERHVERV

ERHVERV
ERHVERV

RINGSTED      Søgade 6      4100 Ringsted      Tlf. 5761 2500
ROSKILDE      Hersegade 22      4000 Roskilde      Tlf. 4635 8500
KØGE      Torvet 10      4600 Køge      Tlf. 5665 0701
GREVE      Greve Strandvej 24      2670 Greve      Tlf. 4390 4422

Fyldt idrætshal til volley-DM i Ishøj
Storkøbenhavnsk dominans i Ishøj Idrætscenter

Ishøj-borgmester Ole 
Bjørstorp overrakte medaljer 
og pokaler ved DM i volley-
ball for unge under 16 år.

Fodbold: Hundiges U 10 
hold er gået fra store neder-
lag til at blive et vinderhold.

- Da jeg overtog holdet som 
træner for et års tid siden, 
var forældrene glade, hvis 
holdet tabte med mindre end 
ti mål, Nu er det helt ander-
ledes, siger Per Agerholm.

- I år har Hundiges U 10 
vundet de tre første kampe 
overbevisende, og de næste 
to kampe kommer til at af-
gøre rækken, så det er en 
spændende tid for drengene.

- Første kamp 23. maj er 
mod FC Lejre på tredjeplad-
sen, og dernæst gælder det 
SB 50 Ishøj på andenplad-
sen fredag 25. maj. Hvis vi 
vinder rækken, rykker vi op 
i række 3. Det vil bare være 
fedt for disse sjove og sympa-
tiske drenge, siger Per Ager-
holm videre.

Hundige Boldklub har 
mange indvandrere. Hvoraf 
en del af dem har det utrolig 
svært. Det vil sige at der i 
høj grad også ligger en mas-
se socialt arbejde ud over det 
fodboldmæssige. Det er en 
stor udfordring, men også 
en af de store glæder ved 
jobbet som træner, tilføjer 
Per Agerholm.

jh

Spænd-
ende tid i 
Hundige



Restaurant Håndværkeren
- nye selskabslokaler i Hersegade
Ring på tlf. 46 35 95 78 eller besøg håndværkeren.dk

Vi er klar til 
at afholde jeres
næste fest...
- i de flotte nye selskabslokaler

Åbent hus Lørdag den 26/5fra kl. 10-14.Kom forbi og se vores flotte 
lokaler, og nyd et glas vin 

og en pindemad. Hersegade 9 i Roskilde

 bryllup
konfirmation
firmafest 
fødselsdag
møder og kurser
mad ud af huset
grillfest mm. 

Finansiering
Mangler du/I lige de sidste 
par tusind kroner til at få den 
fest i drømmer om. Så lad 
Håndværkerens Selskabs-
lokaler hjælpe dig med et lån 
op til 50.000 kr. rentefrit, 
i op til 23 måneder.

Eksempel:
Hvis du ønsker at låne 40.000 kr. over 
23 måneder. Så er den månedlige 
ydelse 1.933 kr. Debitorrenten 0,00 %. 
ÅOP er 11,5 % og de samlede kredit-
omkostninger er 4.459 kr. Det samlede 
beløb du skal betale er 44.459 kr.

Håndværkerens Selskabslokaler 
er blevet sat i stand, i samarbejde 
med tapetmesteren.
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SPAR ALTID 30-70% 
PÅ KENDTE MÆRKEVARER
I RINGSTED OUTLET

Mandag-fredag 10-18 | lørdag 10-17 | Første og sidste søndag i måneden 10-17 | Klosterparks Allé 1 | 4100 Ringsted | Ta’ AFKØRSEL36N på E20 RINGSTEDOUTLET.DK

Solrød: Ved det årlige 
byggesagsbehandlings-
møde i Solrød Kommune 
blev der spurgt ind til 
reglerne omkring solcel-
leanlæg fra interesserede 
borgere med hang til godt 
miljø og god økonomi.

 Nye tal viser nemlig, at 
man i dag tjener penge på et 
solcelleanlæg fra dag ét, og 
det har Solrød-borgerne fået 
øjnene op for.

- Det vælter ind med an-
søgninger omkring solcel-
leanlæg. Vi modtager cirka 
fi re-fem stykker om ugen, og 
det er meget massivt, siger 
leder af team Plan og Byg, 
Birgitte Blaabjerg Olsen, 
som sidder med ansøgnin-
gerne.

Når folk sender en ansøg-
ning til kommunen, er det 
ofte fordi, de er bange for, at 
solcellerne refl ekterer lys li-
gesom et glaseret tegltag, og 
så er det ikke altid lovligt. 
Men på det område kan man 
være helt rolig. 

- Solcellerne er ikke re-
f lekterende, men det tror 
folk. De er matte, sorte og 
suger solen ind i panelerne. 
Erhvervs- og Byggestyrel-
sen har også udtalt, at de 
per defi nition ikke er refl ek-
terende. Men folk er bange 
for det, og derfor modtager 

vi ansøgningerne, siger Bir-
gitte Blaabjerg Olsen.

Det er dog fi nt, at folk sen-
der ansøgninger alligevel, da 
der kan være krav til fremto-
ning og udseende af huset i 
lokalplanen. Lovligheden af 
solcellerne afhænger af for-
muleringen i teksten, men 
som regel giver kommunen 
dispensation.

Trenden omkring solcel-
leanlæg startede i det små 
omkring midten af 90’erne, 
men det begyndte først at 
gå rigtig stærkt, efter at det 
blev muligt at tilmelde sig 
nettomålerordningen, hvor 
en måler registrerer, om 
husstanden køber strøm på 
nettet, eller om den leverer 
overskudsstrøm. 

Nettomålerordningen 
gør det muligt at installere 
solcelleanlægget sådan, at 
den overskydende strøm 
fra husets solcelleanlæg 
kan sælges til det offentlige 
elektricitetsnet. Solcellerne 
giver med andre ord en me-
get tiltalende blanding af 
miljøfokus og lidt ekstra på 
lommen. 

abn

Solrød går solcelle-amok
Folk i Solrød har fået øjnene op for den miljø- og økonomisk 
attraktive tagløsning 

Flere af Post Dan-
marks røde postkas-
ser i Greve er blevet 
udsat for hærværk, og 
posten kan være ble-
vet stjålet. Hærværket 
og tyveriet er meldt til 
politiet.

 - Vi ser meget alvorligt 
på sagen, og vi er kede af, 
at der er kunder, som ri-
sikerer, at deres post ikke 
kommer frem. Derfor har 
vi naturligvis meldt sa-
gen til politiet, siger Hei-
di B. Nielsen, kundechef i 
Post Danmark. 

