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Vindere af gavekort
Følgende heldige har vundet gavekort til centret:

Vi ønsker tillykke, og gavekortet kan afhentes på Herlev Bladet, 

Herlev Bygade 39, mod fremvisning af gyldig legitimation.

Carl Hansen
Hjortespringvej 62

Henrik Sundstrup
Digestykket 47

Henning Vorbo
Snedronningevej 30

Inge Grundahl
Købelevvej 4

Inge Larsen
Hækmosen 80 E

Tove Nielsen
Herlev Bygade 5

Alice Jensen
Bøgebakken 11

L. Steengaard
Stordyssen 15

Viola Kristensen
Kommenhaven 3

Bilal Said
Gåseholmvej 97

HERLEV BYMIDTE BUTIKSCENTER
www.herlevcenter.dk

Julegaven

GULD · SØLV · URE
Herlev Torv 19 · 44 94 27 28

www.guldsmed-holmer.dk
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Hvor skal Herlevs nye
hjertestarter op?

Send et forslag

Donation. Nykredit 
donerer en hjertestar-
ter til Herlev, men hvor 
skal den hænge?

Herlev får sig en hjertestar-
ter mere spørgsmålet er bare,
hvor den skal hænges op.

Det er Nykredit i Herlev, der 
donerer hjertestarteren.

»Vi har valgt en hjertestar-
ter, fordi har erfaret i Herlev,
at det virker« siger Torben 
Valsø Holm, der er centerdi-
rektør hos Nykredit i Herlev.

Send dit forslag
Han opfordrer alle, der har 
et godt bud på, hvor en hjer-
testarter vil gøre mest gavn 
til at sende et forslag til ham 
inden den 8. januar 2014.

Herefter vil en jury bestå-
ende af Torben Valsø Holm 
selv og Herlev Bladets redak-
tør, Mette Lyhne, vælge hvor 
hjertestarteren skal op.

Der er som udgangspunkt 
ingen grænser for, hvem der 
kan søge om at få hjertesta-
teren. Eneste betingel-
se er, at det er et 

sted, hvor der ofte er en stør-
re forsamling af mennesker.

Ansøgninger sendes til 
tovh@nykredit.dk, skriv ”hjer-
testarter” i emnefeltet.

Vinderen offentliggøres i 
Herlev Bladet.

 Af Mette Lyhne

VED DU HVOR HJERTE-
STARTEREN SKAL VÆRE?

Så send en ansøgning inden 
den 8. januar til 
tovh@nykredit.dk

FAKTA

Jul. Weekenden byder 
på fortællinger fra Ras 
og underholdning af 
Torsten Søgaard.

Så kom julemåneden så langt 
frem, at man skal til at tage 
alt det med højtiden mere 
alvorligt. Hjulmandens Hus 
har åbent denne december,

og det betyder gode historier 
og fortællinger om lørdagen 
og underholdning om søn-
dagen.   I den kommende 
weekend er der åbent mellem 
klokken 13 og 16.

Lørdag byder på fortællin-
ger, og det er ingen ringere 
end formand for huset, Store 
Ras, som er klar med de gode 
historier.  Søndag klokken 14 
og 15 bliver det pianisten Tor-

sten Søgaard, der er klar til 
underholdningen. En af vete-
ranerne i Hjulmandens Hus i 
øvrigt. Allersidste omgang er 
så weekenden efter. Og den 
markerer samtidig, at Store 
Ras stopper som formand.

Næstsidste omgang i
Hjulmandens Hus

JUL MED RAS. Det er ved at være sidste chance, hvis man skal opleve Store Ras stadig i rol-
len som formand for Hjulmandens Hus. Lørdag fortæller han gode historier i huset. Søndag 
underholder pianisten Torsten Søgaard.  Foto: H. Lüthcke.

 Af Jørgen Nielsen


