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Greve: 1000 elever, unge 
og forældre fra Greve og 
Solrød, kiggede forbi den 
nye gymnasiesal på Gre-
ve Gymnasium, da der 
var uddannelsesmesse 
med UUV - Ungdommens 
Uddannelses Vejledning.

»Tjek på fremtiden« var te-
maet for messen, der rettede 
sig mod de 15 til 17-årige, 
som har afsluttet eller er ved 
at afslutte grundskolen og 
ikke er i gang med en ung-
domsuddannelse. Det var lo-
kalafdelingerne i UUV Køge 
Bugt, som holder til i Greve, 
Køge, Solrød og Stevns, der 
inviterede, og vejlederne fra 
UUV var især glade for den 
store forældreopbakning til 
de unges valg af ungdoms-
uddannelse og for den mang-
foldighed af uddannelser, 
der var repræsenteret. Ud 

over de »gængse« repræsen-
tanter fra uddannelsesom-
rådet som erhvervs- og gym-
nasiale uddannelser var der 
også de internationale mu-
ligheder, produktionsskoler, 
søfartsuddannelser, Forsva-
ret, EGU, politiet med fl ere 
til stede på messen. 

Lektiefri HF
Vicerektor H.C. Pedersen fra 
Solrød Gymnasium glædede 
sig også over det store frem-
møde. 
 Han præsenterede, udover 
de kendte gymnasieuddan-
nelser, en helt ny næsten 
lektiefri HF-linje med en 
fast dedikeret lærerstab, 
som vil lægge vægt på den 
direkte anvendelse af fagene 
i arbejdslivet.

Ud over UUV’s vejled-
ningsstand var vejlederne i 

konstant cirkulation for at 
tale med elever og forældre 
om de mange overvejelser, 
der måtte være efter at have 
set på de mange mulighe-
der.  

- Det er af stor værdi, at 
kunne tilbyde »smagsprøver« 
på så mange uddannelses-
muligheder på et tidspunkt 
på dagen, hvor forældrene 
også har fri og kan være 
med, så vi er taknemmelige 
over det fi ne samarbejde med 
alle områdets uddannelser, 
sagde Rita Pape, UUV, som 
har koordineret den årlige 
begivenhed på Greve Gym-
nasium i fl ere år.
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på Vallensbæk Stationstorv
Lørdag den 1. december 
Kl. 12.00 tændes lysene på det store juletræ

Vi danser om juletræet og julemanden deler 
godteposer ud til alle artige børn...

Der vil være GRATIS æbleskiver og varm 
chokolade til alle fra kl. 12 til 15. 

MVH Centerforeningen
www.Vallensbaekstationstorv.dk

FISKEKONEN.DK
Telefon 7199 6767  info@fiskekonen.dk

FÅ FRISK FISK LIGE
TIL DØREN
Bestil inden klokken 20.00 
dagen før levering

HVERDAGSKASSEN 

GOURMETKASSEN

50% rabat på din første leverance 
op til kr. 500,-. Altid stort udvalg.
Ingen bindingsperiode - Ingen leveringsomkostninger

fra 129,-

fra 165,-

Shop
FISK online JUL

www.grevemidtbycenter.dk

I DIT LOKALE NÆRCENTER

GREVE            CENTERM

2012

Se det store JULEprogrampå side 3

www.grevemidtbycenter.dk

GLÆD DIG 
til Greve Midtby Centers 

store juleavis i Sydkysten 
i næste uge...

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

SØNDAGSÅBENT
25/11 kl. 11-15

Tilbuddet 
gælder kun 

søndag 25/11
kl. 11-15

PIET HEIN STAGER
Mars – Venus – Jupiter 
Gaveæsker med 2 eller 3 stager

Uanset førprisUanset førpris

NUNU -50%-50% 5x

Eyecode
3D-måling af:

Dit øje

Dit stel

Din synsadfærd

Større præcision

Discount eller 
5 x større 
præcision?
Valget er 
enkelt.

Anette & Kenn Magnussen
Ishøj By Center
Ishøj Lille Torv 3B
2635 Ishøj
Tlf. 43 53 82 18
email@magnussenoptik.dk
www.magnussenoptik.dk

Ishøj,

Mød os på 
Facebook

Anette & Kenn Magnussen
Ishøj By Center
Tlf. 43 53 82 18
email@magnussenoptik.dk
www.magnussenoptik.dk

Greve: Greve Strands Bad-
mintonklub, som torsdag 29. 
november fejrer 75 års jubilæ-
um,  er en nyskabende klub.

Nyskabende sportsklub

Unge er nysgerrige omkring deres fremtid
Uddannelsesmesse i Greve var velbesøgt af udbydere og gæster

Vallensbæk: Over 50 motio-
nister i Vallensbæk sluttede 
løbesæsonen af med en fælles 
løbetur. 

Motionister i fælles løb
Solrød: Solrød Gymnasium 
har markeret, at de naturvi-
denskabelig fag har fået deres 
faglokaler tilbage.

Videnskabeligt gilde

Søren og Mahdi får en snak om fremtidsmuligheden indenfor politiet under tirsdagens
uddannelsesmesse på Greve Gymnasium. 
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Ishøj: Politiet i Ishøj fik 
lørdagen anmeldelse om, at 
der skulle være blevet født 

ulovlige Amstraff hvalpe i 
en lejlighed i Strandgården. 
Det skriver DAGBLADET 
Roskilde. 

En enkelt betjent kørte til 
stedet, men da hoveddøren 
blev åbnet, blev han bidt i 
knæet af den voksne hund. 

Ejeren fi k den dog anbragt 
på toilettet, hvorefter de 
seks hvalpe blev taget med. 
De er nu anbragt i et dyrein-
ternat. Der venter ejeren et 
retsligt efterspil for begge 
forhold.

Greve: En 32-årig kvinde 
fra Karlslunde har den 16. 
november fået en betinget 
dom på 30 dages fængsel ved 
retten i Rodkilde. Det skri-
ver DAGBLADET Roskilde.

Kvinden var tiltalt for be-
drageri og dokumentfalsk, 
idet hun for godt et år siden 
solgte sin Fiat Punto til en 
mand for 15.000 kroner. 
Kvinden vidste, at den ikke 
var i lovlig stand, hvilket 
hun tilslørede ved at fremvi-
se en forfalsket synsrapport. 
I forfalskningen var udeladt, 
at der var konstateret alvor-
lige rustgennemtæringer på 
bilen.

I retten nægtede den til-
talte kvinde, men retten 
anså det for bevist, at den 
tiltalte var klar over, at 
synsrapporten var forfal-
sket.

To voterende dommere 
stemte for betinget dom. En 
voterende dommer stemte 
for betinget dom med sam-
fundstjeneste.

Købers erstatningskrav 
var 17.570,31 kroner. Selve 
erstatningsspørgsmålet er 
blevet henvist til et eventu-
elt civilt søgsmål.

Solgte bil med falske papirer

En 30-årige kvinde fra Greve 
har fået en dom på 30 dages 
betinget fængsel for at sælge 
en bil med falske papirer. 
Foto: Kim Rasmussen. 

Solrød: Midt- og Vestsjæl-
lands politi fortæller, at det 
søndag morgen klokken 
09.30 fi k en henvendelse fra 
en 52-årig mand fra Solrød, 
som undrede sig over mange 

henstillede effekter i skoven 
ved en tidligere brændt spej-
derhytte på Åsvej. Politiet 
kørte til stedet og fandt 10 
nyere cykler, en grill, golfta-
ske med indhold, taske med 

rulleskøjter, tre GPSere og 
handicap-P-tilladelser. Po-
litiet vil efter nærmere un-
dersøgelse af effekterne ud-
levere dem til ejerne.

jm

Stjålne genstande fundet

Ulovlige hvalpe blev taget 
med af politiet

Politiet leder efter ejermændene til nogle stjålne genstande, 
der er blevet fundet i Solrød. Arkivfoto: Kim Rasmussen. 
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Køb dit juletræ hos Sigurd
Fra 24/11 og hver weekend frem til jul 
kan vi tilbyde fæld-selv-juletræer 
og fældede.  Rødgran 75,- 
Nordmannsgran (max 2. m) 150,-
Derudover 100,- pr. meter
På vort julemarked har vi gran, 
adventskranse, dekorationer, nisser 
og julepynt. Gratis kaff e hele dagen.

Sigurd Larsen  Tykmosevej  47  ·  Solrød  ·  Tlf. 56 14 06 62
www.juletraeet.dk

Åbent fra kl. 10-16

  

Giv en JULEGAVE 
med indhold eks.

Tilmelding til AOF

Ring til os på telefon 43 69 10 75
www.aof-greve.dk 

3 søndage med hækling 
af små fi gurer m.v.

4 onsdage med planter på 
terrassen og altanen

En weekend med tegning med farveblyanter

En søndag med sundere slik uden sukker

-eller rundvisning på Københavns Rådhus med 
rådhuspandekager

Vi udsteder også Gavekort. 

Priser, tid og sted: 
Ring til AOF og hør nærmere tlf. 43 69 10 75 
eller se på hjemmesiden: www.aof-greve.dk 

Velvære for dig og dine fødder
Et besøg hos os er en afslappende oplevelse som giver 
dig fornyet velvære og energi. Behandlinger udføres også 
i hjemmet.

Vælg mellem:
Almindelig fodbehandling                              
Kompliceret fodbehandling                           
Luksus Aqua Spa fodbehandling                   

Fodbehandlingerne indeholder:  
 - afslappende fodbad som blødgør hud og negle
 - negle klippes og rettes på den korrekte måde
 - hård hud og ligtorne fjernes nænsomt
 - creme, der passer til din hudtype påføres.

JULEN 
NÆRMER SIG!Glæd en du holder af med et gavekort til en lækker fodbehandling – eller giv et lækkert gavesæt til en du holder af.

Klinik for fodterapi
v/statsautoriseret fodterapeut
Anya S. Nielsen
Tlf: 4613 8510 • www.tunefod.dk
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Greve: Faldende børne-
tal i Greve Kommune 
betyder, at to daginsti-
tutioner skal lukkes. I 
forældregruppe er man 
overbevist om, at Lunde-
gårdens Børnehave skal 
lukkes. 

Forældre, der har deres 
børn i Lundegårdens Bør-
nehave, er bekymrede for, 
at en lukning at børnehaven 
kan være på vej inden for 
en overskuelig periode. Be-
kymringen for en lukning er 
så stor, at forældrene er be-
gyndt at arbejde på at star-
te en privatbørnehave. Og 
blandt forældrene er man 
overbevist om, at en lukning 
af børnehaven er på vej.

- Ikke nok med at ryg-
terne svirrer, så har de også 
fjernet ventelisten til børne-
haven. Jeg tror, at kommu-
nen har set sig blinde på, at 
Lundegården ikke er en in-
tegreret institution, og der-

for vil have, at Lundegården 
skal lukke. Jeg synes ikke, 
at kommunen har modsagt 
mig, og sagt »ro på«. Hvis 
man ikke kigger kvalitativt 
på institutionerne, så vil jeg 
gerne anfægte det, fortæl-
ler Torben Rix, der taler på 
vegne af forældregruppen i 
Lundegårdens Børnehave. 

Med Lundegårdens Bør-
nehaves placering i Tune 
har man i forældregruppen 
svært ved at se, hvorfor poli-
tikerne skulle kaste sig over 
en lukning af børnehaven. 

- Med de kommende boli-
ger i området omkring Lun-
degården, vil det være un-
derligt, hvis man vælger at 
lukke en børnehave i områ-
det, lyder det fra Torben Rix 
og forældregruppen.

Den konservative formand 
for Børne- og ungeudvalget, 
Brigitte Jerkel, bekræfter, 
at der skal lukkes daginsti-
tutioner i Greve, men hun 

kan ikke fortælle om Lun-
degårdens Børnehave snart 
er fortid, da sagen om luk-
ningen af daginstitutioner 
skal behandles på lukket 
dagsorden, da det berørte 
personale skal være de før-
ste, der får besked om, hvor 
lukningerne sker. 

- På grund af faldende 
børnetal skal der lukkes to 
institutioner i 2013, men 
der er ikke sat navn på in-
stitutionerne endnu. Sagen 
har været oppe i Børne- og 
ungeudvalget, men den skal 
op igen, da der er yderligere 
opklarende spørgsmål, for-
tæller Brigitte Jerkel (K).

 Sagen om hvilke to insti-
tutioner, der må lade livet i 
løbet af 2013 vil blive afgjort 
27. november, hvor sagen 
vil blive behandlet hele tre 
gange på samme dag. Først 
vil sagen endnu en gang 
blive behandlet i Børne- og 
ungeudvalget. Herefter skal 

sagen behandles i Økono-
mi- og planudvalget, inden 
samtlige medlemmer af by-
rådet skal tage endelig stil-
ling til, hvilke to institutio-
ner, der skal lukkes. Alle tre 
behandlinger af sagen vil 
foregå på lukket dagsorden.

Det ærgrer forældre-
gruppen fra Lundegårdens 
Børnehave, at den endelige 
behandling af, hvilke insti-
tutioner, der skal lukkes, 
kommer til at foregå på luk-
ket dagsorden.

- Det er dybt useriøst, at 
vi ikke kan blive hørt på 
byrådsmødet. Det er dybt 
beklageligt, lyder det fra 
forældregruppen.

jm 

To institutioner står for skud i Greve
Usikker fremtid for daginstitutioner i Greve

Brigitte Jerkel (K) og det øv-
rige byråd skal 27. november 
beslutte, hvilke daginstituti-
oner i Greve, der skal lukkes. 

Ishøj: En 22-årig mand fra 
Gilleleje kunne ikke for-
klare sig ud af, at han ikke 
havde førebevis, da han 

blev standset på Ishøj Sta-
tionsvej natten til tirsdag 
klokken 00.20.
Han kørte i en sort Golf 95 

personbil, da politiet stand-
sede ham.

Her indrømmede den 
22-årige først, at han ikke 

havde taget kørekort, hvor-
efter han opgav et navn og 
personnummer på en an-
den 22-årig fra Rødovre.

Da politiet stillede kon-
trolspørgsmål ,  kunne 
manden ikke svare fyldest-
gørende. Han er nu sigtet 

for falsk anklage og kørsel 
uden føreret. Det skriver 
DAGBLADET Roskilde.

Bilist gav sig ud for at være en anden 

MJ Massage
-Vejen til en smertefri hverdag

På klinikken tilbydes fysiurgisk massage og akupunktur i 

hyggelige afstressende lokaler.

Over Bølgen 2A, 1. sal, Waves
 2670 Greve Tlf. 22 55 33 46

Kom ind og køb din julegave/adventgave 
hos MJ Massage. 
Frem til d. 22. december 
sælges gavekort i fl otte 
æsker.

Priser:
Massage 30 min.  kr. 230,-
Massage 45 min.  kr. 340,-
Massage 60 min.  kr. 450,-
Akupunktur          kr. 300,-
Sports/ 
arbejdsskader       kr. 350,-

Klinik i Waves

Book online på: www.mjmassage.dk
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Greve: Bolig og Pante-
brevsdirektør Søren Zak, 
der er bosiddende i Gre-
ve, har lørdag den 1. de-
cember 40-års jubilæum i 
Arbejdernes Landsbank, 
hvor han er kendt som 
Mr. TotalKredit. Og hvis 
der er en succes, som Sø-
ren Zak kan tage æren 
for, så er det i allerhøje-
ste grad det meget vellyk-
kede samarbejde mellem 
Arbejdernes Landsbank 
og TotalKredit. 

