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Overgreb anmeldt
HOLBÆK: I forbindelse med
sagen omkring anmeldte
seksuelle overgreb mod
børn i daginstitutionen
Eventyrlunden i Holbæk
har Midt- og Vestsjællands
Politi foretaget anholdelse
af en pædagog ansat i institutionen. Han er fortsat til
afhøring hos politiet.
Politiet har modtaget 13
anmeldelser fra forældre
med børn i institutionen,
og der er indtil nu foretaget
afhøring af ni børn samt en
stor del forældre og ansatte
på stedet.
Ud fra anmeldelser og afhøringer har politiet man-

dag sigtet den ansattre pædagog for 10 forhold vedrørende blufærdighedskrænkelse efter straffelovens
§ 232 jf.§ 223. - alle forhold
omhandler beføling uden på
tøjet. De forurettede børn er
alle i alderen 4-6 år.
Den anholdte nægter sig
skyldig i alle forhold.
Der vil senere rent juridisk blive taget stilling
til eventuel fremstilling i
grundlovsforhør.
Politiet ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere vedrørende
sagen.
I.C.

Arbejdsulykke i
supermarked

førersiden, og der var stjålet
et indbygget navigationsanlæg.
Senere indløb en anmeldelse fra Blommehaven, hvor
sideruden i en varebil var
knust. Soop Waffer, radio,
Mercedes bog og forstærker
var stjålet.
Fra
Kildevangsparken
indløb der en anmeldelse om
tyveri fra en personbil. Forrude i højre side var smadret, og der var stjålet en indbygget GPS med stor skærm
og fra handskerummet en
GPS mrk. Tomtom fra 2009.
Endnu en anmeldelse indløb fra Kildevangsparken.
Her var der opbrudt lås på
en personbil og stjålet CD’er
og DVD’er.

JYDERUP: Mandag klokken
13.55 kørte en ambulance,
brandvæsen og politiet til
en arbejdsulykke i et supermarked, hvor en person
var kommet i klemme ved
en pappressemaskine. Det
viste sig, at en 51-årig mand
fra Holbæk under montage
af ny pappresse-maskine på
høje stolper ﬁk maskinen
ned over sig, da den væltede.
Den 51-årige lå fastklemt,
og brandvæsnet skulle ved
hjælp af løftepuder frigøre
ham. Ambulancepersonale
kunne konstatere, at den 51årige havde pådraget sig alvorlige skader på bækkenet
og det ene lårben.
Han blev kørt til Rigshospitalets Traumecenter til
behandling. Arbejdstilsynet kom til stedet og foretog i
samarbejde med politiet undersøgelse af ulykkesstedet
for at ﬁ nde ud af, om nogen
kan drages til ansvar i forbindelse med ulykken.

Spritkørsel
ST. MERLØSE: I aftes klokken
16.49 standsede politiet en
personbil på Kildegårdsvej
ved St. Merløse ført af en
47-årig mand fra Kr. Eskilstrup.
Da han var påvirket af
spiritus under kørslen, blev
han kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en
blodprøve til nærmere undersøgelse.

Tyverier fra biler
VIPPERØD: Mandag morgen
ﬁk politiet ﬁ re anmeldelser
om indbrud i biler i Vipperød i løbet af natten.
Den første lød på en personbil parkeret på Æblehaven. Her var en rude knust i

Indbrud i villa
HOLBÆK: Mandag klokken
11.08 ﬁk politiet anmeldelse
om indbrud i en villa på Frilandsvej i Holbæk. Indstigning via vindue på klem,
færden i hele huset, ud via
kælderdør. Der var stjålet et
smykkeskrin. Tre gerningsmænd med udenlandsk udseende blev set kørende i ældre beige personbil.

Indbrud i hus
HOLBÆK: Mandag eftermiddag ﬁk politiet anmeldelse
om indbrud i en villa på
Præstbrovej, Hagested i Holbæk. Et vindue var knust og
derfra indstigning. Færden
i hele huset, der var gennemrodet. Der var stjålet
kontanter, ur, armbånd og
halskæde.

