
Jyderup Bridgeklub 
Åbent Hus arrangement 

Søndag d. 19. februar 
fra kl. 14:00 til ca. 17:00 

 

Jyderup Bridgeklub indbyder alle interesserede til Åbent Hus i Jyderup Hallen 

søndag d. 19. februar kl. 14:00-ca. 17:00. Man behøver ikke at have kendskab til 

bridge for at kunne deltage, idet et klubbens medlemmer vil hjælpe jer 

igennem spillets facetter. 

 

Bridge er et kortspil, der giver god hjernegymnastik, og hvor alle kan deltage, så 

mød op og bliv introduceret til dette fascinerende kortspil. 

En af klubbens medlemmer vil hjælpe dig igennem spillet faser – meldinger og 

spilføring. 

 

Bridge er beslægtet med Whist, og adskiller sig fra andre kortspil ved, at alle 

deltagende par i en turnering spiller de samme kort. På den måde kan 

resultaterne sammenlignes. Det er derfor ikke afgørende om man har gode 

eller dårlige kort. Det er derimod evnen til at melde og spille kortene, der er 

afgørende. 

 

Der er fire spillere ved hvert bord, og den flinke person over for dig er din 

makker. Der spilles med fast makker. 

 

Klubben tilbyder endvidere bridgeundervisning i perioden februar-maj og 

eventuelt også i august. Så kan man lige nå at være klar til sæsonstart i 

september. Prisen for undervisning er kr. 325. Dette beløb dækker 

omkostningerne til undervisningsmateriale og lærebøger. 

Kontakt Hanne Knudsen, telefon 5927 7761 
 

 PAS PÅ! 

Bridge bliver hurtigt stærkt 

vanedannende 

admin
Gul seddel
Side 2 i dette dokument er fra Jyderup Posten den 14-2-2012.Se vor artikel på side 4 nederst i højre hjørne.



4 Tirsdag den 14. februar 2012

KOMMUNEN: Nu er det
slut med de gammeldags
papirblanketter på flere
områder i Holbæk Kom-
mune. Selvbetjening på
hjemmesiden er eneste mu-

lighed, og Borgerservice er
klar til at hjælpe og vise
vej i den digitale verden,
fortæller kommunens bor-
gerservice i en pressemed-
delelse:

På tre områder bliver det
i slutningen af 2012 obliga-
torisk at betjene sig selv
elektronisk i stedet for via
papirblanketter. Det gæl-
der, når borgerne skal
melde flytning, skrive deres
barn op til pasning eller be-
stille nyt sundhedskort.

Hjælp tilbydes
Holbæk Kommune har

sammen med fire andre
kommuner valgt at starte
tidligere op og samtidig
sætte ind med forskellige
former for hjælp, så bor-
gerne får et forspring til
den digitale verden. Lette
instruktionsvideoer, chat,
telefonisk hotline og vej-
ledning i Borgerservice skal

gøre overgangen så smidig
som muligt. 
- Vi ved, at borgerne er

gode til at betjene sig selv
på nettet, og at mange gør
det allerede i dag. Men
selvfølgelig er der hjælp at
hente, hvis man synes, det
er svært eller utrygt. Vores
medarbejdere i Borgerser-
vice er rigtig skrappe til
det, og de vil meget gerne
guide borgerne igennem,
fortæller Ole Lollike, der er

chef for Borger- og Organi-
sationsservice i Holbæk
Kommune.  

Borgerne i førersædet
Ved at lukke ned for

nogle af papirløsningerne
tager Holbæk Kommune
endnu et vigtigt skridt i ar-
bejdet med selvbetjening. 
- Formålet er at få bor-

gerne i førersædet, så de
selv er herre over, hvornår
de ønsker at benytte vores

service. På www.holbaek.dk
kan de nemt og hurtigt
klare mange af de ting, man
tidligere skulle møde op på
rådhuset for at få ordnet,
siger Ole Lollike. 
Det er planen, at flere

papirblanketter på sigt skal
udgå, men Holbæk Kom-
mune afventer effekten ved
dette første skridt, så erfa-
ringerne skal bruges frem-
adrettet. 

