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● Maryhus - Andelsboliger på havnefronten i Vordingborg - se side 3
● Sirius Entrepriser tilbud på Holmegaard sten/Bondegårdssten - se side 3
● Vi vil være billigst - www.demfranordlunde.dk - se side 5
● Se de gode tilbud fra www.myggegaard.dk - se handelspladsen side 6
● Se alle de gode tilbud på Handelspladsen - se side 6

skønhed
Mode &

● Hold din næste fest på Svenstrupgaard - www.svenstrupggard.dk -

Fritid

se rubrik 480
● Gør et kup på havemøbler, hvor længe tør du vente idemøbler.dk -

se bagsiden
KØB, SALG OG BYTTE FRA PRIVAT TIL PRIVAT I DIT LOKALOMRÅDE

   

    

Kære læser
GulogGratis er blevet en stor succes,
så derfor vil der forekomme uger,
hvor det ikke er muligt at medtage
alle rubrikker i avisen GulogGratis.
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Briller lige
til døren....
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MEN annoncen kan læses på
www.GulogGratis.dk
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Lørdag 30. juli - fredag 05. august

Som set flere gange før fungerer tog som effektive
kulisser til spændingsfilm. Det er også tilfældet, når
TV 2 har dansk tv-premiere på ”Transsiberian” på
lørdag.
Efter at have arbejdet med børn i Kina tager missionæren Roy (Woody Harrelson) og hans kone, den
evigt fotograferende Jessie (Emily Mortimer), toget
fra Beijing til Moskva. Jessie har en anderledes, vild
fortid end sin mand, og de to er som nat og dag, og
ægteskabet knager også på grund af det. Alligevel
tager de af sted med Den Transsibiriske Jernbane,
der tager mere end en uge, og gør turen til den
længste togrejse i verden. Store dele af handlingen
udspiller sig også på toget, hvor den lange togrute
ofte bruges af narkosmuglere.
På turen deler Roy og Jessie kupé med et andet par,
den unge amerikaner Abby og den ældre, charmerende spanier Carlos, der ved en del om toldere og
pas. Fra første øjeblik Carlos ser Jessie, har han et
godt øje til hende. Efter et ophold, hvor de alle stiger
af toget, går Carlos og Roy ud for at kigge nærmere
på en gammel dampmotor. Senere tilbage på toget
bliver Jessie forskrækket over, at hendes mand ikke
er om bord. I panik stiger hun af ved næste stop,
hvor hun venter på Roy i håb om, at han missede
toget og kommer med det næste. Carlos og Abby
stiger også af toget med hende. Hvad der efterfølgende sker, skal ikke afsløres her, men togturen
fortsætter, og med på turen kommer den russiske
kriminalbetjent, og tidligere KGB-agent, Ginko (Ben
Kingsley), der har sin egen dagsorden og retter sin
mistanke mod især Jessie.
TV 2: Lørdag kl. 23.40

● ÅBEN ROSENMARK - se roserne hos Gadstrup Planteskole - se side 2
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Roskilde Mønt- &
Frimærkehandel ApS

Tro på fremtiden. Håb for familien.
6 ugers intensiv behandling. 1 års støtte
støtte.(2xmdl.)

Guld & Sølv Købes:
Ryd op i dit gamle smykkeskrin!
Netop nu gives der gode priser på
guld og sølv.

Aadalen tilbyder behandling i naturskønne omgivelser.
Vi er et professionelt team, som med glæde
og energi hjælper alkoholikere og deres familier.

Vi køber også gerne Frimærker, Mønter,
Pengesedler, Medaljer, Postkort og
Breve

Af & med Jacob Morild
28. Juli - 20. August
man-lør kl. 21

Kom ind til os og få en gratis vurdering.

Billetbestilling 33 16 10 26
eller cafeliva@mail.dk

Algade 28
4000 Roskilde
Tlf. +45 4636 7419
Fax +45 4636 7418
roskildefirmont@hotmail.com

Nyd en tapas-menu
før forestilling
Det var LIVA der manglede! - www.cafeliva.dk

70 27 42 44

Tro. Håb. Og ædruelighed.
Foto: Erling J.

