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Barsk start på 2009

Fodbold i Måløv

Bordtennis piger
Ballerups helt unge bordtennispiger vandt medaljer da 510 ungdomsspillere den 10.-11. januar dystede om de Østdanske
mesterskaber.

BIF opstart

Karate succes
Lørdag den 10 januar invitererer Kyokushin Karate
til officiel åbning af klubben. Dagen var en succes
og humøret var højt. Læs
Jacob Alexas artikel på vores hjemmeside.
Læs mere på vores
hjemmeside:
www.ballerupbladet.dk

Politiet ønskede godt
nytår ved den
traditionelle
nytårsparole, der i år
var præget af tabet af
en god kollega
AF MIA LUNDHOLM
FOTO KENN THOMSEN

Traditionen tro blev der
herefter delt hæderstegn ud,
i år til 9 politibetjente, der
kunne fejre 25 års tro tjeneste. Som noget nyt i år blev
enkelte civile borgere fremhævet til nytårsparolen som
eksempler på borgernes
gode gerninger
Det lokale kulturelle indslag i år var tvillingeparet Ni-

SMUKT
HÅR!
Kom og bliv inspireret af de
smukke par vi har sat håret på

Sale

50%
Op til

For Vestegnens politikreds
blev det en barsk start på år
2009, med tabet af en ung politibetjent på 34 år, der døde i
en tragisk trafikulykke i Ballerup natten til lørdag den 10.
januar.
Årets traditionelle nytårsparole blev trods alt gennemført, men var således
også mærket af sorgen. Begivenheden blev indledt med ét
minuts stilhed for den
dræbte betjent, og Politidirektør Henning Thiesen
holdt en medfølende tale. Ordene i øvrigt var både opsummerende og fremadseende,
særligt i forhold til reformen,
der har kostet en del anstrengelser i hele opstartsprocessen.
- 2009 bliver det år, hvor
vores fokus kan rettes mod
driften. Til gavn for borgerne
og
samarbejdspartnerne,
sagde Henning Thiesen
blandt andet i sin tale.

på masser af varer!

Ole Bording Hovøre fra
Udlændingesektionen der
har til huse i Ballerup,
modtog et velfortjent hæderstegn for 25 års tro tjeneste. Ole startede i politiet i 1983 og blev ansat i
Ballerup i 1984. Siden har
han været omkring Gladsaxe politikreds i mange af
årene. Ole er også byrådsmedlem for Venstre i Egedal Kommune. Stort tillykke. Foto Kenn Thomsen
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Sengesæt
dyne og
pudebetræk

49,(før fra 129,-)

aaassssssssssss

I Ballerup Idræts Forening er BIFs seniorspillere fra første- og andetholdet klar til anden halvdel af sæsonen. Opstarten
er i aften. Læs Ejvind Thunøs artikel på vores hjemmeside.

NYTÅRSPAROLE
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Måløv boldklub har første
træningsdag på lørdag
den 24. januar klokken
10.00 i klubhuset, hvor
klubben byder på morgenmad. Alle er velkomne!

cole og Stefanos Damgaard
på 16 år fra Gladsaxe Musikskole. De fortryllede de fremmødte, Nicole med sin fantastiske unge, smukke opera
røst og Stefanos på glad og
indlevende saxofon.
Læs om Nicole på vores
hjemmeside.

Besøg os på
Bryllupsmessen
søndag d. 25. januar
kl. 10-16
hos Toyota Herlev
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Sport

5

Gælder t.o.m 25/1 2009 eller
så længe lager haves. Rabatten
fratrækkes normalprisen og kan
ikke kombineres med andre tilbud.
www.hemtex.com
Ballerup Hørsholm Århus
København S København V
Lyngby Nørreport Taastrup
Valby Vejle Roskilde Randers

Rugvænget 12 · Ballerup · 44 97 00 15
www.frisornagel.dk

Per og Nille er solgt pr. 1. februar 2009 til nye ejere.

STORT OVERTAGELSESSALG ER STARTET

De sidste udsalgsvarer
indenfor tøj sælges nu

70%

÷

Stenløse Center
47 17 30 30

Det nye hjemkomne
forårstøj + ikke nedsat
tøj sælges

20%

÷

50%

Konfirmationstøj ÷

til piger & drenge sælges

www.perognille.dk

Ballerup Centret
44 64 50 60

