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Nyt fra Slagelse Kommune

Har dit forbrug af alkohol eller rusmidler 
taget overhånd?

Åben anonym rådgivning : 
Mandag-torsdag kl. 9-12
Torsdag tillige kl. 14.30-17.30 

Et gratis tilbud!
Du kan henvende dig til Slagelse Kommunes 
Misbrugscenter, hvis du har brug for rådgivning eller 
behandling – det kræver ingen henvisning.

I de forskellige enheder, tilbyder vi specialiseret behandling 
i forhold til overforbrug eller afhængighed af alkohol- og 
rusmidler.

Sammen med dig afklarer vi hvad dit behov måtte være. Det 
kan være alt fra individuelle samtaler, medicinsk behandling 
til et mere intensivt dagbehandlingstilbud.

Her fi nder du os
Ingemannsvej 22, 4200 Slagelse, Tlf. 58 57 48 90
misbrugscentret@slagelse.dk
www.misbrugscentret.dk 

ADVOKATVAGTEN
Mandag fra kl. 17.00-18.00 (fremmøde senest kl. 17.30)  
kan De gratis få mundtlige råd vedrørende dagligdagens 

juridiske problemer, uden at opgive navn og adresse.
CENTRALBIBLIOTEKET

Mødelokalet - Stenstuegade 3 - 4200 Slagelse
Slagelse Advokaternes Retshjælp

Lukket i juli og december måned

Ndr. Stationsvej 14, Slagelse
Tlf. 58 52 13 75

Overfor busterminalen, parkering i gården

H. J. ERIKSEN, AUT. KLINISKE

TANDTEKNIKERE

 Medlem af Landsforeningen af aut. Kliniske Tandteknikere

FULD TILFREDSHED 
ELLER PENGENE TILBAGE..!

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

TANDPROTESER
MED TRYGHEDSGARANTI

www.tpt.dk

Slagelse
Smedegade 1 · Tlf. 58 52 22 37

Dianalund
Rosenvej 11 · Tlf. 58 26 40 35

20 års brancheerfaring
Kvalitet og godt håndværk er vores varemærke

Håndklæder og 
badeforhæng 
der matcher

GRAT-
IS

opmåling

Medlem af
- udvalg der passer til alle hjem - ring og få besøg

"Undskyld vi afbryder…" Det 
har sammenslutningen 20-
05 valgt at kalde deres udstil-
ling i Røde Tårn i Slagelse, 
hvor der er var fernisering 
fredag. Gruppen består af 
Lene Lundgaard - maleri,   
Anni Fiil - papir,  Søren Mad-
sen - maleri og foto,  Mette 
Folmer - glas.   Gæsteudstil-
ler er  Klaus Titze. Han arbej-
der med pil og fletværk, som 
han fletter i organiske for-

mer, blandet med beton.
Det er ikke første gang sam-
menslutningen udstiller i det 
gamle elværk, men gruppen 
er så begejstrede for de ram-
mer, muligheder og udfor-
dringer de får ved at udstille i 
disse rå lokaler, at de blev 
glade, da muligheden bød sig 
igen, fortæller  Lene Lundga-
ard.

Kunstnerne har skiftedes til 
at være til stede i udstillin-

gens åbningstid, og søndag d. 
24. februar vil  Lene Lundga-
ard fortæller om arbejdspro-
cessen til sine værker i blad-
form/maleri. Søndag d. 3. 
marts vil Mette Folmer vise 
rundt og fortælle om sin glas-

kunst.
Udstillingen kan sesfrem til  
3. marts. Åbningstider: fre-, 
lør-, søndag kl. 13-17  i  Røde 
Tårn, Sdr. Stationsvej 1, Sla-
gelse.

Foto: Evan Hemmingsen

20-05 udstiller 
i Røde Tårn Dansere fra Danse-Huset i 

Slagelse deltog nylig i Dan-
markspremieren på solo-
dans, som er et nyt tiltag   i 
Danmark, under organisatio-
nen De Danske Danseskoler.
Der blev ved denne premiere 
danset chachacha, hvor dan-
serne fra Danse-Huset kla-
rede sig rigtig flot.
Signe Christensen blev nr. 8 i 
junior mester-rækken

Johanne Jensen blev nr. 3 i 
junior A-rækken
Julie Kjæp blev nr. 5 i junior 
A-rækken
Det var første gang at pigerne 
stillede op i en turnering, og 
denne dag var det alle ni-
veauer der dansede mod hin-
anden i inddelte alderskate-
gorier, børn, junior og voks-
ne.