Det 21. Post Danmark Rundt, der køres den 3. til 7. august, byder på det stærkeste felt nogensinde med blandt andet Team Saxo Bank-SunGard, Team Leopard Trek, Team Sky, Rabobank
og Team Garmin-Cervelo på startlisten.
Post Danmark Rundt 2011 starter 3. august i Esbjerg, som også er mål for 1. etape. 2. etape
går fra Grindsted til Aarhus gennem klassisk Post Danmark Rundt-terræn. Kongeetapen – 3.
etape – med mål på Kiddesvej-stigningen i Vejle har start i Aarhus. 4. etape lørdag formiddag
skal køres fra Sorø til Frederiksværk. Årets enkeltstart – 5. etape – køres i Helsingør. 6. etape
starter i Hillerød, og efter at have kørt i alt 830 kilometer slutter løbet på Frederiksberg Allé.
DR1: Onsdag kl. 21.30

Let hjertet.
Få hjælp til ædruelighed.
Kontakt os nu.
Aadalens Behandlingscenter
Gl. Kolding
KoldingLandevej
Landevej20
20· ·7100
7100Vejle
Vejle
Gl.
aa-dalen@mail.dk··www.aa-dalen.dk
www.aa-dalen.dk
aa-dalen@mail.dk

Tragedien i Norge
Fredag 22. juli blev Norge ramt af en katastrofe. Kl. 15.26 sprang
en kraftig bilbombe i regeringskvarteret i Oslo, og ca. to timer
senere likviderede den 32-årige Anders Behring Breivik et stort
antal unge mennesker med skydevåben på Utøya, hvor de deltog i en socialdemokratisk sommerlejr. TV 2 fortæller hele historien om det største terroranslag i Skandinavien nogensinde.
TV 2: Søndag kl. 20.00

Døgntelefon 70 20 24 88.
Anonymt. Uforpligtende.
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Fyret for dårlig
kommunal
rengøring
Rengøringsgiganten Forenede Service blev i Frederiksborg Amts Avis
tidligere på sommeren
afsløret i at bruge en underleverandør til store
kommunale rengøringsopgaver, som brugte rumænske arbejdere, der
levede under slavelignende forhold.
Helsingør Kommune
er en af de kommuner i
Nordsjælland, hvor en
stor del af rengøringen
bliver udført af Forenede
Service, og her har man
siden en afsløring af sort
arbejde hos ﬂere underleverandører i efteråret
strammet op på kontrollen. Det har denne sommer ført til, at en af underleverandørerne
er
blevet fyret på grund af
en alt for ringe kvalitet af
rengøringen. Det oplyser
kommunens ejendomscenter til Frederiksborg
Amts Avis.
Helsingør
2. sektion side 6

Foto: Allan Nørregaard

Preben Bredahl
er tappet for
blod 150 gange

Hillerød
2. sektion forsiden

Butikker skal rustes mod tricktyve
Dansk Erhverv advarer mod
tricktyve, der udnytter, at
afløsere og generelt færre
ansatte passer forretningerne i sommerperioden.
Af Lars Ramlow
Sidste mandag var Q8-tanken på
Skodsborgvej i Nærum udsat for et
tricktyveri. Otte roma-typer standsede ved tanken, og mens ekspedienten blev aﬂedt af en af romaerne,
stjal de øvrige varer for mere end

500 kroner. Beløbet er ikke så stort,
men tilfældene så mange, at Dansk
Erhverv alligevel advarer forretningerne.
- Detailhandlen er ekstra sårbar
i sommermånederne, fordi der ofte
er færre ansatte eller aﬂøsere i butikkerne på grund af ferie. Tricktyvene bruger mange kneb, så de i et
øjebliks uopmærksomhed kan tage
de varer, de er interesseret i. De er
kreative og udvikler hele tiden nye
metoder, siger arbejdsmiljøchef
Rikke Ørum fra Dansk Erhverv.
Som i tilfældet på Q8-tanken på
Skodsborgvej er distrahering og

forvirring ofte en del af tyvenes
fremgangsmåde.
- Det ses ofte, at en større gruppe
kommer ind - enten i samlet ﬂok
eller hver for sig. De har hver især
forskellige opgaver. Én der spotter
varerne, én der lægger varerne til
side et uovervåget sted i butikken,
én der holder øje, og én der samler
og tager tyvekosterne. Der kan også
være én eller ﬂere, der opholder personalet ved at spørge ind til eksempelvis varerne, som skal bestilles,
hentes på lageret eller andet, mens
de andre medvirkende tager tyvekosterne, siger Rikke Ørum.

