leEs temasideme
omwellness
og aktiv frltid

1.700 trlatleter

FC0resund
kom godt ind I
danmarksserien

trillede gennem
kommunen

Tlrsdag den 17. august 2010 . Uge 33. 10. argang _ TilaUe husstande

iva . Kokkedal . Kvistgard . Humlebcek • Tikob
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FREDENSBORG

Borgmester: Grundejere kommer til at betale Il- ..~
c;

I frellesskab med
grundejerneomkring
Usserad Askal der
findes en varig lesntng
mod flere oversvam
metser, siger Thomas
Lykke Pedersen (A),
der dog afviser, at
kommunen vil tage
.hele regningen efter
weekendens vold
somme regnvejr
Af Claus Beyer

51KRING Nordsjzelland blev
hardt ramt af det kraftige
regnvejr, der passerede IM
dag eftermiddag og aften med
'U,",T'I...:1Tn"3CIT'll'Trl.a.yo
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Algervcelterfrem
i EsrumSfI .
PROBLEM Densenestetids var
me vejrhat sat gang i algeveek
.sten i Esrum50.Degrenne pIa
mager skaber en feel lugt, nar
det star vserst til
SIDE 4

Tandlceger trak
2.000 tcender ud
AV Niva-tandlsegen Dan V"
.Besjakov har brugt sommeren
i Filippinerne, hvor han har
hjulpet med at trsekke teender
ud og set pa tandproblemer
SIDE 10
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LokalAvisen

-

-

iva-tandlil!ge trakz.ooo ta!nder ud Ejeren afTandkli
nikken 'smil.nu' i Niva
Center valgte en lidt
anderledes sommer
ferie, da han tilbragte
to uger i Filippinerne
ogarbejdede fra tidlig 
morgen tilsenaften
Af Claus Beyer

-VELGlitRENHED Det -er nok
velkendt, at der rigtig man
ge filippinske au-pair piger i ..
Danmark, men maske mindre Herforsvandten af de 2.000 ismdet: Tandlrege DanBesjakov
kendt er det, at de kommer fra havdeni travlefrivillige arbejdsdage i Filippinerne. Privatfoto.
et land med et indbyggertal pa
100 millioner, hvor40 procent domstilstande, jeg heldigvis . gas, hypnose eller de mange
afbefolkningen leverfor under kun sjeeklent ser i min Niva andre angstteknikker, somjeg
fern kroner omdagen.
.tandlsegepraksis. Interessant tilbyder pamin tandk1inik,"
Hos bern i folkeskoleal er det ogsa, at de filippinske opdagede han.
_.
_
deren er behovet for tandbe bern har en smertenerskel, der
Det V3r velgerenhedsorga
handling -derfor enormt, og liggermegetlangt over danske nisationenRise Above,der blev
det varmulighedenfor at hjel skoleberns, Kun fern minutter startet for 10 arsiden aftemrer
pe ogsamtidig ffi en anderle efter en bedevelse kan man - Flemming Hansen, som selver
des ferie i Sydastasien,der lok-. trsekker teender ud, mens de - vokset op i Niva og sidenh en
kede tandlsege Dan V: Besjakov sidder helt musestille. Et seer har slaet sigpermanerit ned i
syn, der desvserre nok skyldes Cebu, der bad Dan y. Besjak
fraNiviitiL
. For egen regning rejste han et liv ifattigdom, hvor adgang - ov om at komme til Filippi
til Filippinernes reldste by, til tandleege er ikke-eksiste nerne og yde de fattige gratis
Cebu, og kun udstyret med rende og steerke tandsmerter tandbehand1inger. pandeIampe og fa medbragte derfor en tilbagevendende til ~ . - Flemming Hansen seger
hjelpemidlerbehandlede han stand," fortrellertandlsege Dan konstant frivillige, der ensker
at . gere enforske1, og iseer _
sammen med andre tandheger V. Besjakov.
mange psedagogstuderende
under kummerlige forholdi
tilbringer seks maneder i Cebu .
alt 1.034 patienter. De fik sam Slifger friviUige .
menlagt trukket 1.978 nender "Tildaglig harjeg megetfokus og hjelper til pa bernebjem.
Interesseredekan leese mere
pa iseer tandlzegeskrsek; men
ud pil kun ni arbejdsdage.
"Fagligtvar det en fantastisk jeg kunne overraskende nok pa www.rlseabove.dkellerkon .
udfordring -og yderst lsererig konstatere, at der ikke blev takte Tandklinikken 'smiLnu' i
oplevelse, og jeg medte syg behov for tryllecreme, latter- NiviiCenter.

Ungdomsklub i
Kvarterhuset
Berne- ogSkoleud
valget har udpeget
'Kvarterhuset'J

Kokkedal som det
mest velegnede sted
til nyungdomsklub
.AfJ"rgenHansen

UNGE Bestrrebelserne pa at fa
oprettet en ungdomsklub i .
Kokkedal kom i den forleb
ne uge et skridt nsermere. Her
dreftede Berne- og Skoleud
valget nemlig sagen endnu en
gang, og her var der flere pla- _
ceringer af en ny klub i spiL
''Vikom frem til, atKvarter

