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Oplevelser

Greve: Julen er hjerter-
nes fest. Men i nogle fa-
milier er det også her, at
de voksne beslutter sig
for at blive skilt. Og hvor-
dan deler man som for-
ældre så samværet med
børnene, så de alligevel
forbliver hele? Der er
hjælp at hente.

Familierådgiver Camilla

Semlov udgav i efteråret en
bog om dette emne. Hun ta-
ger her dels udgangspunkt i
sine 14 års erfaring som fa-
milierådgiver, hvor hun råd-
giver forældre og børn, som
oplever familiebrud, dels i
sine egne erfaringer som
dele- og bonusforælder.

Camilla Semlov holder
foredrag for forældre, som

står foran, under eller efter
et brud. Her giver hun skils-
misseforældrene en tro på og
en viden om, at de kan give
deres børn en tryg opvækst
trods tilværelsen som dele-
børn.

Og hun giver gode råd om,
hvordan man bedst muligt
sikrer, at børnene vokser op
som hele mennesker, selv om

de lever en delt tilværelse.
Det sker onsdag den 15.

januar kl. 19-21 på Karls-
lunde Bibliotek. Prisen for
foredraget er 30 kr. Billetter
kan købes online på Greve-
Bib.dk eller på kommunens 
tre biblioteker.

Når far og mor ikke mere bor sammen
Familierådgiver Camilla Semlov holder foredrag på Karlslunde Bibliotek

Camilla Semlov giver gode råd om, hvordan man kan give
sine børn en tryg opvækst trods tilværelsen som delebørn.

Solrød: Programmet for
forårets arrangementer
på Solrød Bibliotek er
netop udkommet.

I denne vinter/forår har
du mulighed for at møde
læge Charlotte Bech, der
bl.a. har skrevet succesbo-
gen ”Hormoner i balance”.
Hun vil give kvinder i over-
gangsalderen tips til at kom-
me af med hedeturene, over-
vægten og trætheden.

Igen i år kan du komme
til bogcafé på biblioteket.
De bedste bøger fra 2013 er
samlet og giver dig en rej-
se gennem bogsæsonen. Så

mangler du inspiration til
gode læseoplevelser, så kom 
til en uformel aften med kaf-
fe, kage og masse ord.

En af de forfattere, der
udkom med en bog i 2013,
er Martin Kongstad, og
ham kan du møde til en
spændende forfatteraften
i april. Martin Kongstad
sætter spørgsmålstegn ved
det monogame parforhold og
vil med udgangspunkt i sin
nyeste roman lægge op til
debat. Kom og få rystet din
opfattelse.

Solrød-borger Betina Gjøl,
som til dagligt er souschef i

en daginstitution, vil klæde 
forældre på til et liv med et
vuggestuebarn. Hun vil give
gode råd om, hvad du kan
forvente dig af personalet,
og hvordan hverdagen ty-
pisk fungerer i en daginsti-
tution.

I maj kan du få hjælp til at
blive en bedre fotograf, når
fotograf Michael Altschul
kommer med sine mange
tips og tricks til at gøre dine
feriebilleder endnu bedre.
Tag gerne dit kamera el-
ler mobiltelefon med og få
personlig rådgivning af Mi-
chael.

På Solrød Bibliotek elsker
man  at quizze og vil gerne
invitere dig med. Så mener
du at være Solrøds klogeste
hoved og har lyst til en sjov
aften med flotte præmier, så
tilmeld dit hold af to perso-
ner og lad spillet begynde.

Som en tidlig start på

sommeren kan du i juni
komme til endnu en bog-
café. Denne gang er der lagt
vægt på gode ferieromaner -
de bøger, du må have med i
kufferten og nyde ved swim-
mingpoolen.

Du kan læse mere om de
enkelte arrangementer på
www.solbib.dk eller kom-
me forbi Solrød Bibliotek og
hente programmet. 

Forårets program på Solrød Bibliotek klar
Man kan læse mere om de enkelte arrangementer på www.solbib.dk

Programmet for forårets
arrangementer på Solrød
Bibliotek er udkommet.

Hundefrisør
Nina Dimon Bendtsen

Hundesalonen i Tune www.hundefrisør-ninadimon.dk

Tune Bygade 26
4030 Tune

Tlf. 24 67 30 60
Åbent alle hverdage
Tidsbestilling ml. kl. 9-16

HAVEKOMPAGNIET
Din lokale havemand udfører:

• Træfældning/beskæring • Havepleje/haveanlæg

• Brolægning/flisearbejde • Tagpapbelægning

Ring alle ugens dage fra 7 til 20 til Flemming

Flink, effektiv og fair.

Tlf. 61 79 05 47
www.have-kompagniet.dk

Håndværkerbyen 23 · 2670 Greve · Tlf. 43 90 10 76

www.zink.dk

Aut. el-installatør

Alt el-arbejde udføres

• Naturgas
• Fjernvarme
• Blik- og VVS entrepriser
• Renovering af badeværelser
• Vandbehandlingsanlæg
• Totalentrepriser
• Vagtordning

VI ER 
EKSPERTER
INDENFOR

Jens Kjærgaard Larsen VVS A/S  -  Vævergangen 21 - 2690 Karlslunde
Tlf.: 4615 1520  -  E-mail: vvs@jkl-vvs.dk  -  Web: www.jkl-vvs.dk

RING OG FÅ ET

GODT TILBUDVI ER
EKSPERTER
INDENFOR

Hjælp til det meste i boligen...

FAGMANDEN

AAlltt ell-aarrbbeejjddee uuddfføørreess

Bliv en del af
Sydkystens Fagmand
BOOK EN ANNONCE:

Pris 650,- pr. indrykning hveranden uge
Pris 500,- pr. indrykning hver uge

Priserne er inkl. farve, ex. moms.
Annoncen vil samtidig kunne ses på Sydkysten.dk

med direkte link til din hjemmeside.


