10

HOLBÆK

TID OG STED
TIRSDAG

14.00 Kræftens Bekæmpelse,
Hasselvænget 5, Holbæk:
Åben café med
erfaringsudveksling.
18.45-19.45 Sortebrødreklostret, Klosterstræde 7,
Holbæk: Kvindemøde.
Anonyme Alkoholikere.
19.00 Holbæk Fritidscenter,
Mellemvang 27: Bytteaften
med amerikansk lotteri.
Holbæk og Omegns
Frimærkeklub
19.15 Bjergmarksskolen Blok
B, Bispehøjen 2, Holbæk:
Skakspil i
Holbæk Skakklub.
19.30 Roedsvej 10, Holbæk:
Åbent møde for pårørende.
Al-anon.
20.00-21.00 Sortebrødreklosteret, Holbæk:
Åbent møde.
Anonyme Alkoholikere

ONSDAG

10.00-12.00 Tølløse præstegårdssal: Nørklerne mødes.
13.00-16.30 Multihuset,
Arenavej 1, Holbæk:
Cafémøde. Foreningen
Dementes Mødested
og Alzheimerforeningen.
14.00-15.00 Start Konsul
Beyers Allé 2: Stavgang
og gåtur. Gymnastik.
Gå i gang Holbæk.
14.00-16.00 Konsul Beÿers
Allé 2, Holbæk: Gå i gang.
Gigtforeningen, Kræftens
Bekæmpelse,
Hjerteforeningen og DGI.
14.00-16.00 Ugerløse præstegårdssal: Onsdagshygge
med Pia Rosenbaum.
14.00-16.00 Ældrecenter
Åvang, Regstrup:
Nørklerne mødes.
Dansk Røde Kors.
14.00-17.00 Hovedgaden,
Svinninge: Svinninge
Lokalhistoriske Arkiv.
18.50 Forsamlingshuset,
Vandtårnsvej 4, Holbæk:
Onsdagsbankospil.
Træfpunkt.
19.00 Holbæk Teater:
Generalforsamling.
Holbæk Musik- & Teaterforening

UDSTILLINGER
Tirsdag
13.00-17.00 Malerstuen
i Tingtved, Søstrupvej 7:
Croquistegninger
af Jørgen Thoms og
værker af Arne Madsen
og Poul Christensen.
Onsdag
13.00-17.00 Malerstuen i
Tingtved, Søstrupvej 7:
Croquistegninger
af Jørgen Thoms og
værker af Arne Madsen
og Poul Christensen.

BIOGRAFER
Tirsdag
Hvalsø Bio: 19.30 The butler.
Mørkøv Kino: 19.30 Diana.
Onsdag
Hvalsø Bio: 19.30 Dox Bio Sepideh.
Mørkøv Kino: 19.30 Diana.

Kontakt os på

Holbæk Redaktionen
Redaktør Lisbeth Rasmussen
Telefon 88 88 43 00
Mail: red.hol@nordvest.dk
eller ringsted.red@sn.dk.

DAGBLADET

SEK TION 1
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Brorfelde bliver turistmekka
STJERNER: Holbæk
Kommune har netop
købt observatoriet
i Brorfelde for
10 millioner kroner,
og nu skal det laves
til en unik turistattraktion.

Af Anders Tilsted
BRORFELDE: Allerede i år
begynder
renoveringen
af observatoriet i Brorfelde, så det bliver til en unik
turistattraktion inden for
astronomi, natur og geologi,

som hele landet får øje på,
og man forventer mere end
36.000 gæster om året.
Det står klart, efter at Holbæk Kommune netop har
købt det nedlagte observatorium og den 0,4 kvadratkilometer store grund for 10
millioner kroner af statens
ejendomsselskab,
Freja
Ejendomme.
Oplevelsescentret
kommer i alt til at koste 42 millioner kroner, men så kan
man også byde på overnatningsmuligheder og et væld
af aktiviteter med fokus på
den klare stjernehimmel og
den smukke natur ved Brorfelde.
Ud over de 10 millioner,
som kommunen selv står