Banken besluttede sig i 
1990 for at gå med i Total-
Kredit, og Søren Zak fik 
med det samme ansvar for 

implementeringen. Det be-
tød blandt andet, at han i 
de første år med TotalKre-
dit rejste landet rundt for 
at undervise omkring 400 
medarbejdere i Arbejdernes 
Landsbank. Derfor er han 
også et særdeles kendt og 
vellidt ansigt, når han bevæ-
ger sig rundt i alle bankens 
afdelinger.

Søren Zak startede også 
Pantebrevsafdelingen op 
i 1986, og her er endnu en 
succeshistorie, for afdelin-
gen har i dag en beholdning 
på over 300 millioner med 
en årlig omsætning på 120 
millioner.

Banken overtog nogle 
ejendomsselskaber i 1996, og 
Søren Zak blev direktør for 
disse selskaber og drev dem 
sideløbende med de øvrige 
opgaver i banken frem til 
2003, hvor selskaberne blev 
solgt med succes for banken 
og selskabets aktionærer. 
Senest er andelsbolig- og bo-
ligforeninger kommet til.

Flittig og positiv
Kollegaer beskriver Søren 
Zak som flittig, hamrende 
dygtig, glad og positiv. Det 
kan ikke undgås at blive 
smittet af hans gode humør 
i hans selskab.

- Jeg er særlig stolt af 
TotalKredit, der er et godt 
produkt for kunderne og 
banken med en balance på 

over 24 mia. Personligt er 
jeg også glad for, at jeg sta-
dig har kontakt til bankens 
medarbejdere og kan give 
nye som gamle fi lialfolk fag-
lige input. Mit arbejde er jo 

en stor del af min livsstil, så 
jeg stopper ikke foreløbig - 
siger 61-årige Søren Zak.

Han begyndte sin færd i 
banken 1. december 1972 
efter aftjent værnepligt og 
var forinden blevet bankud-
dannet i Landmandsbanken 
(nuværende Danske Bank). 

Han startede i Arbejder-
nes Landsbank i Filialen 
på Frederiksberg, men kom 
hurtigt til det daværende ho-
vedkontor, hvor han var ind-
til opstarten af Pantebrevs-
afdelingen i 1986, hvor han i 

øvrigt fi k én af bankens før-
ste pc’ere i 1988. Den koste-
de dengang 88.000 kroner 
- dog inklusiv en printer. 

I dag bruger han sin fri-
tid i Greve sammen med sin 
kone Tina og sine to bonus-
børn, Casper og Camilla. 
Men Søren Zak får også tid 
til at synge i Køge Bugt Ko-
ret og være forsanger i et 
rockband.

Han er også kasserer, be-
styrelsesmedlem eller revi-
sor i fl ere foreninger.

Derudover rejser han og 
Tina alt, hvad de kan over 
hele verden og nyder livet.

Søren Zak’s jubilæum 
markeres med en reception 
fredag den 30. november fra 
klokken 14-16 i Direktionens 
lokaler i Panoptikon, Bane-
gårdspladsen 1, 2. sal, 1502 
København V. 

Dørene er åbne, og alle 
er velkomne til at komme 
forbi.

Navne

Nyt

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

Din personlige bedemand
Greve • Karlslunde • Solrød

Marie e
Jørgensen

Steen
Jørgensen

Søren
Schwartzkopf

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

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

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

Mr. Totalkredit har 40-års jubilæum
Søren Zak, Greve, fejrer 40-års jubilæum i Arbejdernes Landsbank med åbent hus fredag den 30. november

Solrød: Socialdemokra-
terne i Solrød valgte 
borgmesterkandidat 
på foreningens ekstra-
ordinære generalfor-
samling på Solrød Bib-
liotek mandag den 19. 
november.

Det blev socialdemo-
kraternes byrådsgrup-
peformand og formand 
for Familie- og uddannel-
sesudvalget, Tonny Lau-
ridsen, Svenstrupvang 4, 
Havdrup, der endnu en 
gang skal stå i spidsen for 
Socialdemokraterne ved 
valget til Solrød Byråd 
den 19. november 2013.

- Det er en erfaren po-
litiker, som generalfor-
samlingen valgte, idet det 
bliver Tonny Lauridsens 
sjette valgperiode. Han 
har siden 1990 arbejdet 
med stort set alle sider af 
kommunalpolitik i Solrød 
byråd. Som politiker er 
han kendt for, at han kan 

samarbejde med alle til 
gavn for kommunen bor-
gere, siger formanden for 
Socialdemokraterne i Sol-
rød, Gerhard Simonsen.

Herudover behandlede 
generalforsamlingen for-
skellig procedure i forbin-
delse med opstilling af by-
rådskandidater.

Tonny Lauridsen 
borgmesterkandidat
Tonny Lauridsen sjette valgperiode i Solrød Byråd

Tonny Lauridsen er igen Socialdemokraternes borgme-
sterkandidat i Solrød.

Bolig og Pantebrevsdirektør 
i Arbejdernes Landsbank, 
Søren Zak, Greve, har 40-års 
jubilæum.

Greve: Selv om Stine Øhr-
strøm fra Karlslunde net-
op har afsluttet sit studie 
til indretningskonsulent 
på Arkitektskolen for 
Indretningsdesign, tæl-
ler hun allerede fl ere for-
retninger - blandt andet 
i Greve Midtby Center 
- blandt sine kunder. 

Men også fi rmaer, private, 
sommerhusejere og folk med 
et hjem til salg står i hen-
des kartotek. Den 38-årige 
indretningskonsulent fra 
Karlslunde har ellers gen-
nem 17 år slået sine folder 
som kontorassistent og chef-
sekretær, indtil hun for tre 
år siden sagde sit job op for 
at hellige sig indretningen.

- Vores dejlige hus i Karls-
lunde var konstant under 
ombygning og ommøblering 
- jeg kan jo ikke lade være. 
Derfor tog jeg skridtet fuldt 
ud, så jeg i dag kan forene 
min hobby og mit arbejde. 
Uddannelsen har jeg mest 
taget for at lære om, hvorfor 

jeg gjorde, som jeg gjorde, 
når jeg indrettede. Men jeg 
har også lært mange andre 
ting, som jeg ikke vidste, 
blandt andet om gang- og fri-
arealer, hvordan man bedst 
indretter en handicapbolig, 
og hvad der kan sælge et 
hus, der allerede har været 
på markedet for længe, siger 
Stine Øhrstrøm.

I dag driver hun sit eget 
indretningsfirma, Angels-
Home, hvorfra hun blandt 
andet hjælper med udstil-

linger i den internationalt 
anerkendte butik Honning 
og Flora på Egholm Slot ved 
Kr. Hyllinge, ligesom hun gi-
ver butiksvinduer og private 
hjem et kærligt løft.

Firmanavnet, Angels-
Home, er ikke nogen tilfæl-
dighed.

- Jeg elsker engle og sæt-
ter dem op overalt i mit 
hjem. Med firmaet er det 
min drøm - i overført be-
tydning - at »plante« engle 
i folks hjem på den måde at 
forstå, at de får et hjem, hvor 
de trives bedre og hygger sig 
mere. Samtidig med at det 
selvfølgelig også er praktisk 
indrettet, siger Stine Øhr-
strøm, der gør en dyd ud af 
at bruge mange af folks pri-
vate ting og forny boligen på 
bedste måde.

Hjemmesiden www.An-
gelsHome.dk er allerede 
meget besøgt og opdateres 
løbende med nye projekter 
samt inspiration.

Indretningskonsulent 
allerede i gang
Nyuddannet indretningskonsulent lever af sin hobby

Stine Øhrstrøm fra 
Karlslunde er nyuddannet 
indretningskonsulent men 
har allerede fl ere forretnin-
ger som kunde. Blandt andet 
i Greve Midtby Center. 



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
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25/11

SØNDAGS DE5
Kom og få 

fi ngrene i et godt 
tilbud i...

Netto
0

-så behøver du kun handle ét sted...

Søndag

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

Irma kronelys 
Ren stearin
Pris pr stk. 1,50

150,-
2 pk. á 50 stk.

Spar 80,-

www.solrodcenter.dk

Nyrøget dansk 
HAMBURGERRYG  
(kg 59,90)

pr. 1/2 kg

2495

KUN
SØNDAG 25/11

KL. 10-16

KUN
SØNDAG & 

MANDAG

Spar 240,70

Gran Rosso, 
Negroamaro
Puglien
Italien
pr. fl . 69,95

179,-
6 flasker

Bakkegårdens æbleskiver 
Dybfrost, 560g, Kg-pris 17,86

pr. pose

10,-

Julemusik,
julegodter &

Lotto

Når juletræet tændes fredag kl. 16, så ved 

vi at julen i Solrød Center er i gang.

Julen 2012 byder på masser af nisser

og traditioner, en juleby med masser af hygge 

og butikker der bugner af varer.

Vi ses...



&
... og juleglade tilbud

Det handler om
Fødevarer      God Service

SuperBest Karlslunde

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 25. november
til og med lørdag den 1. december 2012, hvor andet ikke er nævnt.

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

HUSK!ÅBENT HVERSØNDAG
kl. 10-18

ApassO
Puglia IGT
AppassO er som skabt til det danske marked. 
Producenten har taget nogle af de allerbedst 
sælgende italienske vine i Danmark – og kombi-
neret de bedste elementer fra disse! Hvor svært 
kan det være? Druerne til AppassO (80% Primi-
tivo og 20% Aglianico) kommer fra vinstokke, 
der er mere end 50 år gamle. Vinmarkerne er 
beplantet således, at vinstokkene og dermed 
også drueklaserne bliver blæst igennem af 
de varme sommervinde, der dermed tørrer 
druerne, så de bliver ekstra intense og eks-
traktrige med dejlig sødme og koncentration. 
Efter høsten, og efter vinen har gæret færdig, 
foregår lagringen på franske egetræsfade i 
ikke mindre end 12 måneder. AppassO er en 
kompleks, aromatisk, intens og ekstraktrig 
rødvin. Smagen er fyldig og rund med et 
strejf af solbær og mørke kirsebær samt et 
snert af vanilje fra fadlagringen og ikke 
mindst den fantastiske afsluttende smag af 
frugtsødme. Nyd den ung eller lad den hvile 
i op til 5 år efter høsten. Velegnet til de fleste 
kødretter – fjerkræ, svin, lam eller okse, 
stegt, grillet eller kogt og til krydrede retter.
God fornøjelse!

Normalpris pr. flaske 94,95

Clementiner

10 stk.

10,-

Apasso 
2009/2010
75 cl. – Italien.

3 flasker

169,-

Slagteren tilbyder 
tykstegsbøffer
650-700 g.

4 stk.

6995

Kløver 
Risalamande
450 g.

Delikatessen 

tilbyder maden 

til julefrokos-

ten fra kr. 110.- 

pr. kuvert kom 

ned og få en

snak med 

vores slagter 

og delikatesse 

piger!

2 stk.

25,-



Spangsberg 
flødeboller
180 g. Flere varianter.

FRIT VALG

Pr. pakke

20,-

SPAR

995
pr. stk.

Aktivitetskalenderdecember 2012

På gensyn og glædelig jul

Lørdag den 1. december 
Fra kl. 1000-1400. Kom og få et gratis honning-
hjerte og pynt det sammen med vores bager 
afdeling.

Hver dag i hele december 
Børn ifl g. med en voksen får 1 gratis clementin.

Hver dag – frem til og med 
den 23. december
Vi trækker lod om en julegave til børn under 
12 år. Kom ned i butikken og deltag i konkur-
rencen. Du kan udfylde en kupon hver dag!

Uge 48-49-50 og 51 
Vi udtrækker en købmandskurv til 500,- for de 
voksne. Kom ned i butikken og deltag i konkur-
rencen. 

Hver søndag i december
Bageren giver en julebolle til børn ifl g. med en 
voksen.

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 25. november
til og med lørdag den 14. december 2012, hvor andet ikke er nævnt.

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

HUSK!ÅBENT HVERSØNDAG
kl. 10-18
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Greve: Uddannelsesmes-
sen Tjek på Fremtiden, 
som UUV Køge Bugt af-
holdt på Greve Gymna-
sium tirsdag, trak næ-
sten 1000 elever, unge og 
forældre til fra Greve og 
Solrød. 

Vejlederne fra UUV var 
især glade for den store for-
ældreopbakning til de unges 
valg af ungdomsuddannelse 
og for den mangfoldighed af 
uddannelser, der var repræ-

senteret.
Arrangementet begyndte 

i den store nye multisal på 
Greve Gymnasium med et 
indlæg af to unge kvinder 
fra UUVs rollemodelkorps 
Next Step. Next Step er 
unge, der arbejder frivilligt 
med at inspirere andre unge 
ved at fortælle deres egne 
uddannelseshistorier. Deref-
ter var der frit slag for enten 
at udforske de mange mes-
sestande eller høre et oplæg 

fra forskellige uddannelser 
om lige netop deres tilbud.

Ikke klar til gymnasiet
Didar fra 8. klasse havde 
sin mor med til messen og 
fulgtes også med Berfin 
fra 9. klasse. De var meget 
interesserede i den nye 10. 
klasses skole i Greve. Ber-
fi n føler sig ikke helt parat 
til at starte i gymnasiet og 
vil vælge 10. klasse for at 
forbedre sit standpunkt, og hun sagde med et stort smil: 

- Det er bare så fedt, at 
den kommer til at ligge lige 
ved siden af gymnasiet, så 
man er i nærkontakt med 
sine venner, som går direkte 
i gymnasiet. 

Og det var hun ikke den 
eneste, som bemærkede. I 
de tilstødende lokaler, hvor 

de forskellige uddannelser 
holdt oplæg, var der stort 
ryk-ind til alle tre omgange 
for Greve 10. klasse.

Vicerektor HC Pedersen 
fra Solrød Gymnasium glæ-
dede sig også over det store 
fremmøde. Han præsente-
rede, udover de kendte gym-
nasieuddannelser, en helt 

ny næsten lektiefri HF-linje 
med en fast dedikeret lærer-
stab, som vil lægge vægt på 
den direkte anvendelse af 
fagene i arbejdslivet.

Betjent eller soldat?
Søren og Mahdi fra 9. klasse 
havde både besøgt politiets 
og forsvarets bod, og var på 
vej ind for at høre mere ved 
oplægget fra Forsvaret. De 
var interesserede i at blive 
klogere på krav til alder og 
karakterer for at blive enten 
politimand eller soldat. På 
spørgsmålet om hvorfor de 
netop vil den vej, sagde de 
nærmest i munden på hin-
anden: 

- Vi vil gerne bruge vores 
hjerne, men vi vil også gerne 
have et arbejde, hvor man 
hele tiden skal være i god 
form og være sund. Politi el-
ler soldat kræver lige netop 
det, derfor vil vi høre mere.

UUVs vejledere var mødt 
talstærkt frem, og udover 
UUV’s vejledningsstand, 
var vejlederne i konstant 
cirkulation på gulvet, hvor 
elever med forældre kunne 
få en snak om deres overve-
jelser efter at have set på de 
mange muligheder. 

- Det er af stor værdi, at 
kunne tilbyde »smagsprøver« 
på så mange uddannelses-
muligheder på et tidspunkt 
på dagen, hvor forældrene 
også har fri og kan være 
med, så vi er taknemmelige 
over det fi ne samarbejde med 
alle områdets uddannelser, 
sagde Rita Pape, UUV, som 
har koordineret den årlige 
begivenhed på Greve Gym-
nasium i fl ere år.

