Revolutionerende Nyhed
Ideelt til sommer– og fritidshuse, kældre, garager, værksteder
og lignende steder, der skal holdes tørre og letopvarmede

SolarMagic udnytter den
varme, som solen i forvejen
aﬂeverer på huset. Du får
en masse varm, tør og frisk
luft blæst ind i din bolig
- helt gratis! Du skal ikke
monterer dyre solfangere
på taget, men blot udnytte
konstruktionen i dit hus.
I princippet er bygninger
store solfangere, hvor den
energi som solen aﬂeverer på bygningen blot skal
blæses ind i bygningen.
Som det er tilfældet i dag,
bliver solvarmen holdt ude
af bygningerne med isole-

ring. SolarMagic sparer
dig for rigtig mange penge
i udgifter til opvarmning
og vedligeholdelse, ligesom det giver et væsentligt
bedre indeklima til gavn
for både dit helbred og din
pengepung. SolarMagic
giver et væsentligt varmetilskud om vinteren og
kan kombineres med et
kølesystem om sommeren
- et klimaanlæg som er helt
gratis i drift. SolarMagic er
velegnet til både fritids- og
helårshuse.

Gratis varme og bedre indeklima uden
en krone i driftsomkostninger!!!
Priser:
Til hus på 40 m2 M40= 3.300,Til hus på 70 m2 M70= 3.950,-

Introduktionstilbud:
M40= 1.975,Solceller diskret placeret på taget

(incl. moms excl. fragt og montage,
tilbud gælder resten af året)

Forhandler:

Claus Pihl

Vasekær 2 • 2730 Herlev • TLf. 20752774
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Søde jule sang
& klokke klang
JULEBRYG
Kom til premiere på
Bryggeri Skovlyst nye
velsmagende Julebryg
i Hareskoven på J-dag
fredag d. 7. november
AF MIA LUNDHOLM
Årets JuleBryg fra Bryggeri
Skovlyst bliver tappet frisk
fra fad fra på fredag den 7. november. Derved præsenterer
Skovlyst årets velsmagende
JuleBryg på den officielle Jdag klokken 20.59.
I forhold til sidste års JuleBryg på 6,5% er anno 2008 på
7%, så der er lidt mere kraft i
smagen, som er krydret med
julens velkendte krydderier.
Øllet er eftergæret med
forskellige nøddesirupper og
frisk skovfyr fra Hareskoven.
Dets mørkegyldne farve
kommer bl.a. fra brun farin,
der også er med til at give øllet
den
karakteristiske
sødme og karamelagtige karakter. Endeligt er øllet krydret med julens vigtigste ingrediens; kanel.
En total oplevelse der, efter Ballerup Bladets øl-ambassadørs mening, er så sød
som julen selv, med en smag
af den danske vinter-julehygge. En klar favorit!

Ingen Bælleøl

Kom til Jonstrup
& nyd frokosten
Mad lækkerier for 55

kr.pr. ret

3 slags sild anrettet på tallerken
med capers, løg & brød
Hønsesalat rørt med bacon, svampe,
mayonnaise serveret med hjemmebagt brød
Roastbeef anrettet med revet peberrod,
remoulade, surt & ristede løg
Frikadeller med sødt, surt & bornholmsk sennep
Gammel ost med fedt, løg & sky
Cremet tomat suppe med hjemmebagt oste brød.
Salat vendt med pesto, nødder & ost, toppet med
ristet spansk skinke.

Mad lækkerier for 80 kr. pr. ret
Jonstrups frokost platte
Frokostplatten bestående af 5 danske klassikere.
Sild, roastbeef, hønsesalat, lunt & ost.
Vi serverer selvfølgelig med hjemmebagt brød,
rugbrød, fedt & smør.

Mad lækkerier for 100

kr. pr. ret

Clubsandwich med kylling lagt på sprød salat, hertil
karrycreme, surt & bacon.
Grillet Burger i foccaciabolle serveret med sprøde
kartoffelbåde & salsa.

