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Den gamle
traktor blev
genskabt til
museet
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Lokalhistorie:
Værftsgården
fejrer 100 års
fødselsdag

Bolig
Magasinet
Sjælland
Læs hver uge
det seneste nye
indenfor boligen i
vores Boligmagasin
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Gang i huss
alg
for de større et uden
byer

Huse over det
meste af landet bliver solgt
hurtigere. Og
særligt uden
for byerne er
der fremgang
på husmarkedet. Det viser
Finans Danmarks boligud
budsstatistik.

Sælger giver
meget
mindre i afslag
på
sommerhuset
Side 2
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MALERI - PLAKAT
- FOTO - TEGNING
STORT UDVALG
I LISTER, PASSEPARTO SPEJLE
UT, GLAS
VÆRKSTEDSB

Tirsdage kl. 9-11

UTIKKEN ÅBEN:

- Torsdage kl. 13-17

- Fredage kl. 12-14

eller ring og aftal
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Slibning af ALLE
trægulve...
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Undgå at dit
gasfyr går kold

Få en
serviceaftale

Serviceaftale
n betaler sig:
• Dit fyr lever
længere
• Løbende status
• Slidtage opdages
i tide
• Døgnvagt ved
nedbrud

6, 4600 KØGE

FRA ØLBYCENTER)

TLF. 4046 3224
www.mjglas.dk

Rune Gulvmand
Tlf. 42 53 72 70

runegulvmand@gmail.com

Mølbak

VVS & Gasteknik

A/S

Ring og hør mere

Tlf. 5616

7000
www.mølbak
-service.dk

Foto: Mind Your Own Buisness

»

- Jeg kunne løbe hjem til Køge
Hugo’s Kælder

HVER MANDAG
HELE SOMMEREN
ske
må

KØGE’S BEDSTE STEGT FLÆSK
med persille sauce,
små kartofler, sennep og
rødbeder - ad libitum

KUN kr.

MBT Lila
Pris 1.645,-

89,-

Fås i blå og sort

- Spis alt hvad du kan
Fra kl. 17:00 - Bordreservation modtages gerne

Alle er velkommen i vores smukke restaurant.

Cafe & Restaurant Tee
Gl. Hastrupvej 12 - 4600 Køge - Tlf. 56 65 30 00
info@restauranttee.dk - www.restauranttee.dk

ÅBNINGSTIDER: Hverdage kl. 10-22 - Weekend og helligdage kl. 9-18
Køkkenet lukker kl. 20. 30 i hverdage og kl. 17 i weekender og helligdage

Pas godt på dit fyr!
Bestil fast service af
dit gasfyr. Så er det
altid i topform.

Døgnvagt
ved akut
behov

Mølbak

Fordele ved brug af MBT
• Forbedre kropsholdning
• Aflaster knæ, hofter og ryg
• Lindrer hælspore og nedsunken forfod
• Øger muskelaktiviteten i foden
Vestergade 34A - 4600 Køge - T. 5665 2345 - www.bjergkaeden.dk

Super effektivt gasfyr!
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Ingen udbetaling
- 5 års rentefrit lån.

Søg nu og få svar inden for få timer.
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Ring og hør mere

Tlf. 5616 7000

VVS & Gasteknik A/S www.mølbak-service.dk

Nørre Boulevard 30 - 4600 Køge

Tlf. 56 64 16 66
www.nytgasfyr.dk
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Velkommen til

Køb sko og sandaler fra MBT hos Bjergkæden

SO MMER

SOMMERFEST

med Jørgen de Mylius,
fredag den 28. juni
kl. 18.00

SOMMER I HUGOS GÅRD HVER LØRDAG KL. 12-15

LØRDAG 22.06 RATTLERS
LØRDAG 29.06 MAMAS BLUES JOINT

LØRDAG 06.07 GUMMER INC.
Brogade 19, 4600 Køge - Tlf. 56 65 58 50 - www.hugos.dk

Få en hel gardinforretning
hjem til Dem
Vi kommer med over 1.200 stk. prøver.
Gardiner
Markiser
Persienner
Foldegardiner
Lamelgardiner
Rullegardiner
Plisségardiner
Panelgardiner
Gardinvask
Overalt på Sjælland

Tlf.70 25 35 50

Showroom
Nørre Boulevard 152
4600 Køge

www.miga-gardiner.dk

lokale indkøbsguide
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Drenge fra Karlemosen vinder
fornem iværksætterpris
IVÆRKSÆTTERI: Ni drenge fra
Karlemoseparken har vundet
Æresprisen 2019 i »Mind Your
Own Business« - den fornemmeste pris som unge kan vinde indenfor aldersgruppen i
Danmark, når det handler om
iværksætteri.
KØGE: Lørdag den 25. maj var
en stor dag for ni drenge fra
lokalområdet omkring Karlemoseparken, da det var kulminationen på et langt forløb,
hvor drengene har arbejdet
stenhårdt på at udvikle en
innovativ idé omkring mobile
opladerstationer i virksomheder og udvikling af tilhørende
hjemmeside og APP.
Drengene var oppe mod syv
andre mikrovirksomheder fra
hele landet, som alle havde
gennemgået et forløb på otte
måneder, som en del af Mind
Your Own Business (MYOB)
program, der sigter imod at
gøre unge til iværksættere.

