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BOLDKLUBBEN
SØBORG  

Nu starter håndboldsæsonen igen, og har du lyst til at 
spille håndbold sammen med os, så er du velkommen på 
Buddinge Skole, Kildebakkegårds Alle 155, 2860 Søborg 
om tirsdagen, første gang 12.8.2008:

• Kl. 18.00, håndbold for mænd i boldhallen

• Kl. 19.30, håndbold for kvinder i boldhallen

Hvis du vil vide mere om klubben, så ring til:
Thomas Mortensen tlf. 32125209 (håndbold)
Morten Esmann tlf. 20952421 (fodbold)

eller gå ind på www.boldklubbensoeborg.dk.

I Boldklubben Søborg er der:
• træning én gang om ugen
• håndbold for kvinder og for mænd
• fodbold for mænd
• trænere, turneringer og kamptøj betalt af klubben
• attraktive træningstider i fi ne omgivelser
• fællesskab og et sundt værdigrundlag

Gør en god UR-handel

gå til

Søborg Hovedgade 63A

2860 Søborg Tlf. 39 56 06 95

Lukket mandag

Søborg Vinhandel
Søborg Hovedgade 69 • Tlf. 3967 7500

Åbningstider: 
Mandag lukket • Tir.-tors. 10.00-17.30 • Fre. 10.00-18.00 Lør. 9.00-14.00

Stort udvalg

Fokus
på rom

Eget P...- & lighterværksted

Så åbner vi møbelbutikken!
Vi er nu klar til at fejre vores fl otte nyistandsatte 
lokaler på Søborg Hovedgade 177, med kaffe 
og kage

torsdag den 7. august 2008 kl. 13.00
Vi glæder os til at se dig til en festlig dag med 
gode handler. Vi har allerede modtaget mange 
gode ting, så kig forbi butikken og gør et godt 
køb. 
Overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælps 
arbejde til fordel for verdens fattigste.
Har du møbler, kunne du tænke dig at være 
med eller vil du høre mere, kan du kontakte 
vores anden butik på Søborg Hovedgade 189, 
eller Kristine Naundrup-Jensen på 
tlf. 33 15 28 00.

FRISØR PÅ GLADSAXEVEJ 67

Gladsaxevej 67 • 2860 Søborg • 39 69 08 46

Herreklip/vask 255,-

Dameklip/vask 275,-

Ondulation/vask 180,-

Børneklip 220,-

Medlem af Dansk Frisørlaug
26 års erfaring

Lukket hver onsdag

Kontor    Papir
Søborg Hovedgade 130A . 2860 Søborg . Tlf. 39 67 06 67

www.kontorogpapir.dk
Gratis parkering ved forretningen

• Kontorartikler
• Printere
• Tonercenter

Til erhverv og privat

KFUM-spejdere fra 
Søborg på tur til 
Skotland

Af Lars Rosenberg Randleff

Der kan blive meget stille i en
bus, selvom den er fyldt med
mere end 30 KFUM-Spejdere
fra Søborg. Især hvis spejder-
ne sidder i bussen på vej til
lufthavnen; på vej hjem efter
10 dage i Skotland med flotte
naturoplevelser, nye skotske
venner, skotsk mad og spej-
deraktiviteter fra morgen til
aften.

Spejderne har selv været
med til at tjene penge til tu-
ren, bl.a. ved at holde flere
loppemarkeder på Gynge-

moseværket, så det var derfor
med velfortjent spænding at
de ældste spejdere fra

KFUM-spejderne i Søborg i
begyndelsen af juli satte sig
op i flyet mod Glasgow.

Efter at have tilbragt et par
dage i Gladsaxe Kommunes
venskabsby Paisley, tog spej-
derne en bus til spejdercente-
ret i Lochgoilhead, der ligger
lige på kanten til det skotske
højland. Her var der hver dag
en masse spejderaktiviteter,
så der var ingen grund til at
gå andet end trætte i seng om
aftenen. Spejderne sejlede på
tømmerflåde og i kano og
kajak. De prøvede at løbe op
ad et vandfald, at cykle på
mountainbike ned ad stejle
stier, at klatre op ad stejle
klipper og fire sig ned igen,
og meget meget mere. Spej-
dercentret blev delt med to
skotske spejdergrupper, så
der var også rig mulighed for
at øve sig på engelsk så man
kunne snakke med sine nye
venner.

En af dagene blev spejderne
kørt i bus til Stirling, hvor de
blev vist rundt i det gamle
skotske kongeslot. Turen blev
ikke mindre spændende af, at
næsten ægte riddere fortalte,
hvordan det var at bo på slot-
tet, og hvor besværligt det var,
når man som ridder skulle ud
at slås. Turen gik også forbi
Falkirk Wheel, der er en mo-
derne elevator for både. Efter
et smut til Glasgow kørte
bussen tilbage til spejdercent-
ret i Lochgoilhead, hvor flere
spejderaktiviteter ventede.

Det var en flok trætte spej-
dere, med rygsækkene fulde
af beskidt tøj, og hovederne
summende af de mange ind-
tryk, der vendte tilbage til
Kastrup. Man skulle måske
tro, at de fleste efter sådan en
tur havde fået spejderople-
velser nok til et langt stykke
ind i fremtiden; men sådan
var det ikke. Allerede en uge
senere var mange af spejder-
ne af sted igen; denne gang
til Camp Klint-lejren, der blev
afholdt sammen med de an-
dre grønne spejdere fra Glad-
saxe Kommune.

Indtrykkene var
helt overvældende

KFUM-spejderne var klædt standmæssigt på under turen til Skot-
land. Foto: Privat

Der er ikke mange muligheder i Danmark for at komme til at fire sig ned fra bjerge, så de danske
spejdere udnyttede muligheden i det små. Foto: Privat

Landets borgere har ret til at træffe de-
res egne valg, men desværre er de truf-
ne valg ikke altid de bedste i forhold til
borgernes egne ønsker og behov, skri-
ver Ingeniøren. Det vil en ny retning

inden for ledelse forsøge at ændre på.
Retningen kaldes ’to nudge’, og det kan
oversættes med at skubbe eller puffe i
den rigtige retning.

F.eks. kan man få folk til at spare me-
re op, hvis lønnen bliver udbetalt hver
14. dag i stedet for en gang om måne-

den. Man kan også snyde bilister til at
sætte fart-en ned før et farligt sving ved
at male streger på tværs af vejen med
stadig kortere afstand. Stregerne får bi-
listen til at tro, at han eller hun kører
for hurtigt og derfor reagerer ved at
sætte farten ned.

Vanedyrets vaner