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

Læs mere på: www.danishcarpetgallery.com

Danish Carpet Gallery 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

PRISKRIG
ÆGTE TÆPPER

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

NYE KASHMIR SUPER
GARDEN IVORY BLUE - Str. 200 x 300 cm
Butikspris14.995,-

NETPRIS11.800,-
NU
KR.5.900,-

Bestil online på
strand-pizza.dk

og få leveret til døren 
i hele 2670 for kun 10,-

min. køb kr. 70,-
v. telefonbestilling levering fra 25,-

Hurtig levering - ALTID indenfor 30 min

Mandag-fredag 
16-22

Lørdag-søndag
12-22

Tlf: 43 69 21 23

GREVE STRANDVEJ 10
2670 GREVE

3 ALM PIZZAER
Nr. 1-11

145,-

2 ALM PIZZAER
Nr. 1-11

med 1.5 ltr. sodavand

135,-

E L I T E

Fremtiden er et tilløbsstykke i Greve
Mange spørgsmål blev stillet og besvaret på uddannelsesmesse i Greve tirsdag

Det var to friske rollemodeller, der bød velkommen, med bud-
skabet om, at alle bør vælge og gennemføre en ungdomsud-
dannelse.

Der var fra start 850 deltagere i arrangementet og senere stødte ca. 150 til.

Søren og Mahdi får en snak om fremtidsmuligheden indenfor 
politiet.

Ishøj: Der er blevet stjålet 
en motorbør fra Strand-
gårdsskolen på Ishøj Søvej.

Tyveriet fandt sted for en 
uge siden, men motorbøren 
er endnu ikke fremkommet. 
Børen er gul, af mærket 
Multitip Elstar og har an-
skaffelsesværdi på 54.000 
kroner. Skulle man støde på 
den i byrummet, bør man 
ringe til politiet på 114.  

Tog motorbør



Den 27. november får vi besøg af en diabetessygeple-
jerske fra Steno, som holder oplæg om diabetes-
medicin. Efter oplægget vil hun være behjælpelig i for-
hold til at svare på spørgsmål, der relaterer sig til 
dia betes.

I cafeen serverer vi gratis the og kaffe samt smag-
sprøver fra Diabetesmadskolen, og sundhedsformi-
dlerne vil give dig inspiration til at leve sundere og 
mere aktivt.  

Cafeen er åben fra kl. 15:00-17:00 i Cafe Ask, 
Dige huset 9, 2670 Greve.

Få mere viden om arrangementet ved at kontakte 
projektleder Kira Gilling Hansen, Center for 
Sunhed & Pleje på telefon 60 35 46 62 eller e-mail 
kgh@greve.dk    

GREVE BIBLIOTEK
Julekoncert på Greve Bibliotek
Hundigekoret optræder med både kendte og ukendte 
julesange og -salmer, og vi får lov at synge med på no-
gle af sangene.

Biblioteket sørger for 1 glas vin & lidt julegodter

Mandag 3. december kl. 19.30 på Greve Bibliotek.

Billetter á 40 kr. købes på biblioteket eller bestilles på 
tlf. 43 95 80 00. Børn gratis med.

LANDZONETILLADELSE
Greve Kommune har den 8. november givet land-
zonetilladelse til fl ytning af en ridebane på ejendom-
men Kildebrøndevej 42.

Yderligere oplysninger kan fås på kommunens 
hjemmeside www.greve.dk/landzone  eller ved telefon-
isk henvendelse til Teknik- og Miljø, tlf. 43 97 94 01

NATURPLEJE PÅ STRANDEN
Greve Kommune udfører i de kommende uger natur-
pleje på stranden ud for Glentevej og sydover.

Naturplejen på stranden udføres for at aggressive 
plantearter ikke skal brede sig og ødelægge vækstbet-
ingelserne for de hjemmehørende arter.

Du kan læse mere om naturplejen på 
www.greve.dk/naturpleje. 

INFORMATIONSMØDE FOR 
 FRIVILLIGE
Greve Kommune og Ældre Sagen søger frivil-
lige til motiverende IT-indsats

Er du tryg ved at bevæge dig rundt i den digitale ver-
den og har lyst til at motivere ældre borgere? Så har du 
mulighed for at være med i et spændende og stort ud-
viklingsprojekt.

Greve kommune og Ældresagen er gået sammen om 
en extraordinær indsats for hjælpe ældre borgere i 
gang med IT og digitale løsninger. Sammen med hjem-
meplejen, pleje- og dagcentre, biblioteket og Borger-
service oprettes fem ’mobile korps’ bestående af både 
medarbejdere og frivillige. Korpsene skal bidrage til at 
udvikle kreative bud på, hvorledes vi sikrer at alle får 
en mulighed for at betjene IT og dermed får glæde af 
alle de praktiske, sociale og kreative løsninger, der 
fi ndes i den digitale verden.

Projektet løber frem til 2016, samarbejder med RUC og 
digitaliseringsstyrelsen, forventer at nå ud til fl ere 
tusinde borgere i Greve og har som mål, at udvikle me-
toder der kan inspirere mange andre af landets kom-
muner.

Er du interesseret og har lyst til at engagere dig i ind-
satsen, så kom til et informationsmøde, fredag d. 7. 
december, kl. 10 på Rådhuset, lokale 1.

Tilmelding og spørgsmål til projektleder 
Eva Ahrensburg, eah@greve.dk, tel. 2338 6791.

KOM TIL DIABETES OG 
 HJERTECAFE I ASKERØD
Greve Kommune afholder Diabetes- og Hjertecafé tirs-
dag den 27. november i Cafe Ask. Det sker i samarbe-
jde med Cafe Ask, Hjerteforenigen og Diabetesforenin-
gen i Greve, som gennem længere tid har samarbejdet 
omkring fl ere cafe arrangementer.

Nyt fra Greve Kommune

BYRÅDSMØDE
Greve Byråd holder ordinært møde tirsdag den 27. no-
vember kl. 19.00. Der er offentlig adgang til mødet, og 
der er spørgetid den første halve time.

Dagsordenen kan ses på www.greve.dk/dagsordener 

JULETRÆET TÆNDES VED  
GREVE RÅDHUS
Borgmester Hans Barlach inviterer igen i år alle små og 
store Greveborgere til tænding af juletræet på pladsen 
foran Greve Rådhus onsdag den 28. november kl. 16.45.

Arrangementet starter med at vi kommer i julestemning 
med julemusik leveret af Greve Kommunale Musik-
skoles orkester, GUO. Klokken 17.00 tændes juletræet 
af borgmesteren, og derefter synges et par af julens 
sange akkompagneret af orkesteret  GUO. Der uddeles 
godteposer til de fremmødte børn.

Arrangementet slutter ca. 17.30.

UDBETALING DANMARK
1. december 2012 overgår administrationen 
af barselsdagpenge til Udbetaling Danmark

Nogle borgere vil snart opleve, at de ikke længere får 
deres penge fra kommunen, men fra den nye myn dig-
hed Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark blev 
oprettet, da den tidligere regering og KL besluttede at 
samle en række af kommunernes opgaver i en central 
myndighed. 

For borgere
Fra den 1. december 2012 overtager Udbetaling 
 Danmark administrationen af dine barselsdagpenge. 
Du kan fremover søge om barselsdagpenge på 
www.borger.dk eller ringe til Udbetaling Danmark på 
70 12 80 64 for at få råd og vejledning. 

Udbetaling Danmark overtager også 
•  administrationen af dagpenge ved pasning af alvor-

ligt syge børn
•  administrationen af dagpenge ved graviditetsbetinget 

sygefravær

Selvbetjening på borger.dk kræver et Nem ID. Det kan 
du få ved at gå ind på www.nemid.nu. 

For virksomheder
Som virksomhed skal du fortsat søge om dagpengere-
fusion på www.virk.dk. Udbetaling Danmark kan fre-
mover rådgive og vejlede om refusion af barselsdag-
penge på 70 12 80 64. 

Kontakt Udbetaling Danmark om…
Fra den 1. oktober 2012 skal du kontakte Udbetaling 
Danmark på telefon 70 12 80 62 eller gå ind på 
www.borger.dk, hvis du har spørgsmål om familie-
ydelser. Fra den 1. december 2012 skal du kontakte 
Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 64 eller gå ind 
på www.borger.dk, hvis du har spørgsmål om barsels-
dagpenge.

Du kan læse mere på www.udbetalingdanmark.dk

Greve Kommune

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

Elektronisk selvbetjening:

www.greve.dk - døgnet rundt

Åbningstider:

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

Fredag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket

Telefontider:

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

Greve Kommune
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Elever kunne foruden de nye lokaler glæde sig over, at der blev budt på røde pølser.Mandag var der rejsegilde på de nye naturvidenskabelige faglokaler.

Solrød: I strålende sol-
skin vajede kranse og 
fl ag mandag over Solrød 
Gymnasium for at mar-
kere, at de naturviden-
skabelige fag, biologi, 
bioteknik, fysik og kemi, 
har fået deres faglokaler 
tilbage i en meget forbed-
ret stand.

Med rejsegildet blev det 
markeret, at den største 
del af den naturvidenska-
belige fl øj igen kan bruges. 
Kun den nye tilbygning med 
endnu to store klasselokaler 
mangler at blive færdiggjort, 
men de forventes at kunne 

tages i brug efter jul. 
Hele f løjen har fået nyt 

ventilationsanlæg, nye gul-
ve og er blevet renoveret, så 
lokalerne fremstår som lyse 
og meget funktionelle i for-
hold til den eksperimentelle 
undervisning, som er en væ-
sentlig del af de naturviden-
skabelige fag.

Som kemi- og fysiklærer 
Finn Lindquist Lysell begej-
stret sagde under en frem-
visning af et af lokalerne, 
hvori han havde nogle kemi-
forsøg i gang:

- Se lyset, det er så klart, 
at det næsten virker som 

dagslys. Og så kan det dæm-
pes, alt efter hvad der skal 
foregå i klasselokalet. De 
hvide vægge sammen med 
det nye, lyse gulv og oven-
lyset bevirker, at lokalet 
fremstår næsten skinnende, 
hvilket naturligvis er en stor 
fordel i forbindelse med for-
søgsarbejdet i såvel biologi, 
kemi og fysik.

Tydeligvis glade 
Også eleverne var tydeligvis 
glade for at være vendt til-
bage til de faglokaler, hvor 
det eksperimentelle arbejde 
kan udføres. 

En anden af fysiklærerne, 
Niels Drejer Sørensen, for-
talte, at netop lyset er en 
stor forbedring i de nye lo-
kaler.

- Det er nye LED-lamper, 
som styres af lysindfaldet i 
rummet. Man skal ikke selv 
tænde lyset, når man kom-
mer ind – det tænder auto-
matisk, lige som det forstær-
kes eller dæmpes alt efter 
lysmængden, som tilføres 
rummet fra vinduerne. 

Som det sig hør og bør ved 
ethvert rejsegilde, bød rek-
tor Bjarne Thams på pølser 
og saftevand til de mange 

elever, lærere og håndvær-
kere, der var mødt op for at 
fejre begivenheden. Bjarne 
Thams sprang resolut op på 
et stillads og benyttede her 
lejligheden til at takke alle 
de involverede parter: ele-
ver, lærere, håndværkerne, 
pedellen John Randrup, 
som har haft en meget vigtig 
funktion som mellemmand 
mellem håndværkerne og 
bygherre under hele bygge-
riet, samt arkitektfirmaet, 
som i samarbejde med re-
præsentanter for brugerne, 
lærerne i de naturvidenska-
belig fag, har skabt det re-

sultat, der efter jul står helt 
færdigt til glæde for hele 
skolen. 

Og ikke mindst takkede 
Bjarne Thams de mange ele-
ver, som trods de manglende 
faglokaler og den til tider 
lidt trange plads på skolen 
har levet med generne med 
den klare bevidsthed om, at 
det snart ville blive bedre.

- Og skal vi så ikke til slut 
råbe et trefoldigt hurra for 
Solrød Gymnasium, slut-
tede Bjarne Thams, hvoref-
ter man gik over til de røde 
pølser.

Videnskabeligt gilde på gymnasiet
Solrød Gymnasium har markeret, at den største del af den naturvidenskabelige fl øj igen kan bruges

Solrød: Efter grundige 
beregninger i Postområ-
de Sjælland er det beslut-
tet, at distributionscen-
tret i Havdrup nedlægges 
14. marts 2013. Luknin-
gen sker blandt andet i 

forlængelse af de falden-
de brevmængder. 

Som konsekvens af luk-
ningen f lyttes distributi-
onscentrets postbude til de 
omkringliggende distributi-
onscentre, og der sker disse 

ændringer i postomdelin-
gen: Omdelingen i 4130 Viby 
Sjælland, 4621 Gadstrup 
og 4622 Havdrup bliver fl yt-
tet til 4000 Roskilde Distri-
butionscenter Omdelingen
 i 4632 Lille Skensved og 

4140 Borup bliver fl yttet til 
4600 Køge Distributionscen-
ter. På grund af ændringer-
ne vil en del kunder opleve, 
at de modtager posten på et 
andet tidspunkt, end de har 
været vant til.

- Nedlæggelsen af Hav-
drup distributionscenter 
medfører ingen afskedigel-
ser, og mange kunder vil 
fortsat få besøg af de sam-
me postbude som i dag. De 
kan dog de første par uger ople-

ve uregelmæssigheder i post-
omdelingen, da postbude-
ne lige skal ind i de nye ru-ti-
ner, fortæller Boye Peder-sen, 
distributionschef i Roskilde.

Postbudene i Havdrup fl ytter
Distributionscentrets postbude fl yttes til de omkringliggende distributionscentre

Solrød: Igen i år kan der 
søges om tilskud til na-
tur- og friluftsprojekter 
i Solrød Kommune. Alle 
borgere inklusiv lokale 
foreninger har mulighed 
for at søge.

Tilskuddet gives efter 
naturbeskyttelsesloven, og 
har til formål at inspirere 

og motivere til arbejdet 
med natur- og friluftspro-
jekter.

Går du med tanker om et 
lille projekt, som kan træk-
ke borgerne ud i naturen? 
Det kan være et nyt mad-
pakkested til skovturen, en 
hvilebænk på aftenturen, en 
ny sti i kanten af marken, en 

indhegning til vejens fælles 
får, eller et nyt vandhul i ud-
kanten af landsbyen.

Eller har du lyst til at gøre 
en ekstra indsats for den 
særlige natur i dit nærom-
råde? Det kan være rydning 
af hybenroser på stranden, 
så strandens blomster igen 
får plads, eller oprensning 

af vandhullet, så padderne 
igen kan yngle med succes.

Intet projekt er for småt 
eller stort, så længe det fal-
der indenfor tilskudsord-
ningens kriterier. Ansøg-
ningsfristen for at komme i 
betragtning til årets pulje er 
14. december.

Materialet kan også hen-

tes på rådhuset i Borgerser-
vice eller på Solrød Biblio-
tek. 

Har man spørgsmål, er 
man meget velkommen til at 
ringe til kommunens natur-
medarbejder Maria Astrup 
Skov på tlf. 5618 2244. 

Kommunen forudsætter, 
at ansøger selv står for gen-

nemførelsen af projektet og 
bidrager til fi nansieringen.

