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SOLRØD: Poporkestret 
Klaus & Servants fi k folk 
op af stolene og op på 
dansefødderne i Solrød 
Center. 

Der blev danset og sunget 
fællessag, da det populæ-
re band Klaus & Servants 
spillede på Rund Scene i 
Solrød Center fredag ef-
termiddag til et fremmø-
de over al forventning. 
- Vi havde sat 100 stole frem, 
men vi måtte hurtigt finde 
100 mere, siger centerkonsu-
lent Margrethe Christensen. 
Hun anslår, at cirka 250 var 

mødt op for at høre Klaus 
& Servants spille nye og 
gamle hits på Rund Scene 
i Solrød Center. Bandet er 
et hit i sig selv, forklarer 
Margrethe Christensen. 
- Det er anden gang, Klaus & 
Servants spiller her i Solrød 
Center, og hver gang har de 
trukket mange mennesker 
til. De er populære, fordi de 
spiller en masse hits fra de 
sidste 50 år, og især fordi 
de involverer publikum ved 
at gå blandt dem og opfor-
drer dem til at synge med. 
De er gode til at skabe en 

stemning af fællesskab, si-
ger Margrethe Christensen. 
Vejrguderne holder tilsy-
neladende også af Klaus & 
Servants, for regnen holdt 
op få minutter før bandet 
slog de første toner an kl 16. 
Der bliver ikke fl ere koncer-
ter med Klaus & Servants i 
Solrød Center i år, men Mar-
grethe Christensen regner 
med, at det populære band 
også spiller op til dans til 
næste sæson. 
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Klaus & Servants er 
et hit i Solrød Center
Der blev danset og sunget fællessang i det lokale cen-
ter

solrød: Alexandra Rosen-
berg har været på diæt 
og trænet fl ittigt, siden 
hun blev udtaget til den 
danske dyst mellem 26 
piger om at repræsen-
tere Danmark ved Miss 
Universe-konkurren-
cen.

20-årige Alexandra er 
født i Bjæverskov. Men al-
lerede som 7-8 årig fl yttede 
hun til Ejby. Forældrene 
blev skilt. Alexandra kom på 
Borup Privatskole, og siden 
på Sorø Gymnasium. Mode-
ren og Alexandras søsken-
de bor i dag i Solrød, og det 
er baggrunden for, at den 

smukke pige stiller op som 
Miss Solrød. 

- Jeg føler mig mest hjem-
me i Solrød, selv om jeg i dag 
bor på Østerbro, fortæller 
Alexandra, som foruden at 
være i skarp træning frem 
mod konkurrencen på lør-
dag, også skal passe skolen, 
CBS, og et fritidsjob. 

Alexandra havde ikke 
meldt sig selv til Miss Uni-
verse-konkurrencen, og hun 
er faktisk ikke helt klar 
over, hvor hun blev opdaget. 

- Jeg fi k en dag en mail fra 
et par fyre, som åbenbart 
havde set et billede af mig 
et sted, og de opfordrede mig 

til at tilmelde mig. Det gjor-
de jeg, og pludselig en dag 
fi k jeg en mail om, at jeg var 
udtaget som en af kun 25 
danske piger. 

Men inden udtagelsen fi k 
Alexandra Rosenberg til 
opgave at levere en hjem-
melavet film, hvor hun går 
catwalk. 

- Det var vildt grænse-
overskridende. Men det gik 
fi nt, og min mor var fotogra-
fen, griner Alexandra. 

Modelerfaring har Ale-
xandra ikke meget af. Hun 
var børnemodel, da hun var 
syv år - men det var også 
det.

På lørdag er så den store 
danske Miss Universe-kon-
kurrence på Bella Sky i 
København. Vinderen ryger 
videre til den internationale 
konkurrence. Det er endnu 
ikke annonceret, hvor det 
foregår, men rygterne svir-
rer:

- Jeg har hørt, at det en-
ten bliver i Asien eller i Las 
Vegas. 

Ingen skarpe albuer
- Jeg er da begyndt at være 
lidt nervøs for på lørdag, 
og  jeg har ingen anelse, 
om jeg har en chance for at 
vinde. Men jeg håber da. 
Det er rigtigt fedt at være 
med, og vi 25 piger har det 
super sammen. Jeg havde 
egentligt regnet med, at der 
ville blive brugt de spidse al-
buer, men sådan er det slet 
ikke. Vi ønsker det bedste 
for hinanden og har fået et 
rigtigt godt kammeratskab. 
Det handler ikke kun om 
skønhed for at have en chan-
ce for at vinde. 

- Der lægges også meget 
vægt på ens personlighed, 
forklarer den 177 centimeter 
høje brunette Alexandra Ro-
senberg.

300 skønheder
Siden marts har over 300 
kvinder fra hele Danmark 

tilmeldt sig Miss Universe 
Denmark. 

Feltet blev skåret ned til 
top 50 og nu til top 25. 

Deltagerne har gennem-
gået en hård træning med 
fokus på både indre og ydre 

skønhed: top-til-tå sty-
ling-råd, en fuld make-over 
og forståelsen for at priori-
tere den indre skønhed frem 
for den ydre. 

Deltagerne bliver først 
interviewet enkeltvis af et 

dommerpanel, derefter skal 
de konkurrere i livsstil- og 
fi tness iført badedragt, ud-
tryk, poseren og elegance 
iført aftenkjole og til slut fi -
nalen, hvor de skal besvare 
spørgsmål på scenen.

Kommer Miss Universe fra Solrød?
Alexandra Rosenberg fra Solrød kæmper mod 25 andre smukke piger om at blive den danske repræsentant 
ved Miss Universe

20-årige Alexandra Rosenberg er klar, men også nervøs. 
Lørdag går det løs, når Danmarks repræsentant til Miss 
Universe skal fi ndes. 

Stolene var ikke i brug hele tiden mens Klaus & Servants spillede. 

Velkommen til Anti-age planning aften
OBS! Vi tilbyder nu yderligere datoer...

VÆLG MELLEM FØLGENDE DATOER:
26/8 kl. 17.00 23/9 kl. 17.00
14/10 kl. 17.00 4/11 kl. 17.00
25/11 kl. 17.00

PROGRAMMET LYDER SOM FØLGER:
· Forfriskninger
· Information om hudens aldring
· Hvad er anti-age planning?
· Baggrund og muligheder
· Spørgsmål og svar

Mulighed for individuel GRATIS 
konsultation efter mødet.

Med venlig hilsen 
Hudlæge Jette Traulsen
og Kosmetolog Mirielle Jensen

DermaNordic Esthetics
Torvet 21c, 4600 Køge
Tlf  56639293
Info@dermanordic.dk

www.dermanordic.dk

v/ hudlæge 
Jette Traulsen

DermaNordic 
Esthetics 

TILMELDING 
på tlf. 56639293 

eller på 
info@dermanordic.dk

2 dage forinden.
Begrænset antal 

pladser.


