
onsdag den 23. november 2016

onsdag den 23. november 2016 19

Tilbuddene gælder kun 25. november. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
* Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

MØD 
LINSE

KL. 19

ÅBNINGSTIDER: 
MANDAG-TORSDAG 10-19  (FØTEX 8-21)
FREDAG 8-22  (FØTEX 8-22)
LØRDAG-SØNDAG 10-16 (FØTEX 8-21)

65 SPÆNDENDE BUTIKKER
800 GRATIS P-PLADSER
TOG OG BUS LIGE TIL DØREN
WWW.GLOSTRUPSHOPPINGCENTER.DK

SKORINGEN

RESTAURANT SIESTA VERO MODA

PHOTOCARE

Alle billedrammer i butikken -
mange forskellige designs .....
SPAR: 20 %

SPAR

20%
på hele butikken*

SPAR 
OP TIL

50%
på hele butikken*

CHILI KIDS

SPAR

25%
på hele butikken*
Se timetilbud på 

facebook

SPAR

25%
på alt pizza og 

pasta

SPAR

25%
på hele butikken*

CHARLOTTE F

SPAR 20%
på hele butikken*

SPAR 40%
på smykker, 

sko og tasker

KUFFERT SØRENSEN

APOTEKET

PLAZA

SPAR

20%
på alt i butikken*
Undtaget bestillinger og 

reparationer

VISION

SPAR

25%
på alt mad

ZIZZICAFÉ DE LUNE

SPAR

25%
på hele butikken*

undtaget elektronik

SPAR

20%
på hele butikken* 

PAW SKO

SPAR

20%
på hele butikken*

BOG & IDÉ

SPAR

20%
på alle

blækpatroner

INTERSPORT

TØJEKSPERTEN

BR

BARESSO

SPAR

20%
på

SPAR

20%
på alle rammer i butikken

SPAR OP TIL

50%
PÅ TUSINDVIS 

AF VARER

SPAR

50%
på alt 

SUPERDRY

G.S. STORE

20%
på Femilet 

og Chantelle
... ved køb af mere end 1 stk.

20%
på Femilet 

og Chantelle
... ved køb af mere end 1 stk.

20%
på Femilet 

og Chantelle
... ved køb af mere end 1 stk.

BLACK
25. NOVEMBER

Gælder også på br.dk indtil 23.59

Mandag d. 14. novem-
ber var Birthe Frederik-
sen, overlærer på 
Glostrup Skole, på fint 
besøg på Christians-
borg. Her var hun i 
audiens hos dronning 
Margrethe for at takke 
for den fortjenstme-
dalje, hun havde mod-
taget for 40 års tjeneste 
som lærer på Nord-
vangskolen

GLOSTRUP. Allerede i august 
blev medaljen overrakt af 
Glostrups borgmester. Efter-
følgende benyttede Birthe sig 
af den mulighed, modtagere 
af fortjenstmedaljer har, for 
at takke dronning Margrethe 
personligt ved en af de måned-
lige audienser på Christians-
borg.

 - Hvis man har været på 
en skole så længe, så må man 

kunne lide børn, var en af ma-
jestætens bemærkninger til 
Birthe ved audiensen.

Birthe synes i det hele ta-
get, at hun mødte en glad og 
afslappet dronning.

- Jeg synes, at det var sjovt at 
opleve hele setuppet omkring 
det derinde, siger Birthe med 
et smil. En sjov detalje var, at 
kontorchefen, som vejleder 
borgere inden audiensen, 
sagde: ’Nyd det, og vær dig 
selv. Det er den eneste gang, du 
kommer til at opleve det.’ Det 
er slet ikke så fint, som man 
går og siger, fortæller Birthe.

- Man går for eksempel ikke 
baglæns væk fra dronningen, 
og det er kun dronningen, der 
siger De til én.

Birthe har selvfølgelig vist 
medaljen frem i sine 7. og 8. 
klasser, og nogle af eleverne 
fik endda lov at holde den. Nu 
mangler hun blot at skrive sin 
levnedsbeskrivelse og sende 
den til opbevaring i Ordens-
kapitlet, hvor den vil bidrage 
til Danmarks personal- og 
kulturhistoriske samling.JEH

Hæder til lærer på 
Nordvangskolen

Birthe Danielsen har vist medaljen frem på skolen.  Foto: Glostrup Kommune

Et nyt bibliotekssystem er på vej i Brøndby. 
Derfor har bibliotekerne snart lukket i nogle 
dage 

BRØNDBY. Fra tirsdag den 
29. november til og med søn-
dag den 4. december holder 
bibliotekerne i kulturhuse-
ne Brønden og Kilden samt 
Brøndbyvester Bibliotek 
lukket, fordi bibliotekerne 
overgår til et nyt biblioteks-
system.

