HOLBÆK

DAGBLADET

SEKTION 2

HOLBÆK- REDAKTIONEN
Søgade 4-12
Tlf. 57 61 25 00
Dagbladet@sn.dk
www.sn.dk/holbaek
Meddeler: Ingrid Clemensen (57 80 15 46)
Mail: ingrid.clemensen@mail.tele.dk
Salg og abonnement 8-16: tlf. 57 61 25 00, fax. 57 67 31 13
ringsted.salg@sn.dk
Udebliver avisen: tlf. 5761 2500 kl. 17-18, lørdag kl. 8-10.

Lysestager stjålet
HOLBÆK: Fra en butik på
Ahlgade i Holbæk er der i
tidsrummet fra torsdag aften til fredag morgen begået
indbrud, og stjålet to Georg
Jensen lysestager i rustfri
stål.

Indbrud i villa
HOLBÆK: Fredag klokken
22.52 ﬁk politiet anmeldelse
om indbrud i en villa på
Peter Billesvej i Holbæk.
Gerningsmanden havde opbrudt et 130x130 cm trævindue. Derefter gennemrodet
soveværelse og enkelte skuffer i andre værelser. Der var
stjålet smykker og penge.
Gerningsmanden havde forladt huset via terrassedør.

Stole stjålet
HOLBÆK: Lørdag morgen
blev der anmeldt om indbrud
i en villa på Christiansmindevej i Holbæk.
En aluminiumshavedør
med tre sikringer var opbrudt, og derefter færden i
underetagen. Der var stjålet
musikinstrumenter og stole,
men intet overblik på nuværende tidspunkt.

Tyv tog smykker
GRANDLØSE: Lørdag klokken 11.28 ﬁk politiet anmeldelse om indbrud i en villa
på Lergravsvej i Grandløse.
Indstigning ril soveværelse
hvor vindue var taget ud.
Alt gennemrodet i samtlige
værelser. Udbyttet var formentlig kun smykker.

Indbrud i villa
HOLBÆK: Klokken 13.12 ﬁk
politiet endnu en anmeldelse, Denne gang om indbrud
i en villa på Tåstrup Lergravsvej i Holbæk. Vindue
til bryggers var pillet ud og
samtlige værelser derefter
gennemrodet. Der er stjålet
en sølvgrå Ipad 2.

Pas og medalje
UNDLØSE: Fra Møllegårdsvej i Undløse blev der lørdag
klokken 18.00 anmeldt om
indbrud i en villa. Indgang
via opbrudt soveværelsesvindue, og derefter færden
i soveværelse, køkken og
stue. Der var stjålet to pas og
en 50 års forsvarsmedalje.

Armbånd stjålet
HOLBÆK: Politiet ﬁk lørdag
klokken 23.00 anmeldelse
om indbrud i en villa på
Kalundborgvej i Holbæk.
Et vestvendt vindue var af-

listet, og der var stjålet diverse smykke herunder et
Pandora-armbånd samt en
vielsesring i sølv.

Indbrud i
Holbæk
HOLBÆK: Fra en villa på Tåstrup Lergravsvej i Holbæk
er der lørdag aften anmeldt
om indbrud
En rude var aﬂ istet og derefter gennemrodning af soveværelse og andre skuffer
og skabe gennemrodet.Udbyttet var tre bærbare pc`ere
mrk.Toshiba og Lenovo.

Sten kastet
gennem rude
HOLBÆK: Søndag klokken
12.10 blev der anmeldt om at
tre sten var kastet gennem
en glasterassedør i en villa
på Ladegårdsparken i Holbæk. Derefter stjålet to lamper. Alarm aktiveret lørdag
klokken 21.25.

Ure stjålet
HOLBÆK: Søndag klokken
14.10 ﬁk politiet anmeldelse
om indbrud i en villa på Allerup Odinsvej. Det er sket i
tidsrummet fra lørdag klokken 17 til søndag eftermiddag.
Et vindue var aﬂistet til soveværelse, og gerningsmanden havde kun været i dette
rum. Der var stjålet smykker og ure.

Tyveri i Holbæk
HOLBÆK: Søndag aften ﬁk
politiet anmeldelse om indbrud i en lejlighed. Dette var
sket via stillads som fører til
en altan og herfra opbrudt
vindue. Færden i hele lejligheden. Der var stjålet en
pengekasse med kontanter
samt guldsmykker.

Tyveri af plader
HOLBÆK: Søndag aften ﬁk
politiet anmeldelse om at
der var stjålet et styk nummerplade fra en bil holdende
på Stenhusvej i Holbæk. Registreringsnummeret er AB
74 372.

