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Solrød/Greve: Solrød og 
Greve kommuner vil fu-
sionere en række af de-
res kerneydelser i fælles 
aktieselskaber.

Der er forår og amoriner 
i luften, og det gælder ikke 
kun blandt unge kæreste-
par.

For Solrød og Greve kom-
muner har netop udvekslet 
søde troskabsløfter i en hi-
storisk tæt samarbejdsaf-
tale, der er uden fortilfælde 
i Danmark. 

Den trængte økonomi har 
tvunget mange kommuner 
til at skæve til naboerne, 
men Solrød og Greve er 
gået længere end de fl este. 
Hvis det går som forventet, 
vil de to kommuner om kort 
tid fusionere deres respek-
tive spildevandsselskaber i 
ét nyt fælles aktieselskab, 
der skal betjene begge kom-
muner.

Sammenlægningen af de 
to selskaber har været 
længe undervejs, forklarer 
Solrøds borgmester, Niels 
Hörup (V).

Klar til mere
- Det er noget, vi har dis-
kuteret længe, men Greve 
Kommune var ikke helt 
klar til det, da de havde en 
lidt anden organisation. Nu 
er tiden så kommet, hvor 
begge kommuner er klar til 
at gå skridtet fuldt ud, si-
ger han.

Men samarbejdet stopper 
ikke ved kloakker og dræn. 
De to kommners byråd for-
ventes at træffe en princi-
piel beslutning inden juni 
om, hvorvidt også deres 
respektive Vej- og Park-af-
delinger skal lægges sam-
men.
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Side  8

Historisk 
parløb
Solrød og Greve har planer 
om fælles aktieselskaber 

Solrød: Den gastrono-
miske ildsjæl Claus Me-
yer satte fokus på den 
gode smag på årsmødet i 
SuperBrugsen i Solrød.

Side 7

Madguru 
satte blus 
på årsmøde 

Sydkysten: Nej. Golf er 
ikke en overklassesport, 
og det behøver heller 
ikke at koste alverden.

Det er der mange borgere 
omkring Sydkysten og re-
sten af Danmark, der har 
opdaget. Sammen dyrker 

de udtryk som albatros, 
birdie og caddy, når de er 
samlet på græsplænen - el-
ler greenen.

Nogle kalder det for en 
pensionistsport, men også 
mange unge og alle de an-
dre, der er midt imellem de 

to grupper, har fundet inte-
resse for sporten. 

I denne udgave af Syd-
kysten er der fokus på golf-
sporten, og hvordan den ser 
ud netop i vores område.

Side 11 til 19

Ishøj: Ishøj Kommune 
vil være i front, når det 
gælder fokus på ældre 
borgere. Nu har Social-
ministeriet givet støtte 
til et nyt senior-projekt. 

Side 21

Klar til 
fremtiden

Vallensbæk: Glæden er 
stor hos Helligtrekon-
gers Kirke i Vallensbæk 
i øjeblikket. Kirken har 
fået godkendt et de-
tailprojekt. Dermed er 
kirken godt på vej mod 
realiseringen om nye 
omgivelser for kirken. 

Side 6

Stor glæde 
hos kirke

Golf og gennemsving
Sydkysten har fokus på den populære golfsport

Her et foto af en koncentereret golfspiller i Solrød Golf Klub, der har rodet sig ud i bunkeren, 
og som koncentreret nu prøver at fi nde vej til cuppen (hullet). Foto: Kim Rasmussen.

Øtoftegårdsvej 2 · Hveen Boulevard · 2630 Tåstrup

Telefon 43 99 40 45 · www.omb.dk

- En sikker 
       bilhandel

Øtoftegårdsvej 2 · Hveen Boulevard · 2630 Tåstrup

Telefon 43 99 40 45 · www.omb.dkwww.olemathiesenbiler.dk

NY M{ZD{2
MINDRE VÆGT

MERE KØREGLÆDE

M{ZD{2
1.3 benzin 75 HK

FRA: 144.990,-

Op til 23,8 km/l

Åbningstider: 
Man-fre 9.00-17.30 
Lør-søn 11.00-15.00

M{ZD{.DK Brændstofforbrug ved blandet kørsel 23,8 – 15,9 km/l. CO2 –emission 110 – 146 g/km.
Energiklasse:
Bilen er vist med ekstraudstyr. De nævnte priser er ekskl. leveringsomkostninger på kr. 3.680,-

Håndværkervænget 15 . 2670 Greve . 43692364

GAVEKORT E� er dit ønske

Træning med dig i centrumTræning med dig i centrum
Hyggeligt træningscenterHyggeligt træningscenter

Opvarmet pool - m. cykeltræningOpvarmet pool - m. cykeltræning
Massage spa • Luksus massagestol � l fri a� eny� else

  
www.grevewellness.dkwww.grevewellness.dk

Man.-tirs.-ons.-fredag ......... 8.30  -15.00

Torsdag (fast aftenåbent)... 13.00 -19.00

Lørdag  ......................
........... Efter aftale

Månedskort eller

10 turs klippekort

KUN 750,-
pr. 1/4 kr 1000,-

Marts � lbud
Marts � lbud

Er din hund også til det rå?

Stedet hvor du køber den rigtige 
mad til din hund!

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

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

Rigtig Hundemad Greve
Håndværkerbyen 22 - 2670 Greve - 88136650

www.greve.rigtighundemad.dk

Mandag-fredag fra 12-18 

Onsdag lukket Lørdag fra 10-14

60 sider Erhverv Sjælland Stort Golf tema side 11-19 Tjek Pulsen side 29-31 www.sydkysten.dk - Hele døgnet
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Greve Strandvej 24, 
2670 Greve

Tlf. 43 90 44 22
Fax: 43 90 44 29

Åbent:
Man.-fre.: 9.00-16.00
www.sydkysten.dk

Ved udeblivelse af Sydkysten 
kontakt os på: 

Tlf. 43 90 44 22
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Dagbladet Ringsted A/S  
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Post Danmark
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Sydkysten Syd
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Sydkysten Weekend
45.000 eks.
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Karlslunde, Greve, Tune, 

Ishøj og Vallensbæk

Til samtlige husstande, 
kontorer og butikker.

Erhvervsmæssig udnyttelse af 
Sydkystens tekst og annoncer er ikke 
tilladt. Sydkysten påtager sig intet 
erstatningsansvar som følge af even-
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som er indsendt uopfordret.

-en del af familien
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Ishøj: Tirsdag klokken 
22.10 blev der anmeldt en 
brand i en opgang i Ågår-
den i Ishøj. Københavns 
Vestegns Politi fortæller, 
at politi og brandvæsen an-
kom til stedet, hvor ukendte 
gerningsmænd angiveligt 

havde sat brand i en klap-
vogn, som stod i opgangen. 
Tre unge mænd var set løbe 
fra stedet. Mændene be-
skrives som omkring 175-
185 centimeter høje og cir-
ka 17-18 år gamle. De bar 
alle tre mørke hættetrøjer. 

Politiet modtager gerne 
oplysninger fra vidner i sa-
gen. Henvendelse kan ske i 
dagtimerne på hverdage til 
vicepolitikommissær Car-
sten Christensen på telefon 
72 58 76 40, Lokalpolitiet i 
Albertslund, eller på tele-

Klapvogn i brand i Ishøj
Branden i klapvognen blev hurtigt slukket. Foto: www.brand-ishoj.dk.

Sydkysten Nord: Stignin-
gen af antallet af nummer-
plader, der bliver stjålet fra 
biler er stigende på vesteg-
nen. Det viser tal fra Kø-
benhavns Vestegns Politi. 
For mens antallet af num-
merplader, der var blevet 
stjålet i løbet af årets før-
ste tre måneder i 2010 lød 
på 508 stjålne plader, så er 
det tal i årets første tre må-
neder i 2011 steget, så der 
indtil videre har været 535 
anmeldelser om nummer-
plader, der er blevet stjå-
let fra biler. Det fortæller 
Københavns Vestegns po-
liti. Tal fra Nordsjællands 

politi viser, at der også på 
det nordlige Sjælland er 
problemer med antallet af 
tyverier af nummer Plader. 
For her er tallet oppe på 
598 nummerplader, der er 
blevet stjålet siden nytår. 
De 598 nummerplader, som 
er stjålet i Nordsjællands 
Politikreds siden nytår, er 
en væsentlig stigning i for-
hold til samme periode året 
før. Da var der anmeldt 468 
stjålne nummerplader. I 
hele 2010 modtog Nordsjæl-
lands Politi anmeldelse om 
2068 stjålne nummerpla-
der. 

jm / dorte

Nummerplade 
tyverier stiger

Greve: Ifølge Midt- og 
Vestsjællands Politi blev 
en 16-årig pige fra Gre-
ve tirsdag eftermiddag 
klokken 16.15 tilbage-
holdt af en butikskon-
trollant i Bilka, Over 

Bølgen. Pigen havde 
stjålet to halskæder og 
blev sigtet for tyveri. Po-
litiet fortæller, at hun vil 
få en bøde for sit tyveri.

jm

Langfi ngret 
teenager 

Greve: Midt- og Vestsjæl-
lands politi fortæller, at det 
tirsdag klokken 10.12 kørte 
ud til en anmeldelse om et 
indbrud, der var i gang på 
Vildmosevej, hvor en vare-
bil netop var kommet til et 
hus på vejen. 

Det viste sig imidlertid, 
at der var tale om håndvær-
kere, der var bestilt til at 
udføre arbejde i huset. Po-
litiet kunne derfor hurtigt 
forlade stedet igen uden no-
gen problemer.

jm

Falsk 
alarm

Danse-instruktion:
Skoler, Polterabend
Firmafest, Privatfest

Tør du gifte dig
uden at kunne 
brudevalsen?

“Hver fugl synger” med Tommy Havdrup.
Een gang om måneden. Musik-sang-humor.
Sanghæfter uddeles. Tilmeldelse: 40510812

Bus og S-tog lige til døren!

Tlf. 40 51 08 12

LEJ VORE LOKALER
Arranger selv festen

også ledig hverdage til 15.00

• Nye hold for børn og voksne
  begynder nu

• 10 ugers forårskursus

• Ring efter gratis program

• Reservér plads

Stedet hvor danseglæden trives

Hip Hop - alle aldre
Selskabsdans
Disco - alle aldre
Børnedans
Jitterbug
Breakdance
Standard/latin 
Rock’n Roll
Mini Hip Hop fra 3 år
Showdance
Vild med dans
Funk
House
Brudevals
Minidisco - fra 3 år
MTV-dance

Besøg os på vores hjemmeside:
www.havdrupdans.dk

Nye hold for børn og voksne 
begynder nu

10 ugers forårskursus

Ring efter gratis program

Reservér plads

•

•

•

•

Hip Hop - alle aldre
Selskabsdans
Disco - alle aldre
Børnedans
Jitterbug
Zumba
Standard/latin
Rock’n Roll
Mini Hip Hop fra 3 år
Showdance
Vild med dans
Breakdance
Salsa
Jumpstyle
Minidisco - fra 3 år
 

25 års jubilæum25 års jubilæum
Det er med stor glæde, at vi kan invitere til

Ingeniør Ole Storm Jensens 25 års jubilæum
i Greve Kommune

Det vil glæde Ole at se samarbejdspartnere, tidligere og 
nuværende kolleger samt familie til reception på

Greve Rådhus i personalerummet den
1. april 2011, kl. 12.00-15.00

Vi glæder os til at fejre Ole sammen med jer.

Hilsen Greve Forsyning

PSYKISK SÅRBAR
Fhv. statsminister 

Poul Nyrup Rasmussen 
taler om psykisk sårbarhed

Mandag d. 28. marts kl. 18.00 
i Ishøj Kulturcafe

Der er fri adgang, alle er velkomne

Socialdemokraterne
Ishøj

LINGERI & SELSKABSTØJ

NYHED - NYHED                   NYHED - NYHED - NYHED 

Waves • 4369 2255

Op til str. 56

Kjole
1399,-

NYT MÆRKE

Camilla Wulff starter i 

Salon Kærbo 

1. april.

Ring allerede nu 

og bestil tid.

V/ Vini Christensen 

og Camilla Wulff
Salon Kærbo

Ishøj Boulevard 2

2635 Ishøj

Tlf. 22 19 96 02
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KLINIK FOR FODTERAPI 
v. Janni Dams
Solrød Center 69 – ovenpå Imerco
2680 Solrød • Tlf. 22 17 12 58 

Klinikken åbner 
MANDAG 

D. 28. MARTS 
Book en behandling hos 

Janni på 22171258

ZUMBA opvisning og undervisning for fuld udblæsning 

kl. 13.30 foran klinikken – sponsoreret af 
Zumbashoppen.dk i Dragør.

” Hvem bærer DIG gennem hele livet ?
FØDDERNE! Pas godt på dem…

DE FØRSTE 

25 KUNDER

får en GRATIS 

skumcreme 

– værdi: 99,-

ÅBNINGS RECEPTION Lørdag d. 26. marts 
kl. 13.00NYÅBNET 

Klinik for fodterapi
i Kings & Queens

FOKUS PÅ DINE FØDDER

Greve: Greve Kommune 
deltager i den globale 
kampagne Earth Hour, 
som arrangeres af WWF 
Verdensnaturfonden, og 
slukker lyset lørdag den 
26. marts kl. 20.30-21.30. 
Kommunen opfordrer 
institutioner, borgere og 
virksomheder til at gøre 
det samme.

Kampagnen opfordrer 
alle til at slukke lyset i en 
time lørdag den 26. marts 
2011. Hvis kampagnen bli-
ver lige så stor en succes 
som de foregående år, vil 
mere end 30 lande, fl ere 
hundrede byer, mange tu-

sinde virksomheder og mil-
lioner af mennesker verden 
over slukke lyset i den sam-
me time. 

Greve Kommune deltog 
også i kampagnen i 2009 
under navnet »Sluk Lyset 
Danmark«, som var den 
danske udgave af den sam-
me globale kampagne.

Greve Kommune ønsker 
atter at bakke op om dette 
initiativ og slukker derfor 
lyset på rådhuset lørdag 
den 26. marts  kl. 20.30-
21.30. At kommunens in-
stitutioner også slukker 
lyset i en time lørdag aften, 
har selvsagt en begrænset 

energibesparende effekt, 
men borgmester Hans Bar-
lach (K) mener alligevel, 
det er vigtigt at bakke om 
initiativet. 

- Det er en vigtig sym-
bolsk handling, og derfor 
bakker Greve Kommune 
selvfølgelig op om kam-
pagnen. Vi opfordrer alle 
institutioner, borgere og 
virksomheder i Greve Kom-
mune til at slukke lyset i 
samme tidsrum, hvor det 
er forsvarligt og hensigts-
mæssigt, siger borgmester 
Hans Barlach. 

Opfordrer til at slukke lyset

Greve: Rotary Køge 
Bugt Morgenklub og Ud-
viklingspark Øresund 
uddeler hvert år Innova-
tionsprisen til en virk-
somhed, som har klaret 
årets udfordringer på 
en innovativ måde. Virk-
somheden skal være be-
liggende i Greve Kom-
mune.

- Jeg er meget glad for, at 
Rotary Køge Bugt Morgen-
klub kan medvirke til at 

påskønne en virksomhed i 
Greve, der har ydet en inno-
vativ og anderledes indsats, 
og vi er derfor vært ved en 
prisoverrækkelse den 31. 
marts kl. 16 i Udviklings-
park Øresund, siger Terkel 
Olsen, præsident for Køge 
Bugt Morgenklub.

De lokale virksomheder 
har kunnet komme med 
indstillinger, og prismodta-
geren fi ndes af et dommer-
panel med udgangspunkt i 

de nominerede kandidater.
Dommerpanelet består 

af Tina Charlotte Koeffoed, 
erhvervschef i Greve Kom-
mune, Terkel Olsen, Rotary 
Køge Bugt Morgenklub, og 
Jørgen Laursen, Rotary 
Køge Bugt Morgenklub.  

Prismodtageren får et 
kunstværk udført af kun-
steren Geert Daae Funder, 
og der fi ndes kun dette ene 
eksemplar.

jøb

Innovationspris 
uddeles af  Rotary 
Virksomhed i Greve påskønnes
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Greve: Karen Koralage, 
en institution i institu-
tionen, takker af
den 1. april efter at have 
arbejdet 39 år i Prinses-
separkens Børnehave 
under Sct. Georgs Gil-
derne.

Så kunne man tro, at hun 
ikke har arbejdet andre 
steder, men nej. Faktisk er 
Prinsesseparkens Børne-
have den fjortende arbejds-
plads, som Karen har haft. 
Hun begyndte med at ar-
bejde, da hun var 15 år, og 
har arbejdet med børn hele 
livet. Hvis man arbejder 
sammen med hende, kan 
man være sikker på, at det 
ikke bliver kedeligt. Ide-
erne springer ud som perler 
på en snor. Karen Koralage 

har altid arbejdet med pro-
jekter, og der er ikke tal på, 
hvor mange hun har været 
initiativtager til, lyder det 
fra kollegerne.

Hun er idérig og engage-
ret. Et projekt kan nævnes, 
hvor det handlede om hvor 
maden kommer fra. Der 

blev lånt bøger - lavet plan-
cher - besøg på bondegård 
og på havnen - samt et væld 
af information i forløbet. 
Hele projektet blev afslut-
tet af en overdådig frokost 
med kød fra ko - gris - kyl-
ling og fi sk. Børnene var 
virkelig engageret og lærte 
meget af det.

Karens projekter er om-
fattende og lærerige - og 
frem for alt - børnene el-
sker det. Hun har også haft 
andre interessante ting på 
programmet. Blandt andet 
har hun udruget ællinger. 
Det foregik på den måde, at 
hun købte æg hos en avler 
og udrugede æggene i bør-
nehaven. Børnene kunne 
følge med i hele processen 
fra hvor de så ægget og det 

klækkede og hvor de små 
ællinger kunne svømme 
rundt i et lille badebassin. 
Alle årene, hvor Karen Ko-
ralage har arbejdet i Prin-
sesseparkens Børnehave, 
har hun også boet i Karls-
lunde, og har i sagens na-
tur rigtig stort kendskab 
til byen og dens indbygge-
re. Faktisk er det sådan, at 
de børn, hun passer nu, er 
børn af dem, hun passede 
i starten. Karen Koralage 
har også været leder i Prin-
sesseparkens Børnehave, 
men det var ikke med hen-
des gode vilje. 

Ringen er sluttet - og en 
ildsjæl takker af. Der er 
åbent hus den 1. april fra 
kl. 14.00-16.00 i Prinsesse-
parkens Børnehave. 

En institution i institutionen takker af
En ildsjæl i Prinsesseparkens Børnehave stopper

Nyt om navne
Charlotte 
Groftved, 
der er ansat 
som ny skole-
chef i Greve 
Kommune, 
har tidligere 
blandt andet 
været børne- og 
kulturdirektør 
i Vallensbæk 
Kommune. 

Greve: Det bliver den 56-
årige Charlotte Groft-
ved, der bliver ny skole-
chef i Greve Kommune. 
Dermed får Center for 
Skoler i Greve Kommu-
ne en meget kompetent 
og erfaren ny chef.

Charlotte Groftved er op-
rindelig uddannet lærer, og 

karrieren begyndte som fol-
keskolelærer i Københavns 
Kommune. 

 Senere blev hun skole-
inspektør i Tårnby, folke-
skole- og udviklingschef 
i Københavns Kommune, 
børne- og kulturdirektør i 
Vallensbæk Kommune, og 
senest har hun været ansat 

som børn- og ungechef i År-
hus Kommune.

- Jeg glæder mig meget 
til samarbejdet med Char-
lotte Groftved som ny sko-
lechef, siger direktør Jette 
Deltorp:

- Jeg føler mig overbevist 
om, at vi med hende får en 
meget engageret, kompe-

tent og udviklingsoriente-
ret skolechef, der vil være 
i stand til på bedste vis at 
tackle skoleområdets ud-
fordringer.

Charlotte Groftved til-
træder stillingen som sko-
lechef i Greve Kommune 
den 1. maj 2011.

Greve Kommune har 
ansat ny skolechef
56-årige Charlotte Groftved kommer fra en stilling som
børn- og ungechef i Aarhus Kommune

Greve: Tajanna Nielsen, 
Karlslunde, kan fejre sin 
40 års fødselsdag den 29. 
marts. Hun er ansat i bog-
holderiet hos Nordic Medi-
cal Supply, Ballerup. 

40 år

Karen Koralage stopper ef-
ter 39 år i Prinsesseparkens 
Børnehave.

Jess Andersen Lene Dinesen

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 Greve

Havdrup-Solrød begravelsesforretning

46 18 51 25
Også aften, weekend og helligdage
kan De ringe og aftale et møde
i Deres hjem eller hos os...

Rekvirér gratis pjecen »Når nogen dør«

Jenny og John Schärfe,
Hovedgaden 17, Havdrup

Danske
Bedemænd

www.schaerfe.dk

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

Sydkystens Bedemandforretning

Karlslunde Strandvej 34,

2690 Karlslunde

Alt ordnes personligt og smukt.

Vi kommer gerne til Dem.

Tlf. 4615 0040
www.sydkystens-bf.dk

Søren SchwartzkopfSteen Jørgensen

Elsebeth Mithiof
Exam. Bedemand

KimMithiof
Exam. Bedemand

www.dinlokalebedemand.dk

BEGRAVELSERKØGE
BUGT

Nørre Boulevard 77, 4600 Køge
Tlf. 56 65 13 14

Vi træffes altid
Køge - Herfølge

Ring trygt og aftal nærmere
møde hos Dem eller hos os.

