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Strid
modvind for
Ballerups
nye cykelsti
Anlæggelsen af den nye cykelsti
langs Hold-an Vej har mildest
talt ikke fået den bedste start.

Dot. Bakkersangerinderne kom til byen
ÆLDRE: Plejecenter Lindehaven havde torsdag besøg af de legendariske bakkesangerinder. Det var en af de ældreaktiviteter, som
kommunen har fået støtte til fra den såkalde Ældrepulje. Se flere billeder på www.ballerupbladet.dk

VI HOLDER STIFTENDE
GENERALFORSAMLING
Lokalforeningen Talentspejderne i Ballerup
Torsdag den 11. december kl. 17.00-18.30
på Ballerup Rådhus

Læs om os på www.talentspejderne.org
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CYKLING: Det skulle have været en af de der succeshistorier,
hvor der blev bygget nyt, fremtidssikret og hvor den store vinder var miljøet, cyklismen og grønne tanker. Men det endte med
en supercykelsti, der indtil nu er alt andet end super.
For da Ballerup Kommune skulle anlægge den nye asfalterede cykelsti langs Hold-an Vej mellem Bueparken og Vestbuen
fjernede man den gamle belægning og erstattede den med ny
asfalt. Men manglende undersøgelse af underlaget og hældningsgrad gjorde, at stien nu er omkring 40 centimeter højere
end de tilstødende stier. Udover at det har kostet ekstra og at
folk har svært ved at komme ud på stien, så frygter beboerne
også, at stien nu blokerer for vandet ved eventuelt skybrud og
at de får oversvømmede haver og huse.
/2

TILBUD GÆLDER TIL OG MED FREDAG

Gratis
salgsvurdering
– koster kun en kop kaffe!
Bülow & Gram  Herlev Hovedgade 240  Tlf 44 88 03 03
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BYENS BEDSTE PRISER!
Har DU guld liggende i skufferne
kan det være mange penge værd...

Juletilbud

VI GIVER EN SUPER PRIS
FOR DIT GAMLE GULD

20%

købes til højeste dagspris!

Gælder ikke gavekort, skotilbehør og nedsatte varer

Køb for min. kr. 1000,- og få

på hele købet
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Dit aut. skadecenter
- Vi samarbejder med ALLE
forsikringsselskaber
- Gratis lånebil tilbydes ved
alle skadereparationer
Vi følger altid bilfabrikkernes retningslinier !!
Dit autoværksted -vi passer godt på din bil !

3B Biler

Bedre Brugte Biler
Skovvej 78. 2750 Ballerup. Tlf. 3889 0800. 3bbiler.dk
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6. 97 Beboerne langs den nye cykelsti langs Hold-an Vej er både rasende og undrende over
anlæggelse af stien, som Ballerup Kommune tilsyneladende har mistet overblikket over.
$1/ * Det skulle egentlig bare have været en ny supercykelsti langs Hold-an Vej mellem Bueparken og Vestbuen.
De gamle sf-sten skulle fjernes
og en ny belægning skulle rulles på, og så var den ged barberet. Troede man. Men det er
endt med et noget andet forløb,
som har fået beboerne op i det
røde felt. For sagen er stukket
helt af efterfølgende.
For omkring tre uger siden
skulle de gamle sten altså fjernes og den nye asfalt rulles på.
Men da entreprenøren fjernede belægningen fandt man ud
af, at underlaget skulle stabiliseres, da de gamle sten har
ligget på i omkring 45 år. Men
da der tilsyneladende ikke var
lavet en nærmere undersøgelse af underlaget, så blev der
blot kørt omkring 10 centimeter grus oven på det eksisterende flisegrus.

reelt var smidt langt mere
på og det betød, at der var
en hældnig på midten af stien, der sendte vand ind i haverne langs stien. Så blev der
lagt asfalt på, inden kommunen fandt ud af, at der er en
for stor hældning og så måtte
man igen finde nødløsningerne frem. Nødløsningen blev så
at løfte den ene side af stien, så
vandet løber væk fra de nærliggende grunde, hvis der kommer kraftig regn. Man lagde så
ekstra 12 centimeter på i den
ene side og samlet er stien hævet med 45 centimeter i forhold
til den oprindelige sti, der var
lidt under niveau med vejen
og derfor fungerede som overløb for regnvand. Resultaet er
nu, at stien er omkring 35-40
centimeter højere end den var
planlagt til. Og den står samtidig nu som en slags mur ved
udgangen fra villa-stierne og
en dæmning mod netop vand,
der ikke lan løbe væk fra grundene ved kraftig regn.
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Men det viste sig så, at der

Hele processen gik stærkt,

$)8/5,&+:2/)

ulrich@ballerupbladet.dk

men siden beboerne har påtalt forløbet og især resultatet er der intet sket. Og i en
uge har stien bare stået ubrugt
og meget høj hen.
»Det har været et helt grotesk forløb, som jeg netop har
beskrevet. Vi fik ingen varsel
om, at de ville fjerne den gamle belægning og lægge en ny.
For tre uger siden gik de bare i
gang. Men siden er det jo gået
helt galt. Vi ringede til Ballerup Kommune for at fortælle
dem, at de nok hellere måtte
stoppe inden der blev lagt asfalt på, fordi hældningen var
helt i skoven. Men der blev
smidt asfalt på alligevel. Vi
fik et møde i stand med Ballerup Kommune torsdag (i forrige uge, red.. Her viste det sig,
at de slet ikke havde undersøgt
underlaget og at man som nødløsning ville lægge mere asfalt
på. Nu er stien 43 centimeter
over det tidligere niveau og
fungerer som en dæmning for
det vand, der før kunne løbe
over stien. Dertil kommer, at
det jo er rigtig svært for ældre
at komme op på stien og det

må jo også have kostet rigtig
meget. Det er jo ikke at lægge
ny slidbane, det er en helt ny
vej, der har lagt forkert. Det
er helt grotesk,« siger Boris
Dreyer, som bor på Vårbuen
og som sammen med en anden beboer har været i kontakt med Ballerup Kommune
om sagen.
»Vi frygter, at det vil påvirke alle husene på strækningen opg resulytere i vandskabder i millionklassen, da der
kommer mere og mere kraftig
regn og vandet ikke kan komme væk, men vil løbe tilbage
på grundene på grund af den
mur, som kommune har fpået lavet omkrig haverne. Mange kommuner er ellers i gang
med at etbalere overløbsventiler og andre tiltag, der skal
forhindre oversvømmelser«,
siger Boris Dreyer.

.RPPXQHQVNDOEHWDOH
»Vi sørger nu for at få vores
forsikringer ordnet, så vi ikke skal holdes ansvarlige, når
regnen oversvømmer vores haver og huse. Så det bliver Bal-
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Oplag iflg. DO:

&<.(/67, Afdelingsleder i Ballerup Kommune erkender, at der er sket fejl i stisagen. Nu skal hver sten vendes, inden stien bygges om til foråret.

35.041 eksemplarer
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5HGDNWLRQHOGHDGOLQH
Fredag kl. 9
Medlem af
De Lokale Ugeaviser

lerup Kommune, der skal betale. Men den bedste løsning
ville naturligvis være, at stien
igen kommer under niveau, så
vandet kan passere. Men det
er jo besværligt og dyrt og jeg
må indrømme, at vi undrer os
over det helt groteske forløb,«
siger Boris Dreyer, som ikke
rigtig føler, at beboerne kan
gøre mere.
»Vi sørger for de forsikringsmæssige ting og har jo ellers påtalt det. Nu kan vi ikke
rigtig gøre mere, for Ballerup
Kommune har tilsyneladende
besluttet sig for, at en supercykelsti ikke kan have sf-sten. De
har i hvert fald fortalt os, at
en supercykelsti kun kan være
asfaltbelagt,« siger Boris Dreyer, som påpeger, at i Rødovre
Kommune, er en af de brede
supercykelstier ved Rødovre
Parkvej belagt med sf-sten helt
frem til krydset, hvor der så
er asfalteret de sidste meter.

ulrich@ballerupbladet.dk

$6)$/7 Det er et uheldigt forløb, som man kan lære noget af. Det er den konklusion,
som Ballerup Kommune drager af den uheldige sag med
supercykelstien ved Hold-an
Vej, der en endt med at blive
40 centimeter højere end udgangspunktet og med forkert
hældning.
»Ugangspunktet var, at vi
skulle lave en supercykelsti og
at det anbefales, at man bruger asfalt. Og da vi kom til at

gå på kompromis med andre
elementer, så tilstræbte vi, at
der skulle bruges asfalt. Vi
vurderede, at bærelaget ikke
var stærkt nok og derfor besluttede en medarbejder i en
fart, at der skulle bruges mere asfalt. Siden gik det slag i
slag og vi vurderede også, at
hældningen var forkert, så der
skulle mere asfalt. Alt i alt skete der et par fejlbeslutninger
i denne sag, og derfor er det
vigtigt, at vi nu tænker os om,
både i denne sag og fremover,«
siger afdelingsleder i Vej, Park
og Natur, Lars Algreen, som

har deltaget i møderne med
beboerne.
Hen mener dog ikke, at der
er risiko for, at vand fra stien
vil løbe ned i haverne eller at
den kommer til at fungere som
en dæmning.

Hurtigt i gang
»Vi mener ikke, at vandet løber ned i haverne ved kraftig
regn og vi mener heller ikke,
at der er belæg for, at stien
nu fungerer som en dæmning
der fanger vandet ved haverne. Men vi kan godt se, at vi
skulle have undersøgt forhol-

dene lidt bedre, inden vi gik i
gang,« siger Lars Algreen.
Grunden til, at man gik hurtigt i gang var primært, ifølge Lars Algreen, at vejret er
gunstigt og at der samtidig var
kommet bevillinger til projektet. Derfor valgte man at komme i gang hurtigst muligt.
Han påpeger også, at grundejerne formentlig ikke kan
komme efter Ballerup Kommune, når det kommer til
forskkring.
»Men det skal slet ikke komme dertil, at der skal være en
tvist om vand i haver og den

slags. Vi vender nu det hele og ser på, hvordan vi kan
gøre stien optimal. Men det
bliver først til foråret, for nu
kommer frosten og det bliver
meget svært at kunne grave.
Samtidig skal vi bruge lidt
tid på at undersøge forholdene til bunds, så vi får en god
og velfungerede supercykelsti
og samtidig sørger for, at det
ikke sker igen,« siger Lars Algreen, som fastholder, at asfalt
er det bedste underlag, selvom
Rødovre Kommune har brugt
de såkaldte sf-sten i deres sti
ved Rødovre Parkvej.
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'*15$33257(1 Torsdag den
4. december klokken 11.30 blev
en 77-årig kvinde udsat for
tricktyveri i sin opgang på
Præstevænget i Ballerup.
Kvinden var på vej hjem
og skulle til at låse sig ind i
sin lejlighed, da to fremmede
kvinder kommer op på siden
af hende. Hun beder dem om
at gå væk, da de ikke hører
til i opgangen. Den ene kvinder peger på hoveddøren, men
den 77-årige siger nej og beder
igen de to kvinder om at forlade opgangen, hvilket de gør.
Den ene siger ’danke’.
Da de to er væk, opdager
den 77-årige, at der er forsvundet penge fra hendes lomme.
De to kvinder beskrives
som: østeuropæiske af udseende, cirka 20-25 år gamle, 165
cm høje og spinkle af bygning.
Brune i huden og med sort hår.
Gebbe var klædt i mørkst tøj,
og det ene talte tysk.

7ULFNW\YIXOJWH
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'*15$33257(1 Lørdag den
6. december blev en 83-årig
kvinde fra Magleparken offer
for en tricktyv.
I bussen på vej hjem fra
Ballerup Station faldt hun i
snak med en anden kvinde,
der blandt andet fortalte, at
hun boede lige i nærheden
af den 83-årige.

Kvinden står af bussen og
går hjem. Efter lidt tid ringer
det på hendes dør og udenfor
står kvinden fra bussen. Hun
har en tier og en tyver i hånden og spørger den 83-årige om
hun kan veksle. Det kan hun
godt og de to veksler penge,
hvorefter kvinden fra bussen
går igen.
Lidt senere ringer det igen
på døren og kvinden fra bussen stårigen udenfor døren
- denne gang med et glas i
hånden. Hun spørger om den
83-årige har noget mel.
Da den 83-årige går ud i køkkenet efter mel følger den anden kvinde efter hende. Men
da den 83-årige vende sig om
for at give hende melet er hun
væk - det samme er den 83-åriges pung.
Tricktyven beskrives som:
dansk kvinde, mere end 50 år
gammel, almindelig af bygning og cirka 160 høj.

7\YHULHUL%DOOHUXS
'*15$33257(1 Der er mange lomme- og tasketyve på spil
i disse dage, hvor mange har
mange penge på lommen, når
de er ude og købe julegaver.
Mandag den 1. december
kort før klokken 12 gik det ud
over en 70-årig kvinde i Centrumgaden, der fik stjålet sin
pung fra sin indkøbstrolley.
Torsdag den 4. december
mellem klokken 10 og 10.30 gik
det galt igen i en forretning i
Centrumgaden. En 72-årig

havde ladet sin taske hænge
på indkøbsvognen og herfra
forsvandt hendes pung.
Fredag den 5. december var
det en 75-årig kvinde, som blev
bestjålet under en indkøbstur i
Ballerup Centret. Mellem klokken 10.50 og 11.40 har en tyv
stjålet hendes pung fra skuledertasken, uden hun opdagede noget.

HUSK AT TILBUDENDE GÆLDER FRA LØRDAG D. 6. DECEMBER TIL FREDAG D. 12. DECEMBER

TWIST
145 G
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'*15$33257(1 Der har været flere indbrud i området den
seneste uges tid. Mandag den
1. december gik det ud over
en villa på Kærlodden i Måløv, hvor der i tidsrummet 0620.45 er brudt en terrassedør
op ved hjælp at et koben.
Tirsdag i tidsrummet 17.30
til 22.30 var der ubudne gæster
på Ludvig Holsteins Alle i Ballerup. Tyvene havde brudt havedøren op med et koben.
Fredag var det et hus på
Kastebjergvej i Egebjerg, hvor
der mellem klokken 08 og 18
blev brudt et kældervindue
op, så tyve kunne komme ind.
Søndag var tyve på besøg
i et hus på Møllemosen i Måløv, hvor de brød ind i huset
via soveværelsesvinduet bag
på huset.

+M¥OSSROLWLHW
23/<61,1*(5 Henvendelse i
dagtimer på hverdage til politikommissær Michael Liebst
Sørensen på telefon 72 58 73 55.

PR. POSE

15,-

Til virksomheder i Ballerup Kommune

Vær med til at etablere
Talentspejderne Ballerup
som en frivillig lokal forening.
VI HOLDER STIFTENDE GENERALFORSAMLING
Lokalforeningen Talentspejderne i Ballerup
Torsdag den 11. december kl. 17.00-18.30 på Ballerup Rådhus
Læs om os på www.talentspejderne.org

MAX 6 POSER
PR. KUNDE PR. DAG

ODENSE ORIGINAL
MARCIPAN
400 G
PR. 100 G 9,50

Du kan mere end du tror!
Under den overskrift har Landsforeningen Talentspejderne siden foråret 2013 i samarbejde med
lokale virksomheder tilbudt en mentorordning til skoleelever i Ballerup Kommune. En mentor
hos Talentspejderne, hjælper de unge til at bruge deres stærke sider, så de kan udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at blive uddannelsesparat. Vi opfordrer jeres virksomhed til at
deltage på den stiftende generalforsamling!

Citat fra mentor Janet Cloos, IBM Holte:
” Det føles meningsfuldt at bruge sin erhvervserfaring til at styrke elevens selvtillid, få større
selvindsigt og navigere i deres liv med fokus på uddannelse. Mentor vil typisk hjælpe skoleeleven til at få fornyet mod og lyst til at lære, at påtage sig nye udfordringer og styrke sit gå-påmod.”

Citat fra en ung dreng:
”Jeg knoklede for at følge med de andre i klassen og blev frustreret over, at jeg ikke kunne. Nu
er jeg afklaret og tager tingene i mit eget tempo, og skal helt sikkert nok nå mit mål.”

Citat fra en ung pige:
”Tidligere ville jeg i hvert fald ikke have turde stå frem. Det gør jeg nu, og det har også været
med til at gøre hverdagen nemmere i skolen,” fortæller hun.
”Motivationen er vigtig for, at man kan få en uddannelse. Og her er Talentspejderne en vigtig
ordning, fordi det er med til at give de unge motivation. Talent er ikke kun for eliten. Alle har et
WDOHQWVRPNDQ¿QGHV´XGWDOHUXQGHUYLVQLQJVPLQLVWHU&KULVWLQH$QWRULQL

Dorte Krøll-Schwartz
Talentspejderne Ballerup
Mail: dorte.kroell@gmail.com
Mobil: 24 22 00 26

Tom Tinggaard Pedersen
Projektleder Talentspejderne
Mail: tom@talentspejderne.com
Mobil: 25 77 86 46

PR. STK.

38,EuroSpar - Centrumgaden 3 - Ballerup
Åbningstider: mandag-fredag kl. 9-19 - Lørdag kl. 8-16 - Søndag kl. 10-16
Se alle tilbud på www.eurospar.dk
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%(6. )7,*(/6( Ballerup Bladet har besøgt kommunens
kompetencecenter for at høre mere om nyttejob.
$)0,$7+206(1

mia@ballerupbladet.dk

1<77(-2% Første januar i år
trådte regeringens kontanthjælpsreform i kraft - og dermed også den nye nyttejobordning. I Ballerup er det
kommunens kompetencecenter, der står for ordningen og
i øjeblikket er der 33 borgere i
nyttejob i Ballerup Kommune.
Nyttejobbene består af alt
ligefra at gå ture med de ældre på plejecentrene, til at fyl-

)DNWD
OM NYTTEJOB
-XSSDINADQENQINAO@Q@SD
kontanthjælpsmodtagere
R@LSTMFDTMCDQƬƩ QRNL
modtager uddannelseshjælp og
DQ ADMKXRSTCC@MMDKRDRO@Q@SD 
-XSSDINAG@QDMU@QHFGDC
O NOSHKƪƬTFDQNFJ@M
U¡QDO DMGUHKJDMRNL
GDKRSJNLLTM@K QDFHNM@K
eller statslig arbejdsplads.
-XSSDINAJ@MU@QHDQDHSHLDS@K
LDMKHFFDQRNLTCF@MFROTMJSO 
LDKKDLƫƩNFƬưSHLDQTFDMSKHFS
%NQL KDSLDCMXSSDINA
DQ @SCDMKDCHFDRJ@K
XCDDMR@LETMCRMXSSHF
HMCR@SRENQRHMXCDKRD 

de benzin på hjemmeplejens
biler, hjælpe til med opvask,
rengøring og pakning af mad
i Køkken Ballerup samt at køre ting fra genbrugspladsen til
genbrugsbutikken i Ballerup.
»Først og fremmest skal nyttejob gøre nytte - også for den
ledige,« siger leder af kompetencecentret Kenneth Heigren.
Nyttejob er for unge under
30 år, som får uddannelseshjælp og er åbenlyst uddannelsesparate eller for jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Det er altså helt almindelige,
velfungerende mennesker, der
enten ikke har kunnet finde et
arbejde eller som går og venter på at komme i gang med
en uddannelse.
»De fleste kan godt acceptere den der med, at man skal
arbejde for sin ydelse. Men der
vil selvfølgelig altid være nogle, der ikke synes, at det er en
god ordning,« siger Kenneth
Heigren.

ge timer til på en almindelig
arbejdsplads, før man får mere udbetalt end som nyttejobber, udeboende og under 30 år,
hvor man efter de nye kontanthjælpsregler får 5857 kroner
om måneden.
Den store udskiftning af ledige i nyttejob giver så også
lidt udfordringer:
»Nogle af de steder, som har
nyttejob er lidt utilfredse med
den hurtige gennemstrømning
af ledige. Og det er forståeligt
nok. De føler ikke, at den indsats de yder for at lære den ledige op helt svarer til udbyttet,
hvis den ledige er væk igen efter to uger. Så det giver naturligvis nogle udfordringer,« fortæller Kenneth Heigren.
Til gengæld glæder han sig
over, at mange nyttejobbere
hurtigt finde på noget andet
at lave:
»Det er jo aldrig meningen,
at de skal blive hængende her
særligt længe,« tilføjer han.

