HOLBÆK
TID OG STED
ONSDAG

14.00 Holbæk Teater:
SeniorSalon:
»Sort på hvidt«.
14.00 Kasernevej 6D, Holbæk:
Årsmøde.
Holbæk Datastue.
14.00-16.00 Ældrecenter
Åvang: Nørklerne mødes.
Dansk Røde Kors.
18.50 Forsamlingshuset,
Vandtårnsvej 4, Holbæk:
Bankospil. Bankoklubben
Holbæk Boligselskab.
19.00 Kundby præstegårdssal:
Lysbilledforedrag
om Tranquebar.
Menighedsrådet.
19.00 Fælleshuset, Agervang
24 A, Holbæk: Klarsyns
demonstration.
19.00 Knabstrup Hallen:
Generalforsamling.
Knabstrup Idrætsforening.
19.00 Holbæk Bibliotek:
Foredrag om slyngroser. Det
Danske Rosenselskab.
19.30 Kundby Forsamlingshus: Generalforsamling.
Kundby Antenneforening.
19.30-20.00 Holbæk Bibliotek:
Informationsaften. Børns
Voksenvenner Holbæk.

TORSDAG

10.00-11.30 Ældrecenter Elmelunden: Håndarbejdscafé. Ældre Sagen.
16.00 Borchsvej 3, Holbæk:
»Lyde i natten«, teater for
3-6-årige. Teatret Fairplay.
18.00 Kirke Eskilstrup
Vandværk, Platanvej:
Generalforsamling.
18.45-20.00 Roedsvej 10,
Holbæk: Nykommergruppe.
Anonyme Alkoholikere.
18.50 St. Merløse Fritidscenter: Stort bankospil.
Bankosammenslutningen.
19.00 Jyderup Hallen:
Generalforsamling.
Jyderup stations
Vandværk.
19.00 Kundby Forsamlingshus: Generalforsamling.
Kundby Vandværk.
19.00 Tølløse Kirke:
Forårskoncert.
19.00 Jyderup sognegård: Poul
Dal om Jehovas
Vidner. Menighedsrådene.
19.00-21.00 Sortebrødreklostret, Holbæk:
Introduktion til
Johannespassionen.
19.00-21.30 Holbæk Bibliotek:
Foredrag om etnobotanik
v/botaniker Jon Feilberg.
Nordvestsjællands
Naturhistoriske Forening.
19.30 Kulturkasernen,
Holbæk: Slut,
jubilæumsforestilling.
Teaterrødderne.
20.00 Klubhuset: Generalforsamling.
Jyderup Boldklub.
20.00 Holbæk Kunsthøjskole:
Foredrag om
dokumentarfilm.
20.00 Holbæk Teater:
Dødsfælden.

Kontakt os på

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

Lastbil lækkede
KVANLØSE: Brandfolk fra
Falck måtte bruge det meste
af morgenen på at strø kattegrus på Ringstedvej mellem
afkørslen til Skovvejen mod
Jyderup og Gl. Skovvej.
Alarmen gik lidt i klokken
7 og lød på, at en lastbil havde lækket en større mængde
brændstof på kørebanen ved
Ny Kro.Da indsatsleder Jan
Bruun nåede frem, kunne
han hurtigt konstatere, at
brændstoffet havde gjort
vejbanen farlig at køre på.
- Det var som en skøjtebane, fortæller han.
Lastbilen havde spildt 50100 liter brændstof på en
strækning af cirka 400 meter, og brandfolkene smed
masser af kattegrus på for
at få suget det op. Det tog tid,
så de var først færdige ved
10-tiden.

STØTTE: En del
sosu-elever dumper,
fordi de har svært
ved tal og matematik. Men et nyt
forsøg skal hjælpe
eleverne med at
regne den ud.
HOLBÆK: Sosuskolen i Holbæk har fået 260.000 kroner
fra Undervisningsministeriet, så man kan hjælpe eleverne med at få styr på kommatal og procentregning
samt finde på nye undervisningsformer, der gør matematikken mere forståelig.
For en del af de sosu-elever, der er super dygtige til
at passe og pleje folk, har
svært ved tal. Og hvis eleverne ikke består faget Naturfag, hvor man lærer at
dosere piller og rengøringsmidler og får viden om syrer
og baser, kan man ikke blive
social- og sundhedshjælpereller assistent.
Derfor holder sosuskolen
to tirsdage om måneden
»taldag«, hvor man på en
sjov måde forsøger at gøre
matematik lidt mere overskueligt. Knap 20 elever
deltager hver gang, og det er
lige fra elever, der stort set
er talblinde, til andre, som
bare har lidt problemer med
matematikken. En af dem,
der aldrig har været venner
med tallene, er Daisy Nielsen.
- Jeg har altid haft svært

Hør om rejse

Daisy Nielsen (forrest til højre) og andre elever på sosuskolen lavede i går koordinatsystemer i pap. Hele
ideen med de nye »taldage« er at gøre matematik mere forståeligt.
Foto: Peter Andersen
ved at finde logikken i det, og
det gælder både procentregning, kommatal og lidt af det
hele. Men jeg håber og tror,
at jeg nu får en dybere forståelse for matematik, så jeg
består naturfag, sagde Daisy Nielsen, mens hun i går
var ved at lave koordinatsy-

stemer.
Afdelingen i Holbæk er
den eneste sosuskole i Region Sjælland, hvor matematikforsøget foregår.
- Når forsøget slutter i
december, har vi udviklet
en masse øvelser, vi deler
med andre sosuskoler og

