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LØRDAG
10.00-13.00: P-pladsen 

umiddelbart efter Store 
Bøgeskovvej 30: Indvielse 
af trampesti rundt om Gyr-
stinge Sø.

10.00-14.00: Ringsted Bymid-
te: Sporvognen Valdemar 
kører.

20.00: Ringsted Kongrescen-
ter, Nørretorv: Koncert 
med Folkeklubben.

SØNDAG
14.00: Hyldegården, Hylde-

gårdsvej 42: Søndagscafé.
15.00: Ørslev Kirke: Koncert 

med spanske sange af Rod-
rigo, de Falla & Granados.

MANDAG
19.15: Nordrup Forsamlings-

hus: Bankospil. 

Lørdag
10.00-17.00: Skjoldenæsvej 107: 

Sporvejsmuseet Skjolde-
næsholm har åbent.

10.30-14.00: Galleri Frem, 
Tinggade 11.

13.00-17.00: Ringsted Galleri-
et, Bøllingsvej 15.

Søndag
10.00-17.00: Skjoldenæsvej 107: 

Sporvejsmuseet Skjolde-
næsholm har åbent.

11.00-16.00: Ringsted Museum 
og arkiv, Køgevej 41.

13.00-17.00: Ringsted Galleri-
et, Bøllingsvej 15.

Søndag
Benløse Kirke 10.00 Søren V. 

Legarth 
Farendløse Kirke 11.00 Jacob 

Broholm Møller 
Gyrstinge Kirke 9.00 Søren V. 

Legarth 
Haraldsted Kirke 9.00 Conni 

Gosmer Schmidt
Høm Kirke 10.30 Conni Gos-

mer Schmidt 

Jystrup Kirke 10.30 Lars 
Storm Kristensen 

Klostermarkskirken 10.00 
Hanne Karhula Vesth 

Roskildevej 192 10.30 Hans 
Ole Kofoed

Sct. Bendts Kirke 10.00 Hans 
Henrik Fuglsang-Dam-
gaard 

Valsølille Kirke 9.00 Lars 
Storm Kristensen 

Vigersted Kirke 10.30 An-
ne-Marie Nybo Mehlsen 

Ørslev Kirke 9.30 Jacob Bro-
holm Møller 

Kino Ringsted
Lørdag-mandag
13.15: Den Utrolige Historie 

Om Den Kæmpestore Pære.
14.45: Sikke Et Cirkus.
16.30: Den Utrolige Historie 

Om Den Kæmpestore Pære.
18.15: My Little Pony.
20.15: Snemanden.

GUDSTJENESTER BIOGRAFER

UDSTILLINGER

TID OG STED

GLÆDE: Vinder vil 
gerne rejse en tur til 
Østrig.

Af Jakob Fønss

RINGSTED: - Det var vel nok 
dejligt. Det vil jeg glæde mig 
til at bruge. 

Sådan lød Lena Pedersens 
umiddelbare kommentar, 
da DAGBLADET fredag for-
middag kunne glæde hende 
med, at hun havde vundet et 
rejsegavekort på 2500 kro-
ner til rejseselskabet Hap-
pydays i en konkurrence, 
der var udloddet for alle de 
abonnenter, der har tilbudt 
avisen gratis i tre uger til to 
til fem familiemedlemmer 

eller venner.
- Jeg bor alene og regner 

også med selv at tage af sted 
på en ferie. Jeg har længe 
haft lyst til at rejse til Østrig 
for at vandre i bjergene. Det 
får jeg jo mulighed for at 
gøre nu. Der går dog lige lidt 
tid, før jeg tager af sted, for 
jeg skal først på en allerede 
bestilt rejse til Kroatien, si-
ger Lena Pedersen.

Hun har holdt DAGBLA-
DET i 20 år og deltager gerne 
i Sjællandske Mediers kon-
kurrencer.

- Min datter har også lige 
vundet en konkurrence i 
Lokalbladet i forbindelse 
med lyserød lørdag, så vi er 
heldige i øjeblikket, tilføjer 
Lena Pedersen.

Udover førstepræmien 
er der trukket lod om fem 

æsker chokolade blandt del-
tagerne. 