+XUWLJWXGHLJHQ

)OHUHQ\WWHMRE

Man kan være i nyttejob i op
til 13 uger, men mange er ifølge Kenneth hurtigt ude igen.
»Vi oplever ofte at det åbner andre muligheder for den
ledige, når de kommer i nyttejob. Mange har typisk kun søgt
fuldtidsstillinger, men får så
øjnene op for, at et deltidsjob
også er en mulighed.«
Der skal heller ikke man-

Mange af nyttejobberne bliver tilknyttet allerede eksisterende beskæftigelsesprojekter som for eksempel ’Natur
og anlæg’, ’Træ og byg’ eller
Genbrugsbutikken på Præstevænget i Ballerup. Her indgår
de som en del af de team, der
løser forskellige opgaver for
kommunen. Det kan være alt
lige fra at hænge en hylde op

.HQQHWK+HLJUHQHUOHGHUDI.RPSHWHQFHFHQWUHWGHUEODQGWDQGHW
DGPLQLVWUHUHUQ\WWHMRERUGQLQJHQ)RWR)OHPPLQJ6FKLOOHU
i en daginstitution til spredning af flis i Harrestrup Ådal.
»Vi forsøger selvfølgelig at
finde noget, der giver mening
i forhold til den lediges ønsker
eller den uddannelsesretning,
de gerne vil, hvis det er muligt,« siger Kenneth Heigren.
I øjeblikket er mange af nyttejobbene inden for social- og
sundhedsområdet. Men Kenneth Heigren fortæller, at de
håber at få udvidet listen over
mulige nyttejob, så der for eksempel også bliver mulighed
for at komme ud i nyttejob i
kommunens børnehaver.
»Vil tilstræber at nå op på
omkring 100 potentielle nyttejob,« siger han.

)DNWD
UDDRAG FRA KONTANTHJÆLPSREFORMEN:
8GGDQQHOVHVKM¥OS Kontanthjælp bliver afskaffet og
DQRS@SSDS@ETCC@MMDKRDRGI¡KOSHK@KKDTMFDTMCDQƬƩ QTCDM
TCC@MMDKRD 4CC@MMDKRDRGI¡KODMDQO MHUD@TLDC24
8GGDQQHOVHVS¤O¥J KKDTMFDTMCDQƬƩ QTCDMTCC@MMDKRD
E QDSTCC@MMDKRDRO K¡F %NQTMFD CDQJ@MRS@QSDO DM
TCC@MMDKRD ADSXCDQCDS @SCDRJ@KF HF@MFLDCDM
uddannelse hurtigst muligt. Unge skal i videst mulig omfang
arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Alternativt
RJ@KCD@QADICDENQCDQDRXCDKRDHDMMXSSDHMCR@SR
$UEHMGHIRUNRQWDQWKM¥OS)NAO@Q@SDODQRNMDQNUDQƬƩ QNF
jobparate unge med en uddannelse bliver mødt med krav om intensiv
INAR³FMHMFCDE³QRSDSQDL MDCDQ 2DMDRSDESDQSQDL MDCDQAKHUDQCD
mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen for eksempel i en
MXSSDHMCR@SRO DMJNLLTM@K@QADICROK@CRHNOSHKƪƬTFDQ@CF@MFDM 
.LOGH%HVN¥IWLJHOVHVPLQLVWHULHWZZZEPGN

}'HWHUQRJHWJRGW
GHUEOLYHUJMRUWKHUm
/(',* Henriette er glad for sit nyttejob på kørselsholdet
for Genbrugsbutikken på Præstevænget i Ballerup.
$)0,$7+206(1

mia@ballerupbladet.dk

1<77(-2% 32-årige Henriette
Lieberkind har været i nyttejob i en månedstid. Hun har
efter eget ønske fået plads på
kørselsholdet for genbrugsbutikken på Præstevænget i Ballerup, hvor hun sammen med
de andre ledige hver dag kører
på genbrugspladserne i Ballerup og Taastrup efter brugbare
ting, som de tager med tilbage
til genbrugsbutikken.
»Jeg er glad for at være her.
De mennesker, der er her, er
rigtig fine, og jeg trives godt på
’’drengeholdet’’,« griner hun.
»Jeg vil selvfølgelig allerhelst bare gerne have et job,
men der er svært at finde et.

+HQULHWWH/LHEHUNLQG
N·UHUUXQGWHIWHUWLQJWLO
JHQEUXJVEXWLNNHQ)RWR
)OHPPLQJ6FKLOOHU

Jeg føler efterhånde, at jeg løber panden mod en mur,« tilføjer henriette, der har været
arbejdsløs siden 2012.
»I starten fik jeg i det mindste afslag, når jeg søgte job. Nu
er der mange, der ikke engang
svarer, når man har søgt job
hos dem. Så det er svært at
holde gejsten oppe,« siger hun.
Nyttejobbet i genbrugsbutikken er et positivt indslag
i Henriettes hverdag og hun
glæder sig over, at have noget
at stå op til. Hun synes også,
at det er helt ok, at hun skal
yde noget for den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som
hun netop er røget over på, fordi hun har opbrugt sin ret til
dagpenge.

1\WWHUGHWQRJHW
Synes du, at du gør nytte?
»Ja, det synes jeg. Altså nogle gange kan vi godt være lidt
for mange her, og så render vi
lidt oveni hinanden, men andre gange er vi færre og så sy-

nes jeg bestemt, at vores arbejde gør nytte,« siger Henriette
Lieberkind.
Kørselsholdet kører også
nogle gange ud til dødsboer og
henter ting - eller til Skovlunde, hvor gruppen af husstande,
der er med i kommunens forsøg med affaldssortering, også
kan komme af med brugbart
storskrald til genbrug.
»Det er noget godt, der bliver gjort her. Der er nogle
mennesker, der får nogle rigtig gode ting for ikke ret mange penge,« siger Henriette Lieberkind.
Hun afslutter sit 13 uger
lange nyttejob til januar, hvor
hun drømmer om at have fået
et rigtigt job. Hun er uddannet
dyrepasserassistent, men har
arbejdet med mange forskellige ting.
»Jeg vil rigtig gerne arbejde
med dyr. Jeg elsker dyr,« smiler hun og tilføjer:
»Men jeg er ikke kræsen, så
jeg søger alt muligt.«

ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʉ

8. klasser speeddatede ungdomuddannelserne
)5(07,' Der blev lyttet intenst
og stillet spørgsmål til den helt
store guldmedalje tirsdag. Her
var alle 8. klasser på Ballerup
Kommunes folkeskoler inviteret til speed-dating på Ballerup
Rådhus.
Her kunne 8. klasserne høre
meget mere om mulighederne for ungdomsuddannelse og

spørge de nuværende elever
om alt mellem himmel og jord.
Arrangementet er en tilbagevendende begivenhed i Ballerup Kommune, og det er helt
bevidst, at det er unge, der fortæller om uddannelse til andre unge.
»De nuværende elever på
ungdomsuddannelserne er

simpelthen de bedste repræsentanter. De fortæller om uddannelserne i et sprog, som
folkeskoleeleverne nemt kan
forstå, og vigtigst af alt, har
lyst til at høre på,« siger udviklingskoordinator Nanna
Rasmussen.

/LQMHI¤UPLGOHUWLGLJWQ\UXWH
%86 Fra den 14. december til
den 1. april skifter linje 142
midlertidigt rute, og kører ikke til Skovlunde Station. Det
sker som led i en midlertidig
omlægning af bustrafikken.
Efter 1. april 2015 kører den
igen til Skovlunde som vanligt.
I perioden fra december til
april er det dog stadig muligt at
komme til Skovlunde Station

med et enkelt skift. Linje 142s
midlertidige rute går hver anden afgang via Harrestrup til
Malmparken Station, hvor passagerer, der skal til Skovlunde
kan køre videre med linje 145
eller tage S-toget. Øvrige afgange kører til Ejby Sommerby, hvor bussen vender og kører tilbage mod Vanløse.
»Ændringen skyldes, at Bal-

lerup Kommunes ønsker til
den fremtidige busbetjening
først er mulige at integrere i
en samlet løsning på tværs af
de to kommuner fra april. Ballerup Kommune beklager de
gener, det måtte have for brugerne af buslinjen,« skriver
kommuenen i en pressemeddelelse til avisen.
mia

Vand og
spildevand
Taksten pr. kubikmeter vand stiger med 2,00
kr. i forhold til 2014. Taksten er faldet de seneste år, men i 2015 er det nødvendigt med en
regulering, så taksten passer med de faktiske
omkostninger.
Taksten pr. kubikmeter spildevand stiger med
0,70 kr. Forsyningen har sparet 1,00 kr. pr.
kubikmeter, mens statsafgiften er øget med
1,70 kr. pr. kubikmeter. Det ender derfor med
en lille stigning.
Helt overordnet har vi reduceret omkostningerne
til driften med 5 mio. kr. og investeret 100 mio.
kr. i nye anlæg.

Rebecca Jeannette

Tine

Cecilie

Vi byder velkommen til vores
nye frisør Jeannette,
tidligere ejer af Hårstudiet.
Hun er startet i salonen d. 1 december, og glæder sig til
at byde nye samt gamle kunder velkommen.
Book din tid online på www.tineshairdesign.dk
eller ring til 44 65 04 12.

Vi ønsker alle vores kunder
en glædelig jul og godt nytår.
Mange julehilsner fra Tine˙s Hairdesign

.ÌMW)PWFEHBEFt.ÌMW
5MGtXXXXUJOFTIBJSEFTJHOEL

Takster 2015
Vand og spildevand
Vand pr. kubikmeter
Aﬂedning af spildevand pr. kubikmeter
I alt pr. kubikmeter

21,62 kr.
23,86 kr.
45,48 kr.

Tømning af bundfældningstanke
Helårshuse pr. år
Ikke helårshuse pr. år
Ekstra tømning
Ekstra tømning uden for normal arbejdstid

1.100,00 kr.
550,00 kr.
900,00 kr.
1.600,00 kr.

Tømning af samletanke
Pr. tømning
Pr. tømning uden for normal arbejdstid

1.100,00 kr.
1.600,00 kr.

Taksterne gælder fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015

I de to diagrammer kan du
se, hvad din betaling for
vand og spildevand går til

Spildevand
Moms og statsafgift

Vand
Moms og statsafgift

Drift
Investeringer

Ordforklaring
1:1 omkostninger er eksterne omkostninger,
som Forsyning Ballerup ikke har indﬂydelse på.

1:1 omkostninger

Drift

Investeringer

1:1 omkostninger

6,'(ʊ_%$//(583%/$'(7_ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ

fredag d. 12. dec. Kl. 12-18

Kom og smag!
hos

Den bedste værtindegave, julens
anderledes nye konfekt og nytårets franske
kransekage.
Disse kager kan det hele.
Glædelig jul og skønt nytår!

Klassiske franske Macarons
romantiske og festlige.
Søde uden at være for søde.
Æske med 12 stk.

98,-

Hvem sagde kransekage,
eller julekonfekt?
Malmady er både smukke
og velsmagende.
Æske med 16 stk.

119,-

Petit Fours - ﬁne franske kager.
Et spændende nyt bud på
kransekagen til champagnen, nytåret
og andre skønne julefester.
Æske med 16 stk.

119,-

ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʋ

Julen er kommet til
Ovnklar Svinekam

Pr. ½ kg

95

19

Klementiner i net

pr. stk.

Oksecuvettesteg

Pr. ½ kg

95

29

Fiskeﬁleter

2 kg.

95

8

Apaltagua Carmenere

65,Cotes du Rhone
Villages Grande Cuvee

3 liter

6 ﬂ.

95

119

95

239

Tilbudende gælder til søndag den .

Åbningstider:
Hverdage
7.30-20.00
Lørdag og søndag 7.30-17.00

SuperBest Måløv
Jørgen Andersens vej 2· 2760 Måløv

Se ﬂere tilbud på superbest.dk

6,'(ʌ_%$//(583%/$'(7_ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ
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23)25'5,1* Københavns Vestegns Politi beder
borgerne om at være ekstra opmærksomme
på faren for indbrud i julemåneden
$)0,$7+206(1
mia@ballerupbladet

,1'%58' Efter et generelt fald
i løbet af året er antallet af
indbrud i boliger på Vestegnen
steget i november, oplyser Københavns Vestegns Politi, der
derfor råber vagt i gevær og
opfordrer borgerne til at være
ekstra opmærksomme på indbrud her i julemåneden.
Vicepolitiinspektør Charlotte Skovby har nogle helt konkret råd til borgerne:
»Jeg opfordrer lejere og ejere til at give hjemmet et indbrudstjek, tilmelde sig Nabohjælp og være opmærksomme
på mistænkelige personer i bo-

ligområderne,« siger hun.
Hvis politiets skærpede opmærksomhed på indbrudstyve
kan suppleres med borgernes
er chancen for at få fanget nogle af de langfingrede indbrudstyve nemlig meget større.
»Årvågne borgere gør livet
rigtig surt for tyveknægten.
Vær derfor opmærksom på
unormal aktivitet i dit boligområde. Det kan for eksempel
være personer, som lusker søgende rundt uden ærinde, eller
ukendte køretøjer, som kommer på mærkelige tidspunkter,« siger Charlotte Skovby.
Hvis man opdager en indbrudstyv i aktion skal man
ringe 112, hvorimd tip og op-

lysninger skal rettes til 114.

Skab liv i boligen
I følge Københavns Vestegns
Politi er indbrudstyvene særligt aktive mellem klokken 11
og 16 samt igen fra klokken
18.30 til 20.30. Men risikoen
er naturligvis til stede døgnet
rundt.
Så snart man ikke er hjemme, er boligen ekstra interessant for indbrudstyve, og derfor opfordrer vicepolitiinspektøren til, at man forsøger at
’’snyde’’ tyven ved at få det til
at se ud som om, der er nogen
hjemme.
»Skab liv i boligen, brug
tænd/sluk-ure til lys, radio el-

.·EHQKDYQV9HVWHJQV3ROLWLHUHNVWUDRSP¥UNVRPPHS¤LQGEUXGLMXOHP¤QHGHQRJN·UHUEODQGW
DQGHWUXQGWPHGGHQPRELOHSROLWLVWDWLRQRJGHOHUEURFKXUHUW¥QGVOXNXUHRJJRGHU¤GXG
ler tv og lav aftaler med naboer, som er hjemme, om at holde
et vågent øje,« siger Charlotte
Skovby.

1DERKM¥OSS¤9HVWHJQHQ
Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Telefon 4477 2000
www.ballerup.dk

Åbningstider
Mandag 10.00-15.00
Tirsdag 10.00-15.00
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-13.00

Møde i Kommunalbestyrelsen
Kommunalbestyrelsen holder møde
mandag den 15. december, kl. 18.00,
i mødesalen på Ballerup Rådhus.
Fra onsdag den 10. december, kl. 16.00,
er dagsordenen for Kommunalbestyrelsens

møde tilgængelig på ballerup.dk.
Referatet vil efterfølgende også kunne ses
på hjemmesiden. Husk, at alle Kommunalbestyrelsesmøder bliver sendt live på
ballerup.dk.

Et andet godt råd fra politiet
er, at man skal tilmelde sig Nabohjælp.dk.
1. december var næsten
6.000 husstande i politikredsens kommuner tilmeldt ordningen, og antallet stiger støt
hele tiden. I løbet af de sidste
fire måneder har 1.327 husstande tilmeldt sig, viser en

opgørelse fra Det Kriminalpræventive Råd.
»Op mod hvert fjerde indbrud kan hindres, når borgere
står sammen og hjælpes ad. Så
bliver det svært at være tyv,«
siger Bent Nikolajsen, der er
indbrudsekspert hos Københavns Vestegns Politi.
»At naboer holder øje med
hinandens ting er især vigtigt
i ferieperioder, hvor din bolig
er alene hjemme, og her op til
jul, hvor tyvene er særlig aktive, tilføjer Bent Nikolajsen.
I hele Danmark er 78.480

PoppelShoppen

S H IM A N O H
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husstande nu tilmeldt Nabohjælp.dk. I Ballerup er der
381 tilmeldte, i Måløv 162 og
i Skovlunde 156

9,'(220,1'%58'
På www.ballerupbladet.dk har
vi i bunden af denne artiklel
lagt links til et par videoer fra
Københavns Vestegns Politi, hvor
de fortæller mere om, hvordan
man kan undgå indbrud.

HUSK!

ůƚƟůŬƵƩĞƌƚƵƌĞŶ
i juleferien

Rådhuset og Jobcenteret er lukket
mellem jul og nytår

3 HVEN
PIRKE 

Ballerup Rådhus og Jobcenteret holder
lukket for betjening fra den 24. december
til den 1. januar 2015.

Julepris

Der er normalt ekstra travlt i Borgerservice
lige efter nytår, så kan din henvendelse vente
til uge 3, kan du med fordel gøre det.

Julepris

300 g

179.-

ϭϭϵ͘ͳ
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Lukning af East Kilbride Badet
Taget over omklædningsrummene
bliver renoveret
I den forbindelse er det nødvendigt at lukke
East Kilbride Badet i ugerne 51-52 samt den
29.-30. december.
Yderligere information om åbningstider m.m.
på eastkilbride.dk.

Morgensvømning på Parkskolen
Mens East Kilbride Badet er lukket, kan der
svømmes i bassinet på Parkskolen i Ballerup.
Der er åben mandag den 15. – fredag den 19.
december og igen den 22. og 23. december.
Alle dage kl. 6.00 – 8.00.
Adressen er Gl. Rådhusvej 13 i Ballerup.

Afhentning af affald mellem jul og nytår
Der er følgende ændringer til tømning af
dagrenovation og storskrald:
Der tømmes ikke torsdag den 25.12.2014, i
stedet tømmes fredag den 26.12.2014.

Der tømmes ikke torsdag den 1.1.2015, i
stedet tømmes fredag den 2.1.2015.
Alle andre dage tømmes normalt, dog må der
påregnes forsinkelser pga. helligdagene.

Bliv røgfri i dit tempo – tilmeld dig nu
”Kom & Kvit” Gratis rygestoprådgivning. Mødetid
Løbende opstart hver mandag kl. 16-17.30. Hver mandag kl. 16:00 – 17:30
Når du har tilmeldt dig, bliver du ringet op
af en rygestoprådgiver, hvor I aftaler første
møde.

Sted
SundhedsHuset, Gl. Rådhusvej 13, 2. sal
(indgang A el. B via glasbygningen)

ĞƐƆŐǀŽƌĞƐ&ŝƐŬĞŐƌĞũƐďƵƟŬʹǀŝƵĚƐƚĞĚĞƌŐĂǀĞŬŽƌƚƟů
ďĊĚĞŐƌĞũƐŚŽƉƉĞŶŽŐƉƵƚĂŶĚƚĂŬĞ͘
BALTORPVEJ 208 · v/Poppelsøen´s Ørredvand. · Tlf. 27 50 15 70
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Tirsdag-f
kl. 10-17.30
g:
Lørdag-sønda
Kl. 10-15.00
ket
luk
g:
Manda
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Får du det hele med?
Prøv et par høreapparater i en måned og ved
køb spar 20 % på egenbetalingen* på Alta Pro
— Oticons premium høreløsning, der kan
tilpasses netop din hørelse og dine lytte behov.

