
Jyderup Bridgeklub 
 

 

 
  Åbent Hus arrangement 
     lørdag den 6. april 2013 
       fra kl. 14.00 til ca. 17.00 

 

Jyderup Bridgeklub indbyder alle interesserede til Åbent Hus i Jyderup Hallen lørdag 
den 6. april 2013 kl. 14.00-ca. 17.00. Man behøver ikke at have kendskab til bridge for 
at kunne deltage, idet et af klubbens medlemmer vil hjælpe dig gennem 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. Et af klubbens medlemmer vil 
hjælpe dig igennem spillets 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 det afgørende. 
 
Der er 4 spillere ved bordet, og den flinke person over for dig er din makker. Der spilles 
med fast makker. 
 
Klubben regner med at tilbyde bridgeundervisning (12 gange) med start i september  
2013 
 

   Pas På! 

     Bridge bliver hurtigt stærkt vanedannende! 
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Arkivdatabasen Mini-
Arkibas er blevet en 
succes for Svinninge 
Lokalhistoriske 
Forening.

AF Morten D. ChriStenSen
mc@nordvest.dk

Svinninge: Svinninge 
Lokalhistoriske For-
ening, der driver byens 
lokalhistoriske arkiv, har 
haft succes med en elek-
tronisk arkivdatabase på 
internettet.

Det fortalte forenin-
gens formand, Jørgen 
Jensen, i sin beretning 
på generalforsamlingen.

- Vi arbejder nu og 
fremover på at registrere 
og lægge arkivalier på 
Mini-Arkibas. Det er et 
arbejde, der automa-

tisk giver mulighed for 
at søge på vores arki-
valier på nettet. Det er 
en nyhed, der har haft 
mange søgninger det 
første halve år, nemlig 
1.241, og det er et initia-
tiv, som vores kollegaer i 
de andre arkiver er inte-
resseret i, sagde Jørgen 
Jensen.

nye arkivalier
23 medlemmer var 

mødt op til generalfor-
samlingen, hvor der var 
genvalg til alle bestyrel-
sesmedlemmer.

Jørgen Jensen berørte 
i sin beretning også de 
arrangementer, Svin-
ninge Lokalhistoriske 
Forening har organiseret 
i løbet af det seneste år.

Det var blandt andet 
foredragene om Lam-
mefjordens historie og 

arkæologiske fund på 
Svinninge-egnen samt 
besøge på Aggersvold 
Gods og i Hjembæk 
Kirke og Kirkelade.

Jørgen Jensen glæ-
dede sig også over ny-
tilkomne arkivalier 
fra blandt andet Bjer-
regården i Svinninge, 
Kærgården - også kendt 
som Sognefogedgården 
- i Kundby samt fra Gis-
linge Bryggeri.

Til slut takkede for-
manden de frivillige for 
deres indsats, hvor efter 
forsamlingen deltog i ar-
kivleder Trine Desters 
lokalhistoriske quiz med 
spørgsmål fra perioden 
1966 til 2012.

Lokalhistorisk netarkiv hitter

Jyderup Bridgeklub 
inviterer til åbent hus

AF eLiSA hAuerBACh

Jyderup: Lørdag den 
6. april om eftermidda-

gen inviterer Jyderup 
Bridgeklub til åbent hus 
i klubbens lokaler i Jy-
derup Hallen.

Bridge er et kortspil, 
beslægtet med Whist, og 
spilles med deltagerne 
delt op i par. Spillet giver 
hjernen gode udfordrin-

ger, og alle er velkomne 
til at møde op og blive 
præsenteret for spillet. 
Det er ikke nødvendigt 
med forudgående kend-
skab til spillet.

en ny fitness 
cardio dille er nået 
til Danmark og 
ophavsmanden 
kommer til stort  
fitness event i 
Svinninge.

Svinninge: Onsdag 
den 3. april indtager 
manden bag Bokwa Fit-
ness, Paul Mavi Sr. sce-
nen i Svinninge hallen 
og alle kan være med. 

Arrangementet er 
gratis for unge under 
18 år og alt overskud 

af billetsalget går til 
de danske hjertebørn. 
Alle kan bare møde op 
og donere en 50’er i 
døren til hjertebørnene.  
Bokwa Fitness spreder 
sig med hastige skridt 
over hele verden og 
lige nu stormer den af-
sted indover Danmark. 
Mange steder er den al-
lerede nu på højde med 
Zumba Fitness, hvilket 
fortæller om hvor nemt 
Bokwa er. I Bokwa teg-
ner deltagerne bogstaver 
og tal med deres fødder. 
Al musikken er det ny-
este fra hitlisterne og 
stemningen er helt i top. 
Paul Mavi og hans folk 
bag Bokwa Fitness ga-
ranterer en unik aften 
med live DJ’s til at få 
den helt optimale lyd i 
hallen. Når der tidligt på 
aftenen bydes velkom-
men, kan man møde et 
af de lokale hjertebørn 
og crewet bag Bokwa Fit-
ness.