Verdens børn mødes i Hundested

Oftest stoppes de indsamlede varer ned i tasker, indvendige lommer
i overtøj eller russerposer (poser
foret med metal/stanniol, så alarm
ikke aktiveres, red.). Nogle har også
udviklet en slags elektrisk sender,
som forstyrrer alarm-standerne
ved udgangen, så de ikke virker.
Dansk Erhverv er i gang med at
udarbejde en vejledning omkring
butikstyverier
herunder
også
tricktyveri. Det sker i samarbejde
med HK Handel og en række virksomheder. Nordsjællands Politi
har ingen statistik på tricktyverier
i sommermånederne, men vicepoli-

Foto: Lars Skov
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Dum okazas la Universal Kongreso de esperanto en la Bellacenteret en Kopenhago kun 1400 partoprenantoj el 66 landos, la infanoj kunigas en Hundested por sia propra konferenco.
(Mens de voksne er samlet til den Universelle Esperanto Kon-

00030

rudersdal@sn.dk

Rudersdal
2. sektion side 10 og 11

Camping i
højt gear

Af Hanne Guldberg
Mikkelsen

Hillerød
2. sektion side 2

5 708889 310054

tikommissær Finn Duris giver følgende råd til forretningerne:
- Vi kan kun opfordre forretningernes personale til ikke at lade
sig distrahere og til at have et øje
på hver en ﬁ nger. Kan man låse døren i en form for slusesystem, kan
det være en god idé. Og så er det en
god idé med et godt overvågningssystem, ligesom det er godt, hvis
personalet noterer eventuelle nummerplader, så vi hurtigt kan eftersøge tyvene, siger han.

Det moderne liv har
indtaget campingferien. Pladserne
byder i dag på wellness, koncerter og 24
timers internet.

Nordsjællands Politi har
modtaget en plante fra
Niels Holck, der i slutningen af juni ﬁ k afgjort,
at han ikke skal udleveres til Indien for sin rolle
i våbennedkastning over
Vestbengalen i 1995.

19 °C
17 °C
18 °C
18 °C
18 °C
19 °C
18 °C

Slot udstiller
brygger-stol
Den danske brygger
J. C. Jacobsens kontorstol fra hans hjem på
bryggergården kommer
på udstilling i efteråret
på Frederiksborg Slot.
Museumsinspektør
Thomas Lyngby fortæller om stolen, udstillingen og bryggerens
idé med at lave et nationalhistorisk museum
på Frederiksborg Slot.
Hillerød
2. sektion side 3

Faglig koordinator i blodbanken på Hillerød Hospital
bioanalytiker Susanne Askbo
førte i går nålen, da Preben
Bredahl for 150. gang ﬁ k tappet
blod. For tre andre var det blodtapning nummer 100. Alle ﬁ re
blev efterfølgende hædret med
en vase. Preben Bredahl ﬁ k
desuden et æresdiplom og en
hilsen fra kronprins Frederik.

Politiet siger
nej tak til gave

Furesøbadet
Gilleleje
Hornbæk
Hundested
Liseleje
Nivå
Tisvildeleje

Foto: Allan Nørregaard

gres i Bellacenteret i København, med 1400 deltagere fra 66 lande, er børnene i Hundested til deres egen konference).
Halsnæs 2. sektion side 17