Body Soul and Mind
Anette Laugesen

*Tilbuddet gælder fra 1/11-31/12 2014

Tilmelding og info
Pr. mail: ballerup.dk/sundhedshuset
klik: Aktiviteter

Få
via sms
smseller
ellermail,
mail,når
nårdudu
modtager digital post.
Få besked
besked via
modtager
Læs
mere
påLæs
borger.dk
digital
post.
mere på borger.dk

IDER
ÅBNINGST
redag:

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup
Hovedgaden 25 • 4050 Skibby
Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

Hypnoterapi
Samtaleterapi
Healingsmassage
Henv.: 60 12 66 90
www.bodysoulandmind.dk
Vester Voldgade 86,1 - Kbh.
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%(6* Justitsminister Mette Frederiksen tog til Hede-Magleparken for at få et indblik i nyt trivselsprojekt
for institutionens børn. Håbet er mindre kriminalitet og bedre integration, uden mere politi i området.
ministerens søgelys.

ulrich@ballerupbladet.dk

6SURJLQGVDWV
352-(.7 Det var bidende koldt,
men det forhindrede ikke børnene i at mule rundt på legepladsen foran daginstitutionen Globen i Magleparken,
iført huer, flyverdragter og røde kinder, sådan en mandag
eftermiddag. Og det blev en
dag, de husker. For pludselig
rullede en meget stor, sort og
funkelende ny Audi A8 op foran lågen og det er en bil, man
normalt ikke ser på de kanter.
Alligevel havde en lille ungersvend helt styr på, hvad de fire ringe på køleren betyder og
spurgte helt ublu, om det var
deres egen bil. Det viste sig, at
bilen blot var til låns og at den
fragtede justitsminister Mette
Frederiksen på besøg, så hun
kunne høre mere om, hvad der
gøres på de kanter for at lave
forebyggende arbejde og hvilket kreative løsninger en daginstitution har i et af landets
udsatte boligområder. Globen
og den tilhørende modtageinstitution Sesam har nemlig modtaget nogle millioner
kroner fra regeringens kvalitetspulje, og derfor var den i

Og det var tydeligt, at hun kunne lide, hvad hun så. En rundtur i de mange nye og fleksible
rum gav et indtryk af en velfungerende institution, hvor
man tager trivsel og medindflydelse for børn og voksne
alvorligt, og samtidig tog sin
rolle som en slags lokal forebygger, alvorligt.
»Vi gør rigtig meget for at
bruge de midler til det forebyggende arbejde blandt børn
og unge. Vi har for eksempel
gang i en stor sprogindsats, for
det er vigtigt, at børnene kan
dansk og i det hele taget har
nogle grundlæggende kundskaber. Globen er jo placeret
i et område, hvor mange familier har problemer og den
forebyggende indsats vi gør
her, skaber bedre muligheder
for børnene og de unge for at
blive bedre integrerede og dermed få en bedre fremtid,« sagde borgmester Jesper Würtzen
(A), som var med for at tage
imod partifællens besøg. Og distriktsleder Anette Lykke og
de daglige pædagogiske ledere fortalte om Globens arbejde
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50%
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og det var tydeligt, at de var
stolte af, at kunne vise deres
projekter frem.

7LOE\GHUU¤GJLYQLQJ
»Vi har fokus på at skabe god
trivsel for både børn og voksne. Vi har gang i et tre-årigt
projekt, hvor vi har en fast rådgiver, der kan hjælpe familierne og snakke med dem og
hjælpe dem, inden de bliver
en ’sag’. Og så lægger vi stor

vægt på sproget og sørger også for, at inddrage forældrene
i det daglige. På den måde bliver de en aktiv del af stedet
og af hverdagen og lærer en
masse om samfundet og den
måde, vi organiserer tingene
på her,« siger Anette Lykke.
Mette Frederiksen spurgte
aktivt ind til de mange tiltag
og var også begejstret over, at
Globen havde knækket kurven, når det kommer til per-

sonalets sygefravær. Ved hjælp
af en fokuseret indsats fik man
ændret mentaliteten og øget
ansvarligheden personalet
imellem, hvilket betød langt
mindre sygefravær.
Efter rundturen var der tid
til lidt kaffe og frugt om spisebordet på første sal, og her
var det en synligt imponeret
justitsminster, der konkluderede på besøget.
»Det betyder meget for integrationen, at man satser massivt på sproget. Især dansk og
matematik er meget centralt
for børnenes fremtid. Især de
unge drenge har nogle udfordringer, og det systematiske
arbejde gør en forskel. Især i
et boligområde, der har nogle
sociale problemer,« sagde Mette Frederiksen.

9¥UGLHULNNHSROLWL
Men det forebyggende arbejde
kan have svære vilkår, når børnene kan gå ud ad lågen og se
deres storebrødre eller storebrødrenes venner stå lige om
hjørnet og sælge hash og være
bandeagtige. Men det problem
kan løses med en forebyggende indsats, mener Mette Frederiksen.

»Det forebyggede arbejde er
det vigtigste og det skal begynde tidligt. De gode værdier og
det integrerende arbejde skal
samles op allerede når børnene er helt små, så er det lettere at give dem nogle fremtidsperspektiver. Der vil altid være
en lille gruppe, der er svær at
nå, og der må der så sanktioner til. Men jeg tror ikke på,
at vi kan patruljere os ud af
de sociale problemer, selvom
vi generelt har et godt og velfungerende politi, der efter mit
indtryk har ganske godt styr
på mange af de unge rødder.
Det handler om at give børnene nogle gode værdier,« siger
Mette Frederiksen.
Efter kaffen gik justitsministeren ned på legepladsen,
hvor hele følget, inklusive untertegnede, frøs med anstand,
mens ministeren klappede
børn og fik en sludder med
de rødkindede rollinger.
Den store Audi rullede videre ud i landet og børnene fik en
oplevelse, mens personalet på
Globen fik et skulderklap og et
incitament til at fortsætte det
forebyggende arbejde i HedeMagleparken.
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STØRRE BLIVER DET IKKE!

Tilbuddene gælder kun 11. -14.12.2014. Priserne er inkl. moms.
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl samt udsolgte varer.
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0(172525'1,1* En lokal afdeling af Talentspejderne
ser snart dagens lys. Der er stiftende generalforsamling på
torsdag og folkene bag håber, at mange vil bakke op.
$)0,$7+206(1

mia@ballerupbladet.dk

81*( Siden 2012 har Landsforeningen Talentspejderne
tilbudt deres hjælp til unge i
Ballerup Kommune. Gennem
en mentorordning har medarbejdere på lokale virksomheder stillet sig til rådighed som
mentorer for lokale unge, der
har brug for støtte og motivation til at finde ud af, hvad de
gerne vil i fremtiden - og hvad
de kan gøre for at komme nærmere deres mål.
Mentorordningen har hidtil
været finansieret af Socialministeriets Satspulje, men nu er

tiden moden til, at den kan kører videre som lokal forening
drevet af frivillige kræfter.
Hidtil har det været udviklingskoordinator Dorte KrøllSchwartz fra Ballerup Kommune, der i samarbejde med
landsforeningen har sørget for
at matche mentorer og unge.
Men Dorte er netop gået på
pension og har overladt pladsen til sin efterfølger Nanna
Rasmussen.
Dorte har dog ikke kunnet
slippe projektet og er derfor frivillig tovholder for den nye lokalforening af Talentspejderne, som forhåbentlig snart ser
dagens lys. Der er stiftende ge-

)DNWD
TALENTSPEJDERNE OG MENTORORDNINGEN
Hvis du har lyst til at være en del af den nye lokale forening af
Talentspejderne kan du møde op til stiftende generalforsamling
O !@KKDQTO1 CGTRSNQRC@FCDMƪƪ CDBDLADQJKNJJDMƪư
Forældre, virksomheder eller andre, der ønsker at høre mere
om Talentspejderne kan kontakte udviklingskoordinator Nanna
1@RLTRRDMO SDKDENMƫƮƫƫƱƩƲƬDKKDQL@HKMRQ@A@KJ CJ
Læs mere om Talentspejderne og mentorordningen
på www.talentspejderne.dk

neralforsamling på rådhuset
på torsdag klokken 17, hvor
begge kvinder håber at se en
masse interesserede.

*RGHHUIDULQJHU
Dorte Krøll-Schwartz er klar
til at påtage sig rollen som formand i den nye lokalforening,
der skal varetage de opgaver
som hidtil har ligget i landsforeningen.
»Det bliver den nye bestyrelse, der kommer til at stå for
kontakten til virksomhederne,
mens Nanna Rasmussen står
for kontakten til klubber, skoler og andre, der har med de
unge at gøre,« forklarer Dorte
Krøll-Schwarts, der glæder sig
til det fremtidige arbejde.
Hun har selv været mentor
for en ung pige og har kun gode erfaringer med projektet.
»Vi ved at både forældre og
lærere siger, at det er helt utroligt så meget de unge rykker
sig,« siger hun.
Foreløbig har der i Ballerup
været knap 40 elever igennem
Talentspejdernes mentorordning, der er et forløb over 24
uger, som kommer til at fortsætte på samme måde frem-

over, når lokalafdelingen tager over.

)LQGWDOHQWHUQHIUHP
Ordningen er for unge i 7. til
9. klasse, derhar brug for et lille skub i den rigtige retning.
»Det er for unge, der har
brug for at finde deres talenter
og de gode sider frem,« siger
Dorte Krøll-Schwartz og suppleres af Nanna Rasmussen:
»Nogle der har brug for
lidt motivation for eksempel
i forhold til valg af ungdomsuddannelse.«
De unge henvises typisk fra
skoler, ungdomsklubber eller
UU-vejledere. Men forældre
kan også selv tage kontakt til
Nanna Rasmussen, hvis de mener at deres dreng eller pige
har behov for en mentor.
Mentorerne kommer fra forskellige lokale virksomheder.
»Vi har haft både lagerarbejdere og direktører. Det er
ikke stillingen, der betyder
noget, det vigtige er bare, at
mentorerne har et stabilt ståsted i erhvervslivet og har lyst
til at være noget for et ungt
menneske,« siger Dorte KrøllSchwartz.

FIRMAGAVER, JULEGAVER, VÆRTINDEGAVER
vi har alt til din gave

RIDESKOLE
v/exam. berider Charlotte König
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Ring på
22 92 86 42
for prøvetime
eller mere
information
r Kvalificerede ride instruktører
r Dygtige og veluddannede ponyer og heste
r Max. 6-10 ryttere pr. hold
r Børn og voksenhold samt handicapridning
r Der er hold på alle hverdage og undervisning
for både begyndere og øvede
Jonstrupvangvej 55 – 3500 Værløse
www.staldkonig.dk
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Danske æbler flere sorter, kartofler, æblemost 5 ltr. 110 kr.

KIG UD TIL OS, VI JULEHYGGER FREM TIL JUL!
ÅBNINGSTIDER
Man., ons., tors. kl. 11-18
Tirs. lukket
fre., lør., og søn. kl. 11-17

Mød os også
på Facebook

Råbrovej 58, 2765 Smørum
Tlf. 44 68 41 14
www.jordbaergaarden.dk

Vi tager dankort ,
Mobile Pay og swipp.

FORKURSUS TIL
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START I JANUAR
OG FÅ ET FORSPRING
VUCLYNGBY.DK

Nybrovej 114 • 2800 Lyngby • Tlf 4511 4200
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(5)$5,1*(5 Talentspejdernes mentorordning går ud
på, at unge i 7. til 9. klasse, der har det svært, får
en mentor fra erhvervslivet,
som kan hjælpe dem med at
få fokus på deres evner og
talenter.
I Ballerup er blandt andet virksomheden Fujitsu
gået med i samarbejdet. Vi
skrev om mentor Bjarne
Hansen og unge Thor sidste år, hvor Bjarne fortalte
om, hvorfor han havde valgt
at blive mentor:
»Det er et godt initiativ, og
det kunne være spændende
at være med og forsøge at
gøre en forskel. Det betyder
meget, at man møder de rette mennesker i sit liv og ikke
mindst i sin skoletid – personer der forstår en og vil

en det godt.«
Der aftales 24 møder af
halvanden times varighed
mellem den unge og mentoren. Her møder eleverne
personer fra erhvervslivet i
en form for frirum, her skal
de ikke vægtes og vejes.
»Thor er meget ressourcestærk og har mange stærke sider. Han har været vant
til, at der har været fokus
på de svagere sider. Men
ikke her hos os. Jeg møder
Thor uden baggrundshistorie og med åbent sind, det
er et frirum. Thors selvtillid
er blevet meget bedre, han
tror mere på sig selv. Han
er en utrolig fighter, og det
bringer ham langt, det er
han også selv stolt af,« sagde Bjarne Hansen.
mia
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INVITATION
TIL ALLE
SENIORER

KOM OG
MØD
BORGM
ESTER
JESPER
WÜRTZ
EN

Første møde er
allerede overtegnet.
Derfor afholdes

ekstra arrangement
fredag d. 20. marts
Tak for den store
interesse!

BOLIGSALG OG
SENIORLIVET EFTER
Fredag 16. januar 2015 kl. 10-11.45OVERTEGNET
i Pejsestuen i Skovlunde Kirke
Få styr på bolighandel fra A til Å, og hør om dine muligheder for
anvisning af lejebolig i Ballerup kommune. Lizette C. Byrdal fra
Nybolig inviterer til inspirationsmøde omkring et trygt og troværdigt boligsalg og ikke mindst livet efter. Borgmester Jesper
Würtzen giver sit bud på et aktivt seniorliv i en aktiv kommune
og muligheden for at bo godt som senior.
Tilmeldingsfrist 13. januar 2015 til:

DAGSORDEN:
10:00: Velkomst ved Lizette C. Byrdal
10:05: Borgmester Jesper Würtzen
– aktivt seniorliv i en aktiv kommune/
mulighed for anvisning af seniorbolig
10:45: Lizette C. Byrdal
– bolighandel fra A til Å.
11:10: Byggesagkyndig og energikonsulent
Peter Larsen fra Bygtech fortæller om
tilstandsrapport, el-rapport og energimærke
11:30: Afslutning og spørgsmål

Nybolig Lizette C Byrdal, Bybuen 4, 2740 Skovlunde,
tlf.nr. 44 61 25 25, email: lcb@nybolig.dk

Nybolig
Lizette C. Byrdal

Vi byder på en kop kaffe og lidt sødt!

Skovlunde:
Bybuen 4 · 2740@nybolig · Tlf. 4461 2525
Ballerup:
Centrumgaden 5, 1. · 2750@nybolig.dk · Tlf. 4466 8866
Smørum-Måløv: Flodvej 75K · 2765@nybolig.dk · Tlf. 4461 2520
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En ommer!

Vedrørende de
ældres madtilbud

...debat

...debat
9LOO\%¥N,YHUVHQ
Udbyvej 2A, Skovlunde

VEJ: Der sker meget på Åbyvej i Skovlunde i øjeblikket.
Fortovet i den ene side er ved
at blive renoveret, og man er
også ved at lave hastighedsreducerende tiltag med 40 km/t
zone. Vi burde alle være glade.
Men det virker besynderligt,
at man tæt på Ejbyvej etablerer en bred ø af granit inde
på vejbanen, så cyklister i den
ene retning tvinges ud i samme spor som biler og busser,
medens der i den anden side
er en sluse til cyklister helt
uden biler.
Det vil skabe mange farlige situationer, som fysisk går
ud over de svage trafikanter cyklisterne.
Samtidig vil fodgængere på
fortovet opleve store busser og
lastbiler køre forbi i en halv

5XWK:DLQ
Tornerosevej 83, st.th., Herlev

(QQDERWLOE\YHML6NRYOXQGHXQGUHUVLJRYHUKYDGGHQQHKHOOHVNDOWLOIRU"
meters afstand. Et enkelt fejltrin eller en uoverlagte bevægelse på fortovet kan blive fatal
for fodgængere, ikke mindst
børn, der ikke altid forstår
trafikken.
Hverken entreprenørens
teknikere eller andre borge-

re, jeg har talt med, kan forstå, hvorfor man ikke adskiller
trafiktyperne ved at anbringe
det ene spor til biler midt på
vejen og etablere brede cykelsluser i begge sider. Det vil øge
sikkerheden for både fodgængere og cyklister.

Hvorfor bruge en fjerdedel
af vejbanen til en kostbar overflødig granit-helle, når den kan
bruges til en cykelsluse? Det
må da selv folk på rådhuset i
Ballerup kunne se er tåbeligt.
Altså – en ommer.

Vi vil samle og styrke specialkompetencerne
...debat
3HWHU
$OV $
Formand for
Børne- og Skoleudvalget i Ballerup Kommune

6.2/( Kære
Mette Jørgensen. Tusind tak for dit indlæg i Ballerup Bladet fra den 27. oktober,
og tak fordi du minder mig om
indlægget. Jeg forstår til fulde
dit ønske om at få ro omkring
dit barns skolegang. Det er
grundlæggende også den ambition, et stort flertal i Kommunalbestyrelsen har. Det kan
synes lidt paradoksalt, at vi laver om for at skabe ro, og jeg

Nu forstår
jeg det!
...debat
-DQ$DJDDUG
Magleparken 62, 3.tv., Ballerup

%(6. )7,*(/6( Jeg har
længe undret mig over, at
man i Ballerup Kommune
har accepteret, at eleverne på Hedegårdsskolen fra
deres klasseværelser dagligt kan se 10-15 personer
stå og drikke øl og ryge
hash hele dagen, plus livligt salg af hash.
Men så hørte jeg i radioen, at Ballerup er den
kommune i Danmark, der
er dårligst til at få folk i
beskæftigelse, så nu forstår jeg det meget bedre.

anerkender ligeledes, at vi kan
se forskelligt på, hvad der skal
til for at skabe ro.
Et stort flertal i Kommunalbestyrelsen har foretaget
en samlet vurdering af de lokale og overordnede forhold,
som folkeskolen skal leve op
til. På den baggrund har vi besluttet en ambitiøs skolestruktur, der har tre hovedformål:
Vi vil styrke ledelsen af det
pædagogiske arbejde tæt på alle børn og alle medarbejdere.
Vi vil styrke alle de faglige miljøer. Endelig vil vi fastholde et
skoletilbud i alle vores nuværende skoleområder. En del af
styrkelsen af de faglige miljøer
er at samle kompetencerne på
specialundervisningsområdet.
Jeg er helt klar over, at
det for den enkelte forælder
kan være frustrerende, at det

Her kan jeg nævne flytningen
af børn med autisme og ADHD
fra den tidligere Parkskolen til
den nuværende Kasperskole.
I øvrigt viser Kasperskolerne
hver dag, at det er muligt at
skabe et meget velfungerende
og anerkendt specialundervisningstilbud, hvor der både er
børn med ADHD og autisme.
Kasperskolen er ligeledes anerkendt i de faglige miljøer
for deres undervisningstilbud.
Jeg er derfor helt overbevist
om, at vi også kan løse denne
opgave til gavn for jeres børn.
Jeg vil tage initiativ til, at
administrationen, der har ansvaret for flytningen, arrangerer et møde for jer, således at
flytningen kan ske på de mest
betryggende vilkår.

Intet behov for parkeringskontrol
...debat
(ULN*UDƨ
Ingevej 32A, Skovlunde

3$5.(5,1* I Ballerup Bladet
den 2. december vil Ballerup
Kommune, ved Helle Tiedemann, indføre parkeringskontrol i alle kommunens tre bydele. Det sker under påberåbelse af, at der hersker parkeringskaos mange steder og at
mange bilister parkerer ureglementeret.
Som eneste eksempel frem-

hæves, at der skulle være parkeringskaos ved Netto i Egebjerg Bygade. Det er et postulat grebet helt ud i luften. Der
er intet kaos. Der er godt nok
kun få parkeringspladser, men
ingen bilister parkerer af den
grund ureglementeret og generer trafikken ind og ud af
kvarteret.
Hvad er så årsagen til at
kommunen ønsker parkeringskontrol? For at skabe bedre pforhold? Nej - for uanset at man
påberåber sig, at det ikke sker
for at skaffe kommunen ekstraindtægter, så er det det, der
er hensigten.

Der er intet behov for parkeringskontrol, for der er ingen parkeringsproblemer af
betydning i kommunen. Det
kan langt hovedparten af de
lokale bilister skrive under på.
Indførelse af parkeringskontrol kan derfor kun opfattes som en uvenlig handling
overfor kommunens beboere.
Det vil også medføre opstilling af skilte, som bilisterne
hele tiden skal forholde sig for
at undgå »dummebøder«- det
ligner noget, man godt kunne
kalde chikane.

Vedrørende borgerservice
...debat
)UDQN9HVWVNRY
Gl. Skovlundevej 50, 1., Skovlunde

Ballerup Bladet

medfører, at ens barn skal flytte skole. Jeg ved godt, at I er
glade for jeres nuværende tilbud og for de medarbejdere,
der arbejder med jeres barn.
Det er godt.
Som politikere skal vi tage
hånd om alle børns behov, og
det mener vi, at vi samlet set
gør med den nye skolestruktur. Vi er meget opmærksomme på, at børn med særlige behov har brug for en veltilrettelagt flytteproces. Det agter
vi også at sikre.
Lad mig derfor rette en mulig misforståelse. Vi har ikke
tænkt os at samle børn med
autisme og ADHD i de samme klasser. Vi har tænkt os at
samle de pædagogiske kompetencer.
Vi har god erfaring med at
håndtere disse flytteprocesser.

