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FORÅRSCAMP PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE FOR FOR 7. OG 8.-KLASSEELEVER        
 

Hårslev Efterskole afholder traditionen tro Forårscamp, i år d. 08.-09.april 2017 
 

Hårslev Efterskole inviterer i påskeferien store drenge og piger til et aktivt døgn på skolen. Campen er et 
tilbud til elever, der gerne vil tilbringe to dage og en nat med andre drenge og piger fra 7. og 8. klasse. 
Eleverne vil opleve nogle meget aktive dage med sjove og spændende aktiviteter på en efterskole, 
hvor undervisning, linjefag og fritidsaktiviteter udgør hverdagen i et hjemligt miljø.  
 

- En unik efterskole med høj faglighed og mange traditioner 
 

ESPORT, IDRÆT, FRILUFTSLIV, MEDIE, KREATIV, DRAMA, MUSIK OG MEGET MERE 
 

Læs mere om campen og skolen på www.haarslevefterskole.dk 
 

HÅRSLEV EFTERSKOLE, HÅRSLEVVEJ 33, 4262 SANDVED, TELEFON 2444 6266 
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Af Anders Fallesen

BALANCE: Budgetvejledningen 
frem mod efterårets drøftelser om 
Køge Kommunes økonomi ser i år 
væsentligt mere nådig ud, når man 
sammenligner med udgangspunkt 
i samme tid sidste år.

Her truede det omstridte ompri-
oriteringsbidrag og ukendte milli-
onudgifter til flygtningemodtagel-
sen med at ramme kommunen med 
et brag, inden de værste besparel-
ser dog siden blev afblæst. 

I år er borgmester Flemming 
Christensen (K) forsigtig optimist, 
når han kigger på de nuværende 
økonomiske perspektiver. Ad-

spurgt om, hvorfor det imidlertid 
er nødvendigt at operere med et 
sparekatalog, når økonomien over-
ordnet er robust, når arbejdsløshe-
den falder, og jordsalgsindtægter-
ne eksploderer, svarer han:

- Det er det, fordi vores udgifter til 
eksempelvis service på social- og 
sundhedsområdet fortsat er under 
pres, samtidig med at vi bliver flere 

borgere og dermed har et serviceni-
veau, der skal opretholdes. Jeg tror 
også, at det af og til kan være sundt 
for en organisation at vende bun-
ken og kigge på, om der er steder, 
hvor man kan e!ektivisere.

Køge 1. sektion side 2

Budgetprognoser er 
nådige for Køges økonomi

MUSIK: For Anders Steen 
Hansen har musik og den 
gode lyd været omdrejnings-
punkter i det meste af hans 
36-årige liv.

Den lokale tangentspiller 
sørger blandt andet for den 
gode lyd og musikken til 
både Michael Meyerheims 
talkshow og til livekoncer-
ter med Rasmus Seebach, og 
hjemme i sit eget lydstudie 
har han plads til både den 
profesionelle opgave for Lis 
Sørensen og den mere sjo-
ve, når en lokal polterabend 
kigger forbi for at lade en 
vordende brud synge »Våg-
ner i natten«.

Køge 1. sektion side 8-9

God lyd er 
hans vare-
mærke

Foto: Lars Andersen

OPLEVELSER TIL læserne

Dato:  
Torsdag den 18.5. 
kl. 9.30-12.00
Varighed:  
2,5 timer 
Pris:  
kr. 195,- pr. pers.
Mødested:   
Kl. 9.20  
Torvet, 4180 Sorø
Tilmelding:  
Se bagsiden

Byvandring og Sejltur på Sorø SøByvandring starter i byen og Akademihaven, hvor bl.a. Ministerboligen og en 

tidligere amtsgård bliver udpeget . Der bliver fortalt om Sorøs glorværdige 

historie i middelalderen Vi skal se Chr. IV’s indflydelse på byens udformning 

og udvikling og se bygninger bevaret fra hans tid. Nyd derefter turen på 

smukke Sorø Sø - og oplev, natur og den skønne Akademihave fra din plads 

ombord på Lille Claus. Se det nye Parnas med mange aktiviteter. Sorø 

Akademi og de historiske omgivelser fra søsiden. Salg af øl, vin, vand, mad kan medbringes

Kastellet
På rundvisningen får man Kastellets mere end 350 årige historie. Hør 

bl.a. om soldaternes liv i 1700 årene og i krudttårnet hører man om fan-

gerne i fængslet der var der i 30 år i 1800 tallet. Struense var fængslet 

her indtil hans henrettelse i 1772. Vi besøger også Kastelskirken fra 

1704 og hører dens historie. Kastellets volde med Kastelmøllen indgår 

også i rundvisningen.