Nærvær-Omsorg-Respekt

Skovbo - Solrød

Læs mere på:

Nærvær - Omsorg - Respekt

KØGE BEGRAVELSESFORRETNING

Ingen tillæg for aften-, søn- og helligdage
www.dinlokalebedemand.dk

Vi træffes altid
Greve - Solrød - Køge

Min kære mand
vores far, svigerfar og farfar

skraldemand

Flemming Nielsen
* 29. marts 1937    † 15. marts 2011

På familiens vegne

Grethe

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Vores kære mor, mormor, farmor,
svigermor og oldemor

Grete Juul Kvist
* 17. maj 1932

er stille sovet ind den 20. marts 2011

På familiens vegne

Mogens, Allan, Torben og Annette

Bisættelsen finder sted i Ishøj Kirke
tirsdag den 29. marts kl. 13.00

Vores kære mor
svigermor, mormor og farmor

Karen Hauberg
* 23. marts 1945    † 20. marts 2011

På familiens vegne

Kamilla og Michael

Bisættelsen finder sted i Pinsekirken
mandag den 28. marts kl. 11.00

( Impact Church, Roskilde ) 

Et jævnt og muntert, virksomt liv er slut -
Vi har mistet vores far, svigerfar, morfar og oldefar

Fabrikant Poul Edvard 
Christensen

Brdr. Christensens Maskinfabrik
født 9. december 1914

død efter få dages sygdom 20. marts 2011

Hanne, Dorte og Kristian
Bisættelsen finder sted i Kildebrønde kirke

fredag d. 25. marts 2011 kl. 13.00
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Nørrebrogade 247
DK-2200 København N
Tlf.  35 83 00 77
info@aveny.dk

Amagerbrogade 42
DK-2300 København S
Tlf.  32 54 07 35
info@aveny.dk

Rødovre Centrum 136
DK-2610 Rødovre
Tlf.  36 41 43 43
rodovre@aveny.dk

Rødovre Centrum 12
DK-2610 Rødovre
Tlf.  36 41 17 66
kobler@aveny.dk

City2 · Butik 332
DK-2630 Taastrup
Tlf.  43 52 40 21
city2@aveny.dk

Ishøj Vestergade 4
DK-2635 Ishøj
Tlf.  43 54 22 40
ishoj@aveny.dk

2 butikker i

RØDOVRE 
CENTRUM

Forlovelsesringe
800 Glat, 4mm. 1590,-
807 Rød- og hvidguld, 6mm. 3850,-
811 Glat, 6mm. 4550,-
811D Med brillant, 0,07ct. W.VS 5180,-
811H Med hjerte, i alt 0,08ct. W.VS. 6280,-
1143 8 kt. guld, 4,2mm. 995,-

989-5

997-5
998-5

Allianceringe
14 kt. rød- eller hvidguld

- med brillant 0,02ct. W.SI.
990 1 brillant, i alt 0,02ct. 1590,-
991 3 brillanter, i alt 0,06ct. 2050,-
995 5 brillanter, i alt 0,10ct.  2510,-

- med brillant 0,05ct. W.VS.
989-1 1 brillant, i alt 0,05ct.  2590,-
989-3 3 brillanter, i alt 0,15ct.  3590,-
989-5 5 brillanter, i alt 0,25ct.  4590,-
989-7 7 brillanter, i alt 0,35ct.  5590,-

- med brillant 0,10ct. W.VS.
997-1 1 brillant, i alt 0,10ct.  3280,-
997-3 3 brillanter, i alt 0,30ct.  5690,-
997-5 5 brillanter, i alt 0,50ct.  7890,-
997-7 7 brillanter, i alt 0,70ct.  9900,-

- med brillant 0,15ct. W.VS.
998-1 1 brillant, i alt 0,15ct.  4980,-
998-3 3 brillanter, i alt 0,45ct.  8950,-
998-5 5 brillanter, i alt 0,75ct.  12800,-
998-7 7 brillanter, i alt 1,05ct.  16600,-

995

14 kt. hvidguld 
938 21 diamanter. 2380,-
8 kt. guld 
1216 2 diamanter. 698,-
1239 Filigran. 788,-

guld
iamanter. 2380,-

1216

1239

938

8 kt. armbånd
1123 13 diamanter, 5,7mm.  2680,-
1132 Rød- og hvidguld, 5,5mm.  1298,-

14 kt. rød- eller hvidguld
705 8mm.  2280,-

11231123

1132

8 kt. armbånd
1123 13 di 5 7 2680 14 kt ød ll h id ld

1132

705

Vedhæng, 14 kt. guld 
750 Hjerte.  528,-
960 Rød- eller hvidguld,
 diamant eller rubin.  698,-
962 14 brillanter. 3150,-

750

28 -
Vedhæng, 14 kt. gu
750 Hjerte

Forlovelsesringee 14 kt. guld. Priser pr. stk.
1590

e 14 kt. guld. P

31143

811H811H

8811

807807

800

811D

Gl. guld, sølv og brillanter 
købes til højeste dagspris 

RENTEFRI KONTO 
OPRETTES

8 kt. guld med zirkonia
1285R Ring.  828,-
1285V Vedhæng. 548,-
1285Ø Ørestikker. 748,-

8 kt. guld med zirk
14 kt. guld 
med ferskvandsperler og diamanter
869R Ring, 21 diamanter.  2540,-
869V Vedhæng, 29 diamanter. 1940,-
869Ø Ørestikker, 26 diamanter. 1880,-

14 kt. hvidguld med brillanter
671V Vedhæng, 19 brillanter. 2250,-
671Ø Ørestikker, 38 brillanter. 4250,-
934 Ring, 13 brillanter. 2690,-

14 kt. hvidguld 
med ferskvandsperler og diamanter
690V Vedhæng, 11 diamanter. 840,-
690Ø Ørestikker, 22 diamanter. 1780,-
948 Ørehængere, 4 diamanter. 1950,-

14 kt. hvidguld 
med sorte og hvide diamanter
949R Ring, 17 diamanter. 2580,-
949V Vedhæng, 21 diamanter. 1980,-
947Ø Ørehænger, 28 diamanter, perle.  3050,-

14 kt. guld 

8 kt. guld med granater
1170R Ring, 7 granater.  1080,-
1170C Collier, 39 granater. 1680,-
1170V Vedhæng, 7 granater. 480,-
1170Ø Ørestikker, 14 granater. 848,-

2580,-
1980,-
3050,-

9962 960960

d med granat
1080,-

ter. 1680,-
ater. 480,-
anater. 848,-

ter

idguld 

948

690Ø 690V
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Vallensbæk: Detailpro-
jektet for Helligtrekon-
gers Kirke i Vallensbæk 
er blevet godkendt.

 Tirsdag 15. marts 2011 
klokken 15.22 tikkede en 
god nyhed ind på menig-
hedsrådets IT - Skrivebord 
med meddelelsen om, at 
Stiftsøvrighedens godken-
delse af detailprojektet 
omkring Helligtrekongers 
Kirke var godkendt.

Det er nu snart fem år 
siden Erik Møllers Arki-
tekter vandt konkurrencen 
om at tegne en ny kirke til 
Vallensbæk. Men ting tager 
tid. Først skal lokalplanen 
for kirken være på plads, 
så skal der ansøgninger 

til blandt andet Provstiet, 
Helsingør Stift, Kirkemini-
steriet, Kongelig Bygnings-
inspektør, Nationalmuseet 
og så skal ikke mindst også 
økonomien være i orden.

I det tidsrum der nu er 
gået, siden de først teg-
ninger var på tegnebræt-
tet, har der været møder 
for at få hele projektet til 
at hænge sammen økono-
misk, men efterhånden bli-
ver Helligtrekongers Kirke 
til den kirke, som man har 
håbet på. 

Akademiraadets Udvalg 
for Kirkekunst har på sit 
møde den 1. februar 2011 
godkendt forslaget til ud-
smykningen af kirken. 

Udsmykningen af Hel-
ligtrekongers Kirke bliver 
udført i samarbejde med 
Statens Kunstfond, forfat-
ter Søren Ulrik Thomsen, 
grafi ker Carl - H.K. Zakri-
sson, skriftdesigner Allan 
Daastrup og arkitekt Peder 
Elgaard. Det er et sam-
arbejde Helligtrekongers 
Kirke ser frem til. Ligesom 
folkene bag kirken glæder 
sig til at kunne sætte spa-
den i jorden i løbet af for-
året. Alle 1. klasserne på 
Vallensbæks skoler bliver 
inviteret til denne begiven-
hed, da det, ifølge kirken, 
er den generation, der bli-
ver de kommende brugere 
af kirken. 

Kirke-plan godkendt
Glæde i Helligtrekongers Kirke
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Kom til åbent hus på GOLFENS DAG. 
Besøg os søndag, d. 10. april 2011, kl. 10.00-14.00.

8-12 år Påskeæg 

værdi 275,- 

13-90 år 
Påskeæg og gavekort til 
2 Latte Værdi 260,- 

3-7 år Påskeæg 

værdi 150,- 

Kupon

Gækkebrev
Navn…………………………………..........................................

Adresse……………………………….......................................

E-mail……..………...............................................................

Tlf………………………….………………..

 Kuponen og gækkebrevet sendes til 
Sydkysten Greve Strandvej 24 2670 Greve. 

Gækkebrevet skal afl everes senest fredag d. 15. april. 
Mrk. ”Gækkebrev”. Alle vinderne får direkte besked.

Giv dine venner...

- muligheden for at 

deltage i konkurrencen 

på vores fa
cebook profi 

l

”sydkysten.dk”

Påskekonkurrence

- Lækkerier f
ra 

My Coffee S
hopVIND

(Påskeæggene er lavet helt uden tilsætningsstoffer)

Mit navn det  står med 
Mit navn det  står med 

prikker…prikker…

VindVind

Sydkysten er kommet i 

påskehumør, og vi ønsker 

os fl otte og sjove gække-

breve fra børn og barnlige 

sjæle i alle aldre.

Vi trækker vindere 
blandt følgende 
aldersgrupper:

3-7 år 
8-12 år 
 
13-90 år 
De 3 bedste 

gækkebreve vil 

blive belønnet 

med påskelækkerier. 

Konkurrencen er lavet i samarbejde med 

My Coffee Shop, Hundige Strandvej 212 E, 

2670 Greve, www.mycoffeshop.dk
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Solrød: Der var meget 
mere end tørre tal på 
menuen, da der tirsdag 
aften var årsmøde hos 
SuperBrugsen i Solrød. 
De havde indbudt madel-
skeren Claus Meyer til at 
sætte fokus på den gode 
smag. 

De 120 tilhørere, der var 
mødt op til SuperBrugsens 
årsmøde i Solrød fi k helt 
bogstaveligt en fortælling 
fra de varme lande. Butiks-
rådet havde nemlig invite-
ret Claus Meyer, der blandt 
andet er kendt fra fl ere 
madprogrammer. Han for-
talte blandt andet om det 
kulturchok, det var at kom-
me til Frankrig som ung. 

- Her oplevede han, hvor-
dan man gik på torvet og 
hentede sine friske råva-
rer hver dag i stedet for 
at fylde fryseren op med 
frostvarer, som han var 
vant til derhjemmefra. Han 
fortalte, hvordan han ople-
vede skiftet fra den pane-
ring og OMA margarine, 
man brugte i hjemegnen på 
Lolland, til den kælen for 
råvarerne, der kendetegner 
franskmændene, fortæller 
Preben Kristensen, der har 
været formand for butiks-
rådet de sidste fi re år.

- Han havde meget fokus 
på livskvalitet i maden og 
en madkultur, hvor vi skal 
være bedre til at forarbejde 
vores råvarer, så de sma-
ger af mere. På den måde 
prøvede han at åbne vores 
øjne for nye måder at tænke 
mad på, og man må sige, at 
han er en ildsjæl udover det 

almindelige, siger Preben 
Kristensen og fortæller, at 
SuperBrugsen netop havde 
indbudt Claus Meyer til at 
komme op holde oplæg fordi 
hans forhold til mad falder 
godt i tråd med den linje, 
man kører i butikken.

Han fortæller videre, at 
der var en fantastisk god 
stemning ved arrangemen-
tet, hvor Claus Meyer var 
»helt oppe på dubberne« og 
også fi losoferede over, hvor-
dan vi på verdensplan kan 
hjælpe hinanden gennem 
brugen af mad og de ople-
velser, der følger med.

På generalforsamlingen 
var der også valg til besty-
relsen i butiksrådet. Preben 

Kristen ønskede at give sta-
fetten videre til nye kræfter 
og Anni Jensen blev valgt 
som ny formand. Derudover 
består bestyrelsen af: Hen-

ning Rasmussen er næst-
formand, Kirsten Frisk 
Andersen som sekretær 
samt Tove Bohnhof, Erik 

Houlberg, Anni Kristian-
sen og Per Bringsjord som 
butiksrådsmedlemmer.

toth        

Madglad ildsjæl satte 
blus under årsmødet 
Claus Meyer satte fokus på den gode smag

Der var fuldt hus til 
SuperBrugsens årsmøde. 
Her er det formanden for 
butiksrådet, der byder 
velkommen. 
Fotos: 
Hans Jørgen Johansen

Preben Kristensen har været 
en aktiv formand for butiks-
rådet gennem de sidste fi re 
år. Nu har han dog overladt 
posten til nye kræfter.

Madguruen Claus Meyer gav et veloplagt oplæg om, hvor-
dan mad kvalitet og livskvalitet er uløseligt forbundet. 

Hundige Strandvej 210 . 2670 Greve . Tlf.: 43 60 11 55
www.theboligshop.dk

kirkeskovhvidsteen@mail.dk

Fermod havemøbler

Lejelejligheder 
Kurprinsens Kvarter 2-26,
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 7.375
3-vær. 84-100 m2  fra 9.000
4-vær.125-140 m2  fra11.500
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.
Få op til 1 mdr.husleje gratis.
Henv. på mail:
sdh@hvejendom.dk

HV EJENDOMS
ADMINISTRATION
JERNBANEGADE 6, 2. SAL,

5000 ODENSE C
20 32 62 14 eller 20 11 45 42

 JERNBANEGADE 8 · 4600 KØGE · TLF. 56 63 69 76

8-16 år

Skyder foråret igang med et kæmpe

ModeModeshowshow
for drenge og piger 8-16 år

Tirsdag d. 12. april kl. 1900

på Teaterbygningen

Kom og vær med til festen. Billetter købes i butikken kr. 25,-
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Solrød/Greve: Hvis det 
står til et fl ertal i Solrød 
Byråd, vil kommune-
grænsen til Greve blive 
mere og mere usynlig.

For fremover vil en ræk-
ke af de kerneopgaver, som 
kommunerne står for, blive 
leveret af det samme sel-
skab. Det første eksempel 
på den udvikling bliver 
formentlig en realitet in-
den for ganske få måne-
der, hvor de to kommuners 
respektive kloakselskaber 
bliver fusioneret til et fæl-
les aktieselskab. Det nye 
selskab vil råde over alle de 
eksisterende medarbejdere, 
bygninger og materiel i de 
to kommuner, og fremover 
skal selskabet betjene beg-
ge kommuners behov.

Ifølge administrationens 
beregninger vil det give be-
sparelser i nabolaget af to 
millioner kroner på grund 
af stordriftsfordele og en 
mere effektiv udnyttelse af 
materiel. I princippet kan 
en række andre opgaver 
også udføres på tværs af 
kommunegrænsen.

- Principielt er der ingen 

grænser for, hvad man kan 
samarbejde om med sine 
naboer, hvis det betyder, vi 
kan opnå effektiviseringer, 
og skabe bedre og billigere 
løsninger for borgerne. 
For eksempel har vi jo i 
København Syd-gruppen 
set på, om vi kan arbejde 
sammen på sundhedsom-
rådet med genoptræning og 
forebyggelse. Arbejdsmar-
kedsområdet kunne også 
være en mulighed, siger 
Solrøds borgmester, Niels 
Hörup(V)

Snerydning
Hvis den nye konstruktion 
med et fælles spildevands-
selskab bliver en succes, 
så kan næste skridt blive 
en sammenlægning af de 
to kommuners vej- og park 
afdelinger.

- Tanken bag det her er, 
at vi får fl ere ressourcer 
under samme tag. Det be-
tyder, at vi for eksempel 
kan udnytte vores materiel 
mere effektivt. Det giver 
jo ikke mening, at vi hver 
især køber store maskiner 
til at slå græs på fodbold-

baner, der så står stille det 
meste af tiden. Vores gade-
fejere kan også lige så godt 
køre igennem hele Solrød 
Strandvej i stedet for at 
stoppe ved kommunegræn-
sen, siger han.

Det tætte parløb mellem 
Solrød og Greve betyder dog 
ikke, at de to kommuner er 
i forstadierne til en egent-
lig sammenlægning, under-
streger borgmesteren.

- Med et kommunesam-
arbejde opnår du det bed-
ste af to verdener. Du har 
stadig en selvstændig kom-
mune, der sørger for nær-
hed til borgerne, men sam-
tidigt giver et samarbejde 
nogle økonomiske gevinster 
og bedre service til glæde 
for borgerne, siger Niels 
Hörup.

Mandag vil Økonomiud-
valget beslutte, om der skal 
arbejdes videre med planer-
ne om en sammenlægning 
af de to kloakselskaber. 

En endelig beslutning 
ventes først i juni, men al-
lerede fra januar næste år 
kan et fælles aktieselskab 
stå klar. jv

Solrød og Greve 
fi nder tættere 
sammen
Vil etablere et fælles spildevandsselskab

Dampet kylling
til 4 pers.

100,-
Bestil 1 time før, 

tlf. 46150 500

Karlslunde Strandvej 48 • 2690 Karlslunde

Tlf 46 15 05 00

Hos os �inder du altid både dagligvarer, is, 

tobak, vin, lotto, tips og skrab.

Har du brug for hjælp til aftensmaden, 

laver vores tyrkiske køkken den 

gerne for dig. 

Kig ind og hent en brochure.

Mustafa Bilen har tidligere 

drevet Papa´s pizzaria i Tune, 

så din mad er i gode hænder...

Sac Kavurma  48,-
Beyti   48,-

Køfte

48,-

Kyllingespyd

48,-

Vi bringer jer frokosten

Frugt & Grønt

Tyrkiske Køkken

TILBUD
2 pizzaer + 1 �l. vin

130,-

Burger

25 - 40,-

-�irmafrokost 
udbringning 5-20 pers.

3 pizzaer

130,-

Motorvejsafkørsel 6 (Motorring 4)
Motorvejsafkørsel 26 (E20/E47)

S-tog
Linie A og E lige til døren

Busserne 
Buslinie 127, 128, 
300S og 400S

1500 gratis P-pladser

MANFRE

1019
LØRDAG

1016
Første og sidste søndag i hver mdr. 11-16

www.ishoej-bycenter.dk

Mandag-fredag 9-21
Lørdag 8-18

Første og sidste søndag 
i hver mdr. 10-17

ÅBENT PÅ 
SØNDAG 
27. MARTS KL. 1116

 BOG & IDÉ – BR LEGETØJ
TELENOR – WAGNER 

WAGNER FEMALE – VERO MODA
H&M – BAZAREN 

CREME FRAICHE – HONEY’S VILLA
IMERCO – TIPPY – FONA 
HOLMEN LÆDERVARER

ARTISKOKKEN – CAFÉ DALI
BURGER HOUSE – GORDON BLEU

KIOSK NIKI – BILKA – FAKTA
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Oversvømmelser som her i Godsparken i 2008 skal blandt 
andet forebygges via løsning af fælles forsknings- og udvik-
lingsopgaver.

Greve: Flertallet i Greve 
Byråd har besluttet, at 
kommunen skal tiltræde 
et såkaldt Gate 21-kli-
masamarbejde, som er 
et samarbejde mellem 
kommuner, boligselska-
ber, forsyningsselska-
ber, private virksomhe-
der og universiteter.

Derudover arbejder Gate 
21 for at skaffe økonomisk 
støtte via eksterne fonde 
til at realisere større tvær-
gående projekter inden for 
transport, energiplanlæg-
ning og inddragelse af bor-
gere og erhverv.

Et natuligt led i
indsatsen 

Ifølge borgmester Hans 
Barlach (K) er partnerska-
bet et naturligt led i Greve 
Kommunes igangværende 
indsats for klimaet. 

- Vi er en klimakommu-
ne og gør allerede en stor 
indsats. Med Gate 21-sam-
arbejdet får vi nu større 
mulighed for at samle res-
sourcer, som vi ellers ikke 
råder over som enkeltstå-
ende kommune. Vi kan nu 
tage fat på de større kli-
maudfordringer, som kræ-
ver, at vi løfter i fl ok, siger 
han.

Medlemskabet af Gate 
21 foregik dog ikke uden 
sværdslag på byrådets se-
neste møde.

- Vi ser hellere i Venstre, 
at de 300.000 kroner, som 
medlemskabet koster, an-
vendes til energibesparen-
de foranstaltninger som for 
eksempel elpærer, anførte 
Lars Kilhof.

Hertil svarede Niclas 
Bekker Poulsen (S), at det 
var nødvendigt at hæve sig 
et niveau højere op. 

- Kommunen har ikke 
selv penge til alle udgifter, 
hvis reduktion af CO2-ud-

slippet skal nås. Og det er 
politisk plat, hvis Lars Kil-
hof siger, at pengene skal 
bruges på lamper, der ikke 
virker. De skal da bare ud-
skiftes, anførte han.

Herefter tog Morten Dah-
lin (V) ordet.

Borgernes penge
- Jeg var imod forslaget 
før, men nu ser jeg, at der 
er tale om ren maoisme. De 
300.000 kroner er ikke dine 
penge, sagde han henvendt 
til Niclas Poulsen, - det er 
borgernes, og hvad mon de 
ville vælge, hvis de fi k val-
get?

Hans Barlach gentog, at 
der var tale om et samar-
bejde.

- Hvis vi for vores penge 
kan komme med i projek-
ter, der giver EU-midler, 
så tror jeg, at borgerne vil 
blive rigtig glade. Jeg tror, 
det er en god investering at 
melde sig ind, sagde han.

Herefter gav han Venstre 
en overhaling og kaldte 
dem fodslæbende i hele 
energisagen.

- Jeg ved, hvor I har det 
fra. Og det er fra jeres tid-
ligere statsminister, som 
dog nåede at blive omvendt. 
Vores forslag er visionært, 
hvor jeres er traditionelt og 
ordinært, fastslog han.

Inden afstemningen, som 
byrådets fl ertal vandt mod 
mindretallet bestående af 
V og DF, nåede Lars Kilhoff 
at anføre, at man burde 
bruge Region Sjællands EU 
Kontor og vente med Gate 
21, til man havde et kon-
kret forslag på bordet.

Det fi k Hans Barlach til 
at oplyse, at medlemskabet 
ville blive taget op igen i ef-
teråret 2012.

mol

Uenighed om 
klimaindsats 
i Greve
Medlemskabet af Gate 21-
samarbejdet var til debat
i byrådet

Nyt fra Greve Kommune

Forslag til bekæmpel-

se af kæmpebjørneklo

I henhold til Bekendtgørelse nr. 862 af 10. 
september 2009 om bekæmpelse af kæm-
pebjørneklo, har Greve Byråd vedtaget 
et forslag til indsatsplan for bekæmpelse 
af kæmpebjørneklo 2011-2016. Formålet 
med indsatsplanen er at forhindre spred-
ning og mindske bestanden af kæmpe-
bjørneklo. Med vedtagelsen af denne plan 
pålægges private såvel som offentlige 
lodsejere at foretage en effektiv bekæm-
pelse af kæmpebjørneklo på egne areal.

Indsatsplanen er gældende for samtlige 
matrikler inden for Greve Kommunes geo-
grafiske område.

Eventuel indsigelse skal være modtaget på 
Greve Rådhus, Center for Teknik- og Miljø, 
Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller på 
teknik@greve.dk senest den 22. maj 2011.

Orientering om 

 feltbesigtigelser

Greve Kommune har indgået aftale med 
konsulentfirmaet NIRAS A/S om at udar-
bejde en landskabsanalyse for kommu-
nen. I den forbindelse udfører ansatte ved 
NIRAS A/S besigtigelser af landskabet i 
perioden 28. marts – 1. juni 2011.

Firmaet har Greve Kommunes tilladelse til 
at udføre arbejdet, herunder tilladelse til at 
færdes på private arealer som stedfortræ-
der for kommunen.

Spørgsmål i forbindelse med ovenstående 
kan rettes til Center for Teknik & Miljø på 
tlf. 43 97 93 96.  

Sluk lyset den 

26. marts mellem 

20.30 og 21.30

Greve Kommune deltager i kampagnen 
Earth Hour og slukker lyset lørdag den 26. 
marts kl. 20:30-21:30. Kommunen opfor-
drer institutioner, borgere og virksomhe-
der til at gøre det samme. 

Greve Kommune har valgt at deltage i den 
globale kampagne Earth Hour, som arran-
geres af WWF Verdensnaturfonden.

Kampagnen opfordrer alle til at slukke 
lyset i en time lørdag den 26. marts 2011. 
Hvis kampagnen bliver lige så stor en 
succes som de foregående år, vil mere 
end 30 lande, flere hundrede byer, mange 
tusinde virksomheder og millioner af 
mennesker verden over slukke lyset i den 
samme time. 

Greve Kommune deltog også i kam-
pagnen i 2009 under navnet ”Sluk Lyset 
Danmark”, som var den danske udgave af 
den samme globale kampagne.

Greve Kommune ønsker atter at bakke op 
om dette initiativ og slukker derfor lyset 
på rådhuset lørdag den 26. marts 2011 
kl. 20:30-21:30. Desuden opfordres alle 
institutioner, borgere og virksomheder 
i kommunen til at slukke lyset i samme 
tidsrum, hvor det er forsvarligt og hen-
sigtsmæssigt.

Sommerferie-

aktiviteter 2011

Sommeren står for døren før vi ved det, 
og det betyder, at det igen er blevet tid til 
at søge om puljemidler til årets sommerfe-
rieaktiviteter. 

Hvis din forening/institution ønsker at 
søge penge fra puljen, skal du/I derfor 
udfylde et ansøgningsskema, som kan 
hentes på Greve kommunes hjemmeside 
og sende det til følgende mailadresse: 
nmo@grevebib.dk

Ansøgningsfristen er d. 15. april 2011. 

Hvis du har spørgsmål til ansøgnings-
skemaet eller andet kan du kontakte 
koordinatoren, Børnekulturkonsulent Naja 
Meier Olsen på tlf. 43 95 80 83 eller på 
ovenstående mailadresse. 

Minihøjskole for 

 pensionister

Nutidens pensionister efterspørger aktivi-
teter med større indhold af oplevelser og 
kulturelt indhold, derfor har aktivitetsle-
derne på de 3 plejecentre og kommunens 
forebyggelseskonsulenter igen i år sam-
mensat en Minihøjskole som tilbydes dag-
centerbrugere og andre pensionister.

Årets Minihøjskole forløber i tiden tirsdag 
d. 26. april til fredag d. 29. april. 

Programmet indeholder følgende fore-
drag: 

26. april på Møllehøj: ”Lillys Danmarkshi-
storie” v/Pia Fris Laneth og ”Livsglædens 
nødvendighed” v/ Erik Lindsø. 

