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BLIV OMDELER

VI SØGER OMDELERE I ALLE ALDRE, FRA 13 ÅR.

ANSØG PÅ VORES HJEMMESIDE: 
BLIVOMDELER.NU ELLER PÅ TLF. 7010 4000

FLEKSIBELT FRITIDSJOB 
OMDELING 2 GANGE 
OM UGEN

EKSTRA JOB ELLER DELTIDSJOB
ARBEJD FRA 4 TIMER 
OG OP TIL 4 DAGE 
OM UGEN

JEG ER 
OMDELER
FORDI...

Knud 72 år

“...det giver mig motion, 

frisk luft og lidt ekstra 

penge på lommen”

Mette 37 år

“...jeg har brug for et fl eksibelt deltidsjob”FORDI...

Sarah 14 år

“...det er rart at tjene sine 
egne penge, og jeg har stadig masser af fritid”

Sam 21 år

“...it’s a part-time job that 

works perfectly with my 

studies”

Da vokalgruppen 
Basix opløste sig 
selv, blev udstyret 
solgt til Real 
Moments i Næstved.

Vokallyd: Stemmerne kom-
mer til at stå klarere og skar-
pere end nogensinde, og det 
vil kunne opleves i Holsted 
Kirke 1. februar, når Real 
Moments har premiere på 
nye trådløse supermikrofoner

- Det er et ægte scoop,  
siger Carl Henrik Paulsen. 
Han er til daglig bankmand, 
men i fritiden en del af vokal-
gruppen Real Moments.

- Gennem et par år har 
vi fået sparring fra Basix, 
der netop har holdt deres 
sidste koncerter efter 22 års 
turnévirksomhed i ind- og 
udland. Og så var det jo 
nærliggende, at vi overtog 
deres anlæg.

Super mikrofoner
Basix fik et gennembrud i 
Melodi Grand Prix 2001 og 
har rejst rundt i USA, hele 
Europa og ikke mindst Fjern-
østen. Men nu er de altså gået 
hver til sit, og det er kom-
met vennekoret fra Næstved 
til gode.

- Det er virkelig topgear, 
tilføjer Jesper Kjærulff, til dag-
lig kulturchef i Vordingborg 
kommune. 

- Der er tale om højtalere i 
den absolut bedste klasse og 
mikrofoner til 14.000 kr. pr. 

stk. - Danmarks bedste, hvis 
vi skal tro vores lydmand.

Premiere i Holsted Kirke
Det verdensturnerende anlæg 
skal stå sin prøve i Holsted 
Kirke 1. februar, når Real 
Moments giver en støtte-
koncert til fordel for kirkens 
kommende vartegn. Et stort 
bronzekors, der skal pryde 
facaden mod øst.

- Eller også er det os, der 
skal stå vores prøve, lyder det 

fra Carl Henrik Paulsen. - Men 
vi har testet anlægget på vo-
res første prøver i år og har 
stadig et par dage til at øve 
os, så det skal nok blive godt.

Koncerten i Holsted Kir-
ke bliver nr. 82 for Real 
Moments, der sidste år kunne 
fejre 10 års jubilæum. Men 
altså den første med det nye 
anlæg.

Gruppen vil synge en god 
gang »Greatest Hits« fra deres 
repertoire, som spænder fra 

Abba, Coldplay og Michael 
Jackson til Simon & Garfun-
kel, SweDanes og Manhattan 
Transfer. Blandt højdepunk-
terne i karrieren er bl.a. en 
opvarmningskoncert for Caro-
line Henderson i 2011.

Billetsalg: www.sj-billetten.
dk, på Grønnegades Kaserne 
samt i Holsted Kirke.

jaj

Stor lyd til Real Moments

Herlufsholm Atletik, Triatlon og 
Motion er klar med triatlon for 
begyndere.

TriaTlon: Det kan virke uopnåeligt, men når 
stadig flere i venne- og motionskredsen kaster 
sig ud i en mindre jernmand - så kan du også.

Det er budskabet i HGATM’s tilbud til 
begyndere udi den krævende disciplin, hvor 
der svømmes, cykles og løbes i forskellige 
distancer. En Ironman er der tale om knap 
fire kilometers svømning i åbent hav, 180 
km. på cykel og endelig et maraton.

Mål: Mini-Tri i august
Mindre kan også gøre det. Først handler det 
om at blive medlem af tri-afdelingen. Onsdag 
7. februar holder HGATM et opstartsmøde i
klublokalerne på Herlufsholm Stadion. 

Her introduceres man for løbetirsdage kl. 
18, svømning om fredagen fra 2. marts og 

senere - fra 6. marts - erstattes løbetræning 
af krydstræning med cykling og løb.

Målet er, at deltagerne skal lave den første 
mini-tri 5. august. Her bliver distancen 400 
meters svømning, 18 kilometer på cykel og 
4 kilometer løb.

Cykel og våddragt
I HGATM er det Palle, der står for introdukti-
onen til svømning i åbent vand. Her skal der 
bruges en våddragt. Ellers kræver triatlon bare 
en cykelhjelm, en cykel og løbesko og tøj. 
Stig og Jesper står for træningen på tirsdage.

Der er grund til at bringe en advarsel: Man 
bliver let afhængig af den alsidige sportsgren, 
og efterhånden som man kommer i bedre 
form - så er sommerens triatlon i Karrebæks-
minde pludselig indenfor rækkevidde.

Læs mere på HGATMs hjemmeside og på 
Facebook.

Motion til lands, vands og på cykel

Det er vildt og fascinerende at se triatleter i aktion. Karrebæksminde Triatlon trækker stadig fle-
re deltagere og ikke mindst publikummer. HGATM har infomøde for begyndere onsdag 7. febru-
ar. Foto: Jan Jensen

Carl Henrik Paulsen og Jesper Kjærulff glæder sig til at sige 
farvel til kabel-spaghetti på gulvet. De nye mikrofoner er tråd-
løse.

Real Moments er gået i skarp træning forud for koncerten i Holsted Kirke 1. februar.