Dato:  
Torsdag den 4.5. 
kl. 14.00

Varighed:  
1,5 time  
Pris:  
kr. 100,- pr. pers. 
Mødested:   
Kl. 13.50  
Kastellet 1,  
2100 København Ø
Tilmelding:  
Se bagsiden

Audebo PumpestationUnder rundvisningen fortælles om lammefjordens historie og pum-

pestationens centrale rolle i denne. I dag er Lammefjorden med sine 

11.000 tønder land Nordeuropas største inddæmmede areal, svarende 

til 10.000 fodboldbaner. Den har ca. 40 km. ringkanal med dige over 50 

km. åbne og rørlagte vandløb. Audebodæmningen er 2260 m. lang og 

har 3 sluseanlæg med 10 sluseporte i alt.

Dato:  
Torsdag den 1.6. 
kl. 11.00

Varighed:  
2 timer  
Pris:  
kr. 100,- pr. pers. 
Mødested:   
Kl. 10.50  
Nykøbingvej 128,  
4300 Holbæk
Tilmelding:  
Se bagsiden

Rundvisning på Roskilde KlosterMunkekloster, herregård, adeligt jomfrukloster, kulturel og velgørende 

stiftelse. Roskilde Kloster har en helt unik historie og kan føre sin historie 

helt tilbage til begyndelsen af 1200-tallet, hvor der på grunden blev opført 

et stort Dominikanerkloster. Op til Reformationen i 1536 fungerede dette 

såkaldte Sortebrødrekloster som et religiøst centrum, men munkene yde-

de også forsorg og medicinsk hjælp til især den fattige del af Roskildes 

befolkning. Rundvisningen afsluttes med et glas vin og kransekage

Dato:  
Torsdag den 27.4.  
kl. 14.00 
Varighed:  
1 time og 45 min.
Pris:  
kr. 150,- pr. pers. Incl. vin og kransekage

Mødested:   
Kl. 13.50 
Sankt Pederstræde 8, 4000 Roskilde

Tilmelding:  
Se bagsiden

Kulturværftet i HelsingørRundvisningen vil begynde med en Powerpoint præsentation og en 

fortælling om transformationen fra skibsværft til kulturhus og hoved-

bibliotek. Endvidere et omrids af historien i det område vi i dag kender 

som Kulturhavn Kronborg. Herefter vises rundt i Kulturhuset og der vil 

blive et kort visit i biblioteket, i Værftsmuseet og Værftshallerne. Der 

afsluttes med kaffe og kage i cafeen Spisehuset.

Dato:  
Onsdag den 24.5. 
kl. 14.00

Varighed:  
Ca. 2 timer 
Pris:  
kr. 240,- pr. pers. 
Mødested:   
Kl. 13.50  
v/ hovedindgangen til Kulturværftet,  

Allegade 2,  
3000 Helsingør
Tilmelding:  
Se bagsiden

KULTURVÆRFTET 
I HELSINGØR

Dato:  
Torsdag 8.6.  
kl. 11.00 
Varighed:  
Ca. 2 timer  
Pris:  
kr. 160,- pr. pers.
Mødested:   
Kl. 10.50  
Gavnø 2  
4700 Næstved
Tilmelding:  
Se bagsiden

Gavnø Slot og havevandringDet er en historisk oplevelse at gå rundt blandt de smukke, gamle 

malerier og kunstgenstande på slottet. Oplev en rundvisning rundt på det 

helstøbte rokokoslot og I vil se et halvt årtusindes historie med egne øjne! 

Havevandringen i slotsparken: Ikke to sæsoner er ens. Hvert år arrange-

res mere end ½ million blomsterløg i nye formationer og farvespil. Se den 

romantiske rosenhave, skulpturer og monumenter samt sjældne arter af 

planter og træer. Slotsparken blomstrer helt hen til efteråret.