Ansøgningen indsendes 
til: Solrød kommune, Tek-
nik og Miljø, Solrød Center 
1, 2680 Solrød Strand, eller 
elektronisk til teknisk@sol-
rod.dk.

Søg støtte til gode natur-initiativer
Alle borgere og foreninger i Solrød Kommune kan nu søge tilskud til natur- og fritidsprojekter
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KAMPAGNEPRIS

Pris gældende for Sjælland

BETAL VED
INDFLYTNING
FAST PRIS!
- ingen afsatte beløb, som gøres op senere.
Vi leverer alt inventar, gulvbelægning, 
hvidevarer og fl iser - inkl. montering.

UDSTILLINGSHUSE
NYMARKEN 3, VIBY SJÆLLAND (PARCELHUS)

ÅBENT HUS 
SØN- OG HELLIGDAGE KL. 13-16

NYHUSE®

Lækkerier til rene nettopriser

Vælg et hus fra NYHUSE
- smukke og tidssvarende boliger

©NYHUSE
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Greve: Der er julestem-
ning for alle pengene, når 
alle SuperBest butikker 
slår dørene op og fejrer 
julen i smagens tegn. Bu-
tikkerne bugner af alle 
de lækre fødevarer, der 
hører julen til med alt fra 
konfekt, nødder og tørret 
frugt til andesteg, sprød 
rødkålssalat og de bedste 
julevine.

Hos SuperBest i Karls-
lunde glæder man sig til for 
første gang at holde jule med 
kunderne i butikken:

- Her i butikken er vi al-
tid i julestemning op imod 
jul – og i år er ingen undta-
gelse. Og det kan kunderne 
mærke - derfor har vi også 
rigtig mange julegaver til 
kunderne i år i form af læk-
re julevarer til de bedste ju-
lepriser, fx vores Anton frit-
gående and til 149 kr. Der er 
mere kød på den og mindre 

fedt og med en rigtig god 
smag, perfekt til julebordet, 
fortæller købmand Morten 
Olsen fra SuperBest. 

Julen starter søndag d. 
25. november i SuperBest, 
som til lejligheden har ud-
sendt en kæmpe tilbudsavis, 
der er spækket med tilbud 
på julens varer; fx årets jule-
vin, Corte Allodola, der med 
sin italienske oprindelse i 
smag minder meget om en 
Ripasso. Den er lavet spe-
cielt til SuperBest og skulle 
med sin kraft og saft passe 
perfekt til den gode, danske 
julemad. 

- Hos SuperBest elsker 
vi god mad – også god jule-
mad, hvor vi sætter smagen 
i højsædet. Det håber vi også 
kunderne kan mærke med 
de varer, vi tilbyder i butik-
ken med alt fra den lækre 
julemedister, over den test-
vindende Blossa Glögg til 

vores lækre svinekam af 
dansk Frilandsgris. Her får 
du mørt, saftigt og lækkert 
kød fra en gris, der har haft 
bedre opvækstbetingelser – 
og det kan smages, siger Mi-
chael Wernblad, der er slag-
termester fra SuperBest.

SuperBest har i år lavet 
en spændende julekalender 
til smartphones og på su-
perbest.dk, hvor man efter 
tilmelding hver dag kan 
skrabe en låge og deltage i 
lodtrækningen om præmier 
blandt andet vin, købmands-
kurve med lækre fødevarer 
og gavekort. Samtidig kan 
man hver søndag være hel-
dig at få sit søndagsindkøb 
i SuperBest betalt ved at 
vinde et gavekort på indkø-
bets beløb.

Julekampagnen »Jul til 
alle« er igen i år et samar-
bejde mellem SuperBest 
og Røde Kors om, der skal 

samle penge ind til udsatte 
danske familier, der ikke 
har råd til at holde jul med 
julemad og gaver - alle kan 
give et bidrag til kampagnen 

ved kassen i SuperBest.
SuperBest inviterer derfor 
alle til at komme og smage 
på julen, når dørene åbnes 
til julestemning og gode ju-

letilbud i alle butikker søn-
dag 25. november 2012 fra 
kl. 10.

Greve: Langagergård 
Plejecenter ved Karls-
lunde Station tager imod 
de første beboere i den 
første uge af december.

- Det er jo ikke helt gået 
med byggeriet, som vi reg-
nede med, hvor den oprinde-
lige plan gik på åbning i maj 
måned. Nu fl ytter beboerne 
ind i etaper, efterhånden 
som blokkene bliver færdige, 
og så regner vi med en offi -
cielt indvielse af plejecentret 
til april, siger formanden for 
Social- og sundhedsudvalget 
Hans Kristiansen (SF).

De manglende indfl ytnin-
ger i plejecentret har imid-
lertid betydet et huslejetab, 
som Greve Kommune gerne 
vil være foruden. Derfor har 
et f lertal i byrådet, bestå-
ende af S, K og SF besluttet 
at lempe visitationsreglerne, 
således at f lere og mindre 
egnede plejehjemsbeboere 
kan fl ytte ind.

En af modstanderne mod 
denne beslutning var René 
Milo (Borgerliberale). 

- Det her er som at tisse 
i bukserne om vinteren for 
at holde varmen. Med Næl-
debjerg var vi i den samme 

situation, men dengang kun-
ne vi sælge nogle pladser til 
Solrød. Det, I gør nu, er bare 
at fylde op med borgere, som 
ikke har et reelt behov, sag-
de han.

Jette Andersen (S) forsva-
rede beslutningen og an-
førte, at der ikke fl ytter folk 
ind, som ikke selv vil det.

- Og desuden er det altid 
sådan, at de mest trængende 

kommer først, sagde hun.
Borgmester Hans Barlach 

(K) gjorde opmærksom på, at 
der var tale om blot at sænke 
reglerne midlertidigt.

- Om et par år laver vi reg-

lerne om igen, og det giver 
da mening, at de borgere, 
der vil, også kommer ind, 
når pladserne nu er der, an-
førte han.

Ikke sund fornuft  
Pernille Beckmann (V) sag-
de om beslutningen, at det 
ikke var sund fornuft.

- De her borgere kommer 
til at koste meget fremover, 
sagde hun og henviste der-
ved til beregninger, der vi-
ste, at beboere, der kom ind 
på lempeligere vilkår, også 
blev boende længere.

- Det er helt forkert, frem-
førte Hans Barlach imid-
lertid. - Det forholder sig 
nemlig helt omvendt. Hvis 
vi ikke fylder op i forhold til 
en aftale, som vi har med 
den private aktør (Forenede 
Care, red,), så kommer det 
til at koste rigtigt mange 
penge.

Formanden for Social- og 
sundhedsudvalget Hans Kri-
stiansen forklarede efterføl-
gende, at der var udarbejdet 
en omsætningsgaranti med 
den private leverandør, og 
derfor var det vigtigt med 
mange beboere.

Hans Kristiansen har i 
går mandag oplyst, at det 
ser ud til, at målene vil blive 
nået med en vis tidsmæssig 
forskydelse.

- Det er jo en løbende pro-
ces, og der er ikke tale om 
urovækkende tal, oplyser 
han.

Det fremgår af sagen, at 
Greve Kommune kan forven-
te et huslejetab på omkring 
4,5 millioner kroner i 2012, 
men at det er usikkert, hvad 
det samlede tab kan blive.

Der har tidligere, på bag-
grund af befolkningsfrem-
skrivninger, været talt om et 
sjette plejecenter i kommu-
nen. Ifølge Hans Kristian-
sen er den vision dog ved at 
blive skudt til hjørnespark.

- Jeg har en ide om, at vi 
måske kunne satse mere på 
at anvende egnede boliger og 
derved udskyde et sjette ple-
jehjem. Mange ældre vil godt 
bo nemmere med et mindre 
hus/lejlighed og en mindre 
have, og den slags boliger 
kunne måske fi nansieres af 
pensionskasser eller af bo-
ligforeninger, siger han.

mol   

- Det er jo ikke helt gået med byggeriet, som vi regnede med, hvor den oprindelige plan gik på 
åbning i maj måned. Nu fl ytter beboerne ind i etaper, efterhånden som blokkene bliver færdige, 
siger formanden for Social- og sundhedsudvalget Hans Kristiansen (SF). Arkivfoto: Mogens 
Lange. 

Visitationsregler lempes i Greve
Det skal være nemmere at komme på plejehjem, for ellers mister Greve Kommune penge

Nattefrosten har fået fat, vinteren står for døren og snart pyntes de danske hjem op med gran, 
og konfekt kommer på bordet. For julen sig nærmer og også i hele Danmarks fødevaremar-
ked, SuperBest, fejres julen i stor stil. Her er det den daglige leder Morten Olsen. Arkivfoto: 
Alexander Borch Nielsen

Super jul i SuperBest
Fra på søndag er der ekstra julestemning hos
SuperBest

Greve: Søndag d. 25. no-
vember fra 13-16.30 fyldes 
Karlslunde Skole af jule-
stemning, familier og fri-
villige til FDF Karlslundes 
traditionsrige julestue og 

loppemarked.
Hele arrangementet fra 

hjemmestrikket julepynt 
til indsamling af loppemar-
kedsting og opstilling af bo-
derne er lavet af frivillige 

med tilknytning til FDF 
Karlslunde. Sammen løfter 
de opgaven år efter år og er 
sammen med alle gæsterne 
med til at give FDF Karls-
lunde mulighed for at lave 

gode oplevelser til børn og 
unge. 

Overskuddet fra dagen 
går nemlig til det ugentlige 
arbejde, lejre og andre ople-
velser til de knapt 300 med-

lemmer i FDF Karlslunde. 
Sidste år gav eftermid-

dagen en omsætning på 
over 35.000 kr. og FDF 
Karlslunde håber, at lige så 
mange vil komme og bakke 

op om arrangementet som 
sædvanlig.

Julestue og loppemarked i Karlslunde
FDF Karlslunde inviterer på søndag eftermiddag
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Tilmeld dig Digital Post og vind et gavekort 
til Ishøj Bycenter på 3.000 kroner, 

3 gavekort à 500 kroner eller 5x4 stk. 
biografbilletter til Ishøj Bio

Deltag i konkurrencen på ishøjkviksvar.dk

Konkurrencen slutter 
mandag den 3. december klokken 12.

VIND JULEGAVER 
FOR 3.000 KRONER

For at kunne deltage i konkurrencen, skal du være over 15 år 
og bosiddende i Ishøj Kommune. Du skal tilmelde dig eller være 
tilmeldt Digital Post. Ansatte (og deres husstand) i Ishøj Kom-
mune, Ishøj Bycenter og Bilka kan ikke deltage i konkurrencen.

Mød os på
www.ishoj.dk

Mød os på
www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

Ishøj
- Byen ved 
stranden

Se job på
ishoj.dk/job

kan ses på 
www.ishoj.dk

TV-Ishøjs 
programoversigt

1

Ishøj Kultur Café uge 48 Ishøj Bibliotek
Biografen
Room 237
Til og med 28. november kl. 16.30 og 19.15, 
mandag også kl. 14.
Hope Springs
26. november kl. 14 og 19.
27. november kl. 16.
28. november kl. 16 og 19.
Twilight Breaking Dawn Del 2
Fra 29. november kl. 16 og 19
Hestehviskeren Buck (Artfilm) 
Fra 29. 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

Kreativ julegave workshop med Maria
24. november kl.11-14 på 
Ishøj Bibliotek. 
Kom og lav julegaver og jule-
pynt af genbrugsting og sager. 
Børn fra 5 år kan deltage. 
Gratis billetter. 
Lektiehjælp for børn og unge
26. november kl. 16-17.30 med fokus på 
matematikhjælp.
29. november kl. 14-16 med hjælp til det hele for 
alle børn i folkeskolen.
Advokatvagten
26. november kl. 16.30-17.30 på Ishøj Bibliotek. 
Advokatvagten kan svare på mange forskellige 
spørgsmål. 10 gratis numre udleveres i Infopoint 
fra kl. 16 samme dag. 
Åben Digital Café
28. november kl. 13-15 på Ishøj Bibliotek. 
Få hjælp til selvbetjeningsmuligheder på internet-
tet. Gratis adgang.
Læsekredsen
4. december kl. 15 og kl. 19 på Ishøj Bibliotek. 
Vi diskuterer Charles Dickens ”Et Juleeventyr”. 
Ingen tilmelding. 
Strikkeklubben ”På Pinden”
5. december kl. 16.30-18.45 på Ishøj Bibliotek. 
Tilmelding af nye medlemmer til Helle Emmerich 
Pedersen på hep@ishoj.dk. 
Forfatterværkstedet
11. december kl. 19 på Ishøj Bibliotek. Tilmelding til 
Tommy Grandahl Lauridsen på tgl@ishoj.dk.  

Ishøj Bibliotek, Ishøj Store Torv 1, 2635 Ishøj, 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

Hvordan får jeg 
fornyet mit pas?

Hvordan modtager 
jeg Digital Post fra 
kommunen? Ishøj KommuneKULTURHUSET

Ishøj Kultur Café

»Der er lagt op til et brag 
af en åbningsfest, når 
Netto åbner en helt ny 
butik på Industriskellet 
23 i Ishøj.« Sådan siger 
lyder invitationen fra 
Netto selv, der åbner på 
1000 m2 i det industri-
område ved Strandvejen, 
som Ishøj Kommune er 
ved at udvikle til et nyt 
kvarter. 

Det giver mulighed for at 
præsentere en rigtig fl ot og 
overskuelig butik med god 
plads til at komme rundt, lo-
ver Netto, og der er ligeledes 
gode parkeringsfaciliteter 
og tilkørselsforhold, idet der 

kommer cirka 100 fælles p-
pladser og lige som butikken 
ligger meget tilgængeligt.

Det er butikschef, Sandra 
M. Pilemand-Geertsen på 
26 år, der står i spidsen for 
butikken. Sandra startede 
sin Netto-karriere i 2011 
som souschef i Netto Brønd-
by Strand, herefter kom hun 
til Netto Vildtbanestien i 
Ishøj. Sandra M. Pilemand-
Geertsen blev udnævnt til 
butikschef i 2012, og da mu-
ligheden kom for at få en hel 
ny butik i Ishøj på Industri-
skellet 23, sagde hun ja tak. 
Det er første gang Sandra 
skal åbne en hel ny Netto 

butik, hvilket hun glæder 
sig meget til. 

- Jeg glæder mig til at 
kunne rette fokus mod en 
helt ny butik, og til at op-
bygge et godt forhold til nye 
kunder, men samtidig også 
til et godt samarbejde med 
teamet af medarbejdere, 
præciserer hun, og persona-
let og hun glæder sig utrolig 
meget til at slå dørene op og 
byde velkommen i en hel ny 
butik. 

På selve åbningsdagen, 
torsdag den 13. december, 
spiller Nettos jazz-orkester 
op til en festlig dag. Fra kl. 
7.30-8.00 vil der blive ser-

veret kaffe og rundstykker 
udenfor til de morgenfriske. 
Hele dagen vil der være læk-
re smagsprøver og mange 
attraktive åbningstilbud. 

Det er borgmester, Ole 
Bjørstorp, der vil stå for den 
offi cielle indvielse af butik-
ken, idet han kommer forbi 
og klipper snoren.

