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Cykelstien
volder
stadig
problemer
Ballerup Kommune overvejer
at lægge dræn og faskiner
ved problemramt cykelsti.
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CYKELSTI: Det har ikke være en let begyndelse for den nye supercykelsti langs Hold-an Vej. En række forkerte beslutninger
betød, at stien blev omkring 35 centimeter højere end de omkringliggende stier og haver. Beboerne frygter, at den kommer
til at fungere som dæmning, der ikke kan lede vandet væk og
oversvømmer området ved kraftig regn, hvilket Ballerup Kommune har afvist. Men nu har beboerne igen været til møde hos
Ballerup Kommune og har fået stillet i udsigt, at kommunen
muligvis vil grave dræn og faskiner ned omkring stien for at
forhindre eventuelt vand i at oversvømme området.
»Er vandet et problem eller ikke? Det kunne tyde på det, siden der skal graves dræn og faskiner,« siger Boris Dreyer, nabo
til den nye cykelsti.
/2
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67,ʘ352-(.7 Det er ikke gået
særlig godt ved anlæggelsen
af den nye såkaldte supercykelsti langs Hold-an Vej mellem Vestbuen og Bueparken.
Og problemerne fortsætter.
En gruppe beboere var mandag aften til møde med repræsentanter fra Ballerup Kommune, der fortalte om den
uheldige anlæggelse af cykelstien, der er endt med at blive 35 centimeter højere end
de omkringliggende stier og
hvor beboerne frygter, at det
vil fungere som en dæmning
og kilde til oversvømmelse i
haver og huse.
Ifølge Boris Dreyer, der var
en af grundejerne ved mødet,
skyndte de fremmødte kommunale repræsentanter sig
at undskylde forløbet og den
uheldige anlæggelse af stien
og pointerede samtidig, at vandet ikke kommer til at være
noget problem.

/DJGHVLJIODGWQHG
»De lagde sig ret fladt ned og
undskyldte sig med, at det var
kommunens travleste afdeling
og at der sker fejl. Men samtidig fortalte de, at de nu ville
lægge dræn og tre faskiner under stien for at klare de vandmasser, der måtte komme. Men
det undrer mig, for hvis vandet ikke er et probem, hvorfor så lave så mange tiltag?«
siger Boris Dreyer, der spurgte om hvor store de faskiner
skulle være.
»Det vidste de ikke. Men
jeg har regnet på det, og hvis
den skal kunne klare et ’al-

Man., ons., tors. kl. 10-16.
Tirs. lukket. Fre. kl. 10-15.

7$.67(5 Op til skolereformen var der meget snak om,
at kortere tid i fritidsordningerne også skulle betyde lavere
priser i BFO’erne. Og det har
Ballerup Kommune imødekomet. Det er blevet 200 kroner
billigere at få sine børn passet
i kommunens BFO’er og klubber. Og det er en vigtigt signal
at sende, fordi politikerne ønsker at gøre noget for at fastholde børnene i de kommunale
fritidstilbud.
»Vi kunne godt se, at der var
en reel risiko for, at mange ville melde deres børn ud af BFO
og især klubberne. Mange forældre mente, at der var så kort
tid i fritidsordningerne, at det
kunne være lige meget og hvis
det så også var ’for dyrt’ så forsvandt børnene. Derfor mente
vi, at det var vigtigt, at vi satte
prisen ned for at fastholde børnene i fritidstilbuddene,« siger
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mindeligt’ skybrud, som ifølge DMI kommer en gang årligt, skal udgravningen være
på størrelse med en campingvogn. De helt store skybrud,
som det voldsomme i København i 2011, kræver en endnu
større faskine og udgravning.
Men alligevel ville de sætte det
i gang i den kommende uge,«
siger Boris Dreyer.
Det tyder, ifølge Boris Dreyer på, at Ballerup Kommune
alligevel ser vandet som et problem. Et andet ankepunkt fra
beboernes side er, at cykelstien
tilsyneladende er ensrettet og
ikke dobbeltrettet, som andre
steder i kommunen. Og det undrer dem også.

(QVUHWWHWF\NHOVWL
»Man har brugt en masse penge og kræfter på en cykelsti,
og så kan man ikke engang
køre i begge retninger. Det er
helt uforståeligt. Hvad med
skolebørnene. Skal de trække
til skole? Meldingen var nemlig, at så må man trække, hvis
man skal i retning mod Ballerup Centrum,« siger Boris
Dreyer, der også undrer sig
over, at Ballerup Kommune
vil fjerne buskene ud til Holdan Vej.
»Det tager lidt lyd, når man
fjerner hækken. Det er ikke
meget, men 2db er da lidt. Men
hvad værre er, så er det, iføl-

*RGGLDORJ
ge os, mere utrygt at færdes
på stien, hvis der ikke er en
form for afskærmning. Ballerup Kommune vil have, at vi
skal have grønne hegn og ikke plankeværk, men samtidig
fjerner de buskadset. Jeg forstår det simpelthen ikke,« siger Boris Dreyer. Han undrer
sig over, at Ballerup Kommune efter mange års stilstand i
kvarteret pludselig er så ivrige
for at lave noget nyt, som de alligevel ikke rigtig har styr på.

/DGRVY¥UHLIUHG
»Jeg har boet her i ni år, men
der er ikke rigtig sket noget.
Nu skal der så ske en hel masse, men i denne sag er vi fak-

Det har ikke været muligt at få
et interview med afdelingsleder i Ballerup Kommune, Lars
Algreen, som var med til mødet, men i en kortfattet mail
skriver han.
»Der har været afholdt møde med borgere, der bor nær
stien langs Hold-An Vej, præget af åbenhjertighed og en
god dialog. Det er mit indtryk,
at borgerne er klar over, at vi
tager deres synspunkter alvorligt. Det er dog for tidligt at
konkludere noget i denne sag
før jul, da der fortsat udestår
samtaler og undersøgelser før
vi beslutter, hvilken løsning vi
vil anbefale«.
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tisk mest interesserede i at lade stien være som den var før
og så undgå at slås mere med
det,« siger han.
Ifølge Boris Dreyer fik beboerne at vide på mødet, at det
har kostet i omegnen af en million kroner ekstra at anlægge
cykelstien på grund af, at der
skulle lægges ekstra grus og
ændre hældningen med ekstra asfalt. Og at det vil kosteomkring 300.000 kroner for
at etablere dræn og faskiner
langs cykelstien.
»Det kan godt være, at Ballerup Kommune ikke ved, hvad
de skal gøre, men det virker
helt grotesk, og nu taler jeg
for alle beboere omkring Vårbuen, at vi er chokerede over
det, der foregår. Man fortsætter bare i samme skure uden
at tænke sig om. Det er både
dyrt og besværligt og gør tilsyneladende bare tingene værre,« siger Boris Dreyer.

ulrich@ballerupbladet.dk

ulrich@ballerupbladet.dk

Peter Als (A), formand for Børne- og Skoleudvalget. Der er
sket en lettere udvandring af
børn fra både BFO og fritidsklubber, men især klubberne
har mærket frafaldet. Men alligevel mener Peter Als, at det
er umagen værd.
»Vi har vist, at vi tager børnenes tid efter skole alvorligt
og de seneste prognoser viser
også, at der er fremgang i antallet af børn i både klubber
og BFO’er. Om det tal holder
ved vi ikke endnu, men det tegner positivt,« siger Peter Als.
Han glæder sig også over
tallene, selvom det i sagens natur har kostet noget at sætte
taksten ned.

Mindre frugt
»Det har kostet tre millioner
kroner at sætte taksten 200
kroner ned. De penge har vi
fundet andre steder. Det betyder, at frugtordningen i BFO’
erne er væk og erstattet af en
frugtordning i skolen. Det har

'HUHUPDQJHWLQJVRP
XQJHUQHL%DOOHUXSNDQEUXJH
GHUHVIULWLGWLO(QDIGHYLJWLJH
WLQJHUDWJ¤L%)2RJGHUIRU
KDUSROLWLNHUQHV¥QNHWSULVHQ
BFO’erne været kede af, men
de kan selv vælge at indføre
den, fordi der rent faktisk er
nogle penge på kistebunden og
hvis det er meget vigtigt, kan
de bede forældrene om at betale et lille beløb. Desuden har
vi sløjfet toiletrengøringen to
gange om dagen, så der nu kun
er toiletrengøring en gang om
dagen. Til gengæld har vi satset på at forbedre rengøringen
i skolerne, hvor der i mange år
har været kritik af ulækre toiletter,« siger Peter Als.
Endelig har man nappet noget af pædagogernes forberedelsestid og den øvelse har kostet fire stillinger i det samlede billede.
»Det er desværre ikke muligt at lave så drastiske æn-

dringer i hele strukturen uden
at det koster. Men det har været en relativt lav pris i forholdtil, hvad man kunne risikere at
miste, hvis vi ikke gjorde noget for at fastholde børnene,«
siger Peter Als.

,QJHQI\ULQJHUOLJHQX
Selvom der i forbindelse med
hele omrokeringen altså blev
skåret nogle stillinger væk, så
har Ballerup Kommune på sit
seneste kommunalbestyrelsesmøde suspenderet den såkaldte fleksnormering. Det betyder,
at man fastholder antallet af

normeringer i fritidstilbuddene, også selvom børnetallet og
timetallet falder.
»Vi vil altså bibeholde de ansatte vi har nu, i hvertfald indtil videre, selvom vi ikke ved,
hvordan udviklingen i børnetallet er,« siger Peter Als.
Frem til 1. august er der altså ikke nogen nedskæringer
i vente og dermed fastholder
politikerne signalet om, at fritidsordningerne er vigtige, og
at børnenes fritid er højt på
prioritetslisten, også fremover,
uagtet reformer og strukturelle forandringer.
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75,96(/ Støberiet, der bruges af psykisk syge
over 30 år sætter fokus på motion, sundhed
og trivsel. Det skal give sundheden et løft.
$)8/5,&+:2/)
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9(/9 5( Man snakker ofte
om, at visse samfundsgrupper afstår fra at gå til lægen,
også selvom de fejler noget.
En af de grupper er psykisk
syge, der ser besøg hos lægen
som uoverskueligt og måske
endda nedslående, fordi deres
helbred måske halter. Men det
skal der gøre noget ved nu.
Derfor har det socialpsykiatriske center Støberiet et
tilbud til psykisk syge voksne over 30 år, der skal sætte brugernes sundhed under
lup. Støberiet har fået 2,3 millioner kroner til et projekt, der
skal fremme sundheden for de
psykisk syge voksne. Og det er
projekt med store perspektiver.
Det vil betyde, at man snart
kan tilbyde livsstilscafe, motion i det fri, kostvejledning og
ikke mindst helbredstjek. Noget der især er behov for.

//// 32/,7,
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'*15$33257(1 Tirsdag den
16. december klokken 20.25
blev et tricktyveri anmeldt
på Skovlunde Torv.
En 79-årig kvinde var inde
og handle, da hun bemærkede,
at en mand hele tiden stillede
sig i vejen for hende.
Da kvinden gik ind i elevatoren fulgte manden og to øvrige gerningsmænd med. Og da
den 79-årige nåede sin bopæl
og igen skulle med en elevator,

»Det er en gruppe, der har
svært ved at komme til lægen. Mange psykisk syge ser
det som en stor forhindring at
gå til lægen og undlader ofte
at gøre det. De er bange for at
få noget grimt at vide og er i
det hele taget ikke motiverede.
Men det kan vi lave om på nu,«
siger Leif Klit Andersen, leder
af socialpsykiatrien i Ballerup
Kommune.

)OHUHEUXJHUH
Han ser samtidig fordele i, at
Støberiet er flyttet til det store sundhedshus i midten af
Ballerup, fordi det har betydet
langt flere brugere på grund af
beliggenheden.
»Vi har fået 35 nye brugere på et halvt år og det er en
meget stor stigning. Det er rigtig flot, at vi får så mange nye,
og det skyldes, at det er meget
lettere at komme til os nu. Og
derfor er det godt, at vi nu har
fået denne pose penge, så voså hun de tre igen.
Hjemme opdagede hun, at
hende pung var stjålet fra hendes taske.
Gerningsmændene beskrives som: A: Mand, ca. 40 år,
udenlandsk af herkomst mulig
østeuropæisk, ca. 160 cm høj,
kraftig til fedladen af bygning,
halvskallet, talte uforståeligt
fremmedsprog. Iført, sort tophue, sort jakke og bukser og
var sjusket af udseende.
B: mand, ca. 30-40 år, anden
etnisk baggrund end dansk,
arabisk af udseende, højere
end A og C, mørk i huden, farvet og lidt sært udseende tøj.
C: Kvinde, ca. 40 år, anden

res sundhedsindsats kan virke
for flest muligt,« siger Leif Klit
Andersen.
I det hele taget er man i gang
med at tænke nyt i socialpsykiatrien og det betyder også,
at man stiller flere krav til den
enkelte, end man har gjort. Og
det viser sig at have en gavnlig effekt.
»Vi inddrager den enkelte
meget mere i dag. Vi forventer mere af vores brugere og
efter at have hjulpet dem, så
er de fleste faktisk meget interesserede i at yde noget. Vi
betaler ikke bare passiv pension. Så vi giver vores brugere en langt større indflydelse
på deres eget liv og det synes
de fleste jo er meget rart. Og
derfor forventer vi også, at vores fokus på sundhed vil være
en succes, efterhånden som vi
får klarlagt hver enkelt bruges
præmisser for at være med og
i hvilket omfang, de kan deltage,« siger Leif Klit Andersen.
etnisk baggrund end dansk,
ca. 160 cm høj, almindelig af
bygning og iført en lys lilla
strikhue.

+M¥OSSROLWLHW
PHGRSNODULQJHQ
9,'1(5 Københavns Vestegns
Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre
til disse sager. Henvendelse i
dagtimer på hverdage til politikommissær Michael Liebst
Sørensen på telefon 72 58 73
55, Lokalpolitiet, eller døgnet
rundt på telefon 43 86 14 48.
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3275 7 Sognepræst i Skovlunde Kirke, Henriette Thorup Ringgaard runder 60 år den 30. december. Hun har været ved kirken

i 26 år og er blevet lidt af en lokal institution. Vi besøgte kontoret til en snak om opvækst, tro, sygdom og en masse uddannelser.
$)8/5,&+:2/)
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0 5.('$* Der skete ikke
særlig meget, når lille Henriette Ringgaard gik de få meter
fra hjemmet på Nyelandsvej i
Frederiksbergs arbejderkvarter til Nyelandsvej Skole lige
ved siden af. Hun havde formentlig klassens kedeligste
skolevej, hvor man aldrig oplevede noget. Til gengæld har
Henriette Thorup Ringgaard
oplevet en hel del i sit nu 60-årige liv. Ro på er der aldrig kommet. Og det er nok også sådan,
det skulle være.
Ballerup Bladet har fundet
en forholdsvis rolig stund på
kontoret i Skovlunde Kirke,
hvor Henriette har inviteret
indenfor til en snak om sit liv.
Og det er tydeligt, at der stadig
er fart på hende. Man kan ikke
kalde det uro, for hun kan virke både rolig og fast. Men der
er hele tiden den der underliggende følelse af, at udvikling
og fremdrift er et nøgleord for
Henriette Ringgaard.
Den kedelige skolevej blev
afløst af en tur på gymnasiet,
hvor hun fik en matematisk-fysisk studentereksamen, trods
en ganske ubehagelig Lektor
Blomme-type, der ikke mente,
at piger kunne lære matematik. Men studenterhuen kom
i hus og derefter gik turen
til Københavns Universitet.
Og her viste det sig for første
gang, at Henriette Ringgaard
er et menneske med krudt i.
For hun begyndte på medicinstudiet, og siden på arkæologi
og historie, inden valget faldt
på teologi. Og det var egentlig
ikke overraskende.
»Jeg havde nok altid en ide
om, at jeg ville være teolog.
Jeg ville helt sikkert også være blevet en forfærdelig læge.
Enten ville jeg være helt kold
og barsk for at kunne klare det
eller også ville jeg stå og græde over alt det, man ser. Det

6RJQHSU¥VW+HQULHWWH7KRUXS5LQJJDDUGIUD6NRYOXQGH.LUNHI\OGHU
Ƴƭ¤U'HWKDUY¥UHWRPVNLIWHOLJWOLYOLJWRJEHVWHPWLNNHNHGHOLJW'HW
EOLYHUGHWKHOOHULNNHIUHPRYHU)RWR)OHPPLQJ6FKLOOHU
ville slet ikke være gået,« siger Henriette Ringgaard med
selvindsigt.
Men hun fandt sit kald som
teolog, selvom hun også nåede
at tage en eksamen i historie.
Efter endt uddannelse søgte
hun jobbet som præst i Skovlunde Kirke, og det er en af
de eneste uforanderlige ting i
Henriette Ringgaards liv. Hun
blev ansat i 1988 og har været
der siden.