Besøg Bjørn Wiinblads ”Det Blå Hus”
Få en unik oplevelse i Bjørn Wiinblads Det Blå Hus og værksted. Den private 

bolig og atelieret står intakt, som Wiinblad lige var gået ud ad døren. Det smuk-

ke hjem rummer både hans egne værker og ikke mindst hans kunstsamlinger 

fra hele verden. Huset, tegnestuen og værkstedet er propfyldt med kunst, 

skitser og modeller. Flere af Bjørn Wiinblads gamle “malerpiger” har genopta-

get deres gamle hverv og maler igen Wiinblads kendte keramikfigurer. Vi bliver 

delt op i to hold så både Det blå Hus og værkstedet kan opleves på nært hold.

Dato:  
Onsdag 14.6.  
kl. 14.00 
Varighed:  
Ca. 1,5 time  
Pris:  
kr. 165,- pr. pers.
Mødested:   
Kl. 13.50  
Bjørn Wiinblads  
Værksted A/S,  
Højskolevej 5,  
2800 Kgs. Lyngby
Tilmelding:  
Se bagsiden

Gartneri Toftegaard En tur rundt i tomatjunglen med 125 forskellige sorter, der er mulighed 

for at smage undervejs, blå tomater, tomater som hvidløgsfed mv. Der er 

mange anderledes typer. Duft krydderurter, lige fra tandlægeplanten, suk-

ker urten til meget spændende basilikum sorter, salvier, mynter med mere. 

På gartneriet har vi 250 forskellige sorter af krydderurter. Vi skal også 

snakke chili, vi skal rundt i planterne med i alt 150 forskellige chilisorter. 

Det vil være muligt at købe bøger, planter af krydderurter og chili mv.

Dato:  
Torsdag 15.6.  
kl. 14.00 
Varighed:  
Ca. 1,5 timer  
Pris:  
kr. 75,- pr. pers.
Mødested:   
Kl. 13.50  
Højskolevej 5,  
Vedskølle, 4600 Køge
Tilmelding:  
Se bagsiden

Masser af læsertilbud
3. sektion side 7-10

OPLEVELSER TIL læserne

Fregatten Peder Skram og Mastekranen
Kom ombord på Fregatten Peder Skram. Den danske Flådes gamle hoved-

base fra 1600 tallet. Fregatten Peder Skram er det tredje orlogsskib, der 

bærer navn efter den gamle admiral, kaldet ”Danmarks vovehals”. Fregatten 

var en væsentlig del af det danske søforsvar under den kolde krig i perioden 

1966 til 1988. Samtidig vil vi også få adgang til Nyholms mastekran, hvori 

der er indrettet en udstilling af Modelbyggerlaugets modeller og skibe. 

Arrangementet er ikke egnet for gangbesværede da der er mange trapper.

Dato:  
Tirsdag 22.8. 
kl. 14.00 
Varighed:  
Ca. 2 timer  
Pris:  
kr. 150,- pr. pers. 
afsluttes med kaffe og kage
Mødested:   
Kl. 13.50  
Fregatten Peder 
Skram, Elefanten 2, 1439 København K

Tilmelding:  
Se bagsiden

Dato:  
Onsdag 7.6.  
kl. 14.00 
Varighed:  
Ca. 2 timer  
Pris:  
kr. 75,- pr. pers. 
Mødested:   
Kl. 13.50  
Fladholtevej 6, Esholte 4200 Slagelse

Tilmelding:  
Se bagsiden

Skovgaard Mølle- og bagerimuseum
Bageren viser gammelt håndværk, gå på opdagelse i udstillingen, som 

også indebærer en rundtur i Skovsgaard gamle mølle, der er Danmarks 2 

største. Foruden det oprindelige bageri, kan også opleves en rekonstruk-

tion af Vemmetofte Klosters Bageri fra 1880. Museet har samlinger af 

håndværktøj, maskiner, brødvogne og kaner. Møllen som er af typen hol-

landsk vindmølle, stod færdig år 1817. Både møllen og bageriet er knyttet 

til godset Skovgaard. Der serveres kaffe friskbagte boller og kanelsnegle.