Onlinetjenesterne www.
brondby-bibliotekerne.dk, 
e-reolen, filmstriben og 
muligheden for at bestille 
materialer hjem via www.
bibliotek.dk  er ligeledes luk-
ket i denne periode. 

Bibliotekerne har til gen-
gæld taget højde for, at lå-
nerne ikke skal aflevere bøger 
i lukkeperioden.

Fra mandag den 21. no-
vember kan man heller ikke 
bestille materialer fra andre 
biblioteker, hverken via Bib-
liotek.dk eller ved persona-
lets hjælp. 

Dog kan man reservere 
Brøndby Bibliotekernes egne 
materialer til og med den 28. 
november. 

Der er åben igen mandag 
den 5. december. 

Hvis man har brug for 
biblioteket i de dage, hvor 
biblioteket holder lukket, 
henviser Brøndby Bibliote-

kerne til Glostrup, Rødovre 
eller Hvidovre Bibliotek, hvor 
man altid kan blive oprettet 
som låner.

Fælles for 96 biblioteker
Bibliotekets nye system hed-
der Cicero og skal holde styr 
på bibliotekernes materia-
ler, men også på adgang til 
de selvbetjente biblioteker, 
adgang til digitale ressourcer 
og diverse andre funktioner. 

Derfor er det nødvendigt 
at lukke både det fysiske og 
de digitale biblioteker ved 
overgangen til Cicero. 

96 af landets 98 kommu-
ner har valgt at satse på det 
nye bibliotekssystem, og det 
anvendes af både biblioteker 
og pædagogiske læringscen-
tre på skolerne.  

Lukkedagene bruges til 
undervisning og træning 
af personalet, og derfor vil 
telefonopringninger til bib-
lioteket ikke blive besvaret i 
lukke perioden.

Kan være problemer
Brøndby Bibliotekerne for-
venter at komme godt igen-
nem overgangen til det nye 
system, men da det er et 
nyudviklet system, forven-

ter Brøndby Bibliotekerne, 
at man i begyndelsen vil 
kunne støde på uhensigts-
mæssigheder og problemer, 
som man dog vil forsøge at 
løse så hurtigt som muligt. 

HLA 

Nyt biblioteks-
system på vej

Brøndby Bibliotekerne går over til nyt bibliotekssystem. Derfor holder bibliotekerne 
lukket nogle dage i slutningen af november/begyndelsen af december. 
 Foto: Brøndby Kommune 

Man kan følge med i over-
gangen til det nye system på 
hjemmesiden www.brond-
by-bibliotekerne.dk og bib-
liotekernes Facebook- og 
Instagramprofiler. 

FAKTA

Det danske kvindelandshold i bordtennis spiller 
EM kvalifikation i Idrættens Hus i den kommen-
de weekend

SPORT. I den kommende 
weekend bliver der mulighed 
for at se det danske kvinde-
landshold i aktion, når det 
skal forsøge at kvalificere sig 
til Europamesterskaberne i 
bordtennis. 

Danmark er kommet i 
pulje med Norge, Island og 
Albanien. Alle kampe afvik-
les lørdag og søndag i Idræt-
tens Hus, Brøndby. 

Kravet for kvalifikation 
til slutrunden er mindst en 
andenplads.

Danmarks hold består 
af Sophie Walløe, Nicoline 
Koefoed, Sofie Egeholt Bank 
og Stefanie Christensen, 
der vandt sølv for hold ved 
de Nordeuropæiske mester-
skaber i maj 2016. 

Norge er favorit til en af 
de to pladser der giver adgang 
til slutrunden, og Danmark 
skulle gerne snuppe den an-
den plads.

Ungt hold
Danmark stiller med et ungt 
hold. Fra 23 år til den 16-åri-
ge Sophie Walløe der sidste 
år spillede og boede i Østrig, 

men i år er vendt hjem til den 
danske turnering. 

Stefanie, Sofie og Nicoline 
spiller både i udlandet, og i 
den danske turnering, så det 
er nogle erfarne spillere, på 
trods af deres unge alder. 

På verdensranglisten er 
spillerne placeret fra nr. 351 
til 544. De norske spillere er 
placeret fra nr. 313 til 655 på. 

Island og Albanien har 
ikke spillere placeret på ver-
densranglisten. 

HLA

Topbordtennis i den 
kommende weekend

Sophie Walløe og resten af kvindernes bordtennislands-
hold spiller i weekenden i Idrættens Hus. Der er gratis 
entré.  Foto:  Pressefoto

Der er gratis adgang til at se 
alle kampe, afvikles i Idræt-
tens Hus.
Kampene afvikles lørdag kl. 
10 og 14, og søndag kl. 14 
spilles den vigtige kamp mod 
Norge. 
Arrangør af stævnet er 
Vestegnens bordtennisklub-
ber, Brøndby og Greve, der 
har deres daglige træning 
i kælderen under Brøndby 
Hallen.

FAKTA
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