Kom til Jonstrup´s store
kage-/kaffebord
Kaffe samt 4 slags kager og småkager

40 kr.
Se www.jgk-cafe.dk for Julefrokost ud af huset
Jonstrupvej 282 - 3500 Værløse - Tlf. 4465 7540
E-mail: info@jgk-cafe.dk - www.jgk-cafe.dk

»Det er ikke en bælle øl«, siger Brygmester Casper Møller.
»Det er en øl der fylder
meget, den er rig på smagsoplevelsen og ændrer karakter efterhånden som temperaturen stiger, mens man nyder den. Man drikker den

JuleBryg fra Bryggeri Skovlyst er en unik smagsoplevelse - og helt sikkert en af de bedste af slagsen. Brygget på blandt andet kanel, frisk grøn skovfyr, nøddesirup, brun farin
og kanel, hilser denne velsignede JuleBryg julen velkommen.

ikke for at slukke tørsten,
men for at få en unik smags
oplevelse ud over de sædvanlige« siger Ballerup Bladets
øl-ambassadørs Claus Lundholm.
Opmærksomme kunder
ved nok, at man har kunnet
købe Skovlyst JuleBryg i
nogle uger i supermarkederne, på buttede grønne flasker med vinteridyl på den
smukke tegning på etiketten.
Bryggeri Skovlyst har allerede oplevet et forrygende
salg af årets JuleBryg i supermarkederne, og er meget
taknemmelige
over
de
mange loyale kunder i lokalområdet.

Smagsprøver
Mød Bryggeri Skovlyst, med
Brygmester Casper Møller
inviterer til J-dag på Bryggeri Skovlyst med specialmenu og dans fredag den
7. november. Klokken
20.59 kan du smage JuleBryg frisk fra fad!
Bestil bord via. BryggeriSkovlyst hjemmeside.

smagsprøver på årets JuleBryg på flaske, i Superbest i
Værløse, i Føtex i Lautrupcentret og Føtex Ballerupcentret fredag den 7/11,
samt og lørdag den 8/11 igen
i Føtex i Lautrupcentret.
Skovlyst øl har igennem
årene vundet flere flotte
præmier, sidste år bryggede
de sig blandt andet til Danmarks bedste påskebryg, så
hvem ved, måske varer julen
lige til påske.
I anledning af J-dag kan
man nyde en speciel menu
og efterfølgende dans i de
hyggelige lokaliteter på
Skovlyst, mærke brændeovnens lune, omgivet af Hareskoven klædt i efterårsfarver.
Menuen består blandt andre
spændende delikatesser af:
Dyrekølle med stegte kastanier, pommes Anna, æblekompot tilsmagt med kanel
og Julebryg - og til dessert en
lækker karameliseret nøddetærte med sorbet lavet på JuleBryg. Løber tænderne allerede i vand?
Læs mere på:
www.Bryggeriskovlyst.dk
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Imponerende Halloween
UHHHYGGELIGT

I Måløvhallen blev der skåret
græskar, syede dragter, byggede kister og skeletter – og
arbejdede med at lave uhyggelige afrevne lemmer i latexværksteder. Kostumerne og
effekterne var mange og
flotte.

I Måløv havde man
forberedt sig godt til
Halloween, der er
noget af et
imponerende
tilløbsstykke. I
nærheden af 1.000
borgere gik med i
optoget med fakler
og masser af uhygge.

Ondskab - gå væk!

AF MIA LUNDHOLM

Foto Martin Savery

Sidste søndag deltog ca. 150
voksne og børn i forberedel-

serne til den uhyggelige aften.

Fredag aften den 31. oktober
blev der så fejret Halloween i
stor stil i Måløvs gader.
P-pladsen ved Hovedgadens Netto var pakket med
mennesker, mumier, monstre, spøgelser og uhyggeligheder.

PÅ MANDAG

starter billetsalget til
     

Orkesteret gik forrest i et flot optoget og satte stemningen for fordrivelsen af ondskaben i Måløv by.
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Kunster
Janne Lysgaard
Fredag den
7. november 2008
kl.14.00 -17.00
WWW.SCTJACOB.DK
Udstillingen varer til og med
den 28.november 2008.

Centrumgaden 20
2750 Ballerup. Tlf. 44 97 01 76
Åben 9-17.30, fre. 9-18, lør. 10-14

Ballerup Bladet
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- i Måløv By

Marianne har været hos os
i 25 år den 7. november 2008

Derfor masser af ”25” tilbud
Fløjl 100% bomuld
ca. 150 cm. bred.
Sort og grå
Pr. mtr.

