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Dianalund BY - Byens Blad 
fejrer 1. års fødselsdag!
Det er nu 1. år siden det første nummer af Dianalund BY - Byens Blad 
udkom. DUR og E-DUR var lige blevet stiftet, og undertegnede havde en 
vision om et talerør for byens borgere, dens erhvervsdrivende og for-
eninger, det kunne være med til at samle byen og skabe meromsætning i 
forretninger og hos håndværkere.

Ideen om et samlende magasin strækker sig år tilbage, til dengang 
borgerforeningen eksisterede. Ideen blev første gang fremlagt i 2011 for 
den daværende borgerforenings samt Centerforeningens bestyrelser.  
På det tidspunkt var et tidligere magasin netop gået ind, så man mente 
ikke et sådant blad var rentabelt. Ideen blev dog rost, men skrinlagt.

Først da Borgerforeningen i 2014 blev omdannet til DUR, fandt 
 undertegnede projektet frem fra mølposen igen. Endnu engang blev den 
forelagt for E-DUR, og på baggrund af et netop afholdt inspirations møde 
hvor erhvervschefen for Kalundborg holdt et foredrag om deres store 
succes med et lignende erhvervsblad i Kalundborgområdet, var der stor 
begejstring for projektet, som af nogle sås som en mulighed for at hive 
Dianalund ud af ”udkantsdanmark”, og måske endda være med til at  
vende udviklingen, så der kunne komme øget tilflytning til byen. Nog-
le kunne se potentialet, men der var ikke tilslutning til at støtte projek-
tet økonomisk.

Undertegnede tog da den drastiske beslutning at foreslå en egenfi-
nanciering, idet vi var af den overbevisning, at tilslutningen ville være 
stor nok til, at bladet kunne komme på gaden. Med grønt lys fra E-DUR 
lancerede vi første nummer i december 2015, dog ikke til alles udelte  
begejstring skulle det vise sig. Der var flere instanser vi havde glemt at 
tage i ed. 

Alligevel var der hurtigt stor interesse for produktet, trods advarsler 
fra flere dele af erhvervslivet, som fortalte, at mange før os, havde prø-
vet at lave et sådant blad i Dianalund, uden det store held. 

Byens blad nr. 1 kom på gaden i december måned 2015, og siden er 
bladet blevet flittigt omtalt og er ved at etablere sig som en fast bestand-
del i byen. Der er dog fra bladets side stadig et ønske om det nødvendige 
samarbejde, så bladet på længere sigt kan bestå og blive den institution, 
som byen har brug for. Men indtil videre er det ikke uden stolthed, vi kan 
præsentere blad nr. 5 som du nu sidder med i hånden.

Som en direkte udløber af Dianalund BY - Byens Blad, har vi fået mu-
lighed for, med opbakning fra lokalråd og idrætsforening, at udsende et 
nyt tilsvarende Magasin i Tårnborgområdet ved Korsør. Det forventer vi 
os meget af i fremtiden.

Med disse ord, og med tak for opbakningen i 2016, ønsker vi alle  
byens borgere, samt vores trofaste annoncører en Glædelig Jul, og et 
lykkebringende Nytår.
             Torben Seifert, redaktør &
             Jimmy Hansen, salgskonsulent
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Når man løfter i flok...

Den kommende 

Kunstgræsbane
i Dianalund er et eksempel på det muliges kunst. Vi har allerede skrabet 

2,5 mill. sammen, men der er et stykke vej endnu. Derfor har vi brug for din 
støtte med fx en “Græsaktie” på 250 kr., via mobile pay 9397 4293.

Se mere på www.kunstgraes4293.dk
www.facebook.com/kunstgraes4293

Støt Dianalunds Kunstgræsbane!

STJERNE-sponsorer 
Dianalund IF, Højvang Laboratorier A/S
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Henrik Oscar Henriksen ApS, Brolagt.dk, Dianalund IF - Fodboldafdelingen, 
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Ofelia, Multi-Tech A/S, Dianalund Motor, Elektrogården ApS, Frilund Biler, Glyholt Autoværksted Eftf. Aps, 
HJ Bilpleje, DTH, Dianaflex ApS, Puls Fitness, Superbrugsen Dianalund, StraXbyg ApS, KSL Byg, 

Vagt og Sikkerhed Aps, Murermester Mathias Airas ApS, Stepla ApS, Jax Web, Live-Regnskab.dk, 
DK Manuel Terapi.

Græsaktier
Dennis Hardt, Henrik Asving, Christian Hjerpsted, Familien Egeskov, Familien Larsen, Familien Søndergaard, Familien Westensøe, 

Familien Skov Møller, Karin Dam Pedersen, Thomas Werk, Kasper Saltoft Pedersen, Selma Hardt, René Kvistorf Jørgensen, Lissi Christensen, 
Susie Nordahl Jensen, Lillian Henriksen, Anders Stryger Larsen, Frank Jensen, Sanne & Leif Larsen, Dorte & Brian Søemosegaard, 

Michael Koldsø, Emil og Jeppe Jakobsen, Jimmi Nielsen, Elias Nielsen, Felix Nielsen, Louise Mogensen, Nick Pihl Jensen, 
Lene og Henrik Jønson, Merete Sommer Christensen

DIANA   RADIO
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le skal de tilgodeses. Det 

er tydeligt, at både foræl-

dre og elever stiller stør-

re krav til undervisningen i 

dag end tidligere. En af mi-

ne opgaver er at sørge for, 

at undervisningen er alsi-

dig og tilgodeser både de 

mange, rigtigt dygtige ele-

ver, vi har, og alle de øvri-

ge," siger Jakob Storm.

Der er mange parame-

tre for, hvordan en sko-

le fungerer godt. I en nylig 

undersøgelse over lan-

dets folkeskoler, der sam-

kørte alle parametrene, lå 

Holbergskolen i den bed-

re halvdel. Det er flot, men 

vi skal højere op, siger Ja-

kob Storm.

Vejen til Dianalund
Den 43-årige skoleder er 

kommet til Holbergsko-

len i Dianalund fra Alberts-

lund, hvor han fortsat bor 

med sine to døtre på 5 og 

8 år, en stedsøn på 20 og 

deres mor. Før han tiltråd-

te Holbergskolen tidligere 

i år, var Jakob Storm leder 

af en dagbehandlingsskole 

i København. Han har des-

uden været viceskoleleder 

i Ballerup i seks år og fol-

keskolelærer i syv år.

Vejen til Dianalund kom 

ad omveje. En tidligere  kol-

lega anbefalede Jakob 

Storm at søge den ledige  

stilling som skoleleder, 

Der er ny kaptajn på ski-

bet, og kursen er lagt mod 

nye horisonter. Den nye 

skoleder på Holbergsko-

len, Jakob Storm, er hentet 

til Dianalund for at moder-

nisere byens skole og øge 

muligheden for en varieret 

undervisning.

"Vi har rigtig mange 

dygtige elever på Holberg-

skolen og også elever med 

lidt større vanskeligheder 

af alle mulige grunde. Al-

Jakob Storm vil integrere Holbergskolen bedre med Dianalunds institutioner og foreninger. 
Han lover at levere engagerede lærere og håber, at byens forældre til gengæld leverer positive børn 
med vilje til godt sammenhold.
Tekst og Foto: Jakob Rubin

Ny skoleleder 
med nye visioner

Holbergsskolens nye skoleleder 
Jakob Storm foran sin computer-
skærm på skolens kontor.

EKSKLUSIVT INTERVIEW
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hvorefter kommunen ef-

ter et meget grundigt for-

løb med interviews, psyko-

logiske test, panelsamtaler 

og referencer fra Jakob 

Storms tidligere kolleger og 

overordnede endte med at 

hente ham til byen.

Ny profil til skolen
"Man må sige, I var grundi-

ge hernede. Det, der blandt 

andet blev givet udtryk for, 

var, at man ønskede et øget 

samarbejde mellem skolen 

og det omgivende samfund. 

Desuden skulle børnene 

både lære mere og have en 

bedre trivsel," fortæller Ja-

kob Storm.

Hans indtryk er, at Hol-

bergskolen var en smu-

le lukket om sig selv. Det er 

derfor Jakob Storms ønske 

at stå for mere åbenhed 

og tættere kontakt til Dia-

naluns Udviklingsråd (DUR), 

byens forenings- og næ-

ringsliv og alskens andre 

initiativer.

"Ved at knytte tættere  

bånd til Dianalunds pulse-  

 rende nærings- og erhvervs-

liv skaber vi sammenhængs-

kraft. Et godt eksempel var, 

da vi i oktober inviterede 

slagteren fra Superbrugsen 

op på skolen med en gris, 

som han parterede, mens 

200 børn så på og havde en 

række opgaver i forbindelse 

med parteringen. Blandt an-

det ved at producerede film 

om det på deres iPads," for-

tæller Jakob Storm.

Hvordan forestiller du dig 
at øge kontaktfladen mel-
lem Holbergskolen og Dia-
nalund?

"Vi opfordrer i højere 

grad eleverne til at bruge 

skolens Facebook-side og 

lægge fotos og små video-

klip op af det, de arbejder 

med på skolen. Jeg gør det 

også selv. Det er en nem 

måde at formidle vores un-

dervisning og spændende 

projekter på."

Tættere bånd
"Vores erklærede mål er at 

trække lokalsamfundet og 

skolen tættere sammen. Til 

forældremøderne stiller jeg 

selv op og forklarer sko-

lens visioner. Jeg lover for-

ældrene, at skolen leve-

rer dygtige og engagerede 

lærere. Og fortæller dem, 

at jeg så håber, at de leve-

rer positive børn med lyst 

og vilje til et godt sammen-

hold," svarer Jakob Storm.

Flere fællesinitiativer
Bag visionerne ligger og-

så elementære principper. 

Skoleleder Jakob Storm gør 

meget ud af, at skolen og 

dens ansatte fremstår som 

gode eksempler.

"Det handler om, at vi 

som voksne prøver at ta-

le hinanden og andre op og 

ikke ned. I den proces har 

vi alle et ansvar og en rol-

le. Børn gør jo ikke, hvad 

de voksne siger, men hvad 

de gør," siger han.

Et af Holbergskolens 

redskaber er flere fæl-

lesoplevelser for skolens 

børn og oftere inddrage 

forældrene. Der bliver ta-

get flere initiativer til op-

rettelse af lege- og spise-

grupper børnene imellem 

og iværksat flere, større 

fællesarrangementer som 

for eksempel halloween og 

forskellige juleseancer.

"Det er vigtigt for bør-

nenes trivsel, at forældre-

ne bakker hinanden op. Og 

bakker skolen op. Hvis man 

ikke kan deltage med sit 

barn til vores arrangemen-

ter, opfordrer vi forældre-

ne til at aftale med andre 

forældre om at tage deres 

børn med, forklarer Jakob 

Storm.

"Hvis børnene ser de-

res forældre stå og snak-

ke med andre forældre og 

hygge sig og deltage i akti-

viteter sammen, får de og-

så selv lyst og øger inci-

tament til at fungere godt 

sammen. Gensidig respekt 

og god trivsel er funda-

mentalt for en god skole-

gang."

Hjælp fra forældre
I alle landets skoler fin-

des elever med forskellige, 

særlige udfordringer. Det 

er normalt og en del af fol-

keskolens grundlag at ta-

Jakob Storm vil integrere Holbergskolen bedre med Dianalunds institutioner og foreninger. 
Han lover at levere engagerede lærere og håber, at byens forældre til gengæld leverer positive børn 
med vilje til godt sammenhold.

Ny skoleleder 
med nye visioner

Det handler om, at vi som voksne 
prøver at tale hinanden og andre 
op og ikke ned. I den proces har vi 
alle et ansvar og en rolle. Børn gør 
jo ikke, hvad de voksne siger, men 
hvad de gør. 

Jakob Storm

”

Skoleleder Jakob Storm 
ved stenen foran 
skolens indgang.

EKSKLUSIVT INTERVIEW
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ge hensyn til alle. Jakob 

Storm opfordrer forældre 

til at hjælpe både skolen 

og deres egne børn ved at 

informere om deres egne 

børns specielle behov, hvis 

der er nogen. Både over 

for skolen og over for klas-

sens øvrige forældre.

"Åbenhed og proakti-

vitet kan altid godt beta-

le sig, for så har man en 

mulighed for at påvirke sit 

barns historie. Historierne 

bliver alligevel altid skabt, 

så at sige, børnene kommer 

jo til at kende hinanden. 

Skæve eller ugunstige hi-

storier om et barn kan bli-

ve skabt. Det er vigtigt at 

udnytte påvirkningsmulig-

hed. Det handler kort sagt 

om at skabe stærke fælles-

skaber omkring klasserne. 

Børn har det faktisk bedst, 

når alle har det godt," siger 

Jakob Storm.

Hvordan vil du levere 
engagerede lærere?
"I forhold til personalet og 

lærerne har vi iværksat 

såkaldt undervisningsob-

servationer. På sigt er for-

målet at udnytte vores 

dygtige læreres kompeten-

cer bedst muligt. Ikke al-

le lærere er lige dygtige til 

alting, men alle lærere er 

knivskarpe på bestemte 

områder af deres arbejde. 

Observationerne bruger vi 

til sparring eller feedback-

seancer. Jo mere fællesan-

svar mellem skole, barn og 

hjem, vi kan opbygge, jo 

mere lærer børnene. Det er 

dokumenteret," forklarer 

Jakob Storm.

Skolelederen oplever si-

ne lærere være meget  

positive over for den for-

andringsproces, han er 

med til at implementere. 

Men også at den er en stor 

omvæltning for nogle.

"Det er noget relativt 

nyt, at man som lærer får 

sin undervisning vurde-

ret. Det kan være græn-

seoverskridende, men går 

man ind i processen, er det 

frugtbart for alle parter," 

siger Jakob Storm.

