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Farvel til Birgit i sfo’en
ST. MERLØSE: Fredag havde
SFO-leder Birgit Jensen på
St. Merløse Skole sidste arbejdsdag, og i den anledning
blev der holdt åbent hus,
hvor mange kom for at sige
farvel til en afholdt leder.
Børnene havde lavet ﬁne
tegninger til hende og hun
ﬁk mange blomster, ﬂasker
og chokolade med mere.
Birgit Jensen har været
ansat i St. Merløse i 16 år.
Hun startede som medhjælper i »Huset«, blev derefter
uddannet som pædagog og
har været leder i SFO` en i
fem år.
- Men jeg er kørt træt, og
skal have en lille pause, inden jeg ﬁnder ud af, hvad jeg
videre vil med mit liv, siger
den 51-årige Birgit Jensen,
der bor i Roskilde, og foreløbig vil slappe af med fami-

lien og derefter ﬁnde ud af,
hvad hun senere vil.
Men hun elsker børn, så
der er ingen tvivl om, at det
stadig er indenfor denne
genre hun vil arbejde. Hun
er meget kreativ, og fortæller, at hun nu måske får tid
til at male, noget hun er meget glad for
Birgit har været ufattelig
glad for sit job, men har altså
valgt at stoppe op og ﬁnde
sig selv.
Hun har været meget afholdt ,og der er ingen tvivl
om, at hun vil blive savnet
både af kolleger og ikke
mindst af børnene.
Der er ansat en ny leder.
Det er den 49-årige Lone
Kirk, der begynder 1. januar
i St. Merløse som ny leder ad
SFO.
I. C.

Rettelse
HOLBÆK: I lørdagsavisen havde der sneget sig en fejl ind i
forbindelse med det gamle billede. Det var ikke et billede af
St. Tåstrup kirke, men derimod af Tølløse Kirke.
I.C.

Tyveri af olie
HOLBÆK: Fredag middag
blev der anmeldt om tyveri
af 2100 liter diesel fra aﬂåst
lade på Stenhusvej i Holbæk.
Tyveriet er sket i tidsrummet fra den 25.november til
den 30.november.

Tyveri af jakke
HOBÆK: Fredag middag ﬁ k
politiet anmeldelse om tyvei
af en sort arbejdsjakke med
nøglebundt i lommen. Nøgler til anmelders bil, hus og
sommerhus. Tyveriet er sket
fra Engvang i Holbæk.

Tyveri af grill
KISSERUP: Fra et fritidshus i
Kisserup, Grøndalsvænge,
er der anmeldt stjålet en gasgrill mrk. Weber Q200, som
stod under et halvtag.

Tegnebog stjålet
HOLBÆK: Fredag klokken
16.26 ﬁk politiet anmeldelse
om tyveri af en sort tegnebog med hvide stikninger,
der var stjålet fra lomme/bagage på Jernbaneplads i Holbæk. Tegnebogen indeholdt
7.000 kroner i kontanter,
dankort, mastercard, sygesikringsbevis og rejsekort.

Tog fra container
KVANLØSE: Fredag klokken12.30 ﬁk politiet anmel-

delse om at en lås i en container på Ringstedvej i Kvanløse var opbrudt. Derefter
var der stjålet 83 kasser sodavand/øl og spiritus.

Pc’er stjålet
HOLBÆK: Lørdag morgen ﬁk
politiet anmeldelse om indbrud i villa på Ivar Bentzenvej i Holbæk.
En terassedør er underboret og færdedes i stuen. Der
var stjålet bærbare computere. Kosterfortegnelse følger senere.

Indbrud i villa
HOLBÆK: Søndag nat ﬁk politiet anmeldelse om indbrud i
en villa på Munkevænget i
Holbæk.
Indstigning er sket via et
opbrudt badeværelsesvindue. Der var stjålet en guldring, en guldkæde og tre
vedhæng, tre sølvarmbånd
og 33 styk sølvtøj samt 500
kroner i svenske og norske
sedler.

Indbrud
HOLBÆK: Søndag formiddag
blev der anmeldt om indbrud
i en lægekonsultation på
Jernbanevej i Holbæk. Indstigning via nordvendt kældervindue, der var knust.
Færden i kælder, stuen og
1. sal. Alle skabe og skuffer
er gennemrodet. Der var
stjålet kontanter og diverse
medicin.
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Julen i gang i Brorfelde
Hjemstedet for årets
julekalender på DR1
bliver et tilløbsstykke i de kommende
weekender.
BRORFELDE: Et sted mellem
400 og 500 mennesker tog
hul på julen, da de den 1. december besøgte Brorfelde
Observatorium - hjemstedet
for årets DR-julekalender.
Endnu før første afsnit af
julekalenderen »Julestjerner« var rullet over DR’s
sendeﬂade, valfartede folk
lørdag til Brorfelde bakker
for ar se det specielle sted,
og omkring 1000 mennesker
havde valgt at lægge vejen
forbi i den første weekend i
december, hvor sneen søndag havde lagt sig smukt
over bakkerne som det ﬁneste stjernestøv.
I julekalenderens første
afsnit var Sus og hendes forældre noget i tvivl om hvor i
alverden Brorfelde lå, da de
pludselig arvede »Blomsterland«. NU ved de imidlertid,
at den lille ﬂække - der huser et unikt stjerneobservatorium - ligger for enden af
Holbæk -motorvejen i det
kuperede landskab 14 kilometer syd for Holbæk.
Københavns Universitets
gamle observatorium komplet med kupler,kikkerter
og forskerboliger var spækket med oplevelser til både

