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TID OG STED

Lørdag
8.00: Pinsen i Hvalsø 2010, morgenbord, linedance kl. 10, 
Wittrock og Holtsø kl. 11.00
10.00-16.00: Åben have, plantesalg og lopper, Landevejen 
131, Kirke Såby
10.00-17.00: Designer og maler Roger Larsen har udstil-
ling, Herslev Bygade 19, Herslev
10.00-18.00: Ledreborgs livsstilsudstilling, 245 stande, 
Slangealléen, Lejre
11.00-18.00: Sæby-Gershøj Svømmebad åbner
11.00-14.00: Loppetorv/kræmmersalg, Lykkesvej 2, Ejby
12.00-14.00: Reception hos Dyreklinikken Centrum, By-
gaden, Kirke Hyllinge
11.00-17.00: Kunstdage i Pinsen, åbent i kunstnerværk-
steder, se www.kulturregionmidtogvestsjælland.dk

Søndag
10.00-16.00: Åben have, plantesalg og lopper, Landevejen 
131, Kirke Såby
10.00-17.00: Designer og maler Roger Larsen har udstil-
ling, Herslev Bygade 19, Herslev
10.00-18.00: Ledreborgs livsstilsudstilling, 245 stande, 
Slangealléen, Lejre
11.00-17.00: Kunstdage i Pinsen, åbent i kunstnerværk-
steder, se www.kulturregionmidtogvestsjælland.dk
13.00-15.00: Nyt vandenergianlæg i drift, Tadre Mølle

Mandag
10.00-16.00: Åben have, plantesalg og lopper, Landevejen 
131, Kirke Såby
10.00-18.00: Ledreborgs livsstilsudstilling, 245 stande, 
Slangealléen, Lejre
11.00-17.00: Kunstdage i Pinsen, åbent i kunstnerværk-
steder, se www.kulturregionmidtogvestsjælland.dk

Tirsdag
18.00: Kommunalbestyrelsesmøde, Allerslev rådhus, Lej-
revej

Hvalsø Bio
Lørdag 16.00: Det regner med frikadeller
Lørdag 19.30: An Education
Søndag 16.00: Det regner med frikadeller
Søndag 19.30: An Education
Mandag 16.00: Det regner med frikadeller
Mandag 19.30: An Education
Tirsdag 19.30: An Education

Skibby Kino
Lørdag 14.30: Det regner med frikadeller
Søndag 14.30: Det regner med frikadeller
Søndag 19.30: An Education
Mandag 19.30: An Education
Tirsdag 19.30: An Education

Gevninge 10.30 Cecilie Schackinger
Kornerup 12.00 Cecilie Schackinger
Allerslev 9.00 Torsten Dam Jensen
Osted 10.30 Torsten Dam Jensen
Rorup 10.30 Marianne N. Kristensen
Glim 9.00 Marianne Kristensen
Missionskirken 10.30 Allan Møller
Valgmenigheden Allerslev Kirke 10.30 Laura Lundager 
Jensen 
Hvalsø 10.30: Anne Spangsberg
Særløse 9.00 Anne Spangsberg
Kirke Såby 10.30 Poul Joachim Stender, spillemands-
gudstjeneste
Sæby 9.00 Lars Vangslev
Gershøj 10.30 Lars Vangslev
Kirke Hyllinge 9.30 Mette Merrald
Lyndby 11.00 Mette Merrald
Rye 11.00 Katrine Louise Raun, cello/fl øjte
Kirke Sonnerup 9.30 Katrine Louise Raun, cello/fl øjte

Gudstjenester 2. pinsedag
Gershøj 10.30 Lars Vangslev
Kirke Hyllinge 11.00 Lars Munch/Mette Merrald, fest 
med spisning
Rye 11.00 Birgit Svendsen/Katrine Louise Raun, frilufts-
gudstjeneste med kor, svingom
Hvalsø 19.30 Anne Spangsberg, liturgisk gudstjeneste
Kisserup 14.00 Anne Spangsberg, liturgisk gudstjeneste
Glim 10.30 Marianne Kristensen, fælles musikgudstje-
neste
Osted 9.00 Torsten Dam Jensen
Allerslev 10.30 Torsten Dam Jensen
Herslev 10.30 Cecilie Schackinger

Gudstjenester pinsesøndag

SLEJRE Kommune: Det 
nye social, sundheds- og 
ældreudvalg har været på 
rundtur i kommunen for 
at besøge de institutioner, 
som de endnu ikke har haft 
dialogmøder med.

Det skete i en minibus, 
og turen startede mandag 
klokken 13. Som altid med 
den slags ture blev den 
længere end ventet, for der 
var så mange spændende 
mennesker, politikerne og 
embedsfolkene mødte. Og 
så kan det ikke undgå at 
trække ud med afskeden de 
forskellige steder!

To politikere havde meldt 
afbud. Chefen for områdets 
forvaltning, Lone Fedder-
sen deltog sammen med se-
kretariatschef Esben Fre-
deriksen.

Flokken besøgte Grøn-
nehaven i Ejby, hvor der er 

plejeboliger og genoptræ-
ningscenter, bofællesska-
bet Ebbemosen - også Ejby; 
Huset Horseager og alle tre 
aktivitetscentre for ældre: 
Østergadecentret i Hvalsø, 
Østergaard i Ll. Karleby 
og Huset på Lejrevej. Mini-
bussen tog også et smut ind 
på Bøgebakken, hvor de 
besøgte Åse Sørensen, der 
står for Frit Valg området.