27. april på Nældebjerg: Lokalhistorie v/ 
Morten Mortensen, Greve Museum og Lo-
kalpolitiets arbejde v/Hans Draabe Jensen

28. april: Udflugt til DR byen med rundvis-
ning og frokost. 

29. april på Strandcentret: Kommer forfat-

teren Bent Isager med oplæg ud fra sin 
bog ”Man jager et bæst, men fanger et 
menneske”

Minihøjskolen afholdes med en dag på 
hvert plejecenter for at give deltagerne 
indtryk af de tilbud de enkelte dagcentre 
har.

Igen i år planlægges der med et deltager-
antal på 50 personer i Minihøjskolens 4 
dage. Derud over er der mulighed for at 
købe billet til den sidste dags foredrag for 
yderligere 50 personer.

Deltagelse i Minihøjskolen koster 750,- kr. 
og indeholder alle foredragene, udflugt, 
morgenkaffe, frokost og eftermiddags-
kaffe. Drikkevarer er for egen regning.
Deltagelse i foredraget d. 29. april koster 
100 kr.

Billetter købes i dagcentrene på Møllehøj, 
Nældebjerg og Strandcentret. Her kan 
der også gives yderligere oplysninger om 
Minihøjskolen.

Greve Bibliotek

Franciska Clausen på Øregaard 

 Museum

Kunsthistoriker Ib Lorenzen fortæller hi-
storierne bag nogle af de berømte billeder 
malet af vores verdenskendte kunstmaler 
Franciska Clausen.

Vi serverer et glas vin og lidt mundgodt til 
foredraget.

Torsdag 31. marts kl. 19.30 på 

Greve Bibliotek i Portalen.

Billetter á 40 kr. kan købes på biblioteket 
eller bestilles på tlf. 43 95 80 00.

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

Telefonisk henvendelse: 

43 97 97 97
Mandag-onsdag: 9 - 13
Torsdag:  9 - 18
Fredag:  9 - 12

Personlig henvendelse: 

Rådhusholmen 10
Mandag-onsdag: 10 - 14
Torsdag:  10 - 18
Fredag:  10 - 12

Greve Kommune

I Greve er livet grønt, og der er gode udfoldelsesmuligheder. Kommunen er i front og et godt sted at drive virksomhed i. Greve 
Kommune arbejder sammen med erhvervslivet for at skabe optimale rammer for virksomhederne. Kommunen samarbejder med 
nabokommunerne, Region Sjælland og Hovedstadsområdet om de områder, hvor fællesskab gør stærk. I Greve Kommune læg-
ges der desuden vægt på, at medarbejderne har høj trivsel, gode arbejdsforhold, størst mulig indflydelse på eget arbejde og giver 
borgerne en professionel betjening.
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Greve: Formanden for 
bankrådet i Nordea 
Greve/Hundige, René 
Milo, havde en check på 
40.000 kroner med fra 
Nordeafonden til Greve 
Pigegarde, der endnu en 
gang skabte en festlig 
og musikalsk ramme om 
årsmødet i Portalen. 

Pigegarden har 40 års ju-
bilæum til næste år og står 
foran udskiftning af unifor-
mer og musikinstrumenter. 
Herudover har fonden ud-
delt i alt 230.000 kroner i 
lokalområdet til en mang-
foldighed af aktiviteter fra 
badminton og sejlsport til 
natteravne og vokalgrup-
per.

På årsmødet fortalte fi -
lialdirektør John Madsen, 
Greve Afdeling, at Nordea 
hilser EU-planerne om et 
skærpet regelsæt på bank-
området velkommen. Reg-

lerne skal sikre, at banker-
ne har den fornødne kapital 
og dermed gøre det trygge-
re at være kunde i danske 
pengeinstitutter.

Styrket ud af
fi nanskrisen
- Jeg kan så sige ikke uden 
en vis stolthed, at vi selv 
er kommet styrket ud af 
fi nanskrisen. Vi har fået 
fl ere kunder og har kunnet 
notere en stigende tilfreds-
hed blandt vores kunder, li-
gesom vi for andet år i træk 
er blevet kåret til årets 
bank af Financial Times 
bankmagasin, The Banker, 
sagde John Madsen.

I 2010 blev Hundige Af-
deling og Greve Afdeling 
sammenlagt, og samtidig 
skiftede afdelingen bank- 
område fra Køge til Kø-
benhavn Vest. Derfor var 
årsmødet tilbage i Porta-

len, hvor John Madsen i sin 
beretning gav udtryk for en 
vis optimisme, når det gæl-
der tiden efter fi nanskri-
sen. 

- For et år siden kaldte 
jeg 2009 for det værste år i 
dansk økonomi i nyere tid. 
Heldigvis har meget rettet 
sig siden da. Vi er på vej 
ud af krisen. Vi vil ikke se 
forbrug og boligpriser eks-
plodere, men snarere en 
mere forsigtig udvikling 
understøttet af en reel, øko-
nomisk vækst:

- Krisen har været hård 
ved mange. Det gælder 
også bankerne, hvor fl ere 
har måttet give op. Vi har 
naturligvis haft tab på 
kunder, der ikke har kun-
net betale, men vores tab 
har været begrænset, fordi 
vi har afholdt os fra at låne 
penge ud til brancher, som 
er meget følsomme over for 

samfundsudviklingen, sag-
de John Madsen.

Flot resultat 
Årets resultat betyder, at 
København Vest har kun-
net afl evere 194 mio kroner 
i overskud til koncernen. 
Indlånsbalancen er steget 
med en mia kroner og ud-
lånsbalancen med 1,5 mia 
kroner. Fjerde kvartal har 
budt på rekordvækst i ind-
tægterne, ligesom banken 
ikke har haft så store af-
skrivninger som de fl este af 

kollegerne i branchen. På 
landsplan er Nordea vok-
set med 57.000, hvoraf de 
27.000 er overtaget fra den 
krakkede fynske bank Fio-
nia. Samtidig har banken 
som en af de få kunnet no-
tere en stigende tilfredshed 
blandt kunderne.

Engagerede
- Vi har selvfølgelig været 
optaget af bankens status 
set i relation til fi nanskri-
sen. Nordea har på fornem-
meste vis klaret sig ual-

mindelig godt, men uden 
dygtige og engagerede med-
arbejdere ville vi ikke have 
haft så fl ot et resultat.
 - Dette har betydet, at 
banken gennem 2010 har 
fået mange nye kunder, 
som i stigende grad ønsker 
en større sikkerhed, mere 
kompetent rådgivning og 
let tilgængelighed, noget 
vi også vil have fokus på i 
2011, sagde formanden for 
bankrådet, Rene Milo.

jøb

Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
Telefon 4357 7575 - Fax 4357 7213
Eksp. tid kl. 10 - 14, torsdag till. 16 - 18
www.ishoj.dk

Mød os på 
www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

Ishøj  
- Byen ved 
stranden

kan ses på www.ishoj.dk
TV-Ishøjs programoversigt

1

Iværksætterdrømme?

Se jobopslagene og læs den fulde  
annoncetekst på www.ishoj.dk

Ledige job i Ishøj Kommune
Gildbroskolen:
Søger sundhedsfaglig hjælper til elev

Se flere job på 
ishoj.dk/job

“Det er en del 
 af ansættelses- 
politikken i Ishøj 

Kommune at  
fremme kønslig,  

etnisk og  
handicaplige- 

stilling”

Invitation til pårørende og deres familiemedlemmer 
som har hukommelsesbesvær eller demens.

Så er det tid til Café – sammenkomst:

Mandag d. 28. marts 2011, kl. 13.30 – 15.30 
Seniorlokalerne, Vejlebrovej 105, 2635 Ishøj

Tilmelding ikke nødvendig.

Demenskoordinator Lone Andersen og visitator 
Hanne Andersen vil være tilstede.

Har du spørgsmål, så ring til Demenskoordinator 
Lone Andersen på telefon 23 28 59 94 eller mail 
demens@ishoj.dk

Du kan læse mere om demens på Ishøj Kom- 
munes hjemmeside www.ishoj.dk

Vær med til at gøre  
Ishøj til et dejligt og  
rent sted at bo!  
I forbindelse med Dan-
marks Naturfredningsfor-
enings store landsdæk-
kende affaldsindsamling 
arrangerer Ishøj Na-
turcenter, den lokale 
Naturfredningsforening 
og andre frivillige, af-
faldsindsamlinger flere 
steder i Kommunen.

Ishøj Naturcenter tager udgangspunkt i den store 
parkeringsplads i Strandparken, for enden af Skov-
vej. Her vil I få jeres egen rute, der vil være små 
konkurrencer og lege.

 Sted:  Strandparken, P-pladsen for enden  
   af Skovvej 
 Mødetid:  Kl. 10.30 
 Arrangør:  Ishøj Naturcenter  
 Kontakt:  Naturvejleder Mette Millner,  
   34390@ishoj.dk, Ishøj Naturcenter 
 Pris:  Gratis 
 Medbring:  Evt. handsker, vi sørger for affalds- 
   sække 
 
Andre indsamlinger i Ishøj: 
Bredekærgård 
Mødetid: Kl. 11.00 
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening

Ishøj Søpark, v. p-pladsen 
Mødetid: Kl. 14.00 
Arrangør: Frivillig Jason Teem

Går du med drømmen om at blive selvstændig? Så 
er der mulighed for at deltage på informationsaften 
for iværksættere arrangeret af Ishøj Kommune og 
Iværksætterkontaktpunktet. Denne aften er helt 
gratis og en vigtig starthjælp.

Gratis informationsaften:  
tirsdag den 26. april, kl. 17.30  
Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Emner på programmet er krav til selvstændige, 
moms og skat, fradragsmuligheder, virksomheds-
form, finansiering og meget mere. Hør og lær af 
andre iværksætteres erfaring, og få redskaberne til 
at skabe det bedste fundament for din idé og drøm 
om egen virksomhed. 

Se mere på  
www.ivaerksaetterkontaktpunktet.dk  
hvor du også kan tilmelde dig. 

Brug for vejledning til start  
af virksomhed?  
Kontakt Ishøj Kommunes  
erhvervskontor for gratis  
og fortrolig rådgivning.  
Telefon 43 57 72 08 eller  
mail: erhvervskontoret@ishoj.dk 

Den store affaldsindsamling 
- med Ishøj Naturcenter

søndag den 3. april

Demenscafé

k 

Greve Pigegardes formand, Pernille Hovgesen, og kaptajn Anne Marie fl ankeret af de glade 
givere, formanden for bankrådet, René Milo (tv.), og fi lialdirektør John Madsen. 

Foto: Birger Vogelius. 

40.000 kroner fra 
Nordea til Greve 
Pigegarde
Checken overrakt på årsmødet, hvor fi lialdirektøren 
i Greve Afdeling, John Madsen, kunne fortælle, at 
Nordea er kommet styrket ud af krisen



Golf: Jens Peter Ras-
mussen, som de seneste 
fi re år har været head-
pro i Helsinge Golfklub, 
vil fremover søge at give 
Greve ny Golf Klub et 
skub frem.

Greves nye PGA-træner, 
Peter Rasmussen, vil fra 4. 
april til 30. september til-
byde gratis holdundervis-
ning for alle hverdags- og 
fuldftidsmedlemmer. De 
skal blot selv sørge for bolde 
og udstyr.

- Egentlig havde jeg be-
sluttet mig for et sabbatår, 
idet jeg 27. december blev 
far, men så fi k jeg en hen-
vendelse fra direktør Jens 
Peter Rasmussen, Smørum 
Golf Center, som nu driver 
og ejer Greve Golfbane, 
om jeg var interesseret i at 
være pro i Greve.

- Jens Peter Rasmussen 
fortalte mig om tankerne 
bag golfanlægget i greve, og 
her kunne jeg virkelig mær-
ke, at man fra ejernes side 
brændte for den lille perle 
af et golfanlæg, og ønskede 
at skabe noget unikt. Så vi 
blev enige om en løsning, at 
jeg fi k tid med familien og 
en masse muligheder i en 
dejlig golfklub, et tilbud jeg 
ikke kunne sige nej til, da 
jeg virkelig brænder for at 
undervise, siger Peter Jep-
pesen.

Undervisningen i Greve 
vil blive meget alsidig, der 
vil blive mulighed for at 
tage enkelt lektioner, men 
der vil også være mulig-
hed for at deltage på kur-
ser med forskellige temaer. 
Klubbens medlemmer har 
desuden den ordning, at 
de kan deltage på en times 
holdundervisning hver uge, 

gratis. Alle de forskellige 
tilbud kan man se på www.
grevegolfklub.dk.

Hurtig succes
- Som træner arbejder jeg 
efter den fi losofi , at under-
visningen skal være så sim-
pel som muligt. Man skal 
altid gå fra en lektion som 
en bedre golfspiller og have 
succes med det samme, si-
ger Peter Jeppesen:
- Der er en meget velfunge-
rende og engageret eliteaf-
deling, som jeg glæder mig 
meget til at være en del af. 
Juniorafdelingen er i en op-
startsfase, hvor der ligger 
uanede muligheder, og vi 
vil lave en masse tiltag for 
børn og unge i lokalområ-
det, siger Peter Jeppesen.

- En af de mange glæder 
ved golfspillet er de utrolig 
mange relationer og ven-
skaber, der bliver skabt 
imellem golfspillere. Det 
at havde golfen som sam-
lingspunkt gør, at unge 
som gamle, nye golfspillere, 
meget dygtige golfspillere - 
alle på forskellige niveauer 
- kan fi nde sammen og have 
det sjovt og derved møde 
nye venner, forretningsfor-
bindelser, ja måske endda 
en partner for livet, fort-
sætter Peter Jeppesen:

- En af de ting, som vi vil 
være rigtig dygtige til, er 
at skabe en stor kreds af 
netværk for virksomheder, 
så vi kan skabe en masse 
glæde, også uden for golf-
banen.

Greve ny Golf deltager i 
det arrangement Golfens 
Dag og har åbent hus søn-
dag 10. april kl. 14.00-16.00 
på Karlslunde Centervej 
45, Karlslunde. 

- Alle kan låne golfudstyr 
til at prøve at slå bolde på 
træningsbanen og få kom-
menteret sine slag plus 
modtage gode råd fra elite-
spillere, høre om børne- og 
juniortilbud, deltage i en 
puttekonkurrence m.m., 
fortæller Peter Jeppesen.

jh

Headpro vil give 
klub et skub frem
Peter Jeppesen glæder sig til at være træner i Greve

SPIL
GOLF

Sæson start...

FIND INSPIRATION TIL DEN KOMMENDE SÆSON...

Proark golf PLUS Skjoldenæsholm 
står stærkere end nogensinde
Efter en kapitalrejsning i Proark golf 
PLUS er vi klar til at fortsætte den po-
sitive udvikling og sætte nye kvalitets-
standarder for dansk golf. Det betyder, 
at  Skjoldenæsholm i dag står stærkere 
end nogensinde og vi glæder os til at 
byde velkommen til en ny sæson med:

kortet inkluderet i kontingentet. 
Dermed opnår du som medlem ad-
gang til at spille frit på alle Proark 
golf PLUS baner, heriblandt Ree Golf 
i Helsinge der netop er blevet tilknyt-
tet Proark golf PLUS og vores nye 9 
hullers bane i Ry, der åbner ultimo 
maj måned.

kan man blive medlem uden at beta-
le indskud.

www.proarkgolfplus.dk

Golf: Greve ny golf-
klubs café, Østergård 
,er i vinterens løb ble-
vet renoveret og fået 
terrasse.

- Caféen vil som noget 
nyt i år havde en Tapas 
Bar, hvor alle er meget 
velkommen - også gæster, 
der ikke er medlem, siger 
direktør Jens Peter Ras-
mussen.

Der bliver spansk char-
me i Café Østergård i den 
kommende sæson.

Ny servicechef er Ro-
sita Winkel-Pedersen, 
der kommer fra Spanien 
og har boet 20 år i Dan-
mark.

- Rosita spiller golf og 
tilbyder spanske bocadil-
los serveret med spansk 
charme i den hyggelige 
cafe, eller på den over-
dækkede terrasse. Og 
efter runden er der na-

turligvis kolde fadøl eller 
varm kaffe. Ikke-golfere 
er også meget velkomne 
til at besøge caféen. Åb-
ningstiden varierer efter 
sæson. I golfsæsonen er 

der mindst åben fra klok-
ken 9 til 17 alle dage, si-
ger Jens Peter Rasmus-
sen.

jh

Spansk charme
i golfcafé i Greve
Renovering af Greve ny Golfklubs café

Direktør Jens Peter Rasmussen omgivet af servicechef 
Rosita Winkel-Pedersen og nogle medhjælpere i caféen 

på Greve Golfbane/Copenhagen Inland Links.

Peter Jeppesen 
ville egentlig tage 
et sabbatår efter 
at være blevet far, men 
kunne ikke sige nej til 
trænertilbuddet 
fra Greve ny Golf. 



Golf: Engang var golf en 
sport for overklassen. 
Den tid er ovre. Folk fra 
alle sociale lag dyrker 
golf, og har man først 
slået et godt slag til den 
lille hvide bold, ja så må 
man simpelthen prøve 
det igen.

Der er stadig golfklub-
ber, som er så dyre, at det 
er for stor en økonomisk 
mundfuld at blive medlem. 
Sådan er det, og sådan vil 
det sikkert altid være. Men 
der er også golfklubber, der 
er åbne for folket - for os 
alle sammen. 

Selvo m vi bor blot en 
kort køretur fra Danmarks 
hovedstad, så er der masse 
af dejlige steder, hvor man 
kan koble af fra storbyens 
stress og jag. Et af de skøn-
neste steder i vores nærom-
råde er Brøndby. 

Faktisk er Brøndby Golf-
klub så populær i Brøndby, 
Rødovre, Hvidovre og Kø-
benhavn, at 828 medlem-
mer kommer fra disse fi re 
kommuner. 

Afslappet
Brøndby Golfklub er befri-
ende afslappet. Her hersker 
en velsignet ro, en dejlig 

stemning og følelsen af, at 
man er velkommen.

Når man nærmer sig 
banen af den lille skovvej, 
så tror man næppe, at her 
gemmer sig 18 helt fantasti-
ske huller. Ja, her gemmer 
sig endda et af Danmarks 
første huller med ø-green! 
Starterhuset er et lille rød-
malet sekskantet hus, og 
klubhuset er midlertidig i 
greenkeeperens gamle ga-
rage. Intet prangende og 
intet praleri.

- Til gengæld serverer 
automaterne dejlig varm 
kakao eller mange forskel-
lige slags kaffe til fem kro-
ner og en øl i fl aske for en 
10’er, siger sekretær Søren 
Svendsen, Brøndby Golf-
klub.

Nok handler golf om 
etikette og pæn opførsel, 
men det mønstrer medlem-
merne i Brøndby Golfklub 
også fi nt, selv om der da ind 
imellem ses en Lacoste-trø-
je og en dyr Mercedes.

Og det er generelt grund-
fundamentet for Brøndby 
Golfklub. Folkene bag hav-
de fødderne solidt plantet i 
vestegnens lokale muld. Og 
sådan er det endnu.

Hvor man i dag regner 

med en gennemsnitspris 
på 1-2 millioner kr. per 
hul, når en golfbane skal 
anlægges, så brugte man i 
Brøndby kun godt 500.000 
kroner per hul.

Her er alligevel alle de 
træningsfaciliteter, der er 
behov for. Brøndby råder 
over den skønne 18-hulsba-
ne, en lille par 3 bane, put-
tebane, driving range og 
gode faciliteter til træning 
af bunkerslag og indspil.

Brøndby Golfklub er et 
tydeligt bevis på, at selvom 
vi snakker golf, så behøver 
det ikke være urimeligt 
dyrt. I sidste ende falder 
regningen nemlig tilbage 
på medlemmerne. Og er 
kontingentet for højt, ja så 
har kun overklassen råd til 
at være med.

Mange muligheder
Der er mange muligheder 
for medlemskab i Brøndby 
Golfklub f.eks. et prøve-
medlemskab på to måne-
der med mulighed for at 
tage alle prøver til DGU 
kortet. Prisen for prøve-
medlemskabet bliver fra-
trukket kontingentet ved 
efterfølgende indmeldelse 
som fuldtidsmedlem. 

Brøndby Golfklub præsen-
terer også et supertilbud 
som kun gælder på dagen.
Kom og hør om de forskel-
lige muligheder på Golfens 
Dag den 10. april kl. 10.00-
12.00.

Er du forhindret i at del-
tage på Golfens Dag, er du 
altid velkommen til at kon-
takte Brøndby Golfklub på 
info@brondbygolf.dk  eller 
på telefon 43 53 19 00.

Åbent hus
Brøndby Golfklub slår søn-
dag 10. april kl. 10.00-12.00 
dørene op for alle interes-
serede, som kunne tænke 
sig at prøve kræfter med 
golfsporten. Åbent hus-ar-
rangementet i Brøndby 

Golfklub er et led i den 
landsdækkende Golfens 
Dag .

Golfens Dag sætter i år 
sætter fokus på nogle af 
golfspillets glæder: sports-
lige udfordringer efterfulgt 
af burger og hygge i klub-
huset. 

Golf kræver ingen for-
kundskaber, kun lysten 
til at slå til den lille hvide 
bold. Det foregår i fri natur, 
og en stor del af golfsporten 
er det sociale miljø i klub-
huset bagefter, hvor golf-
spillerne kommer ind med 
røde kinder og vind i håret 
og snakker om deres spil 
over en kop varm kakao. 

Brøndby vil gerne give 
den oplevelse videre, og der-

for inviterer de alle gæster 
på Golfens Dag til gratis 
burger i klubhuset ovenpå 
de fysiske anstrengelser på 
golfanlægget. 

Golfens Dag arrangeres 
af Dansk Golf Union i sam-
arbejde med Danmarks 
Idræts Forbund, PGA og 
cirka 130 af landets golf-
klubber, som på dagen in-
viterer nysgerrige sjæle 
indenfor til en dag i golfens 
univers. Alle interesserede 
børn og voksne vil på dagen 
få en introduktion til golf-
spillet og en chance for selv 
at opleve suset, når golfbol-
den kommer op at fl yve.
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Foråret er kommet!

www.valloe-golf.dk | info@valloe-golf.dk | Tlf 56 29 00 14

K
g

Vallø Golf
- Golf for alle

...og banerne i Vallø er åbne!
   Bliv medlem 

          af Vallø Golfklub
        – en meget hyggelig klub med plads til alle!

Sammensæt selv dit medlemskab
Priser fra 150,- pr. md. inkl. DGU-kort

Golf året rundt på super greens!

HuskHuskÅBENT HUSÅBENT HUSsøndag 10. april kl. 12-14Tilmeld dig via info@valloe-golf.dk og få en GRATIS burger, hvis du er nybegynder

TEMAGOLF

Brøndby Golfklub er befriende afslappet. Her hersker en velsignet ro, en dejlig stemning og 
følelsen af, at man er velkommen.

Plads til folket
på banen i Brøndby
18 spændende huller på golfbanen i Brøndby

Golf: Golfklubberne 
Harekær og Skovbo 
indleder et formelt ju-
niorsamarbejde. 

- Det skal ikke være 
nogen hemmelighed, at 
golf hurtigt kan blive en 
»egoist«-sport, som har 
meget svære vilkår i kon-
kurrencen mod andre po-
pulære og ofte også mere 
tilgængelige sportsgrene. 
Og for at sikre så stor en 
bredde som muligt, ser vi 
det værende bydende nød-
vendigt at kunne tiltræk-
ke juniorspillere til vores 
klubber - gerne mange og 
gerne allerede fra de er 4-
5 år gamle, siger Jesper 
Wedersøe, juniorudvalget 
i Harekær Golfklub..

- Juniorudvalgene i Ha-
rekær og Skovbo Golfklub 
har derfor over vinteren 
udarbejdet et katalog 
over aktiviteter, hvor vi 
ved brug af de nuværende 
ressourcer kan tilbyde et 
større valg af aktiviteter 

til juniorer/ungseniorer, 
som dermed opnår større 
socialt grundlag og højere 
sportslige udfordringer, 
siger Jesper Wedersøe.

I første omgang etab-
leres der fra sæsonstart 
samarbejde med klubber-
nes pigehold, ungseniorer 
samt juniorelitehold.

