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Rund fødselsdag, »skæv« fødselsdag,
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gratis på navnesiden. Mærkedage
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medtages ikke.
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Elektroniske fotos leveres i jpg-format
(min. 75 Kb). Papirfotos returneres
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Ønsker du ikke din mærkedag
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7245 1100 eller 7245 1400
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Sjællandske mandag:
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FREDAG 23. JANUAR

Dagens navn

BRIAN NIELSEN, Tidl. bokser

AF ALICE BLOCH STEFFENSEN
Den tidligere bokser fra Korsør, Brian Nielsen, har startet ny forretning i Spanien, hvor han i dag er bosat med Jeanette Buchard. Sammen driver de nu Brian Nielsen Golf. Firmaet tager sig af indkvartering og booker green fees, når golfspillere fra Danmark vil ned til de
18 huller under sydlige himmelstrøg.

Hvordan kom du i gang med ﬁrmaet?
- Min kone og jeg kom til at sidde ved siden af en kvinde i et fly på
vej hjem til Danmark. Hun sagde, at jeg da skulle begynde at arrangere golfture til Spanien. Hun havde netop været af sted, men hun
ville gerne kunne booke hos mig næste gang. Nu er vi så i gang, og
det er målet at gøre en masse mennesker glade med dejlig golfspil.
Jeg glæder mig til at få en masse nye legekammerater.

er jo oprindeligt præst,
og det er jeg ikke, men
jeg sammenligner alligevel mig selv med
ham. Det der med at
være sig selv og behandle andre, som du
gerne selv vil behandles, det har jeg altid
levet efter, og sådan er
han også.

Hvad byder du uventede gæster?
- En kop kaffe og en cognac velsagtens. Her i Spanien, hvor jeg bor,
drikker vi Nescafé med en god cognac til, når vi skal hygge os. Og
man skal hygge om sine gæster.

Hvad er din største last?
- Jeg har faktisk lige kvittet min største last her til nytår. Jeg har røget
cigaretter i mange år og aldrig mærket noget til det, men pludselig
kunne jeg mærke at rygningen gav mig begrænsninger. Derfor røg
jeg min sidste smøg klokken kvart i et nytårsnat. Jeg bruger ingen
hjælpemidler men er bare stoppet fra den ene dag til den anden.

Hvad kan du ikke leve uden?
- Mine børn. Min søn er 23, min datter er 13 år, og de bor i Danmark.
Heldigvis kommer min datter meget tit på besøg, så jeg ser dem ofte.
Det er dejligt at have børn.

Hvad er dit kæreste eje?
Hvem ser du op til?
- Jeg har altid set op til bokseren George Foreman. Både fordi han er
bokser og den største af dem alle, men også fordi han er sig selv. Han

- Det er min kone. Ha ha. Ja, vi er jo ikke gift, og jeg ejer hende måske
heller ikke, men hun er jo simpelthen min livline i denne verden, og
jeg skylder hende alt.

NYT JOB

60 ÅR

Katrine Schade

Kathrine Hjortholm

Gitte Lund Nielsen
NÆSTVED: 26. januar: Gitte
Lund Nielsen, Brinken 25,
4700 Næstved.

2009

SLAGELSE: Slagelse Sygehus har ansat: Kathrine
Hjortholm som sygeplejerske ved skadestuen. Kathrine Hjortholm er uddannet sygeplejerske i 2005, og
kommer fra en ansættelse
ved akut medicinsk modtageafsnit B6, ligeledes på
Slagelse Sygehus.

SLAGELSE: Slagelse Sygehus har ansat: Katrine
Schade som sygeplejerske
ved ortopædkirurgisk afdeling O1. Kathrine Schade
er uddannet sygeplejerske
i 2004. Hun har tidligere
været ansat ved afdelingen, og vender nu tilbage
efter en ansættelse ved infektionsmedicinsk afdeling
på Odense Universitets
Hospital.