Chokoladen kan afhentes 
i receptionen hos Sjælland-
ske Medier, Søgade 6 i Ring-
sted.

Chokoladeæskerne er 
vundet af:

n Ruth Skovby, Elmevej 12, 
4100 Ringsted

n Birthe Mogensen, Nor-
drupvej 80, 4100 Ringsted

n Janne Speake, Nordbæks-
vej 35, 4100 Ringsted

n Poul Nielsen, Øster Alle 7, 
Ringsted

n Ole Tell, Holger Drach-
mannsvej 14, Ringsted.

Trofast læser vinder 
rejsegavekort

Den heldige vinder Lena Pedersen fik overrakt rejsegavekortet og en buket blomster af områderedaktør 
Jakob Fønss.  Foto: Sophus Soelberg

FLYGTNINGE: Efter 
at have deltaget i 
projekt Grow føler 
Nariman Ahwezian 
sig parat til at finde 
et arbejde. Det hav-
de hun ikke kunnet 
sige for seks måne-
der siden.

HALLINGELILLE: Inden Nari-
man Ahwezian blev en del 
af projekt Grow for snart et 
halvt år siden, tilbragte hun 
meget tid alene hjemme i sin 
lejlighed.

- Før jeg kom ud af mit hus, 
snakkede jeg ikke med så 
mange mennesker. Jeg var 
bange, fortæller den 40-åri-
ge kvinde fra Iran, der kom 
til Danmark for snart seks 
år siden. Inden hun blev en 
del af projektet gennemfør-
te hun dansk 2 på sprogsko-
le, men hun talte sjældent 
dansk til daglig.

- Jeg havde ikke så mange 

danskere at tale med. Jeg 
har en nabo, men det er bare 
hej - og ikke mere, fortæller 
hun lidt genert og tilføjer, at 
hun gerne vil komme tilba-
ge til projekt Grow, hvis der 
kommer et nyt til foråret.

- Jeg elsker at komme her 
hver gang. Det har været et 
godt projekt, hvor jeg har 
kunnet lære nogle venlige 
mennesker at kende og få 
nogle gode venner.

Når projektet afsluttes om 
tre uger, håber hun meget at 
kunne finde et arbejde. Og 
hun er ikke kræsen, hvad 
det angår.

- Alting! Lave mad, chauf-
før, aflevere mad, pak-
ke grøntsager, siger hun 
med store smilende øjne, 
da spørgsmålet falder på 
hvilket job, det skal være.  
Inden hun blev en del af pro-
jekt Grow havde hun ikke 
arbejde, da hun følte sig me-
get utryg uden for hjemmet.

- Jeg havde ikke været 
klar, fortæller Nariman 
Ahwezian og tager låget af 

en suppe, hun har kokkere-
ret på siden dagen forinden. 

Da projekt Grow gik i gang 
for snart et halvt år siden, 
kunne hun kun overkomme 
at komme ud til Økosamfun-
det Hallingelille to dage om 
ugen i tre timer om dagen. 
Nu - snart et halvt år efter - 
kommer hun gerne tre eller 
fire dage om ugen i fem ti-
mer. 

- Dagen starter med gym-
nastik og kaffe, så drikker vi 
kaffe eller te og bagefter kan 
man enten ordne grøntsager 
i haven, lave håndarbejde el-
ler reparere elektronik, for-
klarer Nariman Ahwazian, 
som altid ordner grøntsager 
i køkkenet.

Og da gruppen holder 
åbent hus torsdag lader hun 
til at være i strålende form.

- Jeg har lavet en iransk 
asch, fortæller hun glad om 
suppen, der bliver varmet 
over et bål, hvor flere af 
flygtningene sidder i klap-
stole og varmer sig. 

egeris

Ikke længere bange 
for at forlade sit hus

Det dansk Nariman Ahwezian talte, inden hun kom med i Projekt Grow, var begrænset til det »hej«, hun 
udvekslede med naboen. Nu taler hun dagligt dansk med initiativtagerne til projekt Grow og beboerne i 
Økolandsbyen Hallingelille.  Foto: Jens Wollesen