Et verdensnavn 
kommer til Svinninge 
og præsenterer den 
nye fitness-dille

Paul Mavi og hans folk bag Bokwa Fitness afholder stort velgøren-
heds-fitness-arrangement i Svinninge hallen,  den 3. april. 

Åbent hus i bridge-
klubben

A/S Spanvall .Tissøvej 41 . Jorløse . 4490 Jerslev Sj.
Tlf. 70 26 01 81

Man.-tors.: 8.00-16.00 . Fre.: 8.00-13.00 . Lør.: 8.00-12.00

For levering af briketter henviser
vi til vores hjemmeside.

Kun lørdag 
den 6. april

Tilbudene er inkl. 
moms og gælder 
kun den 6. april. 
-så længe lager 
haves.

Hårdtræsbriketter 
pr. palle.  KUN 1.799.- inkl. moms.

Spar op til 

500.-

Lørdag den 6. april er der åbent hus i Jyderup Bridgeklub, der holder til i Jyderup hallen.
Foto: elisa hauerbach
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Grundet renovering på Vandværket 
vil der i dagene 16. - 17. -18. april 2013 

forekomme uregelmæssigheder 
i vandforsyningen

Bestyrelsen

Læs mere på  
www.mørkøvvandværk.dk

Metal 
Nordvestsjælland 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 17. april 2013 kl. 17.45
i Holbæk Fritidscenter, Mellemvang, Holbæk

Dagsorden efter vedtægterne.
Herunder nyvalg af afdelingskasserer.
Der er spisning fra kl. 17, hvortil kræves tilmelding.
Forslag skal være indleveret senest den 11/4 2013
kl. 16.00
Der er buskørsel til mødet og tiderne oplyses ved til-
meldingen.
Se også vores hjemmeside: metalnordvestj.dk
Tilmelding på telefon 59 43 22 10.

P. b. v.
Mads Kofoed, Afdelingsformand

Åbent Hus arrangement
Jyderup Bridgeklub indbyder alle interesserede til

Åbent Hus i Jyderup Hallen

lørdag den 6. april 2013
fra kl. 14.00-ca. 17.00

Gratis adgang - ingen tilmelding

Mød op og bliv introduceret til dette fascinerende kortspil.
Et af klubbens medlemmer vil hjælpe dig igennem spillet:
faser- meldinger og spilføring. Der spilles med fast makker.

JYDERUP BRIDGEKLUB

i           i FSI gymnastik
Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 19.00

i Firhøjhallen
Indkomne forslag til formanden 

senest 8 dage før

Generalforsamling

MEDDELELSER

Tak
for venlig 

deltagelse ved 
Helmuth Hansen’s

bisættelse
den 20.3.2013.
Inge og Sonni

TAK FOR
DELTAGELSEN

Det handler om omsorg og tryghed,
når vi mister en af vore kære...
Her gives en professionel rådgivning vedr. begravelse og bisættelse.
Kopi af alle udlæg vedlægges fakturaen. Vi sender gerne blanketten
”Min sidste vilje”.Vi kommer gerne i dit hjem og giver tid 
til nærvær og forståelse.

Mørkøv/Jyderup
Begravelsesforretning

Tlf. 59 27 50 07 - svarer altid
Holbækvej 14  •  4450 Jyderup

mørkøvjyderupbegravelsesforretning.dk

DIAMANT Design by Jacob Jensen

Elsebeth B. Andersen
Eksamin. & Diplomudd.

Bedemand

BEGRAVELSER

Se de seneste opdaterede
NYHEDER på nordvestnyt.dk

I den kommende 
weekend sætter VW 
spotlys på en ny 
Polovariant, på Touran, 
Beetle Cabriolet - og på 
friske sommerdæk.

Holbæk: I weekenden 
den 6.-7. april lukker 
Volkswagen i Holbæk 
for alvor foråret ind, og 
giver  masser af gode 
grunde til at komme til 
Store Byttedage, hvor du 
bl.a. kan bytte vognen 
til en ny Volkswagen og 
få gratis navigation med 
i købet, møde den nye 
Beetle Cabriolet med 
ekstra højt til loftet eller 
stifte bekendskab med 
den nye Polo BlueGT, der 
forener miljøaktivisme 
og bil-entuiasme. 

Skulle foråret have 
fundet vej til de danske 
breddegradder, er det 
samtidigt muligt at få 
skiftet vinterdækkende 
ud til dine sommerdæk 
for bare 299 kr.

Længes du efter at 
køre foråret i møde i 
en ny Volkswagen, er 
Volkswagen Holbæk klar 
med en håndfuld rigtig 
gode tilbud: gør en god 
handel på en Polo, en 
Golf Plus eller en Golf 
Variant, hvor du tilmed 
får det indbyggede na-
vigationsanlæg RNS 315 
med i prisen. 