- Vi havde bestilt godt vejr, 
og det blev en meget givtig 
tur. Nu har vi besøgt alle 
de steder og ved, hvordan 
de ser ud, siger udvalgsfor-
mand Leif Nielsen.

En del af deltagerne hav-
de været på arbejde forin-
den, så de var godt trætte, 
da turen sluttede klokken 
halv seks om aftenen. Men 
alle var enige om, at det 
havde været en god tur.
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På tur rundt i 
kommunen

HERSLEV: Lørdag og søn-
dag den 22. - 23. maj fra 
klokken 10-17 viser skulp-
tør, designer og maler Ro-
ger Larsen sine nyeste 
værker, designmøbler og 
lamper frem på en udstil-
ling på Herslev Bygade 19 
i Herslev.

41-årige Roger Larsen, 
der er bosiddende i Can-
nes, har mange år på bagen 
inden for kunstverdenen, 
især inden for den abstrak-
te kunst. På udstillingen 
vil der være mulighed for 
at se naturmalerier og bil-
leder, ligesom dotsmiley-
malerier, hvor den enkelte 

kunstinteresserede selv 
kan få udformet sit bud-

skab, vil blive fremvist.
Udstillingen rummer 

desuden verdens dyreste 
møbler, tiramisu-møb-
lerne, forskellige designs 
samt skulpturer. Udover 
at se Robert Larsens kunst 
er der også mulighed for at 
købe eller bestille fl ere af 
værkerne.

- Jeg forventer at møde 
en masse interesserede og 
glade mennesker, som også 
kan give mig respons og 
feedback på min kunst, si-
ger Roger Larsen, der især 
er blevet et stort kunstner-
navn i lande som Schweiz, 
Tyskland, Frankrig og 
USA.

Et af Roger Larsens værker, der kan ses i weekenden.

Designer og kunstner i Herslev
GLIM: Glim Kirke har net-
op fået skænket et klaver 
af kirkens organist Finn 
Graunbøl. Og det klaver 
vil blive taget i brug første 
gang 2. pinsedag på man-
dag. Det bliver således ikke 
en sædvanlig højmesse, 
men en musikgudstjene-
ste.

- Det bilver en rigtig dej-
lig tjeneste, let i sit udtryk 
og i liturgien. Der kommer 
tre korsangere og synger 
sammen med menigheden. 
Vi skal synge nye pinsesal-
mer sammen med koret , 

fortæller sognepræst Mari-
anne Kristensen.

Melodierne er skrevet af 
blandt andet Erling Kind-
gren 2009, Hans Peter 
Soelmark 2002 og Klaus 
Brinch i 1992. Teksterne 
er skrevet af henholdsvis 
Lars Busk Sørensen 2009, 
Alex Garff 1942 og Sten 
Kaalø 2002.

Den traditionelle guds-
tjeneste pinsedag kl. 9.00 i 
Glim og 10.30 i Rorup får 
Christian Tobiassen og 
hans trompet på besøg.

Organist skænker 
klaver til Glim Kirke

Alt tyder på,
at politikerne i 
økonomiudvalget 
vil stemme for 
besparelser hos 
rådhusenes per-
sonale - i bund og 
grund er finanskri-
sen årsag til bespa-
relserne, siger 
Venstres ordfører.

LEJRE Kommune: Både 
Venstre og Konservative 
er med på det nye S-SF-R 
fl ertals manøvre, som skal 
spare fi re millioner kro-
ner på budgettet næste år 
og som indebærer en prik-
kerunde blandt personalet 
på de tre rådhuse.

Fyringerne sker inden 
sommerferien, hvis ellers 
politikerne stemmer for 
besparelsen på et ekstra-
ordinært møde i økonomi-
udvalget den 31. maj. Og 

meget tyder på, at det vil 
de, på tværs af spektret. 
Med nedlæggelsen af ca. 10 
stillinger tager politikerne 
dermed hul på en række be-
sparelser, som der vil blive 
lagt op til i et sparekatalog 
på 50 millioner kroner.

Sparekataloget er pt. i sin 
vorden og vil komme på ba-
nen i juni, og det er endnu 
ukendt, hvem og hvad, der 
skal holde for. Og i øvrigt 
er det langt fra sikkert, at 
kommunen skal spare så 
meget - det vil den kom-
mende aftale mellem rege-
ringen og KL afgøre.

- I bund og grund er det 
fi nanskrisen, der er skyld i 
besparelserne. Vi har ikke 
fået den nybygning og til-
fl ytning til Lejre Kommu-
ne, som vi havde håbet på, 
og det får en afsmittende 
effekt på børneinstitutio-
ner og skoler. Det får kon-
sekvenser, for vi bliver nødt 
til at se på Lejres omkost-
ninger, siger Jan Heine, 
ordfører for kommunal-
bestyrelsens største parti 
Venstre.

- Det er vigtigt, når der 

skal spares på stillinger, 
at det hele kommer i spil 
- både besatte stillinger og 
stillinger, som skal besæt-
tes. Vi har foreløbig kun 
diskuteret afskedigelser 
blandt rådshuspersonalet; 
vi har slet ikke diskuteret, 
hvor der kan fi ndes bespa-
relser i andre institutioner, 
understreger Jan Heine.

- Det er godt nok hårde 
odds, Lejre er oppe imod. 
Men det interessante er, 

at der kommer en indtægt, 
vi ikke