Malene Egelund
Christensen
SLAGELSE: Slagelse Sygehus har ansat Malene
Egelund Christensen som
sygeplejerske ved skadestuen på Slagelse Sygehus.
Malene Egelund Christensen er uddannet sygeplejerske i 2005 og kommer fra
en ansættelse ved organkirurgisk afdeling A1 ligeledes på Slagelse Sygehus.

Fossing er rykket i bestyrelsen.
Hartmann, Vind og Zabell
har overtaget chefposterne.

Pia Ane Sørensen

H. Nielsen & søn as
Næstved entreprenør- og tømrerforretning

COMING/1

Fredag 30. januar kl. 13 -16
på vores værksted
Grimstrupvej 133 i Næstved.

SLAGELSE: Slagelse Sygehus har ansat: Pia Ane Sørensen som sygeplejerske
ved skadestuen. Pia Ane
Sørensen er uddannet sygeplejerske i 1994, og har
erfaring fra ansættelser
ved medicinsk afdeling,
skadestue og akut medicinsk visitationsafsnit på
Kalundborg Sygehus. Pia
Ane Sørensen er ligeledes
uddannet behandlersygeplejerske.

SLAGELSE: Slagelse Sygehus har ansat: Ole Peter
Thousig som overlæge ved
ortopædkirurgisk afdeling
på Slagelse Sygehus. Ole

Kantate til Emilia
AF ALICE BLOCH
STEFFENSEN

R E C E P T I O N

Afslutningen på vores glidende ”regeringsrokade” ønsker vi at markere med en
uformel reception for kunder, samarbejdspartnere og venner af virksomheden:

Ole Peter Thousig

Peter Thousig er uddannet
læge i 1974 og blev speciallæge i ortopædkirurgi
i Sverige i 1986 og i Danmark i 1987, efter uddannelse på blandt andet Vejle,
Århus og Viborg Sygehus.
Siden 1988 har Ole Peter
Thousig været ansat ved
ortopædkirurgisk afdeling
på Slagelse Sygehus, de seneste 15 år som afdelingslæge, dog afbrudt af en
netop overstået orlov, hvor
Ole Peter Thousig har virket ved Medical Clinic på
Thule Airbase i Grønland.
Ole Peter Thousig vil ved
Slagelse Sygehus primært
være tilknyttet det akutte
beredskab på den ortopædkirurgiske afdeling.

Dorte Johannesen
SLAGELSE: Slagelse Sygehus har ansat: Dorte Johannesen som sygeplejerske ved skadestuen. Dorte
Johannesen er uddannet
sygeplejerske i 2000, og har
tidligere været ansat ved
intensivafdeling og skadestuen også på Slagelse
Sygehus. Senest har Dorte
Johannesen arbejdet freelance i forskellige vikarbureauer.

Forfatteren Efie Beydin,
der står bag bøgerne
»Sommerfuglekrigeren«,
novellesamlingen »Paradisfulgen« og romanerne
»Fiorellis metode« og »Engelog« er på gaden med en
ny bog.
»Kantate til Emilia«
hedder den og den består
af fire forbundne fortællinger, der tilsammen danner
en global fortælling om de
fine tråde, der spindes i tid
og rum mellem mennesker
på tværs af landegrænser.
I bogen møder vi den
unge ukrainske Illona, der
søger at tilpasse sig et nyt
liv i Rom, den fallerede
embedsmand Paulo Conti,
der elsker Odyseen, billedkunstneren Walat, hvis
sanser skærpes af rejsen,
af afsked og hjemkomst; og
endelig den velmenende
indvandrerlærer Gerd, der
trods et liv på egne præmisser er mere til stede i
sine drømme end i sit eget
liv.
I Kantate til Emilia

samles fire stemmer, i en
komposition der er knyttet
sammen af steder og hændelser, og som beretter om
bæredygtigheden af de fine
tråde, der forbinder mennesker på trods af afstande
og fravær.
Forfatteren Efie Beydin
er født i 1958. Hun blev tildelt et treårigt arbejdsstipendium af Kunststyrelsen
i 2007. »Kantate til Emilia«
koster 250,00 kroner og er
udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof.