Hærværket og tyve-
riet mod postkasserne er 
foregået i tidsrummet fra 
de blev tømt af Post Dan-
mark torsdag 3. maj om 
eftermiddagen og til de 
skulle tømmes igen fre-
dag 4. maj. Et af stederne 
er der blevet fundet post, 
som der har været sat 
ild til. Det drejer sig om 
postkasserne følgende 
steder i Greve: Blågårds-
vej, Nældebjergvej, Lær-
kehegnet, Hedevangen 

og Greve Midtby Center. 
Postkasserne er nu blevet 
repareret, så der igen kan 
sendes breve fra dem.

- Hvis man har lagt et 
brev i disse postkasser i 
det nævnte tidsrum, er 
det en god ide at rette 
henvendelse til modta-
geren og høre, om det er 
kommet frem, siger Heidi 
B. Nielsen.

Hun opfordrer samti-
dig alle borgere til at kon-
takte politiet, hvis man 
har set eller ser noget 
mistænkeligt. Post Dan-
mark og politiet holder 
også selv ekstra øje med 
postkasserne i området. 
Hvis man mangler post, 
kan man efterlyse den 
på www.postdanmark.
dk under ’Kundeservice’ 
samt på posthuset eller 
i postbutikken. Har man 
spørgsmål, kan man na-
turligvis også kontakte 
Post Danmarks kunde-
service på 80 20 70 30.

Hærværk 
i Greve
Postkasser udsat for hærværk 
fl ere steder i Greve

Solrøds borgmester Niels Hörup (V) var med til byggesagsmø-
det i Solrød. Foto: Kim Rasmussen.



CHARMERENDE VILLA BELIGGENDE I DET GAMLE STRANDVEJSKVARTER

Ellevej 2
2670 Greve

 

Du kan læse Boligdrømme 
på sydkysten.dk

Sagsnr: 190JR121201

Bolig / garage:  .......................  176 m2 / 24 m2

Grund:  ................................................... 753 m2

Rum:  ................................................................ 7
Plan:  ................................................................ 2
Byggeår:  ..................................... 1932 / 2005
Energimærke:  ................................................ D

Kontant: 3.300.000 Udbetaling: 165.000
Brutto: 17.963 Netto: 16.029

Alternativ finansiering: Afdragsfrit Rtpl.
Brutto: 7.677  Netto: 7.583

Ugens Bolig
A

N
N

O
N

CE

danbolig Jim Riel A/S

Solrød Strandvej 118 • 2680 Solrød Strand

Tlf: 5625 3535

Utrolig charmerende og spændende 
villa beliggende i det gamle strand-
vejskvartér ud til strandvejen og med 
gåafstand til badestrand, Greve Center, 
S-tog, skole m.m. 

Boligen er om- og tilbygget af nogle 
gange, men det er virkelig vellykket 
og har givet ejendommen en utrolig 
charme med sine særpræg i stort set 
hvert eneste rum i huset. 

Entre med pæne klinker og fl ot toilet. 
Lys stue med brændeovn og ask 
plankegulve samt adg. til forsænket 
sovevær. med dir. adg. til fl ot badevær. 
med store koksgrå klinker og bruseni-
che med frække mosaikfl iser. 

Fra stuen er der adg. til hvidt køkken 
med grå klinker, som går videre til den 
forsænkede spisestue med 2 ovenlys-
vinduer og terrassedør til haven. Endv. 
bryggers og stort værelse med loft til 
kip og hems samt badeværelse. Fra 
stuen er der også adg. til 1. sal som 
indeholder stor repos og 2 børneværel-
ser med hver en stor kvist, hvorfra der 
er kig til vandet. 

Haven mod sydvest ligger væk fra 
strandvejen og er helt ugenert. 

En helt speciel bolig som fortjener et 
besøg.



WEEKEND   /   18. maj 201218    Sydkysten

Fodbold: Der var lang vej 
hjem efter det seneste 

nederlag til Solrød FC i 
Sjællandsserien.

Nederlaget på 1-2 (0-0) 
var i Espergærde, efter at 
Solrød midt på ugen hjemme 
havde tabt 1-2 (0-1) til Sla-
gelse B&I.

Reaktionerne var vidt for-
skellige efter de to nederlag.

I kampen mod topholdet 
Slagelse var der en erken-
delse af, at Solrød tabte til et 
bedre hold. Mod Espergærde 
var der derimod stor ærgrel-
se over nederlaget. Det hang 
bl.a. sammen med, at Solrød 
havde indstillet sig på uaf-
gjort 1-1, men så fik hjem-
meholdet scoret sejrsmålet i 
overtiden.

I begge kampe var det Ja-
cob Norddal, som scorede for 
Solrød FC. I Espergærde var 
der debut til Troels Lind-
gren, og Kristoffer Tolstrup 
var tilbage på holdet, mens 
bl.a. Patrick Wibroe er ska-
det. Lørdag 19. maj kommer 
Tuse kl. 15.00 på besøg på 
Solrød Stadion. Tuse er et af 
de hold, som ligger omkring 
nedrykningsstregen.

Sport

Løse proteser og manglende 
tænder hører fortiden til. 
Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet. 
Vi afholder løbende gratis informationsmøder 
med uddeling af gavekort til en implantatundersøgelse 
og digital røntgenoptagelse.

Gratis Info-møde

Tirsdag, den 12. 6.

kl. 19.00 - 21.00

Ring nu.

Vores topmoderne klinik ligger på hjørnet af H.C. Ørstedsvej og Rosenørns Alle. Vi har 
gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation samt bus 2A og 3A lige til 
døren. Klinikken er indrettet med det mest avancerede tandlægeudstyr der findes.

Hos Forum Tandlæge- & Implantatcenter har vi 
siden 1995 erfaring med implantat  behandling.

”Implantatbehandlinger er en tillidssag,  vi yder en 
garanteret tryg, personlig og sikker behandling.” 
Tandlæge Peter Gade. 

Sted
H.C. Ørsteds Vej 50 C, st.

1879 Frederiksberg C
www.forumtand.dk

Tilmelding
Ring 38 344222 

mail@forumtand.dk

LIGE NU
Er du senior-Greve-borger, 55 år eller mere, har du aldrig 
spillet tennis, eller er det længe siden, at du har prøvet, så har 
Greve Tennisklub et forrygende tilbud til dig.