børn og voksne.
- Alle jeg har talt med,
har kun haft positivt at
sige om de oplevelser, vi disker op med. Det er rigtig
positivt,og jeg tror,at folk
vil forstå sammenhængen
endnu bedre, når de har set
de første afsnit af DR’s julekalender, siger Kim Nielsen
Ankerstjerne, der har været
Holbæk Kommunes leder på
projektet.
Han bakkes op af Steen
Rasmussen - den ene halvdel af den dynamiske ﬁ lmduo Wikke og Rasmussen,
der har lavet årets julekalender.
- Det er et rigtigt spændende program, og når først
»Julestjerner« for alvor
kommer i gang, vil der komme rigtig mange mennesker
forbi bakkerne, siger Steen
Rasmussen.
Filmmmanden var selv
vendt tilbage til Brorfelde
Observatorium i lørdags for
at tænde det store juletræ,
og dermed skyde julen rigtig i gang.
For projektleder Kim Nielsen Ankerstjerne har åbningsdagen imidlertid også
givet anledning til panderynker.
Man har haft nogle problemer i forhold til skiltningen
og parkeringen. Men dem
ﬁk man løst om søndagen, så
man nu var klar til det store
rykind i de kommende weekender. Når de unge hoved-

Mellem 400 og 500 besøgte Brorfelde Observatorium i weekenden.
personer fra julekalenderen
skriver autografer den 9. og
16. december vil der komme
langt over de 500 besøgende,
forudser projektlederen.
I adventsweekenderne er
der åbent i Brorfelde Observatorium hver lørdag og
søndag fra klokken 10 - 16.
Blandt de mange oplevelser
er en udstilling med fotograﬁer af stjernesystemer i
kæmpestørrelse, en svævebane og samtlige DR-julekalendere fra de sidste 50 år.
Og så selvfølgelig den
store Schmidt-kikkert,som
spiller en afgørende rolle i
»Julestjerner«.
Ved den vildeste legeplads
var der konstant trængsel.
Den lange svævebane lige
ved observatorierne var
et hit. De mange børn,der

skulle have en tur - og så en
til og en mere - har sikkert
nynnet titelsangen fra Julestjerner »Vi kom deroppefra, og vi skal derop igen..«
Det fulde program ,information om tilkørselsmuligheder, mad, drikke og andet
praktisk er samlet på julibrorfelde.dk.
De mange festligheder for
hele familien fortsætter i
Brorfelde alle weekender
helt frem til jul. 9. og 16. december vender de tre børn,
der spiller hovedrollerne
i »Julestjerner« tilbage til
bakkerne og skriver autografer, og man kan synge
sammen med julekalenderens instruktører ved to
koncerter den 9. og 15. december.
I.C.

Sneen kom til juletræstænding
ST. MERLØSE: Fredag klokken 17 faldt sneen tæt, da julemanden ankom til St. Merløse i hestevogn sammen
med tre små nissepiger. Han
blev mødt af rigtig mange
glade og forventningsfulde
børn og voksne ved juletræet ved Dagli’Brugsen.
Man skønner 250 og 300
børn og voksne deltog, og
de hjalp julemanden med
at tænde det ﬂotte juletræ,
hvorefter man sammen
dansede omkring træet, og
sækken, som julemanden
havde med, blev tømt efter
den sidste sang. Det viste sig
at være slikposer som var
givet af Dagli’ Brugsen.
Julemanden kom i en ﬂot
hestevogn, og selvom det
ikke var en kane, så var der
gamle bjælder på, som varslede, at nu kom julemanden
kørende. Kusk på vognen
var igen i år Lone Wunch fra
Ordrup, der i dagens anledning var iklædt nissetøj.
- Vognen er 100 år gammel,
og har været brugt i København af det bedre borgerskab som søndagsvogn, fortæller Lone Wunch.
Lone og Claus Wunch’ søn
Christian fandt vognen i
2004, og byttede sig til den
for en anden vogn. Den var
dengang postkasserød og
kunne ikke køre.
Han gik i gang med at reparere den, og fandt en ka-

Julemanden kom i hestevogn til St. Merløse.
retmager som kunne skifte
hjulene, der slet ikke kunne
køre rundt.
Siden er den blevet malet i den originale farve,
og står i dag mørkegrøn og
meget ﬂot. Lone fortæller,
at hun har vundet mange
konkurrencer med denne
vogn og fået stor ros for den
ﬁne istandsættelse. Vognen
manglede dog stafeteringer, men Claus Wunch har
nu malet disse på vognen,
og det giver endnu højere
point.
Ved fredagens juletræstænding kørte Lone ture
for folk rundt i byen, og det
blev til seks gange med seks

personer ad gangen i den
gamle ﬂotte charabanc. Hesten foran vognen er 23-årig
gammel, og den var meget
rolig trods de mange mennesker. Børnene kunne
endda klappe og ae den uden
besvær.
Baptistspejderne fra Skee
solgte traditionen tro ﬂotte
juledekorationer, og der var
god købelyst af gløgg, æbleskiver og kakao, som blev
solgt af Bylaugets mange
hjælpere. Smede-Jan havde
stillet bord og kogeplader op
og varmet gløggen, og Dagli’Brugsen havde varmet
æbleskiverne.
Samtidig blev de ﬂotte

hjerter med gran og lys
tændt i byen, og Bylauget
takker alle, der gør det muligt at pynte hele byen op til
jul med både lysstandere og
juletræ.
Træet i år er skænket af
Bjarne på Holbækvej, og
nu håber alle, at det får lov
at så og lyse op i byen i hele
julemåneden. Der er meget
mørkt på pladsen, hvor juletræstændingen foregår,
og det kunne måske være
en idé, at man næste år satte
enten spotlight eller måske
nogle fakler op ,så de mange
fremmødte bedre kan se
hvad der sker.
I.C.