Tilmeld eller forny
jeres medlemsskab
inden den 24. dec.2016
- og deltag i 
konkurrencen 
om en nytårkurv

KONKUR�ENCE

EKSKLUSIVT INTERVIEW
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Lions Dianalund og Super-

brugsen på Torvet har ind-

gået et samarbejde om 

Julehjælp til værdigt træn-

gende i området.

Lørdag den 3. december 

er Lions at finde udenfor 

Brugsen med en indkøbs-

vogn som du kan hjælpe 

med at fylde med en ekstra 

vare du har købt. Indholdet 

bliver den 22/12 afleve-

ret samme sted til udvalgte 

ansøgere. Ansøgningsske-

ma udleveres hos Super-

Brugsen.

Lions samar-
bejder med 
SuperBrugsen

Det sker i Dianalund 

Den levende 
     julekalender

i Tersløse Kirke mandag-tirsdag-onsdag-torsdag 
kl. 16.24. Første gang torsdag 1. dec.
Finalen fi nder sted mandag 19. dec.
Mandage kører kirkebilen og onsdage er særligt 
for børnefamilier

        Und dig selv og dem du kender

en stjernestund

Helles Rengøring
- Godkendt af fritvalgsordningen

Rengøring til private & virksomheder

“Se her kommer Helle   
   med kost og spand,

- Men også med tid til lidt 
kaffevand”

Helle Ahnstrøm 
Hansen

22 17 90 14

Holbergsvej 101 E
4293 Dianalund

Helle@hnstrom.dk
www.hnstrom.dk

Kim Hermansen og uddeler 
Kenneth Beenfeldt.

Ny vinder af 
kryds og tværsen fundet!

Den heldige vinder af Kryds og tværsen i Dianalund BY - Byens 
Blad nr. 4 blev Richardt Gori, Ruds Vedby, der her ses med Dia-
nalund Centrets formand Charlotte Hjerpsted, ved overrækkelsen 
af gavekortet på 300 kr til Dianalund Centrets forretninger. 
Du kan selv prøve lykken næste gang ved at løse Kryds og Tvær-
sen side 40.

Design & produktion af:  
Foldere • Brochurer 
Logoer • Kataloger
Plakater • Mærkater
Udskårede folietekster
Skilte • Brevpapir
Streamers mm.

Vi laver også andet end magasiner

Hurtig, effektiv og rimelig
info@seifertdesign.dk  •60622511
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lyst til teknologi. For dem 

er deltagelsen i Lego Le-

ague et undervisningstil-

bud, de kan vælge. Jeg sad 

selv og nørklede med tek-

nik, da jeg var dreng, så jeg 

ved, hvor spændende det 

er," siger skoleleder Jakob 

Storm.

Han tilmeldte Holberg-

skolen til det verdensom-

spændende, Lego-sponso-

rerede undervisningsnet, 

som kulminerer med kon-

kurrencer i alle regioner og 

lande og en finale i USA. 

Det er første år, at Holberg-

skolen er med. Jakob Storm 

var spændt på, om der vil-

le være interesse fra ele-

verne. Det viste sig, at hans 

bekymring var ubegrundet.

Sprudlende interesse
"Lego League ramte lige 

ned i et behov. Som mo-

derne folkeskole skal vi ha-

ve forskellige tilbud, der 

tilgodeser forskellene i ele-

vernes interesser. For de 

fysisk aktive og sportsin-

teresserede har vi idræt og 

for de teknisk interessere-

de har vi vores videnska-

Det er en stolt skoleleder 

på Holbergskolen, som sen-

der sine elever i konkur-

rence med 255.000 andre 

børn mellem 10 og 16 år 

fra 88 lande om at bygge 

og programmere den flot-

teste, sjoveste og smarte-

ste robot.

"Vi har mange rigtigt 

dygtige elever, som har 

Holbergskolen er med helt fremme med deltagelsen i det verdens-
omspændende 'First Lego League', hvor elever programmerer robotter, 
de selv har bygget.
Tekst og Foto: Jakob Rubin

Robotter på 
Holbergskolen

Holbergskolens hold i fuld 
gang med robotkamp, mens 
resten af holdet ser til med 
bekymrede miner.

EKSKLUSIVT INTERVIEW
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belige linje, science," forkla-

rer Jakob Storm.

Elever fra 7.-9. klasse 

har kunnet tilmelde sig Le-

go League, som grundlæg-

gende handler om at puste 

til de unges interesse for 

teknologi. Forud for kon-

kurrencen mod andre sko-

ler, der i første omgang 

foregik på Sorø Science 

Center tidligere på måne-

den og fortsætter året ud, 

har eleverne arbejdet med 

at bygge robotter og pro-

grammere dem.

"Der er tale om robotter 

på størrelse med en fod-

bold, som skal program-

meres til at kunne udføre 

et eller andet. Det er no-

get, som eleverne får rig-

tig meget ud af. Først og 

fremmest er der hele pro-

jektsamarbejdet, som er 

en meget givende og mod-

nende proces. Dernæst er 

der selvfølgelig opbygnin-

gen af robotterne og den 

basale introduktion til pro-

grammering," fortæller Ja-

kob Storm.

Robotterne bygges i le-

goklodser og er indret-

tet til at kunne udfordre 

eleverne på flere forskel-

lige niveauer. Ifølge sko-

lelederen er Lego League 

konceptet også blevet vel 

modtaget af elevernes for-

ældre.

"De synes, det er spæn-

dende. Og der var overra-

skende mange til konkur-

rencen i Sorø," fortæller 

Jakob Storm.

Morgendagens 
innovatører
Lego League robot-kon-

kurrencen har deltagelse 

af flere end 255.000 børn 

og unge fra 88 lande ver-

den over. Undervisnings-

materialet er oversat til 53 

sprog. Det højere formål 

er at bidrage til unges in-

teresse for teknologi og i 

sidste ende adressere ver-

dens alvorlige problemer 

med klima, fødevaresikker-

hed, genbrug, energiforsy-

ning osv.

"Med First Lego League 

øver morgendagens inno-

vatører fantasifuld tænk-

ning og teamwork. De er 

styret af voksne undervi-

sere og trænes i at arbejde 

med den virkelige verdens 

problemer," som beskri-

velsen lyder på projektets 

hjemmeside www.firstlego-

league.com.

"Først og fremmest er 

det tonsvis af sjov. På sigt 

er målet er, at eleverne læ-

rer om videnskab, teknolo-

gi, teknik og matematiske 

begreber. De får teambuil-

ding-færdigheder plus læ-

rer at bruge deres fantasi 

for at kunne løse udfordrin-

ger," står der endvidere.

De formelle grundvær-

dier bag projektet lyder:

Lego står bag
Den finansielle muskel bag 

First Lego League leveres 

af Lego-koncernen. Om sin 

interesse for projektet, si-

ger Legos ejer og næstfor-

mand, Kent Kirk:

"First Lego League op-

fordrer børn til at designe, 

konstruere og programme-

re deres egne intelligen-

te opfindelser. Vi giver dem 

mulighed for ikke blot at 

forstå teknologien, men at 

blive mestre i den," siger 

Kent Kirk.

Holbergholdet blev nr. 4 ud 

af 16 konkurrerende hold. 

Vinderne blev "Team Ty-

bjerg-Myconnects" fra Ty-

bjerg Privatskole.

Robotter på 
Holbergskolen

På sigt er målet er, at eleverne lærer 
om videnskab, teknologi, teknik og 
matematiske begreber. De får teambuil-
ding-færdigheder plus lærer at bruge 
deres fantasi for at kunne løse udfor-

dringer. 
www.firstlegoleague.com

”

Ved arrangementet 
den 12. november var 
der mange spørgsmål 

fra besøgende som 
Christine og Natasja 
der bemandede pit-
ten måtte svare på. 
Her var det muligt 
at få svar på hvad 

projektet gik ud på, 
illustreret med store 
plancher og informa-

tive tegninger.

Projektets grundværdier:
• Vi er et hold.

• Vores lærere og undervisere har ikke alle svar;  
vi lærer sammen.

• Hvad vi opdager er vigtigere, end hvad vi vinder.

• Vi deler erfaringer med andre.

• Vi har det sjovt.

EKSKLUSIVT INTERVIEW
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Drømmen er imidlertid 

indenfor rækkevidde. Ved 

fælles hjælp kan vi alle i 

Dianalund snart lytte til ly-

den af støvler mod læder-

bolde. Også i januar.

En kunstgræsbane i Dia-

nalund vil udvide sæsonen 

for udendørs fodbold gan-

ske betydeligt og dermed 

spilletiden for de enkelte 

hold. Det er vigtigt for at 

kunne fastholde og tiltræk-

ke spillere. Uden attrakti-

ve faciliteter i byen, vil de 

bedste spillere søge andre 

steder hen.

En kunstgræsbane i by-

en vil ikke kun være et 

plus for fodboldelskere. 

Med flere udendørs mulig-

heder vil der blive frigivet 

tid, som nu optages af in-

dendørs fodbold, til andre 

sportsforeninger og aktivi-

teter i Holberghallen.

På det planlagte kunst-

græsanlæg vil der også 

kunne afvikles andre ak-

tiviteter som håndbold, 

gymnastik og basket. Man 

vil kunne dyrke udendørs 

fitness og løbetræning på 

langsiderne. De planlagte 

siddepladser behøver ikke 

begrænse sig til fodbold-

publikummet. Områderne 

kan ex. anvendes i kombi-

nation med gang- og løbe-

stier til hvilepladser. Det er 

næsten kun fantasien, der 

sætter grænserne. Tænkes 

der bredt, vil et stort an-

tal brugere kunne få glæ-

de af anlægget på mangfol-

dig vis. 

Frivillig basis
Projektet med at få etab-

leret en kunstgræsba-

ne i Dianalund blev star-

”Sådan en sen efterårsaf-

ten kan man godt ønske sig 

at kunne blive ved med at 

spille fodbold,” lyder det 

fra gruppen bag planer-

ne om at bygge ’Dianalund 

Kunstgræsbane’.

Foreløbig er planerne 

blot en drøm. Men alt for 

længe har spillere og foræl-

dre fra DIF med misundelse 

set hvilke anlæg, der findes 

andre steder, og registreret, 

hvad disse anlæg har bidra-

get med til de lokale fod-

boldforeninger og fælles-

skabet omkring sporten.

Det skal være muligt at spille udendørs fodbold i Dianalund næsten  
hele året, og planerne om en kunstgræsbane i byen er måske tættere på 
virkeliggørelse end man aner.

Tekst og Foto: Jakob Rubin

Drømmen om en 
kunstgræsbane lever

Banen set fra oven. Der er 
adgang til anlægget med køre-
tøjer fra Sømosevej via port.
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tet af frivillige kræfter, 

men gruppen er siden lagt 

ind som en selvstændig en-

hed under Dianalund Ud-

viklings Råd (DUR). DUR 

har til formål at medvir-

ke til en konstant og bli-

vende udvikling af byen, 

og netop DUR har da også 

valgt at støtte anlæggelsen 

af kunstgræsbanen med 

500.000 kr. Etableringen 

af en kunstgræsbane i Di-

analund er også et samar-

bejde med Sorø Kommune, 

og Sorø kommune er såle-

des projektets hidtil stør-

ste bidragsyder, idet der 

fra kommunen er givet til-

sagn om 1 million kroner i 

støtte, såfremt styregrup-

pen kan skaffe de resteren-

de penge til projektet.

Hvor skal kunstgræs-
banen placeres? 
I forlængelse af det nuvæ-

rende Dianalund stadion 

ligger en gammel grusba-

ne, som tidligere blev an-

vendt som vintertrænings-

bane. Denne grusbane er 

imidlertid gennem årene 

blevet nedslidt og ujævn. 

Drænene fungerer ikke op-

timalt, og banen bruges 

kun sjældent. Det er pro-

jektets ønske, at den nye 

kunstgræsbane skal place-

res her. 

Det nye anlæg er bud-

getteret til at bestå af 

8.500 m2 kunstgræs sva-

rende til en fuld bane. Ser 

man med fodboldøjne på 

mulighederne kan denne 

fulde bane alt efter behov 

anvendes som 11-mands 

bane, to 8-mands baner el-

ler tre 5 mands baner. Der-

udover vil anlægget bestå 

af 11-, 8- og 5-mandsmål, 

energibesparende lysan-

læg, fjernbetjent måltavle, 

spillerbokse, hegn omkring 

hele anlægget, fliser og til-

skuerpladser samt tavler 

med oversigt over kunst-

græsbanens bidragsydere 

og sponsorer.

Hele anlægget kommer 

til at koste ca. 3,5 millio-

ner kroner. Gruppen er nå-

et rigtig langt med at finde 

pengene, men de er der ik-

ke endnu. 

Der er afsendt ansøg-

ninger til fonde, fundet 

sponsorer blandt lokale 

og erhvervsdrivende i Di-

analund og omegn. Der er 

indsamlet blandt private 

på projektets hjemmeside 

samt ved arrangementer i 

bla. fodboldklubben, i Dia-

nalund Centret og ved ar-

rangementer i byen. DTH 

har støttet om projektet 

ved at donere overskud fra 

deres stævne til projektet. 

DIF´s eget U16 hold arbej-

der på at stable et inden-

dørs stævne på benene, 

hvor også overskuddet 

skal gå til kunstgræsbanen. 

Der arbejdes pt. på en til-

ladelse til at arrangere en 

dør-til-dør indsamling i  

Dianalund.

Drømmen om en 
kunstgræsbane lever

Alle bidrag, store som små, hjælper. 
Jo bredere en opbakning, styregruppen kan 
fremvise blandt byens borgere, jo lettere er det 
at overbevise fondene om det meningsfulde i 
at støtte netop dette projekt. 

