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Er din hund også til det rå?

Stedet hvor du køber den rigtige 
mad til din hund!

- BARF, tørkost, kosttilskud, godbidder 
- alt nøje udvalgt for din hunds sundhed
- gratis råd og vejledning

INGEN FARVE- OG 
TILSÆTNINGSSTOFFER! KUN KØD, KØD OG ATTER KØD!

RigtigHundemad Greve
Håndværkerbyen 22 - 2670 Greve - 88136650

www.greve.rigtighundemad.dk

Mandag-fredag fra 12-18 

Onsdag lukket Lørdag fra 10-14

Greve Midtby Center 12C, Greve. Tlf.: 43 60 02 03

SØNDAGSÅBENT
4/11 kl. 11-15

Søndagstilbud

KUN 299,-299,-
Tilbuddet 

gælder kun 
søndag 4/11 

kl. 11-15

AYA Termokande 
Vejl. 749,-Begrænset antal

SPAR 
450,-

elsker godt kram

OUTLET

ROSA FRA 
ROULADEGADE
SØNDAG 4. NOV.
KL. 11.30-12.15
Kender du Rosa 
fra Rouladegade?
Kom og se hende både 
synge, spille og lave kager 
- vel at mærke på én gang. 
Det sker på cafétorvet ved 
Kong Kaffe

BØRNE-
VÆRKSTED
LØRDAG 3. NOV.
KL. 11.30-15.30
Kom og byg din egen 
lagkage på Centertorvet! 
Vi laver rigtige konditorkager, 
som er 8 cm i diameter. 
MUMS!

Det sker i weekenden:................

I WEEKENDEN HOLDER VI ÅBENT:

LØRDAG KL. 10 - 17
SØNDAG KL. 11 - 16

Søndags åbentSøndags åbent  
den 4. novemberden 4. november

SparSpar 30%30%
på ALT malingpå ALT maling  
Tilbuddet gælder KUN søndag og Tilbuddet gælder KUN søndag og 
ikke i forvejen nedsatte varer ikke i forvejen nedsatte varer 

Åbningstider:Åbningstider:
mandag-torsdag 10.00-18.00mandag-torsdag 10.00-18.00

fredag 10.00-19.00fredag 10.00-19.00
lørdag 9.00-15.00lørdag 9.00-15.00

www.sadolinfarveland.dk
Greve Midtby Center 10F, 2670 Greve, Tlf. 43 90 05 72

- En autentisk kulinarisk oplevelse

Ring og Bestil påRing og Bestil på  43 90 33 7743 90 33 77

Beef Spinach
Inkl. ris eller naanbrød  85,-Chicken Curry

Inkl. ris eller naanbrød         79,-
Hundige Strandvej 208 2670 Greve • www.indiantakeaway.dk  

Åbningstider: Alle dage fra 16.00-21.30

Greve: 59-årige Torbjørn 
Olsen er blandt de mange 
medarbejdere i Greve 
Kommune, der snart 
forlader arbejdsmarke-
det. Det er et problem, 
for faktisk er næsten en 
tredjedel af alle ansatte 
i kommunen over 55 år. 
Det er en gruppe med en 
del uvurderlig viden. 

Den viden må ikke bare 
forsvinde på en gang, og 
derfor har kommunen påbe-
gyndt et prøveforløb for en 
blandet gruppe af de mange 
seniorer, der skal fastholde 
og udvikle dem i deres ar-
bejde. Siden slutningen af 
september har 40 ansatte og 
10 ledere været i gang med 
i projektet. Det sker gennem 
en række seminardage, fore-
drag og en personlig samta-
le, som skal gøre 55+-arbej-

deren klogere på, hvordan 
arbejdspladsen kan udvik-
les, så det bliver attraktivt 
at tage et år eller to ekstra 
på jobbet.

- Vi har ikke mulighed 
for at komme med en stor 
pose penge og sige, »bliv på 
arbejdsmarkedet, så får du 
en stor bonus«, vi laver hel-
lere en ramme, så vi for ek-
sempel kan lave en form for 
opgavedeling, hvor de unge 
kan overtage nogle af de op-
gaver, som seniorerne måske 
gerne vil af med, fortæller 
HR-chef i Greve kommune 
Birgitte Rømer.

Torbjørn Olsen er sikker 
på, at forløbet både gennem 
seminardagene med fore-
drag og seniorsamtalen, der 
afslutter forløbet for de i alt 
40 arbejdere og 10 ledere, 
som i første omgang er invol-

veret, kan gøre ham klogere 
på fremtiden med en række 
nye perspektiver som pejle-
punkter. Han har dog allere-
de opnået indsigt i, hvad der 
kommer til at fylde noget på 
arbejdspladsen i fremtiden.

- Det betyder meget, at 
man har det godt på jobbet. 
Alting skal helbredsmæs-
sigt være i orden, det økono-
miske skal hænge sammen, 
og man skal trives på jobbet. 
Det sidste er næsten det vig-
tigste, for hvis bare man tri-
ves, kan man nok også godt 
klare det meste af det andet, 
siger Torbjørn Olsen. 

vby
Side 12

Greve vil holde fast på ældre medarbejdere
Greve håber nyt projekt vil give et år eller to ekstra på arbejdsmarkedet for 55+ medarbejdere

Næsten en tredjedel af arbejdsstyrken i Greve kommune er over 55 år. Derfor vil kommunen 
overtale en del af de ældre til at blive på arbejdsmarkedet et år eller to ekstra efter et fasthol-
delse- og udviklingsforløb. Foto: Vincent Byakika 

Sydkysten: Iværksætter har 
startet ny virksomhed, der vil 
lette administrative byrder for 
små virksomheder.

Vil lette byrden
Vallensbæk: Mai Hjelmgaard 
fra Vallensbæk Svømmeklub VI 
39 deltager i VM i livredning i 
Australien. 

Til VM i livredning
Greve: Greve Kommunes sam-
lede tandpleje skal placeres i 
Hedely Tandklinik. Det har et 
næsten enigt byråd besluttet. 

Tandplejen samles 
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Greve: Nærmest en eks-
plosiv ti lslutning til 
årest Store Legedag for 
distriktets skolesøgende 
børn på Arenaskolen.

Til tonerne fra Disney Sjov 
og DR’s Ramasjang kom bør-
nene fra alle de nærliggende 
børnehaver, for at deltage i 
det traditionsrige Store Le-
gedag på Arenaskolen.

Efter opvarmningen skul-
le børnene ud på 21 forskel-
lige idræts- og legeposter 
rundt på hele skolen. Alle 
aktiviteterne var planlagt 
og blev instrueret af Arena-
skolens 6. Klasseselever. 

De mange aktiviteter gav 
god appetit, og efter godt 
halvanden time var det tid 
til madpakker. Dem havde 5. 

klasserne stået for at pakke, 
og de delte også ud til alle de 
sultne børn, som roligt sad 
rundt om på bænke og nød 
både maden og den varme 
sensommersol.

Hele konceptet bag Store 
Legedag bygger på en ide om 
at skabe gode relationer og 
overgange fra børnehaverne 
til Arenaskolen. Derfor del-
tager skolens 0. klasses børn 
også, da de kender mange af 
børnehavebørnene.

- Vi ønsker at skabe en så 
let og naturlig overgang fra 
børnehave til skole, samti-
dig med at vi kan se hvilken stor værdi det har for vores egne børn, at de skal plan-

lægge og gennemføre et så 
stort arrangement. Der er 
meget fagligt skolearbejde 
forbundet med at få det hele 
til at spille som tidsplaner, 
aktiviteter og indkøb,

fortæller profi lleder Niko-
laj Trautner.

Det var en positiv overra-
skelse, at der var så stor til-
slutning til Store Legedag. 
Sidste år deltog 70 børn og i 
år var det lige under 200.

- Ud over at så mange 
børn får en god dag, er det 
også en fantastisk mulighed 
for at skolens og børnehaver-
nes ansatte at lære hinan-
den bedre at kende. I sidste 
ende kommer det børnene til 
gode, og det er det vigtigste, 
siger Nikolaj Trautner.
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Solrød, Havdrup, Karlslunde, 
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GRAFISK AFDELING
Bjarne Nilsson 

Tlf. 4357 1109

Bo Mårtensson
Tlf. 4357 1107

Heidi Holm
Tlf. 4357 1116

Greve Strandvej 24, 
2670 Greve

Tlf. 4390 4422
Fax: 4390 4429

SOLRØD
DYREKLINIK
Medicinsk og kirurisk behandling af alle smådyr

v/Ayoe Weiland

Konsultation efter aftale
Mandag-torsdag 9.00-17.00 

Fredag 9.00-16.00

Solrød Dyreklinik
Solrød Strandvej 107, 2680 Solrød • www.solroddyreklinik.dk

Sanderhusvej 4 b • 4690 Haslev
41 68 18 25 • www.casabazar.dk

Åben hver søndag året rundt fra kl. 10-15 
eller efter aftale

Spændende og unikke møbler
L ÆKKER BRUGSKUNST

Gigantisk julesalg 

25% rabat på 
ALT JULEPYNT/JULEVARER

- fratrækkes ved kassen. 

Julen sig nærmer, på landet vi ta’r, 

til julemarked hos Casa Bazar

EKSTRA ÅBENT: 
Hver lørdag 
og søndag i 

november fra 
kl 11-16.

Følg os på

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.15.00-16.00
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

Skøn og personlig julegaveSkøn og personlig julegave

Fotograf
Kristina Bevan

- portræt 
fotograf i Køge

www.kristinabevan.dk

tlf. 41 1004 12
bestil tid nu

Julenisser og julepynt 
- fi ltning i ren uld 
10+11.november kl. 10-15.50 
Greve Borgerhus, Hella Olsson 

Jule syng sammen for alle 
- med AOF koret og julehygge 
6. december kl. 19 
Greve Borgerhus

Tilmelding til AOF

Telefon 43 69 10 75
www.aof-greve.dk

Hos AOF juler vi med:Hos AOF juler vi med:

I s h ø j :  K ø b e n h a v n s 
Vestegns Politi fortæller, at 
det mandag aften klokken 
18.12 modtog en anmel-
delse mod en dagligvare-

forretning i Ishøj Bycenter. 
Flere politipatruljer ankom 
til stedet, hvor en 23-årig 
mand fra Ishøj stjal daglig-
varer og blev stoppet af bu-

tiksdetektiven, inden han 
forlod centret. Den 23-årige 
stak i den forbindelse de-
tektiven med en kuglepen, 
så han fi k en fl ænge. Man-

den blev anholdt og kørt til 
politigården i Albertslund 
til afhøring. Han erkendte 
tyveri, men ikke røveri. 
Manden blev løsladt efter 

afhøringen, men er nu sig-
tet for røveri.

jm

Stak butiksdetektiv med kuglepen

Greve: Fredag middag 
klokken 12.30 blev en 47-
årig mand fra Tune stand-

set af politiet ved Mølleha-
ven i Karlslunde. 
Den 47-årige, der kørte i en 

personbil, virkede påvirket 
af spiritus, og han blev der-
for sigtet og var kortvarigt 

anholdt til udtagelse af 
blodprøve.  

Det meddeler Midt- og 

Vestsjællands Politi. 
jm

Anholdt for at virke beruset

Mange ville lege med
Stor succes for Store Legedag

Forventningsfulde skolestartere i Arenaskolen.  
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Greve: Greve Kommunes 
samlede tandpleje skal 
placeres i Hedely Tand-
klinik. Det besluttede 
Greve byråd i aftes.

Forud for beslutningen gik 
dog en længere debat, idet 
René Milo ( Borgerliberale) 
havde en del indsigelser.

-Jeg har intet imod at sam-
le tandplejen. Det er måden, 
der er problemet. Det ser ud, 
som om man vil opføre en 
tilbygning, en klods, og bag 
ved bor levende mennekser, 
som fra deres have vil skulle 
kigge lige ind i den, indledte 
han. René Milo kunne hel-
ler ikke godtage økonomien 
i projektet.

-Jeg har svært ved at se, 

at markedet kan og vil give 
den pris, anførte han. Han 
sammenlignede tilbygnin-
gen med en lignende tilbyg-
ning til Greve Idræts Center 
og satte trumf på ved at kal-
de begge dele for en øjenbæ.

Borgmester Hans Barlach 
(K) tog straks til genmæle.

-Naturligvis kan vi over-
skue økonomien. Vi har haft 
kvalifi cerede folk på sagen. 
Og naturligvis skal der ta-
ges hensyn til naboen. Der 
skal laves lokalplan, og alle 
skal høres, sagde Hans Bar-
lach. 

Brigitte Klintskov Jerkel 
opfordrede René Milo til at 
fokusere på driftsfordelen og 
på den vidensdeling, som vil 

ske, når de faglige folk sam-
les på et sted.

-Desuden bliver forholdene 
også bedre for patienterne, 
anførte hun.

René Milo mente videre, 
at man skulle have tænkt på 
naboer, før man gik så langt, 
som man er i dag.

-En lokalplan er svær at 
ændre, men det vigtigste 
for mig er, at hele projektet 
indeholder nogle ubekendte. 
Og jeg vil vide, hvad jeg skal 
tage beslutning om.

Venstres Kai Nielsen op-

summerede, at der er mindst 
to positive ting ved projektet 
nemlig det faglige og det 
økonomiske.

- Og hvis der er protester 
nok fra naboerne, så synes 
jeg, at vi i byrådet plejer at 
rette ind.

-Der er faktisk kun tale 
om en grund bag ved tilbyg-
ningen, bemærkede Hans 
Barlach tørt.

René Milo spurgte så ud i 
lokalet.

-Er de seneste bygninger, 
vi har solgt blevet solgt til 

den forventede pris. Svaret 
er et rungende nej, sagde 
han selv.

Noget sludder
Har blev han korrigeret af 
Niclas Bekker Poulsen (S).

-Du siger desværre noget 
sludder, René. De seneste 
bygninger vi har solgt, er 
solgt inden for en måned og 
til den fastsatte pris.

Venstres Kai Nielsen slog 
fast, at der var tale om en 
god investering.

- Vi tager 13-14 millioner 

fra kassen nu, og tjener om-
kring to millioner om året 
fra 2017, når projektet kø-
rer.

Udover en om- og tilbyg-
ning, salg af klinikker og 
udarbejdelse af en lokalplan, 
indeholder projektet også 
køb af 1500 kvadratmter 
landbrugsjord samt etable-
ring af 35 parkeringspladser 
og to handicap p-pladser.

Kun René Milo ( Borgerli-
berale) stemte imod.

mol 

Tandplejen bygger bro
Tandplejen i Greve går sammen og samles centralt i Hedely Tandklinik.

Greve: Daginstitutio-
nerne i distrikt Vest 
- Vesterbo, Lundebo, 
Lundegården, Junglen, 
Nørregården og Mølleha-
ven - har traditionen tro 
afholdt en fælles bevæ-
gelsesdag.

Den var inspireret af årets 
store sportsbegivenhed, så 
temaet var naturligvis OL.

Børnene gik, efter en fæl-

les opvarmningsseance, som 
idrætsbørnehaven Vesterbo 
stod for, til den med højt hu-
mør. Der blev blandt andet 
dystet i forskellige former 
for stafetter, sækkevæd-
deløb, tovtrækning, gum-
mistøvlekast, målspark og 
meget andet sjov. 

Efter formiddagens stra-
badser var der diplom og en 
guldmedalje til alle børn. 

Fælles be  væ -
g elsesdag
Temaet var OL, da børnene fra seks 
daginstitutioner i Greve Kommune 
gik til den

Sportigan Greve - Greve Midtby Center 10C - 2670 Greve - 4340 5050

Fås også i børne 

str. til 400.-

HUSK SØNDAGS ÅBENT 
d. 4/11 kl. 10-14

Kvalitets garanti 
igennem 4 årtier

Kånken  Kånken  
Klassisk rygsækKlassisk rygsæk

  499.-499.-
Vintage briefcaseVintage briefcase

749.-749.-
Vintage rygsækVintage rygsæk

899.-899.-

Yupik Parkacoat Yupik Parkacoat 
Herre modelHerre model

3199.-3199.-
Nuuk ParkacoatNuuk Parkacoat
Dame modelDame model

3199.-3199.-
Greenland JacketGreenland Jacket

1999.-1999.-

Mød Ole Birk Olsen, MF (I)
Mandag den 5. november kl. 19.30 i 
Greve Borgerhus.

Ole Birk Olesen holder et oplæg om hvordan 
vi løser Danmarks udfordringer med at skabe 
vækst og arbejdspladser.