For pigeholdenes ved-
kommende vil klubberne 
tilbyde fælles trænings-
samlinger på skift i de 
to klubber med deres re-
spektive trænere, fælles 
ture (også rent sociale 
ture) og der vil blive af-
holdt clinics alene for 
pigerne. Som udgangs-
punkt vil dette dreje som 
om alle juniorpiger uan-
set alder,

For ungseniorernes 
vedkommende vil der 
over sæsonen blive af-
holdt en række fælles 
turneringer, som klub-
berne vurderer vægter 
meget for den gruppe, 

som ellers nemt bliver 
tabt hvis de ikke lige 
befi nder sig i/omkring 
eliteniveau. Begge klub-
ber har i øvrigt allerede i 
fl ere år tilbudt ungsenio-
rer fortsat holdtræning 
uden merbetaling, da vi 
erfaringsmæssigt ved at 
det ligeledes er med til 
at fastholde dem i miljøet 
omkring golfklubberne.

- Det sidste konkrete 
tiltag er et fælles ju-
niorelitehold, hvor de to 
klubbers fi re bedste ju-
niorspillere kommer til 
at repræsentere Hare-
kær/Skovbo i Danmarks-
turneringen. Holdet vil, 
som det er tilfældet med 
juniorpigerne, også have 
fælles træningssamlin-
ger, og det er vores over-
bevisning, at de vil virke 
som en sportslig driv-
kraft for klubbernes øv-
rige spillere, siger Jesper 
Wedersøe.

jh

Golfklubber
i samarbejde
Formelt juniorsamarbejde mellem Harekær og 
Skovbo fra sæsonstarten



TEMA GOLF

ÅBENT HUS 
Golfens dag søndag d. 10. april
I dagens anledning er der tilrettelagt et særligt program med 
spændende aktiviteter og konkurrencer. 

Fuld 
medlemsskab 

inkl. 1. rate af rateopdelt 
indskud

 6.750,-
Inkl. frie træningsbolde 

og indendørs 
træningsfaciliteter.

HEDELAND GOLFKLUB
Stærkindevej 232A
2640 Hedehusene

Tlf.: 46 13 61 88
www.hedeland-golf.dk

Alle er velkomne i 
EAGLE Restaurant & Cafe, 

Restauranten i 
Hedeland Golfklub”

 

  Program for dagen
         Søndag 10. april 2011

kl. 10.00 – Velkommen – rundvisning i og omkring klubhuset 

begynder og vil løbende fi nde sted efterhånden som man møder frem.

Mødested klubhuset.

Efter rundvisningen har gæster mulighed for at prøve for-

skellige aktiviteter som følger:

• ”Slå en skævert” - Undervisning på Driving Range

 Mødested driving range kl. 10.30, kl. 11.30, kl. 12.30, kl. 13.30

• Prøv at putte

 Mødested puttinggreen i tidsrummet kl. 10.30 – 14.30

• Prøv selv at spil nogle huller på Maglehøjbanen - 9 huls  

 banen. Mødested 1. tee på Maglehøjbanen i tidsrummet kl. 11.00 – 14.30

• Golf Live - Gå med på hul 10, 15 og 18 – 18 huls banen   

 (stor bane!) Mødested 10. tee kl.12.00 og kl. 14.00

• Vind en middag for 2 i klubbens restaurant*

 Udfyld tipskupon som udleveres efter rundvisning i og omkring klubhuset.   

 Kupon skal afl everes inden kl. 15.00

• Gratis burger*

 Efter rundvisning i og omkring klubhuset udleveres ”burger-billet” til 

 1. stk. burger i klubbens restaurant.

• Vind et prøvemedlemskab*

 Udfyld kontaktformular og deltag i lodtrækningen om et prøvemedlemskab.

• Information om medlemskab og prøvemedlemskab 

 herunder tilmelding til introweekender sker i klubhuset/sekretariatet.

kl. 15.00 – udtrækning af vindere af prøvemedlemskab og middag 

for 2. Herefter tak for i dag. Udtrækning fi nder sted i klubhuset!

* for gæster og ikke medlemmer af Hedeland Golfklub.

Vi ses i Hedeland søndag den 10. april.

Venlig hilsen

Hedeland Golfklub

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prøvemedlemsskab 1.500,-
Prøvemedlemsskab gælder 2 måneder og 
indeholder fl g.:

Startpakke: 3 stk. golfbolde, tees, 
markeringsmærke, pitchfork samt 
bøgerne ”Golf i bobler og tegninger, 
”Golfreglerne” og ”Kom i gang- golf for 
begyndere”
Introweekend 16./17. april , 20./21. maj 
og 30./31. juli (med efterfølgende 5 
gruppelektioner) eller et inviduelt 
forløb med 8 individuelle lektioner hos 
en af klubbens proer.
Regel- og etikettekursus
Frie bolde på driving range
Frit spil på maglehøjen - 9 huls bane
Deltagelse i kaninernes 
mandagstunering
Mulighed for clearing til stor bane
Værdi af prøvemedlemsskab mod-    
regnes ved efterfølgende indmeldelse

•

•

•
•
•
•

•
•

GOLFMEDLEMSKAB INKL. DGU KORT FRA 750,-

  Du kan nu også besøge Ishøj Golf på Facebook på 
adressen www.facebook.com/ishojgolf

D. 10 april afholder Ishøj Golf og Ishøj 
Golfklub Golfens Dag samt en stor de-
modag. Vi lægger ud med en lille clinic 
kl. 10 og efterfølgende er der bl.a. gratis 
bolde på driving range samt mulighed 

for at prøve alt det nye golfudstyr fra 
bl.a. TaylorMade, Ping og Wilson.

Vi afholder yderligere en stribe infor-
mationsdage; Søndag d. 8., 15. og 22. 

maj hvor der vil være rig mulighed for at 
møde repræsentanter fra både klub og 
bane og få svar på alle spørgsmål.

Vel mødt!

INFO 
DAGE

Kom og mød  
repræsentanter  
fra både klub  

og bane

Ishøj Golf A/S 



Golf: På landsplan har 
golf haft en mindre til-
bagegang, men sådan er 
det langt fra i Ishøj.

Ishøj Golf Klub har såle-
des haft en pæn medlems-
fremgang.

- Vi kan glæde os over 
stadig fl ere medlemmer. 
I 2010 kom vi op på 653 
medlemmer, heraf 78 fl ex-
medlemmer. Vi nærmer os 
hastigt et medlemsantal på 
670, hvilket er en tilgang på 
cirka 120, fortæller forman-
den, Klaus Gundertofte.

Fremgangen er sket i et 
godt samarbejde med Ishøj 
Golf Center.

- Det er en fremgang, vi 
venter kan fortsætte, da vi 
har gode tilbud til nye med-
lemmer. Samtidig håber vi, 
at deltagelsen i Golfens Dag 
vil skabe mere interesse for 
at spille golf her i Ishøj, si-
ger Klaus Gundertofte.

Flere unge
Især håber formanden, at 
der vil komme endnu fl ere 
unge medlemmer:

- Vi har i øjeblikket 28 ju-
niorer og tre ynglingemed-
lemmer, og det skal vi have 
forbedret væsentligt.

Han takker samtidig de 
mange frivillige i klubben.

- De har lagt rigtig man-
ge timer i de enkelte udvalg 
og er stærkt medvirkende 
til klubberns fremgang, si-
ger Klaus Gundertofte.

Golfens Dag
I Ishøj er venner, bekendte, 
familie og kolleger fælles 
om golfspillet, og de hygger 

sig alle bagefter i restau-
ranten Kanehøjgaard.

Netop det, at det er hyg-
geligt at mødes efter et slag 
golf, er også på program-
met, når Ishøj er med i den 
landsdækkende kampagne 
Golfens Dag søndag 10. 
april.

- En stor del af golfspor-
ten er det sociale miljø i 
klubhuset bagefter, når vi 
kommer ind med røde kin-
der og vind i håret og snak-
ker om vores runde over 
lidt mad og drikke. Den op-

levelse vil vi give videre ved 
at invitere gæster med ud i 
klubben på Golfens Dag, si-
ger Klaus Gundertofte.

Søndag 10. april kl. 
10.00-14.00 er der informa-
tion om golf i klubben på 1. 
sal i klubhuset, lige som der 
vil være puttekonkurrence, 
banevandring og demodag 
af Ping, Wilson og Taylor 
Made. I restauranten er 
der mulighed for at få en 
burger.

Ifølge Klaus Gundertof-
te er klubbens fremgang 

skabt i et tæt samarbejde 
mellem Ishøj Golf Klub og 
Ishøj Golf Center, der er et 
driftsselskab ejet af Kaare 
Frogne.

Selskabet ejer området 
ved Ishøj Landsby, som nu 
er omdannet til en 27 hul-
lers golfbane. Planlægnin-
gen begyndte i 2002, og an-
lægsarbejdet er for længst 
færdigt. Der er også blevet 
åbnet en intermediatebane 
i Ishøj.

jh
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Kom til åbent hus på GOLFENS DAG. 
Besøg os søndag, d. 10. april 2011, kl. 10.00-14.00.

TEMAGOLF
Flot fremgang for Ishøj Golf
Mange frivillige får klubben til at fungere særdeles godt

Golf: På restauranten 
Kanehøjgaard i Ishøj 
Golf Klub er det et ægte-
par fra Greve, som står 
for forpagtningen, og 
det håber de vil fortsæt-
te længe endnu.

- Vi er faldet rigtig godt 
til som forpagtere her på 
Kanehøjgaard, hvor Mai-
ken er i køkkenet og står 
for maden, mens jeg søger 
at hygge om gæsterne, siger 
Lars Hansen, som gennem 
mange år var i en plade-
butik i Køge, men da de så 
muligheden for at komme 
til Kanehøjgaard, slog de 
til.

- Det var godt, vi gjorde 
det. For nu har vi fundet 
vores ståsted. Vi har en fi n 
arbejdsfordeling mellem os, 
og der er næsten altid me-
gert at se til med mange 
gæster. Samtidig er der sto-
re muligheder på Kanehøj-
gaard, siger Lars Hansen.

Udsigt over 
golfbanen 
Med de store muligheder 
hentyder han til, at der er 
særdeles smukke lokaler 
med udsigt over golfbanen. 
Festlokalet på 1. sal er også 
golfklubbens klubhus med 
plads til cirka 50 personer. 
Lokalet er i øvrigt udstyret 
med to store fl adskærme 
og musikanlæg med me-
diaplayer.

- Det betyder, at vi ofte 

har selskaber, men vi kan  
også arrangere alle former 
for festarrangementer, re-
ceptioner, møder, kurser, 
konferencer med mere.

Tilløbsstykket
Det store tilløbsstykke 
på Kanehøjgaard er stegt 
fl æsk hver onsdag.

- Det er et hit, og her er 
det klogt med bordbestil-
ling. Mange gæster har 
spist stegt fl æsk talrige ste-
der på egnen, og vi får me-
get stor ros for vores, siger 
Lars Hansen.

Restauranten er et popu-
lært sted for golfspillerne, 
men der er spisning for alle, 
altså ikke kun golfspillere.

Det 19. hul
Maiken og Lars Hansen er 
meget glade for at kunne 
servicere de mange gæster 
og golfspillere på Ishøj Golf 
Center.

- Restauranten på en 
golfbane omtales jo som det 
19. hul. For mange er golf-
spillet lige så meget de 18 
huller som det gode måltid 
sammen med venner og be-
kendte, efter spillet er over-
stået. Derfor er det dejligt, 
at vi her har plads til at 
skabe de nødvendige ram-
mer og understrege kvalite-
ten af den meget roste golf-
bane, siger Lars Hansen.

jh

Grevepar 
fi nder ståsted 
Lars og Maiken Hansen glade 
for at være forpagtere på Ka-
nehøjgaard I Ishøj Golf Klub

Maiken og Lars Hansen er glade for at servicere på gæster og 
golfspillere på Kanehøjgaard. Foto: Hans Jørgen Johansen



Copenhagen Golf Center
Golfsvinget 16-20 · 2625 Vallensbæk . Telefon 4364 9293 · www.CGC.dk

FORÅRS UDSALG
I weekenden 2. og 3. april giver vi op til

     50%   
             i rabat på alle 2010 modeller

             af jern og køller fra
             de førende leverandører

GOLF OG
BURGER

- kom ud til os den 10. april
og prøv om golf er noget for dig

- så gi’r vi en gratis burger.
Vi fejrer GOLFENS DAG

med ÅBENT HUS søndag den 10. april.
Golf har ry for at være svært tilgængeligt og en sport for de få, 

men vi vil gerne slå en pæl gennem disse fordomme og inviterer derfor ALLE 
indenfor så I kan se, at golfsporten kan være helt nede på jorden,
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Arrangementet er ÅBENT FOR ALLE

der ikke har DGU-kort. Vi starter kl. 11.00 og forventer at slutte kl. 14.00.
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der giver dig mulighed for GRATIS, at nyde Vestegnens bedste burger 
i vores hyggelige Golf Café.

Med venlig hilsen og på gensyn
Copenhagen Golf Center

TEMA GOLF



Golf: Solrød Golf Klub 
brød med held en lang 
tradition med først at 
holde åbent hus for nye 
golfere i april.

Klubben havde nemlig 
valgt at holde åbent hus al-
lerede søndag 20. marts.

- Årsagen skyldtes gan-
ske enkelt et forsøg fra 
klubbens side på at mar-
kedsføre os før alle andre 
klubber, som er med i Gol-
fens Dag 10. april, siger 
næstformanden, Carsten 
Berg.

Sol over Solrød
- Da sneen lå i fem-syv cm 
dybde to dage før den 20. 
marts, sad forventningerne 
lidt uden på golftrøjen. Men 
moder natur spillede på 
samme hold som os den 20. 
marts, fordi solen stort set 
fra kl. 10-15 skinnede fra 
en mere eller mindre sky-
fri himmel på golfanlæg-
get ved siden af den store 
kalkgrav i Solrød, fortæller 
Carsten Berg.

- Og som gensvar på mo-
der naturs forårsfornem-
melser havde omkring 
halvt hundrede mennesker 
valgt at bruge et par timer 
denne søndag på at stifte 
bekendtskab med golfspil-
lets ædle natur.

- Først og fremmest holdt 
vores professionelle golfspil-

ler, Simon Holmes, åbent 
for alle på driving range. Et 
øvespilsområde, hvor delta-
gerne står på nogle store 
bløde måtter og foretager 
forskellige typer golfslag, 
fortsætter Carsten Berg:

- Med sig havde Pro’en en 
række hjælpere, som alle 
gav behørige instruktioner 
til de mange besøgende. På 

selve dagen havde Pro’en 
også et super tilbud om et 
klippekort til kontinuer-
lig undervisning. Og disse 
klippekort gik som varmt 
brød.

- Når folk havde prøvet 
forskellige slag på driving-
rangen, kunne man tilmel-
de sig en puttekonkurrence 
på anlæggets kæmpe store 

puttebane. Det blev også 
livligt besøgt, hvor Benno 
iført lokomotivfyrbøder-ka-
sket førte slagets gang. Og 
der blev fundet behørige 
vindere, som alle fi k præ-
mier relateret til golfspil-
let.

- Og endelig tilbød Solrød 
Golf Klub deltagelse i en 
lille 4-hullers pay and play-

turnering. Det vil sige, at 
deltagerne ikke måtte have 
været medlem af en anden 
klub for at kunne deltage 
i denne turnering. Og den 
fi k rigtig stor samling. Ikke 
mindre end syv-otte hold á 
tre spillere blev sendt ud 
og dyste på nogle udvalgte 
huller.

- Da  scorekortene blev 

talt op, viste det sig, at ikke 
mindre end tre personer 
havde samme lave score på 
20 slag. Derfor måtte de ud 
i omspil. Her leverede Erik 
suværent det bedste resul-
tat, idet han på banens 18. 
hul fi k bolden i hul med tre 
slag, og dermed fi k et par. 
Unægtelig noget af en præ-
station som uøvet.

Golfsæt til vinderen
- Og dermed kunne klubben 
overrække præmier, og vin-
deren af turneringen fi k et 
helt nyt golfsæt. 

- Så da dagens aktiviteter 
var omme, kunne klubben 
meget tilfredsstillende kon-
statere en endog meget stor 
interesse for Solrød Golf 
Klub. Så meget, at de fl e-
ste deltagere ville gå hjem 
og seriøst overveje med-
lemskab inden den 1. april, 
fordi efter denne dato skal 
nye medlemmer af klubben 
betale indskud, som indtil 
1. april er fjernet. 

- Og som altid kan klub-
ben gennemføre disse store 
arrangementer på grund 
af en ildskare af seriøse 
hjælpere, der fra tidlig mor-
gen til sent, er parate til at 
hjælpe til, slutter Carsten 
Berg.

jh
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Solrød Golf Klub kunne glæde sig over mange deltagere, da der blev holdt åbent hus. Blandt dem var fl ere nye spillere. Foto: 
Kim Rasmussen.

Tradition brudt med held i Solrød
Mange viste interesse for Solrød Golf Klub ved tidligt åbent hus-arrangement

• Prøv det sociale golf liv, og oplev golfens 
 magiske tiltrækningskraft  
• Guidet rundvisning med vores hyggelige 
 medlemmer
• Prøv at spille 2-3 huller på vores 
 18 huls golfbane
• Spillere med golferfaring må gerne spille  
 de første ni huller gratis
• Mød vores pro på driving range kl 11-12 
 og 13-14
• Oplev det sociale liv i vores Restaurant, 
 vi byder på en golf burger

KOM TIL GOLFENS DAG 
Golf Club Harekær

GC Harekær, Harekærvej 6 B, 4600 Køge • Tlf. 5682 0034 • www.harekaer-golf.dk

PUTTE KONKURRENCE:

1.Præmie: 
Gavekort på 

kr.1000,- 
- til delbetaling af 

certifi kat. 

SØNDAG D. 10. APRIL

Lodtrækning mellem alle deltagere 
om 2 måneders 

prøvemedlemskab  

Golf Konkurrence

Kupon

Vi har 10 greenfee billetter til Ishøj Golf

Udfyld kuponen og deltag i konkurrencen 
om 2 billetter:

��������	
����������������	


Konkurrencen er lavet i 
samarbejde med Ishøj Golf

Kuponen: Sendes til Sydkysten Greve Strandvej 24 
2670 Greve Mrk. Golfkonkurrence

Vi skal have din kupon senest d. 9. april
Du kan også deltage i konkurrencen på 

www.sydkysten.dk

✂

✂

Navn…………………………………..........................................

Adresse……………………………….......................................

E-mail……..………...............................................................

Tlf………………………….................................................……..

Deltag også i...
...konkurrencen 

på vores facebook profi l

”sydkysten.dk”

VIND2 greenfee billetter 
2 greenfee billetter til Ishøj Golf

til Ishøj GolfVÆRDI 400,-
VÆRDI 400,-(kan ikke byttes til kontanter)

Vinderen får direkte besked.
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Golf: Tune IF’s Center for Bedre Livskvalitet 
har i marts og april golfevents.

De holdes onsdag 30. marts kl. 19.30-21.00 og tirs-
dag 5. april kl. 10.00-12.00.

Disse events er både for dem, som spiller golf, og 
for dem, som vil vide noget om, hvordan man mest 
hensigtsmæssigt styrker relevante muskler og øger 
bevægeligheden med henblik på golfspillet.

Deltagelse er gratis for CBL’s medlemmer, andre 
kan maile til motionscenter@tune.if.dk eller ringe 
på telefon 5615 5928.                                               jh

Golf-events 
i Tune

Golf: Ishøj Golf Klub holder igen i år en turne-
ring for spillere uden eller med begrænset ad-
gang til Royal Tour/Challenger turneringer.

Turneringens navn er Tenson Open 2011, og den 
afholdes skærtorsdag den 21. april.

Turneringsformatet er to gange 18 hullers slag-
spil uden cut. Alle spiller fra schratch. Der er max. 
plads til 73 spillere, og deltagelse kræver et handi-
cap mellem 2,0-8. Aldersbegrænsning er minimum 
15 år. 

Prisen for at deltage er 300 kr., og der er præmier 
til alle i top fem. Præmiesummen er mere end 10.000 
kr., oplyser Ishøj Golf Club. jh

Ishøj Golf bag 
stor turnering

Golf: Lysten 
til at prøve 
noget nyt får 
nu et forpag-
terpar til at 
rykke mod 
syd.

Det er Bet-
tina og Mads 
Gjørlund, som 
gennem de se-
neste fem år 
har været for-
pagtere i Solrød Forsamlinghus, som har overtaget 
Harekærgården, restauranten i Harekær Golf Klub 
og åbner 1. april.

- Vi har været meget glade for at være i Solrød, 
men Harekær er noget helt andet, og det vil vi gerne 
prøve, siger Betina Gjørlund.

- I Solrød har det mest været med skolemad, mad 
ud af huset og selskaber, hvor vi i Harekær får åbent 
det meste af dagen for at servicere golfklubbens 
medlemmer, mange udefra og selskaber. Det glæder 
vi os rigtig meget til. 

- Samtidig bliver det i helt andre omgivelser end 
her i Solrød, hvor vi ligger midt inde i det hele i byen. 
Restauranten i Harekær ligger rigtig smukt, og der 
er nogle fantastisk gode lokaler, siger Betina Gjør-
lund, som dog ikke har tænkt sig at spille golf frem-
over.

- Det får jeg slet ikke tid til, og det ligger heller 
ikke til mig. Det vil jeg overlade til Mads og en af 
drengene. jh

Golf: En række nye tiltag skal nu søge at få fl e-
re medlemmer i de danske golfklubber.

Baggrunden er, at der for første gang siden 1948 
er blevet færre medlemmer i de danske golfklubber.

Hos DGU tager man tilbagegangen på omkring 
en procent alvorligt og vil med en række nye tiltag 
prøve at vende skuden.

- Vi må erkende, at vi ikke har haft de rigtige til-
bud til den gruppe af golfspillere, der kræver større 
fl eksibilitet. Derfor vil en række golfklubber fra 
2011 begynde at tilbyde billigere og mere fl eksible 
medlemskaber, der er målrettet de behov, siger Mor-
ten Backhausen, direktør i DGU.

Der vil blive slået på tromme for de nye tiltag i en 
landsdækkende kampagne, der indledes i 2011. 

På trods af tilbagegangen er golfsporten stadig 
den næststørste organiserede idræt i Danmark - 
kun overgået af fodbold. jh

Golftiltag skal 
vende udvikling

Forpagterpar har 
mod på noget nyt

Golf: Kampen om med-
lemmer i klubberne er 
intensiveret, og det er 
en af baggrundene for 
et nyt tiltag i Køge-om-
rådet

Golf Club Harekær, Køge 
Golf Klub, Skovbo Golfklub 
og Vallø Golfklub har ind-
gået aftale om, at de fi re 
klubbers medlemmer kan 
spille frit på alle fi re baner 
i 2011 mod et tillæg i kon-
tingentet.

De fi re golfklubber, som 
tilsammen repræsenterer 
over 4.000 medlemmer, lig-
ger inden for en radius af 10 
kilometer, og tilbuddet om 
»frit slag« skal medvirke til 
at skabe merværdi for klub-
bernes fuldtidsmedlemmer. 
Det er samtidig klubbernes 
håb, at de sammen bliver 
mere attraktive og på den-
ne måde kan tiltrække fl ere 
nye golfspillere. 

- Kampen om medlem-

mer i de danske golfklub-
ber er intensiveret, efter at 
Dansk Golf Union har ind-
ført fl eksible medlemska-
ber som gældende fra den 1. 
januar 2011, samtidig med 
at der er kommet for mange 
golfbaner i forhold til antal 
spillere. Således ligger der 
alene 10 golfbaner inden for 
en afstand af 25 kilometer 
fra Køge. Det er derfor vig-
tigt at udvikle samarbejder 
og medlemsformer, der kan 

fastholde og tiltrække nye 
medlemmer i klubberne, 
skriver de fi re klubber i en 
fælles pressemeddelelse.

Fritspilsordningen er 
gældende fra den 1. april 
til den 31. oktober 2011, og 
alle fuldtidsmedlemmer i 
de fi re golfklubber kan del-
tage i ordningen mod et til-
læg på 1.000 kroner i kon-
tingentet. Der er tale om en 
prøveordning i 2011.

jh

Frit slag for medlemmerne
Fra 1. april kan medlemmerne i fi re klubber frit spille på hinandens 
baner i Køge Bugt-området

Søndag den 10. april klokken 14 - 16 er alt gratis:

Du prøver at slå bolde

Du kan høre om begyndergolf i Greve

Du kan deltage i puttekonkurrence

Du kan spille 3 huller på Begynderbane

Klubbens træner og elitespillere hjælper dig

Hvis du efterfølgende får lyst til at blive medlem koster det 
kr. 204,- pr. måned incl. lån af udstyr, 1 times gratis træning 
pr. uge og frit spil på begynderbanen. Oprettelsgebyr kr. 500,-.
Børn mellem 6 og 15 år spiller gratis i følgeskab med en voksen.