Styregruppen

”

Billedet viser lidt af visionen, med nye mål, tilskuerpladser og måltavle.
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HEJTømrerenApS•Bakkevej18•4293Dianalund
Tlf.58264253•Fax58264862•post@hejtoemreren.dk•CVR:14964134

- vi kan det, de 
andre ikke kan

HEJTømrerenApSerenmellemstortømrervirksomhedmed
mangeårserfaringindenforfaget.Detkommervoreskundertilgode,
nåropgavernekræverløsninger,derliggerudoverdetsædvanlige.

HEJ Tømreren ApS tilbyder alle 
former for renoveringer af alle typer 

huse, lige fra det almindelige 
parcelhus til fredede bygninger. 

Her er det en murermester -
villa i Sorø.

Lars Christensen og Mikael Høgh, begge medejere af  
HEJ Tømreren ApS, foran en af deres biler.

Hos HEJ Tømreren ApS har vi åre-
lang erfaring med både nybyg, tilbyg 
og renovering af bindingsværk for 
såvel private som fonde og offentlige 
institutioner.

- idé løsninger og koncept

Anlæg, kloak og brolægning

Industri Vest 19 • 4293 Dianalund
brolagt@brolagt.dk • CVR: 28869630

Vinteren er over os, med frostsprængninger 
og smeltevand. Måske har du endda 
problemer med at rotter og andet kryb 
har indrettet sig til vintersæsonen under 
gulvbrædderne?

Bare rolig: vi er lige her!
Vi har i mange år været med til at gøre 
Danmark grønnere, og med vores eksper-
tise indenfor anlægsområdet, står vi gerne 
til disposition med rådgivning, vejledning 
og tilbudsgivning.

- grønne totalløsninger- LAR og klimaløsninger

- præcision og materialevalg

- fundament og kloakarbejder

- logistik og manpower

Tlf: 29260307

På nuværende tidspunkt 

er der økonomisk støtte på 

plads svarende til ca. 2/3 

dele af budgettet, dvs. ca. 

2,2 millioner kroner er fun-

det. Det sidste mangler. 

Til dette har gruppen brug 

for hjælp. Alle bidrag, sto-

re som små, hjælper. Jo 

bredere en opbakning, 

styregruppen kan fremvi-

se blandt byens borgere, 

jo lettere er det at overbe-

vise fondene om det me-

ningsfulde i at støtte net-

op dette projekt. Så støt 

op om Dianalunds kom-

mende kunstgræsbane. 

Styregruppen vil være 

taknemmelige for al hjælp.

Det færdige resultat 
ses til højre.
Det røde er indheg-
ning.
Den nuværende grus-
bane skal afgraves 
og udjævnes. Der 
skal lægges dræn og 
tilsluttes eksisterende 
ledning.
Der skal trækkes nye 
elledninger til eksiste-
rende lysmaster.
Der plantes træer og 
opsættes hegn.
Der vil blive muligt 
at spille 11 mands 
fodbold, eller 2 gange 
7 mands, eller 3 gange 
5 mands fodbold.
Derudover vil banen 
kunne bruges til andre 
sportsaktiviteter.



Vi er en del af livet på landet
Bromme, Munkebjergbyvej 29 • 3368 4173

Følg os på 
Facebook

Bliv klædt 
godt på 

til vinteren i 
Land og Fritid 

Bromme
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Hanne Bedemann
Stationsvej 18C •4293 Dianalund
www.centrum-klip.dk
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Julegaveide!
Årets værtinde/venindegave

Hanne Bedemann

LUKKET MANDAG

Vi ønsker alle en glædelig Jul 
og et godt Nytår

Juliesmindevej 8 · 4180 Sorø · Tlf. 59 50 40 04

· Industri
· Erhverv
· Offentlig
· Bolig
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Møllestenen 
på Karsholtevej
I indkørslen til nr. 40 på 

Karsholtevej ligger en rund 

sten. Det er en møllesten, 

der har siddet i Vejrmøl-

len, der stod på den grund, 

som nu er nr. 40. Karsholte 

Mølle er ikke omtalt i noget 

værk om vejrmøller. Den er 

kun omtalt et sted, nemlig i 

min bog “Langs Landevej 

255 bind 5”. Møllen blev 

beskadiget i en storm i 

1932 og revet ned året ef-

ter. Men den ene af de to 

kværnsten, der malede 

korn til mel, eksisterer alt-

så stadig. Nu som skulptur 

i brolægningen. 

Logoet for Skelbæklund 
Skelbæklund er navnet på 

en udstykning på Lyng-

mosegårdens jorde, på-

begyndt 2001 med plads 

til 140 boliger. Udstyknin-

gen skulle have et navn 

og Teknisk Udvalg beslut-

tedes sig for navnet Skel-

bæklund i 2004 efter for-

slag fra førtidspensionist 

og biolog Thomas Bernth. 

Navnet henviser til det 

nærliggende vandløb, Skel-

lebækken, og den nær-

liggende Vaaseskov 

samt den kendsgerning 

at udstykningen får ka-

rakter af et parkom-

råde, når træer og bu-

ske vokser til. Logoet 

er designet af designer 

Christian Weitermeyer 

i Århus. Den blå oval 

henviser til de søer, der er 

på grunden (hvoraf det ene 

er landsbyen Karsholtes ga-

dekær). Den grønne kegle 

henviser til de træer, der er 

og den grønne bjælke viser, 

hvordan det hele er bundet 

sammen efter en vel ge-

nemtænkt plan. 

Skulpturer på 
Kunstnergårdsvej
Kunstnergårdsvej 

hed oprindelig Skel-

bækvej, men tog 

navneforandring, 

da jernbaneover-

kørslen blev sløj-

fet i 2015. En del af 

skulpturerne ved 

denne vej er omtalt 

i nr. to af herværen-

de blad. Nedenfor 

er omtalt de øvrige.

Nonfigurative skulpturer 
Langs vejen mod parke-

ringspladsen ud for gården 

står på højre side en ræk-

ke skulpturer lavet af gam-

le landbrugsredskaber, el-

ler dele af disse. Ideen med 

disse skulpturer er at de 

langsomt skal gå i forfald 

og blive et med den natur, 

de er kommert fra. 

Kødhakkermaskinen
Ned mod søen bag træer-

ne ligger en overdimensi-

oneret kødhakkermaski-

ne, sådan som en sådan så 

ud til op i 1950’erne, la-

vet i træ. Ved siden findes 

en opskrift på medisterpøl-

se. Skulpturen er kunst for 

så vidt som den er opstil-

let med henblik på, at man 

skal se på den, og at den 

ikke har andet formål end 

at blive beskuet. 

Ragnar Lodbrog og Kraka
På gavlen af den gamle  svi-

nestald ved indgangen til 

Lars saltofe Larsens sam-

linger findes et relief hug-

get i gasbeton og derefter 

malet. Relieffet forestiller 

kong Ragnar Lodbrog (der 

var konge i Danmark midt 

i 800-tallet) og den under-

skønne ungmø, han hav-

de fundet i Norge, Kra-

I sin beskrivelse af Dianalunds mange offentlige kunstværker, er 
Jørgen Mogensen denne gang nået til den vestlige del af Dianalund.

Tekst og foto: Jørgen Mogensen

OFFENTLIGE
Kunst i det  

rumVestDianalund
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VORES BY

ka, og som han senere blev 

gift med. Han ville undersø-

ge om hun foruden at væ-

re smuk også var klog. Der-

for beordrede han hende til 

at komme ned til sig på sit 

skib dagen efter, idet hun 

skulle opfylde tre betingel-

ser: 

• Hun måtte ikke kom-

me alene, men hun måt-

te heller ikke være ifølge 

med nogen

• Hun måtte ikke have tøj 

på, men hun måtte heller 

ikke være nøgen

• Hun måtte ikke have spist 

noget, men hun måtte hel-

ler ikke være fastende. 

Som alle, der kan deres 

sagnhistorie, ved, så klare-

de hun de tre opgaver med 

bravour. 

Grisen og manden med 
hunden
Lige nedenfor omtalte reli-

ef er en busk, klippet som 

en gris og på parkerings-

pladsen op mod den gamle 

møddingsmur er der to bu-

ske, klippet som henholds-

vis en mand og en hund. 

Hunden er ikke helt fær-

digudvokset endnu. Man-

den var, da Lars Saltofte 

Larsen klippede busken, en 

bamse. Men er buske klip-

pet i fugurer kunst? Ja, det 

er de, for kunst kan laves i 

alle materialer, og ting, der 

er lavet for at skulle ses og 

kun det, er kunst. 

Kaninen
På vej ned til 

parkerings-

pladsen på 

venstre side 

ses nede ved 

jorden en sten, 

der er malet 

med få pensel-

strøg. Disse få 

streger gør at 

stenen bliver 

til en kanin. 

Stenhuggerne
Bagerst på parkerings-

pladsen er et skur og et 

halvtag. Her kan man væ-

re heldig at se op mod en 

snes stenhuggere, arbejde 

med stenskulpturer. Nog-

le af disse skulpturer står 

der også, når der ingen ak-

tivitet er på pladsen. Fo-

tografen så dette hoved 

med den markante næse, 

der venter på at blive lavet 

færdig. 

Møde 
En 220 cm høj skulptur 

står på hjørnet af Vente-

møllevej og Industri Vest. 

Skulpturen hedder “Mø-

de” og er lavet af Jesper de 

Neergaard i 2004, idet dog 

skulpturen er svejset sam-

men af Kristian Andersen, 

efter tegning af Neerga-

ard. Det er to kantede for-

mer er i en tæt omfavnel-

se. Formerne er ens, men 

modststillede. Figuren er 

opstillet af Dianalund Mo-

tor på dens græsplæne. 

Jesper Neergaard arbej-

der fortrinsvis i marmor og 

granit. Hans værker er of-

te store – så som 5 meter 

høje – og altid med harmo-

niske og afrundede former. 

De kan ses over hele jor-

den: Rio de Janero, Tokyo, 

Hamborg og altså Dia-

nalund. Skulpturen her er 

så vidt vides den eneste la-

vet i stål. Jesper Neergaard 

bor i Ruds Vedby.

Tyk Mand
Ved indgangen til Diana-

lund Motor står en tyk 

mand, lavet i jernplade af 

en ukendt kunstner. Figure-

ren er lavet mest for sjov, 

men ejeren af Dianalund 

Motor har fundet den så 

seværdig, at han har opstil-

let den til almen beskuelse.



Dianalund
Byens Blad

16 | DIANALUND BY - BYENS BLAD

Helmer Breindahl i sit atelier.

solgte billetter til dem, der 

gad se deres cirkus i gården 

i Borgergade i Kolding, væ-

ret fascineret af klovnen.

Helmer Breindahl har siden 

han som barn legede cirkus 

med sin tvillingebror og 

et par legekammerater og 

Klovnen 
er min helt

Det sker i Dianalund 

At klovnen lige nu har  

været fremme for at 

skræmme folk, - det må 

være en krusning på over-

fladen. Klovnen leger og 

klovnen tænker og agerer, 

som var han et barn., - men 

han får af og til sagt nog-

le vigtige ting, vi som voks-

ne kan have glæde af at få 

genopfrisket. 

Klovnen laver ikke kun 

fald-på-halen komik. Han 

er i ordets bedste forstand 

menneskelig. Han har for-

stået nogle af livets vig-

tige ting: Musik, leg, kær-

lighed, hjælpsomhed. Man 

får lyst til at være sammen 

med ham.

Helmer har i – efterhån-

den mange år – lavet klov-

nebilleder, - og til mange 

af dem forsøgt at hæfte en 

sentens. Hvad er det klov-

nen her har blik for?

ADventureSigns.dk
Lundtoftevej 59 • 4293 Dianalund
Tlf: 60622511 • signs@adventure.dk

- og skiltesystemer 
til ethvert formål, 
inde og udeSKILTE 

Bil-dekoration. Navn og logo på bilen, 
- eller vi pakker hele bilen ind. Også 
magnetreklamer. Vi leverer også gerne det 
kreative. 

Firma skiltning. Pyloner, galger, facader 
mm. Med og uden belysning.

Tekst & Tal - til biler, vinduer, facader, 
udstillinger. Vi udskærer bogstaver og tal i 
alle fonte, størrelser og farver, - you name 
it, we make it!

Skilte til busser. 
ADventureSigns er 
førende leverandør af 
lovpligtige skilte til bus-
branchen, vi har over 400 
varenumre på lager. Unikt og 
enkelt on-line system gør det 
nemt at bestille på 
www.busskilte.dk

Vi har dit LOGO på lager. Vi leverer dit 
logo, udskåret, lige til at montere på 
biler, fly, vinduer, osv. i ønskede stør-
relser. Første gang skal vi have det rigtige 
grundmateriale, - derefter leverer vi 
lynhurtigt og uden besvær for dig. 
Hvis du har brug for et nyt logo eller en 
opdatering, er ADventures designafdeling 
parat med en god ide. Kontakt os på 
signs@adventure.dk, eller 
tel. 6020 5611

Storprint. Til plakater, 
bannere, outdoor, stilladser, 
udstillinger, osv…
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Du finder os midt i byen, hvor det er let og ligetil at kigge forbi filialen og 
få svar, råd og en økonomisk snak, når det passer dig. 

Vores lokale forankring og tilstedeværelse er din sikkerhed for, at vi ved, 
hvad der sker i dit  lokalområde.

Kig ind i din lokale sparekasse,  hvis du vil høre, hvad vi kan gøre for dig 
og din økonomi.  

VELKOMMEN I DIANALUNDS
ENESTE LOKALE PENGEINSTITUT

DIANALUND - TORVET 25 - TLF. 58 24 15 15 - DIANALUND@SPKS.DK

“
SUSANNE GARNER
Kunderådgiver i sparekassens filial i Dianalund 
Tlf. 59 48 21 81 - sga@spks.dk 

3 Iseki  kom pakttraktorer 

med vinterudstyr rullede 

for nogen tid siden ud fra 

Dianalund Motor, lige i tide 

inden den første sne faldt. 

