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Kvartet deler iværksætterpris
Fire virksomheder
blev belønnet, da
Erhvervssamarbejdet Sjælland i
går uddelte årets
iværksætterpris.
VINDER: Anker Klarskov Larsen fra Snoldelev (midten)
blev i går et 32 tommer Panasonic LCD-ﬂadskærms tv
rigere. Det skyldes, at han vandt hovedpræmien i Lions
Club Roskildes kuvertlotteri. Anker Klarskov Larsen
havde i forvejen et gammel Finlux-fjernsyn og var én af
dem, som ikke var hoppet med på ﬂadskærmsbølgen. - Så
det var en appelsin i turbanen, siger han om lotterigevinsten, som blev overrakt af Erik Enebo (t.v.) fra Lions Club
Roskilde og Knud Olsen (t.h.) fra NB Radio i Hersegade i
Roskilde.

ROSKILDE: Der var mange om budet, da Erhvervssamarbejdet
Sjælland
(ESSJ) i går uddelte sin
årlige iværksætterpris i
forbindelse med Store Erhvervsdag i Roskilde Kongrescenter.
Vanen tro var der også
mere end en modtager til at
dele de 20.000 kroner, som
prisen består af.

Faktisk blev hele ﬁre
virksomheder kaldt op på
scenen, og de fordelte sig
vidt, både hvad angår geograﬁ og ydelser.
Fælles for dem er dog, at
de alle beskæftiger sig enten med miljø, sundhed eller trivsel.
Clean Management fra
Ringsted hjælper for eksempel andre ﬁrmaer med
affaldsløsninger - ikke
mindst de problemer, som
rygeforbuddet har skabt,
med cigaretskodder, der
bliver smidt udenfor.
Jystrup-virksomheden
B2B
Erhvervsrengøring
beﬁnder sig inden for samme felt og gør brug af de
nyeste rengøringsmetoder,

Soroptimister holder
landsmøde i Roskilde
ROSKILDE: I dagene fra
den 1. til 3. maj mødes 422
danske Soroptimister i
Roskilde Kongrescenter til
det årlige lands- og repræsentantskabsmøde.
I år er det Klubben ved
Isefjorden, som står for arrangementet, da der ikke i
Isefjordsklubbens lokalområde, som er Holbæk og omegn, er egnede mødefaciliteter og overnatningsmuligheder til 422 personer.
Soroptimisterne er en
verdensomspændende organisation med netværk af
kvinder i erhverv. Gennem

Fire virksomheder delte årets iværksætterpris. Fra venstre ses Thomas Jørgensen fra B2B Erhvervsrengøring, Lone Carmel fra Relazion, Michael Sørensen fra Clean Management samt Bende Næsted og Marie-Louise Stokbæk fra SundTrivsel.
Foto: Anders Ole Olsen

der er både miljørigtige og
ergonomisk korrekte.
SundTrivsel fra Lejre udarbejder sundhedstilbud
til virksomheder og deres
medarbejdere, mens Relazion fra Roskilde leverer
rådgivning til både ﬁrmaer
og familier. Sidstnævnte
blev faktisk også hædret
sidste år, hvor det dog kun

projekter arbejdes der for
at fremme menneskerettigheder og kvinder og pigers
status. Organisationen har
70 danske soroptimistklubber med tilsammen 1923
medlemmer.
I forbindelse med landsmødet har Klubben ved Isefjord været på sponsorjagt
og vil som resultat heraf
donere et beløb til projekt
»Sierra Leone, a family and
a future.« Desuden vil der
på mødet være lotteri, hvoraf overskuddet skal gå til
organisationen Tandsundhed uden grænser.

Kirke, hvor der er udsendelsesandagt, og så går turen gennem Boserup Skov
nær ved vandet. Der sluttes
af med nadvergudstjeneste
i Sankt Hans Hospitals
Kirke.
Husk tøj efter vejret og
madpakke og vand, der
serveres kaffe og kage på et
tidspunkt. Tilmelding skal
til sognepræst Helga Møller Christiansen.

Sundhed, trivsel og
miljø dominerede
Store Erhvervsdag
i Roskilde.

