HOLBÆK
TID OG STED
LØRDAG

10.00-12.00 og 13.00-16.00 Svinninge Modeljernbane, Lammefjordsvej 3: Åbent.
10.00-16.00 Stestrup: Bogens
Dag og kræmmermarked.
14.00-18.00 Ina’s Have, Hovedgaden 25, Ugerløse: Åben
Have.
19.00 Holbæk Museum: Henrik og Pernille. Holbæk
Dramatiske Klub.

MANDAG

SKOLETJENESTE:
Observatoriet i
Brorfelde er klar
med en række
oplevelser til skoleelever i det nye
skoleår.

BRORFELDE: Fem ture ud i
naturen eller i universet.
Det er, hvad skoletjenesten
ved Brorfelde Observatorium er klar med i det nye
skoleår.
Eleverne kan komme fra
istidsbakkerne til Mars i
de fem forløb, observatoriet lægger ud med at tilbyde.
De yngste i målgruppen er

elever i 2.-4. klasse, der kan
komme på rejse i solsystemet mellem planeter, måner og kometer. De får også
lejlighed til at se, hvad der
gemmer sig i kuplerne på
observatoriet - og til at se på
solpletter i et teleskop, om
vejret vil.
En anden mulighed for elever fra 4.-9. klasse er mere
jordnær og handler om at
finde vej i bakkerne omkring Brorfelde. De lærer
blandt andet, hvordan en
GPS virker og, hvordan man
fandt vej, før den blev opfundet.
I det tredje forløb kan 7.-10.
klasse komme ud på en rejse
i tiden. Det handler nemlig
om, hvordan istidsbakkerne
omkring Brorfelde blev til.

Eleverne skal blandt andet
bygge deres egen gletsjer.
»Destination
Brorfelde-Mars tur/retur« sender
4.-10. klasse ud på deres egen
rummission, hvor de skal
lade som om, at de lander et
fjernstyret køretøj på Mars’
overflade og indsamler prøver. Lederen af missionen
befinder sig i en observatorie-bygning og skal via radiokontakt dirigere missionen ude i bakkerne.
Dette forløb udgør i øvrigt
kernen i Brorfeldes særlige
tilbud under Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39.
Fire 6. klasser får mulighed
for at deltage i denne uge,
der ud over selve undervisningsforløbet også byder
eleverne på astronautmad

09.00-15.00 Vipperød Sognegård: Musicalprojekt for
skolebørn. Kirkerne i Vipperød, Skt. Nikolai Kirke og
Tveje Merløse Kirke.
10.00 Mårsø-Centret: Bankospil. Kaffedamerne.
10.00-14.00 Munkholmbroen:
»Super sommer ved fjorden«. Holbæk Fritidsfiskerforening, Roskilde Museum
m.fl.
19.00 Vommevad Forsamlingshus: Mandagsbanko.
Jernløse IF Bankoafdelingen.

Kontakt os på

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

Sjov formiddag
i kirken
ST. MERLØSE: Der er plads til
maksimum 20 børn mellem
6 og 10 år, når der er er »Sjov
formidag« i Store Tåstrup
Kirke lørdag den 5. juli.
Dagen
starter
med
rundstykker i menighedshuset, inden der skal spilles
rundbold i haven.
Der bliver også tid til højtlæsning, inden forældrene
afhenter deres poder.
Arrangementet
starter
klokken 9 og slutter klokken
12.30, og det er gratis at deltage.

9

»

Børnebogsforfatter Lars Bøgeholt
Pedersen skal have
en filosofisk snak med
børnene.
Laila Gdowski,
naturvejleder

fra Arla Innovation Center
og workshop med børnebogsforfatteren Lars Bøgeholt Pedersen, der står bag

serien »Kampen om Mars«.
- Han skal have en mere filosofisk snak med børnene,
fortæller naturvejleder Laila Gdowski.
Dansk Naturvidenskabsfestival byder også på et arrangement, der er åbent for
alle. Det er med en planetfysiker fra Niels Bohr-instituttet, der selv har prøvet at
styre en såkaldt Mars-rover.
Det femte og sidste forløb,
der bliver en del af skoletjenesten i det kommende skoleår, er et besøg på rumlaboratoriet, hvor eleverne i 7.-9.
klasse kan eksperimentere
med at sende signaler til en
rumstation og arbejde med
simpel programmering og
robotteknologi.
lara

Seminariet er
lukket efter 49 år
SLUT: De sidste
lærerstuderende har
forladt Holbæk, og
torsdag lukkede det
49 år gamle seminarium.

GUDSTJENESTER
Søndag
Kirke Eskilstrup: 10.30
Trap
Soderup: Ingen
St. Tåstrup: 9.00
Trap
Tølløse: 10.00
Jørgensen
Ugerløse: 10.00
Mikaelsson
Baptistkirken Tølløse: 10.00
Allan Ibsen

LØRDAG 28. JUNI 2014

Brorfelde er klar til skolerne

SØNDAG

10.00-12.00 og 13.00-16.00 Svinninge Modeljernbane, Lammefjordsvej 3: Åbent.
10.00-15.00 Ina’s Have, Hovedgaden 25, Ugerløse: Åben
Have.
13.30 Mårsø-Centret: Film.
Brugerrådet.
14.00 Venedig Holbæk Søbad:
Sæsonstart.
15.00 Holbæk Museum: Henrik og Pernille. Holbæk
Dramatiske Klub.