Destinationen var Køben-

havn, hvor en sneentrepre-

nør skal bruge dem i den in-

dre by. De skal blandt andet 

sørge for snerydningen ved 

Sortedamssøen.

De leverede kompakttrak-

torer er alle af typen Iseki 

TH4365, der med 36 hk, hy-

drostatisk transmission, top-

hastighed på 32 km/h og en 

luksuskabine er ideelle til 

nordiske forhold. Totalbred-

den på 128 cm gør den me-

get smidig i byområder.

Blå Iseki’er til vinterhvide 
fortove og cykelstier

Rasmus Simonsen fra Matilde-
høj og Christian fra Dianalund 
Motor ved overdragelsen.

Det sker i Dianalund 

Strenge krav
Handlen har været længe 

undervejs, for selvom de 

er leveret til en privat en-

treprenør, har Københavns 

Kommune stillet stren-

ge krav til såvel redskaber 

som traktorernes sikker-

hedsudstyr og lys. Der skal 

udføres et godt stykke sne-

rydningsarbejde og glat-

førebekæmpelse uden at 

udsætte bilister, cyklister, 

gående eller løbende for 

unødvendig risiko. 

Christian Andersen fra 

Dianalund Motor har knok-

let med at få alle enderne 

med pris, ekstraudstyr osv. 

i handlen til at nå sammen, 

så køber Rasmus Simon-

sen fra Matildehøj kunne 

få traktorer til en pris, der 

gjorde det muligt at vinde 

licitationen. 

Ekstra reservedele
”Derfor er det også ekstra  

tilfredsstillende, at det er 

lykkedes at komme helt i 

mål”. Dianalund Motor har 

valgt at investere i ekstra 

reservedele og en ekstra 

kost for at være helt sik-

ker på at kunne indfri sine 

løfter om et højt serviceni-

veau. ”Køber har lavet af-

tale med 9 medarbejdere 

(3 pr. maskine) for at kun-

ne arbejde i døgndrift, hvis 

det for alvor bliver vinter, 

og så skal det jo ikke væ-

re en hydraulikslange eller 

en havareret kost, der øde-

lægger det for ham”, mener 

Christian.
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Her op til jul deler Lions ju-

lehjælp ud. Der samles ind 

den 3. december ved Su-

perBrugsen på Torvet i Di-

analund, så kom og læg en 

vare i kurven. 

Er det dig der har brug 

for hjælpen så skriv efter et 

ansøgningsskema til Lions 

Dianalund, v. Kim Herman-

sen, Agervænget 6 4293 Di-

analund, eller mail til kiim.

hermansen@gmail.com, se-

nest den 9. december 2016.

Du vil få svar på din an-

søgning og deltagelse se-

nest 18. december 2016. 

Udlevering af julehjælpen 

foretages den 22/12 kl. 13 

eller 14. 

Starten
The International Associ-

ation of Lions Clubs blev 

grundlagt i Chicago, Illi-

nois, USA i 1917 af Melvin 

Jones. Det skete i en tid, 

hvor mange syntes, at ver-

den behøvede mere medle-

ven og mindre selvoptaget-

hed. I 1948 blev den første 

europæiske klub oprettet i 

Stockholm, og i 1950 etab-

leredes Lions Club i Køben-

havn. Først i 1979 kom Li-

ons Dianalund til.

Lions Club er i dag ver-

dens største private huma-

nitære hjælpeorganisati-

on med over 1,4 millioner 

medlemmer fordelt på 

46.000 klubber i over 194 

lande og geografiske om-

råder i hele verden. Lions 

motto ”We Serve” vi hjæl-

per, er mere relevant i dag 

end nogensinde før.

Et netværk af frivillige
En Lions klub er en lokal 

gruppe af aktive, service-

mindede mennesker, der vil 

gøre et stykke frivilligt ar-

bejde for at hjælpe andre, 

der har behov for hjælp. 

Klubben formål er at gen-

nemføre aktiviteter, hvor 

medlemmerne bidrager 

med deres egen gratis ar-

bejdskraft, og således ska-

ber et overskud, som ube-

skåret går til hjælp til 

humanitære og kulturelle 

formål i ind- og udland. 

Dernæst bestræber klub-

ben sig på at skabe et godt 

kammeratskab og sam-

menhold i en munter og af-

slappet atmosfære. Der ar-

rangeres f.eks. foredrag, 

virksomhedsbesøg eller so-

ciale events med ledsager.

Lions i Danmark
Danmark har i dag ca. 313 

klubber med over 7.200 

medlemmer, heraf fem 

klubber på Færøerne og 

fem klubber i Grønland. En 

klub skal helst have 25-30 

medlemmer for at fungere 

godt. Det skaber grobund 

for det sociale fundament 

der er så vigtigt i Lions, 

samtidig med at det enkel-

te medlem ikke behøver at 

have et for stort pres på si-

ne skuldre, eller bruge unø-

digt meget af sin fritid. Et-

hvert medlem byder ind og 

hjælper med det han eller 

hun kan overkomme. Der er 

ingen regler for hvor meget 

man skal bidrage med. I Li-

ons er alle samfundslag og 

aldersgrupper med mange 

forskellige kompetencer re-

præsenteret, og som med-

lem vil det frivillige arbejde 

blive værdsat, både privat 

og professionelt. 

Lions Danmark donerer 

årligt omkring 25-30 milli-

oner kroner til humanitære 

formål. Disse penge forde-

les suverænt af den enkel-

te klub og går til både in-

ternationale, nationale og 

lokale formål i nærområ-

det.

Forpligtelser
Klubberne forpligter sig 

til at virke i overensstem-

melse med Lions-organi-

sationens idealer og til at 

overholde de regler, der er 

fastsat i de internationa-

le love.

Når disse betingelser er 

overholdt, kan klubben or-

ganisere sig og arbejde, 

som den selv ønsker. 

Men alene det at være 

medlem af en international 

organisation gør, at man 

føler en forpligtelse til at 

virke i fællesskab med an-

dre klubber i organisatio-

nen, både på nationalt og 

internationalt plan.

Lions Club er som verdens største humanitære hjælpeorganisation 
involveret i store og små opgaver både globalt og lokalt.

Vor lokale Dianalund-præsi-
dent i 2016, Kim Hernansen.

Melvin Jones, stifter af The 
International Association of 
Lions Clubs.

Tekst: Torben Seifert

Styrke og sammenhold i en 
turbulent verden!
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Lotte fra Liv i Stenlille (yderst til venstre) 
modtager den lokale Lions pris 2015.

Styrke og sammenhold i en 
turbulent verden!

To adskilte pengekasser
Alle indsammlede penge 

går ubeskåret til hjælpefor-

mål, som suverent bestem-

mes af klubben. En Lions-

klub har to pengekasser. 

Der er aktivitetskassen, 

hvor overskuddet fra akti-

viteterne og de indsamlede 

midler opbevares, inden de 

udbetales til forud bestem-

te humanitære formål. 

Klubkassen betaler klub-

bens administration, og de 

tages fra medlemmernes 

kontingent. Al administrati-

on, også driften af hoved-

kontoret i Danmark, samt 

det internationale kontor 

i USA, betales af medlem-

mernes kontingent.

Sæde i FN
Lions Club er medunder-

skriver af FN’s Charter og 

har som følge heraf fast 

sæde i forsamlingen. De 

har ligeledes tilsluttet sig 

FN’s deklaration om men-

neskerettigheder og arbej-

der for samfundsforståel-

se og fred.

Lions Clubs ambitiøse 

arbejde fik i 2007 Financial 

Times til at kåre Lions som 

den mest effektive NGO 

(Non Governmental Orga-

nization). 

Lions symbol 
I Lions Clubs Internatio-

nals emblem spejder de to 

løvehoveder til begge si-

der, symboliserende med-

lemmerne, der hele tiden 

scanner horisonten efter 

områder, hvor der er be-

hov for en uselvisk indsats, 

og samtidig udstråler den 

styrke, der skal til for at 

kunne løfte opgaven. 

Lions Klub Dianalund 

har brug for dig til at gø-

re en forskel. Kom og vær 

med til et par møder for at 

se om det skulle være no-

get for dig.

Gode grunde til at blive medlem:
•  Hjælpe i dit lokalområde

•  Gøre en indsats - stor eller lille, du bestemmer selv

•  Lære at lede f.eks.  en aktivitet, et udvalg eller en 
klub

•  Bygge netværk med andre ildsjæle, organisationer, 
virksomheder mv.

•  Få et uvurderligt socialt samvær med klubbens  
medlemmer

Fra overdragelsen af vores donation til Luna fra Stenlille 
via MAKE-A-Wish, sidste år i november. Luna var bl.a. ude 
at køre i limousine, og donationen gav hende mulighed for 

sammen med sin familie at besøge Disney World i Paris i 
starten af december.
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Dato Begivenhed Sted Tid
Torsdage Udstilling Dianalund Lokalarkiv, Borgerhuset 13.00-17.00
Søndage Gratis Børneloppemarked Tissø Kræmmermarked 10.00-16.00
30.11 Et Juleeventyr, teater Filadelfias Store Festsal, Kurvej 2 19.30
01.12 Et Juleeventyr, teater Filadelfias Store Festsal, Kurvej 2 19.30
02.12 Et Juleeventyr, teater Filadelfias Store Festsal, Kurvej 2 10.00
03-23.12 Lions Juletræssalg Torvet 10.00-17.00
04.12 Et Juleeventyr, teater Filadelfias Store Festsal, Kurvej 2 15.00
11.12 Søndagsåbent Dianalund Centret 10.00-14.00
18.12 Søndagsåbent Dianalund Centret 10.00-14.00
20-22.01 Vibe Cup Del 2 Holberghallen 8.00-17.00
27.01 Sodavandsdisco Tersløse Sognegård 18.30-22.00
10-12.02 Vibe Cup Del 3 Holberghallen 8.00-17.00
25.02 Sodavandsdisco Tersløse Sognegård 18.30-22.00
31.03 Sodavandsdisco Tersløse Sognegård 18.30-22.00
28.04 Sodavandsdisco Tersløse Sognegård 18.30-22.00

Aktivitetskalenderen for 
Dianalund og omegn 

Hej alle!

Alting tar' tid, og at få fyldt aktivitetslisten er måske lidt ambitiøst. 

Vi håber der vil være interesse for den fremover. Så kom frem af busken og 

meld ind om hvad I synes alle andre også bør vide. Så er det sportstider, 

foreningsfester, eller andre typer arrangementer, så tøv ikke med at 

sende redaktionen en mail om tid og sted.

Rosenvej 11 · Dianalund
www.tpt.dk · Tlf. 58 26 40 35

LIVSGLÆDE ER KVALITET

- Jeg har tandprotese, men det er der ingen, 
der lægger mærke til længere. Det er livs-
kvalitet. Mine nye tænder er fremstillet efter 
foto af mit oprindelige smil. Det har givet mig 
mit naturlige udseende igen. 
Dyrt? Det kan diskuteres, men for mig er der 
mange andre ting, der er mindre vigtige.

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret

Rosenvej 11 · Dianalund
www.tpt.dk · Tlf. 58 26 40 35

LIVSGLÆDE ER KVALITET

- Jeg har tandprotese, men det er der ingen, 
der lægger mærke til længere. Det er livs-
kvalitet. Mine nye tænder er fremstillet efter 
foto af mit oprindelige smil. Det har givet mig 
mit naturlige udseende igen. 
Dyrt? Det kan diskuteres, men for mig er der 
mange andre ting, der er mindre vigtige.

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret

dianalund@tpt.dk

Ginas Køreskole • Dr. Sellsvej 15 • 4293 Dianalund
Tlf.: 2020 8209 • ginajaqueline@icloud.com • www.ginas.dk

3. jan. i 
Dianalund

5. jan. i 
Jyderup

Tilmeld dig nu!

Ginas Køreskole
    Ny holdstart!

Lone Frovst Pedersen fra GoodArt er mester for dette spændende 
billede. Se mere på www.goodart.dk
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Mød os også på facebook
Få tilbud, nyheder, læs om 

aktiviteter og konkurrencer

Flere end 20 specialbutikker  |  3 fødevarebutikker  |  1 pengeinstitut  |  Gratis parkering  |  dianalund-centret.dk
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Det fascinerende ved skak 

er de millioner af kombi-

nationsmuligheder der kan 

komme ud af de enkle reg-

ler og derfor er det, at 

skak, der for en udenfor-

stående kan virke lidt stø-

vet og kedeligt, til stadig-

hed formår at tiltrække og 

motivere.

På Holbergskolen har 

de i år startet et hold for 

børn og unge, som har lyst 

til at prøve skakspillet. Det 

er Dianalund skakklub der 

er drivkraften bag. Brian 

Olsen fra klubben er træ-

ner og spiller med de unge 

mennesker hver onsdag ef-

termiddag. Brian har selv 

spillet skak i mange år af 

flere omgange. 

- Jeg begyndte selv at 

spille som 10-12 årige i 

Forlev Skakklub, som eksi-

sterede dengang. Det fort-

satte i flere år med lidt 

pauser indimellem. Sidste 

år havde jeg vel ikke spillet 

rigtigt i en 10-12 år. Men 

nu synes jeg at jeg har fået 

lidt bedre tid, og så meld-

Brian med den vigtigste skakbrik.

te jeg mig ind i Dianalund 

Skakklub, siger Brian, der 

synes det er en rigtigt hyg-

geligt at mødes hver ons-

dag aften, spille klubtur-

nering og holdkampe o.s.v. 

Efter et stykke tid, fandt 

han ud af, at han faktisk 

var det yngste medlem. 

- Jeg er trods alt over 

fyrre, så hvis det forsæt-

ter sådan uden flere nye 

og yngre medlemmer, ja så 

vil sådan en klub forsvin-

de en dag. 