for, har man hentet 21,5 millioner hjem fra fonde som
A.P. Møller Fonden og Nordea-fonden, og selv om man
stadig mangler at skaffe
10,5 millioner kroner, er det
stjernesikkert, at turistattraktionen bliver til virkelighed.
- Vi fortsætter med at søge
støtte fra fonde, og vi er sikre på, at vi nok skal få alle
pengene hjem.
- Det er lidt af en drøm, der
nu går i opfyldelse, og oplevelsescentret kommer til at
få stor betydning for udviklingen af vores lokalområde,
fortæller borgmester Søren
Kjærsgaard (V).
Hvis der skulle mangle
nogle få millioner kroner

til sidst, kan der reduceres
lidt i planerne. Kommunen
har dog god tid til at skaffe
de sidste penge, for restaureringen sker i etaper og
forventes først at være helt
færdig om cirka fem år.

Brorfelde i top 15

Men allerede om få måneder
håber man at kunne tilbyde
midlertidig overnatning, så
de første skoler kan komme
på lejrskole, og fra august
står man klar med et større
tilbud til skoleklasser, der
kan komme og se på stjerner, lave stjernekikkerter,
eksperimentere med tyngdekraft og meget andet.
Herefter vil man stille og
roligt udbygge oplevelses-

centret, der primært henvender sig til børnefamilier,
skoleklasser og amatørastronomer.
Hvis man minimum får
36.000 gæster om året, vil
observatoriet komme i top
15 over de mest populære
turistattraktioner i Region
Sjælland, og det bliver den
næststørste attraktion i
kommunen - kun overgået af
Andelslandsbyen Nyvang.
På et pressemøde i dag efter redaktionens deadline
fortæller Holbæk Kommune
mere om de store planer, og
det kan du læse om i avisen
i morgen.

Filminstruktøren jubler
BRORFELDE: Da fi lminstruktør Steen Rasmussen og
hans faste makker Michael
Wikke for fi re år siden begyndte at skrive manuskriptet til julekalenderen om observatoriet i Brorfelde, sagde de for sjovt til Brorfeldes
Vennekreds, at makkerparret ville få en julekalender
og Vennekredsen et oplevelsescenter, hvis foreningen
hjalp dem lidt med viden om
stjerner.
Det gjorde Vennekredsen,

og efter at »Julestjerner«
sidste år løb over skærmen
på DR, og Holbæk Kommune nu går i gang med at lave
et 42 millioner kroner dyrt
oplevelsescenter, er vittigheden blevet til virkelighed.
- Jeg håber da, at julekalenderen har betydet lidt for,
at planerne bliver til noget,
men jeg ved nu ikke, om det
er rigtigt. I hvert fald er det
en fantastisk gave, Holbæk
Kommune er i gang med
at give til folk, og det er en

Fornem pris
LÆRLINGEPRIS:
Christoffer Cady,
Tølløse, har fået
Metalindustriens
Lærlingepris.
TØLLØSE: Hans svendeprøve
fik den højeste karakter, 12,
og derfor var smedelærling
Christoffer Cady, Tølløse, i
går en tur i København for at
modtage Metalindustriens
Lærlingepris.
Sammen med 24 andre
lærlinge med samme høje
karakterer blev han hyldet
af blandt andet undervisningsminister
Christine
Antorini i Den Sorte Diamant, hvor arrangementet
foregik.
Christoffer Cady er til daglig lærling hos Euromilling
A/S i Tølløse, og han fortæller selv, at der aldrig var
tvivl om, at det var hos den
lokale virksomhed, at han
ville i lære.
- Min far er smed, og det
har inspireret mig meget.
Jeg fik job som arbejdsdreng
hos Euromilling, da jeg gik
i folkeskolen, og da den var
overstået, gik jeg i lære. Firmaet er meget åbent over for

