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Styrk humøret og
kroppen for kun

195,*

pr. måned

Indvielse. Kofoed får sin egen plads

FOTO: MARIA NOEL.

SUNDBY: Kofoeds Skoles grundlægger, kordegn Hans Christian Kofoed, har fået sin egen plads
i Jenagade, som indvies fredag 17. juni klokken 10.00. Den er trekantet og ikke særlig stor,
men til gengæld ligger den lige ved siden af Kofoeds Skole. Det har været et stort ønske på
Kofoeds Skole at få opkaldt en gade eller en plads efter sin grundlægger. I 2010 ansøgte skolen
Københavns Kommune om at give den lille plads ud for skolens port ved Jenagade 19-21 navnet Kofoeds Plads. Den 31. maj vedtog teknik- og miljøudvalget at godkende ansøgningen, og
det glæder skolens bestyrelsesformand, Willy R. Eliasen: »Det at få en plads opkaldt efter kordegn Kofoed er både en hæder og et skulderklap til den kofoedske tanke, og det arbejde han
selv og skolen har gjort for socialt udsatte mennesker. Det vil være en stor ære, som viser både elever og medarbejdere, at det sted, de bruger og arbejder på, har betydning. Derfor vil jeg
rette en varm tak til Københavns Kommune og Amager Øst lokaludvalg for den velvillighed
de har mødt vores ansøgning med,« siger Willy R. Eliasen.
Kofoeds Skole fejrer den nye plads i det amagerkanske gadebillede fredag 17. juni kl. 10.0011.00 med et mindre traktement. Skolens elever bidrager med musikalsk underholdning. /haj

38 69 38 69. Nyt nummer til lægevagten
REGION HOVEDSTADEN: I stedet for at benytte fire forskellige numre skal borgerne i Region Hovedstaden fra 15. juni kun huske et enkelt telefonnummer, nemlig 38 69 38 69, når de vil ringe til lægevagten. Kommer man efter 15. juni ved en fejl til at ringe til ét af de gamle numre,
omstilles man dog automatisk til det nye. Den service fortsætter i et år.
Ved opringning får man først oplyst på dansk, tysk og engelsk, om lægevagten er åben eller lukket, og hvordan man forholder sig i sidstnævnte situation. Hvis alle læger er optaget,
bliver man informeret på det valgte sprog om, hvilket nummer i køen man er, og alternativer hvis tilstanden er for alvorlig til at afvente kontakt med lægevagten. Skulle man efter 15.
juni opholde sig på Bornholm og få brug for akut lægehjælp, skal man også her taste 38 69
38 69, men efterfølgende vil man blive bedt om at taste 3 for at komme i kontakt med den lokale lægevagt i Rønne. Region Hovedstaden understreger, at man kun bør kontakte lægevagten ved mindre skader, ved akut ikke-livstruende sygdom eller hvis man allerede er syg og får
det værre uden for egen læges åbningstid. Man kan ikke møde op i lægevagtskonsultationen
uden forudgående telefonisk aftale, og receptfornyelser skal normalt ske hos egen læge. /haj

I juni, juli, august og september kan
du træne for kun 195,- pr. måned i
Amagerbro Fysioterapi & Træningscenter.
Så lidt skal du betale for at opleve
den gode stemning og vores højt
kvalificerede instruktører, som er
fysioterapeut uddannede.

Skoleskak. Skoleleder stadig ubesejret
SUNDBYVESTER: Sidste onsdag holdt Peder Lykke Skolens skoleskakklub afslutning på et godt
skak-år, der gav to pokaler for sejre over andre skoler i København - blandt andet i lokalopgøret mod Amager Fælled Skole. På Peder Lykke har eleverne i 0. klasserne én time om ugen,
hvor de spiller skak. Hertil kommer skakklubben, som er for alle, hver mandag. Skak kræver
koncentration og ro, hvilket kommer hele skolen til gavn. Hovedpræmien ved afslutningsdysten er en kasse sodavand til klassen, hvis en elev kan slå skoleleder Lennart Kjellerup.
»Skoleskak er blevet et led også i forhold til to-sprogsforældre, fordi mange lande har positive erfaringer med skak og det er et spil, forældrene kender. Vi har derfor en mulighed for
at komme i dialog med forældre på en anden måde. Lennart, vores skoleleder, er desværre
stadig ubesejret - han spillede simultanskak mod 10 elever på afslutningsdagen og vandt alle
partier,« fortæller afdelingsleder Bjarne Ackey. /jape

Vi glæder os til at vejlede og
hjælpe dig med din træning her
i sommermånederne.

Amagerbro Fysioterapi & Træningscenter / www.amagerfysioterapi.dk
Kirkegårdsvej 25A / 2300 København S / Tlf: 32 96 60 02

* Tilbudet gælder kun nye medlemmer. Oprettelsesgebyr på 99,-