Der måtte gøres noget, 

og skoleskak var et godt 

sted at begynde, det hav-

de været prøvet før. Det er 

sjældent at voksne begyn-

der at spille skak, hvis ikke 

man har snuset til det som 

ung. Så at få lært de unge 

at spille tidligt, og få dem 

med i en klub, baner vejen 

for, at man hænger ved, el-

ler genoptager det senere. 

Helt generelt er der man-

ge skakklubber, som ople-

ver faldende medlemstal 

og det kunne være sjovt at 

få vendt den tendens. 

Det ta’r kun 5 minutter 
at lære! Skak betragtes som et svært 

spil, men faktisk er reglerne 
utroligt simple.

Hvordan er er det gået?
Der er nu gået et par må-

neder og ca. 20 drenge og 

piger har prøvet at spil-

le. Halvdelen er begyndt at 

komme fast, og det er egent-

lig et meget godt resultat. 

Men der er plads til flere.

- Jeg har endnu ikke  

spottet en ny Kasparov, eller 

Magnus Carlsen, men min-

dre kan også gøre det, siger 

Brian med et glimmt i øjet. 

- Bare se på mig. Jeg har 

haft mange sjove timer med 

skak og det er det det hand-

ler om, udover og vinde 

selvfølgelig. 

Når man har lært de ind-

ledende regler, som jo ikke 

tager mere end 5 minutter, 

så er det, at det for alvor 

bliver indviklet og svært. 

Og sjovt! 

At tænke længere...
De fleste af børnene der 

møder op, kender godt reg-

lerne, hvordan brikkerne 

rykker o.s.v. 
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Sylvester og Oliver får en lille 
lektion af Brian.

Det ta’r kun 5 minutter 
at lære!

- Det svære er at få dem til 

at tænke over deres træk, 

måske bare 5 sekunder. 

Det er ca. 4,5 sekunder me-

re end de plejer bruge på 

et træk til at begynde med. 

Så det med fordybelse og 

koncentration er jo en vig-

tigt del af skakken. Det kan 

godt være svært, når man 

er 10 år og bare vil ”dræ-

be” nogen brikker.

At lære de næste trin, 

at få sat mat med fx. 2 tår-

ne eller konge og tårn eller 

konge og en dronning mod 

en konge o.s.v., går egent-

lig også meget godt når det 

prøves sammen med læ-

reren. Men næste gang de 

skal bruge det, har de må-

ske glemt hvordan det var. 

Så må der tages fat i det 

igen. 

- Så er der det med åb-

ningen, den er jo vigtigt i 

skak. Til at starte med kan 

Værtindegaver, 
dekorationer og 

blomster  

Butik Havehuset
Parkvej 7 • 4293 Dianalund •Tlf. 26 78 42 93

Mail: kontakt@butikhavehuset.dk

Værtindegaver, Værtindegaver, 
dekorationer og dekorationer og 
Værtindegaver, 
dekorationer og 
Værtindegaver, 

Hyggel
ig jul
hos Havehuset

vevev heheHyHyH

gygy

    Du fi nder Havehuset på 
 hjemadressen Parkvej 7. Jeg 
har åbent om lørdagen kl. 9-12, 

hvor du altid er velkommen til 
at kigge forbi. Husk gratis 

udbringning i hele 4293 området. 
Du kan kontakte Havehuset ved at 

 ringe til Lotte på 26 78 42 93 eller 
sende en sms. 

       Vi ses atter i Havehuset        
                    – blot på den nye adresse!

Husk! Du kan bestille buketter, 

dekoratrioner, gravpynt mm. 

frem til den 23. december. 

Juleaftensdag den 24. lukket.

Nr5ButikHavehuset12.indd   1 17-11-2016   11:18:53

mange af børnene godt lide 

at få rykket f.eks. alle de-

res bønder ud i nogle ”flot-

te” zig zag formationer. Det 

ser flot ud, men man vin-

der sjældent. Så de skal ha-

ve lært hvordan vi få en 

god åbning, med de rigtige 

bønder og bragt de andre 

brikker i spil i en fornuftig 

rækkefølge. I det ligger og-

så rokade, som de har fået 

lært. Den er vigtig, så det 

tror jeg de har forstået nu, 

siger Brian der trods alt fø-

ler det går fremad.

Foruden at få styr på 

teknikken, bliver der også 

blot spillet en masse skak, 

drukket juice og spist en 

bunke kiks. 

Efterårsturnering
Lige nu har holdet gang i 

en lille efterårstunering der 

er færdig til jul. I det nye 

år begynder en ny klubtur-

nering, hvor nye godt kan 

koble sig på.

Hvis du har lyst at prø-

ve, er du meget velkom-

men. Der spilles hver ons-

dag kl. 16.45 – 17.15 i blok 

G på Holbergskolen. Det er 

bare at møde op. Du er og-

så velkommen til at kon-

takte Brian Olsen hvis 

du vil høre nærmere tlf. 

26165720.

Og Brian har en lille op-

sang til slut: - Til de voksne, 

som næsten havde glemt 

hvor gode de var til skak 

engang. Kom ned og spil 

med os gamle. Vi spiller i 

vores klublokaler i Borger-

huset hver onsdag kl. 19.00. 

I er meget velkomne.

Skak i Dianalund
Formand Bruno Sørensen, tlf. 28 26 98 11
Skoleskak Brian Olsen, tlf. 26 16 57 20
Email.: brian@bluee.dk • www.dianalundskakklub.dk
Facebook: Dianalund Skakklub, Dianalund Skoleskak

Vil du høre mere om skak i Dianalund,
så kontakt Dianalund Skakklub:
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for DIG

Der er slik og sodavand, 

som kan købes og der er – 

ikke mindst en masse dej-

lige børn, som alle har re-

lation til DFUS (Dianalund 

Fodbold Ungdoms Støtte-

forening).

Og så er der en god por-

tion voksne, som sørger for 

Der er larm og høj musik. 

Der er røg fra røgmaskinen 

og blinkende lygter, som 

afslører et væld af farver, 

der blander sig og hvirvles 

rundt mellem alle, der er 

på diskoteksdansegulvet…

Skyggerne flimrer på 

gulv og vægge.

Blinkende lygter og høj 
musik i Tersløse Sognegård…

Der indgår mange lege og aktiviteter i "Diskoteket".

Sognegården i Tersløse bruges blandt mange andre 
også af børn fra Dianalund Idrætsforening!

at håndhæve regler og af-

taler, så ingen ender ”ude i 

hegnet”. Vi må være HER, 

og vi må opføre os SÅDAN.

gode oplevelser 
i fællesskab 
Det er temmelig unikt, at 

der i en sognegård afhol-

des sodavandsdiskotek i 

samarbejde med en for-

ældreforening til fodbold-

drenge og –piger. Her er 

forældre, der gerne vil give 

deres børn gode oplevelser 

i fællesskab med andre fra 

3.-6. klasse.

Den lokale sognepræst, 

Frederik Berggren Smidt, 

fik for omkring 6 år siden 

en forespørgsel fra for-

ældre i idrætsforeningen, 

hvor hans egne drenge og-

så spillede fodbold. Fore-

Humøret er højt til Sodavandsdiskoteket.

spørgslen gik ud på, om 

man kunne låne sogne-

gården i Tersløse til at af-

holde et månedligt soda-

vandsdiskotek. Frederik 

gik til menighedsrådet med 

forespørgslen, og menig-

hedsrådet sagde ja. 

Kirkeligt indslag 
Når det nu var et ”samar-

bejde” mellem idrætsfor-

eningen og kirken, - så blev 

man enige om, at der måtte 

være et kort kirkeligt ind-

slag i løbet af aftenen, der 

varer fra kl. 18-22.

Flere forskellige har 

her været på banen, men 

det er for øjeblikket kir-

kens kirke- og kulturmed-

arbejder, Annette Falken-

sten Olsen, der i 10-15 

min. introducerer lys, hjer-

ter, stjerner, kors, hjælpen-

de hænder eller andet, 

som børn kan forholde sig 

til. Tilværelsen er jo stor 

og høj, og midt i disko-

tekslarmen får man lige et 

”break”.

Jeg synes, det er et fan-

tastisk samarbejde, som 

alle involverede voksne 

har stor ære af, - og som 

børnene har stor glæde 

af. Samarbejde kan være 

grænsesprængende. Soda-

vandsdiskoteket i Tersløse 

er et godt eksempel.

Arrangementet finder 

sted den sidste fredag i 

måneden.

Tekst og Foto: Helmer Breindahl
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Åbent alle dage 8-20
SuperBrugsen, Torvet 12, 4293 Dianalund

Uddeler 
Kenneth Beenfeldt
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Julekurve
Priser fra

150,-
200,-
250,-

eller vi pakker 

efter dit ønske!

Ron Zacapa
Rom

699,-699,-699,-699,-

Legetøj

Kalendergaver

Julegaver til børnene
Legetøj

Julegaver
til hele familien

SuperBrugsen Outlet fejrer 1 års jubilæum

Legetøj fra
   20,- til 300,-

Rozes Port
Decanter

109,-

Mouton Cadet
Bordeaux, 6 fl .

329,-
Trækasse

Chokolader
Fra

45,-
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SuperBrugsen, Torvet 12, 4293 Dianalund

Fra SuperBrugsen i Dianalund!

Uddeler 
Kenneth Beenfeldt

Fra SuperBrugsen i Dianalund!
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SuperBrugsen

Max Thomsen
Stenlille
Åben kl. 8-20 Kenneth Beenfeldt

Dianalund
Åben kl. 8-20

1/2 ham-
burgerryg

3 STK.

7900
Pefekt til grill

Svine-
mørbrad

1,9-2,1 kg

7900
 

Billigt!

4 STK.

7900
Ca. 750 g

Entré Côte 
eller Ribeye

FLAMBÉ

3995
 

7 kg

Grill-
briketter 

1,5 liter

995
 

FRIT VALG

Ekskl. pant

Coca-Cola
Flere varianter

Negroamaro
Sangiovese
Italiensk rødvin

6 FLASKER

17500
 

SPAR 244,70

Corte 
Magna 
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Marineret sild med karrysalatFiskefilet med remouladeAnanasring med hønsesalat Kamsteg med rødkål og asierLeverpostej med champignonRisalamande med kirsebærsauce Min. 6 kuverterEkskl. brød og smør

Anretning 2

28138_SuperBrugsen_julefrokost_flyer.indd   1

29/09/2016   14.27

DESSERT
Chokoladefondant, tærte 
med lemoncurd, blåbær, 

skyr og kakaonips

Min. 2 kuverter

259,-
4-retters 

Nytårsmenu
Pr. kuvert

VELKOMSTHAPSER
Krustader med rejer, friskost 

og semitørrede tomater

FORRET
Røget laks med spinattærte, 
persillepesto, grønne baby-
ferskner, peberrodscreme 

og rødbedechips

HOVEDRET
Oksemørbrad, sprød peberbacon, 

frisk spinat, kartoffelrulle, 
hvedekernesalat og rødvinssauce

Vi har gjort det nemt for dig 
Bestil din nytårsmenu hos slagteren

NYTÅRSMENU

Menuen er udviklet i samarbejde med 
en af landets bedste kokke, Carsten Kyster. 
Læs mere på detgodeijulen.dk/nytår

SUPERBRUGSEN XXXXXXXXXXXXXX
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 8
9999 Xxxxxxxxxx
Tlf: XXXX XXXX

ÅBNINGSTIDER
Man-fredag 8 - 20
Lørdag 8 - 18
Søndag 8 - 18

BAGER
7 - 20
7 - 18
7 - 18

Der tages forbehold for 
trykfejl, manglende leverancer, 
afgiftsændringer samt 
udsolgte varer.

Nytårsmenu_tabloid_SuperBrugsen.indd   1 13/10/2016   10.27
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Marineret sild med karrysalat
Fiskefilet med remoulade

Ananasring med hønsesalat 
Kamsteg med rødkål og asier
Leverpostej med champignon

Risalamande med kirsebærsauce 
Min. 6 kuverter

Ekskl. brød og smør

Anretning 2
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DESSERT

Chokoladefondant, tærte 

med lemoncurd, blåbær, 

skyr og kakaonips

Min. 2 kuverter
259,-

4-retters 

Nytårsmenu

Pr. kuvert

VELKOMSTHAPSER

Krustader med rejer, friskost 

og semitørrede tomater

FORRET

Røget laks med spinattærte, 

persillepesto, grønne baby-

ferskner, peberrodscreme 

og rødbedechips

HOVEDRET

Oksemørbrad, sprød peberbacon, 

frisk spinat, kartoffelrulle, 

hvedekernesalat og rødvinssauce

Vi har gjort det nemt for dig 

Bestil din nytårsmenu hos slagterenNYTÅRSMENU

Menuen er udviklet i samarbejde med 

en af landets bedste kokke, Carsten Kyster. 

Læs mere på detgodeijulen.dk/nytår

SUPERBRUGSEN XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 8

9999 Xxxxxxxxxx

Tlf: XXXX XXXX

ÅBNINGSTIDER

Man-fredag 8 - 20

Lørdag 8 - 18

Søndag 8 - 18

BAGER

7 - 20
7 - 18
7 - 18

Der tages forbehold for 

trykfejl, manglende leverancer, 

afgiftsændringer samt 

udsolgte varer.

Nytårsmenu_tabloid_SuperBrugsen.indd   1

13/10/2016   10.27

Bestil din
Ferske and eller 

Svinekam til juleaften

Din slagter har i samarbejde med en af landets bedste kokke, 
Cartsten Kyster, udviklet en lækker menu bestående af 4 retter med 
minimal tilberedning og max madglæde.

Nytårsmenuen leveres 90% tilberedt. Se hvordan du laver den sidste tilberedning 
hjemme i køkkenet i en lille fi lm på detgodeijulen.dk
Her ser du også hvordan menuen skal anrettes.