Derefter er der debat og mulighed for at stille 
spørgsmål til Ole Birk Olesen.

Alle er velkomne

Arrangør: 
Liberal Alliance Greve.
www.lagreve.dk
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Greve: Den 37-årige Ja-
kob Jensen bliver ny 
jobcenterchef i Greve 
Kommune. Han kommer 
fra en stilling som chef-
konsulent i Kommuner-
nes Landsforening, KL.

Det bliver den 37-årige 
Jakob Jensen, der 1. novem-
ber bliver ny jobcenterchef i 
Greve Kommune. Han kom-

mer fra en stilling som chef-
konsulent i Kommunernes 
Landsforening, KL, hvor 
han har været ansat i Kon-
toret for Arbejdsmarked og 
Erhverv.

Jakob Jensen er uddannet 
cand.scient.pol. fra Århus 
Universitet i 2002, og han 
har siden været ansat som 
blandt andet fuldmægtig i 

Amtsrådsforeningen, free-
lance-journalist på dagbla-
det Politiken og fuldmægtig 
i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Centerchef i Center for 
Job & Socialservice Gitte 
Lind glæder sig meget til 
samarbejdet med den nye 
jobcenterchef:

- Jeg er overbevist om, 
at vi i Jakob Jensen får en 
meget dygtig jobcenterchef, 
som kan videreføre de gode 
resultater i Jobcen-

ter Greve. Med sin faglige 
baggrund og viden om kom-
munernes beskæftigelses-
indsats fra KL er jeg også 
sikker på, at Jakob Jensen 
kan føre os godt igennem de 
store udfordringer, der er på 
beskæftigelsesområdet samt 
håndtere de spændende nye 
reformer, der er på vej, siger 
centerchef Gitte Lind.

Navne

Nyt

Vor kære mor, svigermor, 
mormor, farmor og oldemor

Asta Jensen
* 17. januar 1930

er stille sovet ind d. 30. oktober 2012

På familiens vegne

Marianne, Birger, Birgitte
Begravelsen finder sted fra Havdrup kirke

onsdag den 7. november kl. 11.00

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

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

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

Kim MithiofElsebeth Mithiof HAVDRUP - SOLRØD
GREVE - ISHØJ

www.dinlokalebedemand.dk - dinbedemand@gmail.com

Bisættelse/Begravelse fra kr. 7.900,-
Inkl. dansk produceret hvid kvalitetskiste, øko-urne, honorar, ilægning og 
iklædning. Prisen er ekskl. kørsel. Ingen tillæg for aften, søn- og helligdage.

Tlf. 56 65 13 14

NÆRVÆR
OMSORG
RESPEKT

Topplacering i pristest.

Ring trygt til os - vi træffes altid!

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
Anne-Mette
Jørgensen

Min elskede hustru 

 

Birthe Lau
 * 5. oktober 1940

er alt for tidligt taget fra mig efter lang tids sygdom 
den 26. oktober 2012

 
Stå ikke ved min grav og græd,

jeg er der ikke - jeg sover ej.
For jeg er de tusinde vindes pust,
jeg er diamanternes glans i sneen.

Jeg er sollyset i et modent korn.
Jeg er den stille regn.

 
Elsket og savnet

 
Axel Lau

Tina og familien fra Billund
 

Bisættelsen finder sted tirsdag den 6. november 2012
 kl. 13.00 fra Hvidovre Kirke

Min elskede du skal have tak for 48 dejlige år 
+ sølvbrylluppet i Billund som familien holdt for os

 

Katrine Kastrup Brix og Lars Schou Christensen.

Solrød: Viet i Jersie Kirke: 
Katrine Kastrup Brix, Sol-

rød, og Lars Schou Christen-
sen, Brøndbyvester.

Bryllup

Greve: Markus Tingleff, 
der til daglig går i 9.A på 
Strandskolen i Karlslun-
de har i den seneste uge 
været i erhvervspraktik 
hos Venstre-politikeren 
Bertel Haarder og hans 
politiske assistent, Anne-
Mette Skjoldan Petersen.

- Det har været en utrolig 
spændende og lærerig oplev-
lese, hvor jeg er blevet me-
get klogere på, hvordan det 
politiske system fungerer. 
Jeg har blandt andet fundet 
ud af, hvor meget arbejde 
og forberedelse det kræver 
at være politiker, fortæller 
Markus og fortsætter:

-  Man får i medierne ofte 
indtrykket af, at politikere 
ikke laver andet end at kri-
tisere hinanden og være på 
tv, men jeg har fundet ud af, 
hvor meget forberedelse og 

læsearbejde der også bruges 
tid på. Det meste af ugen 
har jeg tilbragt på Christi-
ansborg, hvilket har væ-
ret rigtig sjovt, fordi det er 
sted, man er vant til at se på 
tv, og pludselig er man der 
selv. 

- Men jeg har også været 
med til et møde i Vallensbæk 
med nogle af Venstres kom-
munalpolitikere fra Greve 
og Solrød, blandt andre 
Pernille Beckmann, som er 
borgmesterkandidat i Greve 
kommune - det var i øvrigt 
hende, der hjalp mig med at 
komme i praktik hos Bertel 
Haarder. Så alt i alt har det 
været en god uge, hvor jeg 
har lært en masse, samtidig 
med at det har været spæn-
dende, siger Markus. 

I erhvervspraktik 
hos Bertel Haarder
Det har været en utrolig spændende og lærerig 
oplevelse, siger Markus fra Karlslunde Bertel Haarder sammen med 

Markus Tingleff.

Jakob Jensen er 
ny jobcenterchef i 

Greve. 

Ny chef for Jobcentret
Jobcenteret i Greve har fundet sin nye chef
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Solrød: Den konservative 
vælgerforening i Solrød 
har tirsdag den 30. ok-
tober valgt Hans Odder 
som konservativ spids-
kandidat til kommunal-
valget næste år.  

Hans Odder, der allerede 
sidder i byrådet, som den 
ene af de to konservative by-
rådsmedlemmer, er glad for 
valget som spidskandidat.

- Jeg er rigtigt glad for, at 

partiet har støttet mit kan-
didatur, som partiets spids-
kandidat. Kun på denne 
måde vil jeg have mulighed 
for at fortsætte arbejdet med 
at få gjort Solrød til en af de 
mest attraktive kommuner 
af bo i, både når det gæl-
der borgerne og erhvervs-
livet i de byområder kom-
munen omfatter, siger Hans 
Odder.

Hans Odder har tidligere 

repræsenteret Solrød Li-
sten. 

Hans Nydam Buch, som 
også sidder i byrådet for de 
konservative i Solrød, har 
valgt ikke at genopstille, 
som vi også tidligere har 
skrevet her i Sydkysten.

Syv kandidater
De konservative stiller indtil 
videre med i alt syv kandida-
ter til kommunalvalget som 

er:  Hans Odder, Marianne 
Høglund, Morten Scheels-
beck, Henrik Røge, Steen 
Knuppert-Hansen, John 
Mogensen  og Ann Odder. 
Endvidere er partiets nuvæ-
rende repræsentant i Region 
Sjælland, John Mogensen 
(Havdrup ), valgt som spids-
kandidat til regionsvalget, 
der foregår samtidigt med 
kommunalvalget næste år 
den 19. november. 

- Vi glæder os over, at vi 
med det nye og langt yngre 
konservative hold, nu har en 
række kandidater, for hvem 
udviklingen af et fremtidigt 
handlekraftigt og veldrevet 
Solrød er øverst på listen, 
til glæde for unge, børnefa-
milierne og kommunens se-
niorer, udtaler den konser-
vative spidskandidat Hans 
Odder, der samtidigt håber, 
at partiets nye og mere loka-

le linje, vil betyde langt fl ere 
konservative i byrådet, efter 
kommunalvalget.

Mærkesager
- De konservative i Solrød er 
utilfredse med, den alt for 
høje grundskylds promille, 
samt det faktum at en del af 
kommunens øvrige service 
og omkostnings niveau, er 
med til at gøre det mindre 
attraktivt at f lytte til Sol-
rød, hvilket er ødelæggende 
for økonomien, udtaler Ma-
rianne Høglund på vegne af 
de konservative i Solrød. 
- I tillæg hertil virker kom-

munens nuværende ved-
tagne lokalplaner, stærkt 
hæmmende for tilf lyttere 
og erhvervslivet og dermed 
borgernes jobmuligheder i 
kommunen. Det er i alles 
interesse at netop denne del, 
bliver løst hurtigst muligt, 
inden skatterne i kommu-
nen bliver landets højeste, 
fortsætter Marianne Høg-
lund.

De konservative vil, når 
kommunalvalget nærmer 
sig, redegøre for de ændrin-
ger, som partiet mener, et 
samlet byråd bør tiltræde, 
både før og efter valget for at 
sikre et bedre Solrød.

hm

Navne

Nyt

DER ER PENGE
I ET VELHOLDT GASFYR
Du opnår sikre besparelser ved at optimere dit gasfyr

En serviceaftale giver dig:

SPAR 
PENGE

Tegn en serviceaftale 
nu ved at klikke ind på
naturgasservice.nu

På www.naturgasservice.nu kan du bestille serviceaftalen og 
fi nde din lokale servicemontør. Du kan også læse mere om, hvad 
serviceaftalen indeholder. 

Greve Strandvej 32 - 2670 Greve - www.sosterfl ora.dk

43 69 10 11

    Søster      Søster     FLORAFLORA

Invitere til 

JulereceptionJulereception
lørdag d. 3. & søndag d. 4. nov. 

kl. 10-16
Kom og nyd et glas 

hvid glögg og se vores 
spændende og kreative

 juledekorationer,
 pynt, tøj og interiør.

På glædelig gensyn

    Søster         Søster     
FLORAFLORA

De syv kandidater, der stiller op for de konservative ved kommunalvalget til november næste 
år.

Hans Odder i spidsen for konservative i Solrød
Hans Odder valgt som ny konservativ spidskandidat



&
... og fantastiske tilbud

FRIT VALG

Købmand Morten Olsen fortæller:
Det har været en fantastisk udfordring at være med til at opbygge Sydkysts Food Market.

Målsætningen var klar. Vi skulle skabe noget andet, og det hele skulle handle om
fødevarer og god service.

Vi vil være byens førende fødevaremarked, vi vil være specialister/de bedste i slagteren,
fisken, grønten, vinen, specialvarer som de andre ikke har og kunne noget de andre ikke 

kan.
Kunden skal have en oplevelse hver gang de kommer herned.

Derudover vil vi have den bedste service i byen.

Velkommen

Strandvejens bageri ejes af Charlotte og Michael Larsen. 
De har  hhv. 19 og 21 års erfaring med godt dansk brød- 
og kagehåndværk!
Kom ned og mød dem i butikken og få del i de mange 
gode tilbud!

Det handler om
Fødevarer      God Service

SuperBest Karlslunde

Rugbrød
Alle varianter.

Pr. stk. 20,-

V/Købmand Morten Olsen - Karlslunde Parkvej 7 - 2690 Karlslunde - Butik tlf: 25 30 3000
Åbningstider: Mandag - fredag 08:00 - 20:00 Lørdag 08:00 - 18:00 HVER Søndag 10:00-18:00

Bageren åbner hver dag kl. 07:00

Sydkystens Food Market

Tilbuddene gælder fra og med søndag den 4. november
til og med lørdag den 10. november 2012, hvor andet ikke er nævnt.

Tilbuddene gælder kun i SuperBest, Karlslunde Parkvej 7, 2690 Karlslunde.

HUSK!ÅBENT HVERSØNDAG
kl. 10-18

Kanelsnegle

Ta´3 stk.  15,-

Ny bager 

i Karlslunde
– Strandvejens bageri 

har åbnet en 

afdeling i SuperBest 

Karlslunde!



HUSK

11/11 2012Mortens aften!

Friske ænder
Anton and.

Pr. 1/2 kg  3995

Store danske rødkål
Kl. 1.

Pr. stk. 5,-
Riberhus skiveost
400 g. 45+ mellemlagret.

Pr. stk. 3495
Becel flydende

Pr. stk. 10,-

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

Sydkystens Food Market

Tilbuddene gælder fra og med søndag den 4. november
til og med lørdag den 10. november 2012, hvor andet ikke er nævnt.

Tilbuddene gælder kun i SuperBest, Karlslunde Parkvej 7, 2690 Karlslunde.

HUSK!ÅBENT HVERSØNDAG
kl. 10-18

Hold øje
med posten ogspecial avisenfra SuperBest Karlslunde
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Ishøj: Det er blevet meget 
populært at udnytte so-
lens energi, men mange 
er dog stadig i tvivl, om 
det nu også er en god in-
vestering. Derfor invite-
rer Grønt Forum til bor-
germøde i byrådssalen 
på Ishøj Rådhus torsdag 
den 8. november fra klok-
ken 18.00 til 21.00.

På mødet kan man få svar 
på små som store spørgsmål 
om solenergi. Der vil blandt 
andet være mulighed for 
at tale med f lere firmaer, 
som har er far ing med 
solenergi, og med Merkur 
Bank, der gerne låner pen-
ge ud til solenergi projek-
ter, fordi det både er godt 

for klimaet og energiregnin-
gen.

Fordele og ulemper
Solenergi kan både udnyttes 
gennem solceller til at lave 
strøm eller ved at sætte en 
solfanger op, der laver varmt 
vand. Men hvornår er det en 
god idé at investere i sol-
energi som privat husejer? 
På borgermødet giver Ener-
gitjenesten råd og vejledning 
om, hvem der har fordel af at 
investere i solenergi, og hvad 
man skal være opmærksom 
på, når man beslutter sig. 

Energitjenesten er en uvil-
dig rådgiver inden for ener-
gibesparelser og vedvarende 
energi og rådgiver hver dag 
private og fi rmaer, som over-
vejer at udnytte solenergi på 
deres hus eller virksomhed. 
De ved derfor, hvad proble-
merne og udfordringerne er, 
når man overvejer at inve-
stere i enten solceller eller 
solfangere. På borgermødet 
vil Energitjenesten give svar 
på spørgsmål om, hvorfor vi 
skal have mere vedvarende 
energi.

Derudover vil Ishøj Kom-
mune fortælle om kommu-
nens klimastrategi, som gør, 
at man satser på solenergi 
og derfor støtter, at borgerne 
også investerer i solenergi. 
Merkur Bank vil fortælle 
om økonomien i et solenergi-
projekt. 

Ifølge bankerne er sol-

celleprojekter i dag en god 
forretning, fordi der er en 
række gode ordninger, som 
samlet set sikrer en tilbage-

betalingstid på under 10 år 
for et solcelleanlæg. 

Før og efter foredragene 
vil der være stande, hvor 

man kan stille spørgsmål 
til solenergifirmaer samt, 
Merkur Bank og Energitje-
nesten. Så der vil være rig 

lejlighed til at få svar på 
spørgsmål og blive inspire-
ret til at blive klogere på sol-
energi. hm

Julestue på 
Engstrupgård

 Møllesvinget 6 – 2690 Karlslunde – Tlf. 4615 0008

Husk du allerede 
nu kan bestille 
adventskrans, 

juledekorationer 
og ikke mindst 
julebuketten…

Man. til tors.  10.00 - 18.00

Fredag  08.30 - 18.30  

Lørdag  08.30 - 18.00

Søndag  09.30 - 18.00

Traditionen tro åbner vi dørene lørdag d. 3. november til 

årets julestue på Engstrupgård!

Gården er som altid smukt og hyggeligt pyntet!

Vi byder på gløgg og pebernødder…

JULETRÆSSALGET 
starter fredag 

d. 23. november.

Ønsker du træer før 
skaffer vi dem 

gerne… Lagersalg, 
kollektionsprøver 

og lidt nye varer fra

som er hos Engstrupgård i 
november og december…

Bliv klogere på solenergi 
Borgermøde om solenergi på rådhuset i Ishøj  den 8. november

Borgerne får mulighed for at stille spørgsmål om fordele og ulemper ved solenergi.

Arrangør af borgermø-
det om solenergi er Grønt 
Forum, der er et nystar-
tet forum nedsat af Ishøj 
Kommune. Hovedop-
gaven for Grønt Forum 
er at hjælpe Ishøj Kom-
mune med at gennemføre 
kommunens klimaplan. 
Grønt Forum består af 
repræsentanter for en 
række foreninger og or-
ganisationer i Ishøj samt 
Klima- og Miljøudvalget i 
kommunen. 