Spar på energien
SPÆNDENDE TILLÆG

Fredag den 2. marts 2012 

sætter vi FOKUS på

MILJØET,
i et stort og spændende tillæg

til Dagbladet nordvestnyt

ANNONCEPRISER:

1/4 side:   kr. 3.000.-
1/2 side:   kr. 4.500.-
1/1 side:   kr. 7.500.-
(incl. farve)

ANNONCEDEADLINE:
Mandag den 27. februar

Vær med til at give dine kunder
indblik i, hvordan man bedst

kan spare på energien og
dermed gavne miljøet.

50.000 læsere dagligt
Kontakt din lokale annonceafdeling :

Nordvestnyt 
Telefon 8888 4300
ann.nv@nordvest.dk

By & Land
Telefon 8888 4330

ann.bl@nordvest.dk

Odsherred Kysten
Telefon 8888 4500

ann.ok@nordvest.dk

Kalundborg Nyt
Telefon 8888 4420

ann.kn@nordvest.dk

Jyderup Posten
Telefon 8888 4450 

ann.jp@nordvest.dk  

SILVAN I HOLBÆK HAR
FÅET KEJSER SOM CHEF
Læs side2

TAGE FÆRDIGMED
KØKKENTJENESTEN
Læs side16

FOCUS-NYHED VISES
FREM I WEEKENDEN
Læs side48

FOTO:PERSKOV JENSEN
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FOTO: PERSKOV JENSEN

By&Land
- din by og din egn

Midtuge
nordvestnyt.dk/byogland
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• Uge 17 • 46. årgang
Onsdag den 27. april 2011

Ledermøde i skobutik førte til, 
at Holbæk går forårsamok

MORTEN KRABBE ER EKSPERT
I LØBESKO
Læs side8

SEJE ZUMBASILD VÆLTER
TØMMERUPHALLEN
Læs side35

RIFT OM BILLETTER TIL
DBUs FODBOLDSKOLER
Læs side37

CHRISTINE HAR SOLGT SIN
SMØRREBRØDSFORR. TIL KARINA
Læs side2

Kalundborg
- din by og din egn

Nyt
nordvestnyt.dk/kalundborgnyt

• Uge 17 • 44. årgang
Tirsdag den 26. april 2011

Cirkus neweis en række toparti-
ikk

en gang, så publikum kan

Vind billetter til
Benneweis

AF ELISA HAUERBACH

Når J.P.Tamsdorf Automo-
biler på lørdag og søndag
slår dørene op for et stor-
stilet åbenthus arrange-

ved et modeshow i showro-
omet hos Ford, for hvor
skulle man ikke kunne bru-
ge et showroom til andet
end at vise biler frem.

Modeshowet der præsen-
f d

Odsherreds
- din by og din egn

Kysten
nordvestnyt.dk/odsherredskysten

• Uge 17 • 37. årgang
Onsdag den 27. april 2011

FØDSELSDAGE I ASNÆS
Flere forretn nger holder fødseldsagssalg

Åbent hus - som samarbejde
på tværs af erhversforeningen

h l Ni l d i N k bi il f l

Nykøbing:

Den kommendeweekends åbent hus

arrangement hos Ford i Nykøbing, demonstrere
r

på bedste vis, hvordande forskelligemedlemm
er

af erhvervsforeningen kanarbejde sammenog

komplementere hinande så resultatet bliver

bedstmuligt.

Jyderup
- din by og din egn

Posten
nordvestnyt.dk/jyderupposten

JOHNNY DAN JØRGENSEN FEJRER
10 ÅR SOM SELVSTÆNDIG
Læs side8

SPORTIGAN STØTTER ALLE,
DER GÅR EFTER DERES MÅL
Læs side3

KNABSTRUP HALLEN ERMED PÅ
DEN SUNDE TREND
Læs side10-11

BUTIKKENMARIANNE FEJRER
6 ÅRS FØDSELSDAG
Læs side9

FOTO:PERSKOV JENSEN
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• Uge 17 • 87. årgang
Tirsdag den 26. april 2011
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Fødselsdag
hos Lagersalg

