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FULD TILFREDSHED 
ELLER PENGENE TILBAGE..!

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

TANDPROTESER
MED TRYGHEDSGARANTI

www.tpt.dk

Ringsted
Møllegade 12 · Tlf. 57 61 09 33

Haslev
Torvet 9 · Tlf. 56 31 25 26

HÅNDVÆRKERFRADRAG
GÆLDER OGSÅ SOMMERHUSE
Ved montering af nye energi termoruder, døre 
eller vinduer kan I få op til 15.000 kr. i skatte fradrag 
pr. person. pr. husstand. 
Ring på tlf. 57 61 01 71 og hør hvordan.  

Midtsjællands Glas
V/Glarmester Helle Berger
Nørregade 49, 4100 Ringsted, Tlf. 57 61 01 71
www.msglas.dk

Få tjekket dine 
vinduer gratis

- af den 
lokale 

glarmester

- medlem af 
Glarmesterlauget 

- Danmarks bedste 
håndværkergaranti

s

- af den
lokale

glarmester

- medlem af

Spar penge og energi 
med et vinduestjek  
- læs mere på

K

5 709330000166

00052

Af Peer Rasmussen 
og Jakob Fønss

JULEHANDEL: Julehandlen 
har været forrygende i Ringsted 
Outlet, og allerede i går kunne cen-

termanager Jeanette Jussing Am-
dal slå fast, at december bliver den 
klart bedste måned nogensinde for 
outlettet, der åbnede i marts 2008. 

- Vi har haft en stigning på 18 pro-
cent i både omsætning og antallet 
af besøgende i forhold til december 
sidste år. Vi har haft et godt jævnt 
fl ow hele vejen igennem, og selv 

om der ikke har været meget jule-
stemning i vejret, så har det tilsy-
neladende ikke påvirket lysten til 
at købe julegaver, uddyber Jeanette 
Jussing Amdal.

I Ringsted Outlet har det især væ-
ret praktiske gaver som undertøj, 
jeans, løbesko, sportstøj, køkken- 
og boligudstyr, som kunderne køb-

te, men også herreskjorter og strik 
er blevet langet over disken.

Også RingStedet og Ringsted 
Handelsstandsforening melder om 
et godt julesalg.
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Ringsted Outlet sætter rekord

BORGMESTER: Om tre dage 
overtager Henrik Hvidesten borg-
mesterposten i Ringsted Kommune. 
Venstre-politikeren vil dog forsat 
afsætte tid til en tur i Ringsted Svøm-
meland sammen med sin søn The-
odor.
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Ny borg mester 
prioriterer 
babysvømning

Foto: Anders Ole Olsen

Købmand 
skifter spor
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Forening 
tog sagen i 
egen hånd

Sorø 
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På nippet til 
at blive for-
henværende

Sorø
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Ringsteds sidste barberstue 
lukker til nytår. Salonens 
70-årige indehaver har be-
sluttet at sige stop efter 48 år 
med saks og kam i hånden. 
Han har drevet salonen gen-
nem 48 år og må konstatere, 
at det ikke længere er skum 
og kniv, kunderne efterspør-
ger, men derimod en klip-
ning, der kan holde i mange 
måneder.
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Den sidste 
barberstue 
lukker

... Find NYHEDER der har fokus på din by, 
din kommune, din region eller hele landet

Tæt på dig

www.sn.dk/ringsted
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BLÅ BOG

 Henrik Hvidesten er 
født og opvokset på 
en gård ved Vetter-
slev.

 Boede i København 
i studieårene 1999-
2005, inden han vend-
te retur til Ringsted.

 Er uddannet agrar-
økonom på Den Kgl. 
Veterinær- og Land-

bohøjskole.

 Har to yngre brødre, 
Martin og Lars. Er gift 
med Louise og har 
sønnerne Theodor, 
som fylder to i januar, 
og Cornelius, der blev 
født 30. august i år.

BYRÅDET: Henrik 
Hvidesten har ikke 
ret meget fritid. Men 
den han har, bruger 
han blandt andet på 
svømning med søn-
nen Theodor.

Af David Arnholm

RINGSTED: - Jeg har jo fak-

tisk ikke haft noget fritid det 

seneste år.

Sådan lyder Henrik Hvi-

destens umiddelbare reakti-

on, da han bliver spurgt til, 

hvad han laver i sin fritid. 

Som spidskandidat for Ven-

stre har han brugt stort set 

hele det forgangne år på po-

litik - et arbejde, der resulte-

rede i, at han fra 1. januar er 

Ringsteds borgmester.

Dermed vil arbejde og hob-

by i endnu højere grad end 

tidligere smelte sammen, for 

35-årige Henrik Hvidestens 

største interesse er faktisk 

politik. Det har det været, 

lige siden han i gymnasie-

årene meldte sig ind i Ven-

stres Ungdom.

