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Erfarne
erhvervsfolk på
dobbeltbesøg
KØGE: Sparringspartnerne
har to arrangementer på
programmet i Køge i september måned.
Sparringspartnerne
er
en forening af erfarne erhvervsfolk, der tilbyder
gratis sparring for virksomheder og iværksættere. Den
1. september er Sparringspartnerne på Uddannelsernes Dag og den 8. september
holder foreningen stormøde
på Køge Handelsskole om
salg på nettet og markedsføring på sociale medier.
Den 1. september 2017
deltager erhvervsfolkene i
Køge Festuge, som kan siges
at være årets begivenhed i
Køge Kommune. Mere end
2500 unge fra de forskellige

uddannelsesinstitutioner
er tilmeldt begivenheden,
hvor der bliver lagt op til en
sjov og anderledes dialog
om uddannelse og karriere
mellem byens uddannelsesinstitutioner, erhvervsdrivende og elever. Her vil
Sparringspartnerne deltage
med en stand til CAMPUS+
arrangementet, som er et
stort inspirationsevent for
byens unge. Arrangementet
holdes på CAMPUS Køge
fra klokken 10.00 til 14.00 og
byder på ialt 115 forskellige
aktiviteter.
På Sparringspartnernes
stand kan de unge høre mere
om muligheden for at blive
selvstændig efter uddannelsen, og hvad det indebærer
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ONSDAG 30. AUGUST 2017

Et særligt sted
i festugen

De erfarne erhvervsfolk deltager ved Campus+ arrangementet ved
Køge Festuge.
og kræver at blive iværksætter. Alle er velkommen til at
kigge forbi standen og få lidt
gode råd og information om
iværksætteri med på vejen.

Stormøde om salg og
markedsføring
Den 8. september holder
Sparringspartnerne stormøde på Køge Handelsskole.
Temaet for mødet er salg
på nettet og markedsføring
på sociale medier. Arran-

gementet er for alle med interesse i at høre mere om,
hvordan man kan starte sin
egen webshop, og hvordan
man får succes med salg på
nettet og markedsføring på
sociale medier.
Mødet, som foregår fra kl.
08:00 – 11:00, byder på input
fra en række eksperter indenfor online markedsføring og sociale medier.

KØGE: Køge Festuge er i fuld
gang, og som altid kan Køges borgere møde Agerbækhuses medarbejdere og beboere på den traditionsrige
handicapdag torsdag den 31.
august.
I år har Agerbækhuse haft
besøg af den prisbelønnede
fotograf Sofie Amalie Klougart og det er der kommet
nogle meget fine og stemningsfulde billeder ud af.
Hun siger selv om billederne:
- Agerbækhuse er et helt
særligt sted. For mig var det
en stor oplevelse at se den
omsorg, personalet udviser
her. Som fotograf søger jeg
altid at få en speciel adgang,
og her var dørene åbne og

tilliden stor, så man kan
møde beboerne i øjenhøjde.
I Agerbækhuses telt på torvet udstilles billederne for
første gang.
- Vi glæder os meget til at
dele billederne med jer og
få en snak om livet på Agerbækhuse, siger Inger Lynggaard, forstander for Agerbækhuse, og fortsætter:
- Det er billeder der viser
den nærhed og det engagement fra medarbejderne det
kræver, for at lykkes i vores
arbejde, og billeder der viser
glimt af livet her på Agerbækhuse og Aktivitetscentret.
Der vises også fi lm om arbejdet på Aktivitetscentret
og i Skovgruppen.