kæmpe glæde, at det unikke
område nu bliver et oplevelsescenter, siger Steen Rasmussen.
Han bor i et af de sidste
huse i Holbæk Kommune
lige inden Hvalsø, mens
makkeren Michael Wikke
bor i Nordsjælland.
Steen Rasmussen er i mange år kommet på observatoriet, fordi han interesserer
sig for astronomi, og han
har også i mange år været
medlem af Brorfeldes Ven-

nye initativer, og hvis du vil,
får du lov, siger han.
Hos Euromilling betegner
med Christoffer Cadys evner som ud over det sædvanlige.
»Hvis man skal beskrive
hans færdigheder med et
ord, må det være sublim.
Han er dog ikke bare en mester i sit fag, men også udadvendt og altid i godt humør«,
lyder det i indstillingen fra
virksomheden.

ati

Filminstruktøren Steen Rasmussen glæder sig til at besøge det
nye oplevelsescenter ved Observatoriet i Brorfelde.
Foto: Mie Neel

Fotografier fra Bangladesh
på Tølløse Bibliotek
UDSTILLING: I
anledning af 50 års
jubilæet for U-landsforeningen Svalerne
udstiller foreningen
fotos fra Bangladesh
på Tølløse Bibliotek.

Cristoffer Cady fra Tølløse
har fået Metalindustriens
Lærlingepris.

nekreds.
- Men det er ikke kun på
grund af stjernerne, at området er unikt, for rent geologisk er det jo også et istidslandskab, man får adgang
til, siger fi lminstruktøren
om de særprægede bakker i
Brorfelde.
Og han ser meget frem til,
at blive gæst på oplevelsescentret, når det står klar
med et væld af aktiviteter.

TØLLØSE: De syr vores tøj,
de knokler i rismarkerne,
og de udgør rygraden på
familierne i et land med en
befolkning på over 160 millioner indbyggere. Og dog lever kvinderne i Bangladesh
et liv i højrisiko-zone for at
blive udsat for vold indenfor
hjemmets fi re vægge.
U-landsforeningen Svalerne udstiller i anledning af
sit 50 års jubilæum en række
fotos fra Bangladesh med fokus på kvinderne på Tølløse
Bibliotek.
- Vi er selvfinansierende
og tjener penge i Danmark
via salg af genbrug og Fair
Trade-varer; penge som går
til lokale græsrodsorganisationer i Bangladesh og
Indien, der arbejder for bevidstgørelse og styrkelse af
de allerfattigste – jordløse

stammefolk og lav- eller kasteløse – med specielt fokus
på kvinder. Vi arbejder efter
et grundprincip om hjælp til
selvhjælp og er meget stolte
af at kunne fejre 50 års jubilæum i år, fortæller formanden for forenigen Marcia
Hershkovitz, som håber, at
rigtig mange vil tage turen
omkring Tølløse Bibliotek for at se billederne fra
Bangladesh.
Bangladesh er et udpræget
mandsdomineret samfund,
hvor kvinder reelt ingen rettigheder har. Volden i hjemmene opstår typisk, fordi
manden er utilfreds med
hustruens husførelse, børnenes opdragelse, brudeprisens størrelse eller, fordi
hun ikke kan føde ham drengebørn. Jalousi er også en
væsentlig årsag. Mandens
vold består af alle former for
fysiske overgreb, såvel seksuelle som overhældning
med syre, ildspåsættelse og
i værste fald drab. Mange
kvinder begår selvmord for
at undgå yderligere vold og
ydmygelse. Cirka 60 procent
af kvinderne i Bangladesh
oplever på et eller andet tids-

Bibliotekar Anne Mette Nielsen
foran udstillingen. Svalerne fejrer i år 50 års jubilæum. U-landsforeningen Svalerne har særligt
fokus på kvinderne i Bangladesh. Foto: Lennart Skov-Hansen
punkt i deres liv at blive udsat for vold.
U-landsforeningen Svalerne er en dansk hjælpeorganisation, politisk og religiøs
uafhængig, som siden 1963
har støttet fattige, jordløse og kasteløse i Indien og
Bangladesh. Organisationen er baseret på frivillig arbejdskraft og er inspireret af
Abbé Pierres arbejde.

