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Fremgang for
batfællesskab

Sport

Marginalerne var mod Vestegnen Bordtennis
Bordtennis: Marginalerne har ikke rigtig været
med bordtennisfællesskabet Vestegnen på det
seneste.
I kampen ude mod Kvik
Næstved måtte Vestegnen
se sig besejret 2-5, efter at
holdet havde tabt to opgør
med 11-9 i femte og afgørende sæt.
Men samlet var der fremgang for Vestegnen, som

på hjemmebane led et knusende nederlag på 0-5 mod
netop Kvik Næstved.

Få kampe tilbage
Med en smule held va r
Vestegnen ret så overraskende kommet foran 3-1.
Viktor Frederiksson vandt
3-1 og Gustaf Ericsson 3-0.
Jesper Dahl måtte herefter
se sig besejret 1-3, ligesom
han også tabte 0-3, så sam-

let led Vestegnen nederlag.
For Vestegnen resterer
blot tre spillerunder – mod
Roskilde og København,
og så hjemmekampen mod
Stigadivisionens bundprop
Søhøjlandet. Denne kamp
mandag 11. februar kl. 19.00
skal ganske enkelt overleves
for at forblive over nedrykningsstregen.
jh
Jesper Dahl, eneste danske spiller på førsteholdet i Vestegnen
Bordtennis, tabte mod Kvik Næstved, men er utvivlsomt sammen med holdkammeraterne helt på toppen i den afgørende
bundkamp mod Søhøjlandet mandag 11. februar i Greve
Idræts Center
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Greve Privatskole
Så er det nu!
Enkelte ledige pladser i
forskoleklasse/bh.kl. (fra 6 år)
med skolestart i aug 2014
Greve Privatskole får mange henvendelser
om optagelse af elever til skolestart i forskoleklasse/børnehaveklasse (barnet fylder
6 år), hvorfor skolen ekstraordinært opretter en 3. forskoleklasse pr. august 2014.

Komplet
brille fra

100 kr.
Inkl. enkeltstyrkeglas

Komplet
brille fra

350 kr.

Inkl. glas med glidende overgang

Velkommen til en ny og
flot butik i Waves!
Husk vi har åbent hver
søndag kl. 10-15

Indskrivningen er godt i gang, og er De
interesseret i at få Deres barn optaget til
dette skoleår, bedes De rette henvendelse
til skolen snarest. Der afholdes et stort
informationsmøde onsdag d. 20. marts kl.
17.30 på skolen for nye elevers forældre til
skolestart 2014.

Skolen tilbyder:
• Kvaliﬁcerede og stabile lærere
• Lærerteam til det videre forløb
tilknyttet allerede i forskoleklassen
• faglig relevant undervisning
• løbende skriftlig evaluering
• en skolegang med både faglige og
sociale oplevelser
• moderne it-faciliteter
• lejrskoler og hytteture i hele skoleforløbet
• et trygt miljø med nært skole-hjemsamarbejde
• moderne lokaler og undervisningsmaterialer (nyere indskolings hus for
forskole kl. til 2.kl)
• skolefritidsordning fra maj 2014 med
kreativitet og gode fysiske rammer
Indhent informationsmateriale ved
henvendelse til:

Bestil synsprøve på louisnielsen.dk
eller på telefon 7013 0111
Hundige · WAVES · Butiksindehaver Mohammed Haddad

Brille til 100 kr. inkluderer standard Pentax enkeltstyrkeglas (indeks 1.5), førpris 195-495 kr. Glas med glidende overgang koster yderligere 250 kr., førpris 700 kr. (standard Pentax
Brille til 100 kr. inkluderer standard Pentax enkeltstyrkeglas (indeks 1.5), førpris 195-495 kr. Glas med glidende overgang koster yderligere 250 kr., førpris 700 kr. (standard Pentax
glas med glidende overgang, indeks 1.5). Tilbuddet kan ikke kombineres med KompletPris, 60+ eller tilbud og gælder til den 24. februar 2013. © 2012 Specsavers Optical Group.
glas med glidende overgang, indeks 1.5). Tilbuddet kan ikke kombineres med KompletPris, 60+ eller tilbud og gælder til den 3. februar 2013. © 2012 Specsavers Optical Group.
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