Måløv havde klædt sig på til Halloween atter engang - og alle nød en aften i godt selskab med masser af underholdning.
Fortsat..

Rædselskabinet og
hoppepude
Arrangementet startede tidligere på aftenen på Biblioteket, hvor børn og voksne
blev sminket og hørte uhyggelige historier.
Klokken 18.30 satte et imponerende optog i bevægelse, hvor de mange,
med levende fakler, bevægede sig i en laaaang
slange efter orkesteret der
fyldte aften-tus-mørket med
musik, og skræmte ondskab
bort.
Efter optoget kunne de
der ikke havde været så heldige at erhverve sig en billet
til Måløv Skoles uhyggelige
og omfangsrige rædselskabinet, trække over i Måløv Idrætsparks Cafeteria, og
drikke varm kakao med flødeskum, mens børnene hoppede på indendørs hoppepuder.

25,-

Møbelstoffer
Forskellige kvaliteter.
Norm. op til ca. 1000,Pr. mtr.

4x25,-

= 100,- pr. mtr.

Sort microﬁber
100% polyester,
ca. 150 cm.
Pr. mtr.

2x25,-

= 50,- pr. mtr

Frakkeuld 80% uld
20% polyester
Diagonalvævet ca. 150 cm. bred

Pr. mtr.

3x25,-

= 75,- pr. mtr.

re
Og meget me
- kom og kig.

Ballerup
Metalbuen 12-20 - 2750 Ballerup - Tlf. 44 65 97 27

Mød to af
vores proﬁler...
Niels Kristensen, 31 år og med stor
brancheerfaring, forretningsbestyrer
hos Zoodom Ballerup.

På vej mod Måløv Skole, hvor en lang pinefulde tur rundt på skolen fra lokale til lokale,
bød på mange skrækkelige oplevelser. Spøgelser gemt i busken sprang frem i indgangen, høje uhyggelige lyde fik børnene til at holde ekstra godt fast i de voksnes varme
hænder.

Perle, 4 mdr. gammel dværgvædder med mod på livet.
Kan købes for kun 200 kr.

- EN VERDEN AF DYR -

5000 produkter, 750 m2… kun hos os!
På troldmand Gandalfs opfordring - og med hjælp fra den onde Jack på taget, der
sprang frem med et knald og råbte grusomheder ud over byen - gik børn og forældre
igennem Måløvs gader og fordrev ondskab ved at fremsige remser.

Ballerup • Måløv Stationsplads 7 • 2760 Måløv • Tlf. 4464 3940
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Centrumgades hyggelige Halloween succes
AFTENHYGGE
AF MIA LUNDHOLM
Halloween aften den 31. oktober summede Centrumgaden atter engang af liv helt
frem til klokken 21, for butikkerne holdt længe åbent.
Alle trodsede de efterårskulden og nogen også finalen i »Vild med dans« på tv.
Børnene hentede gode sager i boderne, butikkerne og
bankerne, og de voksne
handlede gode tilbud til langt
tid efter normal åbningstid.

Toget Futte fandt vej igennem Centrumgade og helt
over til Sct. Jacobsvej, hvor
det gjorde holdt foran Sydbank, der også inviterede
besøgende indenfor i varmen og blandt andet bød
på popcorn.

For de mindste kan det
godt være en lidt skræmmende oplevelse at møde
et monster, der bare slingrer ufortrødent ned igennem Centrumgade en
mørk Halloween aften,
eller endda en Pondus figur i voksenstørrelse, der
tilbyder de små børn slik.
Den lille fyr i girafkostumet
gik dog med på ideen, efter at han havde konsulteret sin mor.
Ballerup Bladets bod blev flittigt besøgt

Sportigans O’Glam girl Mette viste sports bh’er frem

Foran Fiskemagasinet handlede folk lystigt gode tilbud

Hos Sct. Jacobs Vinhandel var der smagsprøver på vin.