1\W¥QNHQGHNLUNH
»Jeg synes, det var en rigtig
aktivistisk kirke. Det var et nytænkende sogn, hvor man prøvede nye ting og var meget åbne. Det tiltalte mig, for sådan
var jeg også selv. Så det var
et godt match,« siger Henriette Ringgaard, som altså blev
hængende. Men selvom man
har det samme job, så kan man
sagtens udfolde sit på samme
side rolige gemyt og sit nysgerrige sind.
Ved siden af sine daglige

og mangesidede pligter som
præst, så har Henriette Ringgaard videreuddannet sig i
stor stil. Hun har taget en
Master i HR, taget fag på diplom i ledelse, er blevet filosofisk vejleder, coach og voksenunderviser. Også er der lige
tjansen som tillidsrepræsentant og lønforhandler for præsterne og ikke mindst ledende
beredskabsspræst i Region Hovedstaden, hvor hun skal rykke ud, hvis der sker større beredskabsindsatser.
»Jeg er blevet sikkerhedsgodkendt af PET og har været med til større udrykninger. Det er ikke fordi, jeg vil
have en masse dramatik, men
jeg er nysgerrig og vil opleve
og så vil jeg gerne gøre en forskel. Både i min dagligdag her
i kirken, men også på et større plan,« siger Henriette Ringgaard, som dog regner med at
droppe tillidshvervet, når der
kommer en ny provst i efteråret.

»Der skal nye kræfter til
på den post. Men så kommer
der nok til at ske noget andet,«
siger hun og påpeger, at hun
altid godt har kunnet lide at
fortælle historier og at skrive.

.XUHUHWNULVWHQ
I sommer fik hun så konstateret brystkræft, men i et så
tidligt stadie, at hun nu er helt
kureret. Og ganske mod sædvanen, så satte hun ikke tempoet ned, men faktisk op.
»Det er ikke sådan, at jeg
tænkte ’nu skal jeg opleve en
masse’. Jeg kunne ganske enkelt ikke stoppe op. Jeg havde én sygedag, det var da jeg
skulle opereres. Ellers skulle
jeg en masse ting,« fortæller
Henriette Ringgaard, der tog
cancer-dommen roligt.
»Jamen, jeg havde forberedt
mig. Jeg er jo kristen, og fortæller dagligt historien om Jesus, der oplevede langt værre ting, og kom over det. Den
fortælling giver trøst og håb

til mange mennesker, så det
gjorde den også for mig,« siger Henriette Ringgaard.
Hun oplevede en stor opbakning fra kollegerne og personalet ved kirken, men også mange mærkelige reaktioner fra
sognebørnene, hvilket overraskede hende. Men samtidig er
hun klar over, at folk har en
mening om hende, fordi hun
er en offentlig person i nærområdet og i det daglige er tæt
inde på livet af folk. Og det er
netop den synergi, der driver
præsten Henriette Ringgaard.
»Det er et kald at være
præst, det mener jeg. Samspillet med mennesker og at kunne lytte, give ud af sine erfaringer som menneske og samtidig kunne give håb og trøst
til folk, der har det svært, betyder noget. Men jeg møder også
folk med ydmyghed og uden
fordomme. Det er svært, for
vi er alle fulde af domme, også jeg, men jeg prøver at møde mennesker åbent. Folk viser mig en enorm tillid ved at
komme til mig med deres problemer, så skal jeg også kunne
vise dem tillid - uanset hvad,«
siger Henriette Ringgaard, der
ofte får støtte, men også bliver
udfordret af ægtemanden Anders gennem 34 år, endnu en
af de få konstante i Henriettes liv, og som er professor på
Landbohøjskolen.

7URHQKDUGHWJRGW
Men spørgsmålet er, om Henriette Ringgaard med sin både
narrative og åbne indgang til
tilværelsen og troen, er i en
butik, der er ved at miste kundegrundlaget? Det mener hun
bestemt ikke. Tværtimod.
»80 procent af danskerne
synger salmer til jul. Det kan
godt være, at de ikke altid ved
hvorfor, men de gør det og det
betyder noget. Når det spidser
til og vi har sorg og modgang
inde på livet, så reflekterer rigtig mange over troen. Det er

godt nok til mig. Mange stiller spørgsmålstegn ved troen
og sådan har det altid været.
Det er fint nok, at vi mennesker reflekterer. Så jeg synes
bestemt ikke, at kristendommen er i krise,« siger Henriette
Ringaard, der også oplever et
stigende antal konfirmander.
»Det er stadig de ældre, der
kommer mest i kirken og sådan har det altid været. Men
de unge forholder sig mere til
tro igen og kirken er jo også
et fællesskab, der er mere end
bare religiøst. Det er også socialt, og i særdeleshed her i
Skovlunde. Så de unge kommer også, bare til nogle andre
ting,« pointerer hun.

1\HWDQNHU
Så der er styr på arbejdslivet,
privatlivet kører på skinner og
datteren på 28 er advokat og pilen peger kun opad for hende.
Så er der måske, nu hvor den
runde dag er en realitet, plads
til lidt mere ro på generelt, for
Henriette Ringgaard?
»Jeg troede, at jeg nu skulle
have mere ro på og få en god
hverdag i den sidste del af mit
arbejdsliv. Men jeg har jo en
god hverdag og der er rigtig
mange ting, jeg stadig skal gøre. Så nu må jeg tænke over,
hvad jeg så skal. Jeg kunne
måske forestille mig at coache
folk og bruge mine uddannelser - naturligvis i forbindelse
med mit arbejde. Det handler
om stadig at kunne bruge mig
selv og mine evner og gøre en
forskel,« siger 60-års fødselaren, som måske nok skulle
bruge et par forsøg eller tre på
at finde den rette hylde, men
som fandt sit kald og brugte
det på sin egen måde.
Menighedsrådet har i kirkens lokaler arrangeret reception på dagen, den 30. december mellem klokken 10 og
11.30, hvor der er mulighed for
at ønske fødselaren tillykke.

/HG·MHVKLVWRULHHUNRPPHWS¤ERJ
5(&(37,21 Ledøje-Smørum Historiske Forening har netop udgivet en bog om Ledøje Landsbys udvikling.
$)0,$7+206(1

mia@ballerupbladet.dk

+,6725,( Der var god grund til
fest og højt humør, da LedøjeSmørum Historisk Forening
for nylig holdt reception for
ikke bare én men hele to nye
udgivelser.
Omkring 125 mennesker var
samlet i Ledøjes julepyntede
forsamlingshus for at tage godt
imod ’Årsskrift 2014’ samt den
nye og spændende bog om Ledøje: ’Ak, hvor forandret – Ledøje Landsby fra 1930’erne til
1980’erne’.
Foreningens formand Anni Agerskov bød velkommen,
hvorefter næstformand, Inga
Nielsen, fortalte om baggrunden for de to udgivelser.
»En særlig tak skylder foreningen nu afdøde Ejner Jør-

gensen. Han havde en stor viden om Ledøje-Smørums udvikling fra landkommune til
forstadskommune, og han havde øje for, at udviklingen gik så
stærkt, at den gamle landsbykultur ville forsvinde i løbet af
få årtier. Han nedskrev derfor
omkring 1990’erne alt det, han
kunne huske om Ledøjes forretninger, erhvervsvirksomheder, småindustrier og gartnerier,« fortæller næstformand
Inga Nielsen.

%RJHQVWLOEOLYHQ
Da Historisk Forening i 2010
blev opmærksom på Ejner Jørgensens beretninger, blev man
enige med ham om at arbejde videre med stoffet i et Erindringsværksted bestående af
ældre mennesker med lang tilknytning til Ledøje.

Den ene halvdel af bogen ’Ak, hvor forandret – Ledøje Landsby fra 1930’erne til
1980’erne’ kom dermed til at
bestå af Erindringsværkstedsmedlemmerne egne erindringer og den anden halvdel af
Ejners beretninger om byens
mange forretninger og virksomheder.
Fra Historisk Forenings side håber man, at bogen kommer til at fungere som en beretning om, hvordan almindelige mennesker i en mindre landsby oplevede og levede med den fantastiske udvikling, som Danmark gennemgik
fra 1930’erne og til 1980’erne.
Ved receptionen fik foreningen samtidig takket Nordea
Fonden, der har støttet bogprojektet med 20.000 kroner samt
Egedal Kommune og Dansk

'HUYDUVWRUJO¥GHRJƪRWIUHPP·GHL/HG·MH)RUVDPOLQJVKXVGD/HG·MH
6P·UXP+LVWRULVN)RUHQLQJKROGWUHFHSWLRQIRUKHOHWRQ\HXGJLYHOVHU
Lokalhistorisk Forening, der
har bidraget med henholdsvis
8000 og 4000 kroner.

»Uden disse generøse tilskud var det slet ikke muligt
at udgive bogen i så fornem en

kvalitet,« siger Inga Nielsen.
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UDSALG
FREDAG DEN 2. JANUAR KL. 10.00
DUNJAKKE
vores bedste og mest
slankende dunjakke
Fås i sort eller brun
aftagelig ﬁnnracoun
fra str. 36 - 52
Så længe lager haves
NU KUN

1.500,HERREJAKKE
Med ægte
coyota og dun
aftagelig hætte

NU KUN

698,FRASORTEREDE
JAKKER

PUTTGARDEN LAM
sporty før 3.298,spar 1.298,-

Stort udvalg
alle i super lam

NU KUN

400,- 500,600,LANGT UNDER
HALV PRIS

2.000,NYT
SÆLJAKKE
Flere modeller og design
Grønlandsk sæl

3.998,POLITISK OG
MILJØRIGTIG PELS.
Eskimoerne spiste kødet,
hundene ﬁk benene og skindet
der blev til overs ﬁk vi lov
at gøre til en ﬂot pels.

LAMMESKINDSJAKKE
NAJA
med aftagelig hætte
og vinter foer

698,UNDER
HALV PRIS

HERRE LAMMESKINDSJAKKE
Kan vendes til vindjakke

1.500,SPAR 1.000,-

BLÅRÆV
Laksefarvet vendepels
Langt under ½ pris
kun

3.998,-

VINTER FRAKKE

DYNEJAKKE

KANIN PONCHO

KANIN VESTE

med aftageligt pelsfoer

Meget varm

Sort eller grå

Sort, brun eller grå

598,-

350,-

250,-

350,-

6,'(ʊ_%$//(583%/$'(7_ʇʄʘʅʆʘʆʄʅʈ

1\JUXSSHIRUDUEHMGVO·VHP¥QG
6(/9+- /3 Arbejdsløshed, en barsk fyring eller en arbejdssituation, der skaber frygt for en opsigelse. Hvor
går man(d) hen, når arbejdslivet gør ondt? Et nyt gruppetilbud kun for mænd starter i Ballerup i januar
.5,6( En fyreseddel er en af de
største psykiske belastninger,
et menneske kan udsættes for.
Som arbejdsløs bliver du ikke
blot ramt på økonomien, men
også identiteten. For hvem er
man(d) uden sit job?
»Oven i frustrationerne, irritationen og alle de praktiske
problemer, kommer afmagten
og selvmedlidenheden snigende. Selv om ens bedste venner
gerne vil hjælpe, så kan INGEN hjælpe dig, hvis de ikke
selv har været i den situation,«
fortæller Kasper, som er frivillig gruppeleder i en af de helt
nye mandegrupper, der er startet op flere steder på Sjælland.
Her mødes otte mænd en
gang om ugen i otte uger. Til
fælles har de en livskrise, for
eksempel en fyring eller en

skilsmisse. Det er anonymt og
gratis at deltage, og en mandlig
gruppeleder fører deltagerne
igennem otte temaer.
Tilbuddet er skræddersyet
til og efterprøvet af mænd, og
mødet med andre i lignende
situationer skal give et skub
i den rigtige retning.

Mandegruppen
som frirum
Tilbuddet, der hedder ’Kom Videre Mand’, findes i dag flere
steder på Sjælland, og i Ballerup starter der nye grupper
for arbejdsløse mænd i januar 2015.
Arbejdsløshed kan være
hårdt for alle, men hvor kvinder ofte er erfarne i at bruge
netværket og læsse frustrationerne af på venner og familie,

)$.7$
SÅDAN KOMMER DU MED I MANDEGRUPPE
- Grupperne for arbejdsløse og fyrede mænd i Ballerup
RS@QSDQHI@MT@QƫƩƪƮNFK³ADMCDGDQDESDQ
- Det er gratis, og du kan deltage anonymt
- Grupperne ledes af frivillige, mandlige gruppeledere
*NMS@JSOQNIDJSKDCDQ"@SGQHMD2NQSƯƩƫƫ
ƲƲƫƭDKKDQB@SGQHMDEQHRD CJ
+¡RLDQDO VVV JNLUHCDQDL@MC CJ

står en del mænd alene med
problemerne. Og her kan mandegruppen hjælpe.
»Jeg troede kun, det var
mig, der havde det på den her
måde, men jeg kunne høre i
gruppen, at flere af de andre
havde det på samme måde, og
vi kunne spejle os i hinandens
oplevelser. Det var fantastisk
at opleve, at man ikke er den
eneste i den situation,« fortæller Lars, som deltog i en af de
første grupper i projektet, og
nu er frivillig i de grupper, der
starter i januar.

8GYLGHVWLOQ\H
P¤OJUXSSHU
De første mandegrupper i projektet fokuserede på skilsmisseramte mænd, men nu udvides tilbuddet til mænd, der er
arbejdsløse, er blevet fyrede eller frygter at blive det. Formålet med deltagelse i gruppen
er nye redskaber til at tackle
situationen.
»At blive opsagt på sit arbejde rammer både økonomien, stabiliteten og identiteten.
En fyring rammer samtidig ikke kun manden, men hele familien, og det er årsagen til,
at mange bliver skilt efter en
fyring – eller omvendt,« forklarer Cathrine Sort, som er
projektleder på ’Kom Videre

ś.RP9LGHUH0DQGśƩQGHVƪHUHVWHGHUS¤6M¥OODQG)UDVWDUWYDUPDQGHJUXSSHUQH
IRUEHKROGWVNLOVPLVVHUDPWHP¥QGPHQQXXGYLGHVWLOEXGGHWWLOP¥QG
GHUHUDUEHMGVO·VHHUEOHYHWI\UHWHOOHUIU\JWHUDWEOLYHGHW
Mand’.
I en krise virker tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke, og derfor er det så
svært at komme videre alene.
»Inden man er klar til at be-

arbejde og finde energi til at
engagere sig i at opsøge nye
muligheder, kan der være en
lang periode, hvor man slet ikke er modtagelig, og hvor man
både kan reagere urealistisk

og komme til at spilde en masse tid helt alene. Men her kan
en mandegruppe hjælpe,« fortæller Cathrine Sort.
mia

7LOODGHOVHWLOXGYLGHW¤EQLQJVWLGQ\W¤UVQDW
LIGE NU:

FRI MONTERING

1<75 Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi giver
restaurationerne i politikredsen mulighed for at holde længere åbent nytårsnat.
Det betyder, at de almindelige lukketider i politikredsen
er suspenderet den 31. december 2014.