Om Grønt 
Forum 
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Vallensbæk: - Schæfer-
hunden er en rigtig fami-
liehund, fortæller Jytte 
Jensen, som er formand 
for Schæferhundeklub-
bens Kreds 62, som hol-
der til i Vallensbæk for 
enden af Lundbækvej.

- Mange familier, der an-
skaffer sig en hvalp, kom-
mer her ned i klubben og 
træner sammen med deres 
hund – for det er jo både 
hund og ejer, der træner. Det 
gode ved vores forening er, 
at der stort set hele tiden er 
mennesker her nede i klub-
ben – så der er rig mulighed 
for at mødes med andre om 
for eksempel at gå spor med 
hundene en tirsdag morgen, 
hvis man tilfældigvis har 
tid til det, forklarer Jytte 
Jensen om det store sociale 
netværk, som klubben giver, 
og hvor medlemmerne kan 
komme og benytte de fine 
faciliteter ved agilitybanen 
uden for de faste trænings-
tider.

- Schæferen er en dejlig 
hund for den vil ud og være 
aktiv. Så vi træner hunden i 
at være sammen med andre 
hunde, andre mennesker og 
børn – og i det hele taget i at 
være social. På vores hval-
pehold har vi for eksempel 
altid en bytur, hvor vi kører 
med tog og er i trafi kken – og 
træner dagligdagsting, siger 
Jytte Jensen.

- Ellers træner vi lydighed, 
spor, agility og forsvarsar-

bejde med hundene – nogen 
træner meget op til konkur-
rencer og er mere seriøse, 
mens størstedelen af vores 
medlemmer træner en eller 
to gange om ugen, fortæller 
hun.

Lørdag og tirsdag er de 
store dage i klubben, hvor en 
del af holdene træner.

- Der er også mulighed for 
at købe og spise sin aftens-
mad hernede i klubben, hvor 
Egon altid står i køkkenet. 
Det er jo også med til at give 
et godt socialt liv, siger Jytte 
Jensen, der betegner Egon 
som fuldstændig uundværlig 
for klubben – om tirsdagen 
laver han for eksempel mad 
til 30-35 personer.

Hvis man er nysgerrig, er 
man altid meget velkommen 
til at kigge forbi – alene eller 
sammen med hele familien.

Den 3.-4. november er der 
kredsmesterskaber fra kl. 9 
og hele dagen, hvor alle nys-
gerrige er meget velkomne, 
og hvor køkkenet er åbent.

Kreds 62
Kreds 62 er 29 år gammel 
og har 160 medlemmer. 
Foreningen er en special-
forening for schæferhunde 
– men man kan godt deltage 
i træningen uden at være 
medlem af klubben, så beta-
ler man bare lidt ekstra per 
gang. Du kan træne med din 
schæfer på otte forskellige 
hold.

PÅRØRENDEGRUPPE
Et tilbud til dig, som har en i familien med 
hjertesygdom

Er du ægtefælle, søskende, barn eller lignende til en 
med hjertesygdom? – så er du velkommen i pårørende-
gruppen i Træningsenheden i Greve.

Her er der mulighed for at tale med andre i samme 
situa tion om nogle af de bekymringer, der fylder i 
hverdagen med en hjertesyg, men også de ting, der 
sættes pris på. Samtidig kan man hjælpe hinanden og 
give gode råd og vejledning til at få en god livskvalitet 
for hele familien.

Gruppen er fortløbende og afholdes hver anden uge kl. 
17.00 – 19.00 i Træningsenhedens mødelokale, Hun-
dige Alle 11, 2670 Greve

Gruppen ledes af rehabiliteringstemaets psykolog.
Det er nødvendigt med tilmelding.

Tilmelding og information fås ved kontakt til 
Træningsenheden på telefon 43979603 eller 
mail lpaa@greve.dk 

SUNDHEDSCAFÉEN
Diabetesforeningen holder Diabetescafé onsdag d. 7. 
november kl. 16.30-18.30. Det sker i Sundhedscaféen 
på Greve Bibliotek, Portalen 2, Greve.  

Oplæg om ”Et liv som diabetiker på godt og ondt”. 
Caroline B. Kofoed, der er benamputeret, vil fortælle 
om, hvordan det er at leve videre efter en sådan opera-
tion.

Du kan få mere at vide hos formand Kurt Rasmussen 
fra Diabetesforeningen i Greve tlf. 4615 2807 eller e-
mail: viku.ras@jubii.dk

TRAFIKCAFÉ
Alle ældre fodgængere, cyklister og bilister inviteres til 
at deltage i en 

Trafi kcafé
Tirsdag den 13. november kl. 13 – 15.30
I Strandcentret, Frydenhøj Allé 100, 2670 Greve.

Der vil være indlæg af politi, sundhedspersonale m.m. 
om adfærd i trafi kken, personlig sikkerhed i trafi kken, 
aldringens betydning for færden i trafi kken og køre kort-
fornyelse. 

Formålet med afholdelse af Trafi kcaféen er, at alle skal 

Nyt fra 
Greve Kommune

bevare mobiliteten længst muligt og færdes så sikkert 
og trygt i trafi kken som muligt. 

Arrangementet er gratis og kommunen vil være vært 
med en kop kaffe og en kage.

Venligst tilmelding til Birgitte på bko@greve.dk eller tlf. 
43 97 91 18 inden 6. november.

GREVE BIBLIOTEK
Hippie: tre år og 74 dage, der forandrede Dan-
mark

Journalist og forfatter Peter Øvig Knudsen fortæller om 
sine 2 bøger om Hippietiden på godt og ondt i Dan-
mark.

Biblioteket serverer 1 glas vin & lidt lækkert.
Mandag 5. november kl. 19.30 på Greve Bibliotek.

Billetter á 60 kr. købes på biblioteket eller bestilles på 
tlf. 43 95 80 00.

Glad og swingende musik
Bugtens BigBand med solist Cecilie Andersen spiller 
swingende jazz, klassisk jazz og lidt latin. Biblioteket 
serverer 1 glas vin & lidt lækkert.

Tirsdag 13. november kl. 19.30 på Greve Bibliotek.

Billetter á 30 kr. købes på biblioteket eller bestilles på 
tlf. 43 95 80 00.

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

Elektronisk selvbetjening:

www.greve.dk - døgnet rundt

Åbningstider:

Mandag-onsdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl.  10.00-14.00
Torsdag: Borgerservice . . . . . . . . . . . . . .kl.  10.00-18.00
               Øvrige rådhus . . . . . . . . . . . . . .kl.  10.00-17.00
Fredag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket

Telefontider:

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

Greve Kommune

Greve Kommune

Jytte Jensen (tv.) og hunden Jameson sammen med nogle af 
klubbens medlemmer. Foto: Martin Ørsted. 

Schæferen er en populær familiehund. Foto: Martin Ørsted.

Hund og hund imellem i Vallensbæk
Sjov og socialt samvær i schæferhundeklub, der gør klar til kredsmesterskaber 
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PRISKRIG
ÆGTE TÆPPER

Læs mere på:

Danish Carpet Callery ApS 

Theilgaards Alle 3B. (Den Hvide By)
4600 Køge, tlf. 4011 3016

Kørevejledning: Theilgaards Allé fi ndes ikke på ældre GPS,
men kør efter Slåenvej 1, 4600 Køge, så ligger vejen

på den anden side af Københavnsvej i Den Hvide By.

50% RABAT
 på alle netpriser

PÅPÅ

Åbent i vort Showroom
(Tæppegalleriets gamle lokaler)

Theilgaards Allé 3 b. i Den Hvide By i Køge
Fredag, lørdag, søndag og mandag 

Alle 4 dage kl.11-16

F.eks. : Nye Kashmir Super
med ca. 90.000 kn. pr kvm. Håndknyttede, slidstærke,

allergivenlige Kvalitetstæpper. 
Med høj lysægthed og god uldkvalitet der ikke ”fnugger”

STØRRELSE      BUTIKSPRIS NETPTIS NU KR.

  90x160 cm 3.750,- 2.995,- 1.498,-
140x200 cm 7.495,- 5.995,- 2.998,-
170x240 cm 9.995,- 7.995,- 3.998,-
200x300 cm 14.995,- 11.800,- 5.900,-

McDonalds i Solrød er så langt fremme med det nye byggeri, at man vil være klar til åbning 
30. november. Foto: Jesper From

Solrød: Men den kommende 
tog-linjeføring fra Køben-
havn til Ringsted, er McDo-
nalds på Motelvej i Solrød 
blevet pålagt at »rykke lidt 
til siden«. 

Det har betydet, at det 
er nødvendigt at fjerne den 

nuværende bygning og byg-
ge en helt ny kun få meter 
væk. 

Arbejdet med den nye 
McDonalds er nu så frem-
skreden, at det ventes, at 
man kan åbne i de nye loka-
ler 30. november. Og straks 

derefter går man i gang med 
at rive den gamle bygning 
ned.

Rokaden bevirker, at det 
bliver nødvendigt at holde 
restauranten lukket i to til 
tre dage.

Ny McDonalds åbner 
30. november

Solrød: Solrød Børnebib-
liotek var onsdag den 24. 
og torsdag den 26. okto-
ber vært ved to forskel-
lige spændende konkur-
rencer om paratviden.

Onsdag dystede femte-
klasser fra kommunen i 
Solrøds egen private kon-
kurrence, Quizz4you, som 
biblioteket af holder som 
afslutning på det læselyst-
projekt, som børnene har 
været præsenteret for i 4. 
klasse. Projektet går ud på, 
at skole- og børnebiblioteket 
præsenterer en lang række 
gode bøger som en slags ap-
petitvækker og inspirator 
for videre læsning i fritiden. 
Vinderen af Quizz4you blev 

Team Munk fra Munkekær-
skolen.

Fredagens konkurrence 
var en del af den landsdæk-
kende konkurrence Smart-
ParatSvar, som løb af stabe-
len i 385 klasser landet over. 
Vinderen blev Blåhvalerne 
fra 6. klasse på Køge Bugt 
Privatskole. Klassen går vi-
dere som Solrøds deltager i 
regionsfi nalen i Gentofte den 
7. november. Hele SmartPa-
ratSvar-forløbet afsluttes 
med den landsdækkende 
finale i Odense i december 
måned, som transmitteres 
i TV2, hvor Huxi Bach er 
vært.

SmartParatSvar er, som 
navnet lyder, en konkurren-

ce i paratviden. Deltagerne 
kan vælge spørgsmål ud 
fra 22 forskellige kategorier 
som dyr, rummet, eventyr, 
fantasi og musik. Der er tre 
spørgsmål inden for hver 
kategori, og holdet har 20 
sekunder til at komme med 
de rigtige svar.

Det var nogle meget dyg-
tige hold, der deltog i begge 
konkurrencer, men en kon-
kurrence kan jo desværre 
kun ha veen vinder. Den 
heldige vinderklasse i begge 
konkurrencer kan se frem 
til en lækker kagemand, 
som bliver leveret i løbet af 
ugen.

Spændende dyster på 
Solrød Bibliotek
Vindere fundet i bibliotekets private og i landsdæk-
kende konkurrence

Vinderen af Quizz4you blev Team Munk fra Munkekærskolen.
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Efterår
langs strandvejen

GØR ET KUP! 
2 forrygende udsalgsdage

Din lokale klubsamarbejdspartner
Sport på Strandvejen siden 1973

Sportsfolk handler i Greve Sport
Greve Strandvej 30 • 2670 Greve • Tlf. 4390 0203 • www.grevesport.dk

Alt i 
butikken nedsat

Lørdag & søndag 

-50%-50%
Søndag holder vi ekstraordinært 

åbent fra 11 - 15

Restmarked 
begge dage
SPAR OP TIL

70%

Besøg vores webshop:  izabellasko.dk
Greve Strandvej 21 • 2670 Greve • Tlf. 43 69 27 11

Bliv klar til årets julefrokost

Unisa

Sofi e Schnoor
Ilse Jacobsen

1
1
2
3
6
.0

7
1
2

Kontakt kunderådgiver 

Tanja Speldt på 

tlf. 74 37 42 38 eller 

tanja.speldt@sydbank.dk

og book et økonomitjek.

Greve Strandvej 3-5 

2670 Greve · tlf. 74 37 42 30 

sydbank.dk/sjaelland

Hvad kan vi gøre 
for din økonomi?

Kinesisk Købmand & Vinhandel

Hundige Strandvej 48
2670 Greve • Tlf. 4390 0320

www.aiwing.dk

Hos AiWing, Kinesisk købmand & Vinhandel har vi 
mere end 500 forskellige Asiatiske varer på hylderne 

fra Thailand, Kina, Vietnam, Japan, Indien m.v. 

Vi glæder os til at se dig!

Åbningstider: mandag-fredag 9.30-17.30, lørdag 10-15

Lykkekager
(Fortune Cookies)

10 stk. 19,95

- En autentisk kulinarisk oplevelse

Ring og Bestil påRing og Bestil på  43 90 33 7743 90 33 77

Beef Spinach
Inkl. ris eller naanbrød  85,-

Chicken Curry
Inkl. ris eller naanbrød         79,-

Hundige Strandvej 208 2670 Greve • www.indiantakeaway.dk  
Åbningstider: Alle dage fra 16.00-21.30

Greve Strandvej 96 · 2670 Greve
Tlf. 43 90 03 16 · www.mediterraneo-sushi.dk

Restaurant Mediterraneo
Á la´ Carte, buffet og restaurant

Restaurant MediterraneoRUNNING SUSHI

-50% -50% 
NORMAL PRIS
NORMAL PRIS

KR. 360,- 
KR. 360,- 

34 stk. til 2 personer

LUKSUS SUSHIBOXLUKSUS SUSHIBOX
TAKE AWAYTAKE AWAY

TILBUDTILBUD

KUNKUN 180,-180,-
Inkl. international ta’selv bord, 
dessertbar, kaffe og the.
Søndag-torsdag  kr. 158,- KUN 138,- 
Fredag-lørdag kr. 188,- KUN 168,- 
Børn under 12 år ½ pris 

RUNNING SUSHIRUNNING SUSHI

Søndag-torsdag  kr. 118,- KUN 108,- 
Fredag-lørdag kr. 138,- KUN 128,- 
Børn under 12 år ½ pris

INTERNATIONALINTERNATIONAL
TA´SELV BORD INKL. SOFTICETA´SELV BORD INKL. SOFTICE

SPECIEL TILBUDSPECIEL TILBUD
Fra d. 26. september - 30. november
Running  International

Ishøj: Hvis du altid har 
drømt om at få taget et 
foto med en afdød Hol-
lywood-kendis, vil det 
være uklogt at blive væk 
fra Ishøj By Center fre-
dag aften. Der er kultur-
nat fra klokken 18-22 med 
netop Hollywoodtema.

Gennem hele aftenen vil 
der ikke alene være en mas-
se kendisser fra fordums tid, 
der vil også være mulighed 
for at møde nulevende kend-
te i form af Michael Bjørn-
son og Maria Donna - parret 
der nok mest er kendt som 
»Familien fra Holtewood« og 
er tidligere fi naledeltagere i 

Talent 2009 på DR. De to er 
hver uge er blevet portrætte-
ret på TV3 frem til oktober. 

- Der sker en masse i cen-
teret hele aftenen. Michael 
og Maria Donna går på sce-
nen klokken 18.10 på Lille 
Torv og synger, og bagefter 
går de rundt i centeret og 
snakker med kunderne. Der 
kommer også en danseskole, 
hvor der er to, der optræder 
som Olivia Newton-John og 

John Travolta fra Grease, 
fortæller chef for centerfor-
eningen Vibeke Lønborg.

Hun fortæller i øvrigt, at 
hele centeret vil bære præg 
af Hollywood-temaet, og at 
der vil være en del udklædte 
»kendisser« - både i centeret 
og blandt personalet lige 
som der er amerikanerbiler 
på torvet. Marilyn Mon-
roe, James Bond og Elvis er 
blandt de kendte, der blan-
der sig med kunderne. Sidst-
nævnte giver endda koncert 
klokken 19.30. 

- Jeg tror, at det bliver 
en sjov aften, når man kan 
møde de celebrities, der en-

gang var de største skuespil-
lere og sangere inklusiv »the 
real thing«, kongen over dem 
alle Elvis. Alle kan gå en tur 
på the walk of fame og få ta-
get et billede sammen med 
deres favoritkendis, så der 
er masser af muligheder for 
gode oplevelser, fastslår Vi-
beke Lønborg.