40
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Tøsefnidder og »Dagens mand«
KÆRLIGHEDEN
Suzette fra Ballerup
forsøgte at finde
»Dagens mand« i tvunderholdnings
programmet på Tv2.
AF MIA LUNDHOLM
En af tv-programrækkens
første piger i panelet var
Suzette Jacobsen på 29 år fra
Ballerup. Den kønne Suzette
er mor til en dejlig dreng på
16 måneder. Hun arbejder
som folkeskolelærer i Ballerup, og er desuden aerobicinstruktør i Sats.
Spændingen steg, pigerne
var blevet stylet og følte sig
som forkælede prinsesser
klar til at møde den store
kærlighed.
Kameraene
kørte, tæppet gik op - og så
var den første mand Suzette
stod overfor ingen andre end
en gammel klassekammerat
fra gymnasiet.
Sommerfuglene fløj væk,
Suzette slukkede lyset og
trykkede sig ud af panelet af
interesserede kvinder.
Så kom Kim på 39 år, og
bl.a. aldersforskellen gjorde
at Suzette igen slukkede lyset og trykkede sig ud af panelet.
Så var der Alex, der boede
i Jylland, og selv om han var

rigtig sød, så fik tanken om
et langdistance forhold
Suzette til at slukke lyset
endnu engang. Da Alex så
sluttede sin optræden af med
en bemærkningen om, at han
nok kunne flytte for den rette
kvinde, fortrød Suzette at
hun ikke var forblevet tændt,
men da var det for sent.

Skideballe af Tv2
»I pausen fik vi skideballe
ude bagved, fordi vi båttede
os ud for hurtigt . – Lad nu for
helvede det lys være tændt i
1. runde, sagde Tv2’s regissør«, fortæller Suzette med et
smil.
Pausen slut. Så kom René
fra København på 31 år på.
»Og jeg valgte at spille med,
nok mest fordi vi lige havde
fået skæld ud. Han var ikke
lige det. Jeg tænkte: det med
rygning kunne der vel arbejdes på, men så stod den 3.
knap i skjorten åben, det var
lige et nummer for selvsikkert til mig, siger Suzette og
fortsætter:
»Der var ikke lige anledning til at slukke lyset i tredje
runde, da der ikke var nogle
nye oplysninger som jeg
kunne bruge som undskyldning. Men der er 14 tændte
piger, han skal vælge tre, så
hvorfor skulle han lige vælge
mig.«

FAKTA
Siden den 17. september har tv-programmet »Dagens
mand« været vist hver onsdag aften på Tv2, med Pelle
Hvenegaard som studievært.
Hver uge vælger og vrager 20 veloplagte kvinder dagens
mand, han stående i midten på bedste auktions lignende
facon.
Ideen med konceptet var vist at pigerne skulle slås om
dagens mand, men de kræsne danske kvinder viste sig
yderst selektive og flere mænd måtte forlade scenen
uden chancen for en date med en eneste af de 20 single
kvinder i alderen ca. 21-42 år.

»Når man bor alene med et lille barn, kan det være svært at finde mulighed for at møde nye mennesker« Programmet endte ikke med en kæreste til Suzette, men til gengæld en hel flok søde single veninder.

René valgte Suzette ud til
at stå blandt de sidste tre piger.
»Jeg var ikke lige hooked
på at skulle ud med ham, så
jeg svarede, at jeg har et
barn, for det plejer at være
noget der skræmmer folk
væk. Men det var han okay
med.«
René stillede blandt andet
spørgsmålet, om Suzette var
til landet eller byen,
»og så tænkte jeg, han er
fra København, så jeg svarer
landet«, men planen faldt til
jorden og René valgte en date
med Suzette.
Udgangsscenen hvor de
to får hinanden og forlader
studiet arm i arm måtte tages
om, fordi Suzette ikke så glad
nok ud og kiggede for meget
på studieværten Pelle.