Indbrud i villa
TUSE: Mandag aften blev der
anmeldt om indbrud i en villa på Tuse Enghave. Alt var
gennemrodet, og udbyttet
var to ﬂadskærms tv.
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Flere borgere støtter
trængte børnefamilier
Der er doneret
væsentligt flere
penge til trængte
børnefamilier i år i
forhold til sidste år.
I alt har 108 borgere doneret penge
til julekomitéen af
1922.
HOLBÆK: Julen varer længe,
koster mange penge. Det
ved særligt de økonomisk
trængte børnefamilier.
I Holbæk Kommune yder
Julekomitéen af 1922 igen

i år julehjælp til trængte
børnefamilier i hele Holbæk
Kommune.
Pengene til julefesten er
doneret af lokale virksomheder, organisationer og
private. Og i år har komitéens kasserer modtaget langt
ﬂere donationer end sidste
år. I 2011 blev der doneret
95.535 kroner mod 161.312
kroner i år. Det er en stigning på 69 procent.
Søren Kjærsgaard (V),
der er borgmester i Holbæk
Kommune og formand for
Julekomitéen af 1922, er
taknemmelig og glad for opbakningen.

- Det er en ﬂot tradition, og
det er fantastisk, at der er så
mange, der vil være med til
at gøre julen til en varm og
dejlig fest for de børnefamilier, der har svært ved at få
pengene til at række i julen,
lyder det fra borgmesteren.
Donorerne har indbetalt
beløb på alt fra 100 kroner til
30.000 kroner til Julekomitéen. Men for Søren Kjærsgaard er beløbets størrelse
ikke afgørende.
- Sidste år havde vi 70 donorer, i år er det tal vokset
til 108. Det er rigtig positivt,
at der er ﬂere, der har lyst til
at støtte op om dem, der har

mindre. Så er det ikke afgørende, om man giver lidt eller meget, siger han.
Muligheden for at modtage julehjælp har været
annonceret i lokale medier,
og komitéen modtog i alt 142
ansøgninger.48
ansøgere
ﬁk afslag, fordi de ikke levede op til kriterierne for
komitéens virke. Fem ansøgere har fået legater fra Gl.
Svinninge Kommune og Gl.
Tølløse Kommune. Og Julekomitéen af 1922 har uddelt i
alt 161.200 kroner til 89 børnefamilier i Holbæk Kommune.
I.C.

Spændende fremtid
Stor donation giver
tro på et oplevelsescenter i Brorfelde.
HOLBÆK: Holbæk Kommune
har en vision for observatoriet i Brorfelde, som nu er
kommet et skridt nærmere
på at blive virkelighed. A. P.
Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til
almene formaal giver 10 millioner kroner til et formidlings- og oplevelsescenter
i observatoriets bygninger
og bakkerne omkring det.
Holbæk Kommune arbejder
nu på at rejse ﬂere midler, så
planerne kan blive til virkelighed.
Brorfeldes Observatorium, der blandt andet rummer kuplen med den store
Schmidt-stjer nek ikker t,
bliver snart kommunal,
hvis alt går, som Holbæk
Kommune ønsker det.
Kommunen arbejder nemlig på at skabe et formidlings- og oplevelsescenter i
Brorfelde.
Planen er at skabe et sted,
hvor gæster fra ind- og udland kan kigge stjerner og
lære om verdensrummet,
såvel som om naturen i det
smukke naturområde i
Brorfelde.
Både bygningerne og naturen er fredet i Brorfelde.
Bygningerne er tegnet af
Kaj Gottlib og haverne af

landskabsarkitekten
Georg Georgsen i 1960’erne og
fungerede som Københavns
Universitets observatorium
. I mange år under den kendte astronom Kjeld Gyldenkernes ledelse.
Det enestående naturområde er fredet. Ja, selv nattemørket skal beskyttes her,
som er det bedste sted på
Sjælland at studere nattehimlen. Udviklingsplanerne tager da også hensyn til
stedets enestående arkitektur-, kultur - og landskabsværdier. Det er tanken at
skabe
formidlingscenter,
der vil give både lærerige
og store oplevelser for børnefamilier,
studerende,
kursister, børn og unge, fritidsastronomer ... kort sagt:
Alle, der har lyst til at lære
om og opleve stjerner,natur
og geologi, vil kunne bruge
centret.
Holbæk Kommune har
gennem længere tid udviklet idéen sammen med Foreningen Brorfelde Centret
og Brorfeldes Venner. Samarbejdet om at skabe Brorfelde Centret er fagligt velforankret og dialogen med
fonde og udviklingspuljer
har nu bragt visionerne et
skridt nærmere. A.P. Møller
og hustrus Fond til almene
Formaal har nu bevilget 10
millioner kroner til projektet, og det var en stjerneglad
Holbæk-borgmester,
som