Vikingespillet i FrederikssundOplev den spændende historie om Harald Blåtand i Frederikssund Vi-

kingespil og den helt specielle stemning på pladsen. Efter velkomst på 

Valhal Torv, serveres grillmenu på ægte vikingemaner i Langhuset på 

Bopladsen. Arrangementet er ecxl. drikkevarer. Efter maden fortælles 

om Frederikssund Vikingespil – en organisation med over 400 frivillige. 

Forestillingen begynder kl. 20 og kl. 22.10 slutter aftenen med det 

traditionsrige fakkeloptog.

Dato:  
Onsdag 28.6.  
kl. 18.00 
Varighed:  
Ca. 4 timer  
Pris:  
kr. 240,- pr. voksen kr. 90,- pr. barn

Mødested:   
Kl. 17.50  
v/ Runestenen på 
Valhal Torv ved 
indgangsportalen
Tilmelding:  
Se bagsiden

Dato:  
Tirsdag 9.5.  
kl. 11.00 
Varighed:  
Ca. 1,5 time  
Pris:  
kr. 60,- pr. pers. 
Mødested:   
Kl. 10.50  
Pasmergårdsvej  
13-15, 4750 Lundby
Tilmelding:  
Se bagsiden

Rundvisning Grundtvigs mindestuer  og Udby KirkeGrundtvig blev født i Udby præstegård 8. september 1783. Han tilbragte her 

sin barndom indtil han fyldte 9 år og blev sendt til Thyregod for at gå i skole hos 

Laurids Feld. Hushjælpen i præstegården, Malene Jensdatter, vakte Grundtvigs 

interesse for det sjællandske sprog, sagn og historier. I 1811-13 var Grundtvig 

kapellan hos faderen og boede i de rum der nu er indrettet som Mindestuer, 

derefter rundvisning i Udby Kirke.

Frederiksborg Vin AMBA Frederiksborg Vin er en andelsforening som har til formål at producere 

dansk vin af høj kvalitet - rødvin og rosé. Foreningen blev stiftet i 2000 og 

råder over professionelt produktionsudstyr til behandling af druerne fra de 

omkring 1.400 vinstokke. Vi indleder med et besøg i vinmarken og en gen-

nemgang af proceduren i vineriet. Alt imens der fortælles om vinproduktio-

nen i Danmark generelt og hos FBV specielt. Der afsluttes med smagning 

af 3 forskellige vine. Mulighed for at købe vin med hjem til rimelige priser.

Dato:  
Torsdag 22.6.  
kl. 15.00 
Varighed:  
Ca. 2 timer  
Pris:  
kr. 165,- pr. pers.
Mødested:   
Kl. 14.50  
Harløsevej 164,  
3400 Hillerød
Tilmelding:  
Se bagsiden

Foto: Stine Avnbøl 

Foto: Morten Lasskogen

Oplev Sejerø - Lyset og glædens ø
Afgang fra havnen til Sejerø videre med hestevogn til Kulturhuset og 

kirken. Kl. 12.30  serveres frokostplatte på Cafe Spætten, der kan 

købes drikkevarer.
Derefter til Sejerø gåseproduktion og Sejerø Fyr.
Der serveres kaffe og kage inden sejltur retur kl. 18.15 til Havnsø med 

ankomst kl. 19.15

Dato:  
Tirsdag den 30.5 
Kl. 9.50-19.15
Varighed:  
Ca. 9 timer
Pris:  
kr. 650,- pr. pers. 
Mødested:   
Kl. 9.40  
Havnevej 11D,  
Havnsø,  
4591 Føllenslev
Tilmelding:  
Se bagsiden

Byvandring i FrederiksværkByvandringen foregår bl.a. i den centrale del af den enestående industriby. 

Her stod industriens vugge for godt 250 år siden, da man begyndte at ud-

nytte vandkraften fra kanalen til smedehamre, valsemaskiner og krudtmøl-

ler. På turen langs kanalerne og ad de gamle gader, vil vi se på bygninger 

og andre kulturhistoriske levn. Undervejs fortælles om personer der har 

præget byens udvikling. Byvandringen vil fortsætte ud til den gamle port til 

Stålvalseværket hvor historien om stålproduktionen vil blive fortalt.