Du kan komme til at spille tennis i 6 uger fra onsdag, den 23. 
maj til onsdag, den 27. juni i år. Vi spiller hver onsdag fra kl. 
12.00 – 14.00, og afslutter med en let frokost og en hygge-
snak med træneren.

Tennisklubben stiller med en meget erfaren instruktør/træner 
og sørger for smør-selv-frokosten. Tennisbolde og ketsjere  
bliver til gengæld serveret på et fad.

Du skal bare komme iført kondisko eller lign., alm. jogging/
sportstøj og godt humør.

Det koster kun 250 kr. at være med, og hvis det ikke er noget 
for dig, kan du få pengene tilbage efter den første uge.

Efter de 6 ugers træning vil der være mulighed for at melde 
sig ind i tennisklubben til en fornuftig seniorpris og købe en 
ketsjer til en favorabel pris.

Vi har kun plads til 16 deltagere, så skynd dig!

Seniortennis er leg, fysisk aktivitet, oplevelse, 
udfordring, konkurrence og socialt fællesskab.

Tilmelding: 
Ring til Ole Diekelmann på tlf. 43 40 40 53 
eller send en mail til ole.diekelmann@mail.dk

Vi glæder os til at se dig på tennisbanerne bag Grevehallerne.

Med venlig hilsen
Greve Tennisklub 

TENNIS-TILBUD TIL 

SENIOR-GREVE-BORGER

De stolte spillere fra Greve Håndbold: Øverst fra v: Anne Porsager, Liva Halskov, Lisbet Munk, 
Jytte Rasmussen, Susanne Valnert, Eva Stage. Nederst fra v: Træner Lars Haugan, Helen 
Kuhre, Lisbeth Mortensen, Jeannie Als-Jensen og målmand Anita Ashar

Fodbold: Det er godt, de 
har en god hukommelse i 
Greve Fodbold.

Både de få tilhængere og 
spillere kan godt huske, hvor-
dan det er at vinde, og det 
var der noget uventet brug 
for efter weekendens hjem-
mekamp mod Skovshoved.

Greve, der var uden ska-
der og karantæner, vandt 
nemlig 2-1 og fi k skabt håb 
om redning i Danmarksse-
rien.

Skovshoved kom ellers til 
Greve efter kun et nederlag 
i de 14 foregående kampe, 
og holdet var ubesejret i for-
året. 

- Jeg vil godt fremhæve 
Nicolas Fussing, en ynglin-
gespiller, jeg har taget op 
på førsteholdet. Han kom 

ind og stod for sejrsmålet. 
Men ellers var det en god 
holdindsats på en vanskelig 
baggrund. Dels skal vi bare 
vinde hver gang for at over-
leve i rækken, dels var det et 
møgvejr med voldsom blæst, 
som gjorde det vanskeligt 
at spille ordentligt teknisk 
fodbold, som vi godt kan 
lide det, siger sportschef og 
træner Benny Nielsen, som 
kunne glæde sig over en for-
trinlig weekend.

Andetholdet vandt således 
lokalopgøret i serie 3 mod 
Hundige 8-1 og har længe 
været ubesejret.

For Greve resterer seks 
kampe, hvor den næste er 
lørdag 19. maj kl. 13.00 mod 
bundholdet Allerød på Greve 
Stadion.

- Vi skal vinde fl ere af de 
seks kampe for at overleve, 
men hvorfor skulle vi ikke 
det. Spillerne viser en for-
trinlig gejst og indstilling 
ved træningen, lyder det fra 
Benny Nielsen.

Kampen
Greve-Skovshoved 2-1 (1-0)

1-0 Morten Nielsen (17. 
min.)

1-1 Rune Nielsen (55. 
min.)

2-1 Nicolaj Fussing (70. 
min.)

Udvisning: Steven Green, 
Skovshoved ( 89. min.)

Tilskuere: 50.
jh

Ynglingespiller bag 
sejrsmålet til Greve
Danmarksserieholdet vandt hjemme over Skovshoved

Håndbold: Det er nogle 
seje spillere, Greve Hånd-
bold har på Old Girls hol-

det
Old Girls vandt SM i Viby 

Hallen, hvor modstanderne i 

fi nalen var fra Amager SK. 
jh

Seje kvinder i Greve
Greve Håndbolds Old Girls vandt SM

Petanque: Medlemmerne 
af byrådet i Solrød er forhå-
bentlig helt enige søndag 20. 
maj kl. 10.00.

Da skal medlemmerne 
nemlig deltage i et stævne 
arrangeret af Havdrup Pe-
tanque Klub, og på program-
met er en kamp mellem by-
rådet og Havdrup Petanque 
Klub.
Det foregår ved Havdrup 
hallen, Skolevej 62. 

jh

Solrød Byråd
i petanque-
dyst

Lang vej hjem
for Solrød FC
To vidt forskellige nederlag i 
 Sjællandsserien
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Find en fagmand på 
sydkysten.dk

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

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: .....    21/5+6/6+26/6
 Solrød: ....   12/6+26/7+14/8
 Køge: ......    21/5+25/6+6/8

 MC-Hold:
 Køge: ......    20/5+24/6+5/8
 Greve: ......   21/5+25/6+6/8

Generhverv/kontrollerende KP

SOLRØD KØRESKOLE APS
Kørekort til personbil 

(fuld lovpakke)
Kr. 7.786,-

Næste holdstart 21.5.& 29.5.
Solrød Strandvej 105, Solrød
www.solroedkoereskole.dk

tlf. 40 87 00 71

Køreskolen i Greve

www.koreskolen-i-greve.dk

En unik 
køreskole

90% af vores elever består teori og 
køreprøve 1. gang.

Tlf. 31 872 875
Køreskolen i Greve

Centerholmen 16, 3. · over Nordea Bank

Holdstart tirsdag den 29.5 

Ønsker du at være en del af et vinderteam? Er du udadvendt, veltalende og målrettet? Har du et stort 
drive og er god til at møde nye mennesker? Hvis du kan svare ja til det, er du måske vores nye kollega 
til denne spændende nyoprettede funktion som Opsøgende salgsmedarbejder i vores butik beliggende i 
Bilka Ishøj. Stillingen er i gennemsnit på 10 timer om ugen.

Jobbet er udadvendt og alsidigt, hvor du, af egen drift, tager kontakt til kundeemner og fortæller om 
vores butik og kampagner, med henblik på, at motivere kunder til at besøge butikken. Din primære 
opgave er således at hverve kunder til butikken, hvor du er Louis Nielsen’ ansigt udad til.