Efter golfen er der mulighed for noget at drikke i vores
hyggelige Café

Læs mere på: grevegolf.dk

Greve Gol�lub
Karlslunde Centervej 45

2690 Karlslunde

GRATIS GOLF
på

Greve Golfbane
For ALLE som vil prøve!



SPIL GOLF I KØGESPIL GOLF I KØGE
“40 ÅR GAMMEL PARKBANE” - MEDLEMSEJET“40 ÅR GAMMEL PARKBANE” - MEDLEMSEJET

ATTRAKTIVT TILBUD OM PRØVEMEDLEMSKAB INKL. MEDLEMSKAB 2011 MED DGU-KORT
PRØVEMEDLEMSKAB: til 1.000 kroner for 2 måneder, der inkluderer undervisning i regel & etikette, gruppelektioner 
hos Proen og spil på Nordbanen. Efterfølgende medlemskab i resten af 2011 inkl. DGU-kort får du for kr. 1.100.

INTRO-MØDE  MANDAG DEN 28. MARTS KL. 18.30 Tilmelding på tlf.nr.: 56 67 90 91 eller på mail på admin@kogegolf.dk

Særlig gunstig pris for ungseniorer under 28 år: kr. 1.000 for prøvemedlemskabet og kr. 300 for medlemskab inkl. DGU-kort 
resten af året. 

PS: Noter venligst Åbent Hus på Golfens Dag søndag, den 10. april

GE Adresse: 
Køge Golf Klub,

Gl. Hastrupvej 12, 4600 Køge

Telefon: Sekretariatet  56 65 10 00 

Hjemmeside: www.kogegolf.dk

Mail: admin@kogegolf.dk

ET

TIL NYE GOLFSPILLERE:

TEMAGOLF

Golf: Fremtiden tegner netop 
nu lys for Skjoldenæsholm, 
som er med i et nyt projekt 
med store visioner.

- Det har været fremme, at vi 
har haft medlemsfl ugt. Det har 
slet ikke været tilfældet, og netop 
nu ser det særdeles lyst ud for 
Skjoldenæsholm, siger centerle-
der Lone Bonde.

De første vigtige skridt er netop 
taget til virkeliggørelsen af visio-
nen om Proark Golf Plus (PgP).

Visionen er blandt andet, at 
danske golfspillere allerede om 
to år kun har brug for ét med-
lemskab for at få adgang til 20 
danske golfbaner, at Ree Golf ved 
Helsinge i Nordsjælland bliver 
den første nye Proark golf PLUS 
bane der tilknyttes, og dermed 

kan klubbens cirka 700 medlem-
mer se frem mod en sæsonstart 
med mulighed for adgang til i alt 
syv golfbaner - og adgang til yder-
ligere to til fi re baner før sæsonen 
er slut.

- Ree Golf bliver dermed den 
første nordsjællandske bane i vo-
res koncept, hvor vi især satser 
på stærke PgP-regioner i Nord- 
og Midtsjælland, på Fyn og i År-
hus-området, siger adm. direktør 
Asger Bache Jensen, Proark Golf 
Plus:

Merværdi
- Ifølge planen skal der integreres 
op til 25 danske golfbaner inden 
for de kommende fi re til fem år 
- og altså 20 allerede i 2013. Må-
let er, at Proark golf PLUS skal 

tilføre mere værdi til både golf-
spillerne og banerne i stedet for 
at springe på den igangværende 
discountbølge, der vil medføre 
et blodbad i dansk golf i de kom-
mende år. 

- Til at sikre værdifuld kvali-
tetsgolf er indhentet ny likviditet 
på 50 millioner kroner fra private 
og institutionelle investorer, siger 
Asger Bache Jensen.

Grundstammen
De eksisterende seks golfbaner 
under Proark Golf (to i Skjol-
denæsholm, Odense Eventyr, 
Hjarbæk Fjord, Blokhus Klit og 
Kalø) er grundstammen i Proark 
golf Plus, som nu udvides med 
Ree Golf. Næste Proark golf Plus 
bane bliver ved Ry, som i maj åb-

ner med en helt ny en ni-hullers 
Pay & Play bane og yderligere 18 
huller i foråret 2012.

- Allerede nu har vi aftaler med 
yderligere tre baner om samarbej-
de fra i år, og vi får dagligt masser 
af henvendelser fra golfbaner, der 
gerne vil deltage. Vi tegner imid-
lertid ikke aftaler med enhver 
bane, der henvender sig, for vi øn-
sker at skabe en ny standard for 
kvalitet i dansk golf - ikke mindst 
hvad angår oplevelsen.

- Også rent geografi sk vil vi 
sikre, at både medlemmer og 
virksomheder med Company 
Days, får de bedste oplevelser i de 
regioner, vi satser på, siger Asger 
Bache Jensen.

For medlemmerne i en klub 
under Proark golf Plus-koncep-

tet bliver der ikke umiddelbart 
forandringer - heller ikke i kon-
tingentet. Men der åbnes for en 
lang række fordele, mest iøjnefal-
dende, at der kan spilles på Pro-
ark golf Plus-baner. Den større 
værdi for spilleren er ikke gratis. 
Men forskellige løsninger viser, at 
adgang til frit spil på Proark golf 
Plus-banerne typisk ikke koster 
mere end det, der ellers betales 
for to til tre greenfees, så der bli-
ver hurtigt overskud.

- Melemmerne på Skjoldenæs-
holm modtager proarkkortet gra-
tis, som en del af deres medlem-
skab. Man kan blive medlem på 
Skjoldenæsholm uden at betale 
indskud frem til den 30. juni 2011 
, siger Lone Bonde.

jh

Millioninvestering 
giver lys fremtid for 
Skjoldenæsholm
Skjoldenæsholm er grundstammen i et nyt projekt 

Hul 18 på 
Skjoldenæsholm, 
bag green-sø.

Golf: Det vrimlede med 
spillere i Hedeland, lige 
så snart det var muligt 
at spille efter den alt for 
lange vinterperiode.

- Vi har meget aktive 
spillere, og det er klart, at 
det har kriblet i dem for at-
ter at komme ud at spille, 
siger forretningschef Jens 
Elvang-Gøransson.

Han har kunnet præsen-
tere et meget fl ot regnskab, 
hvor klubben efter at have 
haft røde tal nu har sorte.

- Vi besluttede os for en 
omlægning, hvor vi holdt 
lidt igen med investerin-
ger og samtidig var meget 
omkostningsbevidste, siger 
Jens Elvang-Gøransson.

Det har betydet, at klub-

ben er gået fra et under-
skud på 140.000 kr. til et 
overskud på 406.000 kr. 

- Vi har fået fl ere indtæg-
ter som følge af fl ere med-
lemmer, og det er en udvik-

ling, vi venter vil fortsætte, 
da vi har gode tilbud til nye 
medlemmer.

Frispilsordninger
Alle aktive fuldtidsmed-
lemmer over 19 år har igen 
i 2011 mulighed for at købe 
frispilsordninger, hvilket 
er meget populært.

Der er som i 2010 to ord-
ninger: Super Greenfree-
ordningen (SGO) og /eller 
Plus 3-ordningen.

SGO omfatter klubberne 
Roskilde, Odsherred, Hol-
bæk, Frederikssund og He-
deland og kan tilkøbes for 
800 kr.

Plus 3-ordningen omfat-
ter klubberne Sydsjælland, 
Holbæk, Sorø og Hedeland 

og kan tilkøbes for 800 kr. 
- Vi er i den gode situa-

tion, at vi får mange nye 
medlemmer, men vi har 
også favorable tilbud for 
nye medlemmer, siger Jens-
Elvang Gøransson.

- Ved medlemskab får 
man udover at blive medlem 
af en velfungerende klub 
også mulighed for at udøve 
golfspillet på en smuk, vari-
eret og udfordrende 18 hul-
lers bane med tilhørende 9 
hullers intermediate-bane, 
der er rated, siger forret-
ningschefen.

Hedeland råder yderli-
gere over et stort indendørs 
opvarmet træningscenter 
med fem udslagssteder, 
puttinggreen samt bunker. 

Hedeland Golfbane er en 
af de mest specielle i Dan-
mark og er etableret i det 
rekreative område Hede-
land.Området byder på et 
rigt fugle- og dyreliv, hvor 
man bl.a. kan opleve tårn-
falke, musvåger og fi skehej-
rer. 18 hullers-banen er an-
lagt i et varieret og kuperet 
landskab med skråninger, 
kunstige søer og vandløb.
Banen trimmes, så den står 
fl ot til glæde for medlem-
mer og gæster af klubbens 
dygtige greenkeeperstab.
Klubben har ydermere en 
spændende og udfordrende 
9 hullers-intermediatebane 
(par 28) omkring den gamle 
gravhøj Maglehøj. jh

Omlægning gav pote i Hedeland
Hedeland Golfklub har ændret røde tal til sorte i regnskabet

Forretningschef Jens-Elvang Gøransson i det rekreative 
Hedeland med golfklubbens klubhus i baggrunden. Foto: 
Thomas Olsen.
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Klub åbner for sluserne for nye spillere 
Golf: Køge Golf Klub kom godt ud af 2010 og åbner nu 
sluserne for nye golfspillere på rimelige vilkår.

Køge fi k et overskud på 493.000 kr. efter afskrivnin-
ger på 1.525.000 kr. ved en omsætning på 11.251.000 
kroner.

- Resultatet er i underkanten i forhold til det budget-
terede, men efter omstændighederne er vi tilfredse med 
resultatet, siger Erik Lorentzen, formand for Køge Golf 
Klub.

- I betragtning af at golfsporten er under pres, dels på 
grund af det store antal golfbaner, der er blevet anlagt, 
og dels på grund af fi nanskrisen og strukturomlægnin-
ger inden for sporten, og sammenholdt med, at vi havde 
en ekstraordinær kort sæson på grund af vejrliget, er 
det tilfredsstillende, at vi kan notere os det gode regn-
skabsresultat, siger Erik Lorentzen.

Pr. 1. januar blev der åbnet for nye medlemsformer 
med tilladelse til at udstede DGU-kort til begrænsede 
medlemskaber.

jh

Millioninvestering giver lys fremtid for 
Skjoldenæsholm
Golf: Fremtiden tegner netop nu lys for Skjoldenæsholm, 
som er med i et nyt projekt med store visioner - de første 
vigtige skridt er netop taget til virkeliggørelsen af visio-
nen om Proark Golf Plus (PgP).

- Det har været fremme, at vi har haft medlemsfl ugt. 
Det har slet ikke været tilfældet, og netop nu ser det 
særdeles lyst ud for Skjoldenæsholm, siger centerleder 
Lone Bonde.

- Visionen er blandt andet, at danske golfspillere al-
lerede om to år kun har brug for ét medlemskab for at få 
adgang til 20 danske golfbaner, at Ree Golf ved Helsin-
ge i Nordsjælland bliver den første nye Proark golf PLUS 
bane der tilknyttes, og dermed kan klubbens cirka 700 
medlemmer se frem mod en sæsonstart med mulighed 
for adgang til i alt syv golfbaner - og adgang til yderli-
gere to til fi re baner før sæsonen er slut.

- Ree Golf bliver dermed den første nordsjællandske 

bane i vores koncept, hvor vi især satser på stærke PgP-
regioner i Nord- og Midtsjælland, på Fyn og i Århus-om-
rådet, siger adm. direktør Asger Bache Jensen, Proark 
Golf Plus.

Tæt på stor festdag for medlemmernes 
egen klub
Golf: Det tegner til at blive en stor sæson for Skovbo 
Golf Klub, som i maj kan fejre ti års fødselsdag.

- Vi har fl ere nye tiltag i støbeskeen og regner da med 
at få endnu fl ere medlemmer. Vi er i forvejen 7-800 med-
lemmer, men vi har så meget at tilbyde, at vi venter til-
sagn af nye medlemmer ikke mindst ved Golfens Dag 
søndag 10. april, hvor vi gør et stort fremstød for vores 
klub, fortæller et af de mange initiativrige medlemmer 
Michael Nielsen. 

Et festudvalg er ved at planlægge, hvad der skal fore-
gå på ti års fødselsdagen.

jh

Ring fra banen og få gjort frokosten 
klar
Golf: I CGC Golf Club i Vallensbæk handler det meget 
om socialt samvær, og mødestedet er CGC Golf Café.

Caféen er blevet et særdeles stort aktiv for den store 
golfklub i Vallensbæk, og det skyldes i høj grad det me-
get afholdte forpagterpar, som alle udtrykker stor til-
fredshed med.

- Det er dejligt at mærke, at kunderne er så tilfredse, 
og det giver ekstra energi, når vi bliver klappet ind, 
siger Hanne Salling, der står for cafeen sammen med 
Jeanne Falck Pedersen.

De indledte forpagtningen i 2008, men da havde de 
kun åbent i weekender, fordi de havde deres job i PBS 
at passe.

Fra alle sider lyder der stor ros over den måde, de 
driver caféen på.

- De har en rigtig dejlig væremåde. Der er åbent ud 
til køkkenet, og man får hurtigt en lille hyggelig slud-
der med dem, men hertil kommer, at de har ramt det 
helt rigtige madvalg og fører en prisvenlig politik, siger 
Vagn Nielsen, der er formand i CGC Golf Club.

- Vi er særdeles glade for jobbet, selv om det i starten 
kunne være svært at vænne sig til, at det er et sæsonjob 
med størst travlhed om sommeren og mindre om vinte-
ren, og at der er knap så mange golfspillere og dermed 
kunder i cafeen, hvis det er øsende regnvejr. Vi vil helst 
have travlt, og det har vi heldigvis ofte, siger de to ca-
féejere.

jh

Mange nye vil i gang med golfspil i Vallø
Golf: Sæsonen i Vallø Golfklub åbner offi cielt i april, og 
det bliver i år et helt særligt år for klubben.

Allerede nu har klubben nemlig fået mange nye med-
lemmer, der vil i gang med golfspillet. Og klubben har 
sørget for at oprette nok begynderhold og aktiviteter, så 
alle interesserede kan komme i gang med golfspillet.

En del af forklaringen på den store tilstrømning er et 
nyt billigt medlemskab på klubben 9-hullers interme-
diatebane, hvor det er muligt at betale et lille beløb pr. 
måned. Medlemskabet er uden indskud, og der er dgu-
kort tilknyttet, når begynderforløbet er gennemført. 

- Det har trukket rigtigt mange i gang med golfspil-
let, at vi nu har et billigt golfmedlemskab at tilbyde, 
siger klubbens formand, Jesper Larsen.

De nye medlemmer tilbydes nogle fl eksible opstarts-
pakker med undervisning. Man kan enten følge et hold-
forløb hver uge eller planlægge et individuelt tilrette-
lagt forløb.

jh

Kort om golf på 
Sydkysten

Skovbo har en spændende 18 hullers bane i et naturskønt 
område med skov, diger og mose.

Golf er ikke for snobber  
og golf er ikke dyrt...

TILBUD -på dagen: Betal indskud og få resten af 2011 kontingentfrit. 

Du er altid velkommen til at kontakte klubben på info@brondbygolf.dk eller på tlf. 43 53 19 00

                      Bliv medlem i Brøndby                

                            Golfk lub og dyrk din 

                           passion for golf.    

                         Brøndby Golfk lub er 

                   en forening med glade og 

venlige mennesker og med et stort 

socialt sammenhold. 

2 MD. PRØVEMEDLEMSKAB
Vi kan tilbyde forskellige medlems-

kategorier, så alle kan være med, f.eks. 

2 md. prøvemedlemskab, som er gratis, 

hvis du bliver fuldtidsmedlem, når 

prøvemedlemskabet er slut. 

Se mere på klubbens hjemmeside 

www.brondbygolf.dk .

 Kom forbi til 

 ÅBENT 
   HUS

på Golfens dag 
søndag den 10. april 

fra kl. 10 – 12.

Nybovej 46 • 2605 Brøndby



KØGE

Hybenvej 12 

110.000/2.195.000
Brt/nt 14.807/12.254 
Bolig m2: 130  Grund m2: 940

Kl. 13.00 
EDC Kurt Hansen 
Tlf. 56 14 33 07 

SOLRØD STRAND

Askevænget 1 

Udb./knt  100.000/1.995.000
14.020/12.002 Brt/nt 

Bolig m2: 117  Grund m2: 800

Kl. 14.00 
EDC Kurt Hansen 
Tlf. 56 14 33 07 

GREVE

Mønstedsvej 53 

Udb./knt  140.000/2.795.000
17.587/14.787 Brt/nt 

Bolig m2: 160  Grund m2: 591

Kl. 14.15-14.45 
Danbolig Jim Riel 
Tlf. 43 90 00 99 

GREVE

Belsager 103

Udb./knt  135.000/2.650.000
17.140/14.604 Brt/nt 

Bolig m2: 157  Grund m2: 748

Kl. 12.45-13.15 
Danbolig Jim Riel 
Tlf. 43 90 00 99 

SOLRØD STRAND

Vinkeltoften 4 

Udb./knt  175.000/3.495.000
22.349/18.600 Brt/nt 

Bolig m2: 130  Grund m2: 639

Kl. 13.00-13.30 
Home Solrød 
Tlf. 56 14 38 00 

GREVE

Birkelyparken 138

Udb./knt  115.000/2.295.000
15.155/12.877 Brt/nt 

Bolig m2: 122  Grund m2: 764

Kl. 12.00-12.20 
Home Greve 
Tlf. 43 90 92 00 

TUNE

Lindevej 31 

Udb./knt  135.000/2.695.000
17.707/14.631 Brt/nt 

Bolig m2: 146 Grund m2: 830

Kl. 12.30-12.50 
Home Greve 
Tlf. 43 90 92 00 

GREVE

Evaldsvej 4 

Udb./knt  110.000/2.195.000
14.643/12.470 Brt/nt 

Bolig m2: 117  Grund m2: 985

Kl. 13.00 
EDC Kurt Hansen 
Tlf. 43 90 37 47 

GREVE

Sløjen 22 

Udb./knt  

Udb./knt  

95.000/1.895.000
13.144/11.270 Brt/nt 

Bolig m2: 112  Grund m2: 748

Kl. 12.00 
EDC Kurt Hansen 
Tlf. 43 90 37 47 

SOLRØD STRAND

Tulipanmarken 37 

Udb./knt  125.000/2.495.000
16.340/13.788 Brt/nt 

Bolig m2: 132  Grund m2: 878

Kl. 13.45-14.15 
Lokalbolig Solrød
Tlf. 56 13 12 06 

SOLRØD STRAND

Vestre Lagunevej 5 

Udb./knt  175.000/3.495.000
21.882/18.368 Brt/nt 

Bolig m2: 166  Grund m2: 775

Kl. 13.00-13.30 
Lokalbolig Solrød
Tlf. 56 13 12 06 

HAVDRUP

Pilevænget 6 

Udb./knt  135.000/2.695.000
17.789/14.843 Brt/nt 

Bolig m2: 135  Grund m2: 803

Kl. 11.15-11.45 
Lokalbolig Solrød
Tlf. 56 13 12 06 

GREVE

Horseager 9 

Udb./knt  120.000/2.395.000
15.575/13.275 Brt/nt 

Bolig m2: 138  Grund m2: 709

Kl. 11.00-11.30 
Lokalbolig Greve
Tlf. 43 69 12 06 

VALLENSBÆK STRAND

Tranekærvej 20 

Udb./knt  175.000/3.495.000
22.942/18.959 Brt/nt 

Bolig m2: 128  Grund m2: 566

Kl. 12.00-12.30 
EDC Hovmand og Larsen
Tlf. 43 54 42 54 

GREVE

Grønnegården 452 

Udb./knt  75.000/1.445.000
9.855/8.273 Brt/nt

Bolig m2: 69  Rum: 3

Kl. 13.00 
EDC Bjarne Hansen
Tlf. 43 73 50 00 

VALLENSBÆK STRAND

Gammelgårds Alle 13, 1.TV. 

Udb./knt  70.000/1.350.000
10.513/8.970 Brt/nt 

Bolig m2: 87  Rum: 3

Kl. 13.00 
EDC Bjarne Hansen
Tlf. 43 73 50 00 

ISHØJ

Lille Strandvej 19  

Udb./knt  145.000/2.895.000
19.233/15.818 Brt/nt 

Bolig m2: 126  Grund m2: 800

Kl. 12.00 
EDC Bjarne Hansen
Tlf. 43 73 50 00 

SOLRØD STRAND

Solrød Strandvej 8 

Udb./knt  100.000/1.995.000
13.289/11.858 Brt/nt 

Bolig m2: 132  Grund m2: 832

Kl. 12.00-12.30 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 56 14 61 22 

KARLSLUNDE

Søhøj 132  

Udb./knt  85.000/1.695.000
11.074/9.590 Brt/nt 

Bolig m2: 128  Grund m2: 204

Kl. 14.00-14.30 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 56 14 61 22 

KØGE

Blommehaven 50 st. 