',*,7$/ I dagene omkring 1.
december blev det offentligt
kendt, at ældre medborgere,
der har fået lov til fortsat at

modtage post fra det offentlige
i papirudgave, fremover skal
bruge digital post ved ansøgninger om hjælp fra myndighederne.
Det vil klæde Ballerup kommune, hvis den fortsat vil modtage ansøgninger fra disse borgere i papirudgave. Det er urimeligt, at borgere, der nyder
deres velfortjente otium efter

et arbejdsomt liv, skal ydmyges
og gå tiggergang til bekendte
eller andre, for at kunne opfylde det offentliges krav om
digital post ved henvendelser.
Ballerup, der roser sig af at
være en fattig kommune, har
vel råd til at hjælpe disse borgere, i hvert fald hvis man ser
på, hvad kommunen ellers har
råd til.

/'5( Til Lolan Marianne Ottesen. Det er med undren jeg
læser dit svar på Benny Rährs
indlæg i Ballerup Bladet.
Du skriver ikke hvornår du
forvente at den omtalte evaluering er tilendebragt, så der
kan igangsættes forbedring af
madtilbud til Ballerup Kommunes ældre? Da der er blevet gjort opmærksomt på problemet siden foråret 2014, kan
man frygte det bliver et helt år,
hvor de ældre bare har måttet
affinde sig med det bestående.
Du skriver heller ikke, hvad
har du gjort for at den miserable borddækning ikke gentager sig? Personalet/vikarer

skal da vide, at det ikke accepteres af Ballerup Kommune.
Hvis det er fordi de ikke ved
hvad der skal serveres, må der
laves en tilgængelig madplan
de kan læse i.
Har du foranlediget, at der
bliver afholdt et nyt samråd
mellem dig og de pårørende
som mødte op, uden at træffe
lederen af Køkken Ballerup?
Det er ikke særligt befordrende for samarbejdet mellem
Ballerup Kommune og de pårørende, når de ikke bliver
taget seriøst. Det vil vel også
være nyttigt, at bruge deres
meninger/oplevelser til evalueringen.
Jeg kan i øvrigt oplyse, at
min mor får leveret mad, der
skal varmes i mikroovn, fra
Din Private Kok. Heller ikke
herfra er kartofler og gulerødder kogt tilstrækkeligt.

Kommentar til indlæg
om ældremad
...debat
%HQWH/DUVHQ
Axel Juels Alle 59, Ballerup

/'5( Det er da utroligt, at
ansvarlige personer på plejehjem i kommunen lader sådan
noget ske uden at reagere og
ændre - skræmmende!
Er de ligeglade, fordi det jo
ikke er dem, det går ud over?
Allerførst skulle personaleansvarlige, som ansætter, på
et kursus og lære at ansætte
personale til korrekt job. Og
alle de kolde personaler, som
er på job med pleje af svage
mennesker, skal da bare helt
fjernes fra jobbet og ud og lave
noget helt andet.
Gule ærter medkniv og gaf-

fel. Føj for den lede for en ligegyldighed på jobbet. For totalt fejlplaceret er de da, når
de kan gøre sådan noget. Væk
med dem fra plejesektoren.
Og det er altså ikke alt, som
kan undskyldes med at der
mangler penge. Næstekærlighed og omsorg kan gøre meget.
Og det ville have klædt Lolan
M. Ottesen at fortælle om, at
hun lige nu og her havde instrueret om korrekt pleje og
tjekket køkkenet, i stedet for
det vattede svar med, at vi venter på penge, og vi prøver at
tjekke, det bliver bedre senere.
Hvad med dem som ikke plejes eller gives ordentlig mad
lige nu. Det er jo der, de svage
får kræfter og glæde i hverdagen, når de måske ikke er så
mobile mere.

Åbent brev til
kommunalbestyrelsen
...debat
0LFKDHO(JHOXQG IRUPDQG
På vegne af BUPL Storkøbenhavn

6.2/(5()250 Kære politikere i Ballerup Kommune. I har
med budgetaftalen nu fravalgt
den folkeskole, I stillede Ballerups forældre, børn og ansatte
i udsigt.
Pædagoger og ledere i kommunen har fra begyndelsen
hilst folkeskolereformen velkommen. Det ved I. Og en lokal
arbejdstidsaftale blev indgået,
så der var et minimum af forberedelsestid for pædagogerne, der med reformen også var
tilset en rolle som forandringsagenter for blandt andet de op
mod 20 procent unge, der ikke færdiggjorde folkeskolen, så
de kunne komme videre med
en uddannelse og på sigt klare sig selv.
Aftalen var baseret på et tillidsfuldt samarbejde i respekt
for både de pædagogfaglige og

lærerfaglige kompetencer, og
som parterne mente var mulig
at effektuere i folkeskolereformens ånd.
Med det netop vedtagne
budget har I imidlertid valgt
at skære den folkeskolereform,
I forestillede jer, væk. Et velment ønske om at nedsætte
forældrebetalingen med 200
kroner i BFO’erne skal nu finansieres ved, at skolepædagogerne som konsekvens sidder
tilbage uden tid til forberedelse og samarbejde med lærerne omkring den understøttende undervisning. Samtidig vil
mange i praksis skulle være to
forskellige steder på nøjagtigt
samme tidspunkt.
I en opstartsfase er det næsten umuligt at forestille sig,
hvad tankerækken bag er. Vi
må i hvert fald konstatere, at
en lokalaftale udfærdiget i respekt, er brudt, og at konsekvensen er, at tæppet rives
væk under en skolereform,
der i den grad har brug for
at få fodfæste.

'(%$7_ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʅʇ

Fejl i udtræk på adresser
GHEDW
/DUV$OJUHHQ
Afsnitsleder i center for miljø og
teknik

%5(9( Kære Hanne Ladegaard. Tak for dit læserbrev vedrørende de fire enslydende breve om vejbump i Skovlunde.
Der er desværre sket en fejl,
da vi lavede det elektroniske
udtræk på adresser. Frem for
at sende til en enkelt beboer i
husstanden, er brevene blevet
sendt til samtlige. Det er beklageligt, og vi vil fremadrettet være opmærksomme på, at
det ikke sker igen.
I forhold til indholdet af brevet, så har du ret i, at du ikke

bor på de berørte veje, men vi
har vurderet, at et vejarbejde i
denne størrelsesorden, vil kunne have en indvirkning på dit
lokalområde, og derfor var din
husstand med i udtrækket.
Jeg vil gerne takke for dine input i forhold til informationsniveauet ved kommende
vejarbejder, og at det muligvis er tilstrækkeligt at informere via Ballerup Bladet til
de borgere, der ikke er direkte berørte.

Fødselsdags/jule-ønske
GHEDW
3HU0RUWHQVHQ $
Medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup

0,/- Når
man lige har
haft fødselsdag og det
snart er jul, må man da godt
ønske. Og her ønsker jeg, at
vi tager fat på tidens vigtigste
spørgsmål; klima- og miljøændringer.
Det jo lige meget hvis vi får

lavet gode skoler, BFO, veje, ældre boliger, gode uddannelser,
fuld beskæftigelse osv., hvis vi
ikke passer på moder jord.
Vi må have sat dette problem på dagordenen og lagt
ind i fremtidens budgetter. Her
må vi have visioner og ambitioner, der er lige så tårnhøje
som problemet.
Jeg kunne godt tænke mig,
hvis Ballerup blev fyrtårnet i
hovedstadsregionen omkring
samarbejdet mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen. Hvordan
vi får udviklet løsninger sammen.
Vi har det hele her; de grøn-

ne virksomheder, uddannelsesstederne og ja, Ballerup er godt
med det grønne »Men vi kan
altid gøre det lidt bedre« som
vores tidligere borgmester Ove
E. sagde.
Omkring det samarbejdet
kommunerne imellem må der
arbejdes på kollektive løsninger i fælleskab. Busdriften har
kommunerne sammen her i
regionen, lad os da få afprøvet nogle fossilfri busser, og
vi må have lov til at spare op
til løsninger af dette. Da dette
både er det dyreste og største
problem.
Dette kræver selvfølgelig at
alle 29 kommuner i regionen

trækker på samme hammel.
Men det skal vi også, alternativet er ikke til at tænke på.
Vores egne nærområder og
grønne ildsjæle som Grønt Råd
skal på banen, grundvandet
må vi også sikre, samtidig
med vi bevare grønne og blå
områder til rekreation og nydelse for vores borgere.
Nogen siger så: Det hjælper
jo ikke noget alligevel, for de
andre fortsætter med at udlede
CO2. Til det er bare at sige; de
andre ønsker også en fremtid
for deres børn og moder jord.
Lad os nu komme igang, det
jo kun et juleønske med operation red moder jord.

//// )5$%$//(583%/$'(7'.
Du kan kommentere artikler og indlæg på Ballerup Bladets hjemmeside,
www.ballerupbladet.dk. I denne spalte bringer vi de kommentarer, der i
ugens løb har været på læserbrevene og artiklerne.

.RPPHQWDUHUWLOO¥VHUEUHYHWś3OHMHKMHPVEHERHUHS¤VODQNHNXUśDI%HQQ\5£KU
$/,&(57+8/(6(1 Kan ikke forstå din utilfredshed med
maden på Lindehaven, jeg har lige haft min ven deroppe
i over en måned, og der var maden både indbydende og
veltillavet, min ven var under alle omstændigheder både
tilfreds og kom sig hurtigt.
Vi så heller ikke noget træt personale, men derimod nogle
meget dygtige og hjælpsomme personaler, heller ikke så vi
nogen der lakerede sine negle, men måske har det været
en beboers negle, vi så det aldrig.
Vi har kun ros og et kæmpe stort tak, for en så flot og
vidunderlig oplevelse på Lindehaven som, den Arne Chr.
Jørgensen fik under sit måned lange ophold.
Vi som pårørende tager jo ikke skade af, at hjælpe med
når vi er der på besøg, hvor man kan sidde og tale med
andre beboere og få en tår kaffe, og hygge os alle så ingen
føler sig glemt af familien.

)2576 7'(%$77(1
På www.ballerupbladet.dk kan I
fortsætte debatten om disse eller alle mulige andre emner.
I bunden af alle artikler og læserbreve finder I et ’svarfelt’, hvor I
kan skrive jeres kommentar.
Vh. Redaktionen

Efter 31 år som
praktiserende læge
i Ballerup har jeg
fået mulighed for,
at gå på pension med
udgangen af året.
I stedet indtræder speciallæge i almen medicin
Kristina Lundin i klinikken der videreføres i
kompagniskab med lægerne Maria Joensen,
Susanne Reymann og Anna Hauge.
Tak til patienter, kollegaer, Kommunalforvaltningen
og andre samarbejdspartnere for 31 gode år.
Reception fredag D. 19.12.14. kl. 13-15. i klinikken.
Med venlig hilsen Morten Vogelsang
Lægerne Sct.Jacobsvej.

Ballerup
Ballerup Centret
Tlf. 9632 5223

Bestil synstest på louisnielsen.dk
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)2'%2/' Når sæsonen igen
bliver fløjtet i gang til april,
er det stadig med Kim Wiborg
ved Måløv-roret.
Tirsdag den 2. december forlængede Måløv Boldklub aftalen med klubbens nuværende
cheftræner, så Kim Wiborg også i 2015 vil være i spidsen for
klubbens flagskib.
»Efter et meget succesfuldt
efterår er det glædeligt, at vi
kunne blive enige om et fortsat samarbejde,« siger Måløv
Boldklubs formand Brian Rasmussen.
Klubben førstehold topper
ved vinterpausen Serie 3 som
ubesejret, og har spillet en rigtig god omgang fodbold. Kim
Wiborg har siden overtagelsen i sommeren 2014 været
en vigtig brik, da han dygtigt
har bygget videre på Rene Kristiansens (nu BSF) grundsten,
og den gode forårssæson som

holdet præsterede.
»Vi ved at det var et stort
ønske fra den samlede spillertrup, at forlænge med Kim, så
vi er glade og stolte af at det
lykkedes,« fortsætter Brian
Rasmussen.
Cheftræner Kim Wiborg udtaler:
»Taktisk har vi fået en god
platform, som truppen fungerer godt med. Dertil kommer,
at der i alle spillets faser er blevet lagt nogle ekstra procenter
på min forgængers gode arbejde, så vi står godt rustet til at
arbejde positivt videre i 2015
med oprykning som den klare
målsætning.«

.LP:LERUJLQVWUXHUHU
WURSSHUQHLXGHNDPSHQ
PRG%DJVY¥UG%.

Fantastisk kortbane DM
SVØMNING: Svømmeklubben
Triton Ballerup havde et fantastisk kortbanemesterskab i
Bellahøj i slutningen af november. Der blev sat 60 personlige rekorder og seks klubrekorder.
Det blev til nogle flotte resultater og ikke mindst medaljer.
Katrine B. Hansen tog guld i
både 200 og 400 meter medley.
Helena Berg Wenk vandt sølv
i 1500 meter fri. Og på 4x200
meter fri fik Helena, Emma,
Katrine og Amanda bronze det samma gjorde Katharina,
Katrine, Nanna og Amanda på
4x100 meter medley.
Katrine var seks sekunder
under kravtiden i medley til
at blive udtaget til at komme
med til Nordiske Junior Mesterskaber i Väsby, Sverige næste weekend.
»Alle juniorpigernes holdkapper var på niveau med
de holdkapper seniorpigerne
svømmede sidste år til DMKort. Dermed er vores talentudvikling i rivende udvikling,
for vores seniorpiger har rykket deres niveau yderligere og
svømmer hurtigere end nogen
sinde i deres holdkapper,« fortæller Erik Berg fra Triton.
Drengenes holdkapper har
også forbedrede sig meget, og
nærmer sig de gamle klubrekorder. Endvidere blev Karim
Møller nummer fire i seniorrækken i 400 IM.
»Vi havde et fantastisk mesterskab, hvor der var rigtig
mange ting der lykkedes - og

:ROISDFNYDQGWVXYHU¥QW
%$6.(7%$// Copenhagen Wolfpack mødte onsdag Aalborg
Vikings for anden gang i turneringen. Første kamp vandt
Wolfpack, som er et af topholdene i ligaen med 26 point,
mens Aalborg Vikings endnu
har en sejr til gode.
Og det blev ikke denne gang,
at der blev ændret på det, for
et tændt Wolfpack-hold trak en
stor sejr hjem på 90-67.
Wolfpack kom med Christian Thomsens tre treere i træk
godt fra start og førte efter fem
minutter med 14-7.
Aalborg Vikings fik justeret
deres spil efter en timeout og
kom med i kampen. Med to treere sidst i perioden fik Wolf-

pack en føring på 26-45.
Fire minutter inde i 2. periode var Wolfpack foran med
20 point efter flotte dunks af
Jyles Smith og treere fra Casper Hesseldal. Aalborg Vikings indkasserede både en
usportslig fejl og herefter en
teknisk fejl og måtte igen justere deres spil - og fik reduceret Wolfpacks føring til 41-23.
Aalborg Vikings kom bedst
fra start i 3. periode med scoringer af blandt andre Demetrius Phillips og Kasper Serritzlew. Kampen bølgede frem
og tilbage resten af perioden,
som endte 61-37 til Wolfpack.
Kasper Serritzlew lavede en
trepoints scoring i starten af

4. periode og reducerede Wolfpacks føring til 64-50. De to
tidligere Viking-spillere Ryan
White og Christian Thomsen
satte hver en treer, efterfulgt af
endnu en, som Iffe Lundberg
stod for. Dermed blev den sidste spænding i kampen slukket, og Wolfpack trak sejren
hjem med 90-67.
Topscorer for Wolfpack: Ryan White, 18 p, Casper Hesseldal 17p og Christian Trap
Thomsen Næste kamp spilles i Skovlundehallen fredag
den 12. december klokken 20,
hvor Wolfpack møder Team
FOG Næstved.

,QGO¥JWLO6SRUWHQ

.DWULQH%+DQVHQWRJJXOGLE¤GHƯƭƭRJƱƭƭPHWHU
PHGOH\RJEOHYGHUPHGRJGREEHOWGDQVNMXQLRUPHVWHU
endnu engang formåede vi at
flytte vores niveau rent tidsmæssigt, placeringsmæssigt,
teknisk og breddemæssigt. Vi
ser således meget positivt frem
mod DM-L til sommer 2015,«
udtaler elitecheftræner Mor-
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Advokatﬁrmaet
Ulrik Møller

Din lokale
advokat tilbyder:

ten L. Marstrand.
mia

6'$1%,'5$*(5'8 På Ballerup Bladet vil
vi gerne have en så levende sportsside som
muligt hver uge. Derfor vil det være rigtig
fint, hvis de lokale klubber sender bidrag
fra weekendens kampe og dyster. Bidrag
kan være både tekst og foto.
Praktisk foregår det sådan her:
• Sporten i Ballerup Bladet skal først og
fremmest referere fra de lokale sportsbegivenheder, som har fundet sted i den forløbne uge.
• Er der brug for større omtale eller måske en for-omtale af en kommende sportsbegivenhed, så tag kontakt til os, så finder
vi ud af noget.
• For at vi kan disponere siden bedst muligt, så kræver det, at I foreninger skriver

til os senest fredag morgen på email: red@
ballerupbladet.dk, om I sender noget til os
i løbet af weekenden. På den måde kan vi
afsætte pladsen på forhånd. Det endelige
materiale skal vi have på mail senest mandag morgen klokken 9.00.
• I kan sende både tekst og billeder.
• Teksten skal helst ikke fylde mere end
1000 anslag med mellemrum (da vi gerne
vil have så mange indlæg fra så mange foreninger som muligt med), og billederne skal
være i jpg-format i høj opløsning (mindst
200 dpi).
• Vi redigerer tekst og billeder til, så de
passer ind på siden.

Jørgensen’s Auto

www.joergensens-auto.dk

Tilbyder reparation
& service

Poul Jørgensen

DE FRIE VÆRKSTEDER
Riskær 4• Smørum • 44 65 03 10 • mobil 21 91 78 74

Ballerup Bladet
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9LQGELOOHWWHUWLO(YHQW\UWHDWUHWVMXOHPXVLFDO
-8/((9(17<5 Eventyrteatret er traditionen tro på plads i Glassalen i Tivoli i hele december måned. Vi har fået
ƲQJUHQHLHQVWDNELOOHWWHUWLOGHUHVMXOHPXVLFDOś-XOHQV9RJWHUHśVRPYLXGORGGHUWLOO§VHUQHDI%DOOHUXS%ODGHW
$)0,$7+206(1

(YHQW\UWHDWUHWKDUL¤UNDVWHW
VLJRYHUMXOHPXVLFDOHQ
ś-XOHQV9RJWHUHśVRPNDQ
VHVLGHFHPEHUL*ODVVDOHQL
7LYROL)RWR2OH0RUWHQVHQ

mia@ballerupbladet.dk

.21.855(1&( Når vintermørket sænker sig over Tivoli og
julelysene tændes, er det traditionen tro tid til Eventyrteatrets julemusical i Glassalen.
For femtende år i træk skruer 25 unge teatertalenter op for
julestemningen i en times tempofyldt og stærkt underholdende juleeventyr om at bruge sine kræfter rigtigt.

at bevare vores allesammens
dejlige jul?