En god oplevelse
»Jeg ringede hjem til min
mor og far, som var babysittere, og min mor sagde -Du
lyder ikke så begejstret. Men
jeg tænkte lad det nu alligevel være en god oplevelse«.
Parret tog på date i Nyhavn og endte med at blive
siddende på restauranten
indtil lukketid. »Det var vildt
hyggeligt, og han var en rigtig sød fyr«.
»I måneden efter ville jeg
ikke give los, jeg var nok
mere afventende og ville se
det an. René syntes det var
for længe at vente fem dage
med at ses. Så det endte med,
at da jeg endelig syntes, at nu
var jeg klar til at lære ham
bedre at kende, så mente
han, at jeg ikke havde været
interesseret nok« siger

Suzette.
Suzette har derfor ikke
fået en kæreste, men en stor
bonus har til gengæld været,
at Suzette har fået et hold
gode veninder i sine med-singel-piger fra panelet. Og det
er jo i sig selv en stor gave,
når man er singel med et lille
barn og mulighederne for at
møde nye mennesker i
samme situation er begrænsede.
Pigerne taler stadigvæk
sammen, og er også ved at
planlægge julefrokost.
»I program var der meget
ventetid imellem optagelserne, med det oplevede vi
ikke, det var ren tøsefnidder«
smiler Suzette.

Autograf

net et stort hjerte, da hun
kom på arbejde efter udsendelsen hvor René & Suzette
var blevet sendt på date.
»Mine elever synes det var
sjovt, at jeg havde været i
fjernsynet. Så da jeg bagefter
kom og fortalte, at René og
jeg ikke var kærester, så var
der da et par stykker, der blev
lidt skuffet. Der var én der
sagde: -Øv og jeg nåede ikke
engang at få en autograf.«
Hvis de trofaste seere har
undret sig over at Suzette var
med i programmet igen efter
at hun havde været på date
med René, så er det fordi Tv2
byttede rundt på programrækken, og valgte at sendte
udsendelsen med René og
Suzette først, fordi der var
flest tændte piger.

Eleverne i Suzettes klasse på
Rugvænget skole havde teg-

Nyt børnehus i Måløv
INSTITUTION
Den sidste flotte
efterårs onsdag i
oktober indviede
borgmester i Ballerup
Kommune, Ove E.
Dalsgaard, et nyt
børnehus,
Søndergaard i Måløv.
Børnehuset Søndergaard på
adressen Tueholmen 4 i
Måløv blev indviet onsdag
den 29. oktober.
Ved ankomst ser den flade
grå bygning umiddelbart
ikke ud af meget, vi var nogle
stykker der rent faktisk kørte
forbi, til gengæld venter der
noget af en overraskelse inden døre og især ude bagtil.
2.000 kvm bolig der er
gennemtænkt ned i mindste
detalje, som eksempelvis de

lave vinduer i børnehøjde,
hvor de mindste kan følge
med i når mor og far kommer
og går.
En fladskærm i entreen,
der byder velkommen og informerer om dagens menu,
aktiviteter og andre brugbare oplysninger.
Lysindfaldet fra de mange
gulv til loft vinduespartier og
ovenlys gør rummene ekstra
imødekommende og indbydende.
Den 10.000 kvm store legeplads i flere niveauer, er
endnu ikke helt færdig.
Blandt andet mangler der en
cykelbane, som børnene har
været med til at planlægge.
Ideerne for legepladsen er
nemlig blevet til i et samarbejde mellem børn, pædagoger og kunstnergruppen
Konvoj.
»Det samarbejde med
Konvoj, Anders og Peter, er

simpelthen det bedste jeg
har været med til. Børnene
går og taler om at cykelbanen
kommer i 2009, og hvornår
er det år 2009, og de lærer noget ved hele processen,« fortæller Helle Kastrup, der er
daglig leder af børnehuset.
Børnehuset Søndergaard
er med til at sætte nye standarder for børnehuse.
Og så er der tilmed tale
om modulbyggeri til en overkommelig pris, som i fremtiden ikke gerne skulle få problemer med råd og svamp.
Børnehuset, har nu 140
børn, men får plads til 160
børn mellem 0 og 5 år.
Særligt ved børnehuset er at
børn og voksne fordelt i fem
teams/lejligheder får muligheden for at fordybe sig i det
nære, samtidig med at man
kan udfolde sig i det store
rum.
Huset rummer også som

Børnehuset Søndergaard giver børnene mulighed for at finde det nære i de fem små
teams - også kaldet lejligheder - mens de stadigvæk har mulighed for også at udfolde
sig i det store rum.

noget
særligt
specielle
læringsrum, der skal understøtte arbejdet med de pæda-

gogiske læreplaner, samt
multirum og spisecafé. Alt i
alt en drømme arbejdsplads

og forhåbentlig også et miljø
som især børnene vil nyde
godt af.