erhvervsuddannelser.
Vi
kommer også til at lave tests
af alle elever, der begynder
på sosuskolen, så vi kan se,
hvem der har brug for hjælp,
fortæller
naturfagslærer
Hanna Lykke Honoré.
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Tænketank i Brorfelde
NATUR: Tirsdag
aften blev der
udvekslet ideer
for fremtidens
center i Brorfelde.
Holbæk Kommune
havde inviteret.
BRORFELDE: Gennem årene
er der blevet tænkt mange,
mange tanker på toppen af
bakken i Brorfelde. Astronomer har observeret, ganget
og divideret, og ingeniører
og maskinarbejdere har
bygget fine kikkerter. Tirsdag aften var værkstedsbygningen i forbindelse med
det astronomiske observatorium igen blevet til en
tænketank. Omkring 60 var
med, da Holbæk Kommune
inviterede til udveksling af
ideer og mulighed for tidlige
kommentarer til planerne
om at gøre stedet til et oplevelsescenter for astronomi,
geologi og natur.
Omkring påske skal Holbæk Kommune sende en
plan for området til Fredningsnævnet, og efter som-
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merferien skulle man gerne
være kommet så langt, at
skoletjenesten kan tage fat
på observatoriet, fortalte
landskabsforvalter Birgitte
Ribert, Holbæk Kommune.
Der skulle ikke træffes beslutninger på mødet i aftes.
Det var en pingpong af ideer,
en aften til input og udveksling af synspunkter. Så der
var masser af ting i spil - fra
græssende geder, picnic- og
bålpladser til betalings-parkering og stiforbindelser til
både Maglesø, Åmosen og
stien rundt om Isefjorden.
Flere gange blev det understreget, at det er vigtigt
at skabe oplevelsescentret
i tæt dialog med beboerne i
området, og at det ikke må
blive det, som nogle kaldte
et natur-cirkus eller et natur-tivoli, men skal være et
område for formidling, et
sted, der giver inspiration til
at besøge andre af Nordvestsjællands enestående naturområder.
Arrangementet begyndte klokken 17 og varede tæt
på fi re timer. Deltagerne
kom til at arbejde i grupper

i to omgange. Undervejs blev
der givet udtryk for, at der
skal tages hensyn til både
natur og naboer, at der bør
være let adgang til aktiviteterne, at man på de stier, der
anlægges, laver en tydelig
afstands-markering og gør
opmærksom på, om stier
hele vejen vil være egnet for
kørestolsbrugere og barnevogne.

Parkerings-bekymring

En del var betænkelige ved
parkeringsforholdene. Mange mindede om de til tider
kaotiske forhold der var i
forbindelse med julearrangementerne på observatoriet.
- Det ambitiøse mål er
30.000 besøgende om året.
Hænger det sammen med, at
man vil lave 100 p-pladser?
blev der spurgt. Risikerer vi,
at de besøgende stiller deres
biler alle mulige og umulige
steder i landsbyen eller på
den lille vej op til observatoriet?
Der er kigget på to parkerings-områder, sagde Birgitte Ribert. Det ene er tæt

ved værkstedsbygningen.
Det er der, der formentlig
kan blive plads til 100 biler.
En plads, der kan bruges ved
spidsbelastninger, kan anlægges ved Ringstedvej med
plads til et halvt hundrede
biler.
Der blev lagt vægt på, at
ikke alle træer og buske skal
fjernes, at der ikke bør gå
tunge dyr på de stejle skråninger, men at der faktisk
gerne må være i hvert fald
en smule erosion i området.
Det er i sig selv en spændende naturoplevelse.
Beboere i området var bekymrede for tankerne om at
anlægge en ridesti, der vil
ligge så højt i forhold til husene på stedet, at der bliver
frit udsyn til haverne.
Det var de udendørs områder, der var på dagsordenen i går, og der er fortsat
mulighed for at komme med
forslag til, hvordan området
skal bruges fremover. Brorfelde skal udvikles i fællesskab.
juul

ST. TAASTRUP: Rikke Marott
holder foredrag i menighedshuset torsdag klokken
19.30.
Foredraget handler om
hendes rejse i USA’s sydstater med Jacob Holdt og er en
historie om næstekærlighed og troen på de bedste i
mennesket. Det handler om
at række hånden ud til sine
fjender og skabe dialog på
tværs af race, religion, sociale skel og andre forskelligheder.

Koncert
GL. TØLLØSE: Søndag den 30.
marts klokken 15 kan man
høre en sjælden koncert i
kulturhuset Caer Llion på
Møllegårdsvej.
Her præsenterer fi re musikere et overflødighedshorn
af italiensk renæssancemusik for vokal og gamber.
Gamberne er bygget efter
originale venezianske modeller og stryges med relativt let hånd, så de lyse overtoner tydeliggør samspillet.
Musikerne er Kathrine
Brand, Patience Balslev,
Sven Berggreen og Oliver
Hirsch.
For halvandet år siden gæstede truppen Caer Llion for
første gang - desværre i en
overvældende snestorm, der
hindrede de fleste gæster i at
komme frem.
- I mellemtiden er den ene
af musikerne flyttet til England. Så vi føler os mere end
heldige, at vi kan tilbyde
endnu en koncert. Forhåbentlig uden sne, siger Bente
Klerke, den ene halvdel bag
kulturhuset.
Ved gambekoncerten i
Caer Llion kan man både
høre vokal- og ren instrumentalmusik. Først flere
af laudaerne fra 1507, så
madrigaler og en capriccio
af den opfindsomme Vicenzo Ruffo.
Der er café efter koncerten, og der skal bestilles billetter til den italienske musik fra renæssancetiden.
cp