På åbningsdagen holder 
Netto Industriskellet 23 
åbent kl. 8-22 - og det vil 
også være åbningstiderne 
alle ugens dage - også lørdag 
og søndag. 

vby

Ny Netto til borgerne i Ishøj
Netto åbner helt ny butik på Industriskellet 23 i Ishøj

Netto gør nu klar til at åbne en helt ny butik i Ishøj. Her et ar-
kivfoto fra en tidligere butiksåbning. Foto: Thomas Olsen

Vallensbæk: Over 50 lø-
bere satte punktum for 
30 ugers fælles løbetræ-
ning i Vallensbæk med et 
løb på enten 5 km, 10 km 
eller halvmaraton.

Søndag den 11.11 klokken 
11 gik starten på et rigtigt 
løb – arrangeret af de frivil-
lige løbetrænere fra Løb med 
DGI i Vallensbæk. 

Over 50 løbere havde valgt 
at bruge deres formiddag 
sammen og løb enten 5 km, 
10 km eller halvmaraton-

distancen på 21,1 km. Bag-
efter var der varm suppe og 
hyggeligt samvær i Egholm-
skolens festsal. 

Løbet satte punktum for 
dettes års Løb med DGI-sæ-
son, som har bestået af 30 
ugers fælles løbetræning. 
Det er dog bestemt ikke slut 
med løbetræningen, den 
fortsætter nemlig vinteren 
over hver tirsdag og onsdag. 
Se mere på www.vallensba-
ek.dk/loeb. Det er planen, at 
løbetrænerne i samarbejde 

med kommunen og DGI Ros-
kilde starter op for endnu en 
sæson Løb med DGI til for-
året, hvor der er løbetræning 
på seks forskellige niveauer 
– så også helt nye løbere kan 
være med.

Fælles løb efter 30 ugers træning
Løbesæson slut i Vallensbæk

Løbet bragte deltagerne 
gennem Vallensbæk 

Strandpark.
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Borgmester Ole Bjørstorp 
danser retorisk rundt i et 
læserbrev i sidste uges Syd-
kysten. Dansen, borgmeste-
ren udfører i spalterne er et 
svar på et læserbrev fra be-
styrelsesformanden for Bør-
nehuset Elverhøj, der ikke er  
speciel klædelig. 

Sagen er, at bestyrelses-
formanden for Elverhøj har 
ret i, at Ishøjs politikere næ-
ste år snyder kommunens 
børn for 1,1 millioner kr., 
som regeringen ellers har 
øremærket til at forbedre 
kvaliteten i Ishøjs daginsti-
tutioner. 

Derudover bruger Ishøj 
godt en million kroner gan-

ske hovedløst. Regeringen 
har i år givet landets kom-
muner en gave i form af 
penge til at styrke kvali-
teten i dagtilbudene. Ishøj 
får derfor ved årsskiftet 
2,2 millioner kr., men kom-
munen har alene valgt at 
ville bruge halvdelen af pen-
gegaven, idet kommunen 
bruger 800.000 kroner på 
IT og 300.000 kroner til en 
undersøgelse af personalets 
sygefravær. 

Det er kritisabelt, at kom-
munen stopper halvdelen af 
pengene i kommunekassen, 
og det er meget ærgerligt, 
at det resterende beløb ikke 
bruges på at hæve antallet 

af pædagoger i institutio-
nerne. Det ville have været 
bedst for børnene. Ishøjs 
normeringer, det vil sige an-

tallet af børn per voksen, er 
bestemt ikke prangende. 

BUPL Storkøbenhavn 
dækker 12 kommuner, og Is-
højs normering er den tredje 
dårligste, viser tal fra Dan-
marks Statistik. Forskning 
viser, at f lere pædagoger 
og investeringer i daginsti-
tutioner er godt for udsatte 
børns muligheder og senere 
succes i uddannelsessyste-
met. Især Ishøjs politikere 
skulle derfor benytte enhver 
lejlighed til at ansætte fl ere 
pædagoger, i stedet bru-
ger politikerne en million 
kroner på IT og konsulen-
tydelser. Derudover viser 
forskning, at jo fl ere børn en 

voksen skal tage sig af, des-
to mere sygdom blandt per-
sonalet. Eksempelvis viser 
en undersøgelse fra Anvendt 
Kommunalforskning, at får 
en voksen i en dansk vugge-
stue et barn mere at passe, 
vokser sygefraværet med 16 
timer om året. Det svarer til 
en stigning på 30 procent. 
At ansætte fl ere pædagoger 
ville være værktøjet til at 
få nedbragt sygefraværet 
blandt personalet i Ishøj. 

Ishøj kunne også studere 
sine naboer, som bruger pen-
gene til glæde og gavn for 
børnene. Glostrup og Rød-
ovre ansætter eksempelvis 
flere pædagoger. Jeg håber 

af et ærligt hjerte, at rege-
ringen udtænker en metode, 
der gør, at kommuner som 
Ishøj ikke bare kan snuppe 
børnenes penge og snyde 
dem for et kvalitetsløft. 
Mangler kommunen inspira-
tion til at løfte kvaliteten til 
glæde for børn og pædagoger 
bidrager jeg meget gerne. 

Michael Egelund
Formand
BUPL Storkøbenhavn 

Debat

»Man er ensom når man 
ikke bliver inviteret til 
fødselsdag«

Bliv JulemærkeVen 
og støt med
50 kr./md.

Julemærkehjemmene hjælper 
hvert år 700 børn til en ny start. 

Bestil på www.julemaerket.dk eller ring 33 13 37 45

BAD GULVE

TLF. 21 63 48 90 · MAIL: ulla@lfba.dk

LOFT TAGE

KAMPAGNEPRIS
Timepris KUN 298,- + moms

ALT SLAGS ARBEJDE 
UDFØRES MED 
SMIL & GLÆDE

Køkken · Bad · Tage
Dører/vinduer · Jord · Beton m.m.

BYENSBYENS
BEDSTE MURERBEDSTE MURER

“SIGER HAN SEL“SIGER HAN SELV”V”

Tilbuddetgælder t.o.m. 31/12-2012

Tilbuddet

gælder t.o.m. 

31/12-2012

Sidste chance 

for at udnytte 

håndværker-

fradraget

Sidste chance for at udnytte håndværker-fradraget

Ishøjs mindste børn er blevet snydt for godt en 
million kroner

»Mor, hvorfor siger nogen, at 
min børnehave skal lukke?« 
Et hjerteskærende spørgs-
mål fulgt op med store våde 
øjne. Jeg synker og rømmer 
mig et par gange, mens jeg 
overvejer, hvordan jeg skal 
svare på det spørgsmål.

Jeg kan jo nødigt svare en 
3½-årig, at Greve Kommune 
vil lukke Lundegårdens Bør-
nehave, så bygning/grund 
kan sælges, så der bl.a. kan 
opføres en petanquehal til 
5,2 millioner. Jeg kan jo 
heller ikke retfærdiggøre 
lukningen af min datters 
fantastiske tilhørssted væk 
fra hjemmet med, at der 
if lg. Greve Kommunes be-
folkningsprognoser i 2016 
vil være 14 børn færre i al-
deren 3, 4 og 5 år i Tune, et 
tal der ikke tager højde for 
et nybyggeri på 154 attrak-
tive boliger til børnefamilier 
i Tune Nordøst. E

En floskel som, at Greve 
Kommune tænker ud i at 
varetage børnenes tarv, vel-
vidende, at Greve Kommune 
er blandt de 10 kommuner i 
Danmark, der bruger fær-
rest penge pr. barn, kan jeg 

heller ikke få over mine læ-
ber. Jeg rømmer mig igen.

»Jamen mor, der kommer 
jo børn fra de andre børne-
haver til min, fordi min bør-
nehave er bedst«. Min dat-
ters øjne er stadig store og 
våde og hendes lille stemme 
bævrer lidt. »Ja, min egen. 
Der er mange forældre, der 
aktivt vælger Lundegårdens 
Børnehave, fordi det er en 
fantastisk børnehave - den 
sidste børneoase i vores by«. 

Jeg tager min datter på 
skødet, giver hende et kram 
og siger: »Jeg har ikke noget 
svar til, hvorfor nogen siger, 
at Greve Kommune vil sæl-
ge din børnehave, men hvis 
det er korrekt, så vil de om 
et par år skulle gøre brug af 
byggegrunden i Byagerpar-
ken til opførsel af en ny dag-
institution, men det budget 
kommer nok først til at gå 
ud over din skolegang«. 

Pernelle Kruse 
    Schøndorff

Tinggårdsparken 8 
Tune Mor
Lundegårdens Børnehave 

Hvorfor skal 
min børnehave 
lukke?



www.grevebadminton.dk

- suveræn mulighed for eksponering 
og udvidelse af forretningsnetværk! 

TORSDAG DEN 29. NOVEMBER 2012

KL.19.00 I GREVE IDRÆTSCENTER

GREVE-
GENTOFTE

Billetter købes ved indgangen

Børn under 8 år: Gratis
Øvrige: 40 kr.

Dagens kampsponsor:

BADMINTON I 

VERDENSKLASSE!
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B a d m i n t o n :  G r e v e 
Strands Badmintonklub, 
der nu fylder 75 år, har 
gennem årene stået bag 
mange nyskabelser i 
dansk badminton.

- Vi har hele tiden søgt at 
være på forkant med udvik-
lingen, og jeg kan i diverse 
protokoller se, at sådan var 
det også før min tid i GSB, 
siger formanden gennem de 
seneste 15 år Anne Marie 
Lyduch, der begyndte som 
hjælper for 25 år siden.

- Allerede da jeg begynd-
te, kunne jeg dog se, der var 
noget at tage fat på, for der 
blev bl.a. spillet med pla-
sticbolde og holdt en meget 
lang sommerpause. Det fi k 
vi i bestyrelsen ændret, og 
vi har i det hele taget stået 
for mange nye tiltag i dansk 
badminton, lyder det fra 

Anne Marie Lyduch i kon-
toret i Greve Idræts Center, 
mens en masse unge spiller 
badminton i hallen.

Mere professionelt
- Vi har bl.a. som en af de 
første klubber i landet søgt 
at gøre det meget mere pro-
fessionelt med ansættelse af 
en salgs- og pressechef (Mi-
chael Nørbæk red.). Det til-
lader økonomien desværre 
ikke længere. Vi har også 
som en nyskabelse stået bag 
oprettelsen af en erhvervs-
klub, helt nyt set up omkring 
Ligakampe, og en intern 
turnering, der er en yderst 
stor succes og søges kopie-
ret andre steder, beretter 
formanden. Ligeledes har vi 
med succes dagbadminton i 
øvrigt startet af husmoder-
afdelingen.

Det er i hendes formands-
periode, at klubben for alvor 
er kommet på landkortet og 
blev området højest range-
rende sportsklub.

- Det var i år 2000, vi 
besluttede at danne en ny 
struktur m.m. for at blive 
mere professionelle. Før da 
var det os, der havde stået 
for det store ungdomsar-
bejde, hvorefter de køben-
havnske storklubber overtog 
talenterne og dermed skum-
mede fl øden.

- Ved stor hjælp fra er-
hvervsklubben og Idrætspul-
jen i  Greve Kommune 
lykkedes det at skabe et 
slagkraftigt ligahold, der 
for alvor kunne gøre sig gæl-
dende i Danmark. ( Det var 
dengang, Kenneth Jonassen 
var Kongen af Greve red.) 

Greve har da også vundet 

medaljer ved DM for hold 
gennem de seneste ni år, 
fl ere gange guld.

- Vi er helt afhængig af 
erhvervsklubben og af støtte 
fra Greve Kommune. Den 
kommunale støtte er gen-
nem årene dalet kraftigt, og 
vi er i dag presset på økono-
mien. 

Mange frivillige
Klubben har i dag ca. 1000 
medlemmer, og mange af 
dem fungerer som frivillige 
i klubben. Klubben har efter 
en række nye tiltag fået stor 
tilgang af ungdomsmedlem-
mer.

De frivilliges arbejdskraft 
er alfa og omega for os, og i 
dag har vi vel ca. 125 frivil-
lige. Vi må dog desværre er-
kende, at det er blevet stadig 
vanskeligere at bibeholde 

lederfødekæden, og vi mang-
ler folk i fl ere udvalg. I dag 
vil mange kun være frivillig 
på et afgrænset område

Jubilæet
75 års jubilæet markeres 
med en reception torsdag 29. 
november kl. 16.30 i Sports-
caféen i Greve Idræts Cen-
ter, hvor Greve samme dag 
kl. 19.00 møder Gentofte.

Greve er under pres i Li-

gaen, efter at holdet som 
følge af afbud efter operatio-
ner fi k en lidt dårlig start på 
sæsonen, og efter at holdet 
senest tabte i Slagelse. Der-
for skal der point på kontoen 
mod Gentofte.

Under alle omstændig-
heder vil Greve også denne 
aften byde på badminton i 
verdensklasse.

jh

Badminton: En af landets 
førendebadmintonklub-
ber var oprindelig meget 
selskabelig.

I a lt fa ld hed Greve 
Strands Badmintonklub, 
som torsdag 29. november 
fejrer 75 års jubilæum, op-
rindelig Hundige Strands 
Selskabelige Sportsklub. 
Klubben blev da også stiftet 
på Jægerkroen - ganske få 
deltog, men til gengæld var 
en efterfølgende pakkefest 
og ballet »en munter stund«, 
som der står i protokollen.

Foreningens aktiviteter 
blev senere fl yttet fra Jæger-
kroen til Greve Badehotel, 
hvor den daværende »hal« 
lå bag ved. Træbygningen 
rummede kun én bane. Og 
var i øvrigt uisoleret.

Navnet GSB blev vedta-
get på en ekstraordinær ge-
neralforsamling i 1938, og 
året efter optages klubben i 
Dansk Badminton Forbund.

Klubben fik et problem, 
da Greve Badehotel beslut-
tede at indrette bowlinghal, 
bar m.m. i »hallen«. Heldig-
vis var den gamle biografsal 
bag hotellet ledig nogle dage 
om ugen, og restauratør 
Viggo Jørgensen gav lov til 
at male streger og anskaffe 
nyt net, så der kunne spilles 
her. Kort efter fi k klubben to 
gymnastiksale til rådighed, 
da Krogårdsskolen blev ind-
viet. Da blev GSB en halv-
stor klub med omkring 100 
aktive medlemmer

Tilbagegang
Det fremgår af protokollen, 
at der sidst i 40’erne også 
var en klub, der hed Greve 
Bys Badmintonklub (stiftet 
1940), som vandt en pokal 
til ejendom ved at vinde 9-1 
over GSB.

I 1950 inviterer »Greve-
dagen« og Greve Kommune 

GSB til møde om byggeri 
af en sportshal og foreslår 
GSB at støtte formålet ved 
at sælge en grund og sætte 
pengene i foretagendet.

På mødet er der enighed 
om at søge sagkyndig bi-
stand i DIF, men i øvrigt går 
GSB fortsat tilbage og har 
nu kun 50 aktive, men dog 
200 passive medlemmer Det 
noteres, at det store antal 
passive skyldes populære 
fester.

Festernes antal falder, og 
i 1951 er antallet af passive 
dalet kraftigt, og der er kun 
40 aktive, som må se kontin-
gentet forhøjet til 3,50 kr.

Kriseår
1952 er lidt af et kriseår for 
GSB - alt daler, der er kun 

36 aktive, 72 passive, og 
kassebeholdningen er nede 
på 80 kr. og 62 øre, 

Hertil kommer, at hotel-
ejeren truer med snarlig 
ombygning af spillesalen til 
skyde- og keglebane og ikke 
længere kan leje den ud til 
badminton for under 1.000 
kr. om året.

