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Mandag d. 22. septeMber
Kl. 21.00: Fodbold
 brønshøj vs. Horsens
Kl. 21.30: nyheder
Kl. 22.00:  en steppeulvs  

beretning (1)
Kl. 22.30: d-O-K (1)

Kanal Hovedstaden og på nettet

se mere på 
www.tv-bella.dk

Lækker mad - bragt til dig

Tlf. 7015 1030

 Buffet
  Pr. kuvert

 100,-
  Før op til 228,-

TID til selv at nyde aftenen...

HappyDay Deal
Forret

Dampet laks med spidskål

Buffet
Kylling Pomodoro
Porchetta italiensk steg
Rosa kalvesteg med salvie
Græsk tzatziki

Saltbagte kartofler med aïoli 

Efterårssalat med spidskål,
grønkål, rødløg, figner og dadler

Blomkålscouscous med pinje- 
kerner og salattern

Dessert
Æblekage med blomme med 
lakrids, creme fraice og crunch

Tilbud
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Bestil inden
1. oktober 
kl. 18.00

Forret +
Dessert  I alt  35,-

Undgå tomme
stolerækker

- bestil din annonce på
kultursiderne

Servicetjek af lungerne
HELBRED. Ligesom bilen og cyklen skal tjekkes af og til, så skal kroppen dybest set også. På Hjorte-
spring Bibliotek kan man få målt lungefunktionen, ens blodsukker, vægten, fedtprocenten,  krop-
salderen og blodtrykket. Det finder sted mandag den 29. september klokken 14 til 18, og det sker
i et samarbejde med Sundhedscentret og Sundt Venskab. Man møder bare frem, og der kan være
lidt ventetid.                      jøn

Foredrag. Camilla 
Semlov giver gode råd 
på biblioteket.

Det er der mange, der kender,
når mor og far er blevet skilt.
Det bliver til en opvækst i to 
hjem, hos to forældre hver for 
sig, og tit med to sæt regler 
også.  Men hvordan er det så 
egentlig, at man sikrer sine 
børn en tryg opvækst som 
delebørn? 

Det fortæller social- og 
familierådgiver Camilla 

Semlov en masse om ved 
et arrangement på Herlev 
Bibliotek torsdag den 25.
september klokken 19. Hun 
tager udgangspunkt i sin bog 
’Det næstbedste - når far og 
mor ikke bor sammen’, som 
udkom sidste år.

Blev selv skilt
Foredraget til mennesker, der 
måske står over for at blive 
skilt eller er midt i en skils-
misse, kommer fra en, som 
selv har prøvet det. Camilla 
Semlov brød sin dengang 

fire-årige søns fundament op 
i 2004.  Hun erkendte, at skils-
missen var den eneste udvej 
på et samliv, der ikke læn-
gere fungerede. Der opkræves 
entré i forbindelse med fore-
draget. Billetter kan købes 
forud på Herlev Bibliotek.

Når mor og far
går fra hinanden

CAMILLA SEMLOV. Et foredrag om at tage hånd om børnene, når mor og far skal skilles. PR-foto

 Af Jørgen Nielsen

Foredrag.  Præstebro 
Sogns tidligere sogne-
præst Arne Bechmann 
er i Bethania.

Herlev er aldrig sluppet helt,
det kan også være svært, og 
nu vender pensioneret sog-
nepræst Arne Bechmann til-

bage til Herlev for at fortælle 
om en rejse til Efesos i Tyrkiet.
Det sker ved et eftermiddags-
møde i Bethania på Herlev-
gårdsvej 28 på fredag, den 19.
september klokken 14 til 16.

Inden for det seneste år 
har Bechmann været rundt 
i den vestlige del af Tyrkiet,
som er rig på lokaliteter, hvor 
kristendommens første tid 

udspillede sig.  Et af de bedst 
bevarede byområder er net-
op Efesos, der i antikken var 
ferieby for romerske officerer,
men også hjemsted for nogle 
af de kristne menigheder.
Ikke bare fortællinger. Også 
kaffe i løbet af eftermiddagen,
lyder det glade budskab.

Sognepræst går igen

TILBAGE. Tidligere sognepræst Arne Bechmann kommer til Herlev engang imellem. Nu for at 
holde foredrag. Arkivfoto: Henrik Lüthcke

HerlevTeater

Herlev teater skyder den nye sæson 2014/15 i gang med familieforestillingen Bo Bedre. 
Herlev teater byder desuden på følgende forestillinger: Bølle-Bob onsdag den 8. oktober kl. 17  

(få billetter), Jeg hedder Bente tirsdag den 28. oktober kl. 20(få billetter), Lovesong Mandag den  
10. november kl. 20 (få billetter), HMS Pinafore Tirsdag den 22. januar kl. 20(udsolgt), Mord på Skackholm Slot

onsdag den 4. februar kl. 20(udsolgt), Deadline torsdag den 19. februar kl. 19(udsolgt),  
Bang og Betty onsdag den 11. marts kl. 20, Kvinde kend dit skab tirsdag den 17. marts kl. 20

Se mere på www.herlevteater.dk eller ring på 23707373 og få tilsendt vores program.

præsenterer

Det prisvindende teater letter på hustagene
og tilbyder et smugkig ind til livet, som vi
lever det indenfor hjemmets fire vægge.

Producent: Mungo Park
Medvirkende: Maria Rich,  
Nicolai Jandorf og  
Anders Budde  
Christensen

Bo Bedre
Mandag d. 6. okt. kl. 20

Bølle-Bob
Onsdag d. 8. okt. 
kl. 17.00

Han er grov, men han er sjov… Det 
var han først på bånd, så på film og 
nu også på teater. Efter forestillingen 
skriver de medvirkende autografer.

Medvirkende: Thomas Jensen, Liv 
Stevns Petersen, Skuespillere fra Det 
Danske Musicalakademi
Producent: Media Management

Billetpris:

Børn og unge 
under 25 år:  

50 kr.  
Voksne: 150 kr.

Billetbestilling:  
www.herlevteater.dk  

eller 23707373

 Af Jørgen Nielsen