Centerets butikker har 
oveni masser af slagtilbud, 
og der også er en del andre 
arrangementer i både Ishøj 
Kultur Cafe, biblioteket, 
Svømmehallen og rådhuset, 
hvor man kan møde borgme-
steren. 

vby

Ishøj By Center bliver til Hollywood
Der er masser af stjerner at møde, når Ishøj By Center i anledning af kulturnatten holder Hollywood-night

Der er kulturnat i Ishøj 
fredag aften. Det bliver fejret 
med Hollywood-tema, under-
holdning og tilbud i lange 
baner i Ishøj By Center.
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Greve: Næsten hver tred-
je af Greve kommunes 
omkring 3000 ansatte 
er over 55 år gamle. Det 
betyder også, at kommu-
nen står over for en ud-
fordring, for i takt med 
at medarbejderne bliver 
ældre, så forvinder de 
fra arbejdsmarkedet. Det 
skal helst ikke gå for hur-
tigt.

For med seniormedarbej-
derne forsvinder også en 
masse erhvervserfaring og 
konkret viden, og derfor vil 
kommunen reducere i an-
delen af de ældre, der er på 
vej fra arbejdsmarkedet. Et 
nyt initiativ fra kommunen 
hedder »55+ fastholdelse og 
udvikling«, og det skal gøre 
det attraktivt for seniorerne 
at blive et år eller to eks-
tra på arbejdsmarkedet. 40 
medarbejdere og 10 ledere 
er involveret i projektet i 
øjeblikket. Den potentielle 
udfordring af 55+ medarbej-
derne fordeler over alle kom-
munens områder - det drejer 
sig blandt andet om en del 
ansatte i plejeområdet og 
daginsitutionsområdet, der 
lige nu er med i pilotprojek-
tet. Også en ret stor gruppe 
af medarbejdere på skoleom-
rådet deltager. Her er der 30 
procent af medarbejderne, 
der er 55+ år.

Samtale forbedrer
Initiativet er et forløb, hvor 
de seniormedarbejdere, som 
har meldt sig, gennem sam-
taler, seminarer og kurser 
får bedre forudsætninger for 
at beslutte, hvor længe man 

vil blive på arbejdsmarke-
det. 

- Projektet er unikt for 
Greve og finansieret af en 
pulje i arbejdsmarkedssty-

relsen. Det passer meget 
godt i vores måde at tænke 
seniorpolitik på. Vi har ikke 
mulighed for at komme med 
en stor pose penge og sige, 
»bliv på arbejdsmarkedet, 
så får du en stor bonus«, vi 
laver hellere en ramme, så 

vi for eksempel kan lave en 
form for opgavedeling, hvor 
de unge kan overtage nogle 
af de opgaver, som seniorer-
ne måske gerne vil af med, 
fortæller HR-chef i Greve 
Kommune Birgitte Rømer 
som en af mange mulighe-
der for at ændre i hverdagen 
til alles bedste efter den så-
kaldte seniorsamtale. 

- Det ene spor handler om 
en samtale, hvor målet er, at 
ledere og medarbejder, med 
den viden de nu får med i 
bagagen om, hvad der mo-
tiverer en som medarbejder, 
fi nder ud af, om der er noget 
i jobbet, man sammen kan 
lave om på, så senioren bli-
ver et til to år længere, siger 
Birgitte Rømer. 

Professionel indsigt
I det andet spor kan ægte-
fællen, kæresten eller en 
ven være med til en række 
fordrag, der kredser om 
emnet seniorliv og arbejde 
set fra en række eksperters 
synspunkt. Foredragene 
skal give indblik i livet som 
seniormedarbejder både fy-
sisk og psykisk.

- Vi er lidt ambitiøse. Vi 
mener, at vi kan fastholde 
30 procent af seniorerne, og 
hvis vores krystalkugle ta-
ler sandt, vil vi endda kunne 
fastholde nogle af vores med-
arbejdere noget længere, hå-
ber Birgitte Rømer, som ikke 
er i tvivl om vigtigheden af 
projektet:

- Hvis de ældre forsvinder, 
så forsvinder kulturen på 
arbejdspladsen også. Det er 
der ikke råd til.

vby

Konkurs- & Ophørs

AUKTION

Eftersyn samme dag fra kl. 8.30
Waldemarsvej 1, 4296 Nyrup (Sjælland - mellem St. Merløse og Stenlille)

LØRDAG D. 3. NOVEMBER KL. 10.00

York-auktion A
P
S

Waldemarsvej 1
4296 Nyrup

Tlf. 7020 3606

Se katalog på
www.york-auktion.dk

Vil du også sælge ring 50 50 37 06

Fra Told, Skat, Politiet, Konkursboer samt Diverse rekvirenter:
Ford Transit Connect 2004 • Opel Vectra 1,6 16V, 1997 • Trailer • Vi-
brationsplader • Plænetraktorer • Pallereoler • PGO knallert • Cykler
fra Politiet • 3-hjulet knallert • Døre og Vinduer • Paller med tegl •
Aluporte m/fjernbetjening • Alu gitterlåger fl. str. • Værktøjsvogne •
Plæneklippere • Fræsere • Motorsave • Hækkeklippere • Buskryd-
dere • Mange paller med kræmmervarer • B&O højtalere • El-cykel
med anhænger • Cykel anhænger • Diskotekshøjtalere • Paller med
diverse pc udstyr • Kopimaskiner• Printere • Diverse hånd- og el-
værktøj • Guitar • Trompet • Violin • Paller med søm, skruer og bolte
• Solarie • Vaskemaskine • Spilleautomater • Harve • Jagttårne -
samt meget mere. Ca. 600 katalog nr.

Greve: 59-årige Tor-
bjørn Olsen har været 
på arbejdsmarkedet 
længe. Det har blandt 
andet sendt ham til 
Dubai i ti år, til hoved-
banegården som leder 
af alle DSB-spiseste-
der og catering og til 
Plejecenteret Nælde-
bjerg som leder af køk-
kenet i fem år.

Han er ikke længere 
leder af køkkenet, men 
arbejder stadigvæk som 
kok i Greve Kommunes 
ældrepleje. Han har væ-
ret kok i mange år, og 
det er ofte et fysisk og 
stressende hårdt arbejde. 
Derfor har tanken om at 
stoppe som kok og gå på 
efterløn da også strejfet 
ham. Men nu er han en 
del af »55+ fastholdelse 
og udvikling«, og derfor 
genovervejer han sin si-
tuation - præcis som Gre-
ve Kommune har håbet, 
han ville. 

- Jeg har meldt mig til 
dette, fordi jeg syntes, at 
det lød spændende. Jeg 
kan godt lide at være 
åben over for impulser og 
at få en masse at vide om 
sig selv. Jo mere du ved 
om dig selv, jo mere kan 
du være over for andre. 
Både arbejdsmæssigt 
og privat. For eksempel 
kan jeg få mere viden om, 
hvad der skal ske, efter 
man går på efterløn, si-
ger Torbjørn Olsen.

Ser frem til samtale 
Torbjørn Olsen er sikker 
på, at forløbet både gen-
nem seminardagene med 
foredrag og seniorsamta-
len, der afslutter forløbet 
for de i alt 40 arbejdere 
og 10 ledere, som i første 
omgang er involveret, 
kan gøre ham klogere på 
fremtiden med en række 
nye perspektiver som pej-
lepunkter. Han har dog 

allerede opnået indsigt 
i, hvad der kommer til at 
fylde noget på arbejds-
pladsen i fremtiden.

- Nu er jeg kok og har 
lavet mad i mange år, 
men jeg har også haft 
en del kundepleje. Det er 
en af de ting, som måske 
bliver endnu lettere, når 
man bliver endnu ældre. 
Så jeg ved, at jeg nok ger-
ne vil have med service 
at gøre, siger Torbjørn 
Olsen. 

- Det betyder meget, 
at man har det godt på 
jobbet. Alting skal hel-
bredsmæssigt være i or-
den, det økonomiske skal 
hænge sammen, og man 
skal trives på jobbet. Det 
sidste er næsten det vig-
tigste, for hvis bare man 
trives, kan man nok også 
godt klare det meste af 
det andet, vurderer Tor-
bjørn Olsen.

I øjeblikket er der in-
gen ændringer i hverda-
gen for Torbjørn Olsen og 
de øvrige deltagere. En 
række seminardage med 
inspirationsforedrag og 
kurser i forløbet leder op 
til den afsluttende senior-
samtale i december. 

- Og det er klart, at 
man bliver åben over for 
en masse ting i gennem 
det, vi gennemgår. Jeg 
forventer mig meget af 
den seniorsamtale, som 
skal kunne skabe en 
positiv fremtid for mig, 
siger Torbjørn Olsen og 
fortsætter: 

- Der er ikke nogen, der 
ved, hvad der sker i mor-
gen, men jeg vil da gerne 
være på arbejdsmarke-
det, så længe jeg kan bi-
drage med noget positivt 
til det. Og hvis jeg trives 
på mit job, så bliver jeg 
længere. 

vby

Kokken over-
vejer nogle 
ekstra år 
59-årige Torbjørn Olsen er en af 
de deltagende medarbejdere i 
Greve Kommunes fastholdelses-
projekt

Torbjørn Olsen er en af de 50 Greve-ansatte med al-
deren 55+, som tager del i fastholdelsesprojektet. Han 
har allerede fået fl ere ting at tænke på, når det handler 
om hvor længe, han vil blive på arbejdsmarkedet. Foto: 
Vincent Byakika 

Projekt skal fastholde 
Greves seniorarbejdere
Unikt pilotprojekt skal fastholde og udvikle de mange 55+-årige 
medarbejdere i Greve kommune, så de tager et par år ekstra på 
 arbejdsmarkedet

Midt i al snakken om krise sætter Greve Kommune fokus på 
at fastholde medarbejdere over 55 år. Greve Kommune har 
igangsat et større projekt, som skal fastholde og udvikle med-
arbejdere i alderen 55+. Her ses HR-chef Birgitte Rømer sam-
men med kokken Thorbjørn.
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Fodbold: Greve har ny 
strategi og målsætninger 
klar frem mod 2017.

Det oplyser den netop ny-
konstituerede formand Kim 
Højgaard Hansen.

Indledningsvis siger han, 
at bestyrelsen på en velbe-
søgt klubaften med delta-
gelse af mere end 125 træ-
nere og ledere løftede sløret 
for strategi og målsætnin-
ger.

- Hele klubben arbejder 
hver dag benhårdt på at for-
løse det enorme potentiale, 
som Greve Fodbold helt 
åbenlyst besidder. Derfor er 
vi i bestyrelsen også glade 
for, at klubbens trænere og 
ledere bakkede op om den 
strategi og retning, som vi 
som bestyrelse har udstuk-

ket, siger Kim Højgaard 
Hansen.

Udviklingen i fokus
Talentudvikling er grund-
pillen i det fundament, som 
bl.a. skal bringe Greve Fod-
bold tættere på målet om 
avancement til divisionerne 
igen. 

Klubbens ungdomsfor-
mand Peter Würtz Madsen 
forklarer:

- Kun ved at arbejde tål-
modigt og langsigtet med 
talentudviklingen og derved 
bygge et solidt og bæredyg-
tigt fundament, kan vi fl ytte 
hele klubben i den rigtige 
retning – fra de allermindste 
poder med græs på knæene 
til topspillerne på klubbens 
bedste herreseniorhold.

Han fortsætter:
- Talentudviklingen kan 

naturligvis ikke stå alene. 
På 1. senior supplerer vi der-
for også løbende med enkelte 
erfarne kræfter. Men det er 
vigtigt for mig at sige, at vi 
ikke har i sinde at satse over 
evne – det er der allerede alt 
for mange dårlige eksem-
pler på i fodboldverdenen. 
Tingene må følges ad, og det 
vigtigste er klubbens funda-
ment for udvikling af egne 
talenter.

Ny træner på vej
På klubaftenen blev også 
klubbens samarbejdspart-
ner, Jan Andersen, taget vel 
imod. Den tidligere 1. holds-
spiller og anfører kunne for-
tælle om sit engagement og 

sin lyst til at hjælpe klubben 
på vej med sin viden, net-
værk og et bidrag til klub-
kassen – til stor glæde for 
forsamlingen. Et bidrag der 
bl.a. har gjort det muligt at 
trække på klubbens konsu-
lent, Erik Rasmussen. Den 
tidligere superligatræner 
har netop overtaget tøjlerne 
på klubbens førstehold for de 
tre sidste efterårskampe:

- Jeg ser Greve Fodbold 
som en klub med et enormt 
potentiale og er glad for at 

kunne hjælpe på vej. Og med 
den plan. bestyrelsen har 
lagt frem, ser fremtiden lo-
vende ud.

Klubbens sportsudvalg er 
i fuld gang med samtalerne 
med trænerkandidater og 
forventer at præsentere sin 
nye 1. seniortræner til hjem-
mekampen den 3. novem-
ber.

Greve Fodbold inviterer 
alle interesserede til fodbold 
på Greve Stadion lørdag den 
3. november kl. 13.00 – gra-
tis entré. Der tændes op i 
grillen, klubbens ungdoms-
hold spiller minikampe på 
stadion i pausen, og klub-
bens sponsorer er inviteret 
til erhvervsarrangement i 
forbindelse med kampen: 

- Vi mærker heldigvis 

interessen fra det lokale 
erhvervsliv, hvor fl ere spon-
sorer kan se perspektivet i 
projektet og derfor har meldt 
sig under fanerne. Det er vi 
glade for – og det oplever vi 
også, at de er. Og f lere er 
velkomne ombord, fortæller 
Finn Madsen, klubbens kas-
serer og sponsoransvarlige.

- Det bliver hverken i dag 
eller i morgen, vi når i mål 
– men i mål kommer vi. 
Langsomt men sikkert. For-
håbentlig tager vi endnu et 
skridt på lørdag ved at føje 
tre point til samlingen, når 
Frem Sakskøbing kommer 
på besøg i efterårets sidste 
kamp, slutter klubbens for-
mand, Kim Højgaard Han-
sen.

jh

Sport

Mød os på
www.ishoj.dk

Mød os på
www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

Ishøj

Se job på
ishoj.dk/job

kan ses på 
www.ishoj.dk

TV-Ishøjs 
programoversigt

1

Ishøj Kultur Café uge 45 Ishøj Bibliotek

Arrangementer
Teater: Et år med magisk tænkning 
Om at leve livet videre når man mister den, 
man elsker…..
6. november kl. 19.30, pris 50/100/125 kr.
Børneteater:
Den frygtelige fortælling om Medusas hoved
Gys for de mindste (3-8 år)
10. november kl. 11, pris 0/20/50 kr.
Peoria Jazzband
11. november kl. 13, entré

Biografen
James Bond - Skyfall
Hele ugen kl. 19, 
mandag også 13
Niko 2 – de flyvende brødre i 
3D (dansk tale)
Hele ugen kl. 16, lørdag kun kl. 14
Kufferten
Til og med 6. november kl. 16.30 og 19.15
The Act Of Killing. Dox:Bio
Fra 7. november kl. 16.30 og 19.15,
lørdag også kl. 14

Kunstudstilling
I november udstiller Anne Dette Lydolph malerier.

Ishøj Kultur Café, Ishøj Østergade 28, Ishøj Bycenter, 
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

Kulturnat på Ishøj Bibliotek
2. november kl. 18-22 på Ishøj 
Bibliotek. Oplev whisky og rom 
med The Whisky Portal, uld, 
lam og filtning med Ishøj Natur-
center, ølbrygning med Brew-
Pub, fysisk-kemi show med Cir-
kus Naturligvis, fingerstrik med 
Anja Dahl, naturlig makeup med Charlotte Rachlin, 
gode råd om solenergi med Energitjenesten Sjæl-
land, workshop med ARKEN Museum for Moderne 
Kunst samt popkorn, telthygge og filmfremvisning 
på biblioteket. 
Gratis adgang. 

Lektiehjælp for børn og unge
5. november kl. 16-17.30, med fokus på matema-
tikhjælp.
8. november kl. 14-16 med hjælp til det hele for 
alle børn i folkeskolen. 

Strikkeklubben ”På Pinden”
7. november kl. 16.30-18.45 på Ishøj Bibliotek. 
Tilmelding af nye medlemmer til Helle Emmerich 
Pedersen på hep@ishoj.dk. 

Mere energi i moderskabet
8. november kl. 10.30 på Ishøj Bibliotek. 
At være mor kan til tider føles, som om du giver og 
giver uden at få noget igen. 
Kom og hør om verdens enkleste metode til at få 
mere energi her og nu. 
Ulla Pii Knudsen, mor til tre og ejer af Movinmom.
dk. Gratis billetter. 