Størst potentiale
Da drengene spændte sad i
salen den lørdag og ventede
på at skulle præsentere deres
mikrovirksomhed og deres forløb, havde de ikke regnet med
at vinde hovedprisen, men
drømte om det. Da de fik den
første pris for »størst økonomisk vækstpotentiale«, troede
de ikke, at de stadig var med
i hovedkonkurrencen, men de
kom, så og sejrede og løb i
sidste ende med begge priser.
Udover den fine pris, fik
drengene stor ros af dommerkomiteen. Om Farge sagde
dommerne:
»Mind your own Business
2019 æresprisen går til en
mikrovirksomhed, hvis ambitionsniveau har været højt fra
starten. Mikrovirksomhedens
produkt bevæger sig i et kæmpe
marked og drengene har formået at ramme en bred målgruppe, der alle kan have gavn af
deres produkt. Til trods for det
kæmpe marked, har drengene
startet lokalt, hvilket er klogt
forretningstræk, da deres lokale
forankring kan danne grundlag
for en bæredygtig virksomhed.
Mikrovirksomhedens produkt
er så indlysende, at man efterfølgende sidder med en misundelig fornemmelse over, at man
ikke selv fik den ide. Det er et
produkt, som vi alle har brug
for i løbet af dagen. Det er uden

- Jeg er så glad, at jeg kunne løbe hjem til Køge, udbrød Aqbal Osmanzai (i midten) efter præmieoverrækkelsen.
tvivl en mikrovirksomhed med
et kæmpe potentiale«.

Kunne løbe hjem
Da drengene skulle hjem fra
awardshowet hos Boston Consulting Group (BCG) fik glæden
og stoltheden hos drengene frit
løb - for eksempel udbrød Aqbal Osmanzai spontant:
- Jeg er så glad, så jeg kunne
løbe hjem til Køge!
Da drengene kom til Køge,
gik turen til McDonalds og siden hoppede alle i Køge havn
i en spontan fejring af sejren.
15-årige Kajhan Gulabzoi
udtaler følgende om projektet:
- De her otte måneders samarbejde har været helt fantastiske. I starten var der meget
fjol og ballade, men det fik vi
heldigvis taget stilling til. Jeg
synes, at det har krævet meget
hårdt arbejde og knofedt, end
jeg havde forestillet mig. Der
har været mange op- og nedture, men vi har holdt hovedet
koldt og har haft et fantastisk
team, der hjalp os igennem de
hårde perioder. For at starte en
virksomhed kræver det hårdt
arbejde og meget tid, så hvis

man ikke er engageret eller
har troen på det, er det meget
svært. Ud fra de her otte måneders samarbejde har jeg både
lært noget fagligt og personligt.
Som sagt, har jeg lært, at det
kræver hårdt arbejde at starte
en virksomhed op, jeg har lært,
at man skal have mange kontakter og forbindelser, så man
hurtigere og nemmere kan få
sponsorer. Personligt har jeg
lært en masse nye dejlige mennesker at kende.

spændende og lærerig proces.
Det har været en rejse, hvor en
ide er blevet til et produkt, som
har sin berettigelse og som kan
skabe en sund virksomhed. Det
at få lov at arbejde med unge
mennesker, som er interesseret i at opbygge en virksomhed
og få lov at lære dem lidt om
virksomhedsdrift har været en
gave for mig. Jeg har lært meget
om ledelse og det at få unge
mennesker til arbejde sammen.

Venture pilot: En gave

Ibrahim Øksum, der er projektleder siger:
- Det har været en fornøjelse at følge drengenes forløb
fra ideudvikling til at stifte en
forening til at fremlægge til
netværksmøde foran 50 virksomheder. Drengene har fået
et indblik i hvad det vil sige at
stifte en virksomhed, herunder
økonomi, markedsføring, salg
og kontraktindgåelse. De har
fået en masse viden og kompetence, som de kan bruge i deres
uddannelse og arbejdsliv senere. For mig er det vigtigste, at
de unge får muligheden for at
udvikle deres kompetencer og

I forløbet med udviklingen
af Farge, stiftede de unge bekendtskab med mange frivillige
såkaldte »Venture piloter«, som
for eksempel er virksomhedsejere, ledere, HR folk, jurister
og iværksættere, der alle har
valgt at give deres kostbare
tid til unge mennesker med
en iværksætter i maven.
Venture pilot Jan Drøscher,
der er ejer af Censea Consulting
i Køge, udtaler om forløbet:
- I de sidste ni-ti måneder
har jeg haft fornøjelsen at være
venturepilot for mikrovirksomheden Farge. Det har været en

Øjne op for muligheder

- din ugentlige lokale indkøbsguide

Hvem skal have

månedens
mån
ens blomst?
blomst

En god ven, en kollega, et familiemedlem - faktisk hvem som helst.

Hovedsagen er, at vedkommende har gjort noget godt for andre.

Send dit forslag til Køge Onsdag enten på mail:
ko.red@sn.dk eller Facebook

Foto: Mind Your Own Busness

De glade drenge fik mulighed for at takke for prisen.
får øjnene op for, hvilke forskellige retninger for uddannelse
og arbejdsmuligheder der er.
Arbejdet med Farge er ikke
slut. Der ligger nogle aftaler
i støbeskeen med forskellige virksomheder. Drengene
er optaget på akademiet hos
MYOB, som starter i slutningen af august. Det er herefter

meningen, at drengene skal videreudvikle deres virksomhed.
I det videre forløb er formålet,
at de erhverver flere kompetencer ved forsat at deltage i de
ugentlige møder med venture
piloterne samt ved deltagelse
i camps hos MYOB.

