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FREDAG
10.00: Rønnebærhus Aktivi-

tetscenter og Daghjem: Al-
sang v. Anna Sinding. 

11.00-11.45: Rundforbi Svøm-
mehal: Havfruesvømning. 

18.30: Birkerød Idrætscenter: 
Flying Superkids besøger 
Birkerød. 

LØRDAG
11.00-15.30: Rude Skov: Ju-

niorrollespil for 8-13 årige. 
Mødested: p-pladsen ved 
Femsølyng, Hørsholm 
Kongevej. Husk madpakke. 
Forældre er velkomne til at 
spille med. Arr: Rollespils-
fabrikken.dk.

FREDAG
Birkerød Bio
10.45 & 12.45: Den lille  

afskyelige snemand
11.00 & 12.30: Gooseboy
14.15: Toy Story
14.30: Mugge og vejfesten
16.00: Valhalla
16.15: Maleficent: Mistress of 

Evil
18.00: Downton Abbey
18.30: Jagtsæson
20.15: Gemini Man
20.30: Joker

Reprise Teatret 
13.00: Mugge og vejfesten
15.15: Edmond
17.45: Jagtsæson
20.00: Downton Abbey

LØRDAG
Birkerød Bio
12.30: Gooseboy
12.45: Den lille  

afskyelige snemand
14.15: Toy Story
14.30: Mugge og vejfesten
16.00: Valhalla
16.15: Maleficent: Mistress of 

Evil
18.00: Downton Abbey
18.30: Jagtsæson
20.15: Gemini Man
20.30: Joker

Reprise Teatret 
13.00: Mugge og vejfesten
15.15: Edmond
17.45: Jagtsæson
20.00: Downton Abbey

Frederiksborg Amts Avis 
bringer dagligt »Tid og 
Sted« for Rudersdal Kom-
mune. Har du et offentligt 
arrangement i kommunen, 
så skriv til os på ruders-
dal@sn.dk. 

BIOGRAFER

LIVET: Selvom krop-
pen måske ikke 
længere kan klare 
en jitterbug, kan 
hænderne godt 
klappe med, når der 
er populær musik 
i lokalet. Det viste 
et veloplagt publi-
kum på Plejecentret 
Sjælsø, da Karin 
og Klaus Strand-
Holm forleden kom 
forbi Birkerød med 
deres TV-aktuelle 
musikquiz  
»Tip Et Hit«.

RUDERSDAL: Fødderne vip-
pede i takt, og der blev klap-
pet ivrigt, da Klaus Strand-
Holm fra pop- og rockgrup-
pen »Klaus & Servants«, 
sammen med sin hustru 
Karin forleden kom forbi 
plejecentret Sjælsø i Birke-

rød med deres TV-aktuelle 
musikquiz »Tip Et Hit«.

I TV-versionen, der lige 
har afsluttet tredje sæson på 
DK4, har publikum hjemme 
i stuerne kunnet synge og 
gætte med, når Klaus & Ser-
vants sammen med en ræk-
ke folkekære kunstnere som 
Dorthe Kollo, Torben Len-
dager, Bjørn Tidmand og 
Dario Campeotto har sunget 
hits og slagere fra flere årti-
er. Og de populære evergre-
ens har givetvis givet lyst til 
at tage en svingom eller to 
hjemme i stuerne. 

Men i sidste weekend var 
det altså live-versionen, der 
kom forbi Birkerød og fik hu-
møret i top på plejecentret 
Sjælsø, det fortæller Rosa 
Fritzemeier fra foreningen 
Plejecentret Sjælsøs Venner.

- Vi havde bestilt Klaus og 
Karin Strand-Holm til at 
komme og underholde be-
boerne og pårørende, der 
hyggede sig i et par timer og 
gættede med på de spørgs-
mål, som fru Karin stille-

de. Imens spillede og sang 
Klaus Strand-Holm kendte 
melodier og ørehængere fra 
de seneste fem årtier. Og 
bagefter, mens krydserne 
på tipskuponerne blev talt 
op, blev kaffe og kage indta-
get og Klaus Strand-Holm 
spillede nogle af sine egne 
hits – blandt andet »Bank tre 
gange« og »Herstedvester«, 
fortæller Rosa Fritzemeier.

Hun oplyser, at selvom 
bentøjet måske ikke virke-
de helt hos nogle beboere, 
så kunne alle alligevel få 
en svingom, og der var også 
godt gang i klappe-hænder-
ne.

- Der blev virkelig klappet 
og grinet igennem, inden 
Karin og Klaus Strand-
Holm efter to ekstranum-
re kunne pakke guitar og 
lydanlæg sammen og rejse 
videre på deres Danmarks-
turne. Det var virkelig godt, 
understreger Rosa Fritzem-
eier på vegne af Plejecentret 
Sjælsøs Venner.

RAM 

Selvom man sidder kørestol eller benene bare ikke længere kan klare 
de samme dansetrin som for år tilbage, er det ingen forhindring for 
at vippe i takt med fødderne og klappe med hænderne, når der er 
musik i lokalet. Og det gjorde beboerne på Plejecenter Sjælsø.