modtog beskeden om pengene.
- Vi er meget taknemmelige for Fondens donation
til projektet. Det er et fantastisk afsæt for vores planer,
siger Søren Kjærsgaard (V).
Leder af Holbæk Museum
Eskil Vagn Olsen ser et stort
potentiale i projektet.
- Stedet rummer et spændende stykke dansk videnskabshistorie, en enestående bygningskultur og en
fascinerende natur, som almenheden bør have adgang
til. En realisering af projektet vil give os en hidtil uset
mulighed for at formidle
viden om astrologi, natur
og geologi på et højt niveau,
siger han.
Direktøren for Østdansk
Turisme, Karin Melbye
Holm, er begejstret for Holbæk Kommunes planer, og
siger, at det er den slags oplevelser, folk efterspørger
i dag, og det er noget, man
ikke kan ﬁnde andre steder.
Sæsonen i Brorfelde kan
omfatte vinteren og mørket,
og en analyse viser, at for
mennesker, der bor i storbyen, er stjernehimlen en
unik oplevelse.
- Brorfelde har potentialet
til at blive et fyrtårn indenfor formidling af høj kvalitet og kulturturisme, siger
hun.
I.C.

Lokale folk har udtænkt planer
BRORFELDE: Idéen til formidlingscentret er opstået
hos de ildsjæle, der har
deres jævnlige gang på
Brorfelde Bakker. Den er
udsprunget hos Brorfeldes
Venner - en kreds af lokale
folk, samt astronomer og
a m at ø r - a s t r onomer,der
bruger observatoriet. I 2009
blev Foreningen Brorfelde
Centret stiftet og lavede det
ideoplæg,som danner afsæt
for arbejdet med at realisere

projektet i dag.
- Ildsjælene udgør et
stærkt netværk af ambassadører for projektet,som også
arbejder for at skaffe penge
til realiseringen, siger borgmester Søren Kjærsgaard
(V) og fortsætter:
- Der skal ﬂere penge til,
for at vi kan købe Brorfelde
af statens ejendomsselskab
Freja og realisere projektet
fuldt ud, som det er planlagt. Med de 10 millioner

fra A.P.Møller Fonden er vi
godt på vej, og vi arbejder
på højtryk for at rejse de
midler, der er brug for, siger
borgmesteren.
- Det skal nok lykkes, og
jeg glæder mig til at byde de
mange, der har lært Brorfelde at kende blandt andet
gennem årets julekalender,
velkommen i et helt unikt
oplevelsescenter,
slutter
han.
I.C.
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Pung stjålet
HOLBÆK: Mandag middag
blev der anmeldt om tyveri
af en cremefarvet pung, der
var stjålet fra en taske. Pungen indeholdt 5.000 kroner
i kontanter, SS, Fona-kort
og DSB-klippekort. Pungen
blev fjernet fra en taske på
strækningen Smedelundsgade - Ahlgade 22, hvor anmelderen i Nordea opdagede,
at pungen var væk. De 5.000
kroner skulle indsættes.

Tyveri i Tølløse
TØLLØSE: Fredag klokken
10 blev der anmeldt om tyveri af et styk minilæsser
af mærket Giant, gul, uden
hus. Den var stjålet fra en
gårdsplads på Lunderødvej.

Tyveri fra bil
TØLLØSE: Lørdag morgen ﬁk
politiet anmeldelse om indbrud i en personbil holdende
på Vestergade i Tølløse. En
rude var knust, og der er
stjålet en GPS.

Julekoncert
KR. ESKILSTRUP: Onsdag den
19. december inviteres til
julekoncert i Kr. Eskilstrup
Kirke klokken 19.30.
Som afslutning på efterårssæsonen giver »Visible
Voices« koncert.
Koret består af 14 mænd og
kvinder. Dirigent og akkompagnatør er Tine Refsgaard,
kirkesanger i Soderup.
Repertoiret er blandet populærmusik i swingende,
vellydende arrangementer,
og der synges også fælles julesange undervejs.
Både børn og voksne kan
være med denne aften. I.C.

