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Erhvervs Award med
underholdning i top
AWARD: Begivenheden er et vigtigt signal om sammenhold
i erhvervslivet, siger
storsponsor, der har
gjort det muligt at
præsentere hitmagere fra det tidligere
Tøsedrengene.

Omsorgsklovnen Kikka fik alle til at grine. 

Alle blev klovne for en dag
SLAGELSE: Omsorgsklovnen Kikka har været på besøg på
plejecentret Blomstergården, hvor hun med højt humør sørgede for, at alle på rekordtid blev klovne.
- Det var festligt og fornøjeligt, og så havde vi underholdning med vores violinist Gunnar Pedersen, som spillede til
alle de gode, gamle sange, som de fleste ældre kan udenad,
beretter idrætskonsulent og demensvenne-instruktør Bente Nørgaard.

Af Arne Svendsen
SLAGELSE: Rammerne er på
plads, husorkestret POPlic
Service er med igen og en ny
konferencier, Martin Brygmann, står på spring for at
sikre en god aften, når der
afholdes Erhvervs Awards
8. november på Gardehusarkasernen.
Nu er den musikalske underholdning også sikret,
idet revisionsfirmaet Beierholm i Slagelse har gjort det
muligt at præsentere Anne
Dorte Michelsen og Maria
Bramsen på scenen med en
perlerække af hits, blandt
andet fra deres tid i Tøsedrengene.
Men der ligger meget mere
i arrangementet end blot en
festlig aften, fremgår det af
en udsendt meddelelse fra
Slagelse Erhvervscenter.
- Vi skal huset at rose dem,
der gør det godt, og det er
vigtigt, at vi i erhvervslivet
møder hinanden på andre
fronter end vi plejer. Det er
en anden måde at opnå fortrolighed med samarbejdspartnere på. Og så sender
det et stærkt signal, når vi i
kommunen kan stå samlet
om noget, siger Jens Jørgen
Bay Simonsen, partner i
Beierholm.

Privatfoto

På rundtur i den gamle skole

Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen vil underholde med en perlerække af hits, blandt andet fra deres
tid i Tøsedrengene.
Han siger videre, at vi skal
blive endnu bedre til at bruge hinanden, ikke kun lokalt, men også regionalt.
- Hvis det skal lykkes, skal
der være nogle, der løber
forrest og det kunne være
sjovt, hvis det kunne være
Slagelse, siger han.

Næsten udsolgt

Der er stor opbakning til arrangementet.
- Vi har plads til godt 100
ekstra gæster i år, 450 i alt.
Næsten alle billetter er allerede solgte, men vi har stadig et par ledige sponsorater
til de hurtige, siger en glad
Morten Hass Augustsen, erhvervskonsulent i Slagelse
Erhvervscenter og primus
motor på eventen.

Han er meget opmærksom
på at udvikle arrangementet. Derfor glæder han sig
over, at der i år er en ekstra
pris, hvor der bliver sat fokus på klima og miljø, samt
at der er en ny lokation for
festen, så ambitionen om at
komme rundt i kommunen
fastholdes.
Samtidig er det Morten
Hass Augustsen magtpåliggende, at benytte sig af
lokale samarbejdspartnere
til at løfte den praktiske del
af festen. En fest, der vel at
mærke udelukkende er finansieret via erhvervslivets
sponsorater.

Indstil kandidater nu

De fem priser, der skal uddeles til Erhvervs Awards

i år, er Iværksætterprisen,
Initiativprisen ved Slagelse
Erhvervsråd, PwC’s Eksportpris, JCI Slagelse Grangia Erhvervsprisen samt
Sydbank og SK Forsynings
Klima- og Miljøpris.
Netop nu er der åbent
for indstilling af kandidater til Iværksætterprisen,
Grangia
Erhvervsprisen
samt Klima- og Miljøprisen. Læs mere på slagelseerhvervscenter.dk
om,
hvordan du indstiller en
kandidat til en eller flere af
priserne.
Vil du som erhvervsaktør gerne deltage i årets Erhvervs Awards som sponsor, og dermed gæst, skal du
blot kontakte Morten Hass
Augustsen.

FLAKKEBJERG: Udenadslære, skolegang hver anden dag,
fedtemadder og lokum i gården er på programmet, når der
mandag den 1. juli kl. 11 er arrangeret omvisning på Flakkebjerg Skolemuseum.
Her er der også mulighed for at blive undervist af fru Nielsens stand-in i at grifle på tavle og skrive med blæk.
Flakkebjerg Skolemuseum har til huse i Flakkebjerg Forskole fra 1904. Den hører til blandt de ældste i Danmark og
fremstår nu som en unik ramme for mere end 100 års skolehistorie.
Forskolerne blev opført som et supplement til landsbyskoler med overfyldte klasser. Børnene gik tre år i forskolen og
blev derefter flyttet til landsbyskolen, hvor de gik i fire år.
Flakkebjerg Forskole fungerede indtil 1962 og har siden 1981
været museum.
Skolebygningen er indrettet med en central indgang, skolestue mod syd og lærerindens bolig mod nord. Her er to små
stuer, et køkken, spisekammer og et lille kælderrum.
Soveværelset er på 1. sal. I en mindre bygning ved siden
af er lokummerne og et vaskehus. Til skolen hører en have.
Omviseren fortæller også om forskolelærerinde fru Ingeborg Nielsen. Hun virkede som lærer i næsten 50 år, fra hun
blev ansat i 1915 til skolen lukkede i 1962. Derefter blev hun
boende indtil 1979, hvor hun flyttede på plejehjem.
Omvisningen varer cirka en time, og det koster 50 kroner
at gå med. Børn under 18 år deltager gratis.
Tilmelding er nødvendig. Billetter skal købes på billetexpressen eller bestilles på telefonnr. 5943 2353 senest onsdag den 26. juni kl. 12.
Skolemuseet ligger på Gimlingevej 2, Flakkebjerg, 4200
Slagelse.
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FODER OG
UDSTYR TIL:
Hest – Rytter – Hund & Kat

MADAM BAGGER-MENU I JUNI

Gnaver – Stald – Fold – Strøelse

serveret med pighvarcreme og ærteskud

Høns – Får – Gris – Kvæg

DYRENES
ELDORADO
Specialbutik for foder, rideudstyr og tilbehør

Rugvænget 30 - Slagelse - tlf. 58 52 63 53
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30. Lørdag 9.00-14.00. Søndag 10.00-14.00

Bagt torsk

❧

Kalvefi let eller kalvemørbrad

ledsaget af bagte løg og nye danske kartofler
(kalvemørbrad + 45 kr.)

❧

Panna cotta

hertil sorbet og marinerede jordbær

275 kr.

(tillæg for kalvemørbrad kr. 45)

www.madambagger.dk
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