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lørdag

11:00: Byvandring med start 
fra museet. 

13:00: Havnefest i Bisserup 
med blandt andet musik, 
tovtrækning og grill.

13.30-17.00: Den gamle smed-
je, Helholmvej 3, Agersø. 
Filt din egen marmelade-
skjuler og smag på marme-
lader. Tiltaget er gratis, men 
betaling for uld og marme-
lade. Tilmelding senest 10. 
august til Dorte Steffensen, 
tlf. 31 15 82 25.

17.00: Landsbyfest i i forsam-
lingshuset Egely i Egge-
slevmagle. Medbragt kød 
kan grilles på grillen og 
medbring også tilbehør til 
den store buffet.

Kl. 18.30 starter Børneslaraf-
fenland og kl. 21.00 spiller 
bandet The Recycled.

søndag

13.00-14.30: Nostalgisk Rund-
tur med Skælskør Bådfart. 
Billetsalg og reservation på 
turistbureauerne.

kosmorama

lørdag

20:00: The Dark Knight Rises

søndag

20:00: The Dark Knight Rises

Tid og sTed 

af annika Fossá

Mirian Sørensen er 34 år. 
Siden hun var kun tre år 
har hun danset danse i alle 
genrer og forme, og nu vil 
hun videreføre dansen 
til borgere i Skælskør og 
Slagelse. Hun har nemlig 
overtaget Susanne Venø's 
Danseinstitut, som i de 
seneste 19 år har været 
en fast bestanddel af den 
sydvestsjællandske dan-
sescene.

Mirian Sørensen blev i 
tidernes morgen uddan-
net som danser hos Britt 
Bendixen, som de fleste 
nok kender som Vild med 
Dans-dommer på TV2, og 
Mirian har været i hus hos 
dansedommeren i ti år, in-
den hun valgte at begynde 
for sig selv. 

I 2007 åbnede hun sin 
første danseskole Step 
by Step Dance Academy i 
Odense, og den havde hun 
indtil april måned i år. Nu 
vil hun nemlig gerne tæt-

tere på hjembyen Køge, og 
derfor åbner hun den 31. 
august Danse-Huset, som 
kommer til at være i Skæl-
skør to dage om ugen og i 
Slagelse to dage om ugen.

alle kan danse alle danse
Mirian Sørensen undervi-
ser i alle danseformer og 
-genrer. Alt fra latindans 

og standarddans til jitter-
bug og zumba er på hendes 
repertoire,og hun fortæller, 
at med hende som ny ejer, 
vil danseskolen blive nyere 
og mere moderne.
- Naturligvis vil der ske 
nogle ændringer på dan-
seskolen. Der kommer til 
at være nogle nye tiltag, og 
tingene bliver anderledes, 

end de har været indtil nu, 
siger Mirain Sørensen.

Som noget helt nyt vil 
Mirian Sørensen for ek-
sempel have et ADHD-
hold for børn og unge med 
diagnosen ADHD.

- Der er lavet noget 
forskning omkring det, og 
det viser sig, at dans stimu-
lerer både indlæringsevne 
og motorik hos børn med 
ADHD. Det bliver lettere 
for dem at tegne og skrive, 
fortæller den nye danse-
skoleejer.

Selv om det er Mirian 
Sørensen, der er den bæ-
rende kraft i Danse-Hu-
set, vil der fra tid til anden 
komme gæsteinstruktører, 
lige som der også vil blive 
afholdt workshops.  

Onsdage og fredage vil 
Danse-Huset være i Sla-
gelsehallen, og tirsdage og 
torsdage på Hotel Postgår-
den i Skælskør. Tilmelding 
foregår ved at møde op et 
kvarter inden holdet star-
ter. n

skælskør: Danseglade skælskørborgere kan glæde sig til, at Danse-Huset 
sidst i august måned åbner dørene for dans i alle genrer - og for alle aldre. 

Danseinstitut åbner med ny ejer

Mirian Sørensen underviser i al slags dans, både  
standarddanse, latindanse og de mere moderne danse  
som hip hop og streetdance. Privatfoto

af annika Fossá

godt gemt bag nogle 
høje træer på Bø-
gelundvej i Rude, 

stikker der et stort hvidt 
skilt, med ordene Venslev 
Autoelektro, sig op. Skiltet 
er nyt og forretningen er 
også ny, Niels Mortensen 
Gade Larsen har netop åb-
net sit eget bilværksted, og 
fredag var der reception på 
værkstedet for at markere 
åbningen.

Venner, bekendte, na-
boer og kolleger kom til re-
ceptionen, og de blev budt 
velkommen med øl, so-
davand og grillede pølser, 
som Niels' far sørgede for 
ved kuglegrillen.

Har aldrig været  
i tvivl om karrierevalg
Allerede i en ung alder be-
gyndte Niels at reparere 
motorer. Han startede dog 
ikke med bilerne, men med 
det køretøj, som mange 
teenagedrenge kører rundt 
på, indtil de vel at mærke 
bliver gamle nok til at få et 
bilkørekort.

- Jeg var nok 13-14 år, 
da jeg begyndte at repa-
rere mine kammeraters 
knallerter. Med tiden blev 
kammeraterne jo ældre, og 
så blev knallerterne helt 

automatisk skiftet ud med 
biler. Så jeg har faktisk væ-
ret i branchen i rigtig lang 
tid, fortæller Niels.

I 2007 blev han uddan-
net autoelektriker hos 
Skælskør Autoelektro, og 
siden Niels blev færdigud-
dannet, er det faktisk gået 
hak i hak for ham. Det før-
ste halve år efter endt ud-
dannelse arbejdede han 
hos sin mester i Skælskør, 
siden endte han i Ringsted 
i nogle år, og nu har han 

så åbnet sit eget værksted, 
Venslev Autoelektro.