Weblounge er lukket
8.-9. november kl. 10-17 på Ishøj Bibliotek. Det 
er ikke muligt at bruge bibliotekets weblounge og 
internet disse to dage, da vi skifter til et nyt boo-
kingsystem.

Ishøj Bibliotek holder til i Biblioteksbutikken, Ishøj Ve-
stergade 10, Ishøj Bycenter, indtil Ishøj Bibliotek igen 
åbner på Bibliotekstorvet. Tlf.: 43 57 71 71. Åbningstid: 
Mandag-torsdag: 10.00-19.00, fredag: 10:00-17:00 og 
lørdag: 10.00-15.00. www.ishojbib.dk. 

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

Indkaldelse af ansøgninger til 30. november 2012

Ishøj Kommune har i 2012 afsat midler til at støtte 
frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. 

Alle foreninger, grupper og enkeltpersoner, der 
yder en frivillig social indsats til gavn for Ishøj Kom-
munes borgere, kan komme i betragtning.

Støtten bevilges i henhold til Ishøj Kommunes frivil-
ligpolitik.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger indgivet senest den 30.november 
2012 behandles af Social- og Sundhedsudvalget 
på deres møde i december. 

Midler til frivilligt socialt arbejde

KULTURNAT 
på Ishøj Bibliotek

Fredag den 2. november 2012 kl. 18-22
Gratis adgang

Ishøj Kommune

Strandgårdskolen inviterer til 
informationsaften

Er du forælder til et barn, der skal starte i skole til 
næste skoleår, så inviteres du til informationsaften; 

Onsdag d. 7. november kl. 19-20.30 
i Hus A på Strandgårdskolen. 

Du vil kunne hilse på skoleledelsen og de voksne i 
børnehaveklassen og der vil være en introduktion 
til Strandgårdskolen og den måde, som man ar-
bejder på. Dernæst er der mulighed for at komme 
rundt og se skolen og få stillet de spørgsmål, der 
måtte være. 

Til informationsaftenen vil der blive serveret kaffe, 
te og let forplejning. 

Ansøgning
Materiale til brug for ansøgningen kan hentes på 
www.ishoj.dk under Borgerservice, Sundhed og 
sygdom og punktet ’Frivilligt socialt arbejde’, eller 
rekvireres hos Mette Lenskjold på 
e-mail; 36467@ishoj.dk

Ansøgningen sendes på mail til 36467@ishoj.dk 
eller via brev til: 

Ishøj Kommune
Sundhed og Ældre, Att.: Mette Lenskjold
Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

For forældre til kommende 
skolestartere

Greve Fodbold mod nye mål
Talentudvikling grundpillen i det fundament, der skal bringe Greve i divisionerne igen
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Sport

TrygFonden Brandskole underviser den enkelte medarbejder i at 

 forebygge brand, og til at handle hurtigt og hensigtsmæssigt, hvis en 

brand alligevel skulle opstå. Brandskolen er udviklet i samarbejde med 

Beredskabsstyrelsen og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.  

Se mere på brandparat.dk eller spørg personalet i dit barns institution.

Det er gratis. Det tager 40 minutter. Det kan redde liv.

Hvem får børnene ud,  
hvis det brænder?
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Svømning/Livredning: 18 
årige Mai Hjelmgaard fra 
Vallensbæk Svømmeklub 
VI39 har drømmekurs 
mod Australien. 

I denne uge er hun rejst 
afsted med det danske 
landshold i livredning for at 
deltage i VM i livredning i 
Adelaide i Vestaustralien.

Mai Hjelmgaard, der er 
elitesvømmer og til daglig 
træner i Danmarks største 
startfællesskab, VAT CPH, 
har haft en lynkarriere in-
denfor konkurrence-livred-
ning.

Hun startede for to år si-
den på opfordring af VAT´s 
tidligere cheftræner Mick 
Sten Nielsen. 

- Jeg kom ind i livredning 
nærmest ved et tilfælde, for-
tæller Mai Hjelmgaard, der 
til daglig går i på gymnasiet 
på Team Danmark-linien på 
Falkonergården.

- Vores træner i VAT fore-
slog, at vi trænede noget 
andet end svømning i som-
merferien for at holde os 
i form og ikke tage alt for 
meget på i ferien. Danmark 
skulle være vært for Euro-
pæiske Juniormesterskaber 
i livredning i 2011, og derfor 
ville man gerne kunne stille 
med et hold, forklarer Mai 
Hjelmgaard, der skulle væn-
ne sig til at træne i havet i 
stedet for svømmehallen.

Det blev til medalje, da 
hun sammen med fem andre 

VAT-svømmere stillede til 
start ved EJM i Danmark 
sidste år. Siden er det både 
blevet til en sølvmedalje ved 
EJM i Sverige og en bronze 
i Belgien.

Tilløbsstykke
Livredning er en forholdsvis 
upåagtet sportsgren inden-
for svømmesporten, men i 
blandt andet Australien, 
hvor det er muligt at træne 
hele året i tempereret hav-
vand, er det et tilløbsstykke, 
der tiltrækker tusinder af 

mennesker.
- Der er mange, der ikke 

rigtig ved, hvad det er, og 
fordi det er så lille en sports-
gren i Danmark, bliver den 
ikke bakket op økonomisk 
på samme måde som f. eks. 
elitesvømning, så vi betaler 
meget selv, forklarer Mai. 
Hun bruger mellem 20-25 
timer på træning om ugen, 
og svømmer 100 kilometer 
om ugen.

I de sidste to måneder 
har hun trænet to gange 
om ugen i svømmehallen 

på Bellahøj og to gange om 
ugen i havet ud for Bellevue 
Strand, hvor vandet i øje-
blikket ikke er mere end 7-8 
grader varmt.

- Det er noget helt andet 
og meget mere uforudsige-
ligt at svømme i havvand. 
Det er alle mod alle, og det 
er aldrig til at vide på for-
hånd, om man bliver fanget 
af en bølge eller får en dårlig 
start.

Hun glæder sig til at kom-
me ned under varmere him-
melstrøg.

- Vi træner stadig uden-
dørs, og det stikker som nåle 
i hænderne, fordi vandet 
er så koldt forklarer Mai 
Hejlmgaard, der af samme 
grund er pakket godt ind i 
våddragt og svømmesko for 
at kunne holde varmen.

Hele sommeren har hun 
forberedt sig på verdensme-
sterskabet ved blandt an-
det at være kystlivredder i 
bedste Baywatch-stil hele 
sommeren på nordkysten af 
Sjælland.

To af Mais landsholdkam-

merater har opholdt sig i 
Australien i et år som kyst-
livreddere for at træne til 
verdensmesterskaberne, og 
det står øverst på Mai ś øn-
skeliste, når hun er færdig 
med gymnasiet.

Det er fysisk meget kræ-
vende sport, hvor man både 
skal være stærk fysisk og 
mentalt.

Oplevelse
- Der bliver slået og sparket, 
når 40 svømmere starter på 
samme tid og skal rundt om 
den samme bøje, så jeg har 
prøvet at få f lækket læben 
og sparket på brillerne.

Til gengæld er det en 
enorm tilfredsstillelse, at 
sporten også er med til at 
redde liv. I sommer del-
tog hun i en Ocean Rescue 
Camp, hvor en deltager gik 
i chok i vandet og måtte red-
des i land.

- Bagefter var jeg vildt 
glad for, at han var glad for 
min hjælp, og kunne se en 
mening med al min træning. 
Det var en oplevelse, der 
gjorde én lidt mere voksen 
oven i hovedet, siger Mai 
Hjelmgaard fra Vallensbæk 
Svømmeklub VI 39.

jh

18-årig svømmer til VM i Australien
Lynkarriere i konkurrence-livredning for Mai Hjelmgaard

Mai Hjelmgaard har hele sommeren forberedt sig på verdensmesterskabet ved blandt andet at være kystlivredder i bedste 
Baywatch-stil hele sommeren på nordkysten af Sjælland. Hun ses her ved træning.



www.grevebadminton.dk

- suveræn mulighed for eksponering 
og udvidelse af forretningsnetværk! 

TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2012

KL.19.00 I GREVE IDRÆTSCENTER

GREVE-
LILLERØD

BADMINTON I 

VERDENSKLASSE!

Billetter købes ved 
indgangen

Børn under 8 år: Gratis
Øvrige: 40 kr.
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Tlf. 43 69 34 20 - info@trollevvs.dk

Naturgaskedler
Solcelleanlæg
Badeværelser

Trolle VVS & Gasteknik ApS
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Et samlet byråd har beslut-
tet at alle skolebørn i Greve 
skal have en iPad, i alt 6.600 
stk. Men det teknologifor-
blændet Danmark overser 
min. tre åbenlyse problemer 
forbundet med iPad’en.

Den første årsag handler 
om, at der er en vis usik-
kerhed forbundet med den 
elektromagnetiske strå-
lings (EMF) indvirkning 
på organismen. Der finder 
veldokumenterede (WHO) 
undersøgelser, der viser at 
mobiltelefoner har medført 
kræft i hjerne og blod.

Og lige præcis iPads har 
en relativ høj EMF værdi. 
Forstil jeg så et lille klas-
seværelse med 25-28 skole-
elever, alle med EMF støj-
sendere (iPads), på en skole 
med 700 elever, i en by med 
6.600 elever, i et land med 
700.000 elever!  EMF er også 
mistænkt for at påvirke or-
ganismens udvikling her-

under den »eksplosive« stig-
ning i stress, udbrændthed, 
depression, ADHD, søvn-
løshed, hjerteforstyrrelser, 
hjernelidelser, Alzheimer, 
Parkinson, koncentrations-
problemer, hovedpine, mi-
græne, synsforstyrrelser, 
tinnitus og meget mere.

Den anden årsag handler 
om at iPad’en slet ikke så 
perfekt til læring, som Ap-
ple fremfører.

iPad’en har ikke et tasta-
tur. Derfor er den ikke god 
at skrive på. Og da skolen i 
høj grad handler om at skri-
ve, er det ikke smart. Un-
dervisningen kommer derfor 
let til blot at handler om at 
finde de rigtige applikatio-
ner til iPad’en, men langt de 
fl este apps er blot trænings-
programmer. De kan måske 
være gode til at lære noget 
udenad i en kort periode, 
så man kan score højt i en 
test lige efter. Men eleverne 

lærer ikke at bruge det nye 
og tænke det ind i sammen-
hæng. De bliver ikke kreati-
ve og selvstændigt tænkende 
af behavioristiske trænings-
programmer, som kunne 
være fra 1960’erne – nu blot 
i en smart indpakning.

Når elever sættes i cen-
trum og isoleres som indi-
vid, som det er tilfældet med 
denne undervisningstænk-
ning, bidrager det til en 
forfladigelse og udtynding 
af relationerne, dels mellem 
børn indbyrdes, og dels mel-
lem børn og voksne. Dermed 
nedsættes også evnen til at 
skabe betydningsfulde rela-
tioner. Hermed må det for-
modes at det også udtynder 
elevernes dannelse og demo-
kratiske tænkning.

Den tredje og sidste årsag 
handler om økonomi. En 
iPad produceres i Kina af 
et multinationalt selskab, 
som ikke betaler skat i Dan-

mark. Hvis der skal skabes 
arbejdspladser i Danmark, 
så nytter det ikke, at vi bru-
ger alle vores skattekroner 
på importvare, særligt når 
udbyttet af de mange mil-
lioner er yderst tvivlsomt, og 
skadevirkningerne så poten-
tielt omfattende.

Selvom det for tiden er po-
pulært at gennemføre halv-
gennemtænkte populistiske 
tiltag, så er det intet mindre 
end uansvarligt og dumdri-
stigt at gennemføre dette 
samfundseksperiment.

Carsten Oddershede 
Krogager 11 
Greve 
Bestyrelsesmedlem 
Enhedslisten 
Greve/Solrød    

Debat

Siden sommerferien har det 
politiske arbejde i Greve By-
råd primært haft fokus på 
budget 2013 for Greve Kom-
mune.

Status på dette arbejde 
er, at vi i Venstre for første 
gang i syv år er gået med i et 
budgetforlig.

Hvorfor har vi i Venstre 
valgt at være med efter syv 
år, hvor vi har stemt kon-
stant nej, også når vi må er-
kende, at der er tiltag i bud-
gettet, som vi ikke er stolte 
af.

Den primære årsag er, at 
der i budgettet i år er tiltag 
på vej i Greve, som ligger den 
liberale mærkesag meget på 
sinde, det er tiltag som øget 
udbud i kommunen, investe-

ringer til Idrætslivet - øget 
fokus på effektivisering af 
den kommunale opgaveløs-
ning, for blot at nævne nogle, 
det er tiltag, som vi i Venstre 
gerne fremadrettet vil have 
indfl ydelse på. 

Derudover har der rent 
faktisk i år været tale om en 
budgetforhandling, hvor alle 
partier har mødtes til dialog, 
alle partier har haft mulig-
hed for at komme med deres 
input til det kommende bud-
get, vi er også kommet med 
vores input, og borgmeste-
ren har forsøgt at samle et 
så bredt fl ertal som muligt 
for budget 2013.

Når vi nu er med i budget-
forliget for første gang i syv 
år, er vi også med til at føre 

de konkrete aktiviteter og 
tiltag ud i livet - vi får kort 
sagt indfl ydelse - og vi kan 
medvirke til at trække tin-
gene i den rigtige retning. 
Politik er nu en gang det 
muliges kunst, og ikke alt 
kan lykkedes - slet ikke når 
man som Venstre i så mange 
år har været i opposition.

Som oppositionsparti er 
det et langt sejt træk at få 
indfl ydelse, og det er bestemt 
ikke den nemmeste opgave, 
men der er de små sejre, der 
tæller, da vi som mindretal 
konstant bliver stemt ned, 
hvis vi ligger de store linjer.

Men vi vil i Venstre være 
med til at påvirke Greve 
Kommune, vi vil ikke bare 
sidde passivt tilbage, vi går 

aktivt til alle de politiske 
forhandlinger, som vi får 
mulighed for at blive en del 
af. Greve Kommune er en 
liberal kommune, det har 
borgerne bestemt, og det vil 
vi i Venstre gøre alt, hvad vi 
kan for at leve op til. 

Vi vil ikke sætte os som 
de sure over i hjørnet, nej vi 
er et økonomisk ansvarligt 
parti, vi knokler for at påvir-
ke alle de steder, vi kan, og 
vi må konstatere, at med en 
konstruktiv tilgang, baseret 
på ligeværdig dialog med fo-
kus på opgaven, så kommer 
vi langt.

Pernille Beckmann 
Borgmesterkandidat 
for Venstre i Greve  

Budget 2013 for Greve Kommune
Over 270.000 danskere har 
i 2011 anvendt BoligJob-ord-
nignen, som giver en hjæl-
pende hånd til familier, der 
har svært ved at få en travl 
hverdag til at hænge sam-
men. Det må siges at være 
en succes. 

Derfor er det fuldstændig 
uforståeligt, at regeringen 
vil afskaffe ordningen fra 
2013.  BoligJob-Ordningen 
er ikke kun en udstrakt 
hånd til de mange familier, 
der har svært ved at nå det 
hele i hverdagen. Det er også 
en ordning, der skaber kon-
krete jobs i servicesektoren 
her og nu. Hjælp i hjemmet 
og hjælp til renovering af 
boligen kræver mange hæn-
der, og når der er vækst i de 
brancher, der kræver mange 
hænder, bliver der skabt nye 
arbejdspladser. 

Mange danskere holder i 
dag helst pengene på opspa-
ringskontoen, da de er be-
kymrede for, hvad fremtiden 

bringer af skatter, afgifter 
og nedgang i beskæftigelsen. 
BoligJob-Ordningen giver de 
mange familier, der mangler 
tid i hverdagen et økonomisk 
incitament til at få hjælp til 
det, de ikke selv kan nå.  Bo-
ligJob-Ordningen bidrager 
til vækst, beskæftigelse og 
ikke mindst til, at de mange 
travle familier rundt om i 
Danmark får mere tid sam-
men, frem for at bruge deres 
sparsomme tid op huslige 
pligter. 

Derfor er det i en tid, hvor 
vi står i det underlige di-
lemma, at mange arbejder 
for meget, mens andre intet 
arbejde har, en ualmindelig 
god investering at bevare 
BoligJob-Ordningen. Derfor 
foreslår Venstre i sit udspil 
til finansloven for 2013, at 
ordningen bevares. 