Connie Bertramsen fra Visma var blandt deltagerne i Store Erhvervsdag og benyttede lejlighed til at afprøve den elektriske hest, som
Svend-Erik Gottlieb fra DSR Scandinavia havde medbragt.
Foto: Anders Ole Olsen
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ROSKILDE: Der blev netværket og udvekslet visitkort i den helt store stil,
da der i går var Store Erhvervsdag i Roskilde Kongrescenter.
Roskilde Erhvervsforum
og Erhvervssamarbejdet
Sjælland stod bag dagen,
der bød på workshops om
alt lige fra større synlighed
i internet-søgemaskinen
Google til klimaindsatsen i

Paulus og retfærdigheden
ØLSTYKKE: Paulus gav Martin Luther inspiration til
reformationen af kirken, men hvad mente Paulus med
retfærdighed, og hvad mener en moderne jurist? Det er
emnet, når Bibelkredsen mødes i Udlejre Kirke torsdag
den 30. april klokken 19.30. Her kommer jurist Pia Palm,
der har arbejdet længe med emnet, og sammen med sognepræst Kirsten Diemer indleder hun diskussionen. Alle
er velkomne.

siger DSRs indehaver,
Svend-Erik Gottlieb, om
sin begrundelse for at deltage.
Trods de mange stande
skal Store Erhvervsdag
ikke forveksles med en
salgsmesse. I stedet handler det mere om at møde
hinanden og få ny inspiration.
Svend-Erik Gottlieb havde da også medbragt en såkaldt elektrisk hest - komplet med sadel og stigbøjler
- der kan bruges på kontorerne, hvis ryggen begynder at smerte efter en lang
arbejdsdag.
Og ja, den kan både galo-

pere og gå i trav.
- Den simulerer hestens
bevægelser, der har vist sig
at have en lindrende virkning og kan afhjælpe kroniske sygdomme. Omvendt
er der mange mennesker,
der er bange for heste, så
her kan den komme i brug,
forklarer Svend-Erik Gottlieb.
Store Erhvervsdag blev
afsluttet med et foredrag
med tidligere fodboldlandstræer Sepp Piontek,
der talte om ledelse på en
anden måde.
ahn

Ølstykke Sommerteater har skuespillerne på plads, og
de første læseprøver med børnene er
startet.

Barbara Stougaard er blandt andet inspireret af vikingerne.

Foto: Christian Mailand

Billedkunst på stoffer
Barbara Stougaard
fra Ganløse udstiller i Udlejre Kirke.

EGEDAL: I krisetider kan den rette it være afgørende
for, hvilke virksomheder der overlever, og torsdag den 30.
april klokken 14-18 er der masser af gratis råd at hente på
parkeringspladsen ved erhvervscenteret på Tinghøjvej 5 i
Ølstykke.
Her ruller en lastbil med IBIZ-centerets it-værkstedsshow ind for at give gratis, uvildige råd om it til alle interesserede. IBIZ-centeret er ﬁnansieret af Videnskabsministeriet og Rådet for Teknologi og Innovation for at
nedbryde barrierer, der begrænser mindre virksomheders
brug af it.
Udover IBIZ-centeret deltager en række lokale leverandører af it- og webløsninger også i arrangementet. Blandt
andet holder Christian Garrelts fra iMARKETING ﬁre
seminarer om, hvordan man som virksomhed får mest ud
af hjemmesiden på nettet. Firmaet Bosholdt & Bennich
viser, hvordan man kan få mest muligt ud af den nye Ofﬁce 2007 kontorpakke fra Microsoft og Business Manager
Martin Kumini fortæller om softwareløsningen OneOfﬁce, der kombinerer ideen om outsourcing med ideen om,
at man bruger og betaler for sit forbrug af software på
samme måde som for eksempel vand og elektricitet.

egen virksomhed.
Indholdet i standene var
lige så varieret, så man
kunne både møde egnsteatret Åben Dans, Hotel
Prindsen og den polske ambassade.
Med til erhvervsdagen
var også DSR Scandinavia
fra Gundsømagle Vig, der
importerer og sælger en
række miljøvenlige produkter, blandt andet eldrevne
cykler og knallerter.
- Der er mange kommuner, som kan bruge elcyklerne i hjemmeplejen, så
jeg har inviteret en række
virksomheder og offentlige
institutioner til at komme,