Musik og gætterier 
på plejecentret

Karin og Klaus Strand-Holm er i øjeblikket på Danmarksturné med 
tv-quizzen »Tip Et Hit«. I weekenden var de forbi Plejecenter Sjælsø.

Debat

RUDERSDAL: Prisen på to-
bak er igen blevet et varmt 
emne i medierne og blandt 
politikere.  

Tidligere på året, og især 
under valgkampen så det 
ellers ud til, at de fleste par-
tier kunne se det åbenlyst 
fornuftige i at sætte prisen 
på tobak op til 60 kroner for 
en pakke cigaretter.

Desværre lægger rege-
ringens udspil kun op til en 
mindre afgiftsstigning ved 
de kommende finanslovs-
forhandlinger. 

Frem til 2023 skal en pak-

ke cigaretter - af flere om-
gange -  stige til omkring en 
halvtredser, ser det ud til! 

Regeringens logik er, at 
en lille prisstigning vil 
bringe flere penge til den 
evigt slunkne statskasse. 

Men det vil ikke få ret 
mange til at ændre deres 
rygevaner – især hos børn 
og unge.

Hver dag begynder 40 
børn og unge at ryge. 

Og hver anden af dem, der 
bliver ved, ender med at dø 
af det. 

De fleste rygere begynder 
at ryge som en del af ung-
domslivet. Derfor er det os 

voksne, der har ansvaret 
for at gøre det så svært at 
begynde.

Ingen eksperter er i tvivl 
om, at højere priser på to-
bak er det mest effektive 
vi kan gøre, for at beskytte 
børn og unge mod at blive 
afhængige af tobak. Det si-
ger de unge selv. 

Men det hjælper ikke at 
sætte prisen op med et par 
kroner hist og pist. 

I Kræftens Bekæmpel-
se mener vi, at der skal en 
20’er oven i prisen på en 
pakke cigaretter NU, og at 
prisen herefter skal stige 
hurtigt til omkring 90 kro-

ner for en pakke cigaretter. 
Og prisstigningen skal 

selvfølgelig gælde alle for-
mer for tobak. Salg af e-ci-
garetter, tyggetobak og 
snus skal forbydes.  

Men går det ikke ud over 
de fattigste?

Lad mig slå fast: At hol-
de prisen på tobak nede er 
ikke at gøre de svageste i 
samfundet en tjeneste. 

Jo, der er flere i denne 
gruppe, der ryger. Men 
der er også flere, der bliver 
syge af tobakken. 

Det skal vi gøre noget 
ved, og vil vi uligheden i 
sundhed til livs, så skal pri-

sen på tobak op. 
Men selvfølgelig skal der 

være hjælp til at skære ned 
på forbruget eller helt at 
stoppe, det er klart.

Jo færre syge og færre 
døde, desto flere hænder på 
arbejdsmarkedet – også til 
sundhedssektoren.

Vi hjælper ingen ved at 
gøre tobakken billig. 

Sæt prisen op – for vores 
børn og unges skyld.

 

Sri Sai Das
Civilingeniør og  formand 
Kræftens Bekæmpelse i 

Rudersdal 

For børn og unges skyld skal prisen på tobak op

HOLTE: Kom og lav dit eget cirkus 
med den erfarne billedkunstner 
og kunstformidler Mette Wille, der 
guider og inspirerer børn og voksne 
i en kreativ workshop.

Sådan lyder det i en pressemedde-
lelse fra Gl. Holtegaard.

Arrangementer er på søndag den 
20. oktober, hvor børn og barnlige 
sjæle kan komme forbi og lave deres 
eget cirkus i en skotøjsæske. 

- Der er tale om en kreativ works-
hop, hvor vi dykker ned i cirkusuni-
verset, slipper fantasien løs og klip-
pe-klistrer vores helt eget cirkus. 
Workshoppens idé er at give delta-
gerne et nyt blik kunsthallens aktu-
elle udstilling »CIRKUS«, samtidig 
med, at de guides til at finde deres 
ege billedmæssige udtryk inspireret 
af cirkusmotivernes centrale plads 
i kunsthistorien fra det moderne 

gennembrud til samtidskunsten i 
dag - fra Tolouse-Lautrec til Tal R, 
skriver Gl. Holtegaard i invitationen 

og pressemeddelelsen.
Workshoppen på Gl. Holtegaard 

holdes på søndag fra klokken 13.00-

16.00. Det koster 25 kroner for børn 
mellem 6 og 18 år. Voksne skal betale 
65 kroner for entré, mens seniorer 
og studerende slipper en rund tier 
billigere - altså med 55 kroner. Gl. 
Holtegaards KLUBmedlemmer får 
oplevelsen gratis.

Der er et begrænset antal pladser, 
og de fordeles efter først til møl-
le-princippet, oplyser Gl. Holte-
gaard.

Interesserede kan købe billet på 
hjemmesiden: www.glholtegaard.
dk                RAM

Gl. Holtegaard skaber i øjeblikket ram-
merne om udstillingen »CIRKUS«. I den 
forbindelse inviteres til kreativ workshop 
for børn og barnlige sjæle i efterårsferien. 
Det er her på søndag den 20. oktober.   
Foto: Gl. Holtegaard

Workshop: Slip cirkusfantasien løs