9LQGELOOHWWHU

2PIRUHVWLOOLQJHQ
Den magtfulde Doktor Extremus har bortført en gruppe
unge nisser med helt specielle evner og holder dem skjult
i nisseasylet Bjældebo. Her bliver ’klienterne’ dopet med medicin i nisseøllet, så de glemmer alt om deres familier og
mister ethvert initiativ.
Doktor Extremus’ skumle
plan er at få de unge og umodne supernisser til at aflægge
deres nissehuer og bruge deres
superkræfter til at bekæmpe
Julemanden og afskaffe julen.
Heldigvis bliver planen opsnappet af den invaliderede tidligere juleforkæmper,
Professor X-Madsen, som får

kontakt til de unge nisser ved
hjælp af sine genvundne telepatiske talenter.
Fra sin kørestol kæmper

den desillusionerede veteran
en brav kamp for at genoptræne de slumrende supernisser
og rekruttere dem til en gen-

skabelse af Julemandens legendariske task force, Julens
Vogtere.
Men kan den nedslidte ve-

teran få de unge, umodne supernisser til at bruge deres
kræfter rigtigt og kæmpe for
det ædleste af alle nisseformål:

Ballerup Bladet har fået 12 billetter til Julens Vogtere og vil
derfor gerne sende tre lokale
familier en tur i Tivoli.
Vi udlodder tre gange fire
billetter til Eventyrteatrets julemusical i Glassalen - og billetterne giver desuden gratis
adgang til Tivoli, der er pyntet op til jul.
Vinderne kan frit vælge
mellem de fire forestillinger
lørdag den 27. december klokken 12 eller søndag den 28. december klokken 12, 14 eller 16.
For at deltage i konkurrence
skal du gå ind på vores hjemmeside www.ballerupbladet.dk
under fanen ’konkurrencer’ og
svare rigtigt på konkurrencespørgsmålet senest mandag
den 15. december klokken 9.

Nyåbnet I Centrumgaden
EMMA´S GAVEARTIKEL LAND

S p a r p en g e p å ju le g a ve rn e n u

Vi har et bredt udvalg af
spændende varer
f.eks.:

• køkkenudstyr
• Brugskunst
• Småmøbler
• Husholdningsartikler
• Børnetøj
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Lactocare ﬁber: Letopløselige
ﬁbre og 3 milliarder levende
mælkesyrebakterier fra 4
forskellige stammer.
Konsistensen er ﬂydende som
vand og med smag af appelsin.

A

Lactocare Fiber – et unikt 2-i-1 tilskud af mælkesyrebakterier og ﬁber

SYR E BAK TE

Uden laktose-, gluten eller gelatine.

Læs mere på Lactocare.dk

AG
KOM OG SDM. 12
FREDAG

-50%
PÅ ALT BØRNETØJ
Børnetøj i hele kælderen

Samt mange andre spændende tilbud!
BALLERUP APOTEK
&HQWUXPJDGHQ7OI

EMMA´S GAVEARTIKEL LAND
Centrumgaden 29 – Ballerup
Telefon 52 50 45 66
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Køb nu
betal til februar
Få et kontokort til
Ballerup Centret
KUN 1% PR. MD.

KONTOKORT
HURTIG KREDIT
TIL MERE END
60 BUTIKKER

Få en konto med en lav rente – kun 1% pr. md.
Årlig nominel rente på kun 12,68%. Konto indtil
10.000 kr. ingen udbetaling og nul oprettelsesgebyr.
ÅOP 15% ved 100% kreditudnyttelse af lån på
10.000 kr. med 1 års løbetid. Der kan handles på
kortet indtil 31. december 2014.

KUNDEKORT

0 renter og 0 oprettelsesgebyr
Med et kundekort kan du gå julen i møde uden at
bekymre dig om kontanter eller overtræk. Udligner
du kontoen hver måned, er der ingen renter.
Medbring venligst billede-ID, de tre sidste måneders
lønsedler og sygesikringsbevis ved ansøgning.
Kig ind hos konto- og kundeservice
på nytorv 1. sal eller læs mere på
www.ballerupcentret.dk

GAVEKORT
til Ballerup Centret
ALTID ET HIT

3

BALLERU P CENTRET. D K
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Kæmpe Julelotteri i
Centrumgaden
fra den 2. december.
Køb lodder hos disse butikker:
Danske Bank - Mio Mondo
Arbejdernes Landsbank - EDC
Botex - NH Jørgensen

Alle præmier kan afhentes fra
tirsdag den 9. December
hos Holger Hansen sko
"MMF$FOUSVNHBEFOTCVUJLLFSOTLFS
SJHUJHHMEFMJH+VMFIBOEFMUJMBMMF
WPSFTLVOEFSy

Lodderne koster kr. 10,Se om du har vundet med det samme

Kæmpe Julelotteri I Centrumgaden
Køb julelodder når du handler ind til jul mere end 100 præmier til en værdi på over kr. 20.000,Lodder koster kun 10,- pr. stk. og kan købes i følgende butikker: Danske Bank - Mio Mondo - Arbejdernes Landsbank - EDC - Botex - NH Jørgensen

Vind en juleaften
til 6-8 personer.
Danske Bank og Eurospar
har doneret denne
ﬂotte præmie, som sikre
vinderen en juleaften
med alt hvad hjertet
begærer og lidt til

Samlet værdi ca.
kr. 5.000,VIND PRÆMIER FRA FØLGENDE BUTIKKER
tApoteket forkælelsespakke
tApoteket forkælelsespakke
tArbejdernes Landsbank-EFS1VOH
tArbejdernes Landsbank-EFS5PJMFUUBTLF
tArbejdernes Landsbank4QPSUTUBTLF
tBallerup BladetJOESZLFOEPCCFMUUJMMZLLF
BOOPODFWSEJLS 
tBallerup BladetJOESZLFOEPCCFMUUJMMZLLF
BOOPODFWSEJLS 
tBallerup Bladet JOESZLFOEPCCFMUUJMMZLLF
BOOPODFWSEJLS 
tBallerup Bladet JOESZLFOEPCCFMUUJMMZLLF
BOOPODFWSEJLS 
tBallerup BladetJOESZLFOEPCCFMUUJMMZLLF
BOOPODFWSEJLS 
tBallerup LåseFOQFOHFLBTTF FLTUSBIOHFMÌT
tBallerup LåseFOQFOHFLBTTF FLTUSBIOHFMÌT
tBallerup LåseFUTUL"CVTIOHFMÌT
tBallerup LåseFUTUL"CVTIOHFMÌT
tBiblioteket #PH.FUUF'VHM'SBLPODFQUFSOF
WSEJLS 
tBotex 4FOHFTUY YDNWSEJLS
tBotex 1PTFNFEWJTLFTUZLLFS HSZEFMBQQFS HSJMM
IBOETLFPHFOLBSLMVEWSEJLS
tCafe Laquard 8FFLFOECSVODIGPSQFST
tCafe Laquard 8FFLFOECSVODIGPSQFST

Centrumgaden

tCafe LouisHBWFLPSUCSVODIGPSQFSTPOFS
tDanboligTUL4QPSUTUBTLF
tDanboligTUL4QPSUTUBTLF
tDanske Bank&OEFKMJHKVMFBGUFONFEEFUIFMFUJM
QFSTPOFSKVMFHBWFS NBOEFMHBWF KVMFUSNW
LS 
tDanske BankTULHSBWFTLF
tDyrlægehuset4OBDLLVSWUJMIVOE
tEDC TULNVMFQPTFSNPWFSSBTLFMTFS
tEurospar&OEFKMJHKVMFBGUFONFEEFUIFMFUJM
QFSTPOFS4UFH BOE WJO TVSUTEU
tFlair for hair4IBNQPP DPOEJUJPOFS IÌSLVSGSB
*%IBJS&MFNFOUTTFSJFWSEJ 
tFlowers %BHFOTCVLFUU
tFlowers %BHFOTCVLFUU
tFluggerMUSIWJEWHNBMJOHnàHHFSGàUFY
WSEJ HSBUJTUPOJOH
tFox & Jane(SEFUTFMWILMFOJTTF
tFrisør studio 22TULLMJQWSEJ 
tJyske Bank5PJMFUUBTLF
tJyske Bank4QBSFCTTF
tJyske Bank #SOFSZHTL
tMajid Haircut4IBNQPPPHWPLTWSEJ 
t Mio MondoTULnPUUSLMEF
WSEJ QSTUL
t Mio MondoTULnPUUSLMEF
WSEJ QSTUL
t Mio MondoTULnPUUSLMEF
WSEJ QSTUL
tNordeBQBSMCFTUSNFS
FOTQPSUTUBTLFTBNUFODBOWBTTLVMEFSUBTLF
tPostpubbenESJOLTJCBSFO
tPostpubbenESJOLTJCBSFO
tRAM *FUTULJOESBNOJOHBGGPUPJQBTTQBSUPVU
tSydBank 3ZHTLnFFDFUQQFNHVNNJVOEFSMBH
tSydBank4QPSUTUBTLFnFFDFUQQF
tThe Burger Ballerup ApSTULHBWFLPSUWBMHGSJ
CVSHFSNFOV
tThe Burger Ballerup ApSTULHBWFLPSUWBMHGSJ
CVSHFSNFOV

tThe Burger Ballerup ApSTULHBWFLPSUWBMHGSJ
CVSHFSNFOV
tEmmas Gaveartikel land TUNFEMZTFTUBHFS
WSEJLS 
tEmmas Gaveartikel land4UPSMZTFTUBHF
WSEJLS 
tEmmas Gaveartikel landHJHBOUMZTFTUBHFWSEJ
LS 
VIND GAVEKORT I FØLGENDE BUTIKKER
tEmmas MadTULÈLS 
tEmmas MadTULÈLS 
tMJ BlomsterTULÈLS 
tMJ BlomsterTULÈLS 
tEsperia PizzariaTULÈLS 
tEsperia PizzariaTULÈLS 
tSalon ØstbergTULÈLS 
tSalon ØstbergTULÈLS 
tSkjoldBurneTULÈLS 
tSkjoldBurneTULÈLS 
tSkjoldBurneTULÈLS 
tSkjoldBurneTULÈLS 
tSkjoldBurneTULÈLS 
tSlik paradis TULÈLS 
tSlik paradisTULÈLS 
tSlik paradisTULÈLS 
tNH JørgensenTULLS 
tNH JørgensenTULLS 
tNH JørgensenTULLS 
tNH JørgensenTULLS 
tNH JørgensenTULLS 
tMio MondoTULLS 
tHanne HoveTULÈLS 
tHanne HoveTULÈLS 
tHanne HoveTULÈLS 
tHanne HoveTULÈLS 
tHanne HoveTULÈLS 
tMagic skønhedssalonTUL 
tMagic skønhedssalonTUL 
tHolger Hansen SkoTULÈLS 
tHolger Hansen SkoTULÈLS 

tFrisør CawiTULÈLS 
tFrisør CawiTULÈLS 
tFrisør CawiTULÈLS 
tDin TøjmandTULÈLS 
tDin TøjmandTULÈLS 
tDin TøjmandTULÈLS 
tDin TøjmandTULÈLS 
tDin TøjmandTULÈLS 
tDin TøjmandTULÈLS 
tBalé 1TULÈLS 
tBalé 1TULÈLS 
tBalé 1TULÈLS 
tBalé 1TULÈLS 
tBalé 1TULÈLS 
tBallerup CykelDFOUFSTULÈLS
tBallerup CykelDFOUFSTULÈLS
tBallerup CykelDFOUFSTULÈLS
tBallerup CykelDFOUFSTULÈLS
tBallerup CykelDFOUFSTULÈLS
tBallerup CykelDFOUFSTULÈLS
tBallerup CykelDFOUFSTULÈLS
tBallerup CykelDFOUFSTULÈLS
tBallerup CykelDFOUFSTULÈLS
tBallerup CykelDFOUFSTULÈLS
tAnkara 
tAnkara 
tAnkara 
tAvanti TULLS 
tComplete LuksusLS 
tComplete LuksusLS 
tComplete LuksusLS 
tComplete LuksusLS 
tComplete LuksusLS 
tFolkekirkens NødhjælpLS 
tCantinos Pizzaria LS 
tProﬁl OptikLS 
tProﬁl OptikLS 
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Køb julegaverne nu…
Juletog i
gågaden

Kleopatra er en dansk ombytningsserie i 14 kt. rød- og hvidguld, isat
brillanter W/SI, fremstillet af dygtige guldsmede efter gamle stolte
guldsmedtraditioner.
Kleopatra er fra producenten forsikret mod tyveri og
beskadigelse i 1 år fra købsdatoen,
samt der kan byttes til et smykke med
en større brillant (mindste byttetrin er
0.05 ct.) indtil 2 år fra købsdatoen.
Der betales kun forskellen mellem det
gamle og det nye smykke.

)25%51 Går man forbi Hanne Pedersens Salon Østberg i
Centrumgaden 10 i Ballerup,
kan man få en lidt anderledes
juleoplevelse. I vinduet er der
nemlig lavet det fineste nisselandskab med en flot gammel
togbane.
I salonens åbningstid kan
man trykke på en lille knap
udenfor vinduet, som sætter
toget i gang. Så der er god underholdning for børn og barnlige sjæle.
Manden bag projektet er
Jørgen Andersen (Bus-Jørgen Andersen, der ejer Restaurant Kongemosen). På skiltet
i vinduet står der, at toget kører til kongemosen, man kan
selv kigge forbi og sende toget
afsted.

Hjerte u/kæde
0.05
2490,0.10
3890,0.15
5490,0.20
6890,0.25
9990,0,30
15900,0.35
19500,0.40
23500,0.50
32900,-

Flotte smykker til julepris...

14kt. Alliancering i rød- eller hvidguld med i alt 0,35ct. diamanter.
Normalpris 9.000,-. Julepris 7.495,-

45t5*-#6%
14kt. hjerte i rød- eller hvidguld
med diamant, incl. kæde i sølv
eller sølvforgyldt.
Normalpris 1898,-.
Julepris 998,14 kt. ørestikker i rød- eller
hvidguld med diamant.
Normalpris 2198,-.
Julepris 1198,-

+DQQH3HGHUVHQO¥JJHU
vindue til nisselandskabet,
hvor toget tager en runde,
når forbipasserende
giver knappen et tryk.

Korkoncert
L6NRYOXQGH
-8/(6$1* Torsdag en 11. december klokken 17 kan man
høre alle Skovlunde Kirkes kor
synge julen ind.
Spirekoret, Børnekoret,
Ungdomskoret og Hjertestarterne synger et blandet julerepertoire med nyt og gammelt,
dansk og udenlandsk.
De yngste går Luciaoptog
og efterfølgende er der juletræsfest for de medvirkende
og nærmeste pårørende.
mia

Ved køb af vedhæng
+ ørestikker 1998,-

Kampagne sæt
Vedhæng & ørepynt

495,-

Kampagne Vinter 2014 / 15
Kampagne beads

Kampagne armbånd
Armbånd & bead priser fra

495,495,-

Kampagne ring
250,-

195,-

595,-

Julehygge i Kulturhus Måløv
./,33(./,675( Hvis du endnu
ikke er helt i julestemning,
er der god mulighed for at få
lidt hjælp på vejen i Kulturhus Måløv.
Lørdag den 13. december
klokken 10-12 byder kulturhuset velkommen til juleværksted, hvor børn og andre barnlige sjæle kan flette julehjerter, spise en pebernød eller to
og hygge sig med familie eller
venner.
»Vi sætter festligt julemusik
på og stiller papir, lim sakse
og inspirationsbøger til rådighed, så alle kan fabrikere lidt
hyggelig pynt til at tage med
hjem og hænge på juletræet eller hvor julestemningen ellers
skal spredes,« fortæller biblio-

Ballerup Guld, Sølv & Ure

Gå først - hvor udvalget er størst!
#BMMFSVQ$FOUSFUt5FMFGPOtXXXCBMMFSVQHVMEEL

tekar Sara Maria Cordtz.
Arrangementet er gratis, og
alle er velkomne.

Kulturhus Måløv laver
juleværksted for hele
familien på lørdag.

www.ballerupguld.dk

Gå på opdagelse på
vores nye hjemmeside
www.ballerupguld.dk
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XL BYG MÅLØV

ÅBENT ALLE UGENS DAGE

GØR DET ORDENTLIGT

DU KAN ALTID FÅ GODE RÅD OG PROFESSIONEL VEJLEDNING ...
JA, DEN ER GOD NOK, DET ER STADIG MASSER AF SERVICE OG KENDTE ANSIGTER DER MØDER
DIG I XL BYGGEMARKED I MÅLØV
Weber
frokosttallerken

Weber steaksæt 2 sæt

Eksklusivt steaksæt fra Weber Style™, der giver
dine gæster det optimale bestik at arbejde med,
og de vil nyde dine grillerier endnu mere.
Enhver bøf må give fortabt over for steaksættes
kniv med dens skarpe grillskær, og gaflen er
behagelig at spise med.

pk. m. 2 stk.

MASSER

AF INDENDØRS

NU

14995

OG UDENDØRS

BELYSNING TIL

JULETRÆET

NU

19995
Bosch 18v m/
slag 2x1,5ah

Li-Ion PSB 1800 LI-2.
Skruning, boring, slagboring
i træ, metal og murværk.
18V. 1,5 Ah. Vægt 1,3 kg.

XL junior
værktøjssæt

Savner du
inspiration til
julegaver så
spørg os

Tag din lille hjælper med
til dine gør det selv projekter.
Han eller hun vil elske
at hjælpe til med et
værktøjsbælte fyldt med
ufarligt, men stadig
rigtigt værktøj.

NU

NU

95

249

99995

JA, SELVOM VI HAR LIDT MINDRE PLADS I BUTIKKEN
EFTER BRANDEN I SOMMER, HAR VI FAKTISK STADIG DE FLESTE VARER I VORES SORTIMENT!
SKULLE DU HAVE FORESPØRGSLER I SÆSONEN, SOM VI IKKE HAR I BUTIKKEN,
BESTILLER VI DET NATURLIGVIS HJEM, MED DET SAMME.
Jørgen Andersensvej 1-5, 2760 Måløv
Mandag - Fredag.....................06:30 - 17:30
Lørdag ...................................09:00 - 14:00
Søndag ..................................10:00 - 14:00
www.xl-byg.dk/maaloev

TIS PÅ
ABONNÉRSGSRTÆARKESTE

DANMARK ELV GUIDE
GØRde-nDelleEr gåTin-dSpå www.xl-byg.dk/gds
Scan ko

Tilbuddene gælder til 23/12.

Tilbuddene gaelder til den xx.xxx 2014 ved kontant afhentning, så længe haves. Forbehold for tekst- og billedfejl.
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3HGHUVWUXS
MXOHGHGHUXGDI
/$1'6%< Søndag var der julestue i
Pederstrup. Vores fotograf Flemming
6FKLOOHUYDUPHG6HƳHUHELOOHGHU
S¦ZZZEDOOHUXSEODGHWGN

UDGIVELSER
OMKRING JUL & NYTÅR

Ekstra bløde pakker

OH, HOLY NIGHT

Jersey Pyjamas

350,-

JERSIE
BADEKÅBE

500,-

UGE 52 UDKOMMER 19./20. DECEMBER
Deadline: Tirsdag den 16. december kl. 12.00
Privatannoncer og korrekturannoncer
Deadline: Fredag den 12. december kl. 15.00
Materialedeadline: Tirsdag den 16. december kl. 12.00

UGE 53/1 UDKOMMER 30./31. DECEMBER
Deadline: Mandag den 22. december kl. 12.00
Privatannoncer og korrekturannoncer
Deadline: Torsdag den 18. december kl. 15.00
Materialedeadline: Mandag den 22. december kl. 12.00

*DUDQWÀRQHO
Pyjamas

300,Jersey pyjamas
m/stolpe Pyjamas

400,-

*DUDQWÀRQHO
Pyjamas

300,-

2-PACK
TIGHTS

Farverige underbukser

350,-

Er du macho nok?
2-pack, frit valg 350,-

Glædelig JUL & godt NYTÅR

$FOUSVNHBEFO" #BMMFSVQt5MGtXXXCBMMFSVQCMBEFUEL

Torben

t

Kenneth

t

Kia

t

Casper

6,'(ʆʆ_%$//(583%/$'(7_ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ

Musikskolens
store juleshow
*$//(5, Se flere af fotograf Flemming Schillers billeder på
www.ballerupbladet.dk.

STROP T-SHIRTS
T-SHIRTS K/Æ
TRUS
TIGHTS
Frit valg 9995
3 stk.