Udb./knt  95.000/1.895.000
12.466/10.770 Brt/nt 

Bolig m2: 121  Vær.: 4

Kl. 15.30-16.00 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 56 14 61 22 

KØGE

Morelhaven 31 

Udb./knt  95.000/1.845.000
12.383/10.097 Brt/nt 

Bolig m2: 118  Vær.: 5

Kl. 15.00-15.30 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 56 14 61 22 

SOLRØD STRAND

Moseagervej 50 

Udb./knt  150.000/2.995.000
19.510/16.413 Brt/nt 

Bolig m2: 163  Grund m2: 800

Kl. 14.00-14.30 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 56 14 61 22 

VALLENSBÆK

Rendsagervej 56 

Udb./knt  145.000/2.845.000
18.761/15.687 Brt/nt 

Bolig m2: 119  Grund m2: 685

Kl. 13.00-13.30 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 43 54 21 22 

HAVDRUP

Kildemarken 45 

Udb./knt   90.000/1.795.000
12.296/10.440 Brt/nt 

Bolig m2: 122  Grund m2: 173

Kl. 15.15-15.45 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 43 90 21 22 

GREVE

Holmeås 49 

Udb./knt  170.000/3.350.000
21.127/17.583 Brt/nt 

Bolig m2: 146  Grund m2: 828

Kl. 14.15-14.45 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 43 90 21 22 

GREVE

Skovduevej 5 

Udb./knt 215.000/4.249.000
26.369/21.687 Brt/nt

Bolig m2: 150  Grund m2: 737

Kl. 13.30-14.00 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 43 90 21 22 

BRØNDBY STRAND

Gl. Køge Landevej 727 B 

Udb./knt  400.000/8.000.000
49.407/39.861 Brt/nt 

Bolig m2: 215  Grund m2: 1670

Kl. 12.30-13.15 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 43 90 21 22 

GREVE

Lundemosen 72 

Udb./knt  135.000/2.695.000
17.604/15.001 Brt/nt 

Bolig m2: 168  Grund m2: 829

Kl. 14.15-14.45 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 43 90 21 22 

GREVE

Vibemosen 69 

Udb./knt  180.000/3.595.000
 22.499/18.674 Brt/nt 

Bolig m2: 179  Grund m2: 808

Kl. 13.30-14.00 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 43 90 21 22 

GREVE

Brydeholm 72 

Udb./knt  150.000/2.995.000
18.945/15.894 Brt/nt 

Bolig m2: 190  Grund m2: 758

Kl. 12.45-13.15 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 43 90 21 22 

GREVE

Gyvelkæden 5 

Udb./knt  100.000/1.995.000
13.198/11.044 Brt/nt 

Bolig m2: 107  Grund m2: 382

Kl. 12.00-12.30 
Nybolig Mariann Trolledahl
Tlf. 43 90 21 22 

ISHØJ

Vildtbaneparken 112C 

Udb./knt  105.000/2.095.000
13.694/11.468 Brt/nt 

Bolig m2: 138  Grund m2: 328

Kl. 13.45-14.15 
Danbolig Vallensbæk 
Tlf. 43 45 60 06 

BRØNDBY STRAND

Skibsbyggervej 11 

Udb./knt  125.000/2.495.000
16.294/13.742 Brt/nt 

Bolig m2: 121  Grund m2: 732

Kl. 13.00-13.30 
Danbolig Vallensbæk 
Tlf. 43 45 60 06 

VALLENSBÆK STRAND

Næsbyholmsvej 3B 

Udb./knt  155.000/3.095.000
20.335/16.980 Brt/nt 

Bolig m2: 108  Grund m2: 627

Kl. 12.15-12.45 
Danbolig Vallensbæk 
Tlf. 43 45 60 06 

GREVE

Niels Pedersensvej 23 

Udb./knt  440.000/8.745.000
53.476/43.693 Brt/nt 

Bolig m2: 201  Grund m2: 846

Kl. 13.30-14.00 
Kjeldskov og Co 
Tlf. 43 90 00 02 

GREVE

Klintelundsvej 20 

Udb./knt  450.000/8.995.000
54.527/43.672 Brt/nt 

Bolig m2: 150  Grund m2: 724

Kl. 12.45-13.15 
Kjeldskov og Co 
Tlf. 43 90 00 02 

SOLRØD STRAND

Fyrrevej 21 

Udb./knt  475.000/9.500.000
59.051/47.700  Brt/nt 

Bolig m2: 178  Grund m2: 1033

Kl. 12.00-12.30 
Kjeldskov og Co 
Tlf. 43 90 00 02 

GREVE

Skovbovej 6 

Udb./knt  140.000/2.795.000
17.418/13.934 Brt/nt 

Bolig m2: 136  Grund m2: 563

Kl. 11.00-11.30 
Kjeldskov og Co 
Tlf. 43 90 00 02 

KARLSLUNDE

Vævergangen 24 

Indskud 165.000/3.295.000
22.090/18.159 Boligydelse

Bolig m2: 186  Grund m2: 2343

Kl. 13.00-13.00 
Kjeldskov og Co 
Tlf. 43 90 00 02 

GREVE

Skovvej 3 

Udb./knt  210.000/4.195.000
26.340/22.115 Brt/nt 

Bolig m2: 152 Grund m2: 844

Kl. 12.00-12.30 
Kjeldskov og Co 
Tlf. 43 90 00 02 

SOLRØD STRAND

Litorinaparken 52 

Udb./knt  95.000/1.895.000
12.539/10.575 Brt/nt 

Bolig m2: 112  Grund m2: 174

Kl. 13.00-13.30 
Danbolig Jim Riel 
Tlf. 56 25 35 35 

SOLRØD STRAND

Akacieparken 12B 2. lejl. 83

Udb./knt  85.000/1.650.000
11.768/10.159 Brt/nt 

Bolig m2: 104  Rum: 3

Kl. 15.15-15.45 
Danbolig Jim Riel 
Tlf. 56 25 35 35 

KARLSLUNDE

Søhøj 335

Udb./knt   90.000/1.798.000
11.649/10.015 Brt/nt 

Bolig m2: 128  Grund m2: 200

Kl. 12.45–13.15
Danbolig Jim Riel 
Tlf. 43 90 00 99 

GREVE

Fasanvej 2 

Udb./knt  90.000/1.795.000
11.858/10.271 Brt/nt 

Bolig m2: 130  Grund m2: 847

Kl. 13.30-14.00
Danbolig Jim Riel 
Tlf. 43 90 00 99 

Åbne Huse
Søndag d. 27. marts

LANGS SYDKYSTEN

Et udpluk af denne uges åbne huse. Se den også på www.sydkysten.dk med link til de enkelte sager!
GREVE

Mønstedsvej 53

Udb./knt 140.000/2.795.000
17.587/14.787 Brt/nt

Bolig m2: 160  Grund m2: 591

Kl. 14.15-14.45 
Danbolig Jim Riel
Tlf. 43 90 00 99

GREVE

Belsager 103

Udb./knt 135.000/2.650.000
17.140/14.604Brt/nt

Bolig m2: 157  Grund m2: 748

Kl. 12.45-13.15 
Danbolig Jim Riel 
Tlf. 43 90 00 99 

SOLRØD STRAND

Vinkeltoften 4 

Udb./knt 175.000/3.495.000
22.349/18.600Brt/nt

Bolig m2: 130  Grund m2: 639

Kl. 13.00-13.30 
Home Solrød 
Tlf. 56 14 38 00 

GREVE

Birkelyparken 138

Udb./knt 115.000/2.295.000
15.155/12.877 Brt/nt

Bolig m2: 122  Grund m2: 764

Kl. 12.00-12.20 
Home Greve
Tlf. 43 90 92 00

TUNE

Lindevej 31 

Udb./knt 135.000/2.695.000
17.707/14.631 Brt/nt

Bolig m2: 146 Grund m2: 830

Kl. 12.30-12.50 
Home Greve 
Tlf. 43 90 92 00 

GREVE

Sløjen 22

Udb./knt 95.000/1.895.000
13.144/11.270 Brt/nt

Bolig m2: 112  Grund m2: 748

Kl. 12.00 
EDC Kurt Hansen
Tlf. 43 90 37 47 
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Ishøj: Der bliver i fremti-
den fl ere ældre, som får 
brug for hjælp og færre 
til at give hjælpen. Også 
i Ishøj. Det er en kæmpe 
udfordring, som kom-
munen nu er i gang med 
at fi nde løsninger på.

Et af de første tiltag er 
et projekt, der kan blive to-
neangivende for, hvordan 
kommunerne i hele landet 
løser opgaver på ældreom-
rådet i fremtiden. 

Der er store udfordringer 
for kommunerne på ældre-
området, da befolknings-
sammensætningen vil æn-
dre sig drastisk over den 
kommende tid. 

Ishøj har derfor søgt og 
fået tildelt knap en million 
kroner fra Socialministeri-
et til at gennemføre projek-
tet »Find grænserne og sæt 
dem i spil«. 

- Antallet af ældre stiger 
samtidig med, at antallet 
af personer i arbejdsstyr-
ken falder. Med andre ord 
– vi må tænke nyt og utra-
ditionelt, siger projektleder 
Nina Fabricius, der under-
streger, at det er derfor, det  
er vigtigt, at Ishøj går foran 
i udviklingsarbejdet på æl-
dreområdet. 

Vil sikre den gode 
pleje i fremtiden
Med projektet vil fremti-
dige udviklingsmuligheder 
både på kort og lang sigt 
blive diskuteret. Projek-
tet skal på nyskabende vis 
arbejde med, hvordan man 
løser opgaver på ældreom-
rådet og udfordre græn-
serne mellem de frivillige 
organisationer og kommu-
nen. Borgerene og frivillige 
organisationer kommer til 

at få medindfl ydelse på, 
hvordan Ishøj i fremtiden 
løser arbejdsopgaverne på 
ældreområdet. 

På kort sigt kommer det 
til at ske ved at afprøve nye 
løsninger i den daglige op-
gaveløsning:

- På den længere bane 
skal vi sikre, at de ældre 
også i fremtiden får en god 
og tilfredsstillende pleje, si-
ger centerchef for Sundhed 
og Ældre, Per Tostenæs. 

Det skal føre til et styr-
ket fællesskab og samar-
bejde blandt borgere, frivil-
ligorganisationer og Ishøj 
Kommune. 

Og det gælder ikke bare 
på ældreområdet, men i 
hele kommunen, da 2011 er 
udnævnt til at være frivil-

lighedens år i både EU og 
Ishøj. 

Projektet følges 
af TV-Ishøj
Ishøj Kommune afholdt et 
formøde i januar, hvor bor-
gere, ældreorganisationer 
og medarbejdere i Ishøj 
Kommune blev præsente-
ret for projektets formål. 
På kommunens webtv kan 
du se et indslag med titlen 
»Hvem skal gøre hvad på 
ældreområdet i fremtiden?« 
om formødet. Det direkte 
link til indslaget er www.
kortlink.dk/8vfg.

Ishøj Kommunes tv-sta-
tion TV-Ishøj vil også lø-
bende bringe nye historier 
om projektet.

Lejemål til leje i roligt,
børnevenligt kvarter:
•   Strandhaven 97 
 Værelser: 6 / 160 m2

 Leje: 14.020 ekskl. forbrug / Ledig 1. april
 Egen have / carport

• Åsvinget 26, st tv 
 Værelser: 4 / 127 m2

 Leje: 10.500 ekskl. forbrug / Indfl ytningsklar
 Egen have / terrasse 

• Indskud: 
 3 mdr. depositum + 2 mdr. forudbetalt leje
 Lejeperiode er ubegrænset.
For mere information eller fremvisning kontakt:
Essex tlf. 8612 2020 – mna@essex.dk

ISLANDSKE ISLANDSKE 
LANDSKABERLANDSKABER

I TÆPPEGALLERIETI TÆPPEGALLERIET
af den berømte islandske kunstneraf den berømte islandske kunstner

PETER THOR GUNNARSSONPETER THOR GUNNARSSON

www.tæppegalleriet.dkwww.tæppegalleriet.dk
Theilgårds Allé 3B, Køge (Den hvide by) Tlf. 40 11 30 16

Åbent fredag Åbent fredag 1133-18 - Lørdag 1-18 - Lørdag 100-15 - Søndag -15 - Søndag 1100--116 - Mandag 6 - Mandag 1133-18-18

Udstillingen med Peter Thor fortsætter 
i denne weekend, 

med nye malerier i str. 60x80 og 70x100 cm.
Maleren har været hjemme på Island og har hentet

 10 malerier. Der blev hurtigt udsolgt af afl ange 
malerier den første weekend, så desværre gik mange 
forgæves efter disse størrelser, men nu er der igen i 

denne weekend et udvalg.

 

Peter Thor er i Tæppegalleriet 
lørdag og søndag 

hvor man har mulighed for at få en snak om de hans 
festlige, livlige , abstaktioner over landskaber 

og vulkaner på Island.

SOLNEDGANGSOLNEDGANG
PÅ ISLANDPÅ ISLAND

60 X 80 CM60 X 80 CM    

KR.  KR.  4.800,4.800,--

MIDNATSSOLMIDNATSSOL
PÅ ISLANDPÅ ISLAND
60 X 80 CM  60 X 80 CM  

KR.  KR.  4.800,4.800,--

AFTEN-AFTEN-
STEMNINGSTEMNING
PÅ ISLANDPÅ ISLAND
60 X 80 CM  60 X 80 CM  

KR.  KR.  4.800,4.800,--

Ishøjs ældre skal 
vise vejen frem
Ishøj bryder grænser på ældreområdet

Ishøj Kommune gennemfører projektet ’Find grænserne og sæt dem i spil’. Projektet, hvor 
samarbejdet mellem frivillige pensionistorganisationer og Ishøj Kommune bliver udfordret 

og forstærket, kan blive banebrydende for fremtiden på ældreområdet. Arkivfoto



Tafi ksikkerhed: Bagage 
på bagsædet, fyldte ind-

købsposer og andre løse 
genstande i bilen, udgør 

en sikkerhedsrisiko og 
kan forværre en ulykke. 

Hvor galt det kan gå, il-
lustrer en ny crashtest. 

Alle kender det: Dagens 
indkøb lægges på hatte-
hylden, mens byggemate-
rialer hentet i det lokale 
byggecenter kommer om 
på bagsædet. Det er ikke 
småting, der fi nder plads i 
bilens kabine, når bagage-
rummet er fyldt. Men de 
mange løse genstande kan 
få fatale konsekvenser ved 
en hård opbremsning el-
ler påkørsel. Hvor galt det 
kan gå, viser en ny crash-
test, FDM har lavet sam-
men med bl.a. sin tyske 
søsterorganisation ADAC. 
Her udsættes en bil for en 
nedbremsning svarende til, 
at man kører ind i en anden 
bil med 50 km/t. Bilen er 
lastet med nyindkøbte va-
rer fra et byggemarked, der 
ved »sammenstødet« fl yver 
gennem kabinen og ram-
mer de to personer på for-
sæderne bagfra. I videoen 
ser man, hvordan fl iser, 
blomsterkrukker, haveud-
styr og andre tunge ting 
fl yver gennem bilens ka-

bine og rammer passagerne 
på forsædet, mens malin-
gen sprøjter hele forruden 
til, så føreren ikke længere 
kan se ud.

- Det er uhyggelige kræf-
ter, der slippes løs, når en 
bil bremses så hårdt ned el-
ler rammer en anden. Fak-

tisk fordobler både men-
nesker og gods deres egen 
vægt med 24 gange ved en 
kollision ved 50 km/t. Det 
betyder, at en halv liter 
cola pludselig vejer 15 kilo. 
En bøtte med 5 liter maling 
120 kilo. Det gælder der-
for om at pakke bilen med 
omtanke, og fastgøre selv 
mindre genstande. På den 
måde undgår man at for-
værre eller ligefrem frem-
kalde en ulykke,« siger bil-
teknisk redaktør på Motor, 
Søren W. Rasmussen.

- Skal varer endelig ind i 
bilen, er det vigtigt, at man 
spænder det forsvarligt 
fast ved at bruge gjorde og 
bilens fastgørelseskroge. At 
det kan gøre en afgørende 
forskel, viste vores crash-
test også, da vi gentog den 
samme test med nu fast-
gjort gods. Godt nok blev 
det stadig svært beskadi-
get, men vigtigst rev det 
sig ikke løs og ramte pas-
sagerne i bilen, siger Søren 
W. Rasmussen.

FDM: Forkert pakket bil kan være dødsens farlig 

22 Motorliv

1750,-afh.

SKROTPRÆMIE
på din miljøbil

Ring på tlf. 52 30 00 50 eller 52 30 00 51
Åben dagligt kl. 08.00 til 21.00

Lørdag kl. 09.00-15.00

ÅBENT HUS 
26-27. marts kl. 10-15
Kom og få GRATIS RUSTEFTERSYN
og 20% RABAT på rustbeskyttelse. Deltag 
i LODTRÆKNING om 4 alufælge m/dæk.

DINITROL CENTER 
ISHØJ

Industrigrenen 2, 2635 Ishøj
Telefon 43 99 24 44, www.dinitrol-ishoej.dk

VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE
*Gælder kun ved indskrivning  26. og 27. marts til behandling i marts/april. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter. Konkurrencebetingelser findes på DINITROL CENTRET

Trafi ksikkerhed: Den 
typiske spøgelsesbilist 
er en mand. Måske er 
han fuld, dement eller 
psykisk syg. Måske vil 
han begå selvmord. Det 
viser en ny undersøgele 
af spøgelsesbilisme, der 
er lavet af Vejdirektora-
tet.

Gennem de sidste ti år 
er antallet af meldinger 
om spøgelsesbilister steget 
markant, og det er derfor at 
Vejdirektoratet i samarbej-
de med DTU-Transport har 
foretaget den første større 
undersøgelse af årsagerne 
til, at visse trafi kanter bli-
ver spøgelsesbilister. Un-
dersøgelsen har omfattet 
100 politisager med spøgel-
sesbilister i perioden 1999 
til 2009. De 100 sager er 

blevet gennemgået nøje for 
at belyse de nærmere om-
stændigheder i forbindelse 
med den enkelte spøgelse-
skørsel, ligesom spøgelses-
bilisterne eller deres pårø-
rende er blevet interviewet 
i det omfang, det har været 
muligt.

I alt var 58 af de 100 spø-
gelsesbilister i en tilstand, 
der højst sandsynligt har 
påvirket deres kørsel og 
været stærkt medvirkende 
til, at de kom til at køre den 
forkerte vej på motorvejen.

Hvis man ser på, hvor-
dan spøgelsesbilisterne 
helt konkret havnede i en 
situation, hvor de kørte 
mod færdselsretningen, så 
viser det sig, at 36 af dem 
kørte forkert ned ad en fra-
kørselsrampe, som de for-

vekslede med en anden vej 
og at 28 af dem vendte på 
motorvejen, blandt andet 
fordi de var kørt forkert 
eller ønskede at undgå at 
køre gennem et betalings-
anlæg.

I omkring en tredjedel af 
tilfældene kunne det ikke 
klarlægges, hvordan bili-
sten var kommet til at køre 
mod færdselsretningen. 
Det hang i de fl este tilfælde 
sammen med, at bilisten på 
grund af sin tilstand ikke 
kunne huske noget om det.

Ender ofte i uheld
I 45 af de undersøgte til-

fælde endte spøgelseskørs-
len i uheld. I alt 47 personer 
kom til skade, heraf blev 11 
dræbt.

Vejdirektoratet har gen-

nem årene iværksat forskel-
lige tiltag for at bekæmpe 
spøgelsesbilismen, blandt 
andet etablering af såkald-

te spøgelsesporte med ind-
kørselsforbudstavler og pile 
på kørebanen, samt en lang 
række vejtekniske forbed-

ringer og ombygninger, der 
skal gøre det vanskeligere 
at foretage fejlkørsler. 

Det seneste tiltag består 
af et forsøg med vejpigge-
anlæg. De første vejpigge 
blev i december sidste år 
installeret i en frakørsels-
rampe på Fyn, hvor de ind-
til videre har stoppet fem 
bilister. Og for nylig er der 
blevet etableret fi re nye 
anlæg ved Odense, Sæby, 
Låsby og Ringsted.

Vejdirektoratet vil løben-
de følge de forskellige til-
tag mod spøgelsesbilisme. 
Inden sommeren 2011 skal 
der samles op på erfaringer 
med de forskellige tiltag, og 
en fremtidig strategi skal 
lægges fast på baggrund af 
den viden, vi da har.

vby

Derfor bliver 
bilister farlige 
på motorvejen
Ny undersøgelse kaster lys over årsagerne til 
spøgelsesbilisme

En spøgelsesbilists bil blev 
totalskadet, da han med 
stor fart torpederede en 
lastbil i 2004. Hvorfor han 
blev spøgelsesbilist, melder 
historien intet om. 
Foto: Lasse Christiansen

Undersøgelsens resultater afslører fl ere gen-
nemgående træk ved spøgelsesbilisterne:
* Flertallet af dem var mænd 
* 37 af dem var 65 år eller derover 
* Godt en tredjedel af dem var berusede –   en del 
endda særdeles berusede 
* 10 af dem var psykisk syge –   og seks af disse blev 
spøgelsesbilister i forbindelse med selvmordsforsøg 
* Ni af de ældre bilister var demente eller begyn-
dende demente 
* Fire bilister var påvirkede af medicin eller nar-
kotika

Fakta

Bagage på bagsædet, fyldte indkøbsposer og andre løse gen-
stande i bilen, udgør en sikkerhedsrisiko og kan forværre 
en ulykke. Hvor galt det kan gå, illustrer en ny crashtest.



www.grevebadminton.dk 

Kom og oplev badminton i verdensklasse   
og  støt spillerne på vej mod DM finalen 

www.grevebadminton.dk 

Kom og oplev badminton i verdensklasse   
og  støt spillerne på vej mod DM finalen 
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Hans Kristiansen forsøger 
i sit læserbrev om Grøften 
den 8. marts at fraskrive 
sig sit og byrådets ansvar i 
forhold til beslutningen om 
lukningen af Grøften. 

Han argumenterer for, 
at sagen har taget nye di-
mensioner, fordi Askerøds 
ildsjæl, beboerformand Jør-
gen Fahlgren, som dagligt 
kæmper for at skabe positiv 
udvikling i Askerød, har 
udtalt, at lukningen går ud 
over Greves svageste bor-

gere og er udtryk for frem-
medfjendskhed.

Det ville klæde Hans 
Kristiansen at tænke mere 
på Greves borgere og min-
dre på byrådets omdømme. 
Dimensionerne og konse-
kvenserne af lukningen af 
Grøften var allerede mas-
sive, og det kan vel næsten 
ikke blive værre.

Askerød har tilbudt kom-
munen at opføre en ny læk-
ker institution i stedet for 
den, som man under reno-

veringsarbejdet opdagede 
var forurenet. Det ville ikke 
have kostet Greves borgere 
en krone, men tværtimod 
givet lokale håndværkere 
mere arbejde. Det eneste, 
det krævede, var, at byrå-
det ville indgå en 10-årig 
lejekontrakt.

I stedet valgte politiker-
ne at lukke Grøften og der-
med bruge skatteborgernes 
penge på nedrivning af den 
gamle institution, hæmme 
integrationsindsatsen og 

give Greve Nords forældre 
alvorlige problemer med at 
få plads til deres børn.

Der er vel ingen borgere 
i kommunen, som er i tvivl 
om, at der er brug for en 
stor integrationsindsats og 
det netop i Askerød. Derfor 
er det også bekymrende, at 
byrådet til maj lukker en 
fantastisk god institution, 
som kunne noget helt sær-
ligt med integrationen. Det 
går ud over alle borgerenår 
Grøftens team af dygtige 

medarbejdere må lukke og 
slukke, og deres store ind-
sats tabes på gulvet. 

Borgmester Hans Bar-
lach har skråsikkert ved 
fl ere lejligheder udtalt, at 
lukningen ikke skader in-
tegrationen, og at alle de 
dygtige medarbejdere fl yt-
ter med børnene. Det er 
desværre manipulation af 
sandheden, da det kun er 
omkring en tredjedel af 
personalet, der fl yttes med. 
De øvrige medarbejdere 
spredes for alle vinde, og 
mange kender ikke engang  
deres fremtid endnu. 

Greves borgere, Aske-
røds beboere og naboer 
til Askerød er ikke tjent 
med, at byrådet modarbej-
der en positiv udvikling i 
Greves ghetto. Byrådets 
beslutning betyder også, 
som Hans Kristiansen selv 
skriver, at der bliver hårdt 
pres på institutionskapaci-
teten i Greve Nord. For der 
er ikke plads til vores børn 
længere. 

Byrådet har i stedet for at 
tilpasse kapaciteten valgt 
at skære langt ind i benet 
- derind hvor alle institu-
tionerne i Hundige kommer 
til at køre på deres max ka-
pacitet og med lange og ud-
sigtsløse ventelister i fl ere 
år frem.

Til oktober, hvor min 

nyfødte datter har brug 
for institutionsplads, er 
der over 30 på venteliste 
der, hvor hendes storebror 
går. Hun kommer ikke ind. 
Det er der rigtig mange 
andre børn, der heller ikke 
gør. 

Jeg vil gerne opfordre 
forældre i Hundige til at 
skrive til eller møde op hos 
Brigitte Jerkel, når de ikke 
får plads i de ønskede dag-
institutioner. Skriv altså 
ikke kun til pladsanvis-
ningen, men også til poli-
tikerne, for det er byrådet, 
som ikke har fulgt admini-
strationens anbefalinger og 
dermed byrådets ansvar, at 
der ikke bliver plads til dit 
barn.

Kære politikere, det er 
ved at være sidste udkald. 
Der skal handles nu, hvis I 
vil redde Grøften. 

Forældre og Askerøds 
beboere venter stadig på 
svar på resolutionen fra 1. 
februar med opfordring til, 
at I omgør beslutningen.

Marie Herborn
Fasanvej 12
Greve 

Byrådet der glemte sit ansvar 
Debat

2.-3. april 2011, kl. 10:00 - 17:00

Køgehallerne, Ved stadion 2B, Køge

Modeljernbaneudstilling

www.dmju.dk www.dmju.dk

www.zcdskole.dk
Køge zonecollege zcd
Vestergade 18 B, 2. sal, 4600 Køge

Tlf. 24 40 40 18 • email: info@zcdskole.dk

Bliv
akupunktør eller

kranio sakral terapeut
på weekendhold

Akupunktøruddannelsen starter
lørdag d. 14. maj 2011

Kranio Sakral terapeutuddannelsen starter
fredag d. 29. april 2011

• Hjørnegårdsvej 3 • 4623 Lille Skensved

• Tlf. 5616 7000 • moelbak.dk • info@moelbak.dk

Mølbak
VVS & Gasteknik A/S

Villaejere kan nu skifte det

gamle gasfyr og få kontant

forårs rabat på nyt super

lavenergi gasfyr. Tilskud fra

Mølbak på 20% på den sidste

aconto regning fra HNG.

Kontakt Mølbak -din lokale

Gasmester

Et godt tilbud fra Mølbak

De nye kondenserende super lavenergi gasfyr har det eftertragtede
energimærke A.  De er effektive og energibesparende med en
besparelse på ca. 20% i forhold til gamle gaskedler

Tilbud omfatter demontering og bortkørsel af gammelt anlæg samt
installation af nyt anlæg som tilsluttes eksisterende
varme- og brugsvandsanlæg.