Samtidig må skovturen 
aflyses som følge af mang-
lende tilslutning.

I 1954 bliver det en reali-
tet, at GSB er uden spille-
sted - og i øvrigt er forman-
den bortrejst på fi skeri, og 
kassereren inde som sol-
dat!

Efter at Henning Brink 
Madsen i 1958 blev valgt 
som ny formand (GSB har i 
alt haft 14 formænd, heraf 

tre kvinder), begynder det at 
se stadig lysere ud for GSB. 

I 1959 tæller GSB 60 ak-
tive, men økonomien er ikke 
bedre, end at bestyrelsen be-
slutter at sløjfe at spise det 
obligatoriske smørrebrød ef-
ter generalforsamlingen.

Centralskolen bliver taget 
i brug i 1960.

I 1966 er der sket »en ko-
metagtig stigning i med-
lemstallet« til 143 aktive. 
Bestyrelsen honoreres med 
en gratis spilletime om 
ugen.

Selvstændighed
I 1967 er medlemsantallet 
nået op på 164 aktive, og det 
drøftes, om klubben skal ind 
under FGIF eller forblive 
selvstændig. Efter langva-

rig diskussion besluttes det 
at leve videre som sin egen.

Sidst i 60’erne kan der 
spilles i en rigtig sportshal, 
men afhængig af spilletider 
betales nu 8-28 kr. for en 
time - single eller double.

GSB-nyt forsvinder, da 
det i 1968 besluttes, at med-
delelser fremover skal brin-
ges i den lokale avis Sydky-
sten. Det foreslås desuden, 
at Tom Bacher bliver ansat 
som træner.

I 1970 er antallet af med-
lemmer nået op på over 400. 
Greve Bys Badmintonklub 
opløses, og formuen skæn-
kes GSB.

Divisionsklub
I 1974 bliver der jublet over, 
at GSB er blevet divisions-
klub (3. div.). Der er 888 
medlemmer.

Den syvdobbelte verdens-
mester Erland Kops indmel-
der sig i 1975, og medlem nr. 
1.000 indmeldes.

Den nybagte verdensme-
ster i mixeddouble Steen 
Skovgaard (i dag tv-kom-
mentator red.) bliver træner 
i GSB i 1977.
I 1978 scorer GSB kassen 
ved at arrangere NM-fi naler 
(I stedet for forbundet red.) 
– det blev skønnet, at der 
var 13-1500 tilskuere i Gre-
vehallen, ny rekord. GSB 
scorede som arrangør godt 
6.000 kr.

Mestermøde
50 års jubilæet fejres med 
reception og et mestermøde 
i badminton mellem Tom 
Bacher/Erland Kops og Elo 
Hansen/Flemming Delfs. 
Det var vel at mærke kun 
ti år efter, Greveborgeren 
Flemming Delfs vandt VM i 
herresingle i Malmø.

Desuden blev det lokale 
prestigeopgør mellem 2. 

divisionsholdene Greve og 
Karlslunde afviklet. En nøg-
lespiller på det tidspunkt 
i Greve var professionelle 
Dorte Kjær, som også er ble-
vet hyldet ved kommunens 
årlige pokalfest for dansk og 
nordisk mesterskab.Pokal-
festen har i årenes løb været 
præget af hædring af spil-
lere/ledere fra netop GSB.

Første DM
Flemming Delfs vandt i 
1981 det første DM til GSB i 
herresingle og i herredouble 
sammen med Steen Skov-
gård. Samme år vandt Dorte 
Kjær og Nettie Nielsen DM 
som blot 16-årige.. 
I 1984 kom en milepæl i 
klubbens historie, da før-
steholdet vandt sølv i kam-
pen om DM, og andetholdet 
vandt Danmarksserien og 
rykkede op i 3. division. 
Desuden vandt klubbens 
puslinge året efter for første 
gang DM

Jubilæet
75 års jubilæet markeres 
med en reception torsdag 29. 
november kl. 16.30. Efterføl-
gende er der gratis adgang 
til Greves vigtige ligakamp 
mod Gentofte.

I nyere tid har GSB vun-
det medaljer de senest ni år 
ved DM for hold - det blev til 
guld i sæsonerne 2007-08, 
2009-10, 2010-11.

jh

Sport

Fra selskabelighed til førende dansk klub
Greve Strands Badmintonklub fejrer 75 års jubilæum torsdag 29. november

Siden år 2000 har Greve Strands Badmintonklub for alvor været på landkortet. De seneste ni 
år har klubben vundet medalje ved DM for hold, fl ere gange er det blevet til guld, bl.a. som her 
i sæsonen 2009-10 i den daværende KBhal. Arkivfoto.

Greve Strands Badmintonklub har stået bag mange nye tiltag 
i dansk badminton, bl.a. et helt nyt set up omkring Ligakampe 
med en speciel introduktion af spillerne, her Joachim Persson, 
der løber ind til en hjemmekamp med en ungdomsspiller i 
hånden. Foto: GSB. 

Stor badmintonklub
på forkant med udviklingen
Pres på økonomien og lederfødekæden hovedproblemer 



SUPER VELHOLDT BÜLOW & NIELSEN 1 PLANS VILLA MED SKØN HAVE

Åbent hus
søndag 25. november
kl. 13.45-14.15

Risingevej 57
2665 Vallensbæk Strand

 

Du kan læse Boligdrømme 
på sydkysten.dk

Sagsnr: 214-1909

Bolig: ....................................................  141 m2

Grund:  ................................................... 800 m2

Stuer/vær.:  .................................................  1/4
Plan:  ................................................................ 1
Byggeår:  .................................................  1986
Energimærke:  .................................................F

Kontant: 3.650.000 Udbetaling: 185.000
Brutto: 19.447 Netto: 17.203

Ugens Bolig
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OMRÅDET: Nede i bunden af  Risingevej 
lige ved skoven og Store Vejleå ligger 
denne perle. Her er fred og ro og al-
ligevel gåafstand til det meste. Nemt for 
hyggeligt indkøbscenter med et godt ud-
valg af dagligvarebutikker, fi tnesscenter, 
restauranter og S-tog. Ligeledes nemt 
for skole, institutioner, idrætscenter, golf, 
tennis, ridecenter og ikke mindst strand-
parken med lækker badestrand, hygge-
lige lystbådehavner, kunsthuset Arken, 
smuk natur og et godt stisystem.. 

EJENDOMMEN: Meget velholdt Bûlow 
& Nielsen villa opført i rød/brun mix. 
med cementstenstag. Flot fl isebelagt 
indkørsel til dobbelt carport samt udhus, 
genvex anlæg m.m.. Haven skal opleves 
- den er arkitekttegnet og er fyldt med 

overraskelser, hyggekroge, fl ere terrasse 
så du altid kan fi nde sol og læ. En hel 
speciel beliggenhed for enden af vejen. 

INDEHOLDER: Entre med klinkegulv og 
garderobeskab. Hyggelig opholdsstue 
med brændeovn og udgang til terrasse. 
Rummeligt soveværelse med skabe og 
adgang til badeværelse med bruseniche. 
Fra stuen er der adgang til et værelse/
kontor. Glasdøre til stort køkken/alrum 
med klinkegulv og plads til gastrono-
miske udfoldelser og gæstehold. Fra 
køkken direkte adgang til bryggers med 
skabe, bord og egen indgang. Børneaf-
deling med badeværelse med kar/brus, 
2 gode værelser. Det ene værelse er 
p.t. inddraget til  hyggestue og har fået 
adgang til haven/terrassen. 

Nybolig Mariann Trolledahl

Vallensbæk Stations Torv 11-15 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf: 4354 2122
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Volleyball: Efter sejr på 
sejr i knap to år måtte Is-
højs bedste herrehold se 
sig besejret.

Det blev 0-3 til Danmarks 
i øjeblikket 2. bedst place-
rede hold, Gentofte.

Dermed tabte Ishøjs vol-
leyherrer kvartf inalen i 
landspokalturneringen, hvor 
lodtrækning havde afgjort 
at modstanderen ville blive 
Gentofte. Det blev første ne-
derlag i to år for et hold, som 
har taget turen fra serie 2 til 
toppen af 1.division på gan-
ske få år.

- Men resultatet 0-3 viser 
ikke helt retfærdigt, at der 
næsten til det sidste blev 
tale om en spændende og 
meget lige kamp, hvor Ishøj 
med lidt held kunne have 
fået både 1 og 2 sæt i kam-
pen, mener Ishøjs spillende 
træner Marcin Janczak.

Kampens entusiastiske 
tilskuere med medbragt 
stortromme var vidner til 
en velspillet og seværdig 
kamp. I hele 1.sæt fulgtes 
holdene ad. Enten stod der 
lige. Ellers førte det ene el-
ler andet hold med et en-
kelt point. Ved stillingen 
23-23 mistede Ishøj et par 
dumme bolde, og 1.sæt gik 
til Gentofte med 25-23. 2. 
sæt fortsatte med at være en 
lige og spændende kamp, der 
kunne ende med hvad som 
helst. Gentofte havde dog 
sætbold både ved stillingen 
24-23, ved stillingen 25-24, 
men Ishøj overlevede. Den 
gik dog ikke tredje gang, da 
Gentofte kom på 25-24 – og 
kunne sikre sig også 2.sæt 
med 26-24. 3.sæt startede 
igen lige – men Gentofte 
trak fra og var førende hele 
vejen med 5-6 point – så det 
endte med et tab på 25-16 og 
dermed 0-3 til et klart bedre 
hold, som i modsætning til 
Ishøj er vant til at møde hold 
på det niveau.

- Hvor Gentofte spiller 
tætte kampe på dette niveau 
hver eneste weekend, spiller 
vi kun i 1.division og møder 
en del svagere modstandere. 
Denne forskel i rutine gør en 
stor forskel i kampen. Men 
vi er tilfredse med at vi be-

viste at vi kan spille lige op 
mod toppen af landets øver-

ste række, siger Marcin Jan-
czak. jh

STILLINGER

Sport

Fokus og Nærhed

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

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

Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og

Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed

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

Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed

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

E R  D U  1 3 -1 7  Å R

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

Gentoftes DM-sølvvindere (i blåt) blokerede for Ishøjs fortsæt-
telse i landspokalturneringen.

Landets næstbedste
for stor en mundfuld
Ishøj Volleys herrer led første nederlag i to år

Håndbold: Jersies 3. divi-
sionshold for kvinder har 
fået fornyet optimisme.

Det hænger sammen med, 
at holdet i udekampen mod 
Næstved/Herlufsholm sik-
rede sig sæsonens første sejr 
og dermed to point,

Sejren blev på 31-26 (15-
12)

- Det var dejligt endelig at 
få point. Nu satser vi på sejr 
i den kommende bundkamp 
mod Ishøj. Sker det, er vi 
godt på vej til at komme fri 
af den absolutte bund, siger 
træner Jakob Gøtze.

Bundkampen afvikles 
Søndag 25. november kl. 16. 
i Jersiehallen. Ishøj har også 

netop vundet over Næstved/
Herlufsholm og har ligesom 
Jersie to point.

Topscorere mod Næstved/
Herlufsholm: Line Jonstrup 
8, Jule Maggie 6 og Mai 
Skjold 6.

jh

Jersiekvinder
fi k første sejr
Vigtigt bundopgør mod Ishøj i Jersiehallen

20 medlemmer af Greve Erhverv smagte på på forskellige vine hos Vin & Vin.

Greve: Hos Vin&Vin på 
Hundige Strandvej mær-
ker indehaver Bo Johan-
sen en stigende interesse 
for vinsmagningsarran-
gementer, hvor delta-
gerne kan komme bagom 
vinenes oprindelse og 
blandt andet lære mere 
om, hvilken type mad de 
passer til.

I september var det et år 
siden Vin&Vin i Greve åbne-
de. Og indehaverparret Pia 
og Bo Johansen kan konsta-
tere, at de med forretningen 
har udfyldt et tomrum i mar-
kedet, for de har haft mere 
end travlt fra første dag.

Men Bo Johansen har også 
mere end 20 års erfaring 
med salg af vin, herunder 
som leder af vinafdelinger 
hos ISO og SuperBest samt 
som importør af vine, så han 
læste tilsyneladende det el-
lers trængte detailmarked 
rigtigt, da han sammen med 
Pia åbnede forretningen 

på Hundige Strandvej 192, 
hvor de også tilbyder te, øl og 
delikatesser som olie, sirup, 
sennep og chokolade.

Udover produkterne i bu-
tikken arrangerer Vin&Vin 
også vinsmagninger hos pri-
vate og i fi rmaer samt i for-
eninger. Vin&Vin tilbyder 
også arrangementer i bu-
tikkens egen kælder, og det 
benyttede 20 medlemmer af 
Greve Erhverv sig forleden 
af.

- Vin er nævnt 21 gange 
i det gamle testamente, så 
det er en drik, mennesket 
har kendt til i f lere tusind 
år, fortalte Bo Johansen som 
optakt til aftenen, hvor del-
tagerne blev præsenteret for 
11 forskellige vine ledsaget 
af ost og pølsebord.

Tendenser 
I forbindelse med vinsmag-
ning fortæller Bo Johansen 
også om hemmelighederne 
ved fremstilling af god vin, 

herunder teknikker som 
fadlagring, dufte og smags-
oplevelser samt om tenden-
ser inden for vinens verden.

- De spanske og californi-
ske vine er i stigning, men 
vi mærker også en øget in-
teresse for vin fra lande som 
Østrig, Mexico og Brasilien, 
fortæller Bo Johansen.

- Rødvin er klart mest ef-
terspurgt, men rosévin er 
også blevet mere populær. 
Og er efter min mening er 
rosé en overset vintype, der 
klæder rigtig mange mad-
retter, fastslår Bo Johansen, 
der i sin butik tilbyder vin 
ned fra 38 kroner og op til 
680 kroner fl asken.

- Dyrere vine kan dog også 
bestilles hjem, understreger 
Bo Johansen med et smil og 
tilføjer, at udover vin, så er 
rom i prisklassen 250-500 
kroner f lasken også popu-
lært.

Greve Erhverv 
til vinsmagning
20 medlemmer hørte om druernes hemmeligheder 
hos Vin&Vin på Hundige Strandvej

Sydkysten: Dansk Van-
drelaug arrangerer at-
ter en tur langs med 
Strandparken i egne 
velegnede sko. 

Det foregår søndag den 
2. december, hvor vandre-
turen gennem Køge Bugt 
Strandpark passerer forbi 
St. Vejleå, Ishøj Havn, 
klitterne ved Køge Bugt 
og Jægersø. 

- Vi vil opleve områdets 
varierede fugleliv ved vin-

tertide: Gæs, ænder, sva-
ner, vadefugle samt mange 
småfugle så som sjaggere, 
vindrosler og måske de 
sjældne skægmejser. Fro-
kost i det fri og husk kik-
kert, opfordrer Jens Kri-
stensen, der er arrangør 
på vandreturen.

Tur er cirka otte km, 
når deltagerene lægger ud 
fra Ishøj station på sydsi-
den klokken 10.00. Turen 
ender på Hundige station 

klokken cirka 14.00. Le-
dere og ornitologer Lis Ka-
strup og Svend Pettersson 
delrager på turen. Husk 
mad og drikke til turen 
samt fornuftig påklæd-
ning efter vejret, der kan 
være drilsk.Til dækning 
af turlederens transport-
omkostninger koster tu-
ren 15 kr. for medlemmer 
30 kr. for ikke medlem-
mer. Se fl ere ture på www.
dvl.dk. 