Hvis restauratører ønsker
at udnytte denne mulighed,
skal følgende betingelser være opfyldt:
1) Der skal være bestyrer/
restauratør tilstede efter klokken 24.00.
2) Der skal være adgangskontrol med godkendte dør-

Køb dit fyrværkeri

FRA DRAGON FIREWORKS PÅ
JORDBÆRGÅRDEN
Vi har det bedste krudt og du får det med
hjem, med det samme.
Værtindegaver, boblevand m.m

Åbent hus 3. og 4. januar
Kig ind i åbent hus weekenden
en
og få et værdibevis til en Miele
ele
opvaskemaskine.

ÅBNINGSTIDER
30. december kl. 11-18
31. december kl. 10-15
Vi ønsker vores kunder
et godt nytår!
Råbrovej 58, 2765 Smørum
Tlf. 44 68 41 14
www.jordbaergaarden.dk

Mød os også
på Facebook

Vi tager dankort ,
Mobile Pay og swipp.

mænd fra klokken 24.00.
3) Unge under 18 år må ikke
opholde sig som gæster efter
klokken 24.00, medmindre de
er i følgeskab med forældre,
værge eller lignende, oplyser
politidirektør Kim Christiansen.

Genbrugsbutikken
Ballerup
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Se betingelser på invita.dk

Bestiller du Invita køkken nu*,
monterer vi det kvit og frit
Vores certiﬁcerede montører giver dig sikkerhed for, at dit
køkken monteres hurtigt, korrekt og præcist - og så får du
både gratis servicetjek efter 12 måneder og hele 5 års
udvidet garanti.
*Gælder i januar 2015 ved køb af komplet køkken for minimum kr. 50.000,ekskl. hvidevarer. Se betingelser på invita.dk.

Invita Glostrup . Tjalfesvej 1-19 . 2600 Glostrup . Tlf. 43 20 21 50 . www.invita.dk

FYSIOTERAPIEN.DK
BALLERUP
Alle former for fysioterapi
• Skadesbehandling & genoptræning
• Akupunktur
• Massage
• Wellness
• Firmaordninger
• Sundhedsforsikringer
• Bassintræning
• Styrketræning
• Vi er 7 fysioterapeuter og 1 sekretær
• Overenskomst med den offentlige sygesikring
& tilskud fra Danmark
Brug også din sundhedsforsikring her
Centrumgaden 1, 2. sal (indgang midt i passagen)
Ring ml. 8-13 på 4465 3618, eller kig op
Vi har åbent fra ca. 8.00. til 20.00. (ændringer kan forekomme)
FYSIOTERAPIEN.DK (Ballerup, Gentofte, Gladsaxe)

Body Soul and Mind
Anette Laugesen

Hypnoterapi
Samtaleterapi
Healingsmassage
Henv.: 60 12 66 90
www.bodysoulandmind.dk
Vester Voldgade 86,1 - Kbh.

ʇʄʘʅʆʘʆʄʅʈ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʋ

Vi i Føtex
Ballerup
ønsker alle
vores kunde
re
godt nytår t
Kransekagetop
med 8 ringe

Kransekagetop
med 12 ringe

Pr. stk.

Pr. stk.

150,-

105,-

Stort nytårsur

Pr. stk.

100,-

4 stk.
nøddekurve

4 stk.

40,-

Lille nytårsur

Pr. stk.

90,-

Pr. stk. 13,-

Føtex Ballerup Centret, Føtex Lautrup
Tillbuddende gælder til og med 31.12.2014. Føtex Ballerup Centret og Føtex Lautrup, Borupvang 2.
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Året der gik: januar - juni 2014
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-$18$5 Byggelegepladsen Rosendal fejrede 20 års fødselsdag. Rosendal var Danmarks første økologiske byggelegeplads og den grønne tankegang er stadig drivende kraft på stedet.
Januar var også måneden hvor Københavns Vestegns Politi sammen med Ballerup, Gladsaxe og Herlev Kommuner fik tildelt 13,7 millioner kroner i puljemidler fra Rigspolitiet til
det forebyggende arbejde, der skal bryde fødekæden til banderne.

)(%58$5 Der blev taget hul på debatten om skolestrukturen. I administrationens forslag lå
blandt andet en lukning af Højagerskolen, hvilket straks fik en del borgere på barrikaderne.
Derudover var der også nye tider i Hjemmeplejen, som gik i gang med den helt store
omrokering, der skulle komme brugerne til gode. Der var dog rigtig mange brugere, som
bestemt ikke syntes, at den nye organisering var til det bedre.

)272 )/(00,1* 6&+,//(5

)272 )/(00,1* 6&+,//(5

0$576 Ballerup Ungdomsskoles musical ’The Wild Rose’ havde premiere i Baltoppen.
Marts var også måneden, hvor kommunen og Ballerup Lærerforening nåede til enighed
om en lærertidsaftale, der blandt andet betyder at lærerne skal være på arbejdsstedet 31
timer ugentligt og har et max. undervisningstimetal på 800 timer.
Ballerup Kommune fik i marts bevilget 9,1 millioner kroner fra ’ældremilliarden’

$35,/ Ballerup Brandvæsen blev for tredje år i træk kåret som Danmarks hurtigste med
en udrykningstid på bare 4.03 minutter. Landsgennemsnittet er 7.50 minutter.
En af årets helt store sager begyndte også i april: Diskountkæden Lidl ville gerne opføre en ny butik på ’F24-grunden’ i Måløv. Planerne mødte dog stor modstand fra beboerne
i området, og senere på året endte det da også med, at planerne blev skrottet.

)272 .(11 7+206(1

)272 )/(00,1* 6&+,//(5

0$- Tirsdag den 13. maj var omkring 500 borgere samlet til stor fredsmarch i Hede-Magleparken for at markere utilfredsheden med de kriminelles hærgen i området.
I maj var der desuden folkeafstemning om patentdomstolen samt valg til Europa-Parlamentet. 29.133 af Ballerups 51.094 stemmeberettigede, svarende til 57 procent, fandt vej til
stemmeurnerne og flest stemmer fik DF med 32,1 procent af stemmerne.

-81, I juni blev der snakket rigtig meget om den helt særlige bænk på Kirketorvet i Ballerup. Det blev en længere føljeton, der i korte træk gik ud på, at en gammel bekendt af
Per Mortensen (A) havde bedt om at få etableret en rampe op til øverste plateau på Kirketorvet. Flere misforståelser senere endte det med for 15.000 kroner forkert rampe til en
forkert bænk og en løftet pegefinger til Per Mortensen.
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Året der gik: juli - december 2014
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-8/, Den 10. juli brændte JA Byggeland i Måløv og bygningen måtte efterfølgende rives ned.
Juli blev også måneden hvor kommunalbestyrelsen afsatte 25 millioner kroner til en
ny stationsplads i Ballerup. Årets kræmmerfest blev en stor succes - dog med et midnatsfyrværkerishow, der kom lidt bag på beboerne i området. Og så var der vrede over afslutningsfesten på Østerhøjskolen, hvor elever ikke fik deres eksamensbevis, hvis de manglede
at aflevere skolebøger. En praksis der efterfølgende blev ændret.

$8*867 VM i Badminton kom til Ballerup Super Arena og bød på en uges fantastisk fjerbold med de bedste af de bedste indenfor sporten.
Udflytterbørnehaverne på Tranemosevej kæmpede for deres busser, men tabte slaget, da
kommunen på beboernes opfordring vedtog at forbyde buskørsel i boligområdet.
Samtidig voksede kritikken af skolestrukturen, der nærmede sig høringsfristen.

)272 )/(00,1* 6&+,//(5
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6(37(0%(5 En kæmpe terrorøvelse blev afviklet i området omkring Ballerup Super Arena
den 17. september. Cirka 1400 deltog i den drabelige øvelse.
Det blev også måneden hvor Ballerup fik sin hidtil dårligste placering (50. plads) på DI’s
undersøgelse af kommunernes erhvervsklima, World Trade Center åbnede i Ballerup, Skovlunde holdt Afrika-uge og Ballerup C Løbet genopstod.

2.72%(5 Teatergruppen Klima holdt støttekoncerter i Baltoppen for at samle penge ind
til næste års store musicalsatsning ’Den Ny Cyrano’.
I oktober fortalte borgmesteren om første skridt i projekt Skovlunde Bymidte: En indsnævring af Ballerup Boulevard, som politikerne har afsat 17 millioner kroner til i 2015.
Den 11. oktober fejrede Ballerup Bibliotekerne 200 års fødselsdag.

)272 )/(00,1* 6&+,//(5
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129(0%(5 Den 8. november var DTUs campus i Ballerup ved at koge over, da årets First
Lego League blev afholdt. 1000 elever kæmpede om sejren, der tilfaldt et hold fra Humlebæk.
I november blev kommunalbestyrelsen langt om længe enige om den nye skolestruktur
i Ballerup, alle partier med undtagelse af Enhedslisten står bag aftalen, der blandt andet
sikrer Ordblindeinstituttets overlevelse som selvstændig institution.

'(&(0%(5 Etableringen af en ny supercykelsti langs Hold-an Vej volder store problemer.
Beboerne er mildest talt utilfredse med den nye ’’mur’’, som er resultatet af en række fejl
fra kommunen og entreprenørens side - sagen er langt fra afsluttet.
Kommunen varsler også nye tider på parkeringsfronten og vil indlede samarbejde med
et parkeringskontrolfirma, der skal patruljere i kommunens gader.
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BORGMESTEREN
INVITERER TIL

NYTÅRSKUR 2015
ERHVERVSLIVETS NYTÅRSKUR

Borgmester Jesper Würtzen og Team Erhverv byder
velkommen til nytårskur for erhvervslivet på Ballerup Rådhus
fredag d. 16. januar 2015, kl. 14-17.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at hilse på det lokale
erhvervliv og fortælle lidt om, hvad vi arbejder med.

TEMA
INNOVATION
OG UDVIKLING I
HVERDAGEN

PROGRAM
• Velkomst ved Borgmester Jesper Würtzen
• Justitsminister Mette Frederiksen taler om innovation
• Team Erhvervs hovedaktiviteter ved Erhvervsudviklingschef Jette Rau
• Jobcenterets og virksomhedskonsulenters måde at arbejde på ved Jobcenterchef Ina Ringsdal
• Tænk stort, handel småt, fejl hurtigt og billigt ved Iværksætter Jonathan Løw
• Networking og snack
• Tak for idag

METTE FREDERIKSEN, JUSTITSMINISTER

NYTÆNKNING PÅ CHRISTIANSBORG
Hvordan er man innovativ som politiker og hvor kommer de nye tanker fra?
Mette Frederiksen vil tale om, hvordan man lader sig inspirere til at tænke anderledes
i en ministers hverdag. En hverdag, som er travl, men hvor man også har brug for
at tænke nyt.

JONATHAN LØW, IVÆRKSÆTTER

“TÆNK STORT, HANDEL SMÅT,
FEJL HURTIGT OG BILLIGT”
Uanset om din virksomhed ligger i Ballerup, Berlin eller Beijing, har vi alle én
ting til fælles: De gode idéer, produkter og services, som vi lever af i dag,
vil om få år få nye konkurrenter og blive erstattet af bedre alternativer.
Evnen til også at være relevant for jeres kunder om 2, 5 og 10 år er
en evne, I kan træne! Det handler om innovation - nærmere bestemt at
forvandle jeres medarbejdere til innovatorer igennem bevidst træning
og en hverdag præget af nysgerrighed og effektive processer.
Det hele starter med at ‘lytte højere’, som Jonathan kalder det.

SEND DIN TILMELDING
Virksomhedens navn, dit navn
og mailadresse til:
Erhvervsudviklingschef Jette Rau
Mail: jrau@balk.dk
Tlf: 4175 0220
Senest den 12. januar 2015.

TEAM ERHVERV
Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
ballerup.dk/erhverv

63257_ʇʄʘʅʆʘʆʄʅʈ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʅʅ

Tritons små haletudser
6901,1* På blot tre måneder har Valdemar, Julia og
(PLOO§UWDWƳ\GHG\NNHRJEHY§JHVLJLYDQG
9$1'+81'( Det er de yngste
medlemmer i svømmeklubben Triton, som har deltaget
på klubbens nyeste svømmeinitiativ ”Haletudserne”.
»For mine to børn har det
været en rigtig god oplevelse.
De er begge blevet meget mere fortrolige med det at være
i vandet. Der bliver taget godt
hånd om børnene, når de er
usikre, så det har på mange
måde været en god familieoplevelse for os,«, siger Heidi,
mor til Valdemar og Augusta.
Haletudserne er et vandtilvænningstilbud til børn i alderen 2-4 år med cirka 30 minutters undervisning i et 28
grader varmt bassin på Parkskolen. Og undervisningen er

baseret på at lære børnene i
en tidlig alder at blive fortrolig med vand.
Børnene har en forælder
med i vandet, og på den måde bliver det en fælles svømmeoplevelse for både barn og
voksen.
»Det er et super tilbud. Der
er plads til børnene i vandet,
fordi holdene ikke er for store,
og 30 minutters undervisning
er. Vi har været glade for at
være med,« siger Hassan, der
er far til Julia.

børnene skal i vandet, især
hvis det er første gang de er i
et svømmebassin. Selvom vandet er 28 grader, vil de fleste
børn opleve vandet lidt koldt
i starten. Derfor anbefales det
også, at man bruger en våddragt indtil barnet kan bevæge sig lidt mere frit i vandet.
»Selvom Emil kun er 2½ år,
synes jeg, at han har fået meget ud af det. Det bliver leget
ind og det passer rigtig godt,

når han ikke er ældre. Vi er
helt sikkert klar på en omgang mere, når der kommer
nye hold,« siger Kenneth, far
til Emil.
Initiativet med Haletudserne er blevet til i et samarbejde
med Ballerup Kommune i et
fælles ønske om at kunne tilbyde vandtilvænning til denne
aldersgruppe.
ulw

+DOHWXGVHUQHHUHWYDQGWLOY¥QQLQJVWLOEXGWLO
ƯƱ¤ULJHE·UQRJGHUHVIRU¥OGUH

Tager en omgang mere
Da Haletudse-holdene er til
små børn er det rigtig vigtigt,
at der et godt samspil mellem
forældre og underviser, når

,QGO¥JWLO6SRUWHQ
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. 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.
• 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.