G
TA

1
2

1

Din lokale Mølbak
VVS & Gasteknik A/S
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Sport

MATRIC’ANA
SAUSE MED 
CHILI OG BACON
350 G.

 Fusilli tilbyder ægte italiensk 
stemning i skønne omgivelser.

Fusilli er café, charcutteri, 
restaurant & supermarked i ét.

Salg af skønne italienske vine, 
delikatesser, pasta, kager og desserter.

Kom og  oplev et lille stykke Italien...

Ægte Supermercato Italiano, café, 
charcutteri og stenovnspizzeria

29.-
SAO CAFÉ ORO
250 GR.
Norm. pris 31,50 27.-

LIGESOM AT VÆRE I ITALIEN

VIN FRA 
PIERRICONE
PALERMO
ÅRG. 04 - 05 - 06

TILBUD 89.-

ØKO 
JOMFRUOLIE
TAMBURELLO 0,5 L

59.-
BALOCCO 
BAMBI Vafl er 
m/kakao
100 G. 900

SPAR OP 
TIL 31,50

SPAR OP 
TIL 31,-

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-Lørdag: 10:00-20:00

Åbent den 1. søndag 
hver måned
Søndag: 11:00-20:00

VI TILBYDER 
MAD UD AF 
HUSET.

Fusilli i Waves • Over Bølgen 33A •  2670 Greve • Tlf: 70 27 30 33/88 82 05 50 • fusilli@fusilli.nu •  www.fusilli.nu

Foldbold: For et år si-
den havde Vallensbæk 
Fodbold et af Sjællands 
bedste drengehold, men 
kun få vedblev at være i 
truppen.

Faktisk var det kun to af 
holdets bærende kræfter, 
Sebastian Frederiksen og 
Oliver Solnik, som fortsat 
var i truppen, og det er der-
for noget af en bedrift, at 
Vallensbæks U 12-1 drenge 
nu kan kalde sig landsme-

ster i indendørs fodbold.
- Vi vidste det vil blive 

en stor udfordring at skulle 
starte næsten forfra, men 
vi har lavet en plan, som 
betyder, at vi vil bruge en 
masse kræfter på alle spil-
lerne i 1.hold truppen. Det 
er - og var - vigtigt for os at 
få alle drengene med, så alle 
følte sig som en del af holdet 
inklusive de nye, som blev 
rykket op i 1. holdstruppen. 
Holdet har i cheftræner 

Kim F. en trænerkapacitet 
ud over det sædvanlige, der 
med fantastiske trænings-
øvelser og engagement gør, 
at han får alle drengene til 
at yde det maximale, og det 
er sjælden at to trænings-
pas er ens.

- Som træningsmakker 
har han Brian, samt mål-
mandstræner Michael, og 
sammen udgør de et rigtig 
godt trænerteam. For at 
lave et projekt som det her 
skal man også have foræl-
dre opbakning til at træne 
så meget, som de gør, og der 
har vi en helt fantastisk 
forældreruppe, siger træ-
ner Brian Solnik. 

Landsmesterskabet fore-
gik over 2 dage på Fyn, 
hvor Vallensbæk var igen-
nem mange spændende 
kampe, inden mesterskabet 
blev vundet. 

Holdet: Gustav Moe Ja-
kobsen, Simon Reeslev, Ja-
kob Due, Nicolai Hellebæk, 
Sebastian Frederiksen, 
Oliver Skolnik.

Drengene har nu spillet 
27 indendørs kampe uden 
nederlag.

jh

En stor bedrift
af fodbolddrenge
Vallensbæks U12-1 landsmester i indendørs fodbold

Vallensbæks dygtige U 12-1 drenge er ubesejret i 27 inden-
dørs kampe. 

Roning: Der vil være 
mulighed for at prøve en 
rotur, når Greve Roklub 
lørdag 2. april har åbent 
hus i Mosede Havn.

Arrangementet varer fra 
klokken 9.00-15.00. 

Der vil blive serveret 
kaffe/te og lidt godt til. 
Klubbens engagerede med-
lemmer vil fortælle og vise 
klubben og bådene frem.

Man kan også melde sig 
til en af klubbens to rosko-
ler. Den første er 16.-17. 
april og den anden er 7.-
8. maj. Her vil man blive 
undervist af klubbens in-
struktører.

Greve Roklub kan tilbyde 
en god blanding af motion, 
naturoplevelser, frisk luft 
og samværet med gode ro-
kammerater i alle aldre. 

Man skal være fyldt 12 
år for at komme ud at ro, 
og man kan blive ved, til 
man ikke kan kravle ned i 
båden, så 60+er også meget 
vel komne. Det yngste med-
lem er 14 år, og fl ere aktive 
er fyldt 70 år. Roning er en 
livsstil.

Man roer på faste dage 
både formiddag og aften.

jh

Prøv en tur
i Greve Roklub 
Greve Roklub har åbent hus lørdag 2. april

Greve Roklub i Mosede Havn har åbent hus lørdag 2. april.



25. marts 201126    Sydkysten Weekend

Natsport: Der var en spe-
ciel overraskelse, da den 
sidste omgang natsport 
blev afviklet i Havdrup-
hallen.

Det var borgmester Niels 
Hörup (V), som uventet 
kiggede forbi for at foretage 
en lodtrækning blandt de 
fremmødte om seks gratis 
billetter til Havdrup Bør-
nerock.

Natsport er et årelangt 
godt partnerskab mellem 
Havdrup Gymnastik- og 
Idrætsforening og Solrød 
Ungdomsskole & SSP.

Ved den sidste omgang 
natsport i denne omgang 
var cirka 90 fremmødte fra 
3.-6. klasser. Kl. 23 over-
tog de 13-18-årige banerne, 
og her deltog omkring 50 
unge. SuperBrugsen i Hav-
drup havde sponsoreret fl ø-

deboller til alle. Ud over de 
sædvanlige sportsaktivite-
ter blev afslutningen fejret 
med en såkaldt Bungee Run 
og en MEGA Basketbane.

Arrangementet går nu på 
sommerferie og er først til-
bage igen i september.

jh

Sport

Borgmester Niels Hörup (V) dukkede uventet op til natsport i Havdruphallen.

Der var livlig aktivitet ved den sidste natsport i denne om-
gang i Havdruphallen. 

Uventet besøg
ved natsport
Borgmester Niels Hörup kiggede forbi, da der var 
natsport  i Havdruphallen

Håndbold: Så er Jersie 
Håndbolds bedste dame-
hold klar til at spille om 
en plads i 2.division. 

Hvidovre har sat sig på 
den direkte oprykkerplads, 
Gladsaxe slutter som toer, 
men er lukket for opryk-
ningsmuligheder af klub-
bens førstehold i 2.division, 
og dermed snupper Jersie 
det ekstra oprykningsspil 
fra tredjepladsen.

Den blev endeligt sikret 
med en endog meget klare 
sejr over Næstved/Herlufs-
holm, der op til kampen var 
Jersies eneste udfordrer til 
kvalspilspladsen. Sejren 

blev på 28-21 (11-10)
- Alle var sat op. Vi ville 

bare vinde den kamp, siger 
Jersies træner Tina Kri-
stensen.

Som vanligt var Jersies 
styre forsvarsspillet.

- Denne gang var det 
nærmest superfl ot, og så 
var Linda Askjær i målet 
rigtig god til at ramme vo-
res fl øje med lange udkast 
i kontraspillet. Normalt er 
fl øjspillet lidt ømt for os, 
men denne gang gik det 
forrygende. Vi straffede 
hurtigt og effektivt, når de 
kiksede i angrebet, siger 
Tina Kristensen.

Foruden forsvaret som 
helhed og målvogter Linda 
Askjær, så fremhæves også 
Mia Djuraas for en stor 
kamp for Jersie.

Modstander i opryk-
ningsspillet bliver i første 
omgang toeren fra 3.divi-
sion pulje 6, antagelig Alle-
rød, men også Team Ama-
ger kan komme på tale.

Jersie: Mia Djuraas 8, Rie 
R. Frederiksen 8, Maria Pe-
dersen 4, Camilla Jensen 2, 
Michelle Laybourn 2, Nadia 
Wright 2, Pernille Hørup 1 
og Camilla Martesen 1.

jh

Jersie-damer klar 
til kvalspillet
De bedste håndbolddamer vandt vigtig kamp

Håndbold: Håndbold-
herrerne i både Greve og 
Tune har succes netop 
nu og har mulighed for 
at komme i 3. division.

Greves håndboldherrer 
har for længst sikret sig 
oprykning til 3.division. 
Nu er Tune også på opryk-
kerkurs efter sejr på 23-28 
over Holbæk søndag, hvor 
holdet sikrede sig plads i 
det ekstra kvalspil.

Greves håndboldherrer 
er næste sæson for første 
gang i mere end 20 år til-
bage i divisionen. Arkitek-
ten bag klubbens fremgang 
er om nogen formand Helen 
Kehler, men hun har på 
herresiden fået god hjælp af 
træner Thomas Gundersen. 
Oprykningen faldt i hak for 
længst, det samme gjaldt 
førstepladsen i kvalifi kati-
onsrække 2, så der har også 
været overskud hos Thomas 
Gundersen til at hjælpe den 
gamle klub i Hvidovre. 

Således skiftede Lars 
Felskov fra Greve til Hvid-
ovre tidligere på sæsonen 
som hjælp. Planen er, at 
Lars Felskov kommer til-
bage til Greve igen.

Hjælpen har givet Hvid-

ovre lidt medvind på det 
seneste, men bare ikke nok 
til at komme helt fri af ned-
rykningsfaren. Efter week-
endens spillerunde blev det 
klart, at Hvidovre slutter 
tredjesidst i divisionen og 
nu skal igang med ekstra 
kvalspil, og første mod-
stander bliver Tune, der 
slutter som treer i samme 
kvalifi kationsrækkerække 
som Greve efter Greve og 
Roskilde. Roskilde er dog 
udelukket fra oprykning, 
så derfor træder Tune til 
fra tredjepladsen.

Tune vil op
Tune rykkede ned fra 3.di-
vision sidste år, men satser 
på hurtigt come back. Ny 
træner i klubben er Tho-
masz Zilberberg, der har 
sikret Tune en større spil-
lertilgang.

- Vi har et godt mand-
skab, men det har taget tid 
at spille holdet sammen. 
Vi træner trods alt ikke så 
meget. Nu ser det imidler-
tid ud til, at tingene er ved 
at falde på plads for os. I 
hvert fald er vi rykket fra 
en midterplads op til kvali-
fi kationspladsen. At vi skal 

møde Hvidovre i kampen 
om at komme i divisionen, 
ser jeg som en fordel for os. 
Dem bør vi kunne besejre, 
siger Thomasz Zilberberg.

Spillertilgangen til Tune 
er fortsat. Senest er unge 
Mikkel Lechti kommet til 
fra Brøndby.

- Han er en vanvittig god 
playmaker og er faldet godt 
til på holdet. Vi har haft 
nogle store udsving, men er 
ved at fi nde niveauet. Vo-
rers spil har fungeret vir-
kelig godt de seneste otte 
kampe.

Tune mødte søndag Hol-
bæk i den afgørende kamp 
om at slutte på kvalspil-
pladsen. Holbæk var Tunes 
nærmeste konkurrent, men 
blev sat grundigt på plads. 
Tune vandt 28-23 efter 
at have været bagud 15-9 
ved pausen. Tune mangler 
endnu at møde Fløng/He-
dehusene. Derefter går det 
løs i oprykningsspillet mod 
Hvidovre. Tune har for-
del af hjemmebane i første 
kamp, som skal spilles se-
nest 3. april. Ugen efter er 
der returkamp i Hvidovre.

jh

Både Greve og Tune 
mod 3. division
Succes for de to klubbers håndboldherrer

Mød den tidligere Jægersoldat 

Carsten Mørch 
torsdag den 14. april 2011 i Portalen

Arrangementet er målre� et private virksomheder.

Program kl. 17.30-21.00
• Velkomst ved formand for Greve Erhverv 
 Niels Moestrup og formand for 
 Det Lokale Beskæ� igelsesråd i Greve 
 Hans Kris� ansen

• Indlæg ved
 Erhvervs- og turistchef Tina Charlo� e Koe� oed

• Indlæg ved LBR konsulent Dorethe Bjergkilde 

• Lækker bu� et med drikkevarer og ka� e.

• Foredrag ved Carsten Mørch 

• Afslutning

PROGRAM kl. 17.30-21.00

Arrangementet er 

målrettet private 

virksomheder

Greve Erhverv og Det Lokale Beskæ� igelsesråd har fået den � dligere jægersoldat 
Carsten Mørch � l Portalen, hvor han vil give sit bud på, hvordan man skaber mere
a� rak� ve og konkurrencedyg� ge virksomheder.

Arrangører:

Sted: Portalens Cabaretscene, Portalen 1, 2670 Greve.
Tilmelding: Bindende tilmelding, med oplysning af fi rmanavn, senest den 6. april til 
info@greveerhverv.dk. 
Arrangementet er gratis for private virksomheder efter ”først til mølle princippet”.
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Roning: Selv om fl ere af 
Vallensbæk KC’s roere 
ikke har været på van-
det siden slutningen af 
november, er de i virke-
lig god form.

Det viste de, da Dansk 
Kano og Kajak Forbund 
i afviklede vinterens 2. 
landsholdstest for seniorer, 
U 18 og U 16 roere fra de 
danske landshold og kraft-
centre.

Bedst placeret blev nyop-
rykkede Lasse Bro Madsen, 
der vandt både vægttest og 
ro testene i U18 klassen. 
Lasse roede endda sin 200m 
så hurtigt, at han samlet 
fi k 7. bedste tid blandt 27 
seniorroere og 12 U 18 ro-
ere. Desværre fi k Lasse en 
fi bersprængning i låret ved 
60m løbetesten, så han fi k 
ikke løbet den sidste 1500m 
test. 

Christoffer Damslund 
Jensen, Tobias Lundager 
og Jonas Nexø Kaspersen 
klarede sig pænt i alle te-
stene i U 18 og placerede 
sig som nummer 6,7,9 i 

resultatfeltet. Hvor Jonas 
blev 6, Tobias 7 og Christof-
fer 9. bedst.

Zofi a Nielsen og Lisa 
Rørhauge begge dame se-
nior, klarede sig også rigtig 

fi nt og blev i rotestene hen-
holdsvis samlet nummer 3 
og 4, mens Lisa til gengæld 
vandt vægttestene. 

KC’et havde påregnet at 
have deres U16 roere med, 
men på grund af begræns-
ning i deltagerantallet 
måtte de nøjes med at lave 
tests hjemme i Vallensbæk. 
Det blev helt klart tilfreds-
stillende tests og i Vallens-
bæk VK glæder man sig til 
at se resultaterne, de unge 
udøvere kan præstere til 

årets første stævne primo 
maj på Bagsværd Sø.

jh

Kajakroere godt 
med i landsholdstest
Vinterens anden landsholdstest er blevet afviklet med deltagelse fra
Vallensbæk, som klarede sig fi nt

Volleyball: De unge 
mænd fra Greve og Is-
høj er nu ved for alvor at 
indhente de langt ældre 
og mere rutinerede hold 
i spillet om oprykning til 
2. division i volleyball.

Allerede 13. februar fi k 
rækkens ubesejrede nr. 1, 
Amager VK, en stor over-
raskelse over de unge Is-
høj spilleres fremgang, 
de Amager på deres egen 
hjemmebane blev besejret 
3-0.

Dermed var Ishøj de 
første som prikkede hul i 
Amager-ballonen. I hvert 
fald har Amager siden også 
tabt til de øvrige tophold og 
er gledet ned på en 4.plads.

Oprykningen afgøres nu 
af Ishøj, Lyngby og køben-
havnerklubben KSV.

Nr. 1 i en måned
I over en måned har Ishøj 
ført oprykningsspillet, med 
bl.a. en klar sejr på 3-0 over 
KSV - som ellers vandt det 
første opgør 3-2.

Både Lyngby og KSV har 
hold i henholdsvis elitedivi-
sionen og i toppen af 1. di-
vision, og henter forstærk-
ninger ned på 2. holdet. 

Forude venter topopgøret 
mod Lyngby søndag den 27. 
marts kl. 16 i Ishøj Idræts-
center.

- Det er en kamp, vi skal 
vinde, hvis vi vil blive num-
mer 1, siger Ishøj-træner 
Murilo Goulart og opfordrer 
til at møde op og heppe.

Søndagen efter den 3. 
april venter sidste turne-
ringskamp mod et bund-
hold, nemlig Frederiks-
berg. Men selv om Ishøj 
skulle vinde begge kampe, 
er matematikken sådan at 
hvis også KSV vinder deres 
sidste kampe, vil KSV blive 
nummer 1 i rækken og få 
automatisk oprykning.

Hvis det går sådan, at 
Ishøj ikke klarer 1. pladsen 
vil holdet skulle spille eks-
tra kampe om oprykning 
ved et kvalifi kationsstæv-
ne. Det fi nder sted på hjem-
mebane i Ishøj Idrætscen-
ter søndag den 10. april.

Uanset hvordan resulta-
terne falder ud, vil de næ-
ste tre søndage blive knald 
eller fald for Ishøj Volleys 
håb om at blive divisions-
klub.

jh

SERVICE
RUBRIK         

Sport

TRÆFÆLDNING
RODFRÆSNING 

udføres billigt
Fuld forsikring
www.rp3.dk

Tlf. 22 82 08 67

Tandlæge Charlotte Daugaard 
og Vibeke Nielsen

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

NYE PATIENTER MODTAGES

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

ASK Køreskole
Bil / MC

Generhverv
Tlf. 43 69 80 81
www.ask-teori.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) 

THAI MASSAGE
GOD OLIE MASSAGE
TIL ØMME MUSKLER

FOD MASSAGE
KLIPPE NEGLE
ZONETERAPI

300 KR. EN TIME
BESTIL TID
22 52 72 47

HAVEKOMPAGNIET
Nu er det tid til vinterbeskæring!
Din lokale havemand udfører:

• Træfældning/beskæring • Havepleje/haveanlæg

• Brolægning/flisearbejde • Tagpapbelægning

Ring alle ugens dage fra 7 til 20 til Flemming

Flink, effektiv og fair.

Tlf. 61 79 05 47
www.have-kompagniet.dk KLIP UD OG GEM✄

Kom godt fra start her til foråret!

HAR DU BESVÆR
MED AT LÆSE?
RING 2061 8325

”læs med it”
planck2m@gmail.com

Greve - Lovpakke bil
Alm. 8 ugers aftenhold
Tirsdag 5.4. kl. 18.00
Solrød - Lovpakke bil
Torsdag 14.4. kl. 18.00
Køge - Lovpakke bil
Tirsdag 12.4. kl. 19.00
Generhverv
Weekend 2.4. & 3.4.
kl. 10-16

Kørekort
Spar 3.795,- kr.

Sydkystens Køreskole
Tlf. 70 22 44 87

www.sydkystens.dk

Er du venlig, omhyggelig og imødekommende?
Så er du måske vores nye  

receptionist / blæksprutte?
Vi er et velfungerende team midt i Solrød Center, som 
har brug for hjælp i klinikken 19 timer om ugen. 
Gerne klinikassistentuddannet. 
Vi glæder os til at høre fra dig 
på tlf. 56141122
Tandlæge 
Nina Brink Larsen
Solrød Center 17 A  
2680 Solrød Str.

Lejlighed udlejes
3 værelser, 96 m2 + al-
tan, nær Ishøj Station.
Leje: 6.500 + forbrug. 
3 mdr. FORUD.
Henvendelse: 
Tlf.: 2021 54 55

Flot og dejlig kvinde
søges til varigt partnerskab af selvstændig erhvervsdrivende 
enkemand på 60 år. Du skal være mellem 50 og 60 år, gerne 
være beskæftiget som sygeplejerske e.l., have et godt udse-
ende, og være velklædt.   Jeg er selv præsentabel med meget 
stor livsglæde og god humor. Det økonomiske og materielle 
er fuldstændig i orden, men jeg savner forfærdeligt en jeg kan 
forkæle og dele det hele med. Send et foto og skriv lidt om dig 
selv, og giv mig gerne et telefonnummer så vi kan starte med at 
lære hinanden at kende på denne måde.
Skriv til billetmrk. 733, 
Sydkysten, Greve Strandvej 24, 2670 Greve.

Køreskoler

Håndværk og Service

Stillinger

Personlige

Tandlæger

Ishøjs herrer under 21 år  er på jagt efter oprykning i senior-
rækkerne. Her smasher Thomas Lassen henover modstan-
dernes blokade på hævning fra Asmus Böttcher.

Intens jagt indledt på 
volleyball-oprykning 
Ishøj Volleys unge talenthold har for alvor fået troen på oprykning til 
herrernes 2. division og har tre knald- eller fald-kampe

Lasse Bro Madsen 
klar til test.
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Køb, salg, bytte. For private. Max. kr. 5.000.
Trænger du til at få ryddet op i skuffer og 
skabe, eller vil du bytte eller købe.

Syd og Nord

ONSDAG WEEKEND

Sæt kryds i den avis De ønsker...
Sæt kryds i den avis De ønsker...

Syd og Nord

ONSDAG WEEKEND

Syd og Nord

ONSDAG WEEKEND

Sæt kryds i den avis De ønsker 

Greve Strandvej 24, 2670 Greve

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

ONSDAG/WEEKEND

Glæd dine kære med en hilsen. Ønsk TILLYKKE til en du 
kender. Vedlægger du et foto, så husk navn 
og adresse på bagsiden. Skal foto 
retur så vedlægges frankeret kuvert.

MARKEDET
ONSDAGS/WEEKEND

Små annoncer for private/erhverv. 1x50 mm med ramme.

HURRA
HIP

SERVICE
RUBRIK

LOKALAVISEN

- en del af familien

Kuponen sendes til: 

20 ORDKR.60,-
20 ORDKR.70,-

20 ORDKR.150,-/300,-

HURRA
HIP          

MARKEDET
ONSDAGS/WEEKEND          

Solrød Gulvservice Eftf. 
V/Michael Nielsen
Afslibning af gulve 
Oliebehandling
Lakbehandling
Ludbehandling
Tlf.: 4050 2096 -
         5614 0760
www.solroed-gulvservice.dk

Computer hjælp
”Hjemme hos dig”
Dag, aften og weekend.
Alle opgaver udføres.
Virus rensning.
Opsætning af trådløs 
netværk med sikkerhed. 
Div. rep opgaver.
Kommer gerne til dig.
Kontakt Powerservice.
Mobil 60 12 15 47 
powerservice@youmail.dk

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

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

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

TR Vinduespolering 
og Ejendomsservice
30 % forårstilbud på
* Vinduespolering
* Haveservice
* Malerarbejde ude og   
   inde
* Andet forefaldende      
   arbejde 
Pensionistrabat gives
Henv.: 22 19 92 72

Sussie’s 
rengøring
tilbyder i marts
* Gratis hovedrengø-
ring & 10% på alm. ren-
gøring
* 15% på vinduespole-
ring
* 30% på rengøring for 
pensionister
Tlf. 27 52 0084

Gratis tilbud på anlæg
af have, plæne, terrasse og 
indkørsel, træfældning samt
opsætning af raftehegn og 
plankeværk. 15 års erfaring. 
20 67 50 01. mi@traeogbusk.
dk. www.traeogbusk.dk.

Grundet flytning sælges 
indbo, havemøbler/redska-
ber, værktøj, møbler, porce-
læn kgl, billard, bordfodbold 
og meget mere på Knoldager
9 Greve, søndage den 13, 20,
27 eller efter aftale på tlf. 
20767926

Træfældning, Topkapning 
eller beskæring. Har du et 
eller 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

Morgenmusik til kobber-,
sølv-, guldbryllup og fødsels-
dage, 2 mand, sange med-
bringes, også klarinet/saxo-
fonsolo til kirkebryllup, re-
ception og lignende. Telefon 
56 65 44 15.

Haveservice
Alt havearbejde udføres
Beskæringer af træ-buske, 
klipning af hæk, græsslå-
ning, ny græsplæne, fræs-
ning af haver, opgravning 
af rødder og bambus, fæld-
ning af træer, bortkørsel af 
affald. Til små priser.

List Haveservice
Tlf: 22 25 32 29 

Rengøringshjælp 
tilbydes.
Tlf.: 5030 2426

Brændeovne
Salg og montering af 
godkendte ovne/pejse 

og skorstene samt 
isokern.

