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TID OG STED
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10.00-18.00 Skøjtebanen Isrosen, Holbæk: Åbent. Sidesporet.

TIRSDAG

09.30 Tuse Ældrecenter: Formiddagshygge.
10.00-18.00 Skøjtebanen Isrosen, Holbæk: Åbent. Sidesporet.
13.00 Tuse Ældrecenter: Gåtur.
13.00-14.00 Elisabeth Centeret, Holbæk: Gymnastik.
13.30 Stenhusbakken, Holbæk: Julegudstjeneste med
Tveje Merløse Kirkes Kor.
Dagcentret og brugerrådet.
13.30 Elisabeth Centeret, Holbæk: Røde Kors Nørklehold.
13.30 Elisabeth Centeret, Holbæk: Dart eller petanque.
18.45-19.45 Sortebrødre Klosteret, Holbæk: Kvindemøde. Anonyme Alkoholikere.
19.00 Holbæk Bibliotek: Foredrag m. journalist Jesper
Tynell.
19.15 Sofielundskolen afd.
Bjergmarken, blok B, Holbæk: Skakspil. Holbæk
Skakklub.
19.30 Sortebrødreklostret,
Holbæk: Koncert m. gruppen Intakt. Holbæk Højskoleforening.

Tyv stjal penge
og chokolade
JYDERUP: I forbindelse med
et indbrud i en ejendom på
Elmegården i Jyderup er
der blevet stjålet 150 kroner
i kontanter og noget chokolade.
Tyven kom ind i huset ved
at knuse en rude i en havedør, og indbruddet fandt sted
natten til lørdag.

90-årig fik stjålet
sin pung

HOLBÆK: Politiet modtog
fredag en anmeldelse om, at
en 90-årig kvinde havde fået
stjålet sin pung i forbindelse
med en indkøbstur ved 18-tiden til det lokale supermarked på Anders Larsensvej i
Holbæk.
Pungen indeholdt 1500
kroner i kontanter og forskellige personlige kort,
men hvordan tyveriet har
fundet sted, har den 90-årige
ikke kunnet fortælle.
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Rejser ind i fremtiden er mulige
FOREDRAG: Der var
foredrags-maraton
i Brorfelde i weekenden. Et foredrag
handlede om tidsrejser.
BRORFELDE: Det er muligt at
rejse i tiden. I hvert fald ind i
fremtiden. Om det også kan
lade sig gøre at rejse tilbage i
tiden er mere tvivlsomt.
Sådan er konklusionen
- skåret ned til få linjer - på
de tanker, som nogle af denne klodes skarpeste hjerner
har tænkt i årevis. Ja, ikke
bare tænkt, men også regnet
på.
- At det er muligt at rejse i
tiden er faktisk bevist med
ure, der er sat i kredsløb om
Jorden med meget stor hastighed.
Det forklarede ph.d. Io
Odderskov fra Institut for
Fysik og Astronomi ved
Aarhus Universitet lørdag
i Brorfelde, hvor Brorfeldes
Vennekreds i samarbejde
med Folkeuniversitetet stod
som arrangør af et foredrags-maraton, der strakte
sig fra midt på formiddagen
til ud på eftermiddagen.

1000 år på 10 minutter
Titlen på Odderskovs foredrag var »Kan man rejse i
tiden«. Skåret helt ind til benet er svaret på spørgsmålet
altså ja. Men hvordan det så
i praksis og stor stil vil kun-

Io Odderskov havde taget turen fra Aarhus til Brorfelde for at fortælle om rejser i tiden.
ne lade sig gøre er en anden
sag. Det er ikke så lige til at
hægte den ene ende af et såkaldt astronomisk ormehul
på New York og den anden
ende på en raket, flyve langt,
langt, langt ud i rummet,
vende tilbage og sætte den
anden ende af ormehullet på
New York igen. En rejse fra
New York i år 2000 til New
York i år 3000 skulle så kunne tilbagelægges på måske
10 minutter, lød vurderingen i Brorfelde i går.
Io Odderskov gjorde det
så pædagogisk som muligt

og kom rundt om både æbler, basketball i kørende
togvogne og slyngede åløb,
men rundede også Einsteins
relativitetsteori, rummets
krumning, Van Stockums
(kæmpe)cylinder, de sorte huller, kvantemekanik,
ubestemthedsprincippet,
kvantefluktuationer, negativ energi og den voldsomme
aktivitet i det tomme rum,
mangeverdensfortolkninger, selvkonsistensprincippet, begivenhedshorisonter
og kronologibeskyttelsesformodningen.