NY FRISØR

RECEPTION LØRDAG D. 3/1-15
kl. 13.00-16.00

Konkurrence og super gode tilbud.
Vi serverer lidt til ganen, både til børn og voksne

100,VI SLÅR DØRENE
OP 6. JANUAR MED

JANUAR TILBUD:

ÅBNINGSTIDER:
mandag lukket
tirs/ons/fre kl. 9.30-17
torsdag kl. 9.30-19
lørdag kl. 8-14

25%

TIDSBESTILLING

SE PRISER PÅ
HJEMMESIDEN

på hjemmesiden
eller på telefon

PÅ ALLE
BEHANDLINGER

Brille inkl.
enkeltstyrkeglas

350,-

Brille inkl. glas med
glidende overgang

Ballerup
Ballerup Centret
Tlf. 9632 5223

Bestil synstest på louisnielsen.dk

&HFCKFSHWFKCt#BMMFSVQtUMG
www.salonnova.dk

Brille til 100 kr. inkluderer standard enkeltstyrkeglas (indeks 1,5), førpris 195-495 kr. Brille til 350 kr. Inkluderer standard glas med glidende overgang (indeks 1,5) førpris 895-1195 kr. Tilbuddet kan ikke
kombineres med KompletPris, 2for1, 60+ eller andre tilbud og gælder til den 22. februar 2015. ©2012-2015 Specsavers.
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Mit politiske nytårsforsæt
...debat
Martin JoQDVVHQ &
Medlem af kommunalbestyrelsen for Det
Konservative
Folkeparti

 2014
var på mange måder et godt år og på andre måder et skidt år. Vi fik
vedtaget en ny skolestruktur
med fokus på den nære ledelse og bevarelsen af det nære
skoletilbud. Det var både godt
og nødvendigt.
Vi fik også vedtaget en ny
økonomisk strategi der sikre
faste økonomiske rammer og

heri en netto gældsafvikling i
denne valgperiode på 50 mio.
Det var godt og nødvendigt.
Knap så godt var den beslutning som alle partier, på nær
Det Konservative Folkeparti,
traf om at bruge 25 mio. på
projektet ved Banegårdspladsen. Det var både unødvendigt
og skidt. De drømme som flertallet tror, kan blive indfriet
ved dette projekt kan ikke realiseres. Det er nødvendigt at
være realistisk omkring vores
geografiske placering og hvad
det indebærer af begrænsninger.
Det samme kan siges om
beslutningen om at Ballerup
Kommune nu selv vil stå for
driften af Ballerup Super Arena. Nu skal kommunen til at
være eventmagere. Det må al-

Plejecentre bestemmer selv
drig blive en kommunalopgave, og vi skal i stedet fokuserer
på kernevelfærden. Arenaen
skal sælges og kan det ikke lade sig gøre skal den drives af
nogen som har forstand på det.
Sidste omgang malurt i bægeret er drømmen om en indsnævring af Ballerup Boulevard samt en hastighedsnedsættelse. Jeg ser ikke visdommen. Ud over at genere virksomhederne i området og de
tilkørende medarbejdere, så
vil man bare opleve længere
køer og det reducerer hverken
larm eller forurening.
Alt dette gør 2014 til et
miskmask af gode og dårlige
beslutninger og det gør at jeg
har tænkt mig at lave et nytårsforsæt for Det Konservative Folkeparti i 2015, og det er

følgende:
1. At vi sætter salget af Super Arenaen på dagsordenen.
2. At vi vil arbejde imod en
indsnævring af Ballerup Boulevard.
3. At vi vil sikre de ældre
som har brug for hjælp, får
den.
4. At vi giver de aktive ældre optimale muligheder for
udfolde sig ved investeringer
i bla. Senioridrætten.
5. At vi sikre at vores fritidsog foreningsliv ikke bukker
under for Heldagsskolens pres.
Disse fem punkter er mit politiske nytårsforsæt som både
kan og skal realiseres i 2015,
og hermed vil jeg gerne ønske
alle borgere i Ballerup Kommune et rigtig godt nytår.

Fru Tiedemann afslører sig selv
...debat
Steen Strøm
Tåregårdsvej 35, Ballerup

75$),. Med udgangspunkt i
trafikproppen til 17 millioner
ved indsnævring af Ballerup
Boulevard var det handelslivet, eller manglen på samme,
der skulle tilgodeses.
Skovlundecenter nord lider
en langsom butiksdød når man
ser på typen af forretninger
der nyåbner. Tag selv Slik, ecigaretter & mobil tilbehør, sko
outlet og palle salg, en nye Lidl
ved Malmparken kommer vist
til at rykke mere.
Den fine plan bliver aldrig
ført ud i livet, for hvem skal
betale. Borgmesteren beklager

sig over ikke at eje parkeringsgrundene, for der vil han gerne bygge boliger, skyldte kommunen ikke over 300 millioner
væk kunne vi måske have købt
dem.
Men hvor er det så lige at
Fru Tidemann afslører sig
selv?
Jo nu er der kommet en
Parkerings-Gate til kommunen. Store problemer i Egebjerg, hvor naboer til butikker, der tilsyneladende har
kunder, ikke kan parkere ved
butikkerne.
Som jeg husker Egebjerg og
byggerierne gennem tiden, er
det skabt så bilfrit som muligt, hvilket tilsyneladende giver bagslag når de handlende
har kunder.
Kunderne vil fru Tiedemann til livs med forbud og

bøder, og ikke nok med det skal
vi alle i kommunen straffes af
P-patruljen fra Aalborg.
Jeg har stor forståelse for de
beboere, der har et lokalt problem i Egebjerg, men som Erik
Graff skriver i sit indlæg, så
oplever vi andre, der har boet i
kommunen i omkring 40 år, ingen nævneværdige problemer.
Det næste der følger med,
når nu Aalborg-drengene gør
sit indtog, er at området skal
afsøges for ’pletter’, hvor der
potentiel kan holde ulovligt
parkerede. Det bliver en fest
når der er Kræmmermarked
og arrangementer i Arenaen.
Der er vel også et par fodboldinteresserede, der kommer i
bil.
Havde fru Tiedemann interesseret sig for de handlende
og institutioner, der har mo-

mentvise parkeringsproblemer, så var der blevet gjort
noget ved det og oprettet bedre parkeringsforhold.
Men nej, fru Tidemann afslører at forbud og straf er vejen frem. At nævne at ’vi’ ikke
har valgt den hårdeste straf
og at det ikke er ment som en
hetz mod bilisterne, taler vist
for sig selv.
Drop den indsnævring af
Ballerup Boulevard og lad
Aalborg-drengene tjene deres
penge i Aalborg.
Er der ikke et par unge mennesker, der kan hjælpe med en
facebook-protest, så vi kan få
syn for, hvor mange der mener, at de to udspil fra Bystyret
er uspiselige. Skriv til: steenstrom@hotmail.dk

Læserbrev hetzer mod flygtninge
...debat
-·UJHQ)O\U
Degnevangen
18, Ballerup

)/<*71,1*(
Kim Pedersen skriver
forrige uge
om at hjælp
til verdens flygtninge ikke skal

gå ud over egne svage.
Danmark har som bekendt
været i krig siden 2001, og sender pt. jagere som bomber i Syrien. Ikke underligt at millioner flygter herfra - det ville vi
også have gjort i deres sted.
Det er ikke for sjovt at syrerne flygter fra deres hjem
og må undvære deres familie. Kims manglende gæstfrihed for folk i nød kan ligge på
et meget lille sted.
Kim påstår at hjælpen til

flygtningene bliver taget fra
andre socialt udsatte, og mener vi skal hjælpe vore egne
først. Selvfølgelig skal vi hjælpe vore egne - ingen tvivl om
det. Men så må du finde dig et
parti at stemme på ved folketingsvalget i 2015, som går ind
for at hjælpe de udsatte i Danmark og er imod krige.
Det burde ikke være så
svært at finde ud af. Heller
ikke hvilke partier som har
stået bag de sociale nedskæ-

Mere tynd luft fra Per Mortensen
...debat
-·UJHQ)O\U
Degnevangen 18, Ballerup

32/,7,. Per, jeg må spørge mig selv, om
vi lever på den samme planet. Du giver
med dit læserbrev sidste uge det indtryk, at det går vældig godt i Danmark,
at nu skal vi i kommunen ”sammen
finde nøglen”.
Men trangen til at finde syndebukke
på bunden af samfundet er langtfra forbi. Krisen har sat en ny dagsorden, hvor
arbejdsløse og langtidsledige til bevidstløshed hænges ud som stopklodser for
en ny økonomisk optur og beskyldes
for krævementalitet.
Men beskæftigelsen er stort set er den

samme, som den var lige efter krisen, og
der er stadig cirka 180.000 mennesker,
der forgæves leder efter et job.
Du overser at reformerne af dagpenge, efterløn, førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp er skadelige, og medfører at tusindvis af arbejdsløse og langtidssyge går voldsomt ned i
indtægt, og til at kommunerne tvinger
syge mennesker i arbejde, selvom de
dårligt kan stå ud af sengen.
De små sprækker der er opstået i S-R
regeringens strammerlinje skete forrige
måned ved forhandlingerne om finanslovene efter krav fra Enhedslisten og SF.
Men hos Socialdemokratiet afviste man
blandt andet nedsættelse af optjeningskravet til dagpenge - ikke af økonomiske
grunde, men manglende politisk vilje.
Politik handler også om troværdighed.

ringer, og som også lokalt i Ballerup har besluttet at gøre det
sværere for de udsatte at skaffe
sig almen bolig i kommunen.
Det er såmænd alle partierne med undtagelse af Enhedslisten.
Jeg deler ikke din fremmedfjendske holdninger, men
synes vi skal tage ansvar for
den brand i Mellemøsten, Danmark selv har været med til
at antænde.

Bueparken får bump
...debat

...debat
Jesper
:»UW]HQ $
Borgmester i
Ballerup Kommune

-8/($)7(1
Kære Henrik. Tak for
dit læserbrev
i forrige uge angående fejringen af juleaften på Plejecenter
Toftehaven.
I Ballerup Kommune foregår den daglige ledelse af plejecentrene ude på plejecentrene,
og sådan er det også med fejringen af jul. Det er de enkelte plejecentre, der selv vælger,
hvornår og hvordan de ønsker
at fejre jul for beboerne.
Fejringen af juleaften er
således en lokal ledelsesbeslutning, som ikke har noget
med en besparelse på maden
fra Køkken Ballerups side at
gøre – og sådan har det faktisk altid været.

Movia sjofler sine kunder
...debat
Jørgen Sehested-Grove
Hårbyvej 1, Skovlunde

%866(5 Har Ballerup godkendt
den måde, hvorpå buslinje 145
er blevet omlagt?
Med et urimeligt kort og
ufyldestgørende varsel har
Skovlunde-borgere måttet sige farvel til deres direkte busforbindelse til Herlev. Varslet
bestod i et lille gult skilt med
teksten: Søndag d. 14.12. nedlægges dette stoppested, sat op
få dage før.
Benyttede man så ikke bussen de sidste dage før d. 14.12.,
stod man mandag morgen og
kom for sent på arbejde, fordi
bussen ikke kom. Det havde
været rimeligt med en omtale i lokalavisen eller kommunale bekendtgørelser.
I Herlev har mange – måske især fra Skovlunde Syd benyttet sig af fx lægeklinikker, bankfilialer, visse specialbutikker og har til dette formål
haft glæde af buslinje 145, som
så at sige kørte lige til døren.
Der har kun de sidste par
år været en spinkel busforbin-

delse til Ballerup. Nu skal man
med bus, tog og bus igen, altså tre operationer til 2-3 km,
hvor man hidtil har kunnet nøjes med én, ligesom turen til
Herlev Hospital er blevet mere
omstændelig og tidskrævende.
Hertil skal lægges to ekstra
ventetider ved omstigninger:
40 minutter, hvis man er uheldig. Desuden mister man muligheden for at køre med bus
til H-toget i Herlev, da dette jo
ikke standser i Skovlunde.
For at gøre det hele fuldkomment, kører den nye bus forskellig rute hver anden gang,
og man har ikke længere mulighed for at køre direkte til
Skovlunde Centret, da stoppestedet ved tanken er forsvundet. Hvad siger butikkerne til
det?
Er omlægningen begrundet
i økonomi, kunne man for eksempel have forsøgt sig med en
lille bustype.
For at gøre den dårlige service fuldkommen, vil der ikke blive trykt køreplaner efter
omlægningen. Man henviser
passagererne til at søge på nettet, hvis man ellers har adgang
til dette.

Om borgerservice
...debat

(OOHQ1LHOVHQ
Vestbuen 126, Ballerup

)UDQN9HVWVNRY
75$),. Dejligt for beboerne i Bueparkenområdet! Men det falder mig for brystet,
at Helle Tiedemann mener, at bilister med
hang til ræs nu er henvist til Vestbuen.
Vi ønsker på ingen måde ræs på Vestbuen. Der er flere parceller her med direkte
udgang til Vestbuen, end der er parceller på Bueparken med direkte udgang
til Bueparken!
Som bekendt ligger der en skole lige op
til Vestbuen. Det bør i allerhøjeste grad
overvejes at lave trafikpump på Vestbuen
på strækningen Bueparken-Baltorpvej.

Som jeg har forstået det, så
har to plejecentre i år valgt at
servere den varme julemad i
dagtimerne, mens andre har
valgt at spise maden sammen
om aftenen i stedet. Toftehaven
har tidligere haft den varme
mad om aftenen, men de har
altså valgt, at det nu skal være
om dagen.
Jeg har hørt gode argumenter for både det ene og det andet valg. På den ene side traditionen, at det er om aftenen,
og på den anden side hensynet
til, at der er mest personale på
arbejde om dagen, at nogle af
beboerne bliver trætte om aftenen, mens andre tager hjem
til familien.
Plejecentrene har vægtet argumenterne forskelligt – og jeg
synes faktisk, det er fint, at det
er en beslutning, der træffes
lokalt.
Jeg vil derfor opfordre dig
til at tage kontakt til ledelsen
på Toftehaven, hvis du ønsker en nærmere uddybning
omkring fejringen af jul der.

Gammel Skovlundevej 50, 1. sal,
Skovlunde

',*,7$/7 Kære Hanne Bahnsen
og andre interesserede.
Som det fremgik af både
trykte og elektroniske medier
i dagene omkring 1. december
skal alle, der efter ansøgning
har fået ret til at modtage post
fra det offentlige i almindelig
brevform, indsende en yderligere ansøgning for at få tilladelse til at søge om offentlig

hjælp på papir.
Selv om det står i medierne,
behøver det ikke at være rigtigt. Men hvis det er rigtigt, synes jeg, at Ballerup Kommune
skal meddele, at alle der har fået tilladelse til at modtage meddelelser fra det offentlige i papirudgave automatisk får ret
til også at sende ansøgninger i
papirudgave. Alt andet er – folketing eller ej – papirnusseri.
Den først omtalte tilladelse
gives efter vurdering af Ballerup Kommune. Kommunen
kunne jo passende meddele,
at yderligere ansøgninger er
overflødige. Det kunne man
kalde borgerservice.
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OG ANDRE GODE TILBUD

V I S TA R T ER UDS A L G DEN 2 . J A UN A R K L . 9 . 30
KIG IND OG SE VORES MANGE
GODE TILBUD I BUTIKKEN.

SPAR 100,-

SPAR 800,-

ALASKA
Behageligt luvtæppe i trekantsmønster. Str. 135 x 190 cm.
Vejl. 1.299,- NU KUN ..............................................................................................................................

499,-

SKARPE TILBUD
SPAR 50,-

PLETVÆK BOULE
Værelsestæppe i 100% p.p
400 cm bredde.
Farve: grå og antracite
Vejl. pr. m2 69,- NU KUN...........................

59,-

SPAR 10,VINYL MARKED
200-300-400 cm bredde
NU KUN ........................................
Gælder kun lagervarer.

20-40%

GARANT COMFORT
1.000 gr. kraftig og slidstærk berber med
5 års plet-væk-garanti. Velegnet til de fleste af
boligens rum. Bredde 400 og 500 cm.
Vejl. pr. m2 169,- NU KUN........................

119,-

FLADVÆVET ULD
Flot ﬂadvævet stue/værelsestæppe
I 100% ren ny uld
Bredde 400-500 cm
Vejl. pr. m2 279,- NU KUN ...................

199,-

SPAR 80,-

SPAR 670,-

GARANT CLASSIC BERBER
Stue/værelses tæppe i
100% synt.
Findes i 3 gode farver.
Bredde 400-500cm
Vejl. pr. m2 129,- NU KUN ........................

89,-

SPAR 40,ASK LAMINATGULV

LITERISE® ELLER SMARTCORD®
MED DUETTE® VÆV.

COUNTRY PLANK – EG WHITE “STONEWASHED”
Egeplanker lakeret med slidstærk hvid matlak. Konstrueret på fyr-/
grantræskerne og lægges med limfrit kliksystem. Fasede kanter på
4 sider, der fremhæver plankeeffekten. Velegnet til gulvvarme.
15 x 188 x 1990 mm. 30 års slidgaranti. Vejl. pr. m2 499,- NU KUN..................