PÅ MÆRKERNE
www.mr.dk

250,-

NATTØJ

39995

BADEKÅBE
SORT, NAVY
ELLER GRÅ
Frit valg

49995

Sillebroen t Nygade
1 t 3600
t tlf. 44 65•33
BALLERUP
CENTRET
41Frederikssund
• 2750 BALLERUP
444665 33 44

J
U
L
E
G
A
V
E
R
F
R
A

ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʆʇ

+HUZRLWHUKLYVNNY`KLY
:*(57(5*SHZZPJ;P[HUP\TTLKUVUZ[PRILS¤NUPUN
[rSLYHSSL[`WLYR¥RRLUYLKZRHILYVNZrTL[HS
6]UMHZ[[PSNYHKLY
Scanpan Classic
Titanium wokpande
32 cm. med rist
Før 899,95

VI
R
E
T
T
Y
B
L
I
T
E
G
LI
PÅSKE

49995
SPAR 400,-

Scanpan Classic
Titanium pande
28 eller 32 cm.
Før op til 679,95
NU FRIT VALG
349,95
SPAR OP TIL
330,-

/¥QR]HSP[L[OHY[PSHSSL[PKLY
]¤YL[:*(57(5ZZ[VS[OLK
=PRHUKLYMVYZ[rPUKLMVY
OVSKIHYOLKLUHMO]LY[LULZ[L
HM:*(57(5ZWYVK\R[LY

:*(57(5*LYHTPJ;P[HUP\T*;?TLKUVUZ[PRILS¤NUPUN
[rSLYHSSL[`WLYR¥RRLUYLKZRHILYVNZrTL[HS2HUIY\NLZ[PS
0UK\R[PVUVNHSSLHUKYL]HYTLRPSKLYLYV]UMHZ[[PSNYHKLY
Scanpan Ceramic
Titanium CTX gryde
3,5 liter. Før 1099,95

NU

NU

28 cm
før 499,95

Scanpan Classic
Titanium Gryde
3 liter. Før 749,95
4 liter. Før 899,95
NU 549,95
SPAR 250,-

Nu

34995

SPAR 150,-

Scanpan
Ceramic
Titanium CTX
kasserolle
1,8 liter.
Før 899,95

Scanpan Classic
Titanium pande

NU

39995
SPAR 300,-

59995
SPAR 300,-

NU

95

799

SPAR 300,-

Scanpan Classic
Titanium kasserolle
1,5 liter. Før 699,95

NU 3 liter
NU

99995

49995
SPAR 250,-

SPAR 300,-

Scanpan Ceramic
Titanium CTX pande
24 cm. Før 699,95
28 cm. Før 899,95
NU 599,95
SPAR 300,-

Scanpan
Ceramic
Titanium
CTX wok
32 cm
Før 1.299,95

Scanpan Classic
Titanium Suppe-/Stegegryde
7,5 l. Inkl. låg.
Før 1.099,95
NU 699,95
SPAR 400,-

NU 24 cm.

49995
SPAR 200,-

Inspiration Ballerup - 44 97 00 88

NU

69995
SPAR 400,-

+LY[HNLZMVYILOVSKMVY\KZVSN[L]HYLY[Y`RMLQSVNIPSSLKMLQS

¶+LZPNUL[VNMYLTZ[PSSL[P+HUTHYRZPKLU 
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Vi byder på forskellige julerier i december måned.
Se dage og tidspunkter på vores hjemmeside

www.vaerloesebymidte.dk

Juletid på
Værløse Bymidte
Her er masser af gode muligheder
for at ﬁnde den helt rigtige julegave til både
ham, hende og børnene...
Tøj & Sko
Anne Kirchh, Artibus, Børn i Focus, HL-mode
Laura, Rosemunde, Eva Sko, SJOP, Sportigan,
Stefaneli, Tøjeksperten og Skoringen...

NON Food
Bog & Idé, BR Legetøj, Bonnie Dyrecenter,
AL-GLAS, Imerco, Synoptik, Værløse Malercenter
og Værløse Optik...

Personlig Pleje
Dress Hair Design, Hårspidserne, Matas,
Salon Stender, Seesons GULD-SØLV-URE
og Værløse Apotek...

...og lækkerier til julebordet...
Fakta, Irma, Netto, SuperBest, Kvickly,
Slagter Lindhardt, Værløse Fisk,
Byens Grønne Hjørne, Værløse Vinhandel,
Bymidtens Bageri, Lækkerland
og Carina Blomster...

53 specialbutikker
5 dagligvarebutikker
(Irma, SuperBest, Kvickly, Netto, Fakta)
Over 1100 gratis P-pladser
Nem adgang med bil, bus og S-tog
Se Bymidtens juleaktiviteter
og åbningstider på vores hjemmeside...

Salg af juletræer
Spejderne sælger
juletræer på Bymidten
fra den 6.-23. dec. kl. 10-18
(lør/søn kl. 10-16).

www.vaerloesebymidte.dk
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BALLERUP CENTRET PRÆSENTERER

PLUS PLUS LEGELAND
HVER DAG FREM TIL
TIL 04.01.15 PÅ NYTORV
HVERDAGE KL. 12-18,
LØR & SØN KL. 10 -16
Kom og prøv det store Plus-Plus legeland
fyldt med de sjove Plus-Plus brikker. Her
er det kun fantasien og kreativiten, der
sætter grænser, for hvad man kan lave.
De sjove Plus-Plus klodser, vil stimulere
til spændende leg og udfordre barnets
fantasi.

SPIL
& VIND
Scan koden og deltag i spillet.

PRÆMIER FOR OVER 20.000 KR.
Scan QR koden, eller gå ind
på ballerupcentret.dk/julespil
du kan også sende en sms med
BCJUL til 1961, skrab og se
straks om du har vundet!

TAG EN TUR NED AD KÆLKEBAKKEN PÅ SØJLETORVET

Oplev også stemningen med nisser på spil i vores
populære mekaniske panoramaer med bl.a. julebageri,
iglo, grotte, dyr, luftballon og karrusel.

LUCIAOPTOG I CENTRET
OG KORSANG PÅ SCENEN
FREDAG 12.12.14 KL.17
3WUWOWXTM^VsZSWZM\NZI5sT¦^;SWTMOsZ4]KQI
WX\WOOMVVMUKMV\ZM\3WZM\[T]\\MZIN UMLI\
[aVOMR]TMV[[IVOMNZI[KMVMVXs+MV\MZ\WZ^M\

AFSLUTTENDE KORSANG
FRA SCENEN KL.17.30

MØD JULEMANDEN
& RENSDYRET RUDOLF
SØNDAG 14.12.14 KL. 11.30

EVENTYRTEATRET
MED JULESHOW
LØRDAG 13.12.14 KL.13

Der bliver skruet godt op for julestemningen hos både børn og
voksne, når 20 unge talenter fra Eventyrteatret underholder
Q*ITTMZ]X+MV\ZM\1R]TM[PW_M\¼,MV[\WZM2]TMJIOMLa[\¼SIV
X]JTQS]UWXTM^MÆW\\M[IVOMWOLIV[MV]UZMNZI-^MV\aZ\MI\ZM\[
XWX]T¥ZMNIUQTQMU][QKITLM[MVM[\MsZQ/TI[[ITMVQ<Q^WTQ
/T¥LLQO\QTI\[MLMVXWX]T¥ZMNIUQTQMU][QKIT

Rudolf er blevet væk! Og uden Rudolf er julen jo
i fare – for hvordan skal julemanden så få bragt
gaverne ud? Kom og hjælp julemanden med at
ÅVLM:]LWTN QOMV-\]VLMZPWTLMVLM[KMVM[PW_
med dejlige kendte julesange.

ÅBENT

alle dage frem til jul.
Lørdag og søndag
til kl.17.00
BALLERUP CENTRET.D K

BALLERUP MUSIKSKOLE
ORKESTER
SØNDAG 14.12.14 KL. 13
Ballerup Musikskole Orkester opfører en dejlig
R]TMSWVKMZ\Xs+MV\MZ\WZ^M\3WUQLMVZM\\M
julestemning med god og festlig musik.
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+HUOHY6NRYOXQGH%DOOHUXS0¢OµYRJ6PµUXP

+HUOHY+RYHGJDGHœ+HUOHY

1<+('

SODQVUµGVWHQVYLOODPHGVWRUGHMOLJJUXQG
62/9(-Ö%$//(583
.17Ö8'%Ö%1
$OWHUQDWLYILQDQVLHULQJ+DQGHOVENSULROQ30DIGUIUL

6£WGLWHJHWSU£JS¢GHQQHIXOGPXUHGHYLOODPLGWLGHWJDPOH%DOOHUXS+HUHUHQHQHVW¢HQGHPXOLJKHGIRUGLJVRPVHUPXOLJKHGHU'HQQHIXOGPXUHQGHRJSULV
YHQOLJHYLOODWU£QJHUWLOHQN£UOLJK¢QG0HQPXOLJKHGHUHUGHUQRNDIIRUKHUI¢UGXKHOHNYDGUDWPHWHUVDPWHQVNµQOXNNHWKDYHRJHQKHOWVXYHU£QEHOLJJHQ
KHGS¢HQOXNNHWYHMLGHWJDPOH%DOOHUXS,VWXHSODQLQGHKROGHUEROLJHQHQVWRURSKROGVWXHPHGSODQNHJXOYHVRPNDQUXPPHKHOHIDPLOLHQ)UDVWXHQHUGHUGHV
XGHQXGJDQJWLOHQVNµQVROWHUUDVVH+HUXGRYHUHUGHUHWNµNNHQHWEDGHY£UHOVHRJHWY£UHOVHPHGLQGE\JJHGHVNDEH6LGVWPHQLNNHPLQGVWHUGHUHQWU¦JDQJ
DUHDOVDPWHWYLNWXDOLHUXP.£OGHUHQHUIRUGHWPHVWHJRGNHQGWWLOEHERHOVHRJLQGHKROGHUWRY£UHOVHUKYRUDIGHWHQHQHPWNDQGHOHVLWR6$*
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GHUHQRYHUHWRJGHQIUHPVW¢UGHUIRULV£UGHOHVJRGVWDQG'H
NYDGUDWPHWHUIRUGHOHUVLJS¢WRSODQRJKHOHVWXHSODQKDUWHUPR
UXGHURJHULQGUHWWHWPHGJXOYYDUPH6$*
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)XOGPXUHWYLOODPHGYHO
KROGWHNYDGUDWPHWHU
5<'72)7(1Ö%$//(583
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$OWHUQDWLYILQDQVLHULQJ+DQGHOVENSULROQ30DIGUIUL

)XOGPXUHWIDPLOLHYLOODPHGILUHVRYHY£UHOVHUIUHGHOLJEHOLJJHQ
KHG0HGILUHVRYHY£UHOVHUWREDGHY£UHOVHURJWRO\VHVWXHUJLYHU
GHQQHYLOODIDPLOLHQULJHOLJSODGVRJJRGHUDPPHURPKYHUGDJHQ
'XI¢UWLOPHGHQOXNNHWKDYHPHGVROULJWHUUDVVHRJHQIUHGHOLJEH
OLJJHQKHGIRUHQGHQDIHQOXNNHWYHML(JHEMHUJ'HUHUWDOHRPHQ
JHGLJHQIXOGPXUHWYLOODPHGYHOKROGWHNYDGUDWPHWHULWRSODQ
,VWXHSODQJLYHUWRVWXHUL¢EHQIRUELQGHOVHE¢GHSODGVWLOVSLVHERUG
RJVRIDDUUDQJHPHQW6$*
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+\JJHOLJYLOODPHGEORPVWUHQGHKDYHUROLJWYLOODNYDUWHUL+HUOHY
'HQQHYLOODE\GHUS¢YHOLQGUHWWHGHNYDGUDWPHWHURJGHUXG
RYHUI¢UGXHQVPXNRJIURGLJKDYHKYRUGXNDQQ\GHVRPPHUHQ
9LOODHQOLJJHUS¢HQUROLJYHMRJGHUIµOJHUJRGHQDERHUPHGLNµ
EHW'XI¢UNRUWDIVWDQGWLO.LOGHJ¢UGVNROHQVW+HUOHYEDGHWRJ
JUµQQHRPU¢GHU9LOODHQHUK\JJHOLJWLQGUHWWHWPHQNXQQHJRGW
WU£QJHWLOHQRSGDWHULQJ0HGPDOLQJRJOLGWK¢QGY£UNHUVQLOGH
NRPPHUGXGRJODQJW6$*
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%ROLJHQE\GHUEODS¢HWIORWNµNNHQDOUXPRJHQGHMOLJYHVWYHQGW
VWXHRJGHUHUPXOLJKHGIRUWUHJRGHY£UHOVHU%HOLJJHQKHGHQHU
\GHUVWEµUQHYHQOLJRJGHUHUJ¢DIVWDQGWLOE¢GHLQGNµERJ6WRJ
VDPWWLPLQXWWHUS¢F\NHOWLO(OYHUKµMHQV6NROH+XVHWHUOµEHQGH
EOHYHWLVWDQGVDWRJIUHPVW¢UGHUIRUIORWRJYHOKROGW%ROLJHQKDUHW
VDPOHWEHERHOVHVDUHDOS¢NYDGUDWPHWHURJGHUWLONRPPHUHQ
KµMRJUXPPHOLJN£OGHU.£OGHUHQWU£QJHUWLOOLGWNQRIHGWPHQV¢
I¢UGXRJV¢JRGHHNVWUDNYDGUDWPHWHU6$*
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Gratis salgsvurdering
– Koster kun en kop kaffe!
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Bülow & Gram

Gratis
salgsvurdering
– koster kun en kop kaffe!

Ring 44 88 03 03
eller bestil på www.lokalbolig.dk

ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʇʉ
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De afventer ikke
bare, at tingene sker
af sig selv

200 m2 er meget at passe
I 37 år har jeg boet i dette hus, men efter min hustru gik bort for 7 år siden,
har jeg selv stået for alt. Her er meget at passe, så nu er jeg klar
til en mindre bolig og færre huslige pligter.
Jeg har længe ønsket at sælge mit hus, og for 6 måneder siden beslutter jeg, at nu skal der ske noget. Jeg går ned til LokalBolig, der har butik
for enden af min vej. Måske kan de hjælpe mig med et salg af mit hus?

ligger på deres liste. Alle sådanne detaljer og mellemregninger er de
søde til at give mig, så jeg hele tiden ved, hvordan sagen står.

De får tingene til at ske
Jeg møder Mogens Gram, der er salgschef, og som gør et rigtigt godt
indtryk. Han har selv boet i området i mange år, og det mærker jeg
tydeligt i vores samtale. Han er uden tvivl helt på hjemmebane her.
Samtidig er han meget ligefrem og ligetil – og det passer mig ﬁnt.

Reelle og imødekommende
Men det er ikke kun Mogens. Også alle de andre medarbejdere virker
meget reelle og imødekommende. Både i opstarten og igennem hele
forløbet mærker jeg en klar forskel. Jeg oplever, at de arbejder rigtigt
meget for min sag og er gode til at rådgive mig om, hvad jeg bedst gør
for at sikre et godt salg. Ikke én detalje bliver overset.
Mit hus bliver sat til salg – til nogenlunde samme pris, som hos min første
mægler. I de 6 måneder huset er på markedet er der virkeligt mange
tilbud, og LokalBolig er gode til hele tiden at give mig en melding om
status. Når der er en køber, hvad køber siger, hvor køber er henne i processen, om køber skal se andre huse, og hvordan mit hus

Gratis salgsvurdering
– Koster kun en kop kaffe!

Køber ender med at være et par, som har set huset for et halvt år siden,
da det lige var blevet sat til salg hos LokalBolig. Så jeg vil sige, at LokalBolig er rigtigt gode til at holde gryden i kog og bevare kontakten til
mulige ’emner’ – og det er netop det, der skaber en masse aktivitet
og energi omkring salget. De forhandler med de potentielle købere og
arbejder på at få en handel landet. De afventer ikke bare, at tingene sker
af sig selv.
Jeg er virkelig tilfreds med samarbejdet med LokalBolig og føler, at de
har gjort så meget for mig. Nu kan jeg ﬂytte til en lejebolig eller måske
en andelsbolig, så jeg ikke er bundet til ét sted. Måske ﬂytter jeg til
Ishøj, hvor jeg har en rigtig god veninde. Så kan vi nyde livet – uden for
mange opgaver og pligter i hjemmet.
Robert Petersson
Højsletten 128, Herlev
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Lige nu 0
Alting bliver sjovere med den nye Renault Twingo. Alene designet er nok til at give dig et stort smil på læben, men den har også hækmotor og baghjulstræk. Det
giver den helt enestående køreegenskaber og klassens mindste vendediameter. Du kan nærmest vende på en tallerken. Alligevel er den blandt klassens mest
rummelige og kan rumme en hel reol, når sæderne lægges ned – og så er 5 døre standard. For kun 240 kr. ekstra om måneden fås ny Twingo med ekstraudstyr,
som pressen har kaldt en luksusbil værdig**, bl.a. aircondition, opgraderet invendigt design og systemet R&Go, som forvandler din smartphone til et navigationsog multimediesystem. Glæd dig til at møde den nye Twingo, som fås til 0 kr. i udbetaling.

AFSKEDSRECEPTION FOR ERIK MOHR
EFTER 50 ÅR I AUTOBRANCHEN ER DET TID TIL AT GÅ PÅ PENSION. VI HOLDER
AFSKEDSRECEPTION TORSDAG D. 11. DECEMBER FRA KL 14-17 PÅ FALKEVEJ 4A
...KOM OG VÆR' MED TIL AT GØRE DAGEN FESTLIG FOR ERIK

Energivej 12
2750 Ballerup
Telefon: 7070 1777

Falkevej 4A
3400 Hillerød
Telefon: 7070 1777

ENERGIKLASSE
Ny Renault Twingo Authentique SCe 70 S&S hos Renault Finance: Månedlig ydelse fra 1.295 kr. Bilens pris inklusiv leveringsomkostninger 83.680 kr. Udbetaling 0 kr. Nominel variabel rente 6,95%. Variabel debitor rente 7,18%. Løbetid 96 måneder. Årlige omkostninger i procent før skat 11,1%. Samlede kreditomkostninger
40.546 kr. Lånebeløb 92.535 kr. Samlet beløb der skal betales 124.320 kr. Ny Renault Twingo Expression SCe 70 S&S hos Renault Finance: Månedlig ydelse fra 1.535 kr. Bilens pris inklusiv leveringsomkostninger 101.180 kr. Udbetaling 0 kr. Nominel variabel rente 6,95 %. Variabel debitor rente 7,18 %. Løbetid 96 måneder. Årlige omkostninger
i procent før skat 10,5 %. Samlede kreditomkostninger 46.175 kr. Lånebeløb 110.225 kr. Samlet beløb der skal betales 147.360 kr.

ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʇʋ

www.citroen.dk

2015
ÅRETS BIL I DANMARK

NY CITROËN C4 CACTUS FRA 169.990,- inkl. Aircondition · Varme i forsæder · Læderrat · Ratbetjent
radio med Bluetooth og USB · Fartpilot og hastighedsbegrænser, mv. Se den komplette liste på Citroen.dk

Den nye Citroën C4 Cactus har i suveræn stil vundet titlen som Årets Bil i Danmark 2015 af Motorjournalisternes
Klub Danmark. Kåringen bekræfter den flotte modtagelse, som bilen fik ved lanceringen. Og begejstringen steg
endnu et par grader, da prisen blev afsløret. Prøv Årets Bil i Danmark 2015 hos nærmeste Citroën-forhandler.

BOOK EN PRØVETUR I EN C4 CACTUS PÅ CITROEN.DK
CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Brændstofforbrug v./bl. kørsel 21,3-32,3 km/l. CO2 82-107 g/km. Den angivne kontantpris er ekskl. leveringomkostninger 3.780,-. Tilbuddet gælder ved køb inden 31.12.2014. Tilbuddene gælder alene hos de Citroën-forhandlere, der deltager i kampagnen. Tilbuddene kan ikke kombineres med
andre særaftaler med rabatydelse. Den viste model er inkl. ekstraudstyr mod en tillægspris. Forbehold for pris-, rente-, afgiftsændringer og trykfejl.