- Der var en masse sociale 

arrangementer - fester - og 

man mødte en masse men-

nesker, der bare var sjove at 

være sammen med, mindes 

han.

Siden blev det mere alvor-

ligt, og han har blandt andet 

lavet regnskaber på VU’s se-

kretariat og været ansat hos 

folketingsmedlemmet Mari-

anne Petersen.

- At komme ind og sidde 

at skrive taler synes jeg var 

sjovt. Og så fi k jeg løn for det!

Sjovt på stadion
Men selvom politik altså nok 

er den største fritidsinteres-

se, er der også andre ting i 

livet. Sport for eksempel.

- De fritidsinteresser, jeg 

har haft, har handlet om at 

være aktiv. Det gjaldt om at 

komme ud at lave noget. Og 

jeg har fra barn været vant 

til, at fritid også gik med ar-

bejde, siger han og fortæller, 

at han hjalp til på forældre-

nes gård, hvor han blandt 

andet kørte traktor og har-

vede og pløjede.

Men han har altså også 

lavet noget, der ikke var ar-

bejde. Tidligere var han for 

eksempel aktiv håndbold-

spiller, men de seneste år 

har han i langt højere grad 

været tilskuer til sporten. 

Det er han så også ofte, lige-

som han gerne er på sidelin-

jen til andre sportsgrene.

- Der foregår rigtig meget 

i Ringsted, jeg godt kan lide 

at se. En fodboldkamp i tv 

synes jeg er kedelig. Men på 

stadion er det noget andet. 

Der er stemning, og der ren-

der nogle drenge rundt på 

banen, jeg kender, forklarer 

han og tilføjer, at han også 

gerne tager til fl oorballkam-

pe i Benløse.

Men særligt fodboldkam-

pene er populære. De bliver 

nemlig til familieudfl ugter, 

hvor sønnen Theodor kan få 

lov at løbe lidt rundt og lege, 

mens lillebror Cornelius 

nupper en lur i barnevog-

nen. Hustruen, Louise, er 

også med, for hendes bror, 

Martin Lohse, er holdets an-

fører.

Babysvømning
Selv får han som sagt ikke 

dyrket så meget sport mere, 

men det bliver da til en lø-

betur en gang imellem, og 

sidste år løb han en halvma-

raton. Og hans to sønner har 

givet ham den gave, i forbin-

delse med at han vandt borg-

mesterposten, at han også 

næste år skal løbe et halv-

maraton.

- Så det må jeg hellere få 

gjort noget ved. Og jeg vil 

håbe, jeg kan gøre det lidt 

bedre denne gang, for det 

var hårdt! erkender han.

Ellers handler det om at 

lege med børnene - enten 

hjemme i stuen, hvor legetø-

jet har sat sit præg på indret-

ningen, eller for eksempel 

på legepladsen i bunden af 

Klosterhaven.

Og hver søndag går Henrik 

Hvidesten til babysvømning 

med Theodor.

- Når jeg siger, vi skal i 

svømmehallen, jubler han! 

Og det er vigtigt for børn at 

være fortrolig med vandet, 

siger han og tilføjer, at han 

også vil gå til babysvømning 

med Cornelius, når han bli-

ver lidt ældre.

- Det er jo mest noget med 

sangleje. Men på en eller an-

den måde får de ind under 

huden, at man skal huske at 

komme ind til kanten, gribe 

fat og komme op, forklarer 

Henrik Hvidesten, som også 

selv nyder legen i svømme-

hallen.

Babysvømning vækker jubel

Henrik Hvidesten nyder at gå 
til babysvømning med sønnen 
Theodor. 

Foto: Anders Ole Olsen

3 SKÆVE

Hvad er dit bedste barn-

domsminde?

Noget af det, jeg husker, 

var sjovt, var de fod-

boldkampe, vi havde i 

haven - jeg og min bror 

og naboerne.

Hvad er din værste 

vane?

Når jeg er ude at holde 

tale, taler jeg højt og 

hurtigt. Det skal jeg 

arbejde med at gøre et 

eller andet ved - mest 

det, at jeg taler hurtigt. 

Jeg får det tit at vide, og 

jeg prøver at tage det til 

mig.

Hvad er dit største ønske 

for 2014?

At vi som familie fi n-

der os tilrette i den nye 

tilværelse med en lille 

ny og med min nye stil-

ling. Der er nogle ting, 

vi skal have til at passe 

sammen.

Babysvømning er mere leg end svømning, og Theodor jubler, når det 
er tid til at komme af sted.

DAGBLADET bringer i 

december en serie med 

præsentation af de 21 nye 

medlemmer af Ringsted 

Byråd, der tiltræder den 

1. januar 2014 og til sidst 

to lokale regionsrådspo-

litikere. 

Vi spørger, hvordan de 

bruger deres fritid.

Bag om byrødderne