Funktionen udføres både på og omkring butikkens adresse. Det vil sige du møder kunderne der, hvor 
de er udenfor butikken/centret såvel som i butikken/centret. Som led heri indgår du også aktiv i en 
række udadvendte aktiviteter i butikkens nærmiljø. Du skal med andre ord gennem din personlige ind-
sats medvirke til, at vores mange nuværende og kommende kunder får en positiv oplevelse.

Forventninger til dig som type:
•  Du skal være imødekommende, troværdig, udadvendt, opsøgende og seriøs af natur.
•  Du har en positiv attitude og formår at bevare et smil på læben, også når der er travlt.
•  Du skal være ekstremt god til at skabe kontakt til alle slags mennesker og kunne formidle dit bud-

skab på en præcis og tiltalende måde.
•  Du har gå på mod og lader dig ikke slå ud over eventuelt afvisende kunder.
•  Du formår at motivere dig selv til at skabe resultater og forstår at kunne arbejde med frihed under 

ansvar.
•  Du formår at forstå kunderne og afdække deres behov ved at tage udgangspunkt i den enkelte kunde 

og den enkelte kundes situation ved hjælp af en god spørgeteknik.

Sekundært skal du som Opsøgende salgsmedarbejder løse udvalgte assistentopgaver i bu-
tikken. Heri indgår:
•  At du skal kunne forestå udlevering af briller, samt sikre, at alle kunder tilbydes at deltage i kunde-

undersøgelser.
•  At du er i stand til at afdække kundens behov, så kunden ikke går forgæves, også selv om du ikke 

umiddelbart kan afhjælpe kundens problem.
•  At du kender vores koncepter og relaterede salgskampagner. 

Du skal desuden sikre, at butikken fremstår præsentabel med opdateret merchandising. Du vil natur-
ligvis få en grundig intern oplæring, der inkluderer introduktion til produkterne, butikkens markedsfø-
ring og kædens koncept.

Kandidaten vi søger har erfaring fra en lignende funktion eller har anden butikserfaring. Derforuden er 
du fortrolig med engelsk og brugen af Pc på brugerniveau.

Hos Louis Nielsen får du en spændende og travl hverdag i en virksomhed i vækst og hvor vi kender 
betydningen af gode oplevelser for både medarbejdere og kunder. Omgangstonen er uformel, og vores 
fi rmakultur er præget af pionerånd og en positiv indstilling til fremtiden.
 
Tiltrædelse senest 1. juli.
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning!
For at komme i betragtning til stillingen skal ansøgningen sendes elektronisk til: 
jesper.andersen@louisnielsen.dk

Ansøgningsfrist: 29. maj
Tiltrædelse:  Senest 1. juli
Arbejdstid:  Deltid
Arbejdssted:  Ishøj
Kontaktperson: Jesper Andersen
   Tlf. 2969 9959
   Mail: jesper.andersen@louisnielsen.dk
 
Hjemmeside:  http://www.louisnielsen.dk

Om Louis Nielsen A/S: 

Louis Nielsen A/S er en af Danmarks største optikerkæder med mere end 75 butikker og over 600 
medarbejdere i hele landet. Virksomheden sælger årligt mere end en kvart million briller og 25 mil-
lioner kontaktlinser. Virksomheden er grundlagt i Aalborg i 1978 af optikeren Louis Nielsen, og i 2005 
blev Louis Nielsen A/S en del af verdens største privatejede optikerkæde Specsavers, som har mere end 
1.600 butikker i 10 lande verden over. Louis Nielsen A/S og Specsavers har som mission at levere høj 

LOUIS NIELSEN SØGER
OPSØGENDE SALGSMEDARBEJDERE

STILLINGER

TANDLÆGER

HÅNDVÆRK OG SERVICE KØRESKOLER

Ishøj: Fredag eftermiddag 
kl. 17.07 anmeldte et byg-
gemarked i Ishøj, at man 
tilbageholdt en udenlandsk 
butikstyv. Politiet kørte til 
stedet, hvor det viste sig, at 
en 39-årig rumænsk mand 
tog et målebånd til 299 kr. 

og forsøgte at forlade stedet 
uden at betale. Han blev an-
holdt og bragt til politigår-
den. Han erkendte, og sagen 
blev afgjort med en bøde. 
Det oplyser Københavns 
Vestegns Politi.  jm

Butikstyv taget i Ishøj

Ishøj: En 19-årig mand 
blev natten til søndag 
udsat for røveri på Vej-
lebrovej. Den 19-årige 
mand blev kontaktet af 
en ukendt kvinde, som 
spurgte om vej. 

Den 19-årige forsøgte 
via sin iPhone at finde 
vej for kvinden. Pludse-
lig kom en mand bagfra 
og slog den 19-årige med 
et bat i hovedet. Den 19-
årige løb herefter fra ste-
det. Efterfølgende fandt 
han ud af, at han havde 
mistet sin iPhone i for-
bindelse med overfaldet. 
Politiet modtog anmel-
delsen om røveriet natten 
til søndag klokken 01.03. 
Den kvindelige gernings-

mand beskrives til at 
være dansk og omkring 
18-20 år gammel. Hun er 
165-170 centimeter høj og 
har langt mørkt løsthæn-
gende hår. Hun var iført 
hættetrøje, som var truk-
ket op omkring hovedet. 
Manden, der slog med 
battet, var iført mørkt 
tøj.

Det fortæller Køben-
havns Vestegns Politi, 
der gerne modtager op-
lysninger fra vidner eller 
andre i sagen. Henven-
delse kan ske i dagti-
merne på hverdage til vi-
cepolitikommissær Claus 
Hjermitslev på telefon 72 
58 77 91 eller via 43 86 14 
48.

Slået i hovedet 
med bat
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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

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

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

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.

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

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

Loppemarked
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

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

Lugter sommerdynen og
soveposen sur - vil vasketø-
jet ikke tørre - har du bare
ikke lyst til at bruge hele 
weekenden på vasketøj. Så 
husk din møntvask ligger på
Nørre Boulevard 67 i Køge, 
og vi holder åbent alle ugens
dage fra seks morgen til otte
aften

2 værelses-
lejlighed udlejes
50 m2, 4 kilometer fra
Køge Torv. Ligger ”på 
landet” i Ll. Salby. Bus 
lige ved døren. Ingen 
husdyr, max 2 personer.
Lej kr. 3.900,- + eget 
forbrug. 3 måneders 
depositum. Henv.:
UDLEJNING1@YAHOO.dk

Olsen Autoquick
er flyttet til større og 
flottere autoværksted.
Ny adresse:
Engvangen 12
2680 Solrød
Tlf.: 43 53 93 22

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

BØGE-MARKED
Kom til stort loppemar-
ked i Bøgehegnet bag 
den store parkerings-
plads
Lørdag den 26/5-2012
fra kl. 11 - 16.30. 
Alle er velkomne 
Salg af pølser -øl - vand + 
Amerikansk lotteri.
Kom og gør årets 
kup. I tilfælde af regn 
bliver arr. indendørs. 