399,-

Eksempel str. 120 x 120 cm.
Før kr. 2.835,NU KUN....................................

GARANT HERLEV
Husk at vi også tilbyder vores
gulv-, og gardinbus til et besøg
helt gratis. Vi leverer løsninger
til både privat og erhverv.
Herlev ..................... 44 91 78 25

Tæpper, Gulve og Gardiner
Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev · 44 91 78 25
ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - TORSDAG: 9.30 - 17.30
FREDAG: 9.30 - 18.00 . LØR.: 9.30 - 14.00

2.165,-

8 mm Laminatgulv i hvid mat overﬂade.
Rengøringsvenligt og slidstærkt.
Limfrit clicksystem
25 års garanti
Vejl. pr. m2 169,- NU KUN ...................

129,-

SPAR 40,-
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Jørgensen’s Auto

Flytteforretning

Ballerup-Skovlunde
     
pakning
Møbelopbevaring...!
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Flytning
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www.rixﬂytteforretning.dk
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Centrumgade 2 • 2750 Ballerup • Tlf: 44 66 70 09




www.ankaraballerup.dk • Mail:
info@ankaraballerup.dk
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Ballerup Guld, Sølv & Ure

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

  

6SF  (VMEIVTFU

www.ballerupguld.dk

Gå på opdagelse på
vores nye hjemmeside

www.ballerupguld.dk
$FOUSVNHBEFO  t  #BMMFSVQ
t 5MG  

3DOOH 0DWKLHVHQ $XWR
    
 
    

6NRYYHM    %DOOHUXS
     ZZZSPDXWRGN

'LQ ORNDOH PHNDQLNHU
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Vi ønsker alle vore kunder
et lykkebringende
nytår !!!

\\KKZZHHSNSN

\KZHSN
\KZHSN
;VYILU2LUUL[O
Kia

Casper

Baltorpvej 214
Tlf.: 44 68 05 48

PLANTE OASEN
Åbent 31/12 kl. 9 -14
Lukket 1. Januar
lukket alle mandag i januar og februar

   
26674180
Centrumgaden 31
2750 Ballerup

Husk også vores
onlinebooking på
www.ﬂairforhair.dk

32104180

SLAGTER KIIRDAL

Man-fre 10.00-18.00
Lørdag 10.00-15.00

Restaurant Maren

HOLDER LUKKET FRA D. 19 DEC.VI ÅBNER IGEN D. 2 JANUAR.

Vi ønsker godt nytår
og byder alle
velkommen i 2015

Hedegårdens Butikscenter
Hedeparken 9 • 2750 Ballerup
www.slagter-kiirdal.dk
Ballerup
Apotek
Centrumgaden 24-26
Tlf. 44 97 02 70
Ballerup Centrets
Apoteksudsalg
Banetoften 30
Tlf. 44 97 01 80




Hedeparkens
Apoteksudsalg
Hedeparken 9
Tlf. 44 97 02 50

Måløv
Apotek
Stationsvej 7
Tlf. 44 65 01 60
Smørum
Apoteksudsalg
Flodvej 75
Tlf. 44 64 02 71







 

"

!  





 






Restaurant “Hos Maren”

Tlf. 44 25 30 50

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

Mad ud af huset/Dinertransportable
(SBOUPGUFTUSEFUt#BMMFSVQ

.PCJMt5MGtXXXIPTNBSFOEL

Husk!

Service og reparation i særklasse
Altid gratis
synstjek
Riskær 10 · 2765 Smørum
Tlf.: 60 89 69 53 (Bo) · 40 96 77 61 (Kim)
info@egedalbiler.dk • www.egedalbiler.dk

Bedre Brugte Biler
Grantoftestrædet 11 • Grantofte Centret • 2750 Ballerup • tlf. 44 65 48 92

Skovvej 78. 2750 Ballerup. Tlf. 3889 0800. 3bbiler.dk
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+HUOHY+RYHGJDGHœ+HUOHY

+HUOHY6NRYOXQGH%DOOHUXS0¢OµYRJ6PµUXP

Vi har haft et
forrygende 2014 med
rigtig mange boligsalg!

Til ventende købere, søger vi boliger i Ballerup,
Skovlunde, Måløv og Smørum og Herlev.
Måske er det netop din bolig de drømmer om!

Vi har køberne
– du har ejendommen!

Gratis salgsvurdering
– Koster kun en kop kaffe!
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Gratis salgsvurdering
– Koster kun en kop kaffe!
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START ÅRET MED AT FÅ MERE BIL FOR PENGENE
Få kr. 35.000 for din gamle bil*
Ved køb af ny Alto Xtra til kun kr. 119.990
Aircondition, integreret CD-radio, alufælge, tågelygter, elruder,
6 airbags og ESP, fjernbetjent centrallås, højdejusterbart førersæde,
automatisk stop/start af motor og splitbagsæde.

Alto,
All-inclusive kun

StoSrulupkesrus
marcaipanb
ttrarkøtdivsgave
til de først
nytårsrenete
kunder

kr. 1.495
pr. måned inkl.
service og forsikring
de 3 første år**

Swift DUALJET Style
med lækkert udstyr.
Kun

kr. 139.990

Aircondition, specialdesignet indtræk med dellæder, specialdesignede 16” alufælge
(sort/sølv), integreret CD-radio, højdejusterbart rat, sportsrat og fartpilot, LED
kørelys og tågelygter, krom kølergrill, automatisk stop/start, elruder for og bag.

En kvart million for en crossover?
Ikke hos Suzuki. Stor S-Cross.
Fra kun

kr. 189.990

kr. 1.995

Eller kun
om måneden
inkl. service de 3 første år**

Velkommen i weekenden fra kl. 11-16
Vi åbner 2015 med Nytårs-optur for alle, der
gerne vil have mere bil for pengene - for hos
os forsvandt gaveregnen ikke med julepynten.
Du kan fx køre ind i det nye år med en sprælsk
Swift DUALJET Style spækket med lækkert

udstyr til kun kr. 139.990. Og en crossover
behøver heller ikke at koste en kvart million i
år, for vores unikke, familievenlige S-Cross
rykker ud fra kr. 189.990. Vil du af med din
gamle bil, giver vi kr. 35.000 for den, når du

køber en ny, veludstyret Alto Xtra til kun
kr. 119.990. Eller få Alto som All-inclusive fra
kun kr. 1.495 pr. md. inkl. service og forsikring
de 3 første år. Jo, Nytårs-opturen venter – og
de hurtigste får et kæmpe marcipanbrød.

Et godt bilkøb. Hele vejen rundt.

**De viste forslag til ﬁnansiering inkl. 3 års service (max. 45.000 km) ved eBilﬁnans i samarbejde med Nordea Finans:
Model i
standardfarve
Alto 1.0 ECO+ med All-inclusive

Månedlig ydelse

Varighed

Pris inkl. lev.
omk.

Udbetaling

Samlet
kreditbeløb

Samlede kreditomk.

Samlet
tilbagebetalingsbeløb

ÅOP

Variabel debitorrente

1.–36. mdr.: Kr. 1.495 37.-84 mdr.: Kr. 1.177

84 mdr.

Kr. 88.770

Kr. 20.000

Kr. 68.770

Kr. 21.733

Kr. 90.503

7,9%

2,48%

Kr. 1.995

96 mdr.

Kr. 186.769

Kr. 37.354

Kr. 149.415

Kr. 32.408

Kr. 181.823

5%

2,01%

S-Cross 1.6 Family

Ovennævnte ydelser er inkl. service de 3 første år til kr. 230 (Alto) og kr. 275 (S-Cross) pr. måned. Alto ECO+ med All-inclusive er også inkl. forsikring de første 36 mdr. Forsikringen kan tegnes af alle private over 25 år som del af All-inclusive pakken. Prisen på forsikringen er kr. 318 pr. måned, der opkræves via betalingsservice.
Prisen er fast i år 1, mens prisen i år 2 og 3 index reguleres og forudsætter skadefri kørsel i perioden. Alle priser er ekskl. lev. omk. (kr. 3.780) og evt. metallak. Foto kan vise udstyr, der ikke er standard. Der tages forbehold for trykfejl. Tilbuddene gælder til 31.03.2015 eller så længe lager haves.
*Beløbet på kr. 35.000 opnås som kombination af rabat på køb af Alto Extra, kr.119.990 og indbytningspris for en registreret personbil (max. 1 indbytningsbil pr. ny bil).

BALLERUP

ROSKILDE

ENERGIVEJ 2
2750 BALLERUP
T: 36 30 55 55

KØBENHAVNSVEJ 154
4000 ROSKILDE
T: 46 38 00 40

A+

Alto: 24,4 km/l, CO2 94 gram/km. Swift: 23,3 km/l, CO2 99 gram/km.

A

S-Cross Benzin: 18,2-18,5 km/l, CO2 125-127 gram/km.

www.andersenbiler.dk
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6OLSIRUƪDGHEDWWHULHU
67502PYLQWHUHQHUGHWK¹MV§VRQIRUƳDGHELOEDWWHULHU0HGQRJOHI¦HQNOHU¦GNDQPDQXQGJ¦DWN¹UHW¹UIRUVWU¹P
67$57+- /3 De næste måneder vil kulde tage livet af
mange bilbatterier, der ellers
har fungeret godt året igennem. Batteriets kapacitet falder sammen med temperaturen, og samtidig bruger mange
meget strøm til f.eks. varme og
elruder. Derfor må vejhjælpen
ofte af sted med starthjælp. I
alt får næsten 60.000 bilister
hvert år starthjælp fra SOS
Dansk Autohjælp, og kurven
har en klar stigning i vinterperioden.
»Det er en god ide at få sin
mekaniker til at måle ydeevnen på batteriet, inden den
hårde frost kommer. Det tager
3 minutter, så kan han måle
den faktiske kapacitet og vurdere, om batteriet kan klare
vinteren, siger Morten Mathiasen der er leder af SOS Dansk
Autohjælps station i Aarhus.
Som hovedregel holder et
batteri 6 år, så nærmer man
sig den tid, er det en ekstra god
ide med et tjek.

/DGELOHQODGHRS
Uanset batteriets stand er det
vigtigt at tænke over, hvordan
man bruger bilen i vinterperioden.
»Kører man hovedsageligt korte ture, kan batteriet ikke nå at
blive ladet op. Det kræver en
tur på over en halv time, hvis
batteriet skal lades helt op. Og
så skal man undgå, at blæser,
elbagrude og sædevarme kører på fuldt blus hele turen,
for ellers bruger bilen strømmen, efterhånden som den lader batteriet op,« siger Morten
Mathiasen..
Til bilejere, der sjældent
bruger bilen og kun kører
korte ture, anbefaler han en
vedligeholdelseslader. Den kan
enten monteres fast på bilen eller sættes på fra gang til gang.
Laderen sluttes til stikkontak-

ten og sørger for, at batteriet
altid er ladet op.

%LOHUO·EHUOHWWHUHW·U
IRUVWU·PLGHQNROGHWLG
'HUIRUHUGHWYLJWLJWDW
I¤VW\US¤VLQHEDWWHULHU
V¤GHLNNHEOLYHUƪDGH

0¤PDQVHOYVWDUWHELOHQ"
Hvis uheldet er ude, og nøglen i tændingen kun giver et
tamt klik fra sig, så kan gode
råd være dyre på en travl dag.
Skal man vente på vejhjælp eller klare det selv?
»Ringer man til os, er vi for
det meste fremme med hjælp
inden for 45 minutter og ofte
endnu hurtigere, og vi starter
bilen på få minutter. Vil man
selv tage fat, skal man lige kende spillereglerne, siger Morten
Mathiasen.
»For det første dur det ikke at skubbe bilen i gang. På
nye biler kan motoren slet ikke
starte uden strøm, og har bilen
katalysator, kan du risikere at
sende uforbrændt benzin ud i
katalysatoren, og det kan skabe eksplosioner, advarer han.
»Har du startkabler og en
anden bil i nærheden, kan det
være en mulighed. Sørg for at
bilen, der har strøm, er startet og din egen er slået helt fra
tænding, når kablerne sættes
på batterierne. Har du en ny
bil, så tjek med forhandleren,
om du må starte den selv. Nye
biler er mere følsomme,« pointerer Morten Mathiasen.

Nåede du det ikke
i sidste weekend, så husk
vi også holder

Åbent hus

I weekenden
den 3 og 4kl.
samt
10 og 11
i denne weekend
11-15
januar kl. 11.00 til 15.00

'HWOLOOHWULFN
»Hvis motoren er tæt på at
springe i gang, når du drejer
nøglen, er der endnu en mulighed – som du skal prøve,
FØR du drejer nøglen 5 gange i træk. Tænd i stedet parkeringslyset i et minuts tid. Det
kan ligesom vække batteriet.
Sluk lyset igen, vent 5 minutter og prøv så at starte igen.
Det kan nogle gange lykkes. Og
tag det så samtidig som en påmindelse om, at batteriet skal
lades helt op – eller måske skiftes, slutter Morten Mathiasen.

0 kr.
i udbetaling

Jørgensen’s Auto

www.joergensens-auto.dk

Tilbyder reparation
& service

Yaris 1.3 LOUNGE Edition 194.995 kr.

AYGO x-play air 5-dørs 99.995 kr. eller 995 kr./md.

Poul Jørgensen

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

AYGO fås fra 89.495 kr. $<*2[SOD\DLUG·UVIUDNU(NVNOPHWDOODNIUDNURJOHYRPNNU%U¥QGVWRƩRUEUXJYEON·UVHONPO+DOY¤UOLJJU·QHMHUDIJLIWNU&2XGVOLSJNP
Yaris IUDNU<DULV/281*((GLWLRQNU(NVNOOHYRPNNURJPHWDOODNIUDNU+DOY¤UOLJJU·QHMHUDIJLIWNU%U¥QGVWRƩRUEUXJYEON·UVHO
NPO&2XGVOLSJNP
0 kr. i udbetaling. 'HWWHHUHQJHQQHPVQLWVEHUHJQLQJS¤HQIDEULNVQ\ELOWLONUNUPG/·EHWLGPG9DULDEHOGHELWRUUHQWH236DPOHWNUHGLWEHO·ENU6DPOHGHNUHGLWRPNNU,DOWWLOEDJHEHWDOHVNU3RVLWLYNUHGLWJRGN2JLNNHUHJL5.,IRUXGV¥WWHV2EONDVNRIRUVLNULQJ(NVNOQXPPHUSODGHURJ
OHYHULQJ,QJHQO·EHQGHPGOJHE\UHUYHGEHWDOLQJYLD1HWV)RUEHKROGIRUSULV¥QGULQJHURJUHQWHIRUK·MHOVHU7LOEXGGHWHUJ¥OGHQGHLJHQQHP7R\RWD)LQDQFLDO6HUYLFHV'DQPDUN
$6*¥OGHUWRPMDQXDU
AYGO x-play air 995 kr./md. 8GEHWDOLQJ/·EHWLGPG9DULDEHOGHELWRUUHQWH236DPOHWNUHGLWEHO·ENU6DPOHGHNUHGLWRPNNU7LOEDJH
EHWDOHVLDOW HNVNOXGE 97.387NU3RVLWLYNUHGLWJRGNRJLNNHUHJL5.,IRUXGV¥WWHV2EONDVNRIRUVLNULQJ,QNOQXPPHUSODGHURJOHYHULQJ,QJHQO·EHQGHPGOJHE\UHUYHGEHWDOLQJYLD
1HWV)RUEHKROGIRUSULV¥QGULQJHURJUHQWHIRUK·MHOVHU7LOEXGGHWHUJ¥OGHQGHLJHQQHP7R\RWD)LQDQFLDO6HUYLFHV'DQPDUN$6*¥OGHUWRPMDQXDU

Ballerupbladet
red@ballerupbladet.dk

toyota.dk

9LWDJHUIRUEHKROGIRUWU\NIHMO

Toyota
ToyotaRoskilde
Ballerup/Måløv

Toyota Roskilde
Toyota Roskilde

Måløv Byvej 7 · tlf. 44 97 21 70
Betonvej 2 · tlf. 46 33 04 00
Måløv7.30-17.30,
Byvej 7 · tlf.
97fra
2111.00-15.00,
70
Betonvej
467.30-17.30,
33 04 00 lør. åbent fra 11.00-15.00, søn. 11-15
Åbent
lør. 44
åbent
søn.
11-16 2 · tlf.
Åbent
Åbent 7.30-17.30, lør. lukket, søn. 11-16

Åbent 7.30-17.30, lør. lukket, søn. 11-15

Arne Stubbe Automobiler A/S · hvor tilfredserne mødes!
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NYTÅRSKAMPAGNE

ford.dk

0.99
%
1.99

%
variabel
rente

fast
rente

Gælder alle nye Ford-biler i perioden 2/1 til og med 16/1 2015.