Der er en Volkswagen 
til alle behov, fx den eks-
tremt nøjsomme Polo 
BlueMotion med et gen-
nemsnitsforbrug på 30,3 
km/l, den rummelige 
Golf Variant eller måske 
den perfekte all-rounder, 
Golf Plus, der på fornem 
vis kombinerer hatch-

backens dynamik med 
MPV´ens komfort og 
overblik. 

Til alle tre modeller 
får du det integrerede 
navigationsanlæg RNS 
315, med indbygget 
Bluetooth, så du trådløst 
kan sætte din mobilte-
lefon op til samtaler og 
musikafspilning og som 
samtidig får dig navige-
ret sikkert til din desti-
nation, om den nu er i 
Danmark eller et sted i 
Europa. 

Touran – mere plads, 
meget mindre pris

Men ikke nok med det 
tilbyder Volkswagen Hol-
bæk også Volkswagens 
populære Touran, til nye 
og lavere priser, samtidig 
med at man har sat eks-
tra meget på standard-
udstyrslisten. Lige nu får 
du nemlig DK-pakken, 
der hidtil har kostet 
9.998 kr., som del af stan-
dardudstyret på alle mo-
deller med undtagelse af 
Startline-versionen. 

Det betyder, at fx Tou-
ran Comfortline nu er 
standardudstyret med 
2-zoners fuldautomatisk 
klimaanlæg, parkerings-
sensorer bag, læderbe-
klædt rat, gearknop og 
håndbremsegreb. Vælger 
du i stedet en Touran i 
Highline-versionen, får 
du nu parkeringssen-
sorer bag, lysassistent 
og indklappelige side-
spejle, der er automatisk 
nedblændeligt i førersi-
den.

Selvom du nu får 
meget mere standard-
udstyr i en Touran, er 
priserne blevet endnu 
skarpere. Det er værd at 
fremhæve eksempelvis 
en Touran 1,6 TDI Com-

fortline, der før stod til 
en pris på 373.296 kr. nu 
tilbydes til 349.990 kr. 
Vælger du samme model 
med DSG-dobbeltkob-
lingsgearkasse kostede 
den før 409.296 kr. Nu er 
prisen 379.990 kr.

Åbenbaringer
Det er i samme week-

end, at du kan komme 
helt tæt på Volkswagens 
nyeste original: Beetle 
Cabriolet er det oplagte 
friske pust og den ulti-
mative ny-klassiker at 
køre sommeren i møde i. 
Beetle Cabriolet forbin-
der design-referencerne 
fra forgængeren fra 1949 
med Volkswagens mo-
derne teknik - og med 
glæden ved en åben bil. 
Den nye Beetle Cabrio-
let kombinerer klassi-
ske design-detaljer med 
Volkswagens design-
DNA anno 2013. Udsty-
ret med den effektive 1,2 
hk TSI-motor går den ny-
este teknik hånd i hånd 
med den emotionelle 
arv fra ur-Boblen. Beetle 
Cabriolet smider toppen 
på under 10 sekunder, 
så går du ikke glip af en 
eneste solstråle og skulle 
den danske sommer vise 
sig lunefuld, kører stof-
kalechen lige så hurtigt 
på igen. Beetle Cabriolet 
fås fra 373.600 kr.

Du kan samtidig op-
leve den seneste tek-
niske innovation fra 
Volkswagen: Vi har gen-
splejset det bedste fra to 
verdener: Polo GTIs dy-
namik og Polo BlueMo-
tions sparsommelighed. 
Nyskabelsen hedder 
Polo BlueGT. Opskriften 
hedder cylinder-frakob-
ling. 

Og resultatet er, at du 
kan køre 22,2 km/l og 
stadig have al den kø-
reglæde bag rattet, som 
du får i Polo GTI: 0-100 
km/t på 7,9 sek., top-
fart på 210 km/t, læder-
rat, sportssæder og 17« 
alufælge er blot et lille 
udpluk af standardud-
styret. 

Det er start-stop-sy-
stem og den nye tekno-
logi ACT også. Systemet 
slår to af de fire cylindre 
fra, når de ikke behøves, 
så du sparer på benzinen 
uden at spare på dyna-
mikken. 

Den nye Polo BlueGT 
står i startgridden hos 
Volkswagen Holbæk  i 
weekenden den 6.-7. aprl 
og prisen starter ved 
250.000 kr.

Skift til sommerdæk fra 
299 kr.

På trods af, at vinte-
ren i år har holdt et fast 
greb i os, er det nu du 
skal være fremsynet og 
bestille tid til dækskifte. 

Volkswagen Holbæks 
værksted holder også 
åbent til Store Byttedage 
og er det ikke bilen, du 
vil skifte, er det måske 
på tide at få sendt vin-
terdækkene på sommer-
ferie. 

Volkswagen Holbæk 
skifter til dine sommer-
dæk fra bare 299 kr. i 
weekenden d. 6.-7. april.

Så’ det byttetid hos 
VW i Holbæk

Den nye Polo BlueGT - naturligvis i blå.

Touran-priserne starter nu ved 349.990 kr.


