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TIRSDAG
10.00-14.00: Rampelyset: Ak-

tiviteter for førtidspensio-
nister.

14.00: Lynge Præstegård: 
Foredrag om den romanti-
ske have på Frederiksberg 
v/ Kim Greiner i Lynge 
Hyggeklub. 

18.00-21.00: Mormonkirken, 
Lyngevej 241-43: Slægtshi-
storisk Lokalcenter holder 
åbent.

19.00-20.30: Gladgaarden, 
Lynge: Spilopmagerne sæl-
ger lopper.

19.00: Lynge Præstegård: 
Grundtvig-foredraget »Den 
sidste kaldæer« v/ Uffe 
Jonas.

20.00: Mungo Park: Bo Bedre.

Allerød Bio
19.30: Jagten

ONSDAG
10.00: Allerød Bibliotek: Ba-

by-onsdag.
10.00-12.00: Engholmkirken: 

Åbent hus.
10.00-14.00: Allerød Førtids-

pensionister, Kirkehave-
gaard 2, Kirkehaven 16 til 
18: Netværk for førtidspen-
sionister, langtidssyge samt 
skåne- og flexjobere.

14.00-19.30: Værestedet Kilen 
holder åbent.

16.00-18.00: Frederiksborgvej 
59: Åben anonym rådgiv-
ning for unge (kun lige 
uger).

18.00-21.00: Mormonkirken, 
Lyngevej 241-43: Slægtshi-
storisk Lokalcenter åbent.

19.00: Lynge Bibliotek: Lynge 
Håndarbejdscafé (kun i uli-
ge uger).

19.00: Centerhallen: A.F.K. 
Fodboldafdelingens ban-
kospil.

19.30: Pensionisthuset: Bytte-
aften i Allerød og Omegns 
Frimærkeklub.

20.00: Mungo Park: Bo Bedre.

En jury med Jussi 
Adler-Olsen, Car-
bon20-projektleder 
og borgmester Erik 
Lund skal finde en 
vinder en ny pris til 
en CO2-besparende 
virksomhed.

ALLERØD: Allerød Kommu-
ne vil gerne hædre de virk-
somheder, der gør en forskel 
for miljøet. Derfor leder 
kommunen nu efter kan-
didater til en helt nyt pris, 
Carbon20 prisen, som skal 
gives til en eller fl ere virk-
somheder, der har bragt 

CO
2
-udledningen ned.

Det kan være fordi virk-
somheden har lavet den helt 
store omlægning, skiftet al 
belysning til LED eller har 
fået solceller. Men det kan 
også være en virksomhed, 
der har fået medarbejderne 
til at spare på energien. El-
ler en virksomhed, der har 
fundet en hel anden måde at 
spare CO

2
 på - som PP Møb-

ler, der har anlagt en skov, 
og på den måde er blevet 
CO

2
-neutral, eller som Fritz 

Hansen, der stiller krav til 
sine samarbejdspartnere 
om mindre CO

2
-udledning.

Virksomhederne skal 
indstille sig selv eller an-
dre inden den 21. januar, og 

herefter skal en jury med 
forfatter og tidligere sol-
cellefi rma direktør Jussi 
Adler-Olsen, borgmester 
Erik Lund og projektleder 
for Carbon20 Lone Kelstrup 
fi nde en vinder.

- 39 procent af den samle-
de CO

2
-udledning i Allerød 

Kommune er fra virksom-
heder. Derfor er det rigtigt 
vigtigt at man også får fokus 
på den store del af lagkagen, 
siger Pernille Enevoldsen, 
kommunikationsmedar-
bejder i Allerød Kommunes 
miljøafdeling. 

Prisen overrækkes på 
Allerødmessen. På samme 
messe uddeles også Bæ-
redygtighedsprisen, som 

uddeles af Rådet for Bære-
dygtig Udvikling. Sidste år 
gik prisen til Widex, men 
i år, hvor virksomheder-
ne har fået deres egen pris 
i Carbon20 prisen, bliver 
Bæredygtighedsprisen re-
serveret til en organisation, 
forening eller privat person.

Allerødmessen, Allerøds 

klimamesse, fi nder i år sted 
fredag den 22. og lørdag den 
23. februar. Fredag er for 
virksomheder, mens lørda-
gen er med fokus på private. 

mulvad

Jussi skal uddele 
ny fi rmamiljøpris  

Som tidligere direktør for et solcellefi rma - og måske også fordi han 
er den pt. mest omtalte mand i Allerød - skal forfatter Jussi Adler-Ol-
sen være med til at uddele den nye CO

2
-pris.  Foto: Lars Skov

P-KÆLDER PÅ VEJ: Arbejdet 
med den nye Rema 1000-bu-
tik i Lillerød er trods kulde 
og sne godt på vej. I weeken-
den var gravemaskinerne 
nået et godt stykke ned i jor-
den, hvor der skal være par-
keringskælder under den 
nye butik. Den nye butik for-
ventes nu at være klar inden 
for den næste halve år. 