Kor søger nye stemmer
den lejlighed var der 4-5 henvendelser om at synge med i
koret efter sommerferien.
Koret ser frem til en spændende sæson med nye korsangere, og efter turen i
England går koret ind i en
roligere periode med tid til
at dygtiggøre den enkelte
korsanger, og dermed koret
som helhed. En koncert venter i oktober, hvor koret skal
synge med Herfølgekoret
ved en koncert i Stege Kirke
på Møn og så kommer julekoncerterne.
Koret søger nye medlem-

mer med et musikalsk øre og
lysten til at synge og udfordre sig selv i et godt fællesskab ved den ugentlige korprøve i Ølby Kirke - og som i
andre kor er basser og tenorer særlig velkomne! Tøv
ikke med at kontakte korets
formand Anni Frederiksen
på mobil 28 35 16 05 eller på
mail annifr@frederiksen.
mail.dk - eller korets dirigent Jan Røeboe på mobil
51 93 47 97 eller mail janroeeboe@gmail.com
Du er velkommen til at
synge med ved 2-3 korprø-

ver, inden aftale om optagelse i koret, men inden du møder op i Ølby Kirke aftales
en kort stemmeprøve med
dirigenten, hvor der synges
nemme små skalaer og et
enkelt vers af en kendt sang
synges uden klaverledsagelse. Når du kommer med
i koret, kan du glæde dig til
gode oplevelser, hvor hygge
og sjov forenes med et seriøst korarbejde.

Onsdag

Dagligt 10-16, indtil 31.
august
Sjællands Traktormuseum,
Lidemarksvej 45: Åbent
dagligt fra solopgang til
solnedgang
Læs mere på www.koegenu.dk

Grusomme Mig 3, 15.30
Spider-Man, 18.0
The Dark Tower, 16.00, 18.15,
20.50
Tulipanfeber, 16.20
Valerian and the City of a
Thousand Planets 2D, 18.00
Valerian and the City of a
Thousand Planets 3D, 21.00

Torsdag

Nordiske Film Biografer,
Køge
Tirsdag
American Made, 15.45, 18.30,
21.10
Ammabelle 2, 18.50, 21.15
Dunkirk, 15.30, 18.30, 21.00
Emoji Filmen, 16.00
Girls Night Out, 20.30
Grusomme Mig 3, 15.30
Spider-Man, 18.0
The Dark Tower, 16.00, 18.15,
20.50
Tulipanfeber, 16.20
Valerian and the City of a
Thousand Planets 2D, 18.00
Valerian and the City of a
Thousand Planets 3D, 21.00

Torsdag
Aldrig mere i morgen, 15.45,
18.00, 18.30, 20.30
American Made, 15.30, 18.30,
21.10
Ammabelle 2, 21.00
Biler 3, 15.30, 18.00 (2D dansk
tale)
Biler 3, 16.10 (3D dansk tale)
Biler 3, 20.50 (2D engelsk tale)
Dunkirk, 16.00, 21.00
The Dark Tower, 18.45
The Hitmans Bodyguard,
15.30, 18.15, 20.30

Af Torben Thorsø
KØGE: Er du en af vores nye
korsangere.
Sådan spørger koret Aspirata Vocalis, der byder nye
stemmer indenfor tilden nye
sæsonstart.
Koret har eksisteret i 10
år og fejrede fødselsdagen i
Køge Kirke med en jubilæumskoncert, som samtidig
var optakt til koncertrejsen
til Sydengland sidst i maj
måned. Koncerten afsluttedes med et mindre traktement i sognegården, og ved

KIm Larsen Jam besøger igen Køge.

Kim jammer i Køge
KØGE: Der er Kim Larsen
Jam i Hugos Gård lørdag
den 2. september kl. 12.
Originalen og kopien har
tydeligvis både genetiske,

anatomiske og musikalske
fællestræk, og nu får publikum i Køge mulighed for
- næsten - at opleve Kim Larsen live.