- Det er helt sikkert mit 
drømmejob. Jeg har aldrig 
været i tvivl om, at det var 
det jeg skulle lave, siger 
autoelektrikeren.

kunder kommer  
langvejs fra
Selv om Venslev Autoelek-
tro ligger langt ude på lan-
det og er godt gemt af vejen 
bag træer og buske, så er 
den nye bilværkstedsejer 

ikke bange for, at komme 
til at mangle kunder i bu-
tikken - i hvert fald ikke på 
grund af beliggenheden.
- Jeg har kunder, der kom-
mer hele vejen fra Køben-
havn for at få repareret 
deres biler hos mig, og hvis 
de kan finde det, så kan 
alle finde det, siger auto-
elektrikeren med et grin, 
og fortsætter.
- Hvis man yder en god 
service, så skal folk nok 
komme. n

rude: En ung mand fra lokalområdet trodser finanskrise og økonomisk  
nedgang og åbner sit eget bilværksted på Bøgelundevej i Rude.  

reparerer biler for 
københavnerne

skælskør: På mandag åbner en ny strikkebutik i 
Skælskør. Det er Merete Petersen, som i forvejen 
har Garnhekseriet i Næstved, der skal hjælpe skæl-
skørkvinder og -mænd med at finde den rigtige garn 
og de rigtige opskrifter til deres strikkeprojekter. 

Merete Petersen er født i Borreby, og håndarbejdet 
har altid været hendes følgesvend. Hun er uddannet 
håndarbejdslærer på det tidligere håndarbejdssemina-
rium i Nykøbing falster, hvor hendes speciale var be-
klædning og tekstildekoration. Hvis behovet er for det, 
er hun heller ikke bange for at lære folk at strikke, men 
først vil hun gerne byde på kage og kaffe. Det sker på 
mandag eftermiddag i butikken i Østergade.

Ny strikkebutik åbner i skælskør

skælskør: A Dangerous Method vises fra mandag til 
onsdag og er et biografisk drama om tre af psykolo-
gihistoriens nøglepersoner.  Viggo Mortensen spiller 
Sigmund Freud, der anses for psykoanalysens fader, 
og Michael Fassbender er den yngre Carl Jung, som 
grundlagde den analytiske psykologi. Sabina Spielrein 
(Keira Knightley) bliver indlagt på et hospital i Zürich 
med en svær psykisk lidelse. Jung får hende som 
patient, og hun bliver forsøgsperson for nye, psykolo-
giske behandlingsmetoder. A Dangerous Method er en 
beretning om ambitioner, intellektuelt ansvar, mørke 
minder, bedrag, seksuel underkastelse og begær. 

Eddie –  The sleepwalking Cannibal vises torsdag, 
fredag og søndag kl. 20. Mandag kl. 19 og tirsdag kl. 20. 
Tilladt o. 15 år. Lars Olafssen (Thure Lindhardt) var 
engang kunstverdenens wunderkind, men efter en 
ulykke for 10 år siden, har han ikke malet og er hastigt 
på glemslens vej. Hans agent, Ronny, forsøger desperat 
at få ham til at male igen –  han skal jo også leve –  så 
han skaffer ham et job på en kunstskole ved Koda 
Lake i Canada i håbet om, at omskiftningen i miljø og 
de pittoreske omgivelser vil få Lars i gang igen. 

Kunstskolen er meget afhængig af sin mæcen, der 
desværre netop er afgået ved døden. Betingelsen for 
at lade skolen få hendes formue er, at de skal tage sig 
godt af hendes nevø, Eddie (Dylan Smith), der er stor, 
stærk og stum, men i bund og grund en rar og uskade-
lig tosse. Da Lars lader ham bo hos sig, bryder Eddies 
natlige søvngængeri ud i lus lue, og han nøjes ikke 
med at gå tur, han slår også små dyr ihjel og spiser 
dem. De grufulde beviser på Eddies nattevandringer 
påvirker Lars i så voldsom grad, og han begynder at 
male igen, bedre end nogen sinde, så hans nye krea-
tive åre kræver, at Eddie bliver ved med at gå i søvne, 
så Lars begynder aktivt at hjælpe ham. Indtil det går 
meget, meget galt.

Kilimanjaros sne vises onsdag kl. 20. Tilladt o. 7 
år. Michel (Jean-Pierre Darroussin) er formand på et 
værft, der skal fyre 20 mand. Demokratisk lægger han 
navnene på alle de ansatte i en hat og trækker selv 
de uheldiges lapper op - inklusive sin egen. Michel 
må indstille sig på en meget førtidig pension, men det 
lader han sig ikke mærke af, i hvert fald ikke udadtil. 

Kort efter holder han sit guldbryllup på værftet. 
Han og hustruen Marie-Claire (Ariane Ascaride) får 
foræret en rejse til Kilimanjaro, men inden de når 
ret langt med planlægningen, stjæles både penge og 
billetter. Tyvene må have været med til brylluppet, 
men har man nu også lyst til at få straffet nogle af ens 
egne?

Nye film i Kosmorama

Niels Mortensen Gade Larsen har faktisk haft åbent i værkstedet siden januar i år, men indtil 
for en måned siden, har det kun været på deltid, da han har passet sit job i Ringsted ved 
siden af. Foto: Annika Fossá 

Jeg har 
kunder, der 

kommer hele vejen 
fra København for 
at få repareret deres 
biler hos mig, og 
hvis de kan finde 
det, så kan alle finde 
det.

Niels Mortensen Gade 
Larsen, autoelektriker