Pris pr. kuvert á 4 retter. Pr. person 259,- (Min. bestilling er 2 kuverter).

Menuen skal afhentes i butikken den 31. december.

Udfyldes og afl everes i slagterafdelingen

Navn:

Adresse:             Postnr./by:

Mail:             Telefon:

Antal kuverter (min 2):

Julen står for døren og vi har fyldt butikken godt op med alt, hvad du 
skal bruge til julen. Skal der and eller svinekam på bordet juleaften, 
så er det nu du skal bestille. Sæt kryds ud for det ønskede og afl ever 
bestillingssedlen i butikken senest den 21. december. Så kan du 
afhente din and eller svinekam i butikken den 22. eller 23. december.

Udfyldes og afl everes i slagterafdelingen

Afhentes:  torsdag den 22. december   fredag den 23. december

Navn:

Adresse:            Postnr./by:

Mail:            Telefon:

     stk. ovnklar svinekam uden ben          V ægt             kg        Pris              kr.

     stk. dansk and           Vægt              kg        Pris              kr.

Pris pr. kuvert á 4 retter. Pr. person 259,- (Min. bestilling er 2 kuverter).

Husk: Lions Klub holder juleindsamling 
i samarbejde med SuperBrugsen den 3. december 
kl. 10-14. Mød dem på Torvet foran Superbrugsen!

Din lokale 
slagtermester 
Allan Valentin
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Åbent alle dage 8-20
SuperBrugsen, Torvet 12, 4293 Dianalund
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Kenneth Beenfeldt
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Julekurve
Priser fra

150,-
200,-
250,-

eller vi pakker 

efter dit ønske!

Ron Zacapa
Rom

699,-699,-699,-699,-

Legetøj

Kalendergaver

Julegaver til børnene
Legetøj

Julegaver
til hele familien

SuperBrugsen Outlet fejrer 1 års jubilæum

Legetøj fra
   20,- til 300,-

Rozes Port
Decanter

109,-

Mouton Cadet
Bordeaux, 6 fl .

329,-
Trækasse

Chokolader
Fra

45,-
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Marineret sild med karrysalat
Fiskefilet med remoulade

Ananasring med hønsesalat 
Kamsteg med rødkål og asier
Leverpostej med champignon

Risalamande med kirsebærsauce 
Min. 6 kuverter

Ekskl. brød og smør

Anretning 2

28138_SuperBrugsen_julefrokost_flyer.indd   1 29/09/2016   14.27

DESSERT

Chokoladefondant, tærte 

med lemoncurd, blåbær, 

skyr og kakaonips

Min. 2 kuverter
259,-

4-retters 

Nytårsmenu

Pr. kuvert

VELKOMSTHAPSER

Krustader med rejer, friskost 

og semitørrede tomater

FORRET

Røget laks med spinattærte, 

persillepesto, grønne baby-

ferskner, peberrodscreme 

og rødbedechips

HOVEDRET

Oksemørbrad, sprød peberbacon, 

frisk spinat, kartoffelrulle, 

hvedekernesalat og rødvinssauce

Vi har gjort det nemt for dig 

Bestil din nytårsmenu hos slagterenNYTÅRSMENU

Menuen er udviklet i samarbejde med 

en af landets bedste kokke, Carsten Kyster. 

Læs mere på detgodeijulen.dk/nytår

SUPERBRUGSEN XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 8

9999 Xxxxxxxxxx

Tlf: XXXX XXXX

ÅBNINGSTIDER

Man-fredag 8 - 20

Lørdag 8 - 18

Søndag 8 - 18

BAGER

7 - 20
7 - 18
7 - 18

Der tages forbehold for 

trykfejl, manglende leverancer, 

afgiftsændringer samt 

udsolgte varer.

Nytårsmenu_tabloid_SuperBrugsen.indd   1

13/10/2016   10.27

Bestil din
Ferske and eller 

Svinekam til juleaften

Din slagter har i samarbejde med en af landets bedste kokke, 
Cartsten Kyster, udviklet en lækker menu bestående af 4 retter med 
minimal tilberedning og max madglæde.

Nytårsmenuen leveres 90% tilberedt. Se hvordan du laver den sidste tilberedning 
hjemme i køkkenet i en lille fi lm på detgodeijulen.dk
Her ser du også hvordan menuen skal anrettes.

Pris pr. kuvert á 4 retter. Pr. person 259,- (Min. bestilling er 2 kuverter).

Menuen skal afhentes i butikken den 31. december.

Udfyldes og afl everes i slagterafdelingen

Navn:

Adresse:             Postnr./by:

Mail:             Telefon:

Antal kuverter (min 2):

Julen står for døren og vi har fyldt butikken godt op med alt, hvad du 
skal bruge til julen. Skal der and eller svinekam på bordet juleaften, 
så er det nu du skal bestille. Sæt kryds ud for det ønskede og afl ever 
bestillingssedlen i butikken senest den 21. december. Så kan du 
afhente din and eller svinekam i butikken den 22. eller 23. december.

Udfyldes og afl everes i slagterafdelingen

Afhentes:  torsdag den 22. december   fredag den 23. december

Navn:

Adresse:            Postnr./by:

Mail:            Telefon:

     stk. ovnklar svinekam uden ben          V ægt             kg        Pris              kr.

     stk. dansk and           Vægt              kg        Pris              kr.

Pris pr. kuvert á 4 retter. Pr. person 259,- (Min. bestilling er 2 kuverter).

Husk: Lions Klub holder juleindsamling 
i samarbejde med SuperBrugsen den 3. december 
kl. 10-14. Mød dem på Torvet foran Superbrugsen!

Din lokale 
slagtermester 
Allan Valentin

Nr5BrugsenSide1.indd   1 18-11-2016   16:47:08
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ANNONCE

Køb dine 
julegaver på 
Stenlille og 

Dianalund Apotek
Vi har både værtindegaven, veninde- og 

vennegaven samt mandelgaven og måske  
gaverne til pakkelegen...

God Jul og Godt Nytår fra  
Stenlille og Dianalund Apotek.

Gaveæsker 
fra Vichy
Priser fra

16900
til

25900

Mandelgaven
Pris

13800

Birgitte Koch 
Apoteker på  

Stenlille Apotek og 
Dianalund Apotek

Stenlille Apotek
Hovedgaden 48 · 4295 Stenlille · Tlf. 57 80 40 02

Dianalund Apotek
Dianalundcenteret · Torvet 5 · 4293 Dianalund · Tlf. 58 26 44 14

Gaveæsker 
fra Avène 

29900

• Urininkontinens

• Urinvejsinfektion

• Svie og smerter ved vand-

ladning

• Hyppig vandladning

• Øget vandladningstrang

Hvad kan du gøre i forhold til 

overgangsalder:

• Forebygge osteoporose 

da den dalende kvindelige 

østrogendannelse kan med-

fører afkalkning af knogler-

Kvinder på vej i overgangs-

alderen har nogle tydelige 

symptomer, som er:

• Menstruationsforstyrrelser

• Hede-og svedeture

• Symptomer fra skede og 

urinveje

Symptomer fra skede og 

urinveje kan være:

• Tørhed, kløe, svie og irrita-

tion i skeden samt smerter 

ved samleje

Er du kvinde 
i alderen 47-55 år?

Få en brochure på Apoteket.

ne. - Østrogen er en vigtig 

faktor for opbygningen af 

knoglemassen.

Derfor lev ud fra knogleven-

lig livsstil. Det gør du ved at:

1. Spise en sund og alsidig  

kost

2. Dyrke motion - det stimu-

lerer knoglerne

3. Rygeophør - hvis du er ry-

ger

4. Indtage et tilskud af kalk 

og D-vitamin, hvis ikke du 

får nok gennem kosten. 

Spørg evt. os på apoteket.

Til lindring af de lokale ge-

ner i skede og på slimhinder 

i vaginalområdet, kan der 

gøres følgende:

1. Lokalbehandling med 

østrogen - kan fåes i hånd-

køb el. på recept

2. Holde vægten normal

3. Glidecreme og vaginale 

fugtighedsgivere

4. Seksuel aktivitet - sex er 

godt for dine slimhinder

5. Vask det intime område 

med vand evt. suppleret 

med mandelolie

6. Bækkenbundstræning - 

hjælper på inkontinens

7. trusseindlæg mod inkonti-

nens. Her anbealer Apote-

ket Tena lights m. feelfre-

sh technology der hindrer 

lugtgener fra lækage.

Apoteket sætter lige nu fokus på kvin-
der i overgangsalderen, som for de fleste 
kvinders vedkommende indtræffer ved 
ca. 47-55 år.
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ANNONCE

Din personlige bedemand
-for en nærværende og respektfuld afsked

Exam. bedemand
Jørgen Haack

Torvet 39A
4293 Dianalund

Jeg står til Deres 
rådighed døgnet 
rundt - året rundt!

42 23 99 90
Svarer døgnet rundt

info@bedemand-haack.dk
www.bedemand-haack.dk

DIANALUND DYREKLINIK

Gratis lyd-cd!

Gæ
lder kun ved 

aflevering af denne kupon!

DIANALUND 
DYREKLINIK

Åbningstider:
Klinikken har åbent mandag, 
tirsdag, torsdag og fredag 
9.00-17.00 Onsdag 17.00-21.00
Telefonen er åben fra 8.30

Holbergsvej 13
4293 Dianalund
Tel.: 58 26 13 13
www.Dianalund-Dyreklinik.dk

Hvis dit kæledyr ikke er be-

gejstret for høje brag, så er 

det ved at være på de ti-

der, hvor du skal tænke på, 

om det er så slemt, at det 

er nødvendigt at gøre no-

get mere end blot at tænde 

lidt musik og trække gardi-

nerne for.

Beroligende
Der er flere forskellige mu-

ligheder for at give noget 

beroligende tilskud både til 

hund, kat og såmænd også 

hest.Der er tale om ingredi-

enser, der udelukkende be-

roliger – de sløver ikke. 

Man kan få dem både 

som tabletter, pulver og fly-

dende.

Fælles for dem alle er, at 

det skal startes op i god tid 

– det nytter med andre ord 

ikke det store at komme i 

tanke om, at Fido og Pusser 

er rædselsslagne for brag 

den 30. december.

Til hund kan man des-

uden få en ”Thundershirt”- 

en slags body-shirt, der ved 

at aktivere nogle afslappen-

de punkter på kroppen, får 

hunden til at være rolig.

Det er også muligt at for-

søge at vænne hunden el-

Nytårsfest – eller ej?
ler katten til lydene vha en 

lyd-cd.

Hvis tilskud ikke er nok, 

er næste trin decideret me-

dicin.

Du er altid velkommen 

til at komme og få gode råd 

om, hvad der vil være den 

bedste hjælp til lige netop 

dit kæledyr!

Køb dine 
julegaver på 
Stenlille og 

Dianalund Apotek
Vi har både værtindegaven, veninde- og 

vennegaven samt mandelgaven og måske  
gaverne til pakkelegen...

God Jul og Godt Nytår fra  
Stenlille og Dianalund Apotek.

Gaveæsker 
fra Vichy
Priser fra

16900
til

25900

Mandelgaven
Pris

13800

Birgitte Koch 
Apoteker på  

Stenlille Apotek og 
Dianalund Apotek

Stenlille Apotek
Hovedgaden 48 · 4295 Stenlille · Tlf. 57 80 40 02

Dianalund Apotek
Dianalundcenteret · Torvet 5 · 4293 Dianalund · Tlf. 58 26 44 14

Gaveæsker 
fra Avène 

29900
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selv tager ud og holder, 

men også har solgt til bl.a. 

Ældre Sagen. Her har hun 

lagt focus på det at flyt-

te på plejehjem, hvad bør 

man tage med, hvordan 

bør man forholde sig, hvad 

skal man tage højde for? Et 

foredrag der henvender sig 

både til de ældre selv og 

deres pårørende.

Mette har allerede holdt 

flere foredrag på lokale  

plejehjem, men man kan 

også rekvirere skrædder-

syede foredrag til et be-

stemt firma, en bestemt 

lejlighed eller formål. MO-

KALA indretning henven-

der sig til alle former for 

institutioner, børnehaver, 

ungdomsmiljøer, kantiner, 

kommuner, fremstillings-

virksomheder, dit hus, båd, 

jagthytte eller sommer-

hus, og vil helst ikke lægge 

sig fast på enkelte områ-

der, idet MOKALAs eksper-

tise med fordel kan benyt-

tes mange steder.

Det gælder såvel fore-

dragene som den traditio-

nelle indretning, hvor man 

med stor fordel kan anven-

de Mettes focus på ro og 

sammenhæng i indretnin-

gen af fx børneværelser, 

hos børn med ADHD eller 

autisme.

- Indretningen skaber 

ringe i vandet, hvor barnet 

opleves at fungere bedre, 

lære mere osv. Indretnin-

gen alene gør det ikke, men 

man kan faktisk komme ret 

langt, mener Mette.

Ambassadøren
Mette Skjoldan har udover 

sit virksomhed, gang i flere 

andre projekter. MOKALA 

indretning har i 2016 væ-

ret med til at støtte First 

Lego League i Sorø som 

er en årlig tilbagevenden-

de videnskabskonkurrence, 

der ønsker at skabe fokus 

på unge menneskers anlæg 

og interesse for videnskab, 

samarbejde og forskning. 

First lego League handler i 

lige opsætning, der giver 

den helt rigtige stemning, 

hvor praktisk anvendelig-

hed og æstetik går op i en 

højere enhed. Og det ko-

ster typisk meget mindre, 

end man forestiller sig. Det 

er ikke noget med at ryd-

de hele huset, som man of-

te ser i tv. 

Men ikke kun firmaer 

nyder godt af Mettes eks-

pertise.