Lægfolk skulle - i overført
forstand, forstås - have sikkerhedsselen spændt i den
tidligere kikkertbygning på
bakketoppen.
Der var i alt seks foredrag
på programmet i lørdags.
Ud over Io Odderskov deltog
ph.d. Mia Bjørg Olsen, der
fortalte om kondruler, planeternes byggesten, ph.d.
Lise Christensen, der holdt
foredrag om gravitationslinser, ph.d. Mogens Dam,
der koncentrerede sig om
spørgsmål i partikelfysikken, Jerome Chevenez fra
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DTU Space, der orienterede
om en rejse i rummet, afstande i universet og døde
stjerner, og professor Johan
Fynbo, der fortalte om gammaglimt.
Rummet og tidsrejser har
altid interesseret forfattere og fi lmfolk. Tænk bare
på Steven Spielberg. I hans
»Tilbage til fremtiden II«
ankommer Marty, Doc og
Jennifer og redder verden
den 21. oktober 2015 lidt efter
klokken 16. Det er lige om et
øjeblik. Tænk over det ...
julius

Aktivt byrum til fire millioner kroner

MULTIBANE: Mange
ideer til opbygning
af aktivitetsområde
til St. Merløses børn
og unge.

ST. MERLØSE: »Meget Mere
Merløse« hedder det projekt,
som en styregruppe i St.
Merløse har arbejdet med
gennem en længere periode.
Hvis hele projektet skal realiseres, er der brug for om-

kring fi re millioner kroner.
Det fremgik af det forslag,
som fi rmaet Elverdal fremlagde på et stormøde i byen.
Her deltog både repræsentanter fra skolen, foreningslivet, de unge og borgere i
forskellige aldre.
Planen er at opbygge et
aktivitetsområde i seks forskellige zoner omkring en
løbebane på 400 meter.
Der var forslag om multibane, et næsten seks meter
højt klatremaskenet, ska-

terbane, parkourbane, motionsbane, bålhus og shelters.
Tanken er, at de forskellige
aktivitetsmuligheder også
kan inddrages i skolebørnenes undervisning, blandt
andet i matematik.
De fremmødte diskuterede livligt prioriteringen af
de forskellige dele, hvis der
ikke bliver økonomi til det
hele.
Indtil videre er der tilsagn
om støtte på 400.000 kroner.
Heraf er halvdelen af penge-

ne - 200.000 kroner - betinget
af, at der kan opnås en støtte
uden for kommunalt regi på
mindst en million kroner.
88.500 kroner er på forhånd øremærket støtte til
bålhytte og shelters. De
kommer fra Holbæk Kommunes udviklingspulje til
lokalområderne.
Herudover er der opbakning fra skolens elevråd til
at opbygge nogle aktivitetsmuligheder til børnene, så
de kan opleve, at der rent

faktisk sker noget.
Næste fase bliver at få
skaffet flere midler til parkour- og multibane, der er udgangspunktet for arbejdet
med det aktive byrum.
- Styregruppen går i gang
med at søge flere fonde og opsøge andre støttemuligheder i nærområdet, fortæller
Solvej Pedersen fra styregruppen.
cp

Beskåret julehjælp til flere
JULENS GLÆDE:
Færre bidrag fra
private gav færre
penge til børnefamilier med stram
økonomi. 158 børnefamilier får hjælp.
HOLBÆK: Flere børnefamilier får i år en kontant julehjælp, men beløbet er beskå-

ret. I alt søgte 193 familier
om støtte i den private Julekomiteen af 1922 i Holbæk,
sidste år søgte 191.
Det er udelukkende børnefamilier, der får lidt til at
skabe juleglæde for.
Indtægtsgrænsen er kontanthjælp på lidt over 14.000
kroner for en enlig forsøger.
Men der gives ikke hjælp til
et ægtepar, hvor begge er på
kontanthjælp, med mindre
der er tale om særlige so-

ciale forhold som anbragte
børn, dødsfald og alvorlig
sygdom.
Det betyder, at 40 har fået
afslag på julehjælp, det er
otte mindre end sidste år. Til
gengæld har 153 fået hjælp.
Det er 25 flere end sidste år.
Med flere ansøgere, der bliver tilgodeset, og færre penge sat ind på komiteens konto, har det været nødvendigt
også i år at beskære hjælpen
med 100 kroner.

Da der blev fordelt penge,
var der 159.400 kroner på
kontoen. Det var dels nyindsatte beløb plus overførte
penge fra 2013.
En familie med et barn får
1000 kroner, en famlie med
fem børn får 1500 kroner.
15 ansøgere er indstillet til
legater fra gammel Tølløse
og Svinninge Kommuner.
Foreninger, organisationer og virksomheder har bidraget sammen med private,

men de sidste har sat lidt
færre penge ind.
- Der er konkurrence,
mange beder om hjælp til at
hjælpe andre i julen. og nogle vil hellere give penge til
julepakker, og dem henviser
jeg til Frelsens Hær, siger
Susan Larsen, Holbæk Kommune.
Man kan stadig sætte penge ind på kontoen. De skal
sprede juleglæde i 2015.
mape

