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Skift låger, 
skuffer, evt. 
bordplade.
Så har du et
nyt køkken.

Tlf. 70 444 222
www.skfn.dk

KØKKEN • BAD • GARDEROBE

Kjartan Søgaard

EFTER FØR

Kjartan Søgaard

FØR

Ring på
25 67 17 77

og aftal tid
til et GRATIS

hjemmebesøg

se
TV-spot

her

NYE LÅGER
- monteret på 1 dag

VI SØGER EN NY KASSERER
Vi søger en ny kasserer i vores genbrugsbutik til at holde styr 
på økonomien. Kirkens Korshær hjælper udsatte og nødstedte 
mennesker i Danmark og det kan du være med til som kasserer.

VI SØGER EN SOM:
• Er god til tal og har erfaring med bogføring/regnskab.
• Kan sørge for at vores regninger bliver betalt til tiden og lave   

den ugentlige bogføring.
• Kan sikre at der til butikkens møder altid er et opdateret regnskab, 

så medarbejderne bliver orienteret.
• Kan sende overskuddet fra butikken til Kirkens Korshærs 

Fælleskontor.

VI TILBYDER:
• En mulighed for at hjælpe socialt udsatte mennesker i Danmark.
• Mulighed for at deltage i og påvirke butikkens drift.
• Et stærkt netværk med andre frivillige i Kirkens Korshær.
• Tilbud om kurser og andre arrangementer.
• Frivillig ulønnet arbejde og kaffe på kanden.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Bente Misimi telefon 21 85 09 72

Kirkens Korshærs Genbrug
Østergade 30
3200 Helsinge
Butikstelefon 24 52 31 02   

Af Anna Hjortsø

BADETUR Nu er det også muligt 
for borgere, der har brug for 
en rampe, at bade i Tisvildele-
je. Der er nemlig blevet bygget 
en handicap-egnet rampe, der 
går ud til vandet, og den blev 
indviet i fredags med kaffe - og 
vandring på rampen naturlig-
vis. 

- Det betyder rigtig meget. 
Når vi har siddet til drøftelser 
med forskellige brugergrup-
per, så bliver tilgængelighed 
ofte nævnt, herunder også for 
gangbesværede og handicap-
pede, lyder det fra Brian Lyck 
Jørgensen (DF), formand for 

Klima-, teknik- og miljø-udval-
get i Griskov Kommune.

-  Det er en lille brik i pusle-
spillet, men det er en stor ting 
for dem, som har brug for ram-
pen.

Udvalgsformanden oply-
ser, at der er plads to kørestole 
yderst på platformen, der der-
med kan passere hinanden.

Op i vinter-halvåret
På baggrund af erfaringen 
med en rampe i Dronning-
mølle, som gik til under en 
storm, har man lavet rampen 
modul-opdelt. 

-  Det vil sige, at kommu-
nen kan pille den op meget 

nemt for at undgå skader i vin-
ter-halvåret, oplyser Brian Lyck 
Jørgensen.

Rampen i Tisvildeleje er - i 
modsætning til den i Dron-
ningmølle - med stolper 
hævet omkring 30 centimeter 
over sandet, så efter blæsevejr 
og høje bølger burde det ikke 
være nødvendigt at feje den fri 
for sand. 

Og så er lærketræet, som 

rampen er lavet, desuden savet 
op på Kagerup Savværk.

-  Det er så lokalt, som det 
kan være, lyder det fra udvalgs-
formanden.

Hvis det bliver en succes 
med rampen i Tisvildeleje, vil 
han i de kommende budget-
forhandlinger arbejde for, at 
der kan komme ramper på 
andre udvalgte strande i kom-
munen.

-  Hvis rampen virker efter 
hensigten, mener jeg, at vi 
skal forsøge os med yderligere 
ramper på vores strande.

Under indvielsen fredag 
blev den frivillige forening 
Hvid Strand også hyldet. For-
eningen har i flere end 30 år 
samlet skrald på kommunens 
strande, og for det arbejde 
modtog de en check på 10.000 
kroner.

Nu kan endnu 
flere nyde 
badevandet
I sidste uge blev en ny handicap-egnet 
rampe ned til vandet i Tisvildeleje indviet
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