Flemming Damgaard 
Larsen, MF (V)
Valgt i Region Sjælland 

Bevar BoligJob-
Ordningen

Siden Venstre i 2001 
gjorde op med tidligere 
tiders blødsødne integra-
tionslovgivning har So-
cialdemokratiet forsøgt 
at sælge sig selv som et 
parti med en »robust og 
retfærdig« udlændin-
gepolitik. Erfaringerne 
efter lidt mere end et år 
med socialdemokrater 
ved roret viser dog et helt 
andet billede. 

Først blev integrations-
ministeriet nedlagt og 
kravene til blandt andet 
danskkundskaber, selv-
forsørgelse og beskæfti-
gelse lempet. Så rev man 
kontanthjælpsloftet ned 
og fjernede starthjælpen. 
Herefter erkendte justits-
minister Morten Bødskov 
i en officiel skrivelse til 
en EU-kommissær, at 
regeringen nu har gjort 
det lettere for kriminelle 
udlændinge at blive i 
Danmark. Robust og ret-
færdigt? Nej, vel? Og nu 
viser de tydelige tegn på 
socialdemokraternes til-
tag sig. Efter alle deres 
lempelser er trådt i kraft 
i maj er ansøgningerne 
om familiesammenføring 
steget drastisk. Faktisk 
er de mere end tredoblet 
fra april til maj. Justits-
ministeriet vurderer selv 
at den slappere udlæn-
dingepolitik vil medføre 
intet mindre end 1.000 
ekstra godkendelser om 
året. Socialdemokratiet 
svigter altså integratio-
nen ved at tage et skridt 
tilbage mod 90’ernes 
slappe udlændingepoli-
tik. Samtidig placerer de 
glædeligt nye asylcentre 

i allerede voldsomt bela-
stede områder, til skade 
for både beboerne og den 
overordnede integrations-
indsats. Det virker som 
om Socialdemokratiet 
har valgt udelukkende at 
fokusere på lempelser af 
en ellers fast og fair ud-
lændingepolitik, i stedet 
for at sikre, at Danmark 
ikke bliver en magnet 
for mennesker, der ikke 
har et ønske om bidrage 
positivt til samfundet. 
Ligeledes har de opgivet 
den hårde kurs overfor 
kriminelle udlændinge, 
så vi ikke længere kan 
sende et klart signal om, 
at det ikke kan betale sig 
at komme til Danmark og 
slå sig ind på en kriminel 
løbebane.

Venstre medvirker 
gerne til, at Danmark får 
lettere ved at tiltrække 
udenlandske studerende 
og folk der vil gøre en po-
sitivt forskel på arbejds-
markedet. Disse menne-
sker har vi brug for, hvis 
vi fortsat skal udvikle 
det danske samfund i en 
mere globaliseret verden. 
Til gengæld siger vi klart 
»nej«, når regeringen med 
Socialdemokratiet i spid-
sen fører en udlændinge-
politik der bl.a. gør det 
sværere at udvise dybt 
kriminelle udlændinge. 
Det er ikke robust og ret-
færdigt. Det er skadeligt 
og skødesløst.

Morten Dahlin, 
folketingskandidat for 
Venstre og byrådsmed- 
lem Greve Kommune 

S svigter 
integrationen

Ipad og folkeskole

Jeg undrer mig som borger i 
Ishøj og bruger af Ishøj by-
center over, at der ikke er 
nogen, der griber ind over 
for Danica Forsikring og 
Sten og Strøm.  

Der står tomme butikker 
nok i centret og nu er yder-
ligere butikker på vej til at 
lukke og slukke. Det gælder 
posthuset, Danske Bank, 
Nordea og Fætter BR. 

Holmen Lædervarer er 
solgt, så der kommer forhå-
bentlig noget nyt. Men hvad 
skal ældre og andre menne-
sker som ikke lige kan kom-
me til vores nabobyer for at 

gå i banken eller på posthu-
set gøre??? 

Sten og Strøm er sand-
synligvis ligeglade, men når 
disse vigtige butikker luk-
ker, vil folk handle andre 
steder, når de alligevel skal 
udenbys for at komme i ban-
ken og på posthuset, så ikke 
nok med tomme butikker, 
det bliver også sværere for de 
øvrige butikslejere at over-
leve i Ishøj Bycenter også 
kommer dominoeffekten ….. 
fl ere tomme butikker. 

Ishøj kommune har brugt 
mange penge på at renovere 
og lave veje og p-pladser om-

kring centeret til gavn for 
Danica forsikring og Sten 
og Strøm, men byrådet har 
åbenbart ingen indfl ydelse, 
når til kommer til, hvordan 
det økonomisk går med Ishøj 
Bycenter! For mig ser det ud 
til, at byrådet ikke tænker 
særlig langt, for lige pludse-
lig er Ishøj ikke en attraktiv 
nok by at bo i, når der ikke 
er noget handelsliv. Sten og 
Strøm har 5 centre og det er 
kun Lyngby og Fields, der 
efter rygtet går godt, de øv-
rige tre: City2, Glostrup og 
Ishøj går som …. Ishøj, En 
meget høj husleje og tomme 

butikslokaler. Vi ender med 
ET TOMT SPØGELSES-
CENTER i Ishøj. Danica, 
Sten og Strøm er ligeglade, 
bare de får deres penge og 
ingen penge i husleje for 
tomme butikker er åbenbart 
bedre end et fyldt center og 
en lavere husleje!!! 

Vores byråd er åbenbart 
også ligeglade….. for der er 
ikke nogen, der agter at gøre 
noget!!!  

Pia Ebbesen 
Gildbrovej 20, 2tv 
Ishøj

Spøgelsescenter på vej til Ishøj?

»Borgerliberale i Greve, som 
er en ny lokal partidannelse, 
fi k allerede ved beslutningen 
om budget 13 sat sig et umis-
kendeligt spor, idet det nye 
parti fi k vedtaget forskellige 
budgetbemærkninger, som 
ligger os stærkt på sinde«.

En tidlig sprogstart, hvor 
det bærende pædagogiske 
princip er: Læring gennem 
leg. Flere undersøgelser har 
vist, at sprogundervisning 

ved hjælp af »læring gen-
nem leg« ikke »koster« på 
indlæringen af dansk, men 
tværtimod styrker børnenes 
opfattelse af sproget som det 
kommunikationsmiddel, det 
nu engang er.

En anden budgetbemærk-
ning Borgerliberale i Greve 
fik med i budgettet er om-
kring »heldagskole«. Vi ser 
barnets dagligdag som en 
helhed, hvor indlæring, fæl-

lesskab, leg og fritid bør gå 
op i en højere enhed. Vi er 
helt klar over, at dette med-
fører logistiske problemstil-
linger, men det må ikke stå 
i vejen for ideen. Lærerne 
bør være på skolen hele ar-
bejdsdagen og til at træffe 
for børn og forældre sammen 
med pædagogerne.

Borgerliberale i Greve 
havde ønsket, at f lere af 
byrådets politikere havde 

turde gøre op med den bud-
getmæssige vanetænkning 
og kigge på indtægtssiden og 
begynde at investere i stedet 
for at afvikle de kommunale 
kerneområder.

Sanne Matthiassen
Lundehusene 52
Greve

Børnefamilier i Greve kommune
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Debat

Deltag i julens andespilskonkurrence
Fra mandag 19. november og 18 dage frem

slipper                 dagligt 6 ænder løs! 

   Vær med fra start, når vi slipper julens fede ænder løs!

Nu skal luppen findes frem, og læselampen rykkes lidt tættere på!
Find hver dag fem fejl på de klassiske Hugo Mølvig tegninger 

og læs den sjove historie om vikingerne. 
Til de ihærdige, der finder alle fejlene, 

trækker vi hver dag lod om 6 lækre ænder. 

God fornøjelse!

RING 46 35 85 00  MAIL roskilde.salg@sn.dk   WEB www.sn.dk

Navn:

Adresse:

Nr.:  Etage:  Side/lejl.:

Postnr.:   By:

E-mail:

Telefon:

DAGBLADET

+ + + 14968 + + +

0893 Sjælland USF B

Hersegade 22, 4000 Roskilde

Tilbuddet gælder kun husstande, der ikke har haft abonnement inden for de sidste 3 måneder. Avisen leveres mandag til 
lørdag. Vi vil tillade os at tage kontakt inden periodens udløb. Tilbuddet er gældende til og med 31. december 2012.

Roskilde/Lejre/Greve/Tåstrup/Solrød

Køge/Stevns/Faxe/Solrød

NU PÅ   PAPIR • SMARTPHONE
TABLET • IPAD • PC   TIL ÉN PRIS
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SMS tast koden SJM JATAK4 mellemrum dit navn, adresse, post nr., by til 1234

4UGER
   FOR KUN150,-
PRØV

Kære Heidi Grevelund og 
forældre til elever i 3.A. på 
Damagerskolen.

I skriver i et indlæg i Syd-
kysten den 28. september 
2012, at I ikke ønsker en 
stor kommunal tandklinik 
på Damagerskolen, fordi I er 
bekymrede over de mange 
ekstra biler og busser.  

Den bekymring forstår 
jeg godt, og vi har i Børne- 
og Ungeudvalget fået en del 
henvendelse fra forældre og 
børn på Damagerskolen i 
samme anledning. 

Vi har lyttet til bekym-
ringerne, og allerede den 15. 
august i år bad udvalget om 
en nærmere undersøgelse af 
placeringen. Det blev klart, 
at en ny tandklinik på Da-
magerskolen ville tage plads 
fra legepladsen, boldbanen 
og brandudgangen fra skole 
og hal. Derfor er vi enige 
med jer i, at tandplejeklinik-
ken ikke skal placeres på 
Damagerskolen.

På Børne- og Ungeudval-
gets seneste møde den 3. ok-
tober besluttede vi i stedet 
at undersøge mulighederne 
for at udbygge Hedely Tand-
klinik.

Hedely Tandklinik ligger 
centralt i kommunen og er 
tæt på en bus. Vi kan gen-
bruge klinikkens udstyr og 
lokaler. Desuden er det mu-
ligt at etablere parkerings-
plads på marken bag ved 
tandklinikken.

Målet med én tandklinik 
til hele kommunen, er at 
samle alle kommunens kom-
petencer inden for tandpleje, 
så borgerne får den bedst 
mulige service. Med én stør-
re tandklinik vil det samti-
dig blive lettere at tilpasse 
antallet af medarbejdere 
gennem naturlig afgang, i 
takt med at børnetallet fal-
der.

Jeg er stolt af et godt tand-
plejetilbud i Greve Kommu-
ne og ser frem til, at de tre 
klinikker sammenlægges 
til én klinik, da det vil give 
en endnu bedre kvalitet for 
kommunens børn og foræl-
dre.

Brigitte Klintskov 
Jerkel
Konservative 
Formand for Børne- og 
Ungeudvalget 

Ingen ny 
tandklinik på 
DamagerskolenFor 10 år siden var det om-

kring 30 procent af de 60-
64-årige, der var i beskæf-
tigelse. I 2011 var det tal 
ændret til 46 procent (ifl g. 
Forsikring & Pension).

Der er næppe tvivl om, 
at den økonomiske krise, 
efterlønsændringerne og 
ledighedsproblematik-
ken har haft betydning 
for denne udvikling. En 
ekstra faktor spiller imid-
lertid også ind i denne ud-
vikling. Det er de mange 
aktiviteter af sundheds-
fremmende karakter, der 
fungerer rundt i landets 
kommuner.

I Greve er der på dette 
område en stærk tradition, 
der bæres frem af mange 
frivillige blandt andet i 
de store idrætsforenin-
ger, hvor der på fornem 
vis etableres en bred vifte 
af tilbud, der alle skaber 
fysisk aktivitet, sygdoms-
forebyggelse og gode so-
ciale netværk.

Derudover er der i kom-
munalt regi udviklet en 
række andre (og lignende) 
tilbud, der på samme vis 
har til formål at forbedre 
sundhedstilstanden for 

kommunens ældre bor-
gere, gennem etablering af 
større kapacitet.

For disse borgere er den-
ne indsats med trænings-
centre, brede undersøgel-
sestilbud, informationer 
om sygdomme, kost med 
mere vigtige. Det hand-
ler ganske enkelt om at 
påvirke vor livsstil på en 
sådan måde, at tidspunk-
tet, hvor der opstår behov 
for kommunale ydelser i 
form af hjemmepleje, syge-
hjælp med mere, udskydes. 
I nogle år har andelen af 
Greves borgere over 67 år, 
der modtog hjemmehjælp 
og -pleje, været omkring 
25 procent. Det vil være 
fi nt at sætte et mål for, at 
denne andel over de næste 
år blev ændret i tydelig 
nedadgående retning. Det 
vil dels være et udtryk for 
en bedre sundheds- og hel-
bredstilstand og dels være 
en økonomisk gevinst for 
Greve. En besparelse, der 
kan anvendes til fi nansie-
ring af andre opgaver.

Social- og Sundhedsud-
valget fokuserer stærkt 
på dette indsatsområde. 
Der pågår nu et arbejde, 

der blandt andet resulte-
rer i øget kapacitet på vore 
træningscentre. Samtidig 
hermed pågår der i hjem-
meplejen en række projek-
ter, der alle på forskellig 
vis bidrager til større selv-
hjulpenhed, egenomsorg og 
tilfredshed.

I forbindelse med den 
nylige vedtagelse af Greves 
budget for 2013 blev hele 
denne indsats tilført yder-
ligere økonomiske midler. 
Disse midler er tænkt an-
vendt i forlængelse af den 
planlagte konvertering 
af Hedebo til rehabilite-
ringscenter, hvor der også 
er etableret såkaldte akut-
stuer, der skal medvirke 
til at nedbringe/undgå 
uhensigtsmæssige indlæg-
gelser.

Hertil skal blandt andet 
uddannes sygeplejefagligt 
personale ligesom de fysi-
ske rammer skal forbed-
res.

De nye budgetmidler 
skal også anvendes til en 
indsats på kronikerområ-
det omfattende sygdomme 
som diabetes, hjertekar-li-
delser, kroniske lungesyg-
domme (KOL) m.v. Disse 

tiltag skal ses i forlængelse 
af den udarbejdede Sund-
hedsprofi l for Region Sjæl-
land, hvor af det fremgår, 
andelen af borgere i Greve, 
der har forhøjet blodtryk, 
astma samt diabetes, lig-
ger forholdsvist højt.

Til disse opgaver op-
rettes en række forløbs-
programmer samt nogle 
telemedicinske løsninger, 
der skal ændre positivt på 
Greves sundhedsprofi l.

For Social- og Sundheds-
udvalget bliver hele dette 
kerne-område prioriteret 
højt. Målet er – som nævnt 
– at udskyde tidspunktet 
for, hvornår de ældre bor-
gere har behov for hjælp til 
deres hverdag. Som nævnt 
indledningsvis er det rigtig 
fi nt, at der også er stærke 
kræfter blandt frivillige 
og idrætsforeningerne, der 
aktivt spiller med, det gi-
ver anledning til at tro, at 
målet kan nås.

Hans Kristiansen 
(SF)
Formand for Social- og 
Sundhedsudvalget i 
Greve 

Flere gode år i vente for 
sunde seniorer i Greve
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238 m2 BOLIG FOR DEN KRÆSNE KØBER

Åbent hus
søndag 4. november
kl. 12.00-12.30 

Råbjerg 7
2690 Karlslunde

Hent det store boligtillæg 
”Boligdrømme” i mæglerbutikkerne
samt på Sydkystens kontor.