Energivej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 44 00 10
Ma-fre 9-17.30, lø-søn 11-16
andersenbiler.dk

ford.dk

Rovsingsgade 78
2200 København N (City)
Tel.: 88 77 55 55
Ma-fre 9-17.30, søn 11-16
andersenbiler.dk

Finansieret via Ford Credit (eksempel ved variabel rente): 253.780 kr. inkl. levering (3.780 kr.), udbetaling 50.756 kr., samlet kreditbeløb 203.024 kr., løbetid 84 mdr., månedlig ydelse 2.730 kr. variabel debitorrente 0,99%, ÅOP 3,53%,
samlede kreditomkostninger 26.380 kr., samlet beløb der skal betales tilbage 280.160 kr.
Finansieret via Ford Credit (eksempel ved fast rente): 253.780 kr. inkl. levering (3.780 kr.), udbetaling 50.756 kr., samlet kreditbeløb 203.024 kr., løbetid 84 mdr., månedlig ydelse 2.825 kr. fast debitorrente 2,01%, ÅOP 4,59%,
samlede kreditomkostninger 34.528 kr., samlet beløb der skal betales tilbage 288.308 kr.
Ford Credits forretningsbetingelser og kreditvurderingskrav er gældende. Bilen skal kaskoforsikres. Betaling via Nets forudsættes ellers tillægges et gebyr på 25 kr. pr. ydelse. Gældende indtil 16/1 2015. Køber har ret til at fortryde
kontrakten (men ikke købet) efter kreditaftaleloven §19. Fortrydelsesfristen er 14 dage, fra aftalen er indgået. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.
A+
–D
13,3 – 27,8 km/l, CO2 94 – 174 g/km

peugeot.dk

NYTÅRSKUR
IL
T
R
E
R
E
IT
V
PEUGEOT IN
UAR KL. 11 - 16
N
JA
4.
3.
N
E
D
I WEEKEN
PEUGEOT 208 ALLURE
1.2 VTi 82 hk 5-dørs
Før

207.490 kr.
Nu

159.990 kr.

22,2 km/l

• 16” alufælge
• Klimaanlæg
• Panoramaglastag
• Mørktonede ruder, bag
• Parkeringssensor, bag
• Bluetooth
• Læderrat

FAST LAV RENTE

KUN 1,95%

Finansiering via Peugeot Finans
Pris inkl. nummerplader og levering 163.770 kr. Månedlig ydelse 1.664 kr. Fast
rente 1,95%. Debitorrente 1,97%. ÅOP 5,21%. Samlet kreditbeløb 131.016 kr.
Udbetaling 20%, min. 32.754 kr. Løbetid 96 mdr. Samlede kreditomkostninger
28.758 kr. Samlet beløb der skal tilbagebetales 159.774 kr.
A
22,2 km/l. CO2-emission 104 g/km. Ved ﬁnansiering kræves kaskoforsikring og betaling via Nets. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Fast lav rente på 1,95% gælder ved ﬁnansiering af alle fabriksnye
Peugeot 208 modeller indtil 31.1.2015. Prisen er ekskl. lev. omk. på kr. 3.780 og evt. metallak. Tilbuddet gælder til 31.1.2015 og kan ikke kombineres med andre tilbud. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold
for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.
+

KOM TIL NYTÅRSKUR HOS PEUGEOT
Besøg din Peugeot forhandler i weekenden og oplev en stjerneparade af stærke tilbud og ﬂotte biler. Lige nu får du Peugeot 208 Allure med rekordstor besparelse
samt en attraktiv lav fast rente på kun 1,95%. Der er mange ﬂere fantastiske tilbud at ﬁnde til vores Nytårskur og vi glæder os til at byde dig velkommen blandt balloner,
bobler og ikke mindst biler. Vi ses hos Peugeot.

PEUGEOT NYTÅRSKUR

PEUGEOT BALLERUP
ÈÛßÈĮLÛå´È´´ÂÛĲdŝjÇÙÍô¾čČŝčĒĐċÂÂÛéÙ
jÂĖdÂ¬ĎđĔĎČĔēċŝjÂĖyÛÀßåĎđĔĎČĔĎċŝõõõĖÙé¬ÍåĖÀĲÂÂÛéÙ
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KØB IKKE NY BIL, FØR DU HAR PRØVET EN CITROËN

NY CITROËN C4 CACTUS

FRA 169.990,-

KOM TIL SPEED DATING
OG BLIV FORELSKET I EN CITROËN
Vind en rom
mantisk
weekend
d for 2
i Paris

NY CITROËN C1 SCOOP

1.0i VTi 68 Stop&Start, 5-dørs, aircondition

89.990,-

NY CITROËN C1 SCOOP AIRSCAPE
1.0i VTi 68 Stop&Start, 5-dørs, aircondition

99.990,-

Inkl. stort foldetag

Velkommen til speed dating hos Citroën. Selvfølgelig skal alle fartgrænser overholdes, men der er gode chancer for, at
du hurtigt falder for en af vores attraktive modeller. Både når du møder den – og især når du prøver den. Den første
fascination suppleres oven i købet af sund fornuft i form af højt udstyrsniveau til attraktive priser. Book prøvetur nu på
citroen.dk og bestem en tid, der passer dig bedst. Måske er du den heldige, der vinder en romantisk weekend for to,
når du har bedømt prøveturen. (Værdi 15.000,-)
SCAN, BOOK
& VIND

KOM TIL SPEED DATING

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Brændstofforbrug v./bl. kørsel 21,3-32,3 km/l. CO2 82-107 g/km. De angivne kontantpriser er ekskl. leveringomkostninger 3.780,-. C1 Scoop & C1 Scoop Airscape tilbuddene gælder for et begrænset antal lagerbiler ved køb og levering inden 28.02.2015. Tilbuddene på C4 Cactus gælder ved
køb inden 28.02.2015. Tilbuddene gælder alene hos de Citroën-forhandlere, der deltager i kampagnen. Tilbuddene kan ikke kombineres med andre særaftaler med rabatydelse. De viste modeller 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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+DQHU%DOOHUXSV\QJVWHO¥JH
PHGGHWVW·UVWHVN¥J
'2.725 Nadeem Anwar har overtaget en 40 år gammel lægepraksis i Hedeparken. Med sine 38 år er han
Ballerups yngste praktiserende læge og møder sine patienter med lægestandens måske største skæg.
$)8/5,&+:2/)

+HGHSDUNHQVQ\HO¥JH
1DGHHP$QZDUPHGVWHWRVNRS
RJVN¥JLVLQQ\HNOLQLN'HQ
KDUKDQRYHUWDJHWIUDHQO¥JH
VRPKDYGHKDIWGHQLƱƭ¤UV¤
GHUYDUHQVWRUWDUEHGMHPHG
DWUHQRYHUHNOLQLNNHQ'HQ
IUHPVW¤UQXO\VRJPRGHUQH
)RWR)OHPPLQJ6FKLOOHU

ulrich@ballerupbladet.dk

1<,.,7/(1 Når man besøger
sin læge, så har man i de fleste tilfælde en meget indgroet forestilling om, hvordan sådan en ser ud. En stoisk, ældre
herre med briller og en tydelig diktion, der professionelt
undersøger patienterne i sin
hvide kittel.
Men det verdensbillede er,
som så meget andet, under
opbrud. Ind ad døren er trådt
nye, unge læger med nye tanker og nye fremtoninger. En
af de mest markante er den
nye praktiserende læge i Hedeparken, Nadeem Anwar, 38
år, opvokset på Vestegnen, pakistanske rødder og bosiddende i Ishøj.
Han er uddannet i medicin
fra Københavns Universitet
og haft sin turnus på Gentofte og Herlev hospitaler og har
altså nu overtaget den gamle
praksis i Hedeparken fra Birger Praetorius. Og Nadeems
fremtoning er frisk, ligefrem
og energisk og så kan han
endda fremvise et skæg, som
mange måske kunne blive lidt
stødt over. Især fordi det sidder
på en mand med anden etnisk
baggrund end dansk. Men det
generer ikke Nadeem Anwar.

)DJOLJKHGHQHUYLJWLJVW
»Jeg er da nok en mønsterbry-

dermed fundet en stil mellem
gammelt og nyt.
Det store arbejde til trods
ville Nadeem ikke bytte for
noget andet, for nu har han
fundet meningen med lægegerningen. Og samtidig kan
han planlægge sin tilværelse,
hvor der også skal være plads
til konen og de fire børn i Ishøj.

$QGHWHQGEDOODGH

der, men jeg er dansk og ser
ud som jeg gerne vil. Nogen
af mine venner synes også, at
sådan kunne jeg da ikke se ud
når jeg skulle sidde i en praksis og møde patienter, men så
er der næsten gået sport i det.
Jeg mener, at det er det faglige, man skal bedømmes på.
Hvis jeg møder folk ligeværdigt og har fagligheden i or-

BALLERUP-SKOVLUNDE
BEGRAVELSESFORRETNING

En smuk afsked er et godt minde
Lad os sørge for alt det praktiske uanset om du
vælger kirkelig eller borgerlig bisættelse/begravelse.
Vi kommer gerne hjem til dig.
Træffes personligt
døgnet rundt på

den, så kan jeg ikke se problemet,« siger Nadeem Anwar. Og
det kan patienterne tilsyneladende heller ikke, for han har
stort set kun mødt positive miner hos de gamle og nye patienter. Blandt andet fordi han
har beholdt den oprindelige sekretær, som har været på stedet i mange år.
»Hun har virkelig gjort et
stort arbejde for at fortælle
folk, at de lige skulle se mig
an og give det en chance. Og
det har de gjort,« siger Nadeem Anwar.

%HGUHDUEHMGVOLY
Han blev uddannet speciallæge i almen medicin i 2013 ef-

ter at have arbejdet som hospitalslæge på diverse hospitaler
i Region Hovedstaden i nogle
år. Men han kørte sur i det og
ville have større indflydelse på
sin egen arbejdsdag.
»Jeg blev lidt træt af skiftende vagter og minimal indflydelse på mit arbejdsliv. Så
jeg lagde en plan og fandt
ud af, at jeg gerne ville være
praktiserende læge. Her møder man folk og det er fagligt
udfordrende og derfor fulgte
jeg den vej. Og det har jeg bestemt ikke fortrudt,« siger Nadeem Anwar, der nyder mødet
med patienterne, hvad enten
de er fra Hede-Magleparken
eller fra det omkringliggende

Hjertelig TAK
for blomster og
deltagelse ved

4466 5000
3. generation siden 1924 Lotte & Lars Søgaard
$FOUSVNHBEFOt#BMMFSVQtXXXCFHSBWFMTFCBMMFSVQEL

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.

Paul Ellegaard
Søberg´s
Bisættelse
På familiens vegne

Vores kære

Vores kære

Gitta Børgesen

Anette Søberg

Â 21. juni 1940
har forladt os
den 17. december 2014

Herlev Stenhuggeri

I evig kærlighed
Børge

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

villakvarter. Alle slags mennesker. Dermed kan han også
aflive fordommen om, at han
kun tager patienter med indvandrerbaggrund.
»Jeg har rigtig mange danske patienter, faktisk flest etnisk danske patienter. Så jeg
er almen praktiserende i ordets egentlige forstand,« siger
han og kigger stolt rundt i klinikken, som han har brugt et
halvt år på at sætte i stand.
»Den var slidt, så jeg måtte
renovere den og modernisere
den meget. Det er dyrt, så jeg
har virkelig knoklet for at gøre
den klar,« siger han. Et par af
møblerne har han overtaget
fra den hidtidige ejer og har

Og selvom dette på ingen måde
skal være en artikel, der skal
diskutere integrationspolitik,
så vil Nadeem gerne se sig selv
som en møsterbryder og som
en person, der sætter en anden
dagsorden.
»Jeg mener det er vigtigt, at
folk med indvandrerbaggrund
viser, at de kan andet end det
image, som er mest fremme i
medierne. Men jeg kommer også selv fra en omgangskreds,
hvor folk er læger, jurister ogingeniører. Så jeg kender ikke
så meget til den side,« siger Nadeem Anwar.
Under alle omstændigheder
er den nye læge i Hedeparken
en mand, som sætter sig et mål
og når det, hvad enten det er
at få sin egen praksis, at møde patienterne på en frisk og
dynamisk, men stadig faglig
solid måde eller at gro lægestandens måske største skæg.

Susanne, Torben
Victor, August og Mille.
Martin, Tina
Magnus og Malte.
Bisættelsen har fundet sted.

www.ballerupbladet.dk

Andre Andreasen
* 6. november 1928

† 13. december 2014

Familien

Bisættelsen har fundet sted

Vor kære mor og mormor

Kirsten Damgaard Larsen
*30. januar 1948
Har fået fred den 14. december 2014

På familiens vegne

Maj-Britt og Morten,
Emilie, Maja og Mette
Bisættelsen har fundet sted

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

Stort udvalg i gravsten

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

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

BALLERUP
SKOVLUNDE

Tidl. Lundgren’s Begravelsesforretning

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.

ʇʄʘʅʆʘʆʄʅʈ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʆʇ
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Tag - Renovering - Gulv - Ombyg - Tilbud- Forsikringsskader Døre/vinduer - Køkken - Terrasse - Etc.
Ring og få et uforpligtende tilbud...

'HUHUPDVVHUDIEOLQNHQGHO\VVS¥QGHQGH
PDVNLQHURJLNNHPLQGVWHWWHDPDIHUIDUQHQ\H
HMHUHL%DOOHUXS6SLOOHKDOS¤7HPSRYHM

2)),&,(//(

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

6SLOOHKDOPHGQ\HHMHUH
)255(71,1* Man kommer ikke til at kede sig i Ballerup
Spillehal på Tempovej 35, hvor
hallen er genåbnet efter et par
ugers fravær.
Det er et nyt erfarent team,
der står bag den ’nye’ spillehal,
der vil lægge energi og dynamik i driften af hallen. Der er
ansat nyt personale, som tager
imod alle gæster med smil og
åbne arme. Ballerup spillehal
tilbyder alle gæster gratis sodavand, kaffe og kage og tilbuddet gælder altid.
Men der er også masser at

7$1'/ *(5

Råstofplan 2016?
Bring din viden og
mening i spil

komme efter, når det handler
om spilleriet. Her findes alt fra
den klassiske ’enarmede tyveknægt’ til den nyeste ’Extreme’. Så der er masser af muligheder for at blive godt underholdt.
Spillehallen er placeret ideelt med hensyn til parkering og
der er naturligvis gratis parkering foran hallen, der er indrettet hyggeligt og indbydende,
så alle skal føle sig velkomne.
ulw

En Råstofplan er en plan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer fra land, som
omfatter sand, grus, ler og kalk. I løbet af høringsperioden kan du komme med bemærkninger til
Redegørelsen, foreslå nye graveområder eller
komme med ideer og forslag, der kan forbedre
forsyningen med råstoffer i hovedstadsregionen
og som samtidig tager hensyn til natur og miljø.
Du kan finde Redegørelse og idéoplæg på Region
Hovedstadens hjemmeside: regionh.dk/menu/
miljoe/rastoffer

GARTNER/ALTMULIGMAND SØGES
TIL FAST STILLING PÅ SKOVLUNDE KIRKEGÅRD.