Indbrud i brugs
ST. MERLØSE: Lørdag morgen
ﬁk politiet anmeldelse om
indbrud i Dagli’Brugsen på
Ørnevej i St. Merløse.
Et ovenlysvindue var
skruet løs, men der var kun
blevet stjålet cigaretter uden
for gitter.
Tyveriet var sket i tidsrummet fredag klokken
20.11 til lørdag morgen.
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Europæisk astronomi i
fokus i Brorfelde
50 års jubilæum fejres med udstilling i
Brorfelde Observatorium.
HOLBÆK: ESO, Det Europæiske Sydobservatorium
har 50 års jubilæum. De
har gjort status over de 50
år, som illustreres med en
udstilling af 50 billeder fra
Det Fantastiske Univers.
Udstillingen ses 50 steder i
hele verden og Brorfelde har
fået lov til at bringe den med
eneret i Danmark i hele december måned.
Der holdes åbent hele december måned, hvor man
kan se disse illustrationer
af hvor langt man er nået
gennem de 50 år.
Samtidig har ESO lavet
en top 10 liste over banebrydende
forskningsresulta-

ter. To holbækkere står bag
disse resultater. Birgitta
Nordstrøm og Johannes
Andersen. De har gennem
15 år observeret tusindvis
af stjerner i Mælkevejen og
kan nu præsentere et detaljeret billede af Mælkevejssystemet. En anden dansker
er Uffe Graa Jørgensen fra
Niels Bohr instituttet.
Han kommer også til
Brorfelde for at fortælle om
blandt andet exoplaneter,
som er betegnelsen for de
hundredvis af planeter, der
de sidste ti år er opdaget
udenfor vort solsystem.
Uffe Graa Jørgensen sidder nu i ESOs bestyrelse og
kommer til Brorfelde i forbindelse med jubilæet.Endnu en dansker, Palle Møller,
er fastansat ved ESO, og
kommer direktre fra observationer i Chiles høje bjerge
og fortæller om hvad der

sker i øjeblikket hvor man
planlægger verdens største
teleskop - en 40 meter kikkert.
ESO er den mest fremtrædende internationale astronomi- organisation i Europa
og verdens mest produktive
astronomiske observation.
ESO har 15 medlemslande
og fokuserer sine aktiviteter på design, konstruktion
og drift af jordbaserede observationsfaciliteter for at
muliggøre vigtige videnskabelige opdagelser inden for
astrologi.
ESO spiller også en ledende rolle for at fremme og organisere samarbejdet inden
for stronomisk forskning.
- I Brorfelde Atronomiske
Center præsenteres denne
udstilling af op til 10 kvadratmeter store farvebilleder af hidtil uset art de tre
første advents-weekender

i dagens lyse timer, og så er
der naturligvis en masse
andre juleting at se på i
Brorfelde, hvor DR`s julekalender 2012 er optaget, siger
formand for Brorfeldes Vennekreds Hans Jørn Fogh
Olsen.
Der er fernisering på udstillingen torsdag den 29.
november klokken 13 på Observator Gyldenkernes Vej
3, 4340 Tølløse.
Formand for udvalget for
børn og unge i Holbæk Kommune Agnete Dreier (SF)
forestår åbningen, og ESOs
bestyrelsesmedlem
Uffe
Graa Jørgensen fortæller
om ESO.
Efterfølgende vil der være
mulighed for at besigtige
udstilling og få en lille forfriskning.

I.C.

God fødselsdagsfest
TØLLØSE: Amerikanerklubben Daydreamers fejrede i
lørdags 20 års fødselsdagsfest og samtidig kunne de
vise deres dejlige klubhus
frem på denne dag.
Det er to år siden, klubben
købte Dueforeningens hus
på Hjortholmvej i Tølløse,
og siden har medlemmerne
sat det i stand og bygget om,
så det i dag virkelig er blevet
et godt sted for foreningens
medlemmer at være.
Man har købt huset, men
grunden har man lejet af
Holbæk Kommune. Huset
var på overtagelsestidspunktet stadig fyldt med
duebure og det trængte til
en fornyelse ,så det kunne
blive brugbart for amerikanerbilklubben, som de første 18 år havde til huse i et
lille hus i Mølle Boruop ved
St. Merløse.
- Men det fungerede, og vi
har haft mange gode år derude, lyder det fra Joan Jakobsen, der er næstformand
i klubben
Der er lagt rigtig mange
timers arbejde i det nye
klubhus, hvor man har slået
vægge ned, lagt nyt gulv,
malet og ikke mindst etableret en hyggelig bar og dejlige
lokaliteter.
Blandt medlemmerne er
der forskellige håndværkere ,som har givet et nap med.
Det eneste man nu mangler
er et lille depotrum, der skal
sættes i stand, så det kan
blive et sted hvor børnene
kan opholde sig, og der er allerede sat en stor ﬂadskærm
op, og inden længe går man i
gang med det sidste arbejde
her.
I lørdags forventede man
mange besøgende, og havde
derfor (heldigvis) sat et telt
op i forlængelse med klub-

Der var god stemning ved festen.
huset.
For der kom rigtig mange
gæster denne dag. Omkring
150 deltog i løbet af eftermiddagen. Det var foruden
klubbens egne medlemmer
repræsentanter fra andre
klubber, og man kunne se
rygmærker med blandt andet Greve og Farum. Der var
også folk fra lokalområdet
og fra Holbæk Skytteforening på besøg denne dag.
Der blev serveret kaffe og
lagkage, store ﬂotte hjemmebagte lagkager med glasur, der var lavet som det
amerikanske ﬂag på den ene
og dannebrog på den anden.
Baren var selvfølgelig
også åben, og stemningen
var særdeles god. Der blev
snakket og hygget, og alle

havde en god dag.
Senere var der fælles spisning, og her deltog også rigtig mange.
En festlig og hyggelig markering af 20 års fødselsda-

gen og fremvisning af det
nyindrettede klubhus.

Der var fremstillet en speciel fødselsdagslagkage.

I.C.