Campingvogn 
sælges
Wilk S4 530UE fra 2009. 
Tysk kvalitetsvogn, 
aldrig skadet, 3 gasblus 
gasbageovn, centralvar-
me, fjernsyn, Mover m.m. 
Fast markise. Se www.
Campingvogne.dk. 
Pris 100.000,- 
Tlf: 23463140 eller 
email: winco@c.dk

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@youmail.dk

Tillykke til vores store dreng
som bliver 3 år på Mandag.
Vi glæder os til at komme ud og 
fejre dig.
Stort tillykke lille Malthe.
Knuz Mormor og Morfar

Sælges: Sofa, okselæder,
sort, ny model, Milton 1546,
3 pers. 3 mdr. gammel. 
Sælges for kr. 2.000,-. Tlf. 
2424 2210.

Åbent hus - 
Udsalg malerier
Kunstneren Charlotte
Bøgh Aagaard, www.
malerietoversofaen.dk,  
holder åbent hus 17. 
maj - 20. maj kl. 10-14. 
Inklusiv auktion over 3 
malerier. Besøgsadres-
se: Walthersvej 8, Gre-
ve. Alle er velkomne.

DØDSBOER
RYDDES/KØBES

Teak - Palisander
Retromøbler 

KØBES
Tlf. 53 14 49 04 

Svarer også
Aften & Weekend

Servantesæt 4 dele, Sign.
Margit Brandt. Cremefarvet
med rosa/grønne blomster.
Meget flot. Sælges for 1.400,- 
kr. Tlf. 20 83 17 64.

Efterlysning
Hannibal, vor vildt-
farvet somalikat, er 
forsvundet fra Park-
vænget 9, Greve lørdag 
den 12/5.
Har store ører og sort 
stribe langs oversiden 
af halen. 
Ring venligst med 
oplysninger på 4390 
2130 eller 2010 5312.

Audinøgle
Har nogen fundet Audi-
nøgle. Har tabt audi-
nøgle med fjernbetje-
ning og rukonøgle med 
gul plastik på. Omkring 
Greve familie cam-
ping eller på Hundige 
Strand lørdag den 12-5 
aften. Findeløn gives.
Tlf. 5087 8380.

Kære Anders
Vi ønsker dig et STORT tillykke 
med konfi rmationen.
❤-Vi elsker dig
Kærlig hilsen mor, far og Maria

Ulla og C.C. Tiedemann
kan fejre guldbryllup lørdag den 
26. maj 2012.
Åbent hus på Brentevej 34 
fra 7.30 - 10.00

Kære Tina og Poul
Stort tillykke med sølvbrylluppet 
den 23. maj.
Må I få 25 gode år mere.
Vi elsker jer
Knus Basser, Lasse og Moms.

Kære Daniel
❤-lig tillykke med konfirmatio-
nen den 19. maj. Vi glæder os til at 
fejre dig med et brag af en fest.
Kærligst Kristian og mor.

Kære Daniel
Stort tillykke med konfi rmationen 
den 19. maj.
Vi glæder os til at fejre dig.
Knus fra fam. Pheiffer og mormor.

Kære Ditte
Stort tillykke med din konfi rma-
tion den 17. maj.
Håber du fik en uforglemmelig 
dag.
Kærlige hilsener 
Anna, Lærke, Emil, Mor, Far og 
alle dyrene:)

RUBRIKSERVICE

BLANDEDE

TILLYKKE LOPPER

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,-
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Ishøj: Kunstmuseet Ar-
ken er i spil til fl ere pri-
ser efter at have fået no-
meringer.

To fl otte nomineringer er 
tilfaldet Arken i den sidste 
tid. Den ene er »Publikums 
Museumspris« og den anden 

er »Byens Bedste Børneople-
velse«. Og det er nogle nome-
ringer, som de er stolte over 
på Arken. 

- Vi er utrolig glade for 
begge nomineringer. Det er 
altid dejligt, når museets 
aktiviteter bliver bredt an-
erkendt, hvad enten det dre-
jer sig om formidling til børn 
eller om udstillinger, som i 
særlig grad har inddraget 
publikum, siger Arkens di-
rektør, Christian Gether.

Favoritmuseum
Der er første gang, »Publi-
kums Museumspris« udde-

les, og det er Bikubenfon-
dens Museumspriser, der 
står bag. Fonden har øn-
sket at skabe en pris, hvor 
udelukkende publikum 
ved stemmeafgivelse af-
gør, hvem der skal vinde de 
200.000 kroner, som står på 
spil. Fem museer er nomine-
ret for: 
»I særlig grad at have iværk-
sat projekter, der tager ud-
gangspunkt i den lokale for-
ankring og gør noget ekstra 
for publikumsoplevelsen«. 
De fi re andre museer er alle 
kulturhistoriske. Arken er 

således det eneste kunstmu-
seum. 
»Gennem samarbejder med 
en række uddannelses-
institutioner har museet 
udviklet kreativiteten hos 
Vestegnens børn og unge. 
Arken har også haft succes 
med UTOPIA- projektet, 
der med sin hybrid mellem 
formidling og forskning har 
gjort tilskuere til aktive 
deltagere«. Sådan lyder be-
grundelsen for Arkens no-
minering og helt i tråd med 
anerkendelsen for museets 
publikumsinddragelse, så 

har Arken også inviteret 
publikum til på Facebook at 
foreslå, hvilke publikumstil-
tag, der skal iværksættes, 
hvis museet vinder. 

Børneoplevelse 
AOK har for 12. gang no-
mineret Byens Bedste op-
levelser, og Arken er med i 
opløbet om den bedste bør-
neoplevelse. 

Det var arrangementet 
Jazz Mellem Tæerne i 2011 
på den årligt tilbagevenden-
de sanddag, der fi k juryen til 
at vende blikket mod Vesteg-

nen. Arken havde allieret sig 
med Copenhagen Jazz Festi-
val og lavet en gratis mini-
festival med nogle af tidens 
mest spændende og bedste 
børnejazzorkestre. Strand-
parken lagde rammer til den 
hyggelige jazzfestival, hvor 
der samtidig kunne bygges 
sandskulpturer inspireret 
af de jazzede toner. Det er 
muligt at læse mere om pri-
serne på www.museumspri-
sen.dk www.aok.dk.