Fugletur fra Ishøj 
til Hundige
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LOPPER

Find en fagmand på sykysten.dk

 TILLYKKE

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

MIA’S Køreskole
Startpakke
2200.- kr.

Hundige Storcenter 2 C, 1.

43 69 27 48  
40 50 27 48

www.mias-koreskole.dk

2350.- kr.
Waves

(Hundige Storcenter) 

ASK Køreskole
Bil/MC

Generhverv

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

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

Trailerkort.dk

Nyt hold hver 14. dag

40 83 60 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

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

Dødsboer ryddes
Restboer

Flytterester
Slutrengøring 

kan aftales
Alt ryddes/købes

Tlf. 40795152
Svarer også 

weekend og aften.

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

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

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.

Kørekort
Bil

Sydkystens Køreskole
Tlf. 70 22 44 87

www.sydkystens.dk

Nye teorihold:
 Greve: .....   22/11 + 2/1 + 21/1

 Solrød: ....   28/11 + 3/1 + 22/1

 Køge: ....   28/11 + 7/1 + 20/2

 Generhverv/kontrollerende KP

4 vær. andel i 
Maglekæret
Solrød til salg.
96 kvm i 2 plan, bryg-
gers, køkken, 4 værel-
ser, 2 badevær. og altan. 
5 min. til S-tog. 
Ny pris 799.000 kr. 
Mdl. 3.515 kr. 
Ring 26 19 67 11.

Skal huset 
sælges?
Tilstandsrapport & 
energimærke: kr. 6.900,- 
incl. moms. Energimærke 
alene: kr. 4.000,- incl. 
moms. Købergennemgang 
kr. 3.000,- incl. moms. Vur-
dering af andelsbolig kr. 
2.800,- incl. moms. 
Tlf. 40 88 12 30
Email: info@murbyg.dk

Kære far 
Et stort tillykke med de 75 år den 
23/11 ønskes du af 
Else, børn, børnebørn, svigerbørn 
og vovserne.

Er du sur på din vintersure 
dyne og alle støvmiderne, 
så tag den med til Køge 
Møntvask, Nørre Boulevard 
67 og bliv glad igen. Store 
Berta og Kæmpe Konrad
vasker og tørrer 2 dyner og 2
puder for under 150 kroner.
Åbent alle ugens dage fra 
seks morgen til otte aften.

Din lokale tømrer
Alt tømrerarbejde udfø-

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

bygning, renovering og 
tagarbejde

Døre og vinduer ud-
skiftes.

Kontakt Peter for et 
uforpligtende tilbud.

Tlf. 40 59 47 97
PH BYG

Julegaver! Antikviteter, 
gamle/ny ting, sølvsmyk-
ker, tørklæder, 1000 julenis-
ser, mv. Hver søndag 11-16
til 23.12.12. Åbner igen 
3.3.13. OLD-FARM Varpelev
Bygade 29, Varpelev, 4652 
Haarlev.

Danmarks billigste og 
bedste computerreparatio-
ner. Udføres fra dag til dag. 
Gratis fejlfinding. Salg af
brugte pc’er, bærbar og flad-
skærme i tip top stand.Se 
også www.pcdata.be. Åbent 
alle ugens dage fra kl. 11 til 
19, også lørdag og søndag. 
Ring til værkstedet PC Data
på tlf. 56 50 82 64 ell. 22 55 
11 10.

Tysk talende 
håndværker
søger lejlighed eller 
værelse til leje med 
selvstændig adgang til 
bad og køkken i Greve 
og omegn.
Tlf. 5030 2425.

Damagerskolen søger uddannet lærer 
til dansk og almindelige skolefag. 
Der skal føres til folkeskolens afgangsprøve i 
dansk til sommer.

Ansøgninger sendes til 
damagerskolen@greve.dk 

- senest klokken 12.00 d. 3/12 2012.
Henvendelse til skoleleder Jan Mindegaard på tlf.43 97 30 00 EFTERLYSNING

Er der nogen, som har 
set min sorte kat, BAG-
HERRA, som er løbet 
væk fra Lupinvej i Gre-
ve mandag den 12/11. 
Han er øremærket. 
Måske at han gemmer 
sig i dit udhus.
Ring venligst 4390 
7125 eller 2125 9549.

Snedker søges
til servicearbejde i Køge 
Bugt området til bolig-
selskaber, køkkener og 
forsikringsskader. Alder 
25-50 år. Ikke ryger. Vi 
ønsker til mindre virk-
somhed en medarbejder 
med kørekort som er ser-
viceminded, selvstændig 
og omhyggelig og god til 
orden og som kan løbe 
hurtigt i perioder.
Henv. på tlf. 40208444.

BØRNEPASNING
Jeg tilbyder at passe 
jeres børn; primært af-
tener og weekender. 
Jeg er 18 år og går på 
HTX. 
Jeg hedder Frederik og 
træffes: 
telefon 60759980; 
mail: 
natry.dibb@gmail.com

Kære Johannes.
Tillykke med de 4 år 24. november. 
Vi glæder os til at fejre dig på da-
gen.
Kærligst mormor og morfar

Kære far og mand. Du ønskes stort til-
lykke med de 50 år tirsdag den 27. novem-
ber. Vi glæder os til at fejre dig ved din 
reception, som holdes samme dag, i Tjur-
gården, Beboerhuset 215A, 2670 Greve.
Hilsen Cecilie, Jonas og Gitte

MØBLER KØBES
Fra 1950/60/70 i 
palisander, teak, 
eg, stål og skind.
Arkitekttegnede møb-
ler har også interesse.
Kontant afregning.
Tlf.: 40 38 71 19.

TRÆFÆLDNING
RODFRÆSNING 

udføres billigt
Fuld forsikring
www.rp3.dk

Tlf. 22 82 08 67

HÅNDVÆRK OG SERVICE

KØRESKOLER

STILLINGER

TANDLÆGER

RUBRIKSERVICE

Greve Strandvej 24, 2670 Greve

Kuponen sendes til: 

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

Vedlæg check eller betal kontant/Dankort hos Sydkysten

Afsender:

Små annoncer for private / erhverv.

B: 1 spalte x H: 50 mm med ramme

Glæd dine kære med en hilsen. 

 

Skal foto retur så vedlægges venligst 

frankeret kuvert.

    TILLYKKE

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

    MARKED

    RUBRIK SERVICE

Sæt kryds i hvilken kategori du ønsker...

ONSDAG WEEKEND

Sæt kryds i den avis du ønsker...

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

Du kan også sende på e-mail: sydkysten.salg@sn.dk
Beløb indsættes 24 timer før deadline på 

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

Adresse:

By:                         Tlf.:

20 ORDKR.70,-
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Solrød: Julen 2012 i Sol-
rød Center starter fredag 
den 23. november, og der-
efter vil der være masser 
af arrangementer. 

Det starter med juletræ-
stænding, for når juletræet 
tændes i Solrød Centret, så 
ved vi at julen er i gang. Ju-
len 2012 i Solrød Center sæt-
ter fokus det hyggelige og de 
mange traditioner. 

Fredag den 23. november 
er der klokken 15.30 ved den 
runde scene danseopvisning 
med Love2Dance. Her er der 
15 til 20 børn fra dansesko-
len danser, disko og hiphop 
til julemusik.

Kl. 16.00 er det så endelig 
tid til at tænde de fl otte ju-
letræer. Det sker ved Torvet 
ved Strandvejen og kl. 16.45 
– 18.00 på torvet ved den 
runde scene, hvor det store 
juletræ tændes ved viceborg-
mester Hans Nydam Buch. 
Efter Juletræet er blevet 
tændt, skal julen synges rig-

tig i gang, og derfor er alle 
velkomne til at hjælpe Gitte 
Artby og julemanden med at 
synge et par julesange. 

Kl. ca. 17.30 bliver der som 
altid uddelt de traditionelle 
julegodteposer til alle børn 
og under hele seancen udde-

ler Radulf Spejderne mellem 
klokken kl. 16.00 og 18.00 
æbleskriver og gløgg.

Ny juleby
I år introducerer Solrød Cen-
ter en hyggelig juleby. Det er 
de mange foreninger i Sol-
rød, der er blevet inviteret til 
at komme og hjælpe centeret 
med ekstra julestemning i 
weekenderne. 

- Kom og oplev dem hyg-
gelige »juleby« som byder på 
alt fra varme æbleskiver til 
hyggeligt hjemmestrik, ly-
der opfordringen.

»Julebyen« er åben alle 
weekender fra den 23. no-
vember og frem til jul. 

Solrød Centers store jule-
katalog udkommer i øvrigt 
også fredag den 23. novem-
ber og kan hentes i centrets 
butikker. 

vby

TILBUDTILBUD

  
FISH & RICE - Sushi & Wok

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

Running Sushi 
FISH & RICE - Sushi & Wok

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

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

Normalpris 896,- TILBUD 448,-
 

Sushi Take AwaySushi Take Away

Husk
Bordbestilling

43 90 35 00

TAKE AWAY

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

Wok-retter.
Gælder kun menukortet.

Alt lavet af friske kvalitets-produkter!-50%

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

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

Kom og oplev 

smagfuld og lækker 

Running Sushi og 

Wok-retter 
i 2 etager!

Bordbestilling 
anbefales

Helge Pahus, præst i 
Karlslunde igennem 36 år, 
fortæller om sit liv og 
virke som præst i 
Strandkirken.

Pris 179,00179,00 kr. 
Sælges i kirkens bogsalg. 
Kan bestilles på telefon 

46 15 01 88
eller 
info@mediacellen.dk

MIT LIV 
OG KIRKENOG KIRKEN

Et foto fra sidste år, hvor der 
var godt gang i julesalget. 

Julen i gang i Solrød
Fejrer, at der i weekenden er en måned til juleaften 

Der er gang i Solrød Center fredag eftermiddag, hvor der er juletræstænding, underholdning 
med mere. 

Ishøj: Mange medlem-
mer af Torslunde-Ishøj 
Idrætsforening Støtte-
forening har haft meget 
travlt de sidste uger og 
især i denne uge. Bag-
grunden er, at forenin-
gen på søndag den 25. no-
vember 2012 holder årets 
store arrangement, jule-
banko i Ishøj Skolehal.

Der ventes igen i år stort 
rykind, og mange vil nok 
komme i god tid før kl. 14.00, 
hvor bankospillet begynder.

Igen i år er der mange 

flotte præmier til de 20 al-
mindelige spil og til de tre 
ekstraspil.

Kommunens og omegnens 
handlende og erhvervsdri-
vende har igen i år støttet 
med et hav af fl otte præmi-
er til bankospillet og til en 
masse sidegevinster.

I år vil der også blive ar-
rangeret legestue for de min-
dre børn, som måske ikke 
har lyst til at spille banko og 
være stille i fl ere timer.

I de sidste to måneder har 
foreningens mange medlem-

mer i alle afdelinger solgt 
7000 f jernstyrede lodder 
Vinderne af de 90 fl otte præ-
mier vil blive offentliggjort 
på søndag.

Formanden Ole Olsen 
glæder sig til at hele lands-
byen og omegn kommer på 
søndag for at få en hyggelig 
eftermiddag og samtidig 
støtte ungdomsarbejdet i 
foreningen

jh

Klar til julebanko
i Ishøj Skolehal
TIIF Støtteforening bag banko søndag 25. november
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Ishøj: Indiens storbyer 
vokser eksplosivt, og det 
fører store urbane og so-
ciale forandringer med 
sig. Kim Herforth Niel-
sen, stifter af arkitektfi r-
maet 3XN, fortæller om 
Indiens rivende by- og 
arkitekturudvikling i et 
foredrag på Arken ons-
dag den 28. november

Hvad kan Mumbais tæt-
befolkede slumkvarterer 
lære os om byudvikling i 
Danmark - og hvordan kan 
danske erfaringer blive 
omsat til konkrete løsnin-
ger i Indiens millionbyer? 
Arkitekten Kim Herforth 
Nielsen fortæller om de ud-
fordringer og potentialer, 
han har mødt i sit arbejde i 
megabyen Mumbai og sæt-
ter Indiens byudvikling ind 
i et dansk perspektiv. Ifølge 
Kim Herforth Nielsen er 
det nemlig helt modsatret-
tede udfordringer, man som 
arkitekt møder i indiske 
storbyer sammenlignet med 
danske forhold. Kim Her-
forth Nielsen besøger Arken 
28. november fra klokken 
18.10-19.00, og der er gratis 
adgang til foredraget. 

3XN er kendt for en stærk 
profi l inden for social og mil-
jømæssig arkitektonisk bæ-
redygtighed. Disse værdier 

er man begyndt at fokusere 
på i Indien og i hovedstaden 
Mumbai, hvor arkitektfir-
maet er blevet valgt til at 

lave et større byggeprojekt. 
Kim Herforth Nielsen er 

ledende arkitekt og grund-
lægger af arkitektfirmaet 
3XN, der blandt andet står 
bag bygningsværker som 
Ørestad Gymnasium, Muse-
um of Liverpool, Musikhuset 
i Amsterdam, Den Danske 
Ambassade i Berlin og Arki-
tekternes Hus.

Oplevelser

Julemarked
Lørdag den 20/11 og søndag den 21/11

www.dengamlekoebmand.dk

Fra 10-17

Julemarked
Lørdag den 24/11 og søndag den 25/11

Oplev julen som i gamle dage. 26 stader 

indendørs i de gamle lader, stort telt, samt 

købmandgården i 2 etager. På 1. sal kan du 

opleve julen med elektriske tog der kører, 

samt gl. kaner og hestevogne. Nok en af 

danmarks største juleudstillinger. 

Julegløgg og æbleskiver i cafeen.

Smagsprøver af juleøl, vin, julekaffe samt ål 

og nyrøgede spegepølser, dekorationer, gran 

- alt i nisser, cafeer og meget, meget mere. 

Besøg også vores ostebutik.

Møllebækkens Købmandsgård

Tåstrupvej 2, 2690 Karlslunde, 

v. Korporalskroen, tlf. 46 15 10 09

Åbent mandag-søndag 10-17

December åbent 10-18

Fortet Cafe & Restaurant  •  Mosede Strandvej 91, Karlslunde  tlf. 43903979
www.fortet-restaurant.dk • mail@fortet-restaurant.dk

NYHED!
Fortets middagsretter ud af huset

Afhentning inden kl. 17.00

Forloren hare
Med hvide kartofl er, rødbeder & ribssauce.  Kr. 65
Hakkebøf
Med bløde løg, hvide kartofl er, 
surt og skysauce. Kr. 65
Krebinetter
Med hvide kartofl er, stuvet ærter 
& gulerødder. Kr. 65
Frikadeller
Med stuvet hvidkål & kartofl er. Kr. 65
Fortets gryde
Med svinemørbrad, pølser & bacon.
Serveres med ris Kr. 65

Litteraturanmelder Liselotte Wiemer fortæller om de danske og nordiske bøger, der er udkom-
met det seneste år.

Greve: Er du en læsehest 
og elsker at læse gode ro-
maner? Er du vild med 
ny inspiration - og vil du 
vide lidt om forfatterne? 
Så skal du skynde dig 
hen på Greve Bibliotek i 
Portalen 2 tirsdag den 27, 
november kl. 19.30.