Der skal ske noget.
Moderne børnefamilier
vil have koncerter, wellness og 24 timers internet
opkobling til forældrene,
mens der er en aktivitetsleder til børnene og velkomstmøder, som man
kender dem fra charterferien sydpå.
- Folk kører i et højt gear
i deres hverdag, og det bliver de ved med i ferien, siger Lotte Laursen fra Vejby Strand Camping.
På Vejby Strand er der
i starten af august stor
koncert med blandt andre
Poul Krebs, og TV3 laver
et nyt game-show med Robert Hansen, hvor plad-

sen er kulisse, og gæsterne
deltager. Det nye børnefamilie-campingfolk har afløst hr. og fru camping, for
hvem det var nok at sidde
og høre græsset gro. Søren Dahlin, campingchef
for dansk camping union,
DCU, bekræfter tendensen:
- Inden for det seneste år
har stort set alle campingpladser fået hot-spot og
3G, så forældre kan være
on-line og arbejde, mens
børnene er aktiveret.
Luksuslivet ﬁ nder man
i den nye wellness campingtrend,
wellcamp,
hvor tilbuddene lyder på
healing, spa, ansigtsbehandlinger og massage.
Andre går dog i den modsatte retning. Retro-camping er også hot. Her gælder det om at bumle rundt
i en gammel Fiat med en
vogn på slæb og arbejde
sig hen mod det originale
campingliv med den simple levevis.
gribskov@sn.dk
Gribskov
2. sektion side 18

Demens-projekt ramt af bank-forsigtighed
Af Camilla Nissen
I to år har den 30-årige sygeplejerske May Bjerre Eiby fra Tisvildeleje arbejdet på at skabe et hjem
for svært demente borgere, der kan
udgøre et alternativ til de offentli-

ge plejehjem. Men selvom hun har
tegningerne klar, tilladelserne i
hus samt et statsﬁ nansieret lån i
ryggen, smækker alle store og små
banker kassen i. De vil ikke låne
hende 11,6 millioner kroner, som
hun skal bruge til at mellemﬁ nansiere byggeriet. Statsgarantien ud-

løses først, når hjemmet er klar til
indﬂytning.
- Det eneste, jeg mangler, er et lån.
Jeg har selv lagt tre millioner ud,
for jeg har blandt andet købt huset
og ingeniørarbejdet samt tegningerne til hjemmet. Men bankerne
vil ikke låne mig penge til mellem-

ﬁ nansiering, siger hun.
May Bjerre Eiby har ellers gjort
et stykke pionerarbejde, da hun
er den første, der på egen hånd vil
starte et friplejehjem.
Hun har desuden modtaget ﬂere
henvendelser fra borgere, der gerne vil have deres pårørende skrevet

op til en bolig.
- Jeg har kigget på statistikkerne,
og antallet af demente vil blive fordoblet i fremtiden. Så der er brug
for hjemmet, mener hun.
Ifølge ÆldreSagen er der allerede
nu mangel på boliger til demente.
Gribskov 2. sektion side 19

Skynd dig at få et
GULDKORT hos Kontoog Kundeservice på 1. sal
eller læs mere på
lyngbystorcenter.dk

*

Få 10% på alle varer når du handler på søndag
*) Rabatten udløses når du handler om søndagen med GULDKORTET. Der udløses ingen rabat hos Føtex samt ved køb af kioskvarer, gavekort og parkering.
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Adélaide fra Schweiz (tv.) og Matthias fra Belgien har begge lært Esperanto via deres forældre, og det har hjulpet Adélaide til at lære dansk. Der bliver dog kun talt Esperanto på børnenes »Esperanto-konference« i
Hundested, hvor blandt andre Anikó fra Ungarn (midten billede 2), øvede til aftenens optræden for forældrene, der er til den store verdenskonference i Bellacenteret i København.
Foto: Lars Skov

Børn fra hele verden mødes i Hundested
Det er første gang
siden 1975 at Esperanto-talende holder den årlige verdenskongres i Danmark. Det foregår
i København, men
børnene er samlet
på deres egen lejr
i Hundested, hvor
sproget er med til at
gøre alle lige.
HUNDESTED: Det ligner måske en helt almindelig sommerlejr for børn og unge på
gården i Hundested - og det
er sådan set også, med den
undtagelse, at alle på lejren taler det internationale
sprog Esperanto og i øvrigt
kommer fra alle dele af verden.
- Frankrig, Ungarn, Tyskland, Belgien, Polen, Brazilien..., siger Adélaide da hun
går listen igennem over de
lande som er repræsenteret
på lejren. Hun er selv fra
Schweiz, men taler et udemærket dansk og så selvfølgelig Esperanto, som de 1400
folk fra 66 lande, der i denne
uge har besøgt København
på deres årlige verdenskongres, der altså også har en
udløber til Hundested, hvor
godt 30 børn har hygget sig