Dato:  
Onsdag 19.4.  
kl. 14.00 
Varighed:  
Ca. 2 timer  
Pris:  
kr. 90,- pr. pers.
Mødested:   
Kl. 13.50  
foran Gjethuset, 
Gjethusgade 5,  
3300 Frederiksværk
Tilmelding:  
Se bagsiden

Nordsjællands FugleparkBesøg Nordens største fuglepark. Parken er en privat Zoologisk Have 

som blev etableret i 2003. I 2008 blev Fugleparken anerkendt som Zoo. 

Hovedvægten er lagt på fugle med over 250 arter, men der er desuden 

krybdyr og mindre pattedyr. Vi bliver vist rundt i parken og er bl.a. med 

til at fodre lori’er. 
Arrangementet afsluttes med kaffe.

Dato:  
Onsdag den 5.4.  
kl. 14.00

Varighed:  
Ca. 2 timer  
Pris:  
kr. 145,- pr. pers.
Mødested:   
Kl. 13.50 
Sodemarksvej 22, 
3230 Græsted
Tilmelding:  
Se bagsiden

Stra!en skal både omfatte 
bøde og fængsel. Sådan står 
der i et nyt anklageskrift i 
Atea-sagen, hvor tre tidlige-
re it-medarbejdere i Region 
Sjælland er tiltalt for bestik-
kelse. De tiltalte i sagen risi-
kerer op til otte års fængsel.

Indblik DB2 side 1 og 2 

Atea-anklager  
kræver fængsel

Weekend  
3. sektion  
side 4-5

Kunstner 
ser døden  
i øjnene

En tidligere ansat i Faxe 
Kommune har 34 gange fyldt 
benzin på sin egen bil med 
kommunens kort, før det 
blev opdaget. Desuden er 
hun nu dømt for at sparke en 
butiksdetektiv i skridtet.

Faxe 1. sektion side 14 

Stjal benzin  
34 gange  
fra jobbet

Godsejer Peter Henrik Tes-
dorpf går i rette med et sti-
gende antal mountainbike-
re, der kører gennem skov-
bunden i Gjorslev Bøgeskov.

Stevns  
1. sektion side 10

Godsejer til 
kamp mod 
mountainbikes

Faxe  
1. sektion 
side 15

Laura vil  
i byrådet

Foto: Kathrine Harvey
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MUSIK: Han spiller 
både med Rasmus 
Seebach og med X 
Factor-talenterne, 
og så får han både 
Lis Sørensen og en 
vordende brud til at 
synge som engle.  

Af Lars Andersen

KØGE: Laila Hjorth står for-
an mikrofonen med sit ikke 
særligt klædelige brudeslør 
og knuger sig hænder.

- Jeg er så nervøs. Mærk 
mine hænder - de iskolde, si-
ger hun.

Rundt omkring står de 
smilende og fnisende venin-
der, som han set frem til den-
ne del af Lailas polterabend.

Nu skal der nemlig synges.
Vi er i Anders Steen Han-

sens private lydstudie i Øl-
semagle, og mens han tæller 
ned, gør Laila sig klar til at 
synge for på Dodo and the 
Dodos klassiker »Vågner i 
natten«.   

Og det vender vi tilbage til.

Klaveret i centrum
For 36-årige Anders Steen 
Hansen har musikken og 
især klaveret været i cen-
trum det meste af hans liv.

- Jeg begyndte egentlig til 
trommer som 10-årig, men 
min lærer var klassisk ud-
dannet, og jeg mistede hur-
tigt lysten til at sidde og læse 
noder og lave hvirvler på en 
øveblok, fortæller han.

- Heldigvis kunne mine læ-
rer også spille klaver, og det 
viste sig jo at være min rette 
hylde.

Anders fulgte den slagne 
vej via Køge Musikskole, 
MGK (musikalsk grundkur-

sus, red.) og konservatoriet 
i København, hvor han var 
færdig i 2006.

- Siden har jeg så faktisk le-
vet af at spille og har været 
på turné med blandt andre 
Rasmus Seebach, Burhan 

G, Sanne Salomonsen og 
Christopher, og senest var vi 
på tur med Noah, fortæller 
han.

- Det handler jo om, at man 
får vist i starten, hvad man 
kan, og så får man ellers job 

via jungletrommerne.
- Vi er faktisk ikke så man-

ge keyboardspillere her-
hjemme, og så er jeg måske 
også lidt ekstra efterspurgt, 
fordi jeg også kan synge kor, 
siger Anders.