Plejehjem
- Det giver god mening for 

mig, fx at give et plejehjem 

et ”brush up”. Mange ple-

jehjem er kendetegnet ved 

sammenbragte tilfældige  

møbler, hvide vægge, en 

lidt forladt stemning og re-

signation. Med forholdsvis 

små midler, farver og møn-

stre og måske en ”rollator-

parkeringsplads”, kan man 

skabe et mere inspirerende 

miljø med tryghed og livs-

glæde, og mindre fokus på 

skavanker. Det giver færre 

lægebesøg, større livskva-

litet og besparelser på læn-

gere sigt. Det vil også smit-

te af på plejepersonalet, der 

forhåbentlig på sigt vil kun-

ne mærke en forbedret ar-

bejdsdag. 

Foredrag
Mette har udarbejdet flere  

foredrag som hun både  

der skaber inspiration og ro 

til de daglige gøremål.

MOKALA er med fra 

start til slut. Fra den spæde 

ide, over informative teg-

ninger til håndfaste indkøb 

af materialer, møbler, be-

lysning etc., til den ende-

Det kan synes para doksalt 

at et firma med fokus på ro 

og harmoni, har gang i SÅ 

meget. Ikke desto mindre 

er det det, Mette Skjoldan 

fra firmaet MOKALA ind-

retning præsenterer, da vi 

møder hende 

en kold og blæsende efter-

årsdag.

- MOKALAs hoved-

område er indretning, det 

er det vi brænder for, siger 

Mette som har det som mål 

at skabe sammenhæng og 

ro i sine kunders hverdag. 

- Firmaer og offentlige 

kontorer såvel som priva-

te har brug for omgivelser, 

MOKALA indretning er et firma med mange jern i ilden.

Mette Skjoldan fra MOKALA indretning foran sin nydekorerede bil.

Ro, sikkerhed og 
æstetik i indretningen

Godt håndværk til fast pris!

Danni Petersen
Møllevænget 5
4293 Dianalund

Tlf. 41 58 84 39
straxbyg@gmail.com
www.straxbyg.dk

● Nyt tag
● Udskiftning af køkken
● Total renovering af 

bygninger
● Isætning af nye vinduer 

og døre
● Opsætning af 

skillevægge
● Udskiftning af gulve
● Opsætning eller reno-

vering af terasser
● Opsætning af hegn
● og meget mere
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Landsdækkende prøveudtagning 
og miljøanalyse på geoteknisk, 
fysisk, kemisk og mikrobiologisk 
laboratorium.

Certificeret prøvetagning og analyse

Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund Tlf.: 58 24 24 58 - www.hmlab.dk

Forurening

Jordflytning

Grundvand

Indeklima

Materialer

Asbest

PCB

Metal

Renvand

Drikkevand

Dentalvand

Procesvand

Spildevand

Rensningsanlæg

Slam

Industrispildevand

Badevand

Bassinvand

Sø/Havvand

Brugsvand

Geoteknik

Grus-materialer

Sigteanalyse

Komprimeringskontrol

Vinsmagning - 
med stor succes
SuperBrugsen afholdt vinsmagningsaften 
den 18. november

Der var stor tilslutning da SuperBrugsen arrangerede vinsmag-
ningsaften i Borgerhuset. 72 glade Dianalund borgere var mødt op 
til vinsmagning og stor middag.

Uddeler Kenneth Beenfeldt 
med et par super tilbud på 
firmavingaver, foran hylderne 
med kranse, dekorationer og 
gravpynt. 

år om bygning af en robot 

med relation til dyr ”Animal 

Allies”. Konkurrencen af-

holdtes den 12. november i 

Sorø, hvor der blev valgt en 

lokal vinder, der går vide-

re til landskonkurrencen, og 

det hele afsluttes på ver-

densplan.

Mette fungerer både 

som Danmarks første First 

Lego League Ambassadør, 

som sponsor og ikke mindst 

som mentor på sidelinjen 

hos FLL holdet fra Holberg 

skolen i Dianalund. - Det er 

nogle skønne og seje un-

ge mennesker, der med stor 

entusiasme har levet sig ind 

i projektet. Og hvem ved, 

måske er der en kommende 

Nobelpristager, eller diplo-

mat iblandt dem.

Baggrund
Mette har en baggrund som 

socialrådgiver gennem næ-

sten 20 år. Her har hun ar-

bejdet med mennesker ud-

sat for arbejdsulykker, 

erhvervssygdomme eller 

anden skade. Det er vigtigt 

for hende at bruge sin op-

sparede erfaring med men-

nesker i arbejdet som ind-

retningsarkitekt. Det er 

den viden hun bruger for 

at skabe den helt rigtige 

indretning, stil og miljø, der 

er med til at bringe helhed 

ro og harmoni ind i folks 

private hjem, virksomhe-

der, institutioner og kon-

torer.

- Det er altid vigtigt 

først og fremmest at ha-

ve hjertet med i det man 

laver, så kan det aldrig gå 

helt galt, smiler Mette, før 

hun haster videre til den 

næste opgave.

Du kan fange Mette på 

5331 3311, eller skrive til 

ms@mokalaindretning.dk, 

for at høre mere, eller få et 

godt tilbud.



25 kr. 
går til 

Julemærke-

fonden

5 kr. 
går ti

l 

Julemærke-

fonden

15 kr. 
går til 

Julemærke-

fonden

25 kr. 

går til 

Julem
ærke-

fonden

25 kr. går til Julemærke-fonden

5 kr. går til Julemærke-fonden

Tilbuddene gælder fra lørdag den 12. november til og med fredag den 23. november 2016. Se mere på www.kop-kande.dk

Kop & Kande
Dianalund 
Tlf.: 58 26 51 10 

Åbningstidere:
Mandag-onsdag  kl. 9.30 - 17.30
Torsdag  kl. 9.30 - 18.00
Fredag  kl. 9.00 - 18.00
Lørdag  kl. 9.00 - 14.00

4. Nøglering
Lykketrold.

9995

6. Alvin med kop eller 
Alvilda med kande
Design: Etly Klarborg. 
Alvin H8 cm. Alvilda 11,5 cm.
FRIT VALG

14995

5. Alba & Ulrik
Med lygte. Design: Etly Klarborg. 
Alba/Ulrik H7 cm. 
Lygte H12 cm.
Normalpris 299,95

19995

SPAR 100,-

2. Nøglering
Fås i mange farver. 

6995

3. Træfi gur
Pinocchio. 
H10 cm. Bøgetræ.

19995

1. Spurvepar
2 stk. Natur egetræ og 
røget egetræ. H5,5 cm.

39995

Ved køb af disse produkter 
støtter du Julemærkefonden. 
Produkterne fås kun hos 
Kop & Kande.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nr5KopKande11.indd   1 15-11-2016   18:49:22
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CP Tømrerentreprise ApS
Bastbjergvej 5 | 4293 Dianalund | Tlf. 26 22 34 72 
E-mail: cp@cpte.dk

DRØMMER DU FX OM:
NYE DØRE

NYE VINDUER 
NY TERRASSE
NY CARPORT 
NY UDESTUE
NYT KØKKEN

NYT BADEVÆRELSE
OMBYGNING

ELLER NOGET HELT ANDET?KONTAKT OS UFORPLIGTENDE!

Juletræssalg 
på Torvet

Tiderne 
skifter!

Den 1-6-2016 skiftede vi 
kæde til AUTOPLUS. Et lidt 
friskere islæt, men med 
samme service og samme 
medarbejdere som tidligere.
Som noget nyt kan vi nu også 
lave 4-hjulsudmåling.

FÅ EN KOMPLET VINTER-
KLARKLARGØRING AF DIN BIL
Uanset om vinteren byder på sne, sjap eller regn, skal din 
bil gøres klar til den kolde tid. AUTOPLUS gør lidt mere, så 
du kan køre vinteren trygt i møde:

√ Skift fra sommerdæk til vinterdæk.
√ Tjekker dæktrykket.
√ Sørger for rustbeskyttelse.
√ Tjekker lygter for og bag.
√ Smører alle bilens låse.
√ Kontrollerer olie samt køler- og bremsevæske.
√ Påfylder frostsikker sprinklervæske.

Tersløse Auto I/S
Holbergsvej 131 • 4293 Dianalund
tlf. 58 26 41 20 • Fax 58 26 48 11

tersloeseauto@mail.tele.dk • www.t-auto.dk

Som Autoplus værksted tilbyder vi: 2 hjuls udmåling | 4 gas måling | 4 hjuls udmåling | Autohjælp 
| Autoopretning | Bilpleje | Bremse-prøvestand | Centrallås Fejlkode læsning | Motor-prøvestand | 
Rullefelt| Serviceeftersyn | Skadesservice | Speciel indretning | Indskrivning i undervognsbehandling | 
Værkstedsbil /lånebil

SUPER
SERVICE
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Julestue  i det Gamle Keramik-
værksted i Hedeboryde 
Lørdag den 3. og søndag 
den 4. december kl. 10-16

Sød svensk 
gløgg og 

pepparnötter

Dato Tid
Lørdag 3/12    kl. 10-14

Fredag 9/12 kl. 14-17

Lørdag 10/12 kl. 10-14

Søndag 11/12 kl. 10-14

Fredag 16/12 kl. 12-17

Lørdag 17/12 kl. 10-16

Søndag 18/12 kl. 10-16

Mandag 19/12 kl. 15-17

Tirsdag 20/12 kl. 15-17

Onsdag 21/12 kl. 15-17

Torsdag 22/12 kl. 15-17

Fredag 23/12 kl. 13-17

Lions juletræssalg på 

Torvet starter i år den 

3. december. Overskud-

det fra salget går ubeskå-

ret til humanitære formål, 

så køb dit træ hos Lions 

og støt et godt formål.

Se åbningstider til højre!
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Begravelsesforretningen

Et spørgsmål om tillid

Dianalund: 5826 3011
Nyrup: 5780 3051
Sorø: 5783 0245
Tølløse: 5912 1170

Anne Haack Claus Berner Anette SødergranAnne Haack                Claus Berner                Bettina Vad

Den levende 
julekalender 2016

Outlet - 
1 års dag

Årets tema i Tersløse Kirke er 
stjernestunder.

Super Brugsens 
outlet-afdeling 
fejrer et års 
fødselsdag.

Vi har alle brug for de stun-

der i vores liv, hvor vi får 

noget forærende. Det hand-

ler måske også om at have 

blik for stjernestunder.

I den levende julekalen-

der, der har fundet sted i 

Tersløse Kirke siden 2005, 

vil vi i år forsøge at foku-

sere på stjernestunder og 

gennem musikalske indslag, 

tekstlæsninger, fællessang 

og overraskelser forsøge at 

kalde stjernestunder frem.

Mandag, tirsdag, onsdag 

og torsdag i december, hver 

dag kl. 16.24 og en halv ti-

me frem vil vi tryllebin-

de hinanden og opleve for-

ventningens glæde.

Det er nu et år siden, at ud-

deler Kenneth Beenfeldt, 

SuperBrugsen på butiks-

torvet i Dianalund, traf den 

lidt vovede beslutning at 

tage det 130m2 store bu-

tikslokale over for Brugsen 

i brug til sin outletafdeling.

Det blev dog en beslut-

ning, som han ikke har for-

trudt. Her op til jul kan vi 

se Outletten fyldt op med 

mange gode julegaveideer 

til børn og masser af gave-

ideer til de voksne – ja fak-

tisk kan man finde priser, 

som begynder fra 20-30 kr 

Mandage kan kirkebilen 

bestilles på tlf. 57833557 

(bestilles sidste hverdag 

INDEN kørslen), og onsda-

ge er særligt arrangeret for 

småbørnsfamilier. 

Velkommen

og opefter. I Outletten fin-

der kunderne også et stort 

udvalg i mospuder, kranse, 

samt pynteting til kirkegår-

den mm.

Uddeler Kenneth Beenfeldt 
med et par super tilbud på 
firmavingaver, foran hylderne 
med kranse, dekorationer og 
gravpynt. 
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DIANA   RADIO

30 års ekspertise 
i radio/TV-elektronik/IT

ÅBNINGSTIDER:
Man-ons kl. 9.30-17.30 · Tors-fre kl. 9.30-18.00 

Lør kl. 9.00-14.00

www.dianaradio.dk
Dr. Sells Vej 9 · 4293 Dianalund

Tlf: 58 26 55 69 · info@dianaradio.dk

Kunstnergården som 
kulturelt mødested
Foreningen Kunstnergaarden har nu oprettet et projekt i Realdanias 
ildsjæle-kampagne med henblik på at få økonomisk støtte til sit projekt, som bl.a. 
indeholder ombygning og renovering af 1. salen.

I skrivende stund er der 

325 personer som støt-

ter op om Kunstnergaar-

dens Realdania-projekt for 

ildsjæle i kampagnen Un-

derværker.

Realdania har i en år-

række i kampagnen ’Un-

derværker’ støttet ildsjæ-

le, der ønsker at skabe nyt 

liv, nye aktiviteter og nye 

mødesteder i deres lokal-

samfund. Kampagnens mål 

er at gøre den lokale og go-

de idé, der knytter sig til 

det byggede miljø, til virke-

lighed ved at udvælge og 

støtte ildsjæle-projekter, 

som kvalificerer sig ved 

deres inddragelse af frivil-

lige kræfter i lokalsamfun-

det til gavn og glæde for 

fællesskabet.

En ildsjæl
I Dianalund har vi i Rune 

Glyholt, i sandhed en ene-

stående ildsjæl, som utræt-

teligt og uophørligt har 

kæmpet for at realisere 

ideén om, at Kunstnerga-

arden skal være det akti-

ve og attraktive kulturel-

le mødested for de lokale 

borgere samt gæster, som 

er interesserede i at besøge 

Saltofte Larsen Samlingen.