DAGBLADET

SEK TION 1

14-årige Markus Hald Pedersen kommer i klubben flere gange om ugen.

Foto: Mik

De unge har det godt i
»rockerborgen«
FØDSELSDAG: Ungdomsklubcaféen i
en tidligere rockerborg i Holbæk har
eksisteret i et år, og
mere end 600 unge
bruger klubben.
HOLBÆK: I går fejrede ungdomsklubcaféen i Vestergade i Holbæk et års fødselsdag, og klubben, der har til
huse i en tidligere Bandidos-rockerborg, har indtil
nu været en stor succes.
Mere end 600 unge bruger
klubben - nogle kommer
mange gange om ugen, mens
andre bare kigger forbi engang imellem - og hver dag
er der cirka 60 unge forbi
mødestedet.
- Inden klubben begyndte,
mødtes jeg med venner på
McDonalds, eller vi spillede
playstation på biblioteket,

og nogle gange gik vi også i
Danske Bank og drak kakao.
Men det her er meget bedre,
siger 14-årige Markus Hald
Pedersen fra Holbæk.
Han bruger klubben to til
tre gange om ugen.
- Det bedste er nok, at man
bare kan sidde og snakke
sammen med sin venner, så
kan man spille pool, og sofaen er også rigtig god, siger
han med et smil.
Ungdomsklubcaféen, som
de unge bare kalder for klubben, er for unge fra 13-18 år.
Den har åbent fra klokken
14.30-21.30 i hverdagene og
søndag klokken 15-18, og
den.
Flere naboer var i går også
mødt op for at ønske tillykke
med fødselsdagen og ud over
lidt
startvanskeligheder
sidste sommer, hvor en lille
gruppe unge kastede sten på
naboernes ruder og larmede i gaderne, har der ikke

været problemer med at så
mange unge samles et sted.
Inden ungdomsklubcaféen
åbnede var Holbæks unge
uden et fast mødested i fem
år, og lederen af klubben,
Pia Heidi Madsen, kan godt
mærke, at mange unge har
savnet et mødested.
- Mange kommer herned
for at spille spil og hygge sig
med vennerne, men vi giver
dem også masser af gode
råd. Og forleden kom der en
og spurgte om hjælp til at
lave en jobansøgning, fortæller hun.
Holbæk Kommune købte
ejendommen på Vestergade
både for at give kommunens
unge et mødested og for at
få Bandidos ud af midtbyen.
Rockergruppen er dog senere flyttet ind i en ejendom
på Østerstræde en lille kilometer fra Vestergade, og her
har de stadigvæk klubhus.
ati

HOLBÆK: Torsdag holdt læreruddannelsen i Holbæk
dimission for 44 nyuddannede lærere, og dermed er det
traditionsrige seminarium
fra 1965 lukket.
University College Sjælland meddelte først på året,
at de lukkede ned i Holbæk
til sommer, fordi de mente,
at for få søgte ind på det gamle seminarium.
Omkring 120 lærerstuderende, der mangler et eller
flere år på uddannelsen,
skal nu læse videre i Roskilde.
Lige efter meddelelsen i
januar var der protester fra
en del lærerstuderende, lokalpolitikere og andre holbækkere, men protesterne
blev aldrig til et massivt folkekrav om at ændre beslutningen.
I går var der først og fremmest glæde hos de nyuddannede, fordi de var blevet færdige, og lukningen blev kun
kort nævnt, da uddannelsesleder Finn Sørensen holdt
dimissionstale.
- Igennem mere end et
halvt århundrede har Holbæk Seminarium forsynet
området med dygtige og
driftige lærere. Forhåbentlig vil unge fra egnen, der
ønsker at blive lærer, finde
uddannelsessteder
andre
steder. Og forhåbentlig vil
der i fremtiden være uddannede lærere fra andre læreruddannelser, der finder vej
til det nordvestsjællandske,

Nu er der tomt i den del af bygningen, hvor de lærerstuderende
holdt til, og seminariet nåede at
eksistere i 49 år.
sagde Finn Sørensen.
Sammen med seminariets
andre ansatte og de studerende rykker han med til
Roskilde.

Lejere søges

Til august bliver Holbæk
Kommune færdig med en
fem år lang og 130 millioner
kroner dyr renovering af det
12.000 kvadratmeter store
seminarie, så lukningen er
ekstra uheldig for kommunen.
Renoveringen blev dog
primært lavet, så man slap
for at bygge en 100 millioner
kroner dyr skole til Center
for
Specialundervisning
(CSU Holbæk).
De flyttede ind i to tredjedele af seminariet i begyndelsen af året, inden
beslutningen om lærerlukningen blev taget.
Men man lavede også renoveringen for at undgå, at
University College Sjælland
lukkede den lokale læreruddannelse, og det lykkedes
altså ikke.
Med lærerlukningen er en
tredjedel af seminariet nu
ledigt, og kommunen har
endnu ikke besluttet, hvad
der skal være i de 4.000 kvadratmeter, som læreruddannelsen brugte.
ati