Indryk samme
annonce i uge 10

i vores distriksblade og få

50%RABAT
på distriksbladenes

mm-priser

GRATIS
FARVER

Orelund, Sjælland 

Diskret og professionel behandling 
på Orelund Gods

– en del af Behandlingscenter Tjele.
Mere end 20 års erfaring med afhængighed 

www. tjele.com/orelund
Døgntelefon 70 20 40 80

Vi har hjulpet tusinder 
til et bedre liv uden 

alkohol og /eller medicin

Alkoholbehandling på Sjælland

Orelund Gods, 
Sjælland 

Kommunen siger 
farvel til papir

Mange, især ældre, har store
problemer med et komme 
i edb-kontakt med kommune,
netbank og det nye NemID 
system. Og derfor kommer der
nu en ny runde »Datastuen for
ældre« i Jyderup.
Foto: Per Jensen (arkiv)

Det offentlige dropper
papir-administration
og især ældre borgere
»efterlades« i edb’ens
vildmark  

AF HENRIK UHRE-PRAHL
hup@nordvest.dk

JYDERUP: - Internettet er
i dag en nødvendighed, som

alle borgere skal kunne be-
tjene sig af. Det har kom-
munerne og staten be-
sluttet, og hvis du ikke kan,
må du få nogen til at
hjælpe dig.
Det er parolen i spareti-

der som disse.
Men Jürgen Berger, for-

mand for Datastuen i Jy-
derup, vil gerne gøre en
aktiv indsats for at hjælp
de ældre medborger med

edb-teknikken. Han ved, at
mange har store problemer
med et komme i kontakt
med kommune, netbank og
det nye NemID system. Og
derfor kommer der nu en
ny runde »Datastuen for
ældre« i Jyderup.
Det er et åbent hus ar-

rangement, hver fredag i
marts mellem kl. 10 og 12. -
og det finder sted i Jyderup
Hallen (indgang B, anden

dør t.v.) Her kan man
komme med de problemer
som man har for at komme
på en computer. Også hvis
maner helt nybegynder, er
man meget velkommen.
Der er ingen tilmelding

til Datastuen - man møder
blot op til de to timer - fra
kl 10 til 12 - datastuen
tager per gang.

Datastue for ældre igen

JYDERUP: Jyderup
Bridgeklub holder
åbent hus på søndag,
den 19. februar. I prak-
sis betyder det fra kl 14
til 17 - og der er ingen
tilmelding, man skal
blot møde op, hvis man
har lyst til at stifte be-
kendtskab med det
ædle kortspil. Arrange-
mentet finder sted i Jy-
derup Hallen.
Bridge er et spil, der

giver god hjernegym-
nastik - og  klubben vil
gerne introducerer in-
teresserede for det gen-
nem et spil eller to:
meldinger og spilføring
inklusive. 
Bridge er beslægtet

med Whist og adskiller
sig fra andre kortspil
ved, at alle deltagende
par i en turnering har
de samme kort - på den
måde kan resultaterne
sammenlignes. Det er
altså ikke afgørende om
man har gode eller
dårlige kort, men deri-
mod evnen til at melde
og spille kortene rigtigt.
Jyderup Bridgeklub

tilbyder i øvrigt bridge-
undervisning i marts,
maj og august - så man
er klar til sæsonstart i
september.

Åbent hus 
i bridge-
klubben

Priseksempel: 24 karat
222 kr. pr gram
18 karat 16kr. pr gram, 
14 karat 12 pr gram
8 karat 4 kr. pr gram

Finsølv 999 – 3,40 kr. pr. gram
Sterling sølv 925 – 3,1 kr. pr. gram

Tretårnet sølv – 2,86 kr. pr. gram
Du får pengene med det
samme - ingen gebyrerPr
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Priseksempel: 24 karat
24 karat 200,- pr. gram

18 karat kr. 180,- pr. gram
14 karat kr. 140,- pr. gram

8 karat kr. 80,- pr. gram
Fin sølv kr. 2,80 pr. gram

Sterling sølv kr. 2,60 pr. gram
Tretårnet sølv kr. 2,33 pr. gram

Du får pengene med det samme 
- ingen gebyrer