Høringsperioden strækker sig fra d. 18. december
2014 til d. 19. februar 2015

Se det fulde stillingsopslag på kirkens hjemmeside
www.skovlundekirke.dk eller på www.jobnet.dk

$17(11(6(59,&(

7$*6(59,&(

TJ Antenneog parabolservice

HAR DU LYST TIL AT VÆRE
SELVSTÆNDIG FRISØR
OG ALLIGEVEL INDGÅ I ET
FÆLLESSKAB?
Så er det måske dig der er min nye kollega…
Jeg har plads til dig i min velfungerende
salon allerede fra 1. januar.

Alle fabrikater
26 70 90 71
Døgnvagt

Ballerup Bladet

Hold-an Vej 22 • 2750 Ballerup
8''$11(/6(

Tagsult ApS
Dit lokale tagﬁrma
medlem af Danske
Tagdækkermestres
Brancheforening

44 65 43 88

dialoger • fællesskab • udvikling

Informationsmøde
den 20. januar 2015 kl. 19.30
Sønderjyllands Allé 2 • 2000 Frederiksberg
Telefon 38 77 38 00 • www.frberg-hf.dk

Hanne Laugesen
Centrumgaden 24, 2. sal
44 97 10 25

Velkommen til
Tandlæge Karina Holm

Jens Christian Nøhr
Højagerparken 25
44 97 30 25

Er du ked af dit smil?
Vi kan hjælpe dig...
· Sunde tænder
hele livet
· Smertefri
tandbehandling
· Fastsiddende
proteser
· Implantater
og kirurgi
· Kosmetisk
tandpleje
· Individuel rådgivende
samtale
· Iso 9001 certiﬁceret
· Ring til os allerede
i dag

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
Rashida Durrani
Lindevænget 25
44 97 27 45
Broens Tandlæger
Peter Jørgensen
Henrik Lustrup
Centrumgaden 27
44 97 58 00
Tandlægerne i Lautrupcentret
Borupvang 2 B v/Føtex
44 66 00 98
www.tanddoktoren.dk
SMØRUM

Stationsalléen 42, st, th
v. Herlev Station ∙ Tlf. 44 91 92 82
info@herlevsmil.dk
www.herlevsmil.dk

)5,65(5

Hårtotten

7JTSHFSGPSCÌEFEJHPHEJUIÌS
%VmOEFSPTMJHFPWFSGPSSÌEIVTFU

Suzette
Indehaver

Ballerup Bladet
Centrumgaden 2A
- lige ved Kirketorvet

#PPLPOMJOFQÌ

MÅLØV
Tandlægerne Måløv
v/Marianne Ankjær
Måløv Hovedgade 101 A
44 97 53 00
SKOVLUNDE
Tom Olsen
Kildestræde 108
44 92 01 01

Michael Due Jensen

Måløv Hovedgade 88, 2760 Måløv

)PMEBO7FKt#BMMFSVQ
Tlf. 44 66  9 13

NYÅBNET FRISØRSALON

Yvonne Reimer
Flodvej 73A
44 65 00 30

Tandlægehuset i Måløv

XXXIBBSUPUUFOCBMMFSVQEL

FREDERIKSBERG HF-KURSUS

2-årigt HF

Bo Jakobsen
Hamid Azzouzi
Hold-an Vej 70
44 97 33 05

Decrakontrolordning
30 års Garanti

www.tagsult.dk

Kontakt Indehaver Suzette Birlie
på telefon 44 66 79 13 / alt. 20 65 91 21
eller kom ind og få en snak.

Hårtotten

BALLERUP
Lisa Steglich-Andersen
Linde Allé 3
44 97 02 17

Region Hovedstaden inviterer til offentlig
høring af Redegørelse og idéoplæg til revision
af Råstofplan 2012.

67,//,1*(5

Tiltrædelse 1. marts eller senest 1. april.
Ansøgningsfrist den 16. januar.

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

 4497 9909

850$*(5(

ALLE TYPER MEKANISKE
URE REPARERES
Vi henter og bringer stueure

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

både store og små

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

Åbningstider:
Mandag-fredag 9.30-18.00
Lørdag
9.30-14.00

  

6SF(VMEIVTFU

$FOUSVNHBEFOt#BMMFSVQt5MG

www.ballerupbladet.dk
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KØR SELV-FERIE
Specialtilbud for læsere af Ballerup Bladet.
Oplys rejsekoden ”BALLERUP” ved bestilling
– så får du automatisk rabatprisen.

GODT NYTÅR!

Vi ønsker alle v
ore j egllade
MTFSFHPEFPQ s rejs
MF
med nytårstilbu WFMTFSJ
d
leverandør af k fra vores faste
valitetsferier.

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.649,1SJTVEFOSFKTFLPEF 
1SJTUJMMHo 

t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFOCVGGFU
t YMFUGSPLPTUCVGGFU
t YLBGGFNFELBHF
t YSFUUFSTWBMHNFOV
temabuffet inkl. salatbar
 PHTBGUWBOE
t 3BCBUQÍTFWSEJHIFEFS

Familiens store
sommereventyr
Family Hotel Schloss Rosenegg ★★★★ i Tyrol, Østrig
Det nye år kan blive noget helt særligt… Tjek ind til det store ferieeventyr på den
gamle middelalderborg Schloss Rosenegg i Tyrol. Her bor I gennemført hyggeligt i et
borgmiljø, der er ført up to date med lækker wellness og swimmingpool. Og her er
desuden gjort rigtigt meget ud af, at alle føler sig hjemme – unge som gamle: Der
arrangeres løbende aktiviteter, køkkenet har ry for at skabe små festmåltider, og så er
der ingen forbudte zoner mellem de metertykke mure: Her lurer en ny historie omkring

hvert hjørne, når ungerne går på opdagelse i slottets kringelkroge. Imens kan I andre
jo nyde roen i pejsestuen, en øl i borggården eller planlægge en tur med bjergbanen,
til Krimmler-vandfaldene eller til Salzburg – kort sagt: Her er plads til feriefamilien.
Ankomst: Søndage i perioden 24.5.-27.9.2015.
Kurafgift EUR 1,50 pr. person over 15 år pr. døgn.

Børnerabat
1 barn 0-2 år gratis.
#SOÍSQSJT
#SOÍSSBCBU
Ekstraopredning +18 år fra 2.199,-.
Maks. 2 ekstraopredninger pr. rum.

z

Børnemenu hv
Børneklub 3-1 er aften
0 år
Born
i
kr

Vinferie i Alsace

Pris pr. person i dobbeltværelse
Pris pr. person i dobbeltværelse

2.449,-

1SJTQSQFSTPOJEPCCFMUFOLFMUWS

Feriecenter i Mols Bjerge
g

z

Rejs alene ud

1SJTVEFOSFKTFLPEF 

en tillæg

t PWFSOBUOJOHFS
Pris uden rejsekode kr. 1.699,t YNPSHFOCVGGFU
t YSFUUFSTNJEEBH
t YSFUUFSTNJEEBH
t YWJOTNBHOJOHNN
t 'SJ8J'J
Hotel de l’ange ★★★ i Frankrig
Her bor I midt i den klassiske, franske byidyl Guebwiller med
marked tirsdag og fredag i byens centrum. Jeres hotel ligger
500 m herfra med udsigt over vinmarkerne og er ejet af et
fransk-italiensk par, hvilket afspejler sig i de lækre menuer.
På en udflugt venter vinrutens hovedstad; Colmar (26 km).

t PWFSOBUOJOHFS
Pris uden rejsekode kr. 1.699,t YNPSHFOCVGGFU
t YSFUUFSTNJEEBHCVGGFU
t 'SJBEHBOHUJMIVMMFST
golfbane samt sportshaller
med badmintonbaner m.m.

Børnerabat
CBSOÍSHSBUJT
CBSOÍSQSJT
&LTUSBPQSFEOJOH ÍS 

Hotel Fuglsøcentret på Djursland
Bo med den flotteste udsigt over nationalparken Mols Bjerge,
1 km fra Fuglsø Strand, med fri adgang til naturgolf og gratis
WI-FI. Besøg Djurs Sommerland (37 km) og Ebeltoft (15 km).

Ankomst: Søndage 5.4.-25.10.2015.

Ankomst: Tors-fredag 5.1.-27.3. og 22.10.-11.12. samt
valgfri 1.4.-16.10.2015.

Turistskat EUR 1,- pr. person pr. døgn.

Børnerabat
CBSOÍSHSBUJT
CSOÍSQSJT JFHFUWSFMTF 

3 overnatninger 1.149,4 overnatninger 1.449,5 overnatninger 1.649,-

Ringhotel Aqua

)PUFM8FJOIBVT

rium

Lille Amsterdam

Pris pr. person i dobbeltværelse

z

Mulighed for

/BMCBDI

På vinhus ved Mosel

Pris pr. person i dobbeltværelse

z

komfortværels

e

/ZXFMMOF

BGEFMJOH
Pris
P
ris ud
ri
u
uden
den
en TT
rrejsekode
ej
jse
seko
kod
ko
de kkr.
de
r 1
r.
1.699,99,

Pris
pr.
dobbeltvær.
dobbelt
tvær
Pris
P
i pr
uden
dperson
rejsekode
ji standard
k d kkr.
1.699,16
699

1.499,-

Pris pr.
pr person i dobbeltværelse
do

2.499,-

1SJTVEFOSFKTFLPEF 

Ringhotel Aquarium ★★★★ i Friedrichstadt
Gæsternes favorit! Denne perle er berømt for sit gode køkken og ligger med udsigt over kanalerne midt i SchleswigHolsteins charmerende kanalby med de savtakkede gavlhuse.
Ved ankomst jan-februar også inkl. 1 x kaffe og kage.
Ankomst: Valgfri 2.1.-26.2. samt søn-tirsdag 1.3.-26.5.2015.

t
t
t
t
t

PWFSOBUOJOHFS
YNPSHFOCVGGFU
YSFUUFSTNJEEBHCVGGFU
YSFUUFSTNJEEBHCVGGFU
WFMLPNTUESJOL
2 overnatninger 1.149,4 overnatninger 1.849,-

Pris uden rejsekode 2.799,-

)PUFM8FJOIBVT/BMCBDI★★★ i Sydtyskland
Her er ferieoplevelsen, der inkluderer højdepunkterne på en klassisk Moselferie: Bådturen og vinsmagningen. I bor hos familien
Schütz på deres vingård og hotel, der ligger få hundrede meter
fra Mosels bred omgivet af vinskråninger og sydtysk idyl.
Ankomst: Søndage 29.3.-25.10. samt 6.4. og 25.5.2015.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Børnerabat ved 2 voksne (undtagen Hotel Fuglsøcentret).

Bestil nu på
Teknisk arrangør:

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Rejsekode: BALLERUP

799,1SJTVEFOSFKTFLPEF 

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.
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t
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t
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PWFSOBUOJOHFS
YNPSHFOCVGGFU
YSFUUFSTNJEEBH
YWJOTNBHOJOH
CFTHQÍTOBQTFCSOEFSJ
CÍEUVSQÍ.PTFM
$IPLPMBEFQÍWSFMTFU

U
NU
BESTIL SOMMERFERIEN
Ændringsgaranti kun 99,Du kan ændre dato og hotel
helt frem til 30 dage før ankomst.
Garantien gælder, når rejsen er fuldt betalt.
Gebyret betales kun ved ændring.

ʇʄʘʅʆʘʆʄʅʈ_%$//(583%/$'(7_6,'(ʆʉ

Yvonne Frederiksen
fylder 80 år lørdag den 3.01.2015
Kæmpe stort tillykke med fødselsdagen,
vi glæder os meget til at fejre det sammen
med dig på dagen.
Mange knus og fødselsdagshilsener fra dine
børn, svigerbørn, børnebørn og oldebarn.

Festlig hilsen
Send en lykønskning eller en festlig hilsen til
venner, familie eller bekendte til Ballerup Bladet
Pris for farvefoto + 25 ord er kr. 150,00, som skal
forudbetales (kontanter el. check). Skal indleveres
senest torsdag inden kl. 15.00. Hvis billedet ønskes
retur skal frankeret svarkuvert medfølge.
Tirsdag 27/1 19:30

NYHED

$QQH0DULHYDQGWHWVORWVRSKROG
.21.855(1&( Vi fik lige omkring 160 besvarelser på vores
konkurrence, hvor man skulle
tælle julehjerter i avisen, der
udkom 16. december.

Der var 16 flettede julehjerter i avisen, og blandt de rigtige svar trak vi mandag før jul
en vinder. Det blev Anne-Marie Brandt fra Ballerup, der fik

en ekstra julegave i form af et
gavekort fra Happydays til en
4-dages kør-selv ferie for to personer til det 4-stjernede slotshotel Blankenburg i Harzen.

Loppemarked
Har du
en god
historie?
6NULYWLO
%DOOHUXS%ODGHWS¤
red@
EDOOHUXSEODGHWGN

i Forum

ANTIK OG GENBRUG
Imponerende udvalg af antikviteter, retro
og genbrug i hjertet af København

LØRDAG - SØNDAG
3. - 4. JANUAR 2015
ENTRÉ KR. 40,-

ÅBENT KL. 10 - 17

www.loppemarkediforum.dk

Julius Thomsens Plads 11925 Frederiksberg C

Ønsker alle et

Nu det også muligt at indbetale via en
bankoverførsel og maile annonceteksten og
billedet til: ann@ballerupbladet.dk
-så mailer vi kontonr samt mærkning retur.

ELEANOR SHANLEY (IRE)
Én af Irlands store stemmer
Skotsk/Irsk Musikscene
135,-

BALLERUP BLADET
CENTRUMGADEN 2A
-lige ved Kirketorvet

Onsdag 28/1 19:00

NORDISK 2015
BLAUE BLUME (DK)
HULDA (FO)
THE NEW WORLD VULTURE (NO)
SPARKHOUSE (DK)

SKATTEKISTEN
AFHENTNING:

JOB:

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

SNERYDNING / SALTNING.
HÆKKEKLIP - BESKÆRING.
TRÆFÆLDNING JORDFRÆSNING OGSÅ
GROVERE HAVEARBEJDE - EKS:.
RYDNING AF HAVE.
NY GRÆSPLÆNE. BORTKØRSEL
AF HAVEAFFALD M.M..
TLF. STEEN / 51 94 02 49

EFTERLYSNING:

FESTSANGE:

Den 6/12 holdt jeg fødselsdag
på La Quart kl. 18.00.
Her mistede jeg et gavekort til
Føtex - har du set hvem der har
taget dette gavekort?
Jeg er pensionist og har mistet
min gave, og det er jeg rigtig ked
af! Henvend dig venligst til
La Quart i Centrumgaden

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

50,15:30 Åben Caféscene med
Takt & Tone
17:30 Onsdagslounge med
Tirsdag Uden Tramp
Fri entré om eftermiddagen

Torsdag 5/2 20:00

THOMAS HARTMANN
BETAMAX
FBI præsenterer Hartmanns
syvende one man show
237,-

PERSONLIGE:
Kom så ud af busken go meld
jer in i vore sklub 60+ der søger
nye medlemmer til hygge og
samvær, gåturem cafe, byture,
bowling, bio, dans, kortspil, jazz,
ud i det blå og grønne og meget
mere. Skriftlig henvendelse til
billetmærke BB0153 til bladets
kontor.