Her kommer Liselotte 
Wiemer, mangeårig litte-
raturanmelder ved Week-
endavisen og nu anmelder 
på Kristeligt Dagblad, og 

fortæller om alle de mange 
dejlige bøger primært fra 
Danmark og Norden, der er 
udkommet det seneste år.

Liselotte Wiemer er cand. 
phil. i dansk og har ved si-
den af anmeldelsesjobbet i 
mange år undervist i kom-
munikation og fi losofi . Hun 
har specialiseret sig i dansk 
og nordisk skønlitteratur og 
kommer vidt omkring i bog-
udgivelserne.

Deltagerne får at vide, 

hvilke tendenser og bevæ-
gelser, der er i litteraturens 
verden pt., og om vi kan læse 
os til, hvad der bliver de næ-
ste bestsellere.

Liselotte Wiemer har en 
lang litteraturliste, som ud-
deles til alle, og biblioteket 
serverer et glas vin og lidt 
godt til ganen.

Billetter á 40 kr. købes på 
Greve Bibliotek i Portalen 2 
eller bestilles på tlf. 43 95 80 
00. 

Litteraturforedrag på 
Greve Bibliotek
Få inspiration på Greve Bibliotek til at læse årets
danske og nordiske bøger

Foredrag om udvikling 
i Indiens megabyer 
Arkitekt fortæller om urbane og sociale forandringer

Kim Gerforth Nielsen kommer til Arken 28. november og for-
tæller om Indien. Foto: 3XN.
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Greve: Comedy Zoo On 
Tour, der når til Portalen 
tirsdag den 27. november, 
præsenterer som måne-
dens tre komikere Heino 
Hansen, Michael Schøt 
og Torben Chris. 

Det er første gang, at man 
oplever disse tre komikere 
og mediepersonligheder 
sammen. Udgangspunktet 

er deres fælles baggrund 
som stand-up komikere, der 
også har ført dem ind i me-
dieverdenen og videre ude i 
stuerne rundt i landet. For 
mange kender dem - bare 
ikke i denne konstellation. 

Heino Hansen er et af de 
helt store talenter på den 
danske stand up scene. Med 
en dejlig underspillet og 
selvironisk humor charme-
rer han alle. Få komikere 
går med vilje derhen, hvor 
de ikke må. 

Og færre af dem slipper 
fra det med stil og livet i be-
hold. Michael Schøt er én af 
dem. Intet er helligt for Tor-
ben Chris, og hvis det er, sør-
ger han gerne for at gå langt 
over stregen på en charme-
rende og morsom måde. Re-
sultatet er stand-up i højeste 
gear, gerne bundet sammen 
af en rød tråd.

Greve: Tag hele familien 
med på juleshopping i 

Waves i denne weekend. 
Der er pyntet op til jul 

med lys, kugler, juletræer 
og nisselandskaber. Du 
kan nyde de fl otte nisse-
landskaber på Torvet ved 
Bilka, på Centertorvet og 
på Cafétorvet ved Kong 
Kaffe.

Nyd også duften af brænd-
te mandler og køb lidt til 
julen. Du fi nder mandelda-
men i det hyggelige hus på 
Cafétorvet hver dag - i hele 
åbningstiden- frem til jul.

Lørdag 24. november 
- præcis en måned før jule-
aften tænder julemanden 
traditionen tro juletræet i 
Waves. Julemanden får i år 
hjælp af drillenisseslikmund 
og af Greve Gymnasiekor, 
som synger julen ind.

Det sker kl. 12.00 på Cen-
tertorvet.

Børneværksted
I denne weekend 24. og 25. 
november er børneværkste-
det fyldt med drillenisser, 
hvor ikke to er ens. De kan 
fyldes med guf og små gaver 

eller med julens småkager 
og konfekt.

Aktiviteten foregår på 
Centertorvet fra 11.30 -15.30 
Det er gratis at deltage.

Julemanden deler peber-
nødder ud  til store og små 
søndag 25. november fra 
12.00 - 16.00. 

Sebastian Klein under-
holder med julesafari. Det 
sker på Cafétorvet ved Kong 
Kaffe søndag 25. november 
kl. 11.00.

»Sebastians Skøre Safa-

rishow« er et afsindigt mor-
somt show, der bejler kraf-
tigt til titlen, som det bedste 
af sin art. Sebastian Klein 
præsterer et sandt overflø-
dighedshorn af tryllenumre, 
grinagtige sange, besynder-
lige danse og forrygende ar-
tistnumre.

Han kombinerer på fan-
tastisk vis gøgl, zoologi, mu-
sik og komik og strør om sig 
med ustyrligt morsomme 
numre til glæde og morskab 
for både børn og voksne.

Der er garanti for 100 pro-
cent god underholdning hele 
showet igennem.

Oplevelser
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Tjørnholmvej, Solrød Strand
www.solrodbio.dk

Tlf. 5614 4422

Marco Macaco
Søndag 25. 11. kl. 14

Søndag 2. 12. kl. 14+16

  
James Bond Skyfall

Søndag 25. 11. kl. 16+19.30

De urørlige
Tirsdag 27. 11. kl. 19.30

Onsdag 28. 11. kl. 19.30
Søndag 2. 12. kl. 19.30

LOKAL KULTURSØNDAG I PORTALEN
FOYERSCENEN KL. 11.30
6. KLASSE
Børnerock fra Damagerskolen 
og Holmeagerskolen

FOYERSCENEN KL. 12.30
MR. PLUTON TRYLLESHOW
For børn og voksne

FOYERSCENEN KL. 13.30
GIVE IT UP FOR JELLYBOY
One man electronica band

FOYERSCENEN KL. 14.30
BENT ANDERSEN 
Humoristiske viser

SØNDAG
25. NOV.

GRATIS ENTRÉ

PORTALEN .  GREVE TEATER- & MUSIKHUS .  PORTALEN 1 .  2670 GREVE .  TLF. 43 97 83 00 .  WWW.PORTALEN.DK

KOM OG OPLEV GREVE KOMMUNES EGNE TALENTER TIL

FOYERSCENEN KL. 15.00
VIBE LAUTH 
“Nattevagtinden” - novelle

FOYERSCENEN KL.15.30
DANISH JAZZMEN

FOYERSCENEN KL. 17.00
STOP OP I TIDE, MAND
Stribevis af ørehængere

10.000 m2 jule-,  antik- og kræmmermarked 
detblaamarked.dk • Lysholm Allé 86, 4690 Haslev • 28 87 81 41

Hva’  skal vi i weekenden?

ATIS ENTRE - GRATIS PARKERIDet Blå MarkedLysholm Allé 86 - 4690 Haslev
28 87 81 41 db

Juleudflugt?
Hver lørdag og søndag fra 10-17

Fri entre og gratis parkering

God mad til fornuftige priser

Det nye menighedsråd i 
Greve sogn består af: 
Niels Saabye Høst (formand)
Tonny Viedél Nielsen (næstformand)
Svend Gert Pedersen
Carl-Erik Hansen
Ulla Marie Sørensen
Per Hassing Christensen
Solvejg Kirstine Søvsø Frandsen
Preben Wichmann
Hans Christian Jepsen
Maiken Andreasen
Erik Henning Jørgensen
Marianne Bay Pedersen
Tom Ferslev Jakobsen

Greve Gymnasiekor synger julen ind i  Waves.

Sebastian Klein underholder med julesafari.

Julen starter i Waves
Lørdag 24. november - præcis en måned før juleaften 
- tænder julemanden traditionen tro juletræet 

Et godt grin med Comedy Zoo On Tour
Ny konstellation af komikere kan opleves i Portalen
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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   
JAZZSCENEN
HVER LØRDAG KL. 13.00

24. november: Sinne Eeg Group
1. december: 

Mads Mathias m. Magnus Hjorth Trio
8. december: 

Peter Vuust Quartet feat. Veronica Mortensen

Entré 25 kr. / Gratis for Portalis

29. november kl. 20.00

MUSIK- & SANGCAFÉ
Rock & pop jam session

Billetpris 200 kr.

18. januar kl. 20.00

LASSE 
RIMMER

Billetpris 175 kr. / Portalis-rabat

19. januar kl. 20.00

MOONJAM

27. november kl. 20.00

COMEDY ZOO ON TOUR
HEINO HANSEN, TORBEN CHRIS, MICHAEL SCHØT

Billetpris 110 kr.

Billetpris 125 kr.

6. december kl. 20.00

ALLAN KELLY GANG
Akustisk irsk folk

5. december kl. 20.00
6. december kl. 20.00

ANDREAS BO
”PLAGIAT” 

Billetpris 295 kr.

Billetpris 320 kr.

31. januar kl. 20.00

KIM LARSEN & 
KJUKKEN

23. november kl. 20.00

MIKE ANDERSEN 
BAND

Blues og soul i 
topklasse
Billetpris 145 kr.

1. december kl. 20.00

ALLAN OLSEN 
TRIO

m. Per Chr. Frost
& Nicolai Land

Billetpris 225 kr.

7. december kl. 20.30

ANNE DORTE 
& MARIA

Alle Tøsedrengenes 
store hits
Billetpris 175 kr.

8. december kl. 20.00

JOHNNY
LOGAN

X-Mas Show 2012 
Billetpris 255 kr.

30. november kl. 20.30

DE GLADE SØMÆND
Julefrokostparty

Billetpris 175 kr.

14. december kl. 20.30

KENTEX
50

Tommy Kenter 
når han er bedst

Billetpris 175 kr.

Billetpris 165 kr.

2. februar kl. 21.00

KATO

JUL PÅ SVENSTRUP GODS
24.-25. november & 1.-2. & 8.-9. & 15.-16. december 2012

Alle dage fra kl. 10-16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jul i Den Gamle Herskabsstald med Stande inde & ude
I Vognporten serverer vi Gløgg & Æbleskiver samt lette varme fristelser. 

Køb Juletræ & Pyntegrønt ved Hovedbygningen.  
Kør en tur med Hestevogn i Dyrehaven.

Entre kr. 30 pr. person / Børn under 10 år har fri adgang / Fri Parkering
 

SVENSTRU P GODS
Borupvej 94, 4140 Borup

Tlf 57 52 60 62  / Lat N 55 o 29.483’ & Long E 011 o 57.208’
svenstrup@svenstrup.dk www.svenstrup.dk

Greve: For sidste gang i 
år slår Portalen den sid-
ste torsdag i november 
dørene op for den popu-
lære Musik- & SangCafé, 
hvor lokale pop og rock-
talenter har chancen for 
at prøve sig selv af over-
for et entusiastisk publi-
kum.

Portalens topprofessionel-
le husorkester, der til denne 
lejlighed består af pianisten/
organisten Dan Hemmer, 
guitaristen Lars Fabiansen, 
bassisten André Sørensen 

og trommeslageren Esben 
Bach, bakker talenterne op 
og er altid klar til nye mu-
sikalske udfordringer fra 
talentfulde sangere, guitari-
ster, saxofonister, tromme-
slagere m.m. 

Og man er selvfølgelig 
også meget velkommen til at 
komme og nyde musikken, 
selvom man ikke har ambi-
tioner om at gå på scenen.

Musikalske talenter 
på slap line
Portalens husorkester bakker talenterne op



Vi har altid 350 stk. brugte biler på lager
4 skarpe brugtbils tilbud i denne weekend

Altid 350 brugte biler på lager
- Kig indenfor

Nyt 950m2

showroom

Se alle vores 
brugte biler

Scan QR kode 

Mazda 3 2,2DE PreTech 5d årg. 10/2011
6 gear, 17” alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås, 
parkeringssensor, fartpilot, kørecomputer, startspærre, 
varme i forrude, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, 
regnsensor, sædevarme.

Km 10.000 Pris 249.900

Golf VI 1,4TSI 122hk Comfortline årg.6/2012
Dk pakke, 15” alufælge, 2 zone klima, køl i handskerum, 
fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, startspærre, udv. 
temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, 
el-spejle m/varme, cd/radio, isofix

Km 8.000 Pris 249.500

Mazda 6 2,2DE Sport St.Car årg. 11/2011
Business + 18” alufælge, 2 zone klima, alarm, nøglefri 
betjening og start, parkeringssensor for og bag, fartpilot, 
el indst. forsæder m/ hukommelse på førerstol, 
navigation, bluetooth, læderindtræk, læderrat, Xenon 

Km 8.000 Pris 309.900

Renault III Grand Scenic 1,6dCi  årg.7/2012
16 alufælge, navigation, 6 gear, 2 zone klima, fjernb. c.lås, 
fartpilot, kørecomputer, startspærre, udv. temp. måler, 
regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, 
el-spejle m/varme, cd/radio, bluetooth

Km 2.000 Pris 269.900
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www.terminalen.dk

Mazda 3 2,0 i-stop Pre. Tech. årg. 10/2011
5D. 6 gear, 17 alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås, RVM, 
nøgleløst startsystem, parkeringssensor, fartpilot, 
kørecomputer, startspærre, varme i forrude, auto. nedbl. 
bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, xenonlys.

Km 5.000 Pris 229.900

Mazda 6 2,0DE Advance 5d årg. 5/2009
17” alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås, parkeringssen-
sor, fartpilot, special tilbud på finansiering FAST rente 
3,95%, kørecomputer, startspærre, auto. nedbl. bakspejl, 
udv. temp. måler, regnsensor.

Km 49.000 Pris 199.900

Golf VI 1,6 TDi 105hk Comfortline  årg. 6/2012
6 gear, 15” alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, 
kørecomputer, startspærre, udv. temp. måler, sæde-
varme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, 
cd/radio, armlæn, isofix, diesel partikelfilter.

Km 9.000 Pris 249.700

Renault lll Megane 1,9dCi 130hk årg. 10/2009
Expression stc. 6 gear, 18” alufælge, 2 zone klima, fjernb. 
c.lås, fartpilot, kørecomputer, startspærre, udv. temp. 
måler, regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x 
el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn

Km 39.000 Pris 164.900

Honda Accord 2,2 i-DTEC årg. 6/2012
Aut.gear/tiptronic, 17” alufælge, 2 zone klima, køl i 
handskerum, fjernb. c.lås, parkeringssensor, ratgearskifte, 
fartpilot, kørecomputer, infocenter, auto. nedbl. bakspejl, 
udv. temp. måler, regnsensor.

Km 6.000 Pris 349.900

Fiat 500 0,9 TwinAir+by abarth årg. 4/2012
16” alufælge, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, 
startspærre, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. 
forsæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, 
multifunktionsrat, isofix, bagagerumsdækken.

Km 8.000 Pris 149.500

Honda Civic 1,8 i-VTEC Sport årg. 7/2012
5D. led lys, 6 gear, 17” alufælge, Bakkamera, 2 zone 
klima, fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, startspærre, 
udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme.

Km 6.000 Pris 224.900

Hyundai I30 1,6CRDI ISG Eco årg. 7/2012  
6 gear, airc., fjernb. c.lås, kørecomputer, startspærre, 
sædevarme, højdejust. forsæde, el-ruder, el-spejle m/
varme, cd/radio, bluetooth, isofix, bagagerumsdækken, 
diesel partikelfilter, splitbagsæde, tågelygter.

Km 7.000 Pris 199.500

Flere 
farver på 

lager

Billån
Du får 2 flasker rødvin

- hvis din bank er 
billigere end os

Flere 
farver på 

lager
Flere 

farver på 
lager

Flere 
farver på 

lager

Åbningstider:Man.-fre.: 09.00 - 17.30Lørdag:     11.00 - 15.00Søndag:    11.00 - 15.00