og nydt livet hele ugen.
- Det plejer at være sådan,
at de voksne tager til en storby og børnene så er lidt mere
ude på landet. Så det er derfor vi er her, siger Matthias
- en anden af de voksne, der
er fra Belgien. Han har lært
Esperanto at kende gennem
sine forældre - ligesom mange af børnene der er her.
- Esperanto hjælper med
at bygge bro til andre kulturer. Man mødes på samme
niveau og får en større forståelse for hinanden, siger
Matthias, der forklarer at
med eksempelvis engelsk,
så har dem, der har det som
modersmål en fordel, mens
Esperanto er ens for alle.
Imens drøner børnene
rundt og leger - som på enhver anden sommerlejr. De
yngste, der er fra ﬁ re år, er
fulde af energi, mens de ældste, der er op til 17 år, sidder
og snakker, tegner og arbejder på en sang. I aften komme forældrene nemlig, og så
skal der optrædes - selvfølgelig på Esperanto.
- Det er et meget levende
sprog og der vel omkring
fem millioner der taler det,
spredt over hele verden,
men det er sjældent, der er
så mange på en gang, fortæller Jesper Jacobsen,
der kommer ud fra gården.
Han er dansk, men gift med
en fransk kvinde, som han

mødte på en Esperanto-konference i Tyskland.
- Så vi taler Esperanto der-

hjemme, siger han inden
datteren komme løbende og
hænger sig fat i hans ben og

FAKTA
Esperanto er et internationalt sprog, der ikke er knyttet til noget bestemt land, men blev lavet i 1887 af
blandt andre L.L. Zamenhof.
Sproget er meget enkelt og havde i begyndelsen 700
faste ord. Resten er kommet til siden og der er nu ligeså
mange ord, som på de fleste andre sprog.
omkring fem millioner mennesker verden over taler
Esperanto.
Verdenskonferencen holdes hvert år. sidste år var
det på Cuba og næste år er det Vietnam, men der er
også uofficielle esperanto-samlinger rundt i verden.
Danmark har været vært for den officielle konference i
1956, 1962, 1975 og nu
i 2011.
Der findes omkring
40.000 bøger på Esperanto, hvor omkring
4000 er skrevet direkte
på sproget. Både H.C.
Andersen, Tintin, Asterix, den store Bastian og
mange flere, findes på
Esperanto.
Hvis man selv har
mod på at lære sproget
kan man se på www.
lernu.net eller på den
danske Esperanto-forJesper Jacobsen har lært sig selv
Esperanto og kunne oversætte enings hjemmeside
for os.
Foto: Lars Skov www.esperanto.dk

fortæller noget om et smykke hun har lavet på lejren.
Det foregår dog på Esperanto, som vi desværre ikke
kender, så den historien må
vi undvære.
- Men faktisk er det ret
hurtigt at lære, siger Jesper
Jacobsen, der fortæller, at
det blandt andet skyldes, at
der ikke er nogen faste regler og underlige bøjninger,
som på de ﬂeste andre sprog.
Det hele knytter nemlig an
til endelserne og her er for
eksempel kun en endelse for
ord i datid.
- På dansk kan man godt
tage en cykel og sige at man
cykler, men det går ikke, at
man siger, at man tager bilen og »biler«. Det kan man
godt på Esperanto, selvom
det giver nogle sjove ord
nogle gange, smiler han og
fortsætter.
- Det er ligesom ordet hest.
En hingst, en hoppe, et føl.
Der er kun et ord på Esperanto, bare med en endelse,
der knytter sig til kønnet,
siger Jesper Jacobsen, der
lærte sig selv Esperanto.
- Jeg fór vild på biblioteket som 14-årig og fandt en
bog. Jeg lærte det i løbet af
tre måneder, siger han og
understreger, at det ikke er
fordi, han er specielt sprogkyndig.
Således er der også små
kurser for børnene på lej-