Fredag 13/2 20:00

DR BIG BAND - 50 ÅR
VINTERJAZZ
Vinterjazz med ’The Wonderful
Tour of Greater Copenhagen’ swingende musik af blandt
andre Ray Pitts
140,-

Privatannoncer

Uge 2 udkommer Ballerup Bladet
tirsdag den 6. januar 2015
Deadline: Fredag den 2. januar kl. 12.00
Privatannoncer & korrekturannoncer
Deadline: Mandag den 29. december kl. 15.00
Materialedeadline: Fredag den 2. januar kl. 12.00

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

Lørdag 14/2 20:00

SINNE EEG GROUP
VINTERJAZZ
Vinterjazz med Danmarks
førende jazzvokalist
140,VINTERJAZZ KOMBI-BILLET:
DR BIG BAND + SINNE EEG: 200,-

BILLETTER
BALTOPPENLIVE.DK
TLF 4477 3060 (10-15)
BALLERUP
5 min fra S-toget / Gratis parkering

6,'(ʆʊ_%$//(583%/$'(7_ʇʄʘʅʆʘʆʄʅʈ

Månedens menu januar
Vi byder alle
velkommen

Forret: Dybstegte rejer
Hovedret: Bøf Bearnaise
m/kartoffelbåde
Dessert: Isanretning

2 retter

195,3 retter

240,-

Dagens ret fra kl. 17.00

RESTAURANT MAREN
ÅBNER IGEN D. 2 JANUAR.
Tonny & Maren

Dagens ret
i restauranten
Pris mandag
til torsdag

kr. 69,-

dagens ret med
hjem Pris 65,-

Vi ønsker alle et godt nytår
vi ses i 2015!

TONNY & MAREN
FREDAG D. 2.
Herregårdsbøf m/pommes frites
kr. 69,-

LØRDAG D. 3.
Wienerschnitzel m/brasede kartofler
kr. 99,-

SØNDAG D. 4.

FAMILIE MENU
DAGENS RET

. /('<5 Dyrlægerne Sanne
og Elisabeth har læst sammen,
arbejdet sammen og nu driver de
også deres egen klinik sammen.

Lukket

MANDAG D. 5.

kr. 175,-

Kylling m/brun sauce

TIRSDAG D. 6.

2 vok + 2 børn

Pri
(u/14 år)
mandsa
g
(pris kun
til
ud af huset) torsdag

6W¥UNWWHDP
KDURYHUWDJHW
'\UO¥JHKXVHW

Stegt lever m/sauce

ONSDAG D. 7.
Krebinetter – champignon al la creme

Restauranten åbent for selskaber søndage og helligdage

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

.PCJMt5MGtXXXIPTNBSFOEL

www.ballerupbladet.dk

VESTKIRKEN

$)0,$7+206(1

mia@ballerupbladet.dk

(-(56.,)7( Dyrlægehuset i
Centrumgaden 13 i Ballerup
har fået nye ejere. Det er Elisabeth Mærsk-Møller og Sanne
Friberg Borgen, der har overtaget klinikken efter Alison
Wilson fra 1. december.
De to nye kompagnoner har
hendt hinanden i snart tyve
år. De har studeret sammen
og har i de seneste to år arbejdet sammen på en dyreklinik i Nordsjælland.
»Jeg har altid vidst, at jeg
en dag ville have min egen dyrlægeklinik, og Elisabeth og jeg
har flere gange talt om, at det

ville være spændende at prøve
at gøre det sammen. Så da Dyrlægehuset i Ballerup blev sat
til salg, slog vi til,« fortæller
Sanne Friberg Borgen.
»Ballerup er ikke ukendt for
mig, da jeg tidligere har boet
i Skotteparken,« tilføjer Elisabeth Mærsk-Møller.
I løbet af julen og nytåret
vil der være ombygning i klinikken, så den står helt klar til
gamle såvel som nye kunder i
det nye år.
»Klinikken kommer til at
køre videre stort set på samme måde, selvom det er nye ansigter,« siger Elisabeth MærskMøller og suppleres af Sanne
Friberg Borgen:

6DQQH)ULEHUJ%RUJHQRJ(OLVDEHWK0¥UVN0·OOHU
KDURYHUWDJHW'\UO¥JHKXVHWL%DOOHUXS
»Vi har desuden været så
heldige at Julie, der igennem
mange år har arbejdet i Dyrlægehuset i Ballerup, fortsætter hos os.«

Servicehundehvalpen
0RUWHQPHGS¤MRE
Sanne har, siden hun blev færdiguddannet dyrlæge i 2002, arbejdet som praktiserende dyrlæge forskellige steder. Hun
har en særlig interesse for kirurgiske indgreb, men synes
også, at medicinske lidelser er
spændende at udrede.
Elisabeth har arbejdet som
dyrlæge i både Danmark og

på Grønland, hvor hun i tre
år arbejdede med slædehunde og politihunde. Hun har
desuden efteruddannet sig til
kiropraktor for kæledyr og er
’hvalpevært’ for servicehunde
til handicappede.
»Derfor har jeg gerne en
hvalp, som skal socialiseres,
med på arbejde. I øjeblikket er
det servicehundehvalpen Morten på 10 måneder,« fortæller
Elisabeth.
Så kunder i butikken skal
nok regne med, at lille Morten stikker snuden ud, når de
kigger ind.

9LQGVFLILWKULOOHUPHG-RKQQ\'HSS
.21.855(1&( Dr. Will Caster (Johnny Depp) er verdens fremmeste kapacitet inden for forskning af kunstig
intelligens. Han har viet hele
sin eksistens til at skabe historiens mest informationsmodtagelige computer, der er
i stand til at indsamle og lagre
menneskehedens samlede viden, kombineret med et komplet register af menneskelige
følelser.
Hans stærkt kontroversielle
eksperimenter har på den ene
side gjort ham verdensberømt,
men af samme grund også til
hovedmål for en gruppe anti-

Torsdag, den 1. januar 2015 kl. 15.00
Nytårsgudstjeneste ved Kirsten Jørgensen
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår

HEDEGÅRDSKIRKEN
Søndag, den 4. januar 2015 kl. 10.00
Højmesse ved Vibeke Fuglsang Olsson
Kirkefrokost

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

teknologiske ekstremister, der
vil gøre hvad som helst for at
stoppe ham. Men i deres iver
for at stoppe Will, bliver ekstremisterne - ubevidst og paradoksalt - præcis den katalysator, der får forsøgene til at lykkes og gør Will til en fysisk del
af sin egen grænseoverskridende forskning.
Nu er spørgsmålet for hans
kone, Evelyn (Rebecca Hall) og
bedste ven, Max Waters (Paul
Bettany) – der begge er medlemmer af hans forskerteam –
ikke om de kan fortsætte, hvor
Will slap, men om de bør.
Deres værste frygt går hur-

tigt fra teori til praksis, da
Wills grænseløse videbegærlighed udvikler sig til et altoverskyggende magtbegær,
der sætter klodens fortsatte
eksistens på spil
Ballerup Bladet udlodder i
samarbejde med Nordisk Film
fire eksemplarer af ’Transcendence’ på dvd. Deltag i konkurrencen på vores hjemmeside:
www.ballerupbladet.dk under
fanen ’konkurrencer’.
Sidste frist for at deltage er
mandag den 5. januar klokken
9. Vinderne får direkte besked
og skal efterfølgende selv hente filmen på Ballerup Bladet.

Højmesse uden dåb
Torsdag den 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag
Ved Michael Andersen
Højmesse uden dåb
Søndag den 4. januar kl. 10.00
Helligtrekongerssøndag
Ved Michael Andersen
Fælleskirkelig gudstjeneste
Torsdag den 8. januar kl. 19.30
Ved Lisbeth Hannibal
Efterfølgende kaffe i Sognegården
Nytårskoncert
Søndag den 4. januar kl. 19.30
Traditionsrig nytårskoncert med organist Niels
Granvig
Sorggruppe
Opstart af sorggruppe i Måløv Sognegård
Torsdag den 22. januar 2015 kl. 19.00-21.30.
Yderligere oplysninger ﬁndes på
www.maalovkirke.dk
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.

Ballerup Kirke - Skovvejskirken
Gudstjeneste - Nytårsdag
Ved Inge Meibom
Torsdag d. 1.1. kl.14 i Skovvejskirken

Nytårskur
Efter gudstjenesten i Skovvejskirken er der en lille
sammenkomst, hvor vi byder det nye år velkommen og
hilser på hinanden over et glas mousserende vin
Torsdag d.1.1 i Skovvejskirken

Højmesse
Hellig Trekongers søndag ved Trine Brandsborg
Søndag d.4.1 kl. 10 i Ballerup Kirke

Gud og Spaghetti
Kom og hør om Hellig Trekonger. Efter
børnegudstjenesten spiser vi sammen i Mødesalen.
Pris 25 kr. for voksne, børn gratis.
Tirsdag d. 6.1 kl. 17 i Skovvejskirken

www.ballerup-sogn.dk

Kirkebilen kan bestilles på 30730012 senest fredag kl. 12

www.skovlundekirke.dk
I anledning af Henriette Ringgaards
60 års fødselsdag afholdes reception,
tirsdag, den 30. december kl. 10.00 – 11.30
Nytårsdag, torsdag, den 1. januar 2015 kl. 15.00
Nytårsgudstjeneste v/Henriette Ringgaard
Fredag, den 2. januar kl. 17.00
Nytårskoncert med Skovlunde Kirkes Voksenkor
v/Mette Lilsig og Søren Geneser
Søndag, den 4. januar kl. 10.00
Højmesse v/Morten Wassmer
Tirsdag, den 6. januar kl. 10.00
Trekanten, Historien om de hellige tre konger
Onsdag, den 7. januar kl. 10.00
Kirkelig legestue
Onsdag, den 7. januar kl. 14.00
Månedsfestgudstjeneste v/Lars Rosengaard,
med efterfølgende månedsfest i kirkens lokaler,
vi får besøg af borgmester Jesper Würtzen
Der kan bestilles KIRKEBIL på Kirkekontoret, tlf. 44 94 48 97
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.21&(57 Lørdag eftermiddag
gik julehandlen for en stund i
stå i Ballerup Centret, da Joey
Moe var på scenen.
Vores fotograf Flemming
Schiller var også en tur forbi
og knipsede et par billeder af
den populære sanger - og det
store publikum.

*$//(5,

Søndag 15/2 15:00

UPLOADED CAFÉ HACK

På www.ballerupbladet.dk er
der flere billeder fra koncerten.

)2726 )/(00,1* 6&+,//(5

En forrygende musikalsk
caféforestilling inkl. kaffe og kage
Tema - teater i Baltoppen
250,- / 125,- for unge under 25 år

Tirsdag 17/2 19:30

CARA (DE/SCO/IRL)
“... a real gem of a show“
Skotsk/Irsk Musikscene
135,-

)HVWOLJWQ\W¤UL%DOWRSSHQ
),/0 For syvende år i træk
åbner Baltoppen Bio ekstraordinært på årets sidste dag
med: Nytårsklassikeren. Det
er en festlig tyvstart på nytåret, hvor der udover en musical-filmklassiker også serveres boblevand og hjemmelavet
kransekage.
I år er filmvalget faldet på
Gene Kellys festlige ’Hello
Dolly’ fra 1968, der om nogen
er blevet Barbra Streisands
glansrolle som Dolly Levi,
der lever af at føre par sammen. Det går fint, indtil hun
selv falder for amors pile, da
hun støder på den charmerende Horace Vandergelder, spillet af en ligeså oplagt Walter
Matthau, der har det med at

være verdens rareste gnavpot.
Louis Armstrong dukker
også op med sit orkester i filmen, der ellers er fyldt til randen med skønne melodier og
festlige danseoptrin.
Biografdirektør Jan Boye
Thomsen glæder sig til igen
at være vært for denne lille
lokale filmtradition.
»Jeg har altid sat pris på et
nytår med en festlig filmklassiker, der bobler af sang og musik, og heldigvis er der mange
andre, der har det på samme
måde. Derfor startede jeg med
ekstraordinært at åbne biografen for dette arrangement for
syv år siden. Det er nemlig
rigtigt hyggeligt at kunne dele
de største filmoplevelser med

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

'HUEOLYHUWDJHWIRUVNXGS¤
Q\W¤UHWL%DOWRSSHQ%LRPHG
NODVVLNHUHQś+HOOR'ROO\ś

Søndag 22/2 15:00

BASIX
Vokalpop i verdensklasse
190,-

cEQHUWLPHI¡U
I¡UVWHIRUHVWLOOLQJ
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Ballerup-publikummet, der nu
trofast kommer år efter år for
at få en dejlig eftermiddag.«
Jan Boye Thomsen lover
traditionen fortsætter, og henviser også til Filmklubben Al-

fred, der har til huse i Baltoppen Bio sal 2 hver tredje mandag i måneden, hvor der vises
alle de gode gamle filmklassikere på biografens lærred.
mia

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

Gratis bobler

Natmad
39,50

ved køb af
nytårsmiddag
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Tirsdag 3/3 - Lørdag 7/3

ROMEO + JULIE
Ballerup ungdomsskoles musicalhold
præsenterer årets musical 2015

Se forestillingstider og
priser påwww.bask.dk
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Tirsdag 10/3 19:30

BANG OG BETTY
Folketeatret med Ole Lemmeke m. fl.
Tema - teater i Baltoppen
250,- / 125,- for unge u. 25 år
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Onsdag 11/3 19:30
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NIELS HAUSGAARD
’ENIGHED GØR DUM’
Udsolgt !

Sidste chance
Nytårsmenu
Du kan liiiiiiiiige nå det endnu!

Cremet hummersuppe serveret med rejer
Ÿ¶ʪƪ_sʰǋŸǣŎǋÞŘ˚Ÿ¶ÌɚÞ_Ķƪ¶ǣǣǼs¶Ǽ
ŸĨǣsʩĶsǼʰ¶ǋƪŘŘsEƪŘŘsǋǣȖǼsǋs_sŎs_
ǣĨĶŸǼǼsĶƪ¶ʰǋ¶ǼĨǋǼŸ¯¯sĶǼǋŘŎs_Ĩǋɴ__sǋ˚
ȖǋǼsǋʰǣȖOsEsǋŘÞǣsʰÞǣĶ¶Ĩ¶sˆŗsɠ
ɳsǋˇŎs_¯sǣǼĶÞ¶ƼɴŘǼ

Last Minute nytårsmenu

Forret

50

169

Pr. kuvert
Min. 10 kuv.

Kan bes
29. og 3 tilles
0.
indtil kl. dec.
23.59

Cremet hummersuppe med hummerhaler tilsmagt med cognac og toppet
med karse og ramsløgsfløde

Hovedret

Pr. kuvert

Rosastegt kalveﬁlet toppet med
krydderurter og citronskal
Timiantomater og romainesalat
med cremet dressing
Cremet Pommes Anna
Sauce Bearnaise med chili

199,-

Dessert
7010 7011 eller *www.kokkenogjomfruen.dk

Kan bestilles indtil 30. december kl 23:59* Alle priser er ekskl. miljøafgift og levering.

Islagkage “New Year” med
jordbær og vanilje, marinerede
frugter, nødder og festligt pynt
Sælges kun delelig med 10 kuverter

Lækker mad - bragt til dig

Tlf. 7015 1030

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

Tid til at ønske hinanden godt N Y TÅ R
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Søndag 15/3 15:00

HVOR KOM DEN FRA?
Caféforestilling inkl. kaffe og kage
Tema - teater i Baltoppen
250,- / 125,- for unge under 25 år

1\WnUVNODVVLNHU
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BILLETTER
BALTOPPENLIVE.DK
TLF 4477 3060 (10-15)
BALLERUP
5 min fra S-toget / Gratis parkering
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20%
FREDAG 2. JANUAR
PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN*
*Varer som ikke er omfattet af rabatten: spiritus, cigaretter, cigarer og
andre røgvarer, aviser, ugeblade og magasiner, tips/lotto, frimærker,
håndkøbsmedicin, modermælkserstatning og brændstof.
DE 20 % FRATRÆKKES VED KASSEN.

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

