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JÆGERSBORG ALLÉ 
MIDTPUNKT

DET ER OS MED:

DET STORE UDVALG

NESCAFE GULD
SAMPAK 200 G. GLAS 
OG 200 G. REFILL
IALT 400 G.

pr. pk.

8995

Et Skjern Bank MILJØLÅN 
giver dig ekstra besparelser

Som områdets selvstændige, lokale bank vil vi gerne 
hjælpe boligejerne her på egnen med at spare penge. 
Derfor har vi oprettet en udlånspulje på 50 mio. kroner, 
som vi har øremærket til miljøforbedringer på private 
ejendomme.

Lånene stilles til rådighed for forbedringsprojekter, 
udarbejdet i samarbejde med Cleantech fra DONG

Energy, som hjælper dig med at finde den rigtige løsning 
og samtidig står for hele processen. 

Der er tale om attraktive lån med en variabel rente på 
kun 4,95% p.a. og lave etableringsomkostninger. Skjern 
Banks MILJØLÅN er derfor ofte særdeles konkurrence-
dygtige, selv sammenlignet med lån i fx Totalkredit, 
som vi naturligvis også gerne formidler.

Kontakt en af vores kunderådgivere så i sammen kan 
udfylde et datablad til Cleantech fra DONG Energy eller 
start med at læse mere om Cleantech fra DONG Energy 
og Skjern Bank MILJØLÅN på www.skjernbank.dk

Er du varm på miljøforbedringer?

VIND EN 
TERMOFOTOGRAFERING 
AF DIT EGET HUS!

Udfyld kuponen på 
www.skjernbank.dk 
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Støttemure og trapper
skaber meget spæn-

dende haveoplevelser
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STJERNETRÆF  Traditionen tro 
har børnehaverne Asylet, Ade-

laide, Elverhøj og Skovhuset 
afholdt fodboldturnering, som 
i år blev vundet suverænt af de 
små talenter fra Skovhuset.

Talenter i svøb
Adelaide har også holdt opvisningsshow på cykel. Her viser to 
piger, hvad de har lært i løbet af sæsonen.

Af Mikael Østergaard

SHOW  Publikum er bænket og 
allerede godt i gang med pop-
corn og saftevand, da showet 
sættes i gang. 

”Velkommen til MGP 
2010!”

Susanne Sloth, pædagog for 
de ældste elever på Søgårds-
skolen, og hendes medvært, 
10-årige Jacob, stråler i scene-
lyset, da de byder velkommen 
og introducerer Søgårdssko-
lens MGP 2010.

Det er fjerde år i træk, at 
skolens elever kaster sig ud i 
den klassiske dyst, og som de 
foregående år er det den musi-
kalske begejstring, der driver 
værket. 

Dagens program består af ti 
sange, hvoraf de fi re opføres af 
solister.

Inden sidste nummer forla-
der musiklærer Poul Busekist 
fra Søgårdsskolen og Michael 
Dahl Hansen fra Gentofte 

Musikskole scenen. De har 
akkompagneret de ni første 
sange, men nu er turen kom-
met til bandet The Little Tur-
keys, som består af Mikkel, 
Mattias, Marcus og Jonas, og 

de står selv for både musik og 
sang. Det er nummeret 'Slap 
off', som de ruller ud over sce-
nekanten med sikker brug af 
bas, guitar, trommer, perkus-
sion og vokal.

Den præstation indbringer 
The Little Turkeys titlen som 
vinder af Søgårdsskolens MGP 
2010, mens dommerne giver 
Anna andenpladsen og Cecilie 
og Laura tredjepladsen.

Scenen på skoleskemaet

Asta, Maria og Jacob er på scenen uden vaklen. Når man går 
på Søgårdsskolen, er der også en god chance for, at man har 
prøvet det fl ere gange.

Yes! Vi vandt! Med pokal og cd’er som vinderpræmier jubler The Little Tyrkeys over sejren i 
Søgårdsskolens MGP 2010.

Carl-Christian var også med i musical-opsætningen af 'Jung-
lebogen' og er nærmest rutineret, da han synger 'Det rent og 
skært nødvendige'.

Af Mikael Østergaard

OLYMPISK  Basketball, ringrid-
ning i kørestol og fl ødebolle-
kast var blandt de seks disci-
pliner, da beboerne på Holme-
gårdsparken afholdt OL 2010. 
Og selvfølgelig blev legene ind-
ledt med at tænde den olympi-
ske fakkel. 

Vejret var perfekt med var-
megrader og høj sol, og del-
tagerne viste stor entusiasme, 
ivrigt bakket op af medarbej-
dere, pårørende og frivillige. 
Alle OL-deltagere følte sig som 

vindere og kunne efter præsta-
tionen nyde sommerens første 
isvaffel fra Aktivitetscentrets 
bod.

Olympiske højder
Beboerne på Holmegårdsparken har 
afholdt OL i utraditionelle discipliner

Ikke så ring' endda.      

Bolden sendes usvigeligt sikkert i kurven.       

Den olympiske fakkel er tændt og bæres ind på stadion.       

SOLSKIN  Tager du mere sol, 
end din hud kan tåle, får du en 
advarsel. Solarierne i det nye 
Clubtan Sol på Strandvejen 
68b i Hellerup scanner nem-
lig din hud, når du lægger dig 
i solen, og mængden af sol ind-
stilles efter, hvad du kan tåle i 
forhold til din hudtype.

Solbadning er blevet lidt af et 
fyord, og derfor har indehaver af 
Clubtan Sol, EvaLind Birgisson, 

som den første i Hellerup inve-
steret i de nye intelligente sole.
Solcentret, som åbnede i maj, 
er en integreret del af wellnes-
scentret EvaLind Hår & Make-
up. EvaLind Birgisson siger: 

"Det skal være gennemført 
nydelse og velvære at komme 
her. Nu kan man både få sty-
let sit hår, ordnet neglene og 
brunet kroppen på en sikker 
måde".

Det nye solcenter ligger 
mellem Dondon Sushi og Arte-
mide ved Rotunden. Åbnings-

tiderne er 8-21, maskinerne 
tager dankort, og der er over-
vågning og telefonisk hotline.

Nyt solcenter 
på Strandvejen 
scanner din hud

EvaLind Birgisson udvider nu sit welnesscenter på Strandvejen 
med et solarium, der kan scanne huden.

Søgårdsskolens MGP 
viser, hvad skolen 
og børnene er gode 
til

Har du en nyhed  - Send os et tip

www.villabyerne.dk
 Døgnet rundt

www.villabyerne.dk