Oplevelser

Tlf: 43 54 05 45 • www.restaurant-krabben.dk
Vallensbæk Havn ∙ 2665 Vallensbæk Strand

Restaurant 
Krabben 
Smuk udsigt til vandet

SKALDYRSAFTEN

Pris per person kr.  488,-
 

Terrassen er 

ÅBEN
 når vejret 

tillader det!

 Restaurant Krabben 

FREDAG D. 25. MAJ KL. 18.00

Arrangementet skal forud reserveres og forud betales

Der tages forbehold for at enkelte varer ikke kan skaffes på dagen, sker dette vil de blive
erstattet af alternativer

En aften i særklasse med lækkerier fra havet.

Forret: 
1/2 hummer naturel

Skaldyrs buffet:
Østers naturel

Små ottearmede blæksprutter ristet i balsamico og vendt i spæde salater
Rosmarinstegte kammuslinger og tigerrejer sat på spyd

Krabbeklør og krabbesalat
Hertil sprøde honning bagte brødflager

Pesto grillede jomfruhummere
Dildkogte krebs lagt på spæde salater

Gratinerede Linemuslinger
Hvidvins dampede blåmuslinger
Rejesalat med grønne asparges

Store ”pil selv” rejer
Brød buffet med 3 slags brød

Hvis vejret tillader det, vil arrangementet foregå på terrassen

Rygekabine

i hall’en

Arken i nomineringsrus
Arken kan sikre sig fornemme priser

Arkens årlige sanddag har givet museet en nominering til 
AOK’s pris »Byens Bedste Børneoplevelse«. 

Greve: Søndag den 20. 
maj kl. 14 vil journalist og 
forfatter Joakim Jacob-
sen fortælle historien om 
det danske fodboldlands-
hold. Der er fri entré til 
foredraget, der foregår 
på Greve Museum. 

Der er mindre end en må-
ned til, at det danske fod-
boldlandshold skal deltage 
i EM i Ukraine og Polen. 
Gennem de sidste 25 år har 
danskerne vænnet sig til, at 
landsholdet som regel er med 
i internationale slutrunder, 
selv om Danmark er et lille 
land i sammenligning med 
størsteparten af de øvrige 
deltagerlande.

Men sådan har det ikke 
altid været, for førhen var 
amatørismen idealet i dansk 
fodbold. Ifølge Joakim Jacob-
sen valgte Danmark gennem 
årtier fodboldmæssigt at 
leve i en selvvalgt isolation, 
der stod i vejen for succes og 
sejre på grønsværen. Ama-

tørismen var idealet, og man 
skal helt frem til 1980’erne 
og landstræner Sepp Pion-
tek, før dette ideal for alvor 
blev forladt.

Joakim Jakobsen, der er 
journalist på Weekendavi-
sen, fortæller ved foredraget 
på Greve Museum den 20. 
maj kl. 14 om det danske 
fodboldlandsholds historie 
og belyser de særlige histo-
riske betingelser for den 
besynderlige danske fod-
boldudvikling. Han forsøger 
også at besvare spørgsmål 
som disse: Hvorfor spiller 
det danske landshold, som 
det gør? Hvad er det for nog-
le idealer, danskerne knyt-
ter til deres landshold? 

Hør de mange sjove og 
spændende historier om VM 
i Mexico, Harald Nielsen, 
Laudrup-brødrene, den før-
ste landskamp på hjemme-
bane i 1910 og katastrofen i 
1960.

Foredrag om 
fodbold
Greve Museum inviterer til foredrag 
om fodboldlandsholdet

Gunnar »Nu« Hansen interviewer to af de gamle landsholds-
stjerner. Eigil Nielsen og Knud Lundberg.
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Solrød: Forfatter og fore-
dragsholder Lotte Rø-
mer, holder torsdag den 
24. maj kl. 14 et foredreag 
om hørehandicap i Sol-
rød Aktivitetscenter. 

 Med udgangspunkt i sin 
bog ’’Hva så?’’ fortæller Lot-
te Rømer om de psykologiske 
aspekter, der er på spil i for-
bindelse med et høreproblem 
og giver sit bud på en mo-

derne, effektiv høretaktik.   
Lotte Rømer ved fra egen 
erfaring, hvor vigtigt det er 
at holde fast i livskvaliteten, 
og arbejder gennem sine 
foredrag på at levere red-
skaber og viden til at takle 
problemer med hørelsen. Fra 
Solrød Kommune kommer 
hørekonsulent Kirsten Vol-
mer Worsøe og fortæller om 
lokale forhold, træffetid, om 
undervisning og rådgivning 
til voksne med høretab og 
lidt om kurser for ældre og 
seniorer. Solrød Ældreråd er 
vært ved en gratis kop kaffe/
the, og man behøver ikke at 
tilmelde sig.

Foredrag om hørelse
Solrød Ældreråd sætter fokus på høreproblemer

Solrød: Danmarks Na-
turfredningsforening og 
AOF i Solrød inviterer 
torsdag den 24. maj igen 
på en aftentur med fug-
lesang i Karlslunde-Karl-
strup moser.

Gennem mere end 38 år 
har DN og AOF i Solrød 
arrangeret nattergaletur i 
moserne med efterfølgende 

hygge med varme pølser og 
en øl/sodavand sponseret af 
SuperBrugsen i Solrød. Og 
det uanset om vejret har vist 
sig fra den pæne eller min-
dre pæne side. Denne tra-
dition gentages i år den 24. 
maj, hvor alle er velkomne 
til en hyggelig travetur med 
dygtige guider, der fortæller 
lidt lokalhistorie samt om 

naturen i moserne med fo-
kus på forårets fuglesang.

Der har altid været stor 
interesse, men med tre gui-
der får alle fint udbytte af 
turen.

Medio april sås de første 
fugle i moserne: løvsanger, 
gul vipstjert, munk og alle 
tre svalearter.

Turen varer et par timer, 

og deltagerne mødes på Par-
keringspladsen ved Firmile-
skoven på Tåstrupvejen ca. 
800 meter nord for Q8-tan-
ken. Turen starter kl. 20.

Alle er velkomne til at gå 
med. Det koster 25 kr. at del-
tage, og billetter kan købes i 
SuperBrugsen i Solrød Cen-
ter til og med tirsdag den 22. 
maj. Tilmelding ved køb af 

billet er nødvendig. Max 90 
deltagere.