- Jeg tror, at vi er færdige 
på den anden side af som-
merferien, siger Jan Pulsen, 
adm. direktør i fi rmaet bag 
opførslen af den nye dag-
ligvarebutik, Reitan Ejen-
domsudvikling. 

Opførslen af den nye butik 
for enden af M. D. Madsens-
vej er fl ere gange blevet ud-
skudt. I december 2010 gav 
Allerød Byråd grønt lys for 
det nuværende projekt. Men 
byrådet besluttede her, at 
der udover tre etager med 
boliger også skulle indrettes 
parkeringskælder. Det fi k 
Reitnan til at udskyde star-
ten på byggeprojektet, der 
skulle være begyndt i for-
året 2011, til efteråret 2012. 

brandt Foto: Allan Nørregaard

Det skotske teater-
kompagni Dogstar 
Theatre Company 
gæster Mungo Park 
i januar. 

ALLERØD: Skotske Dogstar 
Theatre Company gæster 
Mungo Park med »The Tai-
lor of Inverness«, en pris-
belønnet fabel om de store 
konfl ikter i det tyvende år-
hundrede, fortalt gennem 
Matthew Zajacs dybt per-
sonlig historie.

Da Matthew Zajacs far 
dør, opdager han, at langt 
fra alt hans far har fortalt 
om sig selv og sit liv er sandt 
og Zajac begynder derfor at 
grave fortiden. Undervejs 

fi nder han så mange overra-
skelser, at Zajac ender med 
at skrive et teaterstykke 
om jagten på sandheden om 
farens liv. Udover at have 
skrevet manuskriptet, spil-
ler Zajac også selv rollen 
som sin far.

Faderen vokser op i Polen 
i 1930’erne, bliver taget til 
fange af russerne, bliver 
befriet af tyskerne, rejser til 
Teheran, så Egypten, bliver 
en del af den britiske hær. 
Undervejs syr han tøj til tu-
sindvis af mennesker og en-
der som skrædder i en lille 
skotsk by. 

Forestillingen er histori-
en om jagten på den sande 
historie om skrædderen 
fra Inverness. Live violin-
spil danner et lydspor af 
traditionelle melodier fra 

Skotland, Polen og Rusland. 
Forestillingen har vundet 
fl ere priser blandt andet 
Bedste solo performer på 
Edinburgh Festival herun-
der og de skotske kritikeres 
pris for Bedste skuespiller. 
Financial Times’ anmelder 
gav fi re ud af fem stjerner, 
Edinburgh Evening News 
kalder det magisk teater og 
gav fuldt hus med fem stjer-
ner. The Observer kalder 
stykket »A triumph of evo-
cating staging and storytel-
ling«.   

Besøget er den del af Mun-
go Parks internationale ar-
bejde, som netop er blevet 
bakket op af støtte fra Biku-
benfonden. 

Forestillingen vises fra 
mandag den 21. til onsdag 
den 23. januar. 

Skotter besøger Mungo Park

Det skotske teaterkompagni 
Dogstar Theatre Company kan 
opleves på Mungo Park i januar. 

12-årige begik 
hærværk 
ALLERØD: To 12-årige dren-
ge blev søndag hentet af po-
litiet, da de var i færd med 
at knuse ruder i Børnehuset 
Kirsebærgården i Allerød. 
Det oplyser Nordsjællands 
Politi, der fi k anmeldelsen 
om hærværket klokken 
16.37.

Drengene, der er fra hen-
holdsvis Ølstykke og Alle-
rød, blev kørt hjem til deres 
forældre.

ALLERØD: Fredag den 25. 
januar er der generalfor-
samling i Allerød Pensio-
nistforening. Bestyrelsen 
vil fortælle om ønsket en 
ny organisation af forenin-
gen, der skal sikre erfaring 
i bestyrelsen, kontinuitet 
af driften samt afl astning 
af bestyrelsen. Efter gene-
ralforsamlingen er der gule 
ærter med tilbehør til alle, 
der har tilmeldt sig arran-
gementet. Det koster 50 kro-
ner at deltage. Tilmelding til 
kasseren på telefon 4817 3751 
eller kurternst@fastvnet.
dk. Husk: Ingen tilmelding 
- ingen gule ærter. Gene-
ralforsamlingen begynder 
klokken 17, og det er i Lille-
rød-hallernes cafeteria.

General-
forsamling med 
gule ærter