Du kan læse Boligdrømme 
på sydkysten.dk

Sagsnr: 26700338

Bolig: ....................................................  165 m2

Kælder:  ...................................................  74 m2

Grund:  ..................................................  718 m2

Rum/vær.:  ..................................................  7/4
Plan:  ................................................................ 1
Opført:  ....................................................  1964
Energimærke: ..................................................C

Kontant: 3.495.000 Udbetaling: 175.000
Brutto: 19.322 Netto: 16.920

Alternativ finansiering: Pauselån
Brutto: 10.104  Netto: 9.316

Ugens Bolig
A

N
N

O
N

CE

EDC Poul Erik Bech / Kurt Hansen A/S 

Hundige Strandvej 197 • 2670 Greve

Tlf. 43 90 37 47 • www.edc.dk

Ét-plans kvalitetshus i mursten, med 
betonstenstag og nye lavenergiruder 
de fl este steder. Fremstår i FLOT stand 
- lige til at fl ytte ind i…

Indeholder i stueplan bl.a: Entré med 
adgang til 3 soveværelser af forskellige 
størrelser, fl ot brusebadeværelse i bed-
ste materialer og med gulvvarme. Nyt 
Kvik køkken i hvid højglans og kvalitets 
hårde hvidevarer. Kæmpe spisestue 
p.t. også med kontorplads samt læk-
ker pejsestue med synlige spær og nyt 
vinduesparti - forberedt til opdeling af 
yderligere et stort værelse. Bryggers 
med egen indgang og bl.a. ny tørretumb-
ler samt naturgasfyr og varmtvandsbe-
holder fra 2011. Kælderen har adgang 
fra bryggerset, og indeholder yderligere 

et stort ”værelse”, en slyngelstue samt 
et ekstra badeværelse helt i særklasse 
med både brus og kar samt biopejs og TV 
- stedet til virkelig at koble af…

Til huset hører også en garage samt 
overdækket terrasse. Skal dette være 
jeres nye hjem ? 
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Volleyball: Det går forry-
gende for volleyherrerne 
i Ishøj.

1.divisions herrerne fra 
Ishøj Volley leverede en fl ot 
holdpræstation, da de vandt 
en både overraskende og 
overbevisende sejr over favo-
ritterne fra Hvidovre VK.

Kampen endte med 3-0 
til Ishøj Volley, der var i top-
form forrige aften i Strand-
gårdskolen i Ishøj. Her blev 
kampen spillet på klubbens 
træningsbane, da der ikke 
kunne f indes tid i Ishøj 
Idrætscenter inden for det 
fastsatte tidsrum for kam-
pen.

Som lavere rangerende 
hold havde Ishøj hjemmeba-
nefordelen, da man trak Vol-
leyligaholdet fra Hvidovre 
VK, der sidste sæson endte 
som Danmarks fjerdebedste 
hold.

Kampen begyndte jævn-
byrdigt, hvor holdene fulg-
tes pænt ad indtil 17-17, men 
spillet fra hjemmebanehol-
det blev bedre og bedre og 
sættet gik til Ishøj med 25-
19.

Tabte gejsten
Ligaholdet fra Hvidovre 
havde til gengæld ikke en 
god aften, og havde svært 
ved at finde modtræk. 2. 
sæt gik også til Ishøj, denne 
gang med cifrene 25-20. 

Det blev tydeligt, at de 
undertippede værter havde 
lagt kræfter i en god forbere-
delse, hvor de fi k sat bloka-
derne og det øvrige forsvar 
godt mod Hvidovre. Og da 

så samtidig server, serve-
modtagning og hævninger 
kørte godt, ja så var vejen 
banet for at angrebsspil-
let kørte som en maskine. 
I 3.sæt lignede Hvidovre 
meget hurtigt et overrasket 
hold der havde svært ved at 
holde gejsten oppe. Værst så 
det ud da Ishøj kom foran 
med hele 21-10, inden Hvid-
ovre fi k pynten lidt på sagen 
- men for sent til at forhin-
dre en sætsejr på 25-17, og 
dermed en 3-0 sejr. Lands-
pokalturneringen for divisi-
onshold er en cup-turnering. 
Vinder man, går man videre 
til næste runde. Taber man, 
er man ude. Turneringen 
afsluttes med pokalfinale i 
Odense Idrætshal den 20. 
januar.

Som eneste overlevende 
1.divisionshold blandt liga-
hold kan man ikke undgå at 
trække et højere rangerende 

hold i kvartfi nalen. Det blev 
Gentofte, som er vice-dan-
marksmestre og netop har 
spillet, Europa Cup kampe.

Gentofte gæster Ishøj 
Idrætscenter lørdag den 17. 
november kl. 16, hvor de på 
forhånd undertippede vær-
ter vil gøre sit til en spæn-
dende kamp.
De gode takter fortsætter 
også i den almindelige tur-
nering, hvor Ishøj efter en 
dårlig start har vundet lut-
ter 3-0 og 3-1 sejre. Senest 
var det på udebane mod Ros-
kilde VK, som blev besejret 
25-13, 24-26, 25-16, 25-13.

Derfor fører Ishøj nu 1.di-
vision og kun et andet hold 
er ubesejret, nemlig Lyngby.

Hvem der i øjeblikket er 
bedst vil vise sig allerede 
lørdag den 3. november kl. 
16 hvor Lyngby skal på be-
søg i Ishøj Idrætscenter.

jh

Sport

Efter sejr over Danmarks fjerdebedste hold møder Ishøj Volley 
vice-danmarksmestrene fra Gentofte lørdag den 17.november 
kl. 16. Her er det fra kampen mod Hvidovre.

Gymnastik /trampolin: 
Det blev et fornemt NM 
for deltagerne fra Greve.

NM, der foregik i Middel-
fart indbragte tre medaljer 
til deltagere fra Greve – to 
sølv og en bronze, ligesom 
fl ere kom i fi nalen.

10 springere samt trænere 
fra Greve Trampolin tog til 
Middelfart, med stor energi 
og spænding til NM l. Kon-
kurrencen var delt op i A og 
en B rækker, samt herre og 

damer. Det gik godt og fl ere 
af springerne kom i fi nalen. 

Række A, Senior men:
Anton Bendsen kom i 

fi nalen,og kiksede desværre, 
men fi k en alligevel en fl ot 6. 
plads.

Række A, Youth Boys:
Mathias Højby Jensen 

kom i fi nalen, og fi k en fl ot 
6. plads.

Række A, Youth Girls:
Kit Høglund kom i fi nalen, 

og fi k en super fl ot 2. plads.

Række B, U16 Girls:
Johanne Mortensen kom i 

fi nalen, og kiksede desvær-
re, men fi k alligevel en fl ot 2. 
plads.

Række B, U14 Girls:
Malene Linnea Porsbøl 

kom i fi nalen, og fi k en super 
fl ot 2. plads.

Lærke Kisbye kom i fi na-
len, og fi k en fl ot 6. plads.

jh

NMmedaljer til 
 springere
Fornem præstation af Greve Trampolin ved NM.

Volleyherrer fra Ishøj i topform
Ishøj Volleys herrer videre i pokalen og i top i 1. division

Karate: Solrøds cheftræ-
ner Søren Helsted er fort-
sat selv en dygtig udøver 
på gulvet.

Det viste han med al øn-
skelig tydelighed ved det 
tredje WUKF European Ka-

rate Champions Cup afviklet 
i Cluj-Napoca i Rumænien. 

Ved stævnet, der var en 
form for uoffi cielt EM, vandt 
Søren Helsted guldmedalje i 
klassen master 50 år plus.

Hertil kom, at Søren Hel-

sted vandt klassen »Best of 
the best«, hvor vinderne af 
alle masterklasser møder 
hinanden.

jh

Cheftræner stadig i top

De dygtige deltagere fra Greve Trampolin ved Nm i Middelfart

B a s ketb a l l :  S o l r ø d 
Comets 2. divisionshold 
er fortsat ubesejret.

Søndag var det USG 
(Universitetets Studenter 
Gymnastik) som var mod-
standeren, USG rykkede 
sidste sæson fra 3.division.

Kampen blev en sikker 
Solrød Comets sejr på 93-
63. Første periode havde 
givet en 4-pointsføring på 
19-15 til Comets, men så 

kom der gang i scoringerne 
i 2. periode. 30 point mod 
USG´s 20 og en pausefø-
ring på 49-35. Solrød skød 
hele 33 straffekast i dagens 
kamp mod USG ś 16. USG 
scorede 3 stk 3-pointer 
og Solrød Comets nettede 
5 gange bag den yderste 
halvbue.

USG topscorer blev Asger 
Hagelund med 12 point.

Solrød Comets scorede 

fl g.: Rion Rayfi eld 28, Mats 
Weileby 15, Simon Tjer-
rild & Henrik Thomsen 13, 
Henrik Schou 12, Mickey 
Fenger 8, Asbjørn Theilade 
3 point.

Vindergen
Coach Henrik Koll og spil-
lerne glædede sig over sej-
ren som betyder, at det nu 
kun er Brønshøj og Solrød 
Comets som er tilbage som 

ubesejrede i 2.division. 
 - Det er vigtigt, at vi 

skaber et vindergen blandt 
vores spillere, og derfor er 
sejre vigtige for dette hold 
som blot vandt en kamp 
hele sidste sæson. Forsva-
ret var i dag meget svin-
gende, vores bundniveau 
er for lavt, og så giver vi for 
mange nemme scoringer 
væk. Til gengæld når for-
svaret fungerer så spiller 

vi rigtigt fi nt, vi har rigtigt 
mange som er dygtige til at 
skifte hurtigt fra forsvar til 
angreb og det er dejligt se-
værdigt for tilskuere, siger 
Henrik Koll om kampen.

Fredagskamp
Solrød Comets spi l ler 
hjemme igen på fredag 
den 2. november kl. 20.00 
i Munkekærhallen. Her er 
det Høbas som kommer på 

besøg. Høbas som består af 
gamle basketlandsholds-
spillere og danmarksme-
stre fra Hørsholm Basket, 
bl.a. den legendariske Hen-
rik Norre Nielsen som i en 
landskamp i 80 érne score-
de 50 point imod Italien.

jh

Solrød Comets stadig ubesejret
Solrød Comets vinder over Københavns Universitet
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Tandlæge Charlotte Daugaard 
og Vibeke Nielsen

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

NYE PATIENTER MODTAGES 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

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

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

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

Træfældning, beskæ-
ring, topkapning, stubfræs-
ning, flishugning. Gratis 
uforpligtende tilbud gives. 
Fuld forsikret. Ring til: BG 
Træfældning v/Bjarke G. 
Nielsen, tlf. 20 25 90 91

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 
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søger faste bude + afl øsere i følgende områder:
Mosede - Greve - Karlslunde - Karlslunde 
Landsby - Hundige 

Skulle dette have din interesse, 
skal du kontakte

Budformand
Carsten Birger  
Tlf 51523008

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

Tobaksafvænning
Hash og Alkohol

Hypnose
Tilbud 500 kr.

RAB registreret.
Godkendt af

sundhedsstyrelsen
21 års erfaring.
Kendt fra TV2 

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

www.svenholst.dk

Køge Bugt hegn. Raftehegn 
med eller uden opsætning.
Brændehegn kun med op-
sætning. 30 års erfaring. Far
og datter kommer og laver
det. Tlf. 60 64 78 76.

Computer hjælp
+ Iphone reparation
”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

LOPPEMARKED.  FDF
Karlslunde indsamler lop-
peeffekter indtil 22.11 (ikke
elartikler og store møbler). 
Ring for afhentning (efter
kl. 15.00) til 4615 1607 eller
4014 1033.

Dødsboer ryddes
Restboer

Flytterester
Slutrengøring 

kan aftales
Alt ryddes/købes

Tlf. 40795152
Svarer også 

weekend og aften.

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

Villa på vandsiden 
i Greve
fremlejes pr. 15/11-12.
1-2 år til rolig familie. 
150 m2 i et plan. Ny-
istandsat med alle mo-
derne hjælpemidler og 
fornødenheder.
Mdr. leje kr. 12.000,- 
+ forbrug. Ring og 
hør nærmere på tlf. 
4369 3232/4085 8008.

Reservebedste/
bedsteforældre 
søges
Vi er travl familie med 
pige på 7, dreng på 4, 
mor og far. 
Vi søger hjælp, hygge 
og samvær, så har du/I 
lyst til at være en del 
af vores liv, eller høre 
mere, ring Pernille: 
20 91 81 92.

Ledager søges
til handicappet pige på 
20 år. Primært weeken-
der og skoleferier. 
Vi skal svømme, bowle, 
shoppe m.m. Jeg skal 
hentes og bringes i Tu-
ne. Aflønnes af Greve 
Kommune, men jeg 
betaler for vores ture. 
Ring til min mor på 
2020 2121. 

TIL SALG / LEJE
pr. 01.12.12 – Akaci-
eparken 10  i Solrød. 
2 værelses (65 m2) - 
Stueplan m. have. 
Centralt ved center, S-
tog og havet. 
Kontantpris kr.  
1.300.000,-. 
Leje pr. mdr. excl. 
forbrug kr. 6.500,-. 
Ring 40168882/ 40441566.

RENGØRING
Dygtig dame tilbyder 
en god og stabil 
rengøring. 
Mange års erfaring, 
er ærekær med mit 
arbejde.
Du kan kontakte mig 
på tlf. 20 20 27 21.

ROEDE’s MALERFIRMA.
Spartling, opsætning af væv, 
tapet, alt malerarbejde ud-
føres af faglært. Spar penge 
ved at have materialerne og 
selv dække af. Få frisket op 
inden jul. Tlf. 3096 6538.
NU ER DET SNART JUL :-)
Få pudset dine vinduer før jul.
Hvis du får din nabo til 
at få pudset vinduer af
mig får du pudset 3 gang 
GRATIS. RING OG FÅ ET 
TILBUD TIL JESPER PÅ
TLF: 29 84 46 81.

TANDLÆGER

STILLINGER

HÅNDVÆRK OG SERVICE LOPPER

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

Kørekort
Bil og MC

Sydkystens Køreskole
Tlf. 70 22 44 87

www.sydkystens.dk

Nye teorihold:
 Greve: .....   31/10 + 22/11
 Solrød: ....   1/11 + 28/11

 Generhverv/kontrollerende KP

Hej Malte !
Stort tilykke med de 4 år på man-
dag. Store dreng.
Kærlige hilsner fra mormor og 
morfar.
Elsker dig.

TILLYKKE

KØRESKOLER

RUBRIKSERVICE

Badminton: Solrød vil 
være med til at præge Li-
gaen.

Solrød er netop nu place-
ret som nr. seks, og i de to 
kommende kampe gælder 
det modstandere, hvor Sol-
røds unge talenter skal vise, 
hvad der er værd.

Kampene er begge i uge 
45: Tirsdag 6. november ude 
mod Skovshoved og torsdag 
8. november hjemme mod 
Vendssyssel.

Umiddelbart ser det meget 
svært ud mod Skovshoved, 
der er nye DMguldfavoritter 
efter tilgang af bl.a. Carsten 
Nuller Mogensen, men det 
afskrækker ikke Solrøds 
cheftræner Jakob Poulsen, 
der satser på Golden Set og 
dermed et point.

Jeg synes faktisk vi står 
med gode muligheder for 
at spille Golden Sæt med 
Skovshoved. Jeg mener, vi 
har gode chancer i 2.hs, ds 
og dd, og det vil vi helt klart 
forfølge. Når det er sagt, så 
vi også at alt skal gå op i en 
højere enhed i de tre kampe, 
hvis det skal lykkes, for på 
papiret har vi kun begræn-
sede muligheder for sejr i de 
tre andre kamp, siger Jakob 
Poulsen.

Når det gælder Vendsys-
sel, får Solrød atter en meget 
stærk modstander, Solrød 
har 8. november nyt arran-
gement i Erhvervsklubben 
SSB, hvor der hidtil har væ-
ret god deltagelse.

jh

Vil med i 
 toppen
Satsning på point i to vanskelige 
kampe
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Ishøj: Mogens Dahl Kam-
merkor opfører i Vejleå Kir-
ke 4. november to unikke 
korværker. Begge værkerne 
er komponeret af en af vore 
mest originale danske kom-
ponister - Bernhard Lewko-
vitch. Lewkovitch er dansk 
kirkemusiks Grand Old 
Man med et kæmpe katalog 
af musik bag sig. 

Ved koncerten uropføres 
et værk for kor a capella 
samt et requiem for kor og 
orgel. Requiem passer sær-
ligt godt til denne søndags 
koncert fordi det netop er 
allehelgens søndag. Der er 
også musik af den estiske 
komponist Arvo Pärt er på 
programmet. Koncerter, der 
starter klokken 16.00, bliver 
radiotransmitteret på DR 
P2 tirsdag 6. november. Der 
er fri entre til koncerten.

Oplevelser

Julefrokost 2012...
Cafe Wiuff byder op til julefest & dans

Fredag den 23. novemberFredag den 23. november
hvor orkestret ”Lars Vegas” sørger for underholdningen.