Husk at tage fornuftigt tøj 
på - ikke mindst fodtøj. Da 
myggene også er ude for at 
høre nattergalen synge, bør 
myggespray overvejes.

Oplevelser

KONKURRENCE

ARKENs udstillinger 
præsenterer dansk, 
nordisk og international 
samtidskunst - fra de nye, unge talenter til de 
etablerede navne. 
 
OPLEV:  FARVENS SJÆL 
Dronning Margrethe II’s kunst 
Frem til d. 1. juli 2012
FARVENS SJÆL er med 135 værker den hidtil største ud-
stilling af H.M. Dronningens kunst. På udstillingen træder vi 
ind i et personligt univers og følger Dronningens kunstneriske 
udvikling gennem 35 år. Motiverne strækker sig fra de nære 
omgivelser over tænkte fantasilandskaber til de nyeste skil-
dringer af farvestrålende sten, skrog og knogler. Værkerne på 
udstillingen spænder vidt, fra blide akvareller over udtryksfulde 
malerier til fantasifulde découpager. 

Dronningens découpager har været anvendt som scenografi  i 
fi lmatiseringen af H. C. Andersens Snedronningen (2000) og 

De vilde svaner (2009). Begge fi lm kan ses i ARKENs FILMSAL.

VINDVIND
3 X 2 billetter 

inkl. kaff e + 2 kataloger 

fra Dronningens 

udstilling 

VÆRDI: 438,-

Kunst på...

Spørgsmål:
Hvor mange af H.M. Dronningens værker er udstillet på Arken?

115             120                135
  
Navn

Adr

Postnr/by

Tlf.

Kuponen sendes til Sydkysten, Greve Strandvej 24, 2670 Greve, så den er os i hænde 
senest d. 11. juni. Mrk. Arken. Vinderen får direkte besked.

Deltag også på
sydkysten.dk eller Facebook 

DELTAG & VIND...
Vi trækker 3 heldige vindere 
af 2 billetter til ARKEN.
Bemærk at præmierne ikke kan 
ombyttes til kontanter eller refunderes.
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Tjørnholmvej, Solrød Strand
www.solrodbio.dk

Tlf. 5614 4422

Thor. Legenden 
fra Valhalla

Lørdag 19. 5. kl. 14

Søndag 20. 5. kl. 14

 

The Lady
Søndag 20. 5. kl. 16

 

The best exotic 
Marigold Hotel

Søndag 20. 5. kl. 19.30

 

Miraklet i Le Havre
Mandag 21. 5. kl. 19.30

Tirsdag 22. 5. kl. 19.30

Onsdag 23. 5. kl. 19.30

 

Jane Eyre
Torsdag 24. 5. kl. 10 

(seniorbio) 

+ kl. 19.30

HYGGEMIDDAG FOR 2

FØDSELSDAGE

BRYLLUP

BARNEDÅB

KONFIRMATION

SØLVBRYLLUP

GULDBRYLLUP

JUBILÆUM

FIRMAFEST

FROKOSTSEJLADS

AFTENSEJLADS

3-5 RETTERS MENUER

GALLAMENU

KURSER

KONFERENCE

RECEPTION

TEMAFEST

A LA CARTE

FEST FOR 150

EVENT

Museumsøen - Roskilde Havn
Reservation: Tlf. 46 75 64 60 · Fax: 46 75 63 60
www.sagafjord.dk · E-mail: info@sagafjord.dk

SEJLADS: Voksne kr. 98.- Børn kr. 59.-

- EN OPLEVELSE RIGERE -

SÆSONSTART
PÅ SAGAFJORD

MAJ: Frokostsejlads tirsdag til søndag kl. 13.00-15.00
Stor frokostbuffet kr. 195,-

Aftensejlads tirsdag til søndag kl. 18.00-21.30
Menuer fra kr. 340,-

OFFICIEL ÅBNING
Lørdag 19. maj: Sejlads kl. 14.00-16.00

ROSKILDE GARDEN
underholder på kajen inden afgang

1 gratis øl eller vand til maden.
Bordreservation på telefon 46 75 64 60

En dejlig majaften med nattergales sang
Nattergaletur i Karlslunde-Karlstrup moser

Greve: Hundige Kirke in-
viterer til Koncert - Tirs-
dag den 22. maj kl. 20.00 
- hvor Christian Alvad 
kommer og med sit ka-
rakteristiske og melodi-
ske guitarspil tager pub-
likum på en musikalsk 
rejse.

Christian Alvad er en er-
faren komponist og musiker, 
og er anerkendt som en af 
landets bedste akustiske 
guitarister.

Alvads karakteristiske 
melodiske guitarspil, solidt 
plantet i den nordiske tradi-

tion, men med rødder i folk, 
gospel og blues og med in-
spiration fra alle musikkens 
verdenshjørner, er altid ble-
vet kvitteret med fl otte an-
meldelser herhjemme såvel 
som i udlandet.

Christian Alvads koncer-
ter er kendetegnet af den 
tætte kontakt med publi-
kum, ikke mindst i kraft af 
hans humoristiske og bil-
ledskabende introduktioner 
som stimulerer fantasien 
hos lytteren og åbner døren 
til musikkens univers.

Han har spillet utallige 

koncerter herhjemme, både 
solo og med Tøbrud, samt so-
lokoncerter i udlandet, bl.a 
Madrid, Paris, New York, 
Chicago, Detroit, og er des-
uden også kendt for sit mere 
end 25 årige samarbejde 
med Niels Hausgaard.

Der er gratis adgang til 
koncerter

Kirke koncert i 
Hundige
Erfaren komponist spiller i Hundige Kirke

Greve: Diabetesfor-
eningen, Greve lokal-
forening, indbyder til 
foredrag i Greve Bor-
gerhus tirsdag den 22. 
maj kl. 19.

Her vil øjensygeplejer-
ske Susanne Andersen 
fortælle om øjensygdom-
men AMD, andre øjensyg-
domme samt om hjælpe-
midler, når synet svigter i 
dagligdagen.

AMD - også kaldet al-
derspletter på nethinden 
- rammer 40 procent af 
alle danskere over 70 år. 
Øjensygdommen er en af 
de mest alvorlige sygdom-
me indenfor øjenområdet 
- især våd AMD. Det er 
utrolig vigtigt, at sygdom-
men behandles så hurtigt 
som muligt.

Susanne Andersen vil 
desuden fortælle lidt om 

grå og grøn stær og øjen-
sygdomme i forbindelse 
med diabetes.