Dansere deltog i premiere
på ny turneringsform

Over hele landet er der stor in-
teresse for at få tjekket, hvad 
guldsmykkerne er værd, og 
kigger man på Sydvestsjælland 
er Slagelse topscorer. Det er 
nemlig den by i hele området, 
hvor man finder den største 
mængde guld frem fra gem-
merne. Og hvis man håber på at 
kunne veksle sit guld til drøm-
merejsen, så kan man allerede 
godt booke ferien. Tal fra Guld-
Adam viser nemlig, at folk fra 
Slagelse i gennemsnit får vur-
deret deres samlet mængde 
guld til lige over  5.100 kroner, 
mens Skælskør følger efter 
med 4.700 kroner. Det er over 

landsgennemsnittet på 3750 
kroner. Men bor man i Korsør 
eller Fuglebjerg, så må man ta-
ge til takke med en vurderingen 
på omkring 3.500 kroner. 
- Vi har virkelig kunnet mærke, 
at der har været fuld tryk på 
vurderingerne specielt i Sla-
gelse og Skælskør. Og som tal-
lene viser, så er der forskelle 
på, hvor meget folk tager med 
til vurderingerne. I Slagelse 
kommer der langt mere 18 ka-
rats guld til vurdering end i fx 
Fuglebjerg, og det afspejler sig 
selvfølgelig i den højere vurde-
ring, siger GuldAdams kommu-
nikationschef, Jan Sturm.

Foruden alle dem som vil have 
tjekket værdien af deres smyk-
ker, så dukker der faktisk også 
mange op, som vil være sikker 
på, at deres smykker nu også er 
ægte.

Vender tilbage
Har man ikke nået at få en gra-
tis vurdering af sine smykker, 
så er der mulighed igen, når 

GuldAdam vender tilbage d. 23. 
februar på Hotel Frederik D.II i 
Slagelse fra 10-16 og Fugle-
bjerg Kro fra 10-16, søndag d. 
24. på Hotel Postgaarden i 
Skælskør fra 10-16 og mandag 
d. 25. på Hotel Jens Baggesen i 
Korsør fra 10-15. Til vurderin-
gen skal man blot huske gyldig 
billed-id og kontooplysninger. 

Slagelse er 
guldtopscorer
Folk fra Slagelse kommer med mest guld til 
vurderinger og giver baghjul til byerne i 
området, oplyser firmaet Guld Adam

Tal fra GuldAdam viser   at folk fra Slagelse i gennemsnit får vurderet deres samlet 
mængde guld til lige over  5.100 kroner,

Inden længe er det sæson for 
konfirmationer, og med det 
følger for mange unge konfir-
mander en dejlig fest.

 Fest er igen lig med indby-
delser, bordkort, flotte opsæt-
ninger med servietter, bord-
pynt og meget andet, men 
hvor og hvordan skal man lige 
begynde.

En mulighed kunne være at 
tage forbi Festbutikken & 
Vemmelev Festudlejning på 
Slagelse Landevej på lørdag 
mellem klokken 10-14.

Da er både Bettina og Jørgen 
Damgaard nemlig klar til at 

vise de sidste nye tendenser 
og farver frem inden for alt, 
hvad der er relevant for at 
gøre festbordet til en succes.

Er man ikke i forvejen   me-
ster i at folde servietter eller 
lave kreative bordkort, hjæl-
per Bettina Damgaard gerne 
med et par gode fif.

Som noget nyt kan Festbu-
tikken også levere en apsis til 
seksmeterteltet.  En slags bue 
til at løfte festteltet med til en 
flottere form, ligesom der nu 
også er mulighed for at leje en 
bar, som både kan bruges in-
dendørs og udendørs.

Inspiration til 
forårets konfirmationer

Så slot og krea-
tivt kan det gø-
res. Og hvilken 
forboldglad kon-
firmand ville ikke 
blive glad over 
denne borddæk-
ning.


