
12 Sydkysten SYD   /   30. MAJ 2017

Åbningstider: Mandag-Fredag 9.00-17.30 - Lørdag 9.00-13.00Åbningstider: Mandag-Fredag 9.00-17.30 - Lørdag 9.00-13.00

DEMI DEKK Ultimate 
vinduesmaling

2,7 L før 749.- nu 561,75
0,68 L før 299.- nu 224,25

DEMI DEKK Ultimate 
Heldækkende træbeskyttelse

4,5 L før 999.- nu 749,25
0,9 L før 289.- nu 216,75

Jotun Mur 
Olieforstærket Facademaling 

9 L før 999.- nu 759,25

Jotun Butinox Futura 
Heldækkende Træbeskyttelse 

(PROFF UDGAVE AF 
DEMI DEKK ULTIMATE)

9 L før 1299.- nu 974,25 

2,7 L før 499.- nu 249,50

Husk altid 
FRI levering 

til alle borgere 
i Solrød 

Kommune
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Konkurrence -
Kom ind og deltag i konkurrencen 
om denne fjernstyrede Mercedes AMG bil. 
Der trækkes lod Lørdag d. 17 Juni. 
Alle kunder kan deltage i konkurrencen. 

Vi holder åbent Pinsedag (søndag den 4/6) og 

2. pinsedag (mandag den 5/6) 

fra klokken 10.00 – 14.00

SPAR 250I0 
på Følgende varer

, 2��� �����, 1. og 2.Over Bølgen 2A
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I kontordelen i WAVES udlejes
kontorlokaler/klinikker i for-
skellige størrelser. Der er ele-
vator, fælles køkken & toiletter.

• Fleksible indretninger

• Gode p-muligheder

• Direkte adgang fra Waves

• Tæt på offentlig transport

• Ejes af DADES
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Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
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Greve: For 7. klasseele-
verne i Greves folkesko-
ler bliver hverdagen i 
den kommende tid en 
smule anderledes. Ele-
verne skal nemlig delta-
ge i en trivsels-bootcamp, 
som har fokus på motion 
og bevægelse i undervis-
ningen. 

Bootcampen er udviklet i 
samarbejde med Skoleglæ-
de.nu, der står for undervis-
ning samt undervisnings-
materiale. Det er i første 
omgang kun 7. klasserne, 
som får glæde af initiativet. 
Men alle lærere fra 5. – 8. 
klasse får viden og værktø-
jer, som de efter bootcam-
pen kan bruge i den daglige 
undervisning på de øvrige 
klassetrin. 

- Jeg er rigtig glad for, at 
vi har fået Skoleglæde.nu til 
at komme og undervise. De 
er specialiseret i at udvikle 
metoder som øger elevernes 
læring, trivsel og motivati-
on. Jeg håber derfor, vi kan 
få en masse ud af det her, 
som vi kan bruge i under-
visningen efterfølgende, 
siger formand for Børne- og 
Ungeudvalget, Henrik Klem 
Lassen (LA).

Bootcampen starter med 

en fi re timer lang workshop, 
hvor elever og lærere får ny 

viden om blandt andet mo-
tivation og samarbejde. Ele-

verne skal i løbet af works-
hoppen også prøve kræfter 

med f itnessboksning og 
andre øvelser. De næste tre 
uger skal både elever og læ-
rere selv bruge øvelser fra 
www.skoleglæde.nu tre gan-
ge om dagen i 10 minutter af 
gangen. 

Kathrine og Olivia på 
13 år går til daglig i 7.C på 
Hedelyskolen. De er netop 
begyndt på bootcampen, og 
de synes begge, at det er et 
spændende initiativ.

- Det er spændende at 
prøve noget nyt i stedet for 
den normale hverdag. Og 
så er det dejligt at komme 
mere ud og være sammen 
på kryds og tværs i klassen. 
Det bliver sjovt at arbejde 
videre med øvelserne, og vi 
tror, det kan forbedre fælles-
skabet i klassen, lyder det 
optimistisk fra de to piger.

Elever i Greve skal dyrke motion 
tre gange dagligt
Folkeskoleelever i Greve Kommune kan se frem til en mere aktiv skoledag med tre daglige 
motions-øvelser. Det skal gøre eleverne gladere og dygtigere

Solrød: Det var igen i 
år en succes, da Solrød 
Støttecenter, som er et 
støttecenter for voksne 
psykisk udviklingshæm-
mede, afholdt den årlige 
forårsfest.

125 feststemte deltage-
re fra Solrød, Køge, Borup, 
Stevns og Greve var mødt op 
for at hygge sig med hinan-
den og spise noget lækkert 
mad. 

- Det er en fest, som alle 
deltagere ser frem til hvert 
år. I år havde vi besøg af DJ 
Lina fra Solrød, som stod 
for musikken, og der var et 
stort lotteri, som var sponso-
reret af mange af de lokale 
butikker i Solrød, fortæller 
Marlene Hansen, der er en 
af festarrangørerne fra Job- 
og Socialcentret i Solrød 
Kommune. 

Hvert år bliver der et lille 
overskud fra lotteriet, som 
bliver brugt på at give bru-
gerne af Solrød Støttecenter 
nogle oplevelser ud over det 
sædvanlige. 

- Alle borgerne i Solrød 
Støttecenter ser frem til at 
kunne deltage i et arrange-
ment fra overskuddet, siger 
Marlene Hansen, som sen-
der en kæmpe tak til de bu-
tikker, der har sponsoreret 
fl otte gaver til festen.

Forårsfest 
i støtte-
centeret

For 7. klasseeleverne i Greves folkeskoler bliver hverdagen i den kommende tid en smule an-
derledes. Eleverne skal nemlig deltage i en trivsels-bootcamp, som har fokus på motion og 
bevægelse i undervisningen. 


