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Få gratis designer-
solbriller med styrke
Når du køber designerbriller fra 1495 kr.

Skynd dig. Kun til 12. maj

Bestil synsprøve på louisnielsen.dk eller på telefon 7013 0111

 

              
              
              

1. maj-morgen
i Skælskør

Alle er velkomne – tag børnene med!
Gratis morgenkaffe med morgenbrød

Sted: Skælskør Bådelaugs Klubhus på havnen
Tid: 8.00-11.00

Tema: Kommunalvalget i 2013!

Program:

  8:15  Thomas Clausen, Ø 
  8:45  Lene Wibroe. SF
  9:15  Anders Nielsen, 3F Storebælt
  9:45  Kinesisk lotteri med fi ne præmier
10:15  Steen Andresen, Skælskør Lokalråd.
11:00  Tak for i dag - fortsat god 1. maj.

Underholdningen leveres 
af Stig Thorup Rasmussen

Vi ses på Guldagergaard kl. 17,00.
(grillen er tændt til medbragt mad.)

Arrangeret af
Socialdemokraterne i Skælskør

 Slagelse Storebælt Enhedslisten
  

SKÆLSKØR/SLAGELSE: Der 
var feststemning i Slagelse 
Hallen lørdag eftermiddag, 
hvor Danse-Huset ved Miri-
am Sørensen holdt forårsbal.

Omkring 200 dansere i alle 
aldre var i løbet af ballet på 
gulvet for at vise, hvad de har 
trænet på hele vinteren. Her 
blev vist flere forskellige 
dansegenre fra hip hop og 
mgp-style til standard og 
street. 

Det er Danse-Husets første 
sæson i Slagelse og Skælskør, 
der her blev afsluttet. Og helt 

slut er det så alligevel ikke, 
for Miriam Sørensen tilbyder 
sommerdans i begge byer 
med start i Skælskør tirsdag 
den 30,. april. Se hele pro-
grammet på: www.danse-hu-
set.dk. 

Flot og festlig dansedag 

Voksne par i bedste vild med dans-stil under Danse-Husets forårsbbal i Slagelse Hallen lørdag. Foto: Poul Hansen 
Danse-Husets yngste på opvisnings-
gulvet. Foto: Poul Hansen 

Se fl ere billeder på
www.vdonline.dk

Af Steen Andresen

SKÆLSKØR: Det var både en 
sorgens og forventningens 
dag i Nordea på Nytorv. Der 
var afskedsreception efter 
næsten otte år i Skælskør for 
filialdirektør Jane Rowland, 
der tiltræder en stilling som 
leder af servicefilialen af 
Nordea i Slagelse. Dette sker 

i tråd med lukning af filialen i 
Skælskør, der lægges sam-
men med Korsør pr. 27. maj.

På billedet fra receptions-
dagen i Nordea i Skælskør 
ses fra venstre: Filialdirektør 
i Korsør Heidi Holck, Pia Ej-
lersen, Thomas Nørregaard, 
Jane Rowland og Søren Niel-
sen.

Sidste arbejdsdag 
på Nytorv

Jane Rowland sagde farvel til Nordea Skælskør filialen torsdag. Hun har fået ny 
stilling i Nordea Slagelse. 