Der vil være rig lejlig-
hed til at stille spørgsmål 
til Susanne Andersen så-
vel under som efter fore-
draget.

Det er gratis, og der vil 
blive serveret kaffe/the 
med diabetesvenlig brød 

Foredag i Greve om 
øjensygdom
Diabetesforeningen arrangerer foredrag med 
øjensygeplejerske Susanne Andersen
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Ishøj: I anledning af den 
Internationale Museums-
dag, fredag den 18. maj, 
byder Arken på gratis 
omvisninger. 

Arken har dannet ramme 
om mange spændende tiltag 
det seneste halve år. Takket 
være to fornemme donatio-
ner har Arken kunnet tileg-
ne en hel sal til en af de mest 
centrale skikkelser på sam-
tidskunstscenen, nemlig den 
britiske kunstner Damien 
Hirst, og også den fremad-
stormende tyske kunstner 
Anselm Reyle har fået sit 
eget rum på museet. 

I lørdags åbnede som-

merudstillingen med titlen 
TREFFPUNKT: BERLIN 
samt dronningens udstil-
ling. En nyophængning af 
samlingen i kunstaksen er 
det også blevet til, og har 
man endnu ikke haft mulig-
hed for at tage alt det nye i 
øjesyn, byder lejligheden sig 
på fredag under kyndig vej-
ledning af museets guider. 

Det er ikke nødvendigt at 
tilmelde sig omvisningerne, 
man skal blot møde op ved 

den store, sorte sten i foyer-
en. Program for omvisninger 
fredag den 18. maj: Kl. 12.00 
og 14.00: Højaktuelle Treff-
punkt Berlin viser en række 
internationale kunstnere og 
deres bud på, hvordan byen 
og bylivet, som idé eller tan-
ke, kan få et konkret udtryk 
igennem en rigdom af kunst-

medier. Værkerne viser, 
hvordan steder, arkitektur 
og monumenter er centrale 
for byens fortællinger og vo-
res erindringer. »Byturen« 
igennem udstillingen kan 
måske ligefrem forny vores 
forestillinger om byen som 
historisk metropol? 

Kl. 13.00 og 15.00: Dron-

ningen og Damien Hirst. 
Med afsæt i chok-kunst-
neren Damien Hirsts dia-
mantbesatte kranium og 
sommerfuglebilleder træk-
kes tematiske spor til dron-
ningens knokkelmalerier og 
decoupager.

Oplevelser

Gratis omvisninger på Arken
Få omvisning på kunstmuseet

Der er mulighed for at få en gratis omvisning på Arken. 

”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   

JAZZSCENEN
HVER LØRDAG KL. 13.00

19. maj: 
Six City Stompers

24. maj kl. 21.30

MICK 
ØGENDAHL’S

SPAS
Billetpris 295 kr.

19. maj kl. 20.00

ROBBEN FORD 
& 

BOBO MORENO
Billetpris 225 kr.

18. maj kl. 20.00

COMEDY ZOO 
ON TOUR 

Simon Talbot, Elias Ehlers,
Martin Høgsted

Billetpris 110 kr.

6. oktober kl. 20.00

GINTBERG 
LIVE 2012

”I luv Jan”

Billetpris 250 kr.

7. oktober kl. 20.00

LUKAS GRAHAM
Billetpris 200 kr.

21. september kl. 19.00

GREVE KULT MED STEGT FLÆSK
På scenen: Stop Op I Tide - Mand

Billetpris 150 kr.

28. september kl. 20.00

NIKLAS 
Billetpris 125 kr.

11. oktober kl. 20.00

L.O.C.
PRESTIGE 

PARANOIA TOUR
Billetpris 275 kr.

Mandag: kl. 11.00-16.00 
( køkkenet lukker kl. 15.30 )

Tirsdag – søndag:  kl. 11.00-22.00
Køkkenet åbner til frokost kl. 11.00-16.00 
Køkkenet åbner til aften kl. 17.30-21.00

NYE Åbningstider

Når vejret tillader det, så 
har vi udendørs 
servering på vores 
hyggelige teresse.

Fortet Cafe & Restaurant  -  Mosede Strandvej 91, 
Karlslunde  -  tlf. 43903979

www.fortet-restaurant.dk • mail@fortet-restaurant.dk

NYT MENUKORT PÅ FORTET
Foråret er over os, og traditionen tro har vi tilpasset vores 

menukort til årstidens råvarer.
Se hele menukortet på fortet-restaurant.dk

Gå ikke forgæves…

Se vores kalender på vores 

hjemmeside

MEXIKANSK 
OKSEBURGER
Med salat, ost, salsa, 
guacamole, jalapenos & salat. 
Serveret med nachos.

 

RIBEYE STEAK
250 gr. ribeye med kraftigt 
fedtmarmorering.Serveres 
med årstidens grønt.
*Der er valgfri kartofl er og 
sauce til alle kødretter.

kr. 225,-kr. 129,-

F.eks



TILBUD

Lokkemad

Mandag - fredag           9.00 -18.30

Lørdag                                    8.00 -15.00

0

Netto

www.solrodcenter.dk

600 P-PLADSER   •   BUS OG S-TOG LIGE TIL DØREN   •   OVER 50 SPECIALBUTIKKER   •   FØDEVARER OG DAGLIGVARER
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20,-
4 stk.

Formodne avocado
Udenlandske, kl. 1,

Pr. stk. v/ 4 stk.kr. 5,-

135,-
Pinse og spareribs 
– fås ikke bedre end 
hos Lokkemad

pr. kg. 

-så behøver du kun 

handle ét sted...

140,-
 spar  59 ,-

2 fl.

Rosso di Montalcino
- også kaldet den berømte Brunello’s lillebror. Begge vine kommer fra 

samme drue, og i de fl este tilfælde også samme vinbonde. Ligheden er 

tydelig når vinen skænkes i glasset og smages. Denne Rosso di Montal-

cino er drikkeklar. En vin der virkelig lever op til sit berømte efternavn. 

Kan med fordel nydes med steak og entreôtes.

UGENS BEDSTE...

995
frit valg

Arla A38, 
fl ere var. 
1 liter 

OBS!
GÆLDER 

MANDAG 21/5 

T.O.M.

LØRDAG 26/5

OBS!
GÆLDER 

SØNDAG 20/5 

T.O.M.

LØRDAG 26/5

10,-
frit valg

Yoggi, 
Flere varianter, 
1000 g. 
Kg-pris 10,-

Kom og få 
fi ngrene i et godt 

tilbud i...