Vind: Syd 0,9
Skydække klokken 8: Overskyet
Havnetrafik
HAMMERODDE fra/til Bornholm
EEMS SERVANT laster skrot
SIMA reparerer

hits non-stop.
(Desuden nyheder alle hverdage kl. 7-18)
(Trafikmeldinger hver morgen på hverdage, min. hver
halve time kl. 6-9. Herudover ekstra trafikmeldinger på hverdage hvis der
sker noget særligt)

RADIO KØGE
Mandag-fredag
00:00 100 % Hits - De største
hits non-stop.
05:00 Morgenfrisk - Martin
Andersen med alle de ekstra morgenfriske sange.
06:00 Morgenritualet - Roxanne Tirkov & Martin Andersen giver dig en god start
på dagen. Underholdning,
quiz, nyheder, vejr og trafik. Alt det du har brug for.
10:00 Radio Køge Dansk - 1
time med de bedste danske
sange, sunget på dansk !
11:00 Musik Maraton - De
største hits non-stop.
14:00 Deruda´ - Amanda Højmark & Henrik Eddi giver
dig på skift, en god eftermiddag. Spændene indslag
krydret med masser af god
musik, Den Røde Løber,
genhør fra Morgenritualet,
nyheder og vejrudsigter.
18:00 100 % Hits - De største

Lørdag:
00:00 Fredags Mixet, fortsat
- 8 timers massiv fest nonstop !
02:00 100 % Hits - De største
hits non-stop.
08:00 Weekendradio - Amanda Højmark giver dig glad
radio med god musik, spændende historier og masser
af gode idéer til hvad du kan
lave i weekenden.
12:00 Ugen Retur - Roxanne
Tirkov og Martin Andersen
giver dig hyggelig lørdagsstemning, hvor ugen gennemgås på bedste vis.
16:00 Ad Libitum - Et overflødighedshorn af god musik.
Lars Dahlstrøm er klar med
koncertkalenderen, Radio
Køge Upcoming, tilbageblik
på hitlister og meget mere.
18:00 Lørdags Mixet - 8 timers
massiv fest non-stop !

00:00 Lørdags Mixet, fortsat
- 8 timers massiv fest nonstop !
02:00 100 % Hits - De største
hits non-stop.
08:00 Weekendradio - Henrik
Westergaard med god musik, spændende historier og
lidt gode idéer til hvad søndagen kan bruges på.
12:00 Musiknørd - Martin Andersen gennemgår ugens
musiknyheder, aktuelle
koncerter m.v. Masser af
musik med de artister der
har været fremme i rampelyset i den forgangne uge.
16:00 Weekendradio - Roxanne Tirkov med god musik
og info om hvad der sker af
spændene ting i den kommende uge.
18:00 100 % Hits - De største
hits non-stop.

TID OG STED
10.00: Torvet, Køge: Bornholmerdagen
10.45: Bjæverskov Kirke: Babysalmesang
16.00: Herfølge Sognegård: Få
hjælp i sorgen – sorggruppe
specielt for unge
19.00: Torvet, Køge: Radio
Køge - Open Air

14.00: Torvet: Kandis
16.00: Køge Rådhus: Advokatvagten
19.00: Torvet: Dodos and The
Dodos
21.15: Torvet: A Rush of Coldplay
23.00: Torvet: DJ Aligator

UDSTILLINGER
Køge Museum: Tirsdag til
søndag klokken 11-16. Mandag lukket
Landbomuseet Lundekrog:
Onsdag til søndag kl. 11-17
Kjøge Mini-By: Åbent hver
dag kl. 10.00-16.00 indtil 30.
september
Køge Bibliotek: Jubilæumsudtilling: Køge-Ringstedbanen fylder 100 år.
Vikingeborgen Borgring:

BIOGRAFER

Onsdag
American Made, 15.45, 18.30,
21.10
Ammabelle 2, 18.50, 21.15
Dunkirk, 15.30, 18.30, 21.00
Emoji Filmen, 16.00
Girls Night Out, 20.30

Borup Kino

Onsdag
19.30: Kvinde, ukendt
Torsdag
19.30: Tulipanfeber

Køge Havn

Minimum i døgnet: 17,2 grader
Klokken 8 i dag: 17,2 grader
Barometer: 1011,1

Søndag:

Kontakt os på:
DAGBLADET Køge
Torvet 10
4600 Køge
Tlf. 56 65 0701
Mail: koege.red@sn.dk
Redaktør:
Katrine Wied