ren, for dem der gerne vil
lære lidt mere, men det er
mest hygge og ture til både
sommerland, på stranden
og i skoven. Og bare det at
ses, har været mindst ligeså
vigtigt. Derfor synes 17-årige Anikó fra Ungarn også
at det er et dumt spørgsmål,
da vi spørger hvordan det
er at være her. Det har selvfølgeligt været godt. Blandt
andet fordi hun har mødt en
masse af dem hun kender
fra andre ture.
Det er dog de færreste der
har været her før, for sidste
gang der var en ofﬁciel kongres i Danmark var i 1975.
Der har dog været andre
ture og Jesper Jacobsen har
været meget rundt i verden
på grund af sproget.
- Da jeg var yngre var vi
meget rundt i verden. Vi var
blandt andet 30 Esperantotalende med den trans-sibiriske jernbane og jeg har
også været i Korea. Man
kommer meget rundt, siger
han og gør klart at konferencen i København svarer
lidt til Esperanto-OL, med
en masse forelæsninger og
debatter om sproget og på
sproget.
- Men jeg synes det er sjovt
at være her, hvor vi får talt
mere sammen, siger han om
børnenes konference, der
varer til i morgen.
Mith

Til familiernes fest i Liseleje
Det er især helikopterturene der trækker, men
også de mange optrædener og dagens musik, når
der bliver holdt familiedag i Liseleje i morgen Det er mest for børn men
også meget for de voksne.
LISELEJE: Det er kun tredje år, at
borgerforeningen i Liseleje omdanner hele byen til en stor familiefest,
men succesen efter byens 225 års

jubilæum i 2009, var så overvældende, at de holder ved og udvider
med endnu ﬂere ting i år. Således
får byen som regel besøg af op mod
4000 glade mennesker til den årlige
familiedag.
- Vi har blandt andet jazzorkesteret »Swingtime« der kommer og
spiller. Vi havde ikke musik sidste år, men i det skulle vi have i år.
Minigolf er også nyt og så har vi en
familiestafet gennem byen, siger
Hans Jørgen Hansen, der er formand for arrangørerne i Liseleje
Borgerforening, der allerede fra
klokken 09.00 på lørdag har indbudt

til veteranbilstræf ved Lisestuen,
hvor både MG-klubben og en række
lokale bilentusiaster er inviteret.
Herefter går det løs med helikopterture, hvor man kan se hele området
fra luften, mens andre kan få lidt
»næring til krop og sjæl« på wellness-markedet i byen, eller sidde
på smugkroen og høre musik - eller
måske deltage i kegle-turneringen i
skoven.
- Det plejer at være en ﬂot dag,
hvor det især er børnene der er i
centrum. Sidste år var vores ﬂødebollemaskine især et hit. Der havde
vi 350 børn igennem, siger Hans

Jørgen Hansen.
Det helt store hit er dog som altid
det årlige sæbekasseløb, hvor børn
op til 14-15 år kan deltage med deres
egne biler. Her er der indskrivning
fra klokken 13, mens det sættes i
gang klokken 14.
- Der plejer at være omkring 1000
mennesker der står og hepper, siger
Hans Jørgen Hansen, der fortæller,
at de faktisk har fået ønsker fra ﬂere voksne der gerne vil deltage, men
det er dog kun før børn i år.
- Men det kan da være, hvis der er
ﬂere der gerne vil være med, at vi
udvider næste år, siger han.

Dagen afsluttes med Klovnen
Tapé, der underholder med klovnerier, jonglering, slangemenneske-kunnen og mimerier i skoven
fra 16 til 17. Inden da vil der være
overrækkelse af præmier og ofﬁciel
navngivning af træskulpturen af
ﬁskeren og havfruen, der står ved
Havtyren. Det sker klokken 15.30
og de hurtige vil måske kunne nå
at komme med forslag til hvad den
skal hedde. De skal være Alice
Skaubye fra foreningen i hænde, senest i dag på alice.skaubye@webspeed.dk.
Mith