CITROËN BALLERUPĥ  ŉĥ ŊōŊŇŌŌŌŌ
CITROËN HERLEVĥ   ŌŇĥ ŋŋŐňňŎŇŇ
CITROËN ROSKILDE ĥ Y  ňŌŋĥ ŋōŊŏŇŇŋŇ
CITROËN RØDOVREĥ&  Ŋĥ ŏŏŎŎŌŌŇŇ
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Handicapprisen gik til
.UXPWDSSHQV5XNL\H
+ '(5 Handicaprådet har udpeget lederen af
krumtappen, Rukiye Balle, som modtager af årets
handicappris, der blev overrakt i onsdags.
35,629(55 ..(/6( Dannebrogsflaget var med god
grund hejst fra morgenstunden på Krumtappen onsdag
den 3. december. Her fik lederen af stedet, Rukiye Balle,
overrakt Handicapprisen 2014
af borgmester Jesper Würtzen
på vegne af kommunens Handicapråd.
»I år har der været flere indstillinger, end der plejer, og der
har været hele tre indstillin-

ger på den heldige prismodtager,« sagde borgmester Jesper
Würtzen blandt andet i talen,
inden han nævnte et par konkrete grunde til, at Rukiye var
den værdige modtager:
»Du er fagligt dygtig, og du
formår at møde pårørende
med en åbenhed, som er helt
unik og speciel. Du evner desuden at skabe motivation hos
personalet og få alle til at yde
deres bedste på en glad og vær-

mer Pari i Arnold Busck for at
signere bogen, hvor det måske
også vil være muligt at få en
lille snak om bogens tilblivelse.
Pari Khardem har boet i
Ballerup i mange år og har
arbejdet i London House i
Ballerup Centret som frisør,
inden hun blev stylist for de
folkevalgte.
ulw

Herlev Stenhuggeri
Herlev Hovedgade 82
(I Gården)
2730 Herlev
Tlf: 3095 5595
3Q¡ƤDRDESDQ@ES@KD
VVV GDQKDURSDMGTFFDQH CJ

Ballerup Bladet

%RUJPHVWHU-HVSHU:»UW]HQEHV·JWH.UXPWDSSHQIRUDWRYHUU¥NNH
+DQGLFDSSULVHQƯƭƮƱWLOVWHGHWVOHGHU5XNL\H%DOOH
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0DJWRJPRGHL$UQROG%XVFN
6,*1(5,1* Stylisten Pari Khadem har fornylig udgivet en
bog med titlen ’Magt og Mode’,
hvor hun skriver om sin åre
lange karriere som stylist for
folketingets politikere. Bogen
har været omtalt i mange forskellige medier, hvor man har
set politkere fra højre og venstre posere i flotte rober.
Lørdag den 13. december
mellem klokken 11 og 12 kom-

dig måde,« lød det blandt andet fra Jesper Würtzen til en
tydeligt glad Rukiye Balle, der
høstede store klapsalver fra både brugere, pårørende og medarbejdere.
Krumtappen er et af Ballerup Kommunes aktivitets- og
samværstilbud for voksne med
betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.
mia

Vor kære

Elly Sønderskov

*11. januar 1916
Er stille sovet ind
den 22. november 2014

Familien
Begravelsen finder sted fra
Hedegårdskirken
fredag den 12. december
kl. 11.00

Stort udvalg i gravsten
Ved hjælp af EDB er vi i stand til at vise gravstenene med
inskription. Kom ind og få et foto af den færdige sten.

Glostrup Stenhuggeri

Datatekniker

hos Elite Tryk A/S, Literbuen 12 i Skovlunde.

69(1'(359( Der har på Teknisk Erhvervsskole Center,
Ballerup, været holdt svendeprøve som datatekniker, og
blandt de lærlinge, der alle afsluttede prøven med speciale
i infrastruktur, er Ole Sørensen fra Ballerup, der har lært
hos SuperUsers, Karlebovej
91 i Hillerød, Martin Lilleås
Lundgreen Christensen fra
Ballerup, der har fået sin uddannelse på TEC Frederiksberg og Bjarke Nickolas Varberg fra Ballerup, der er udlært fra Frederikssund Kommune Afdeling Slangerup.

/DJHURJWUDQVSRUW
69(1'(359( To lærlinge
har på Teknisk Erhvervsskole Center i Hvidovre afsluttet
svendeprøve som lageroperatør med lager og transport
som speciale. Den ene er Patrick Winther fra Skovlunde,
der har fået sin uddannelse

)$*359( Der har på Handelsfagskolen i Odder været
holdt eksamen, og mellem de
17 elever, der har bestået fagprøven som detailhandler med
speciale inden for sko og læderartikler, er Jenny Srbinovski fra Skovlunde, der er hos
Haagen Riis Sko ApS, Reberbanegade 3, København S.

Benjamin Munk Hartman
fra Hvidovre (Tangholm A/S,
Energivej 10, Ballerup), Mikkel Sandbech Rener Houtved
fra Ledøje (Mercedes-Benz Cph
A/S, Dynamovej 7, Søborg),
Martin Stuhr Lindskow fra
Greve (Andersen og Martini
A/S, Tempovej 17, Ballerup),
Anders Nyborg Munch-Madsen fra Smørum (Bilia Personvogne A/S, Gladsaxe Møllevej 14, Søborg) og Jens Frederik Trasborg fra Måløv (Arne
Stubbe Automobiler A/S, Måløv Byvej 7, Måløv).

/DJHURJORJLVWLN

Mekanikere

9¥UNW·MVPDJHU

69(1'(359( Et lærlingehold
på 12 har på Teknisk Erhvervsskole Center i Hvidovre afsluttet svendeprøve som lageroperatør, alle med lager og logistik
som speciale.
Blandt dem er John Holmgrün fra Søborg, der er udlært
fra Bossard Denmark A/S, Mileparken 10, Skovlunde, og Ahmed Adel K. Ali Al-Jaberi fra

69(1'(359( Der har på
TEC, Teknisk Erhvervsskole
Center, Stamholmen 215, Hvidovre, været holdt svendeprøve
inden for mekanikerfaget, og
blandt de 15 lærlinge, som alle
afsluttede prøven med speciale
inden for personvogne, er efternævnte her fra vort område
med uddannelssted vedføjet i
parentes:

69(1'(359( Der har på Skive Tekniske Skole været holdt
svendeprøver inden for brancheområdet værktøjsmager, og
mellem de 18 lærlinge, der bestod prøven, er Theis Nørgaard fra Gentofte og Per Albin
Konradsson fra Sverige, der
begge er udlært fra Oticon
A/S, Kongebakken 9, Smørum.

$QO¥JVJDUWQHU
69(1'(359( Et lærlingehold
på 21 har på Roskilde Tekniske Skole afsluttet svendeprøve inden for gartnerfaget med
speciale som anlægsgartner i
plejeteknik.
Bland disse er Tania Louise Engelhardt Skov fra Ballerup, der har fået sin uddannelse hos Gartneren i Byen ApS,
Baltorpvej 222, Ballerup.

BALLERUP-SKOVLUNDE
BEGRAVELSESFORRETNING

En smuk afsked er et godt minde

Skolevej 4, v/Glostrup Kirke, Tlf. 43 96 18 06

Lad os sørge for alt det praktiske uanset om du
vælger kirkelig eller borgerlig bisættelse/begravelse.
Vi kommer gerne hjem til dig.

P. Andersen familieforretning

Deres lokale bedemandsforretning
i mere end 90 år
Ballerup/Skovlunde og omegns Ligkistemagasin
v/Anette og Niels Andersen
Hovedkontor Sct. Jacobsvej 4 (overfor Ballerup kirke)
Forretningstid: 9.00-16.30. Lørdag 9.00-12.30.
Døgnvagt 4497 4848

Begravelse og ligbrænding ordnes overalt
Vi giver en kvalificeret, personlig hjælp ved
bisættelse/begravelse i et tæt samarbejde med de
efterladte, aftaler kan foregå i Deres hjem.
Prisoverslag gives.
Afdelinger i:
Ledøje/
Smørum/Måløv

Skovlunde/
Herlev

Værløse/
Farum

Hvedevej 9,
Smørum,

Ravnsletvej 20,
Skovlunde,

Kirke Værløsevej 27,
Værløse,

tlf. 4464 4848

tlf. 4484 5848

tlf. 4448 0506

www.ballerup-ligkistemagasin.dk

Medlem af Brancheforeningens Garantiordning

Træffes personligt
døgnet rundt på

4466 5000

København Ø, der har været
i lære hos Eet Group A/S,
Tempovej 41, Ballerup.

6NRRJO¥GHU

Hjertelig TAK
for blomster og
deltagelse ved

Randi Bondesen’s
bisættelse
På familiens vegne

Kurt og
René Bondesen
Vor kære mor, ægtefælde og farmor

Solveig Petersen
3. generation siden 1924 Lotte & Lars Søgaard
$FOUSVNHBEFOt#BMMFSVQtXXXCFHSBWFMTFCBMMFSVQEL

Begravelsesforretningen Sjælland ApS
www.sidste-farvel.dk
Tlf. 70 21 66 96
(træffes hele døgnet alle ugens dage)

BALLERUP
SKOVLUNDE
Marjan og
Henrik Lundgren
Vi har 25 års erfaring og ved det er vigtigt med kvaliﬁceret hjælp til de
efterladte og giver i samråd med dem, økonomisk overblik.

har fået fred, efter lang tids sygdom
Du vil altid være savnet

Benny, Frank og Pernille
Bisættelsen har fundet sted

Min kære mand, vor kære far,
svigerfar, farfar og morfar

Paul Ellegaard Søberg
* 7. maj 1940
Er sovet ind den 5. december 2014
På familiens vegne

Anette, Jan og Randi
Bisættelsen finder sted fra Smørum Kirke
fredag den 12. december kl. 13.00

.8/785_ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʇʍ

/DVW:DOW]PHG
1¤U)DU+DU)UL
$)6.(' Ballerupbandet ’Når Far Har Fri’ takker af
efter 25 år med en stor afskedskoncert i Baghuset
på fredag den 12. december.
.21&(57 For godt 25 år siden
havde ’Når Far Har Fri’ debut
som orkester på Tapeten til en
fest afholdt af Ballerup Lærerforening.
NFHF blev dannet af Mogens Bille, Kai Aabrandt,
Steen Brandt, Allan Dyrnits
og Søren Olsen.
»Vores egentlige debut var
dog den 13. januar 1989 i Baghuset. Vi havde været i KBH’s
radio om morgenen og spillet
akustisk og blev interviewet af
Jes Dorf Pedersen, mens Gunnar Nu sad i hjørnet af studiet
og ventede på at komme med
sportsresultater. Om aftenen
skulle vi spille i Baghuset og
vise sammensmeltningen af
de to gamle Balleruporkestre
Sextons og Rocking Chain. Det
var nu kun Allan, der var fra
Sextons og Mogens og mig fra
Rocking Chain,« fortæller Kai
Aabrandt.
Aftenen var en stor succes
og blev begyndelsen på en lang
musikalsk rejse, som de fem
aldrig havde drømt om.
Efter nogle år trådte Mogens ud af bandet og Frederik Holdgaard kom ind i stedet
i 1994. Senere trådte Søren ud
og blev afløst af først John og
senest af Bjarne Aaberg, der
stadigvæk rører i gryderne.

6WRURSEDNQLQJ
I de 25 år har NFHF deltaget
i det blomstrende musikliv i
Ballerup. Musikfestivaller, Bomesse, private fester, gæsteoptræden med Jørgen Artbys underholdningsorkester i Baltoppen, opvarmning til Dr. Hook
og musikfester på det seneste.

»Det har været enestående og båret af en stor opbakning fra musikglade mennesker i Ballerup,« lyder det fra
Kai Aabrandt
NFHF har været med til at
gøre Baghuset til et rigtigt spillested og i en periode lavede de
danseaftener en gang om måneden med et stort og trofast
publikum.

.RPRJVLJIDUYHOWLOGH
IHPJ¥YHJXWWHUQ¤UGH
VSLOOHUDIVNHGVNRQFHUWL
%DJKXVHWS¤IUHGDJ
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NYÅBNET FRISØRSALON
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Alle fabrikater
26 70 90 71
Døgnvagt

Se mere og book online
på www.selvighair.dk
Den grønne
miljøvenlige frisør

$1'(16(59,&(

Telefon: 38 28 02 11
Egebjerg Bygade 69 • 2750 Ballerup
Telefon 38280211 • www.selvighair.dk

Islevdalsvej 142 • 2610 Rødovre
Telefon 43 44 45 15
Åbningstider: Man.-fredag 10.00-18.00
Lørdag 10.00-14.00

Tag - Renovering - Gulv - Ombyg - Tilbud- Forsikringsskader Døre/vinduer - Køkken - Terrasse - Etc.

HF, AVU, FVU, E-LEARNING
OG ORDBLINDEHOLD
Nybrovej 114 • 2800 Lyngby • Tlf 4511 4200

0$/(5(

Tlf.www.lindberg-graabeck.dk
61 60 81 48

en barselsvikar fra d. 1. februar 2015. Dine primære
opgaver omfatter bogføring og regnskabsføring,
telefonpasning og ordrebehandling. Sommetider vil
der være brug for en ekstra hånd til pakning af mindre
forsendelser, samt udføre andre praktiske opgaver i
hverdagen f.eks. i forbindelse med planlægning og
koordinering ved besøg af gæster, sommerudflugt,
julefrokost, julegaveindkøb mv.

Dine kvalifikationer:
du har kendskab til regnskabsføring (C5) og skal kunne
samarbejde med vores revisor. Du taler og skriver
flydende engelsk og er fleksibel og serviceminded – dvs.
har lyst til at være med til at gøre kunderne glade.

Hvis du mener, jobbet lige er dig,
så send din ansøgning til: job@emri.dk
senest fredag d. 19. december.
Har du spørgsmål til stillingen,
er du velkommen til at kontakte:
Claus Nørtoft Thomsen på 4491 8204.

Lisa Steglich-Andersen
Linde Allé 3
44 97 02 17
Bo Jakobsen
Hamid Azzouzi
Hold-an Vej 70
44 97 33 05
Hanne Laugesen
Centrumgaden 24, 2. sal
44 97 10 25
Jens Christian Nøhr
Højagerparken 25
44 97 30 25
Anders Lentz-Nielsen
Bydammen 7
44 97 02 10
Helle Schouboe
Tage Schouboe
Bent Mortensen
Baltorpvej 15
44 97 12 12
Jan Jørgensen
Slettebjergvej 3
(Sidevej til Gl. Rådhusvej)
44 97 33 93

Broens Tandlæger
Peter Jørgensen
Henrik Lustrup
Centrumgaden 27
44 97 58 00

67,//,1*(5

BARSELSVIKAR SØGES
TIL ADMINISTRATIONEN

BALLERUP

Rashida Durrani
Lindevænget 25
44 97 27 45

Ring og få et uforpligtende tilbud...

Hvad søger vi:

KOM I GANG
TIL JANUAR

Kom og se Danmarks
største udvalg i sy, stryg,
brodér og overlockmaskiner.
God parkering - Bus til døren
Rep. af alle mærker.

61('.(5 705(5

EMRI er en mindre virksomhed inden
for marine sektoren. Vi eksporterer det
meste af det, vi producerer.

VUCLYNGBY.DK

TJ Antenneog parabolservice

6¥WWHUSXQNWXP
»Nu er der gået 25 år og vi mener, at tiden er inde til at sætte
punktum. Det gør vi med en
’Last Waltz’ i Baghuset den
12. december og ved den lejlighed håber vi at genopleve
den musikglæde, som vi altid
har delt med et dejligt publikum i Ballerup. To af de gamle
fædre dukker op og er med til
at lukke og slukke,« fortæller
Kai Aabrandt.
Dørene åbner klokken 20
og koncerten begynder 20.30.
der kan købes billetter i døren.
Sidste nummer spilles klokken
23.45 og så er 25 års musik med
NFHF forbi.
»Da vores koner ikke står i
baren, kan vi ikke garantere
for den sædvanlige uforskammede betjening,« siger bandet,
der har denne sidste hilsen til
alle i Ballerup:
»Vi skal hermed sige tak til
alle, vi har mødt i årene og udtrykke håbet om, at nye bands
dukker op og giver næste generation gode musikoplevelser.«
mia

7$1'/ *(5

Bliv inspireret på vores
facebook side her!

Tlf: 5070 0104

malerﬁrmaetml@mail.dk

Tandlægerne i Lautrupcentret
Borupvang 2 B v/Føtex
44 66 00 98
www.tanddoktoren.dk
SMØRUM
Yvonne Reimer
Flodvej 73A
44 65 00 30
MÅLØV
Tandlægerne Måløv
v/Marianne Ankjær
Måløv Hovedgade 101 A
44 97 53 00

7$*6(59,&(

SKOVLUNDE

Tagsult ApS
Dit lokale tagﬁrma
medlem af Danske
Tagdækkermestres
Brancheforening

Tom Olsen
Kildestræde 108
44 92 01 01

Ballerup Bladet

Decrakontrolordning
30 års Garanti

44 65 43 88

CTƥMCDQNRGDQ
"DMSQTLF@CDM
KHFDUDC*HQJDSNQUDS

www.tagsult.dk

Tandlægehuset i Måløv
Michael Due Jensen

Måløv Hovedgade 88, 2760 Måløv

 4497 9909

7$1'7(.1,.(5(
Tandproteser
Klinisk Tandtekniker Anja Arpe
Bydammen 30 · 2750 Ballerup
Tlf. 44978550

6,'(ʈʄ_%$//(583%/$'(7_ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ

VIL DU HAVE

LOKALE
BUTIKKER
I MORGEN,

HVOR DU KAN HANDLE DINE JULEGAVER

SÅ BRUG DEM

I DAG

I en periode hvor butikker og erhvervsliv står over for mange udfordringer har vi
et særligt ansvar. ET ANSVAR FOR AT GØRE NOGET. Måske gøre noget andet,
end det vi plejer.

Som forbrugere har vi mulighed for at påvirke andres dagligdag gennem vores valg.
DET BETYDER NOGET, HVOR VI KØBER IND. Kører vi langt for at handle, kører vi til
grænsen eller den nærmeste storby? Eller handler vi i udlandet? Vi bestemmer selv.

BRUG DINE LOKALE BUTIKKER FLITTIGT, så de også er lokale butikker
i morgen, i næste måned og næste år. Læg hovedparten af dine indkøb
hos dine lokale butikker.

Ikke kun småindkøbene. Nej, læg STØRSTEDELEN AF DINE INDKØB lokalt,
for ingen kan leve af småindkøb fra tid til anden. Det kræver et bevidst
tilvalg af lokale butikker, så butikkerne er der de næste mange år.

DU BESTEMMER SELV. Og vi er klar.

.8/785_ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʈʅ

KØR SELV-LÆSERREJSER MED

Som læser af Ballerup Bladet får du disse særlige læsertilbud.
Oplys rejsekoden BALLERUP ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

'HUV¥WWHVSXQNWXPIRU+REELWWULORJLHQPHGś)HPK¥UHVODJHWśL%DOWRSSHQ

+REELWPDUDWRQL%DOWRSSHQ%LR
),/0 Om ganske få dage er
ringen totalt sluttet når Peter
Jacksons sidste del af Hobbit-trilogien ’Femhæreslaget’ rammer lærredet verden
over. Hermed har den driftige instruktør fuldendt filmastiseringen af det gigantiske
eventyr af Tolkien om Ringenes Herre og Hobbitten.
Har man set de to første
Hobbitfilm er man måske
meget godt med i eventyret,

hvor menneske, dværge og
elver må beslutte sig for om
de kan sammen kan bekæmpe ondskaben i dragen Smaug
og Saurons hær. Der er lagt op
til det helt store slag om Midgård, og filmen vises i Baltoppen Bio i både almindelig 2D
version, og den helt specielle
3D HFR version.
»Helt konkret betyder HFR
Higher Frame Rates, altså dobbelt så mange billeder i sekun-

det hvilket giver en utrolig 3D
effekt,« fortæller biografdirektør Jan Boye.
Baltoppen Bio fejrer filmens
premiere, med hele to Hobbitmaraton, hvor man ser del 1
og 2 i 2D og del 3 i 3D HFR.
Maratonvisningerne vises tirsdag aften den 9 december op
til midnatspremieren klokken
00.01 og igen lørdag den 13. december klokken 9.