Skal være skarp   
Karrieren bag tangenterne 
har også hørt ham ind i den 
eftertragtede tv-verden, 
hvor han er kapelmester for 
bandet i Michael Meyerhe-
ims talkshow, og så er han 
med til de nervepirrende 
bootcamps i X Factor.

- Her gælder det om virke-
lig at være skarp, for det er 
jo kun mig som akkompag-
netør og den enkelte solist, 
der så skal vise sig god nok 
til at komme med i X Factors 
liveshows, forklarer An-
ders.

- Så der skal jeg virkelig 
have tungen lige i munden, 
for det er jo mig, der er den 
professionelle.

Det er han også, når han 
sætter sig om på den anden 
af klaveret - som lydteknike-
ren sit eget lydstudie.

- Det startede så småt for 
omkring ti år siden, hvor 
jeg arbejdede i det studie i 
København, som Cutfather 
også bruger, fortæller An-
ders.

- Her lavede jeg blandt an-
det en del med Basim (tidli-

Anders laver vellyd til både Lis og L

Udstyret i studiet er det bedste af det bedste - alene mikrofonen her 
koster i nærheden af 50.000 kroner. 

I dag er det ikke nok at være musike. Når man skal styre lyden i studiet kræves en god del it-kunsdkab.
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g Linda

Anders Steen Hansen er 
fast mand bag klaveret 
hos mange danske top-
kunstnere - og i sit eget 
lydstudie.   
Foto: Lars Andersen

Den kommende brud Linda Hjorth anede ikke, at hun skulle indsynge en plade i Lydstudiet. 

De andre deltagere i Lindas polterabend slap ikke - de fik lov til at lægge kor på.

Efter de første nerver var kastet væk, blev der sunget igennem på »Vågner i natten«.

gere vinder af X Factor og 
Dansk Melodi Grand Prix, 
red.) og skrev også nogle 
numre til ham.

Tilbage til Køge
For fire år siden blev Anders 
far til sønnen Casper, og fa-
milien blev hurtigt enige 
om, at det var på tide at sige 
farvel til stenbroen.

- Vi fandt det her dejlige 
sted lidt uden for Køge, hvor 
vi både er lidt væk fra Kø-
benhavn og alligevel tæt på, 
siger han.   

- Og så har jeg en dejlig 
base, hvor jeg rigtigt kan 

koble af, når jeg har været 
på turné.

Basen er så også blevet ud-
videt med et totalt professi-
onelt lydstudie i husets ene 
ende, hvor Anders kan få lov 
til at »lege«.

- Jeg har hjulpet Martin 
Brygman med noget sang 
og lavet forskellige ting med 
Lis Sørensen, så det er be-
stemt ikke kun for sjov, siger 
han.

Derfor er studiet også ud-
styret med det bedste, og 
alene sangmikrofonen ko-
ster i nærheden af de 50.000 
kroner.

- Jeg vil tro, at omkring 
70-80 procent af opgaverne 
er med profesionelle, og så 
kører jeg med lidt billige 
tilbud, så almindelige men-
nesker kan komme forbi og 
for eksempel få indspillet 
en sang med en særlig be-
tydning eller til lidt sjov og 
ballade.

Og så er vil tlilbage ved 
Linda med brudesløret.

Lyder næsten prof
Hun får hurtigt glemt ner-
verne, og da omkvædet til 
»Vågner i natten« først spil-
ler løs, kan man godt høre, 
at hun til daglig er musiklæ-
rer, for der bliver sunget 
igennem, så selv Anders 
Steen Hansen ser imponeret 
ud.

- Hold da op Det er jo de 
profesionelle sangere, vi 
har besøg af i dag, siger han, 
mens Linda smilende og 
med knap så kolde hænder 
sætter sig i sofaen og over-
lader mikrofonen til venin-
derne, der får lov til at ind-
synge kor til sangen.

Anders er igen behørigt 
imponeret, og der bliver 
med garanti et minde fra 
en særlig dag, som Linda 
Hjorth godt kan være be-
kendt at sætte på cd-afspille-
ren derhjemme.

     
Selvom der »kun« er tangenter i lydstudiet, kan teknikken klare det 
meste - her spiller Anders Steen Hansen for eksempel spansk guitar 
på klaveret.   


