at folkeskolen stedse
.skal uddanne sine elever til engagerede samfundsborgere, og da det
omgivende samfund er
i hastig forandring, rna
skolen
n0dvendigvis
vrere omstillingsparat,
sigerhan.
- Men det er vigtigt, at
de, som forandringerne
vedr0rer, f~'Jler et ejerskab til dem, papeger
han.
·
Stevns
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FAnaboen
heltindpii
comput n
AfSanne Helene H0jbjerg

Ministerpa
b_esog i Koge

~

Pa mandag bes0ger ministeren for By, Bolig og
Landdistrikter, Carsten
Hansen (S), Ellemarken
og Karlemoseparken i
K0ge sammen med borgmester Marie Strerke (S).
Sammen skal de se pa
de mange foreninger,
aktiviteter og projekter,
som beboerne med st0tte fra kommune og stat
selv har taget initiativ til
for at styrke sundheden,
sammenhrengskraften
og den generelle trivsel i
omraderne.
Begge boligforeninger
har store udfordringer
med kriminalitet og blev
udpeget til srerlige indsatsomrader af politiet
for sma tre uger siden.
Koge
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VALL0: Val10 Stift uddelte i gar Val10 Prisen forenings medlemsblad »Meddelelser«, sa
til redakt0r, producer og hofjregermester- det i dag er blevet et naturligt omdrejningsinde Anna von Lowzow. Hun blev af stiftets . punkt for foreningens kommunikation og
kurator, baron, advokat og kammerherre arbejde.
Henrik Wedell-Wedellsborg hredret for »en
Han fremhrevede desuden, at udviklinenestaende frivillig indsats, stor dygtighed gen afmedlemsbladet har haft en vresentlig
og sikker redaktionel sans« for den made, indflydelse pa, at foreningens medlemmer
som hun har moderniseret Dansk Adels- har faet trettere og mere levende forbindel-

se til foreningen og dens arbejde for dansk
slregtsfor~kning.
'
Val10 Prisen blev indstiftet i maj 2010,
som tildeles en person, forening eller virksomhed som pask0nnelse for en helt srerlig
indsats. Med prisen f0lger et bel0b pa 25.000
kroner.

SJJ£LLAND: Der bliver flere og flere muligheder
for at finde sammen pa internettet. Nabo.dk er
blot endnu en akt0r, og de lover blandt andet
mrengderabatter pa praktiske opgaver i folks
eget boligkvarter- sop1 for eksempel, hvis flere
gar sammen om at fa pudset vinduer eller k0be
stort ind via det nye, sociale medie.
- Nabo.dk er et socialt netvrerk for folk, der
bor tret pa hinanden. Vi kan koordinere ydelser til folk, som det giver mening for dem at
ga sammen om at k0be. Tilmed leverer vi ogsa
services, der giver dem mulighed for at varsle
hinanden, nar der matte vrere fare pa frerde,
siger direkt0ren for nabo.dk, Jesper BuchR0nne.
Thomas Bigum, der er ekspert i sociale medier, har ikke selv brugt det nye koncept, men
tror pa, at der er plads til netop en hjemmeside
som nabo.dk:
- Der er mange netsider derude, der lover alt
muligt. Men lige netop sadan en side, hvor naboer kan ga sammen og finde et unikt, socialt
frellesskab i deres nabolag, tror jeg helt klart
pa, at der er et marked for. Isrer for dem, der er
trrette af face book og maske kun synes, det er
for teenagere, siger han og fortsretter:
- Succesen drejer sig bare om, hvor mange penge, der bliver brugt pa at markedsf0re
nabo.dk, siger Thomas Bigum.
Som det f0rste sted.i landet er nabo.dk startet i Ringsted, hvor en del virksomheder og nabofrellesskaber allerede har tilmeldt sig. En
st0rre markedsf0ring afnabo.dk er undervejs
i flere sjrellandske byer - den f0rste i rrekken
bliver Nrestved.

sj@sn.dk
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Kvinderne Iober Inere
Flere og flere kvinder trrekker i l0bet0jet og sprener
derudaf- gerne sammen
Foto: Kim Rasmussen
med andrei en klub.
Det grelder ogsa ide lokale klubber, hvor blandt
andre Bodil Vestergaard
(billedet) fra IK Hellas i
Roskilde nyder friheden.
-Jeg oplever, atjeg bliver bedre motiveret i en
gruppe og blev bedi?e til
at l0be, efter jeg begyndte
i klubben, siger hun.
Sporten
1. sektion bagsiden

BURMAS H0}DEPUNKTERMED DANSKREJSELEDER- FRAKR.13.998
Fantastisk oplevelsesrig rundrejse f Burma/Myanmar. Oplev

Rundrejsen kan forlcenges med badeferie i Burma eller Thailand- 5 dage fra kr. 3.000

blandt andet Yangon, Bagan, Mandalay, Amarapura, Ava 8:
Sagaing, Heho og lnle Lake.
Dag 1 • 2 Afrejse og ankomst til Yangon
Dag 3 Yangon - Nyaung U (Bagan)
Dag 4 Bagan
Dag 5 Bagan - Mandalay
Dag 6 Amarapl.ira - Ava • Sagaing
Dag 7 Mandalay- Heho- lnle Lake
Dag 8 lndein • lnle Lake - Yangon
Dag 9 • 10 afrejse fra Yangon og hjemkomst eller Vldere-rejse
til badedestination

Alt dette er med i rundrejsen: Flyrejse med Thai t1 r • 2 ncetter i Yangon • 2 na:tter
f Bagan • 2 na:tter i Mandalay • 1 nat i lnle Lake • 7 x morgenmad • AI transport •
Hestevognstur i Bagan & Ava • Aile a{gi{ter i lufthavne • Pdvat motorbdd pd lnle Lake •
Sunset cruise i Bagan ; lokal bad • alle entreer samt ledsagelse af dansk rejseleder.
Afrejse 30. september 2012 fra kr. 13.998
Afrejse 24. januar, 07. februar og 01. marts 2013 fra kr. 16.498
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