8 dages ferie på 4-stjernet hotel i Italien

Adriaterhavets riviera
Hotel Oste del Castello ★★★★
Landsbyen Verruchio ligger lige i smørhullet mellem Rimini
(15 km) og San Marino (5 km). Her vogter den gamle fæstning over cafeerne, hvor landsbylivet i dagtimerne leves i det
afslappede tempo, italienerne er kendt for. Her bor I på moderne hotel i historiske rammer ikke er langt fra stranden, parasollerne og la dolce vita i det italienske bademekka, hvor der er
anderledes meget fart over feltet, når solen går ned og lokker
badegæsterne væk fra stranden og ind i nattelivet. Selv om byen
og kyststrækningen bestemt lever op til sit navn, kan I også
glæde jer til en tur rundt i Emilia-Romagna-regionen, der prydes
af det storbølgende landskab med olivenplantager og vinmarker.

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.999,-

Pris uden rejsekode 3.299,-

t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFOCVGGFU
t YSFUUFSTNJEEBH
t 'SJ8J'J
3 overnatninger ink
l.
1 x 3-retters middag
1.399,5 overnatninger ink
l.
2 x 3-retters middag
2.249,-

Ankomst
Valgfri frem til 2.12.2014 samt i perioden 7.1.-13.12.2015.

4 dage på 4-stjernet hotel i Tyskland
Smagen af glade gæster

Pris pr. person i dobbeltværelse

Berlin – bare berusende!
God

799,-

Pris uden rejsekode 949,-

at

Boibrn
 r ne r a b

Et b ra g a f e n
NYTÅRSMENU!
Lidt bedre fester starter med lidt bedre mad

%FSBH)PUFM,ÚOJHJO-VJTF★★★★
Berlin er den slags storby, som forandrer sig, hver gang man
vender ryggen til. Med indkvartering på det 4-stjernede hotel
har I et godt udgangspunkt for at genopdage den europæiske
verdensby. Få skridt fra hotellet kan I springe på sporvognen og
på 15 minutter være i metropolens centrum, Alexanderplatz.

t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFOCVGGFU
t YMPHWBOEJNJOJCBS
ved ankomst
3 overnatninger 1.1
49,4 overnatninger 1.4
99,-

Ankomst: Valgfri frem til 27.12.2014
samt i perioderne 1.1.-28.5. og
1.6.-27.12.2015.
Turistskat EUR 2,50 pr. person pr. døgn.

4 dage på 3-stjernet hotel i Wittenburg

Pris pr. person i dobbeltværelse

God

Aktiv ferie i Tyskland

Børnerabat

1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

1.049,-

at

Boibrn
 r ne r a b

Pris uden rejsekode 1.199,-

t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFOCVGGFU
t YSFUUFSTNJEEBH
t WFMLPNTUESJOL

179,-

Menu eller buffet
Pr. kuvert fra

7BO%FS7BML)PUFM)BNCVSH8JUUFOCVSH★★★
Mulighederne for at komme ud af dagligdagens trummerum
i nye omgivelser er helt enestående på hotellet i Wittenburg.
Hotellet ligger Wittenburg i noget af Nordtysklands smukkeste
natur, hvor cykel- og vandrestier snor sig gennem yndige
sølandskaber, grønne bakker og duftende skovstrækninger.

Bestil på

70101416

eller

WWW.SALTOGPEBER.DK ·

Ankomst: Søndage og mandage
22.12.2014 samt i perioden 4.1.-23.3.
og valgfri i perioden 29.3.-28.9.2015.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabatter ved 2 voksne.

www.happydays.nu
eller ring 70 20 34 48

Bestil nu på
·

2 overnatninger 74
9,4 overnatninger 1.3
99,-

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

BALLERUP

Åbent hverdage kl. 8-17.

6,'(ʈʆ_%$//(583%/$'(7_ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ_.8/785

KÆMPE BANKO
På Tapeten Magleparken 5
Hver mandag kl. 18.30
For medlemmer med pårørende

Søndagsbanko kl. 18.30
PÅ TAPETEN MAGLEPARKEN 5
BSF Ballerup-Skovlunde Fodbold BSF

6DQJL6NRYOXQGH

9HUGHQVPHVWHUHQL),)$EHV·JHU%DOOHUXS

6<1*0(' Årets sidste sangeftermiddag løber af stabelen i
Skovlunde Kulturhus søndag den 14. december klokken 14.
Der er som altid mulighed for hyggeligt samvær til dejlige toner denne søndag, hvor julen og den kommende højtid synges ind.
»Alle kan være med, når vi med Bent i spidsen synger
os igennem julens gamle og nye melodier. Kom og sig farvel til det gamle år og nyd de smukke sange,« lyder opfordringen fra arrangørerne.
Det er gratis at deltage.

*$0(5 Som syvårig listede
August ”Agge” Rosenmeier
sig op på sin storebrors værelse for i smug at spille konsolspillet FIFA.
I dag er han 18 år og kan bryste sig af at være intet mindre
end firedobbelt danmarksmester, tredobbelt nordisk mester
– og nu også verdens bedste
FIFA-spiller.
Vognporten og Ballerup Bibliotekerne har inviteret Chief
of Copenhagen-holdkammeraterne August ”Agge” Rosenmeier og Daniel ”Barnewitz” Barnewitz (tidligere Danmarksmester i FIFA) til en

AFSKEDSRECEPTION
Gartner Per Jørgensen
v/Grantofteskolen
har valgt at gå på efterløn.
I den anledning afholder
Kommunalbestyrelsen reception
fredag den 12.12 2014, kl. 14.00
på Grantofteskolen i Fælles Personalerum,
Platanbuen 1, 2750 Ballerup

VESTKIRKEN
Tirsdag, den 9. december kl. 19.00
Krybbespil ved Grantofteskolen med efterfølgende
julehygge i menighedssalen, hvor alle er velkomne.
Søndag, den 14. december kl. 10.00
Højmesse ved Karen Mikkelsen
Juleaften for enlige i Vestkirken
Der kan købes billetter i uge 50 & 51 (8/12-19/12)
Billetpris kr. 25 (samt medbringe en gave til 25 kr.)
Billetterne kan købes i kontortiden
(man-ons kl. 9-13, tors kl. 13-17, fre kl. 10-13)
på kirkekontoret, Vestkirken, Platanbuen 6

Højmesse uden dåb
Søndag den 14. december kl. 10.00
3. søndag i advent
Ved Michael Andersen
Nytårskur den 13. januar kl. 14.30
Med den folkekære Pjerrot
Efterfølgende nytårsmiddag
Pris 175,00 kr.
Tilmelding og betaling på kirkekontoret
Fra 10. december kl. 10.00 til 6. januar
Begrænset deltagerantal.
Sorggruppe
Opstart af sorggruppe i Måløv sognegård
Torsdag den 22. januar 2015 kl. 19.00-21.30.
Yderligere oplysninger ﬁndes på www.
maalovkirke.dkv
Kirkekontoret, Liljevangsvej 38A, Måløv
Tlf. 44 66 08 60. maaloev.sogn@km.dk
Kontorets åbningstid: Mandag til fredag
kl. 10.00-14.00
Kirkebil kan bestilles via kirkekontoret.

HEDEGÅRDSKIRKEN

Onsdag, den 10. december kl. 9.30
Kravlejul v/Karsten Garne
Onsdag, den 10. december kl. 12.30
Senior klub, vi mødes med egne madpakker og efterfølgende
spiller vi pakkespil, så medbring en pakke til minimum kr.
25,-, kaffen koster kr. 20,Onsdag, den 10. december kl. 19.30
Skovlundekorets julekoncert
Torsdag, den 11. december kl.9.30
Kravlejul v/Karsten Garne
Torsdag, den 11. december kl. 17.00
koncert i kirken med vores eget børne og ungdomskor
Fredag, den 12. december kl. 10.00
Børnehavejul v/Karsten Garne
Søndag, den 14. december kl. 10.00
Højmesse v/Karsten Garne
Søndag, den 14. december kl. 14.00
Søndagscafé
Uafhentede gevinster fra julebazaren:
Indgangsbillet nr: 42, 219 og 666
Ringlodder: lilla nr. 182,
blå stribet nr. 213 og rødstribet nr. 135
Gevinsterne udleveres på kirkekontoret i åbningstiden.
Der kan bestilles KIRKEBIL på Kirkekontoret, tlf. 44 94 48 97

Forret: Varmt røget laks m/salat – kuvertbolle
Hovedret: Engelsk bøf-løgsmørsauce-kartoﬂer
Dessert: Ris a la mande m/kirsebærsauce

2 retter

195,3 retter

240,-

Dagens ret fra kl. 17.00

TIRSDAG D. 9.
Forloren hare m/sauce –kartofler-ribsgele

ONSDAG D. 10.

Tonny & Maren

Jægerkam m/sauce- kartofler

Dagens ret
i restauranten

Kotelet m/sauce – kartofler

kr. 69,-

Wienerschnitzel m/brasede
kartofler – ærter kr. 99,-

TORSDAG D. 11.

Pris mandag
til torsdag

FREDAG D. 12.

dagens ret med
hjem Pris 65,-

LØRDAG D. 13.
Mosters gryde m/ris kr. 99,-

FAMILIE MENU
DAGENS RET

SØNDAG D. 14.

kr. 175,-

Lukket

2 vok + 2 børn

MANDAG D. 15.

Pri
(u/14 år)
mandsa
g
(pris kun
til
to
rs
ud af huset)
dag

Herregårdsbøf m/ ærter – bearnaisesauce

TIRSDAG D. 16.

Restauranten åbent for selskaber søndage og helligdage

Restaurant “Hos Maren”
Mad ud af huset/Dinertransportable
(SBOUPGUFTUSEFUt#BMMFSVQ

Ballerup Kirke - Skovvejskirken

.PCJMt5MGtXXXIPTNBSFOEL

Jule-fyraftenssalmesang

Kinesisk Restaurant

Julesalmesang omkring orglet. Medvirkende er organist
Lisa Nielsen, cellist Bent Fomsgaard og sognepræst
Laila Bomose.
Tirsdag d. 9.12. kl. 17 i Ballerup Kirke

www.skovlundekirke.dk

MÅNEDENS MENU DECEMBER

Vi byder alle
velkommen

Skipperlabsskovs m/ purløg- sauce

Torsdag, den 11. december kl. 17.00
De 9 læsninger ved sognets præster
(IWHUJXGVWMHQHVWHQVSLVHUYLÁ VNHVWHJ
Pris: 30 kr. for voksne / børn gratis

Kirkebil kan bestilles på kordegnekontoret 44 97 75 37
www.pederstrup-sogn.dk

snak om livet som professionel computerspiller.
De fortæller om turneringerne og spillet, om rejserne
og vejen mod pokalerne og om
at kombinere et liv som gamer
med en hverdag som gymnasieelev.
På storskærm vil Agge og
Barnewitz vise tips og tricks.
Og her kan man også selv udfordre mestrene på tasterne.
Arrangementet finder sted
tirsdag den 9. december klokken 19 på Ballerup Bibliotek.
Der er gratis adgang.
mia

Sorggruppe
For nærmere information kontakt Inge Meibom
tlf. 30730013 eller Laila Bomose tlf. 61208195.
Onsdag d. 10.12. kl. 9.30-11.30 i Skovvejskirken

Centrumgaden 27, Ballerup, tlf. 44 66 15 00, www.ba-le.dk
(tæt v. Ballerup station)
Åbningstider:
Hverdage kl. 11.30-22.00, fre-søn 11.30-23

NYTÅRSAFTEN BUFFET 2015
fra kl. 16.30-22.00

t7FMLPNTUESJOL
Champagne / Børnene champagne

Strikkecafé
Både nybegyndere og erfarne er velkomne. Har du
spørgsmål, kontakt Johnna Olin tlf. 26230695.
Onsdag d. 10.12. kl. 14-16.30 i Præstegården

Babysalmesang
Stimulerende sang, leg og rytmik for børn fra 0-1
år. Det er gratis og kræver ikke tilmelding. For mere
information kontakt Lars@ballerup-sogn.dk
Torsdag d. 11.12. kl. 10.30 i Skovvejskirken

Torsdagscafé
Julebanko og en julehistorie. Pris for kaffe 10 kr.
Torsdag d. 11.12. kl. 13.30-16 i Præstegården

Koncert
Koret Lille MUKO synger julen ind. Gratis adgang.
Torsdag d. 11.12. kl. 19.30 i Skovvejskirken

Højmesse
Tredje søndag i advent ved Trine Brandsborg.
Søndag d. 14.12. kl. 10 i Ballerup Kirke

www.ballerup-sogn.dk
Kirkebilen kan bestilles på 30730012 senest fredag kl. 12

t4VQQF
Peking suppe med toufu i

tWBSNFSFUUFS
Dumpling (Kinesisk speciel)
Andesteg med champignon sauce og hong sing sauce
Fire seafood, store rejer, grøn musling, blæksprutter & kammuslinger
Stegt kylling med orange sauce
Indbagt rejer, forårsruller, mini vegetar ruller
Kylling spyd, stegt ris, stegt nudler
Mørbrad oksekød med husets speciel sauce
Yu xian strimler svinekød, kylling i karry
Pandesteg laks med citron skiver

t.BTTFSBGGSJTLTVTIJ
t4BMBUCBSPHGSJTLFGSVHUFS
t%FTTFSU
Kaffe, te, is og kager

168kr.
BØRN U/12 ÅR 79 KR.

HUSK RUNNING SUSHI I STUEN,
- hver dag fra kl: 16-22

129 kr. (søn-torsdag)

Pris:

149 kr. (fre-lørdag)

.8/785_ʄʍʘʅʆʘʆʄʅʈ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʈʇ

%OLFKIHOGWLIURQWIRU
PXVLNVNROHQVELJEDQG
B3 - Ballerup Big Band hører til på Ballerup Musikskole
og har eksisteret siden 1997.
Medlemmerne er mellem 18
og 30 år og bandet er meget
aktivt og spiller mange koncerter i både ind- og udland.
Repertoiret spænder fra klassiske swing arrangementer af
Duke Ellington og Count Basie til moderne arrangementer af funk, latin og pop/rock
klassikere.
Der kan bestilles billetter
på musikskolens kontor på
telefon: 44 77 32 22 eller mail:
musikskolen@balk.dk. Resterende billetter kan købes ved
indgangen, hvor dørene åbnes
klokken 19.30.
mia
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Genbrugsbutikken
Ballerup

Nytårsmenu
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SKATTEKISTEN

Fra

Merry Christmas Design-selv
julebuffet
Eks: (Se alle 19 dele på nettet)
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Husk du kan også få leveret julefrokost 1. og 2. juledag

Kryddermarinerede røde sild

Nordiske karrysild med tilbehør
Varmrøget laks med urter
Fiskeﬁlet med remoulade og citron
Mørbradbøf champignon a la creme
Leverpostej med bacon og svampe

8 dele, pr. kuvert

149,-

Roastbeef med høvlet peberrod,
ristede løg og remoulade

Dessert
Ris a la mande og kirsebærsauce
- portionsanrettet

Lækker mad - bragt til dig

Tlf. 7015 1030

TORSDAG D. 11/12 KL. 20.00
GÆSTER ANDERS BLICHFELT OG
B3-BALLERUP BIG BAND BAGHUSET.
Hvordan vil det lyde hvis Nirvanas
"Smells like teen spirit",
eller "Eye of the tiger" var
blevet skrevet på Count Basies
tid, og var blevet arrangeret
i store swingende big band
arrangementer?
Svaret er: Helt fantastisk!
Billetter kan bestilles på
musikskolens kontor - 44773222/
musikskolen@balk.dk
til kr. 50 pr pers.

Pr. kuvert, min. 10 kuverter. Ekskl. transport og miljøafgift.

.21&(57 Hvert år arrangerer Ballerup Musikskole en
stjernekoncert med B3-Ballerup Big Band og et kendt og
respekteret navn. I år er det
forsangeren fra Big Fat Snake
Anders Blichfeld, der skal give koncert sammen med bigbandet.
Stjernekoncerten finder
sted torsdag den 11. december
klokken 20 i Baghuset.
Anders Blichfeldd har sat
sig for at få arrangeret en lang
række nyere rock sange for big
band, såvel internationale hits,
som sange han selv har skrevet
gennem tiden. Der bliver også
plads til et par helt nye sange
skrevet af Anders Blichfeld til
lejligheden.
Resultatet er et storswingende projekt, hvor publikum
bliver taget med på en musikalsk rejse med en masse overraskelser.
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AFHENTNING:

IT:

HAR DU OGSÅ FOR MANGE
TING i HJEMMET…? Har
du/i nogle brugbare ting som
i alligevel bare vil smide ud,
afhenter jeg det gerne. f.eks.,
glas, porcelæn, malerier,
brugskunst, småmøbler m.m. Bare
ring på telefon 2684 3434, så
afhenter jeg hurtigst muligt

Har du it - eller opstart problemer
ring til mob 2271 4234

KLAVERUNDERVISNING:
KLAVER-undervisning for
børn og voksne, begyndere
og viderekomne. Statsprøvet
musikpædagog. Tlf. 44979853

DØDSBOER:
Dødsboer købes. Total rydning af
loft, kælder, garage. Alt køres og
altid billigst. Tlf. 3063 2261

JOB:
Professionel rengørings hjælp
tilbydes af to erfarne damer.
Mange års erfaring! Anbefalinger
haves. Tel: 26537684
HÆKKEKLIP – GRÆSKLIP.
BESKÆRING – TRÆFÆLDNING.
JORDFRÆSNING.. OGSÅ
GROVERE HAVEARBEJDE EKS: RYDNING AF HAVE.
BORTKØRSEL AF HAVEAFFALD
M.M. TLF. STEEN / 51 94 02 49

BOLIG:
Kvindelig akademiker, 63
år med sød og rolig hund søger
pendlerværelse mandag til
fredag i Ballerup, Skovlunde,
Bagsværd, Måløv, Smørum,
Søborg, Dyssegård, Buddinge,
Vangede. Henvendelse til mobil
61654585, bedst efter kl. 17.

SÆLGES:
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2 stk.lysegrønne otiumsstole til
salg. Står som nye. Kr.1500,00
pr.stk. 1 stk.skammel medfølger.
Tlf.2055 6320

FESTSANGE:
FESTSANGEN - TALEN.
Festsangen eller talen, personlig,
morsom, let skriver Elisabeth
4484 8028

PERSONLIGE:
Der sidder mange enlige M/K
60+ derude! Så meld Jer ind i
vores klub. Vi mødes til gåture,
ud i det blå, jazz, dans, bowling,
kortspil, bio, cafe, byture,
hygge og samvær mm. Skriftlig
henvendelse til billetmærke
BB0150 til bladets kontor.
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Privatannoncer
Det lokale marked for private
Det er muligt at overføre
læsere for køb, salg og bytte.
pengene via en bankoverførsel
og maile annonceteksten til
Prisen er kr. 50,00 for 30 ord
Ann@ballerupbladet.dk.
Hvert ord ud over de 30 ord
Eller send med posten til
koster kr. 3,00 pr. ekstra ord
Ballerup Bladet,
Billet mrk. koster kr. 50,00.
Centrumgaden 2 A, 1., 2750
Ønskers foto i din annonce:
Ballerup, mrk:
Dette koster kr. 100 ekstra for
PRIVATANNONCER
foto i max 3,5 mm høj.
Deadline:
Annoncer som vi skønner har
service- og erhvervspræg koster Annonceteksten og pengene
skal være modtaget senest
kr. 150,00 for 30 ord.
torsdag kl. 15.00.
Er du momsregistreret henvises til vor rubrikannoncer.
Med venlig hilsen
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NY INDISK RESTAURANT I SKOVLUNDE
ÅBNER TIRSDAG
DEN 9 DEC.

SPICY
INDISK BUFFET
RESTAURANT

ÅBNINGSTILBUD
LÆKKER INDISK BUFFET
LE
AL GE
DA

Frokost Buffet
Fra 12.00 - 16.00

normal
pris

Aftens Buffet
Fra 16.00 - 22.00

39,-

normal
pris

Vælg 2
retter fra
menukortet

kun
kr.

59,-

89,-

pr. person.

69,-

pr. person.

149,-

inkl. Nan brød eller ris

ÅBNINGSTIDER Alle dage 12:00 - 22:00
Udbringning (Fra 25,-) Alle dage 14:00 - 21:30

Bybuen 4 • 2740 Skovlunde
Tlf: 33 15 35 35 • www.spicyindisk.dk