Julefrokosten fi nder sted i Ishøj 
Idræts- & Fritidscenter.
Snaps/Spiritus kan købes i baren, hele 
fl asker bedes forudbestilt.
Er I et fi rma eller en stor familie på mere 
end 50 personer, bedes I kontakte os 
direkte via mail: wiuff@ishoejby.dk eller 
pr. telefon 43 73 33 87.
Pris pr. person for HELE 
denne herlige aften 

kr. 325,-kr. 325,-
Med i billetten får I: 
Velkomstdrink og stor julebuffet

På glædeligt gensyn
Café Wiuff
Vejledalen 17, 2635 Ishøj
www.wiuffs.dk

Tilkøbspakker:
Fri blød bar, øl, vand og vin serveres til
kl. 21.00. Kr. 225,-

Fri blød bar, øl, vand og vin HELE aftenen
Kr. 295,-

Julebuffet:Graved julelaks med rævedressingStegt fi skefi let med grov remouladeHvidløgssild & karrysildFlæskesteg & brune kartofl erSprød rødkålssalat vendt med appelsinfi letFrikadellerConfi rteret andelårHjemmelavet leverpostejUdvalg fra Ostebilen med rødløgsmarmeladeRis a la mande med kirsebærsauceBrød og smør

Lars Vegas 
Band 

spiller op 
til fest

Skynd jer at købe billetter på 
www://billetto.dk/julefrokosten2012medlars-vegasband

Hver uge
Dagens ret 
kr. 65,-**Pensionister kr. 52,-

incl. lille øl 
el. vand.

Er du vegetar el. lign. kontakt os venligst.

Greve: Rosa fra Rou-
ladegade er lidt af en 
multikunstner,  der 
både kan synge, spille 
og lave kager  - vel at 
mærke på én gang.
Det kan man få en 
smagsprøve på søndag 
fra 11.30 til 12.15 i WA-
VES.

Er dine børn heldige, 
kan de være med til at 
bage en kage med Rosa, 
når hun og rødderne fra 
Rouladegade spiller kage-
koncert med sangene fra 
»Rosa fra Rouladegade«.

Rødderne, Sille og Pal-
le, som bl.a. er kendt fra 
Djanzz har skrevet mu-
sikken og sammen med 
Laust og Daugaard spiller 
de op til kagefesten. 

Så smør danseskoene 
med fl ødeskum og gør dig 
klar til at synge, bage og 
tromme sammen med 
Rosa og Rødderne fra Rou-
ladegade.

Rosa var et af de store 
trækplastre på plakaten 
i forbindelse med Cirkus 
Summarum i sommeren 
2011, som trak over 70.000 
glade børn og voksne til, 
siden har hun været lan-
det rundt og bagt et over-
f lødighedshorn af kager 
og haft det sjovt sammen 
med masser af børn, og på 
søndag den 4. november er 

Rosa klar til at bage sam-
men med børn i storcen-
tret WAVES.

Det foregår fra klokken 
11.30 til 12.15.

 hm

Kagekoncert i WAVES
Mød Rosa fra Rouladegade i storcentret på søndag

Rosa fra Rouladegade kan det der med kager, musik og 
sang. Hun er parat til at slå op til en hyggelig stund sam-
men med børn og deres forældre i WAVES på søndag.

Mogens Dahl Kammerkor 
giver koncert i Vejleå Kirke 
4. november klokken 16.00.

Kammerkor giver koncert

Irene Knudsen vil fortælle eventyrfortællinger for de små 17. november på Vallensbæk 
Bibliotek. 

Vallensbæk: Der er »Even-
tyrfortællinger for de små« 
med Irene Knudsen på Val-
lensbæk Bibliotek 17. no-
vember klokken 10.00. Det 
er pædagog og eventyrfor-
tæller Irene Knudsen, der 
vil underholde med små 
historier og sange med duk-
ker og dyr. Fortællinger og 

eventyr er bygget op på ting, 
der bliver taget op af kasser, 
kufferter og poser og bliver 
til et eventyr, en historie el-
ler en sang.

Børnene bliver inddra-
get i samarbejdet om even-
tyr som for eksempel »De 3 
Bukke Bruse«, »Rødhætte 
og ulven« og »Prinsessen 

på ærten«. Fortællingerne 
er for børn i alderen fra to 
til seks år, og arrangemen-
tet varer omkring en time. 
Gratis billetter kan afhen-
tes på biblioteket. Af plads 
hensyn er der kun plads til 
en voksen pr barn. 

Fortællinger for de små
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Oplevelser

Erik Norman Svendsen gæ-
ster Hundige Kirke

Greve: Hundige Kirke invi-
terer tirsdag den 6. novem-
ber klokken 14 til hyggeligt 
samvær, når kongelig kon-
fessionarius - dronningens 
personlige præst - biskop 
Erik Norman Svendsen 
kommer til kirken. 

Erik Norman Svendsen 
fortæller om sine erindrin-
ger fra et jævnt og muntert 
liv og om sin vej til bispeger-
ningen, der er blevet kronet 
med at være præst for kon-
gehuset. 

Alle er velkomne.

Fra borger til 
biskop

Ishøj: Det bliver både 
sjovt og drabeligt, når 
Girafklubben inviterer 
til sæsonens tredje bør-
neteaterforestilling lør-
dag den 10. november.

Forestillingen ’Det grum-
me eventyr om Medusas ho-
ved’ er en drabelig historie; 
en gyser som handler om 
den væmmelige slangehove-
dede Medusa, om mægtige 
guder, om det forfærdelige 
havuhyre, den fantastiske 
helt og den skønne lænkede 
prinsesse. Tør du se med? Så 
kom til Girafklubbens bør-
neteaterforestilling lørdag 
den 10. november klokken 
11. 

Vi skal sammen opleve to 
voksne mænd begynde at 
fortælle historien om den 
græske helt Perseus. Efter-
hånden bliver de selv så gre-
bet af den eventyrlige beret-
ning, at de ender med selv at 
måtte spille alle rollerne.Det 
bliver drabeligt og det bliver 
sjovt.

Teatret Asterions Hus har 
eksisteret siden 2003 og har 
gennem tid udviklet sit helt 
eget unikke, ekspressive 
udtryk. Deres stil er rå og 
ekstremt fysisk – nærmest 
akrobatisk eller dansende.

De har rejst Danmark 
tyndt og er altså nu på vej til 
Ishøj med deres forestilling 
om Medusa og alle de andre.

Billetter til børneteater-
forestillingen ’Det grumme 
eventyr om Medusas hoved’ 
kan, i lighed med Girafklub-
bens øvrige forestillinger, 
købes i Ishøj Kultur Café. 
Du skal blot medbringe dit 
medlemskort.

Girafklubben er en børne-
kulturklub i Ishøj for børn på 
0-14 år, hvor et gratis med-
lemskab giver adgang til en 
masse forskellige oplevelser. 
Nogle helt gratis og andre 
til meget lave priser. Der 
er endda særlige fordele til 
forældrene. Det koster ikke 
noget at blive medlem af 
Girafklubben. Du skal blot 

som forælder udfylde en ind-
meldelsesblanket på Ishøj 

Bibliotek eller i Ishøj Kultur 
Café. Herefter får barnet til-

sendt et medlemskort og sin 
helt egen giraf-ven. 

Girafk lubben inviterer til teater med gys
Grumt eventyr om Medusas hoved

Girafklubben holder børneforestilling 10. november. 

Ishøj: Det svenske jazzband 
Peoria spiller 11. november 
klokken 13.00 i Ishøj Kul-
tur Café. Jazzbandet blev 
dannet i 1960, dette højest 
rangerede svenske band fra 
Göteborg har opbygget et so-
lidt ry over hele Europa og 
USA for sin spændende og 
glade jazz. Musikken af Peo-
ria Jazzband omfatter jazz 
stilarter fra New Orleans 
og Dixieland og får det til at 
svinge. 

Ud over at sin store stan-
dard musik af Louis Arm-
strong, Bix Beidersbecke, 
Fats Waller og andre giver 
musikken altid en meget 
speciel touch. Peoria Jazz-
band har optrådt på adskil-
lige internationale jazz festi-
valer og har gjort otte ture 
til USA og i 2005 blev bandet 
inviteret til festivalen »Jazz 
Shanghaj« i Kina som var en 
spændende og interessant 
oplevelse for jazzbandet.

Peoria 
Jazzband fra 
Sverige på 
jazzscenen

Vallensbæk: Hjerteforenin-
gen fra Ishøj og Vallensbæk 
lokalkomite har fået folke-
tingspolitikeren fra Liberal 
Alliance, Thyra Frank, til at 
kigge forbi til Korsagergård, 
Vejlegårdsvej 121 i Val-
lensbæk 5. november klok-
ken 19.00. Thyra Frank vil 
komme forbi og fortælle om 
sine egne oplvelser af livet, 
men specielt om dagene på 
plejehjemmet Lotte. Thyra 

Frank er et muntert og livs-
glad menneske, der får sine 
tilhører i godt humør under 
sine foredrag. Det er gratis 
at deltage, men tilmelding 
er nødvendig. Hurtig til-
melding kan ske via mailen 
hjerteforeningen-ishoj-val-
lensbaek@live.dk eller på 
telefonnumrene 43530497, 
43626655 og på 23701452 i 
fra klokken 10.00-11.

Thyra Frank kommer 
til Vallensbæk

Skriver du digte til skri-
vebordsskuffen, er du en 
mester i at fortælle histo-
rier, kan du måske trylle 
eller synger og spiller du 
alene eller sammen med 
andre?

Hvis du kan svare ja til 
noget af ovenstående, så 
har du nu chancen for at op-

træde i Portalen, når man 
i weekenden den 24. og 25. 
november åbner husets sce-
ner for Greves lokale kultu-
relle talenter. Så har man 
lyst til at medvirke, er der 
ingen grund til at holde sig 
tilbage. Portalen modtager 
meget gerne forslag til op-
træden inden for alle genrer, 

både fra enkeltpersoner el-
ler grupper, der gerne vil op-
træde og fra publikum, der 
»kender nogen«. 

Skriv en mail til porta-
len@portalen.dk eller ring 
til Portalen på tlf. 43 97 83 
83. Ud fra alle de indkomne 
forslag sammensætter Por-
talens direktør Poul-Erik 

Mou, et forhåbentlig både 
varieret og interessant pro-
gram med tilbud til alle al-
dersgrupper. Det endelige 
program for weekenden of-
fentliggøres i Sydkysten og 
på Portalens hjemmeside 
midt i november.

Prøv kulturlykken i Portalen
Portalen søger lokale kulturelle talenter

Visesangere på sce-
nen ved sidste års 
lokale kulturweek-
end i Portalen.
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Tjørnholmvej, Solrød Strand
www.solrodbio.dk

Tlf. 5614 4422

Modig
Søndag 4. 11. kl. 14+16

 
Sover Dolly på 

ryggen?
Søndag 4. 11. kl. 19.30

Mandag 5. 11. kl. 10
(babybio)

 
Lawless

Tirsdag 6. 11. kl. 19.30
Onsdag 7. 11. kl. 19.30
Søndag 11. 11. kl. 19.30

 
Asterix og Obelix og 

Briterne
Søndag 11. 11. kl. 14+16

Lørdag 17. 11. kl. 14
Søndag 18. 11. kl. 14

Næste børne/familie
Gudstjeneste i Tune kirke

Lørdag d. 3. november 2012
kl. 12.00

www.tunekirke.dk 

Humor

Causeri om forskellige former for humor
Ved sognepræst Kristian Østergaard

Onsdag den 7. november kl. 19.30 
i Mosede Kirkes underetage.

Med udgangspunkt i Storm P kommer 
vi rundt om humor i dens mangeartede former

Kristian Østergaard er præst i Sorø
og vant til at sige tingene lige ud,

så der er lagt op til en aften, 
hvor smilet lokkes frem.

Alle er velkomne og der er fri entre.

Menighedsrådet
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Greve:  Karlsvog nen, 
selvejende daginstitu-
tioner i Greve, inviterer 
til foredrag med Lola 
Jensen, tirsdag den 13. 
november kl.19-21 i Por-
talen. 

Lola Jensen, familie-
vejleder gennem 29 år, og 
medvirkende på tv i diverse 
programmer vedrørende 
børneopdragelse, kommer 
og taler ud fra overskriften 

»Forældreinddragelse/op-
dragelse«.  

Lola Jensen vil komme 
ind på betydningen af 
at være en god kammerat, 
og have gode kammerater. 
Det er noget af det, der op-
tager mange forældre rig-
tigt meget. Hvordan kan 
man som forældre være gode 
rollemodeller, og dermed 
støtte sit barn i at udvik-
le den gode egenskab: At 

være inkluderende og en god 
ven.

På humoristisk vis formår 
Lola Jensen at give os som 
forældre mulighed for at gri-
ne af os selv, samtidig med 
at vigtige budskaber bliver 
leveret.

Så har I lyst til et par ti-
mer med plads til eftertænk-
somhed i forhold til egen for-
ældrerolle, og et godt grin, så 
mød gerne op denne tirsdag 

den 13. november klokken 
19.00 i Portalen i Greve. Der 
er gratis adgang til foredra-
get og det er efter princippet 
- først til mølle.

hm

Oplevelser

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

BILLETTER TLF. 43 97 83 00 
ELLER BILLETNET

WWW.PORTALEN.DK
PORTALEN@PORTALEN.DK

PORTALEN
GREVE TEATER- & MUSIKHUS

´s   

GALLERI PORTALEN
6 GRAFIKERE & 1 BILLEDHUGGER

Udstillingsperiode: 
20. oktober - 18. november

´s   

JAZZSCENEN
HVER LØRDAG KL. 13.00

3. november: Aarhus Jazz Orchestra –
”Duke Ellington Revisited”

10. november: Jesper Lundgaard Special
17. november: Paul Harrison Band

10. november kl. 20.00
11. november kl. 20.00

ANDREAS BO
”PLAGIAT” 

Billetpris 295 kr.

9. november kl. 20.00

ALPHABEAT
support: Noah

Billetpris 225 kr.

Billetpris 175 kr.

30. november kl. 20.30

DE GLADE SØMÆND

UDSOLGT!

16. november kl. 20.00

ERANN DD
& THE 

SOULBASTARDS

Billetpris 225 kr.

31. januar kl. 20.00

KIM LARSEN & KJUKKEN
Billetpris 320 kr.

Billetpris 100 kr.

22. november kl. 20.00

KNOW YOUR FISH
Genhør med Greve-band

Billetpris 150 kr. / Portalis-rabat

17. november kl. 20.00

VIGGO SOMMER
”En single går solo”

Billetpris 125 kr.

21. november kl. 20.00

NUALA KENNEDY 
BAND (IRL/SCO)

15. februar kl. 20.00

LITTLE FEAT (USA)
Billetpris 250 kr.

15. november kl. 20.00

CHR.
FUHLENDORFF

”Enestående”

Billetpris 180 kr.

10. november kl. 20.00

MIKAEL K & KLONDYKE
”Sange fra Udkantsland”

Billetpris 135 kr. / Portalis-rabat

3. november kl. 20.00

JOHNNY MADSEN, KNUD MØLLER, HENRIK FROM
Billetpris 250 kr.

Lola Jensen evner at for-
midle vigtige budskaber på 
humoristisk vis. Mød fami-
lievejlederen, når hun holder 
foredrag i Portalen tirsdag 
den 13. november.

Foredrag om 
forældrerollen
Foredrag med familievejleder Lola Jensen i 
 Portalen tirsdag den 13. november



Netto
0

www.solrodcenter.dk

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

600 P-PLADSER   •   BUS OG S-TOG LIGE TIL DØREN   •   OVER 50 SPECIALBUTIKKER   •   FØDEVARER OG DAGLIGVARER
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-så behøver du kun handle ét sted...

åbent
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SØNDAGS DE5
Kom og få 

fi ngrene i et godt 
tilbud i...

Søndag

Kærgården Original
350 g.

pr. stk.

15,-

Netto

Mandag til søndag 8.00-22.00
Irma

Mandag til søndag 9.00-20.00

SuperBrugsen

Mandag til søndag 9.00-20.00

Fakta

Mandag til søndag 8.00-21.00

pr. kasse 
med 20 stk.

Tuborg Julebryg i dåser 
med 33 cl.
max. 2 ks. pr. kunde

8995
Spar 30,-

Klementiner i net
1000 g. Spanien, kl. 1
Kg-pris 10,00

10,-
pr. net

Irmas blå eller 
brune kaffebønner
3 x 500 gr. Kg. pris 80,00

Spar mindst 24,-

3 poser

120,-

TILBUDDENE 

GÆLDER TIL 

OG MED SØND. 
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KUN
SØNDAG 4/11

KL. 10-16