Multikunstneren Lars 

Saltofte Larsen testamen-

terede kort før sin død i 

1999, sin store samling af 

egne kunstværker til en 

fond, med det formål at be-

vare samlingen og eventu-

elt udstille den på gården, 

hvis det var muligt. Rune, 

som personligt kendte Sal-

tofte Larsen, påtog sig op-

gaven og blev formand for 

Saltofte Larsen Fonden. 

Allerede tidligt efter 

overtagelsen af gården spi-

rede idéen om at indret-

te stuehuset til et kulturhus 

og et arkitektfirma skitse-

rede nogle muligheder. Med 

et budget på et sted mellem 

8 - 10 mio. kroner, var det 

imidlertid ikke realistisk.

Arrangementer
Det lykkedes Rune sammen 

med de frivillige at etable-

re nogle mindre kunstud-

stillinger med skiftende 

kunstnere, men virkelighe-

den pressede sig på, så det 

var bydende nødvendigt at 

få gjort noget ved huset, så 

dets potentiale kunne ud-

nyttes bedre. 

I 2013 modtog Kunst-

nergaarden Sorø kommu-

nes kulturpris for sin sto-

re kulturelle indsats i den 

nordlige del af kommunen. 

Aktivitetsniveauet har væ-

ret støt stigende gennem 

årene, så der nu er skif-

tende udstillinger, jazzar-

rangementer, arbejden-

de stenhuggerværksted og 

mange andre aktiviteter.

Renovering presser sig på
Selve samlingen blev reno-

veret tidligere i år, i forbin-

delse med fejringen af Sal-

tofte Larsens 100 års dag. 

Nu er det tid til at gøre no-

get ved køkken- og garde-

robefaciliteterne, og i for-

bindelse med at taget skal 

udskiftes, er det planen at 

indrette en gæstekunst-

nerlejlighed, så også kunst-

nere langvejs fra får mu-

lighed for at komme til 

Kunstnergaarden og udstil-

le og lade sig inspirere af 

Saltofte Larsens Samling og 

de naturskønne omgivelser.

Foreningen Kunstnerga-

ardens projekt i Realdanias 

ildsjæle-kampagne er op-

rettet med henblik på at få 

økonomisk støtte.

Projektet skal have 

mindst 200 personer til at 

støtte op om projektet på 

Realdanias hjemmeside. Vi 

har allerede nu passeret de 

300 støtter, men vil gerne 

her udbrede kendskabet til 

Kunstnergaardens projekt 

og håber at samle endnu 

flere støttetilkendegivelser, 

så vi kan vise, at lokalsam-

fundet virkelig bakker op 

om Kunstnergaarden, som 

kulturelt mødested. Du kan 

ganske gratis give din støt-

tetilkendegivelse på hjem-

mesiden: http://www.un-

dervaerker.dk/projekter, 

hvor du finder Kunstnerga-

ardens projekt blandt man-

ge andre gode og spænden-

de projekter, så vi er i hård 

konkurrence. Se selv.

Skitseforslag til portbygningens fremtidige indretning og til-
bygningen på gavlen af Kulturhuset.
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Anlægsgartneri Holbergsvej 81 B
4293 Dianalund
Martin: 40 56 00 75
Brian:    26 16 57 20
kontakt@stepla.dk
www.stepla.dk

Os tager du 
ikke fejl af!
Stepla har mange års erfaring  
i nyanlæg, omlægning og vedligehold 
af både store og små arealer. 
Vi servicerer både private kunder og 
virksomheder.
Autoriserede kloakmester.
Ring til os og få en snak om dit projekt. 
Brian 26 16 57 20
eller Martin 40 56 00 75. 

•  Nyanlæg

•  Sten- og  
flisearbejde

•  Græsetablering

•  Beskæring

•  Træfældning

•  Vedligeholdelse

•  Kloakarbejde

Lions Dianalund
www.lions.dk

Lørdag den 3. december beder vi 
dig om at købe lidt ekstra. 
I samarbejde med SuperBrugsen på Torvet, samler 
Lions Dianalund ind til julekurve til uddeling i Dianalund, 
Stenlille og Ruds Vedby området.
Tag en indkøbsseddel med når du handler! Læg den 
ekstra vare i indkøbs vognen foran butikken, hvor du også 
kan få en snak med Lions folk i Dianalund afdeling.

Læg en ekstra vare i din kurv

Klar til vinteren?
Hos Dianalund Motor fi nder du de rigtige maskiner til at gå 
                 vinteren i møde. Kom ind og få en snak med Christian!

Iseki
TH4335

                 vinteren i møde. Kom ind og få en snak med Christian!                 vinteren i møde. Kom ind og få en snak med Christian!                 vinteren i møde. Kom ind og få en snak med Christian!                 vinteren i møde. Kom ind og få en snak med Christian!

  Ventemøllevej 51 • 4293 Dianalund • www.dianalund-motor.dk • 20 41 58 56
58 26 58 56

Iseki
TH4295

Iseki
TH4365

Glædelig Jul 
og Godt Nytår!

Nr5Motor12.indd   1 17-11-2016   22:21:11
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meninger har vi mange af, 

og der kan bølgerne godt 

gå højt.

Samværet
Men selv om mændene 

blev inviteret med til ju-

lefrokosten og har været 

med til mange af arrange-

menterne gennem årene, 

så har det gennemgåen-

de element nok mest væ-

ret damernes sammenhold. 

Det er dem der planlægger 

og mødes forud for større 

arrangementer. 

- Vi sætter stor pris på 

det samvær vi har, både 

når vi er sammen os tøser, 

men også når vi er sam-

men med mænd og børn. 

Det er dejligt at ha' men-

nesker, man har kendt gen-

nem hele livet, siger Karin.

De fleste mødre har nok i 

den lille familie med mand 

og børn, men da 7 nybag-

te mødre i 1986 mødtes 

til en gang bækkenbunds-

opstramning i en mødre-

gruppe, blev det begyndel-

sen til et langt livs venskab 

med mænd, børn og børne-

børn, der foreløbig har va-

ret i 30 år.

Efter den behørige gym-

nastik med 12 deltagende, 

der dengang fandt sted på 

det gamle bibliotek, fort-

satte 7 af damerne med at 

komme sammen, først til 

lidt børnefødselsdage og 

senere til mere omfattende 

arrangementer.

Ved juletid det første år 

kom mændene med ind i 

billedet ved den første ju-

lefrokost, hvor alle for al-

vor blev rystet sammen. 

Traditionen er fortsat og si-

den fulgt op med julede-

korationsdage, hvor der er 

blevet klippet og klistret til 

den store guldmedalje med 

først børnene og siden bør-

nebørnene som nu tæller 6 

styk. Det har altid foregå-

et i en lattermild atmosfæ-

re, hvor alt er blevet disku-

teret, vendt og drejet.

Som Karin siger: - Hav-

de det ikke været for vo-

res forskelligheder, havde 

vi nok ikke holdt så læn-

ge. Det er vores evne til 

at være tolerante og åbne 

overfor hinanden, der har 

tømret os sammen. Men 

Det hele startede med en 
mødregruppe!

Fra venstre: Nina, Lise, Charlotte, Hanne, Karin, Lasse, Gitte, Rasmus, Jytte, Line, Anita og Bente.
 

Udskiftning
Foruden to af børnenes 

bryllupper, som jo har væ-

ret absolut højdepunkter, 

er det også lykkedes flok-

ken at deltage i et tredje 

bryllup, da en af damernes 

mænd blev skiftet ud. Det 

sker jo at man bliver skilt 

og finder ny kærlighed, 

som de siger. 

Fester og udflugter
Ved de forskellige fester er 

der som regel et lille ind-

slag med udklædning og op-

træden. Der er også ble-

vet skrevet et hav af sange, 

som synges med stor entu-

siasme. Der arrangeres kon-

kurrencer og et par af fæd-

rene er som regel ikke blege 

for at gi' et nummer på gui-

taren.

Gennem årene har der 

været arrangeret udflugter 

både til Sverige og Tysk-

land, men også nærmere 

destinationer som Røsnæs 

og Stevns Klint har væ-

ret besøgt, samt et utal af 

weekendture.

 Jubilæet blev fejret på 

behørig vis lørdag efter-

middag den 24. september 

i Den lille Festsal på Filadel-

fia. 30 var mødt op til fest-

ligt lag med kaffe og lag-

kage, hele 2 sange med 

guitaraccompagnement og 

taler. Der var også tid til pe-

tanque, kroket, trillen med 

bolde og samlen kastanjer 

på plænen. Indenfor blev 

der leget, spillet og danset, 

mens der i køkkenet blev 

gjort klar til festmiddagen. 

En forrygende dag!

Mens børnene endnu var små: Bagest: Jakob 

og Anita. I midten: Rasmus, Line, Maria og 

Lasse. Forrest: Nina

Tekst: Torben Seifert

30 år - 
med det hele!

Klar til vinteren?
Hos Dianalund Motor fi nder du de rigtige maskiner til at gå 
                 vinteren i møde. Kom ind og få en snak med Christian!

Iseki
TH4335
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Når man løfter i fl ok...

Den kommende 

Kunstgræsbane
i Dianalund er et eksempel på det muliges kunst. Vi har allerede skrabet 

2,5 mill. sammen, men der er et stykke vej endnu. Derfor har vi brug for din 
støtte med fx en “Græsaktie” på 250 kr., via mobile pay 9397 4293.

Se mere på www.kunstgraes4293.dk
www.facebook.com/kunstgraes4293

Støt Dianalunds Kunstgræsbane!

STJERNE-sponsorer 
Dianalund IF, Højvang Laboratorier A/S

  

GULD-sponsorer 
Henrik Oscar Henriksen ApS, Dianalund IF - Fodboldafdelingen, 

DFUS (Dianalund Fodbold Ungdoms Støtteforening), Fonden Trelleborg

 

 SØLV-sponsorer
Vibes Malerfi rma, Sparekassen Sjælland, Sorø Spare- & Lånekasses Fond

 
 

BRONZE-sponsorer  
Diana Radio 
Sponsorer  

Ofelia, Multi-Tech A/S, Dianalund Motor, Elektrogården ApS, Frilund Biler, Glyholt Autoværksted Eftf. Aps, 
HJ Bilpleje, DTH, Dianafl ex ApS, Puls Fitness, Superbrugsen Dianalund, StraXbyg ApS, KSL Byg, 

Vagt og Sikkerhed Aps, Murermester Mathias Airas ApS, Stepla ApS, Jax Web, Live-Regnskab.dk, 
DH Manuel Terapi.

Græsaktier
Dennis Hardt, Henrik Asving, Christian Hjerpsted, Familien Egeskov, Familien Larsen, Familien Søndergaard, Familien Westensøe, 

Familien Skov Møller, Karin Dam Pedersen, Thomas Werk, Kasper Saltoft Pedersen, Selma Hardt, René Kvistorf Jørgensen, Lissi Christensen, 
Susie Nordahl Jensen, Lillian Henriksen, Anders Stryger Larsen, Frank Jensen, Sanne & Leif Larsen, Dorte & Brian Søemosegaard, 

Michael Koldsø, Emil og Jeppe Jakobsen, Jimmi Nielsen, Elias Nielsen, Felix Nielsen, Louise Mogensen, Nick Pihl Jensen, 
Lene og Henrik Jønson, Merete Sommer Christensen

  

DIANA   RADIO

30 års ekspertise 
i radio/TV-elektronik/IT

ÅBNINGSTIDER:
Man-ons kl. 9.30-17.30 · Tors-fre kl. 9.30-18.00 

Lør kl. 9.00-14.00

www.dianaradio.dk
Dr. Sells Vej 9 · 4293 Dianalund

Tlf: 58 26 55 69 · info@dianaradio.dk

Trelleborg Fonden

Plads til dig!
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Vi hjælper dig godt videre

Povl Tams-Pedersen
Dr. Sells  Vej 16 · 4293 Dianalund
Telefon 58 26 52 52 · e-mail: 429@edc.dk

• Danmarks mest besøgte boligsite
• Stort lokalkendskab

Vores passion er at sælge ejendomme og vi vil gerne give vores kunder 
den bedste oplevelse i hele forløbet.

Vi ved at gode resultater kommer af fl id, etik og godt købmandsskab.

Vi er et stærkt team med stor erfaring og et godt 
netværk og mangeårigt lokalkendskab

• Danmarks største køberkartotek
• Flot boligudstilling - bliv set

Anbefaling 9,6 ud af 10

YYYYY
20 besvarelser

Boligsiden.dk
01.11.2016

Vi hjælper dig godt videre

Povl Tams-Pedersen
Dr. Sells  Vej 16 · 4293 Dianalund
Telefon 58 26 52 52 · e-mail: 429@edc.dk

• Danmarks mest besøgte boligsite
• Stort lokalkendskab

Vores passion er at sælge ejendomme og vi vil gerne give vores kunder 
den bedste oplevelse i hele forløbet.

Vi ved at gode resultater kommer af fl id, etik og godt købmandsskab.

Vi er et stærkt team med stor erfaring og et godt 
netværk og mangeårigt lokalkendskab

• Danmarks største køberkartotek
• Flot boligudstilling - bliv set

Vi har de gladeste kunder 
i Sorø kommune - 9,6 ud af 10*
Hos EDC Povl Tams-Pedersen sætter vi en ære i at gøre vores arbejde 
ordentligt. Vi vægter et godt samarbejde, faglighed og troværdighed højt 
- og vi ved, at det blandt andet er derfor, vi har de mest tilfredse kunder 
blandt ejendomsmæglerne i Sorø kommune.

Skal vi også sælge din bolig?
Bestil et gratis Salgstjek hos EDC og få en grundig vurdering af din boligs 
aktuelle salgsværdi. Så giver vi dig samtidig et overblik over, hvordan din 
økonomi ser ud, hvis du beslutter dig for at sælge.
Vi glæder os til at høre fra dig.

*Kilde: boligsiden.dk pr. 01.11.2016
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