Billetsalg til Karlas
Kabale er i gang

TID OG STED

Lastbil fuld af it-råd

spørgsmål.
- Er det ikke en gang
imellem surt at være selvstændig? spurgte han Marie-Louise Stokbæk fra
SundTrivsel.
- Det er altid sjovt at være
selvstændig, lød svaret
prompte.
ahn
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Onsdag
14.15: Damgårdsparken: Gudstjeneste.
18.00: Ølstykke rådhus: Kommunalbestyrelsesmøde.
19.00: Stenløse Sognegård: Fælles menighedsrådsmøde
mellem Stenløse og Veksø Menighedsråd.
19.30: Ganløse Rytterskole: Miljøtekniker Mogens Lindhardtsen fortæller alle interesserede om det igangværende Mølleå-projekt forud for generalforsamlingen i Foreningen Naturparkens Venner.
20.00: Stenløse Bio: »Grease« med Unge fra Ung Egedal og
Egedal Musikskole.
Stenløse Bio
Lukket på grund af musical.

mester Poul Lindor Nielsen
(V), Lejres viceborgmester
Richard Bentzen (DF) og
ESSJs direktør Kim Valbum, der vikarierede for
Ringsteds
borgmester,
Niels Ulrich Hermansen.
Poul Lindor Nielsen benyttede lejligheden til at
lege interviewer og stillede
hver enkelt modtager et par

Op på hesten igen

Pilgrimsvandring
ROSKILDE: Lørdag den 2.
maj indbyder sognepræst
Helga Møller Christiansen
fra Gadstrup-Syv sogne til
forårets pilgrimsvandring,
som denne gang ﬁnder sted
i Boserup Skov, et af Roskilde omegns naturskønne
steder.
Der er afgang med bus fra
Viby Station klokken ni og
fra Gadstrup præstegård
klokken 9.15. Herfra kører
bussen til Sct Jørgensbjerg

blev til 1000 kroner.
For at komme i betragtning til iværksætterprisen
må virksomheden højst
have tre år på bagen og
skal være et forbillede for
andre. Desuden skal den
have hjemsted i en af ESSJs kommuner.
Iværksætterprisen blev
overrakt af Roskildes borg-

GANLØSE: Naturen, vikinger og H.C. Andersens eventyr. Det er nogle af de ting,
der inspirerer quiltekunstneren Barbara Stougaard
fra Ganløse til motiver på
billedtæpper.
Frem til den 12. juni udstiller hun i Udlejre Kirke
i Ølstykke, hvor publikum
kan se cirka 45 billedtæpper
i forskellige størrelser.
Barbara Stougaard, 78,
kommer oprindeligt fra Eng-

land, men allerede som 16årig fattede hun interesse
for Danmark og ikke mindst
en ung mand, som hun senere skulle blive gift med.
Lige efter krigen i årene omkring 1946-47 havde hendes skole i Petersborough
nemlig udvekslingsbesøg af
en skoleklasse fra Tølløse,
og på den måde mødte hun
sin tilkommende mand Erik
Stougaard. Parret holdt kontakten ved lige med breve og
besøg, mens Barbara Stougaard studerede kunst på
universitetet i England.
- Og i 1953 kom jeg over og
blev gift, fortæller Barbara
Stougaard. Parret slog sig

ned i Rødovre og ﬁk ﬁre børn,
og i 1970 byggede de huset
på Skrædderkær i Ganløse,
hvor de stadig bor.
Det førte til, at Barbara
Stougaard blev ansat som
lærer på Ganløse Skole,
hvor hun var til 1992, men
ved siden af lærerjobbet
har hun altid lavet billeder.
På universitetet studerede
hun maling, men da hun
ikke kunne tåle terpentin
gik hun over til at lave billeder i stoffer. Og det har hun
tænkt sig at blive ved med,
så længe hun kan.
- Jeg kan ikke lade være.
Jeg er på stoffer, konstaterer
hun.
ross

Tyve gik efter airbags
ØLSTYKKE: Der blev fjernet airbags fra otte biler, da
der natten til mandag var
indbrud i ni biler i Ølstykke.
Alle indbruddene er sket
mellem søndag aften klokken 18 og mandag klokken
07. Det gik ud over en Mercedes Benz på Vandmanden,
en Toyota Corolla på Fyrkatvej, en personbil på Lindholmvej, en BMW på Trelleborgvej og en på Regnersvej,
en VW Passat på Bjarkesvej, en Toyota Sportsvan på

Slejpners Plads, en Seat varebil på Sigridsvej og en VW
Transporter på Agavevej
Fra alle bilerne undtagen
varevognen på Agavevej
blev der fjernet en eller ﬂere airbags. Desuden fandt
indbrudstyvene et navigationsanlæg i Mercedesen
på Vandmanden, og fra
BMW’en på Trelleborgvej
blev der også stjålet et navigationsanlæg, en radio, en
tv-tuner og et mp3-anlæg.
Fra BMW’en på Regnersvej

blev hele bilens midterkonsol med et navigationsanlæg
fjernet. Der blev også stjålet gps’er fra Passaten på
Bjarkesvej og varebilen på
Agavevej, hvor tyvene også
stjal en bilradio.
I følge Nordsjællands Politi har tyvene brugt næsten
samme metode for at komme ind i alle de låste biler. I
langt de ﬂeste tilfælde har
tyvene brudt låsen i fordøren
op, ﬂere steder ved at fjerne
låsecylinderen.
mulvad

ØLSTYKKE: Så er billetsalget i gang til Ølstykke
Sommerteaters
næste
store satsning »Karlas Kabale«.
Renée Toft Simonsens
foreløbig fem bøger om Karla har allerede resulteret
i to spilleﬁlm og en tredje
er på vej, og til sommer kan
publikum opleve en teaterversion på amﬁscenen ved
Ølstykke Bibliotek.
Skuespillerne er på plads,
og de tre børneroller er besat med 11-årige Minna
Flyvholm som Karla, 10årige Jakob Garde som
Mads Morten og otte-årige
Laurids Andersen som
»Lillebror«.
Formanden for Ølstykke
Sommerteater
Mogens
Christensen fortæller, at
Minna Flyvholm har spillet
teater i tre-ﬁre år på Eventyrteatret på Østerbro og
Jakob Garde går også på
teaterskole i København.
Laurids Andersen har ikke
lavet teater før, men til gengæld har han imponeret så
meget, at han er valgt frem
for drenge med mere teatererfaring.
- Han har overrasket os
positivt, konstaterer Mogens Christensen.
I de ﬁre voksenroller er
Sonja Oppenhagen den
eneste genganger fra sidste
år, hvor hun også spillede
med i »Byens bedste Bertram«. Denne gang skal
hun blandt andet spille
Karlas nabo fru Pedersen.
Mette Marckmann skal
spille Karlas mor, mens
manderollerne besættes af
Stephan Pollner og Morten
Thunbo, men det er endnu

Minna Flyvholm spiller Karla, Laurids Andersen er »Lillebror« og Jakob Garde spiller Mads Morten.
Foto: Bjørn Andersen

ikke afgjort hvem af dem,
der skal spille henholdsvis
far og stedfar. Og selv om
Sonja Oppenhagen er den
mest kendte af de ﬁre voksne, så har de andre også
masser af skuespillererfaring fra blandt andet Det
Kongelige Teater med til
Ølstykke Sommerteater,
der har rigtig gode forventninger til holdet.
- Sidste år satsede vi på
et homogent hold, hvor de
klædte hinanden. Det tror
jeg bestemt også, vi har
gjort i år. Det er jo gode
skuespillere, konstaterer
Mogens Christensen.
For tredje år i træk er det
Jan Hertz, der instruerer
forestillingen, som Gunvor
Reynberg har skrevet manuskriptet til efter bøgerne
om Karla, der har lidt svært
ved at få familiekabalen
til at gå op. Hendes forældre er skilt, far drikker for

meget og mor har fundet
en ny mand og fået et barn
med ham, så Karla føler sig
ikke rigtig set og hørt. Men
heldigvis er hun en stædig
pige, der bobler af skøre
indfald og gode ideer og
sammen med sine to brødre
sørger hun for, at hendes
forældre aldrig kommer til
at kede sig, og undervejs
lærer hun, at man kan give
en kabale førstehjælp, hvis
den ikke lige går op.
Forestillingen
spiller
fra den 25. juli til den 16.
august alle ugens dage
undtagen mandag. Tirsdage-fredage er der forestilling klokken 19.30. Lørdage spilles både klokken
15 og 19.30 og og søndage
klokken 15. Billetter kan
købes via hjemmesiden
www.sommerteater eller
på billettelefon 61 79 70 06.
ross