Få et gratis tilbud der 
varmer, ring til

Jeps Brændeovne
25 30 45 15

www.jepsbraendeovne.dk

Din lokale tømrer
Alt tømrerarbejde udføres 

i høj kvalitet.
F.eks. tilbygning, ombyg-
ning, renovering og tagar-

bejde.
Døre og vinduer udskiftes.
Kontakt Peter for et ufor-

pligtende tilbud.
Tlf. 40 59 47 97

PH Byg

Tobaksafvænning
Hypnose.

Tilbud 500 kr.
RAB registreret. 

Godkendt af 
sundhedsstyrelsen. 

20 års erfaring. 
Kendt fra TV2

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

www.svenholst.dk

Spansk
undervisning

Indfødt spansklærer 
underviser enkelte eller 

grupper.
Ring 40 33 36 35

HJÆLP!
Lille lejlighed eller 
værelse søges til vores 
medarbejder i Greve 
området, gerne nær 
stationen.
Tlf.: 4092 5333

2 værelser 
udlejes ved 
Ishøj Strand
Med eget bad og toilet. 
Ligger på strandsiden. 
Leje pr. måned 4.500,- 
alt inkl. 
(fra 04.04.2011) 
Tlf. 43734696 
eller mobil 25353531

DØDSBOER 
KØBES OG RYDDES

Slutrengøring kan
aftales

TEAK & PALISANDER
købes

Ring for et 
uforpligtende tilbud.

Tlf:  53 14 49 04
Svarer også aften & 

weekend

Karen Koralage går på pension efter 39 år. Derfor åbent hus fredag den 1. 
april 2011 fra kl.14-16 i Prinsesseparkens Børnehave i Karlslunde. Alle er 
velkommen. 
Hilsen Personalet

Kære Hansi
Det er ikke lige til at se det, hvis 
man ikke lige ved det.
STORT TILLYKKE
fra ”Jonstrup”

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 47 
40 61.

Kære Inge og Dres
❤-lig tillykke med Guldbryllup-
pet den 30/3.
Ønskes af familie og venner.
Åbent hus fra kl. 8.00

Kære Mads
Så blev du teenager. 
Stort tillykke med fødselsdagen.
Mange knus Signe, Felix, Far og 
Mor.

Birgit i Solrød
ønskes tillykke med de 70 år den 
28. marts.
Kærlige knus Bent

Faster Birgit
i Solrød ønskes tillykke med 70-
årsdagen den 28. marts. Knus Vic-
toria, Natascha og Christoffer.

KFUM Spejderne i Brøndby/ 
Vallensbæk samler ind til
Loppemarked. Alle effekter 
modtages -  dog ikke hårde
hvidevarer. Vi indsamler
kun i weekenderne i april 
måned. Ring 4353 7123 for 
aftale dag for afhentning.

Nystartede 
malermester

søger kundekreds. Alt 
maler- og tapetarbejde 

udføres til rimelige 
priser. Tilbud gives 

uden forbindende for 
dem. 20% gives til nye 

kunder. 
Ring venligst

Tlf. 60 77 55 27.



Greve: Der er mulighed 
for at få et »pust« af Afri-
ka i Karlslunde Strand-
kirke mandag den 28. 
marts klokken 19.00.

Der vil være en festlig 
workshop med et kvindekor 

fra den Lutherske Kirke 
i Nigeria. Bagefter er der 
mulighed for at tale med 
kvinderne og købe afri-
kansk kunsthåndværk.

Arrangementet begynder 
med fællesspisning klok-

ken 18 for dem, der har lyst.  
Tilmelding til mad sker til 
hanne@ramstedt.dk - 40 
kr. for voksne og 20 kr. for 
børn) Tilmelding til work-
shoppen er ikke nødvendig, 
og der er gratis adgang.

Et »pust« af Afrika
Workshop med kvindekor fra Nigeria

På mandag vil der være en festlig workshop med et kvindekor fra den Lutherske Kirke i 

Sydkysten Nord: Det 
er en anderledes opera-
oplevelse, der er i vente, 
når toget Parsifal sæt-
ter i fart og kører mod 
en ukendt destination 
på vestegnen. Det er in-
struktørerne Tue Biering 
og Jeppe Kristensen, der 
står bag operaen, der er 
en rejse gennem Richard 
Wagners sidste opera. 
Toget kører fra spor 11 på 
Københavns Hovedbane-
gård. 

Fra højttaleren på per-
ronen lyder det »Toget til 
PARSIFAL ankommer 
om få minutter. Rejsende 
til PARSIFAL bedes gøre 
sig klar til afgang«. Man-
den i kjole og hvidt beder 
publikum om at lukke 
øjnene: »Når musikken 

stopper – står I af,« lyder 
hans ordre. 

Forestillingen foregår 
i et socialt boligbyggeri 
på den københavnske 
vestegn. Præcis hvor, 
er en hemmelighed, for 
forestillingen handler om 
mødet med det fremmede. 
»PARSIFAL – Et Opera-
korstog« er en intim ople-
velse for 35 publikummer 
pr aften. Oplevelsen bli-
ver ikke uden indsats for 
publikum. Man får nem-
lig ikke lov til at tage med 
på rejsen, hvis ikke man 
har taget sit fi neste tøj 
på. Operaen Parsifal er 
fra 1882 og blev Richard 
Wagners sidste opera. 
Operaen er baseret på 
myten om gralsridderne, 
der vogter over den hel-

lige gral og spyddet, der 
stak den korsfæstede. 

Komponist Maja Romm 
har taget Wagners værk 
under kærlig behandling 
og har med stor respekt 
for det oprindelige værk 
skabt nye kompositioner. 
Laila Rong Hanna, Per 
Jellum, Daniel Norback, 
Carl Christian Rasmus-
sen og Joachim Knop er 
dem, der fremfører ope-
raen. Forestillingen kø-
rer alle dage, bortset fra 
søndag, fra 2. - 16. april. 
Billetter kan købes på 
www.teaterbilletter.dk 
og koster fra 100 - 140 
kroner. Der kan læses 
mere om forestillingen på 
www.operakorstog.dk.

jm
 

En opera på skinner

Greve: Lokalcentret Møl-
lehøj fylder 35 år den 1. 
april, og det fejres ved, at 
alle beboere og dagcenter-
brugere inviteres på kaffe 

og lagkage. Bor man i en 
af plejeboligerne, serveres 
lagkagen til eftermiddags-
kaffen i dagligstuen. 
Bor man i ældreboligerne 

eller er dagcenterbruger, 
er man velkommen i caféen 
klokken 14.00.

Møllehøj fejrer 35 år

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!

Running Sushi & Wok-retter kl.17-22Sushi 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

-50%

Kom og oplev 

smagfuld og lækker 

Running Sushi og 

Wok-retter 
i 2 etager!

Bordbestilling 
anbefales

NYHED
Frokost hver søndag

Kl. 12.00 - 15.30

RUNNING SUSHI 
 kr. 118,-
Børn under 12 år HALV PRIS

Tilbuddet gælder fra d. 3. april

REJSER   •   RESTAURANTER   •   FILM   •   KONCERTER   •   ARRANGEMENTER 



Greve: Portalens 
Jazzscene byder lørdag 
den 26. marts på en kon-
cert med sangerinden 
Veronica Mortensen og 
hendes trio - en char-
merende sangerinde og 
sangskriver, der de se-
nere år har markeret sig 
som en af vores mest in-
teressante nye jazzsan-
gerinder.

Hendes udtryksfulde, 
indsmigrende og forførende 
lækre bløde vokal passer 

perfekt til den akustiske 
jazz. Veronica Mortensen 
er også en teknisk uhyre 
velfunderet sangerinde, der 
forstår at formidle en sangs 
indhold og stemning, uden 
at forfalde til overfl adiske 
manerer og klichéer.

Musikken denne efter-
middag består hovedsaglig 
af sangerindens eget mate-
riale og befi nder sig i græn-
selandet mellem den nordi-
ske jazzgenre og den mere 
soulprægede tradition. Bag 

sig har hun Mads Baerent-
zen, piano, Kristor Brøds-
gaard, bas, og Anton Eger, 
trommer.

Greve: Onsdag den 30. 
marts står i sundhedens 
tegn i Askerød.

Greve Nord Projektet har 
i samarbejde med Café Ask 
i Askerød, arrangeret en 
sundhedsdag med alt det 

gode, som det indebærer.
Flere af områdets lokale 

foreninger kommer og giver 
gode tips og vejledning, hvis 
man har hjerteproblemer, 
lungeproblemer, diabetes 
eller døjer med gigt.

Der vil også være mulig-
hed for at få målt blodtryk, 
body-age, fedtprocent og 
meget andet.

Alt imens man går og får 
gode råd fra eksperter og 
sundhedsformidlere, vil der 
være lækre snacks og sunde 
smagsprøver. Alt dette er 
ganske gratis. Det foregår i 
Café Ask, Digehuset 9, fra 
kl. 14-18. Det er åbent hus, 
så man kan bare komme, 
når det passer ind.

Det er første gang, der 
afholdes en sundhedsdag 
i Askerød, så håbet er, at 
der dukker en masse men-
nesker op og benytter sig af 
det gode tilbud. 
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Tjørnholmvej, Solrød Strand
www.solrodbio.dk

Tlf. 5614 4422

Den kæmpestore bjørn
Søndag 27. 3. kl. 14

 Alle for en
Søndag 27. 3. kl. 16+19.30

The next 3 days
Tirsdag 29. 3. kl. 19.30

Onsdag 30. 3. kl. 19.30

Søndag 3. 4. kl. 19.30

Grusomme mig
Søndag 3. 4. kl. 14+16

Søndag 10. 4. kl. 14+16

Restaurant Jin Jiang
Hundige Strandvej 74   •   2670 Greve (ved campingplads)

Tlf. 43 90 22 77 • www.jin-jiang.dk • Mandag – Torsdag: 13.00-22.00 • Fredag – Søndag: 12.00-22.00

Parkering bagrestauranten

Vi har store lokaler med plads til 170 pers. + legerum - HUSK bordbestilling

40 stk.
Sushi til 2 pers.

SPECIAL TILBUD Sushi og 
kinesisk buffet
Kl. 17.00-21.30

Søndag-torsdag 98,-
Fredag-lørdag 118,-

Ved min. 4 couv. 
Spiser fødselaren for

Gælder kun buffet og er 
eksl. drikkevarer.
Husk legitimation med 
fødselsdato.

KUN 
Kr.  1,-

Fødselsdag

Ved køb for over 300,- 
GRATIS udbringning. 

Helt selv og få 
10% RABAT.

Bestil mad online

Diner transportable
108,- pr. pers.
min 8. couv.

50%
Rabat

200,-
NU KUN

Nigri: 
4 laks, 2 tun, 2 reje, 
Inside out: 
8 Rainbow, 4 Alaska, 8 stk. 
Crispy ebi
Futo maki: 
4 laks big
Hoso maki: 
8 avokado

Børn under 12 år 1/2 PRIS

Norm. pris 414,-

Gælder kun take away

Kørsel fra 35,-

Stor luksusbuffet
Dagens suppe
Kinesisk buffet
Mongolian barbeque
Japansk sushi
Stor salatbar
Frisk frugt
Ta´selv is og kaffe

B U S - R E J S E R
 Afr. sted ......... dage ..... kr 
 09.4 Prag ..................... 6 .... 2050
 11.4 Liberec ................. 5 .... 2850
  11.4  Goslar i Harzen .... 5 .... 2850
 13.4 Prag ..................... 5 .... 1850
 15.4 Tarp ...................... 3 .... 1425
 16.4 Prag ..................... 7 .... 2250
 16.4 Østharzen ............. 5 .... 3100
 21.4  Dresden ................ 5 .... 2750
 21.4  Grevenbroich ........ 5 .... 2975
 21.4  Rhinen .................. 5 .... 3000
 21.4  Holland ................. 5 .... 3575
 24.4 Prag ..................... 5 .... 1850
 30.4 Prag ..................... 6 .... 2050
 15.5  Helsingfors ........... 4 .... 3000
  15.5  Tallinn .................. 4 .... 2850
 23.6 Kalmar-Øland ....... 4 .... 2945
 11.7 Bayern .................. 7 .... 4175
 16.7  Stockerau ............. 8 .... 4975
  23.7  Westendorf ........... 8 .... 4650

Opera - REJSER 
  04.05 Carmen & Elskovsdrikken 
            i Prag ................... 5 .... 3600

Musik - REJSER:
 22.06 Helene Fischer 
  i Kassel ................. 5 .... 3650
  23.11  Geschwister Hofmann 
    i Berlin .................. 3 .... 2375

www.klingenberg-rejser.dk
58 52 32 00 

Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Mosevej 3 • 2690 Karlslunde
Tlf. 46 15 01 78 • www.strandkirken.dk

Søndag 27. marts kl. 19.00 i Karlslunde Strandkirkes kuppelsal

Cafégudstjeneste med keltisk musikCafégudstjeneste med keltisk musik
Torsten Borbye Nielsen, Guitar, er uddannet på Det kgl. 
danske Musikkonservatorium. Han debuterede fra solist-
klassen i 1992 og virker som solist, kammermusiker og 
komponist. I hans hænder har guitaren autoritet. 
Hans stil er fri og frodig, og han musicerer med både 
humor og temperament.
Han fortolker keltiske sange og salmer på dansk. 
Der er gratis adgang.

Festlig workshop med et kvindekor fra den 
Lutherske Kirke i Nigeria.
Efter koncerten er der mulighed for at tale med 
kvinderne og købe afrikansk kunsthåndværk. 
Fællesspisning kl. 18.00 for dem der har lyst.
Tilmelding til mad tlf. 46 15 01 78 
(kr. 40,00 for voksne og kr. 20,00 for børn).
Tilmelding til workshoppen er ikke nødvendig - 
gratis adgang.

Mandag 28. marts kl. 19.00 i Karlslunde Strandkirke

Et pust af Afrika...Et pust af Afrika...

Greve: På søndag kl. 
19 er der cafégudstje-
neste med et keltisk 
præg i Karlslunde 
Strandkirkes kuppel-
sal.

Torsten Borbye Niel-
sen, guitar, er uddannet 
på Det kgl. danske Mu-

sikkonservatorium. Han 
debuterede fra solistklas-
sen i 1992 og virker som 
solist, kammermusiker 
og komponist.

I hans hænder har 
guitaren autoritet. Hans 
stil er fri og frodig, og 
han musicerer med både 

humor og temperament. 
Han vil på denne aften 
fortolke keltiske sange og 
salmer på dansk.

Alle er velkomne til at 
komme og være med til 
en anderledes gudstjene-
ste, hvor der undervejs 
serveres kaffe og kage.

Cafégudstjeneste med 
et keltisk præg

Greve: Kunne du have 
lyst til at dyrke dine 
egne grøntsager, blom-
ster, frugter og lignen-
de? Pensionisthaverne 
i Greve Kommune, 
hvor der igen er ledige 
haver, giver dig mulig-
heden.

Haverne er placeret i 
Hundige Landsby, Hun-
digevænget 6. Der er 60 
små udstykninger. Som 
bruger får man adgang 
til et redskabshus med 
alle former for havered-
skaber, som frit kan be-

nyttes, samt et stort fæl-
leshus med alt, hvad der 
skal bruges for at samles 
til hverdag og fest.

Er man interesseret i 
at leje en have, kan man 
få alle oplysninger hos 
formand Finn Petersen, 
telefon 43 90 75 80, eller 
kasserer Nancy Olsen, 43 
90 81 05. Den eneste be-
tingelse for at kunne leje 
en have er, at man er fol-
kepensionist, efterlønner, 
eller invalidepensionist 
og bosiddende i Greve 
Kommune.

Haven lejes for at år ad 
gangen, og prisen er 264 
kr. pr. år. Førstegangs-
lejere betaler endvidere 
et depositum på 150 kr., 
som man får retur, når 
lejemålet opsiges, og ha-
ven er ryddet og gravet. 
Man betaler også et ve-
derlag på 30 kr. for nøg-
len, som giver adgang til 
begge huse.

Betaling og indmel-
delse foregår i haverne, 
Hundigevænget 6, man-
dag den 28. marts i tids-
rummet kl. 13 til 15.

Ledige haver i 
Pensionisthaverne

Solrød: Når der torsdag 
den 31. marts igen invite-
res til Ældredans i Solrød 
Forsamlingshus, starter 
dagen kl. 13.30 med at 
spise en af forsamlingshu-
sets specialiteter, nemlig 
forloren skildpadde. Maden 
er gratis; men tilmelding 
til spisningen skal ske, se-
nest et par dage før - enten 
i forsamlingshuset eller til 
Birkum. Tilmeldingen er 
startet, og mange har alle-

rede tilmeldt sig, men huset 
er jo stort, så der er plads 
til fl ere. 

Til dansen, som begyn-
der kl. 14.00, er der ingen 
tilmelding. Der køber man 
billet ved indgangen. Efter 
spisningen spilles der op 
til Ældredans til danske, 
populære melodier. Ind i 
mellem er der mulighed for 
at deltage i dagens lotteri. 
Desuden er der dameinkli-
nation til hver anden dans, 

og der kan vindes vin på 
indgangsbilletten.

Dagen står desværre 
også i afskedens tegn, for-
di det populære værtspar, 
Bettina og Mads, forlader 
huset pr. 1. april, hvor de 
skal tiltræde et nyt job an-
detsteds. Mange af Ældre-
dansens deltagere beklager 
det og vil møde op for at sige 
værtsparret tak for god be-
tjening i årene, der er gået.

Ældredans og afsked

Sundhedsdag i Askerød

Veronica Mortensens ud-
tryksfulde, bløde vokal pas-
ser perfekt til den akustiske 
jazz.

Vokaljazz i 
Portalen 
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Ishøj: Når Ældre i Be-
vægelse sammen med 
boligselskabet Vildtba-
negård 1 inviterer til Af-
tenmatiné fredag den 8. 
april klokken 18 i Ishøj 
Kultur Café bliver det i 
bedste Beatles-ånd. 

Hvor The Beatles selv 
spillede sammen i om-
kring 13 år, blev Repeatles 
dannet mere eller mindre 
den dag John Lennon blev 
myrdet, og gruppen har nu 
holdt sammen i snart 25 år. 
Kapelmester i Repeatles 
Asger Ahn fortæller, at Re-
peatles historie begyndte 
til en julefrokost på Birke-
rød Musikskole: 

- I december 1980 var 
John Lennon netop blevet 
myrdet, verden var i chok 

og i en mindre brandert 
besluttede jeg og nogle af 
mine kollegaer, at vi ville 
arrangere en mindekon-
cert for John Lennon. Vi 
havde ingen planer om, at 
det skulle blive til mere end 
den ene koncert som fandt 
sted den 8. maj 1981 i Pro-
jekt Hus«, fortæller han.

Repeatles med kapelme-
ster Asger Ahn, tromme-
slager Allan Bode, guita-
risterne Brian Jensen og 
Peter Smith og bassist Ro-
bert Mulder optræder i kul-
turcaféen og ikke et eneste 
Bealtes-øje vil forblive tørt. 

Repeatles, der går for 
at være Danmarks bedste 
Beatlesorkester, præsen-
terer et Beatlesshow med 
musik fra hele Beatlespe-

rioden med numre lige fra 
’Love Me Do’, ’She Loves 
You’ over ’Sergeant Peppers 
Lonely Hearts Club Band’ 
til ’Lady Madonna’ og ’Here 
Comes The Sun.’ 

Billetter til Aftenmatiné 
med Repeatles den 8. april 
klokken 18 i Ishøj Kultur 
Café koster 220 kr. inklusiv 
mad og købes ved personlig 
henvendelse i Ishøj Kultur 
Café mellem klokken 10 og 
20 og via www.kulturcafe.
dk.

Næsten ægte Beatles

Tilbring en aften i selskab 
med Danmarks 

bedste Beatlesorkester, 
når Repeatles optræder ved 
Aftenmatiné fredag den 8. 

april klokken 18 
i Ishøj Kultur Café.

”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

26. marts: 
Veronica Mortensen Quartet

2. april: 
Jazz Nord Ensemble

9. april: 
Jan Harbeck Quartet

´s   

PORTALENS GALLERI
ORD / ORNAMENT

Karin Bjerregaard og Lene Wiklund
Udstillingsperiode: 26. feb. – 27. mar.

25. marts kl. 20.00

BIG FAT SNAKE
Billetpris 250 kr. / 225 kr.

2. april kl. 20.00

THOMAS
HARTMANN 

Science Faction

Billetpris 190 kr. Billetpris 100 kr.

2. april kl. 21.00

SYLVESTER LARSEN
Musikalsk blandingsmisbrug

Billetpris 150 kr. 

16. april kl. 20.00

OUTLANDISH
Billetpris 225 kr.

30. april kl. 20.00

ALLAN OLSEN
Solokoncert

Billetpris 125 kr. / Portalis-rabat

26. marts kl. 20.00

KHANI COLE
Cool storbyjazz fra USA

9. april kl. 20.00

KIRSTEN 
SIGGAARD 

& MARTIN KNUDSEN 
”Bare musikken swinger”

Billetpris 150 kr. / Portalis-rabat

26. marts kl. 20.00

SORT SOL
Billetpris 300 kr. / 275 kr.

31. marts kl. 20.00

TV-2
Billetpris 275 kr.

Support: 
Marie Key

Support: 
Simona Abdallah

Billetpris 125 kr. / Portalis-rabat

1. april kl. 20.00

THE RACOONS
Søren Runge m. venner

8. april kl. 20.00

MARY
BLACK 

Irsk verdensstjerne

Billetpris 225 kr.

Entré 125 kr. / gratis for Portalis

31. marts kl. 20.00

MUSIK- OG SANGCAFE
Rock & pop jam session

Billetpris 135 kr.

29. april kl. 20.00

AAKJÆR &
BUTTENSCHØN

Billetpris 150 kr.

7. april kl. 20.00

YOUNG DUBLINERS
Celtic Rock’n Roll 



Skaber rum i haven
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Foråret er allerede kommet til butikken. Vores flotte 

drivhuse og møblerede udestuer er fyldt med inspiration. 

En perfekt mulighed for dig, der gerne vil gøre dine 

havedrømme til virkelighed.

Desuden har vi flere tilbud til dig, der køber
et drivhus eller en udestue i løbet af messen.

hos Willab Garden i Greve

Lørdag-
søndag

26. – 27. marts
kl. 10-15

Forårsmesse

LØRDAG OG SØNDAG 26. – 27. MARTS KL. 10-15

Teamet fra TV-programmet Han, Hun & Haven, 

Morten Voss og Helen Krøyer, har ved hjælp af Willab

Gardens drivhuse og udestuer skabt et inspirerende havemiljø

i vores showroom. I løbet af weekenden kommer de for at

fortælle om deres tanker om indretningen af haverummet og

giver dig tillige tips og råd om, hvordan du selv kan skabe

rum i haven.

Compact drivhus DRIVHUSTILBUDDET GÆLDER KUN DEN 26.-27. MARTS 2011 OG FOR ET BEGRÆNSET ANTAL PRODUKTER. MED FORBEHOLD FOR UDSOLGTE VARER. 

Prisfald
5,0 m2 Nu

2 995,-

6,5 m2 Nu

3 995,-

Tlf 39 67 65 00 ·  willabgarden.dk

SHOWROOM OG BUTIK

København Ventrupvej 29, Greve
(Afkørsel 28 på E20 - nordfra, Afkørsel 29 på E20 – sydfra)
Åbningstider: Jan-Feb: Man–Fre 9.00–16.30

Mar-Okt: Man–Fre 9.00–18.00. Lørdag 10.00–14.00.

Køge

Greve

Roskilde

Dragør

København

E20

E47

E20

Jubilæumsdrivhus
Vores mest populære modeller fås nu med

kort leveringstid og lavere pris.

Drivhus Classic
En drivhusserie med skelet i canadisk

cedertræ.

Drivhus Minior
Vores mindste og prismæssigt mest over-

kommelige model i serien Juliana.

Størrelse fra 5,0 m2

Vejl. pris 3 676,-

Nu 3 308,-
Vejl. pris 23 120,-

Nu 20 808,-Størrelse fra 4,4  m2

Vejl. pris 15 996,-

Nu 14 396,-

NYHED! NYHED!

Jubilæums-
drivhus

Ju
bi

læ

umskampagne

Tilbuddet

gælder 7. feb – 31. marts

Vi fejrer med 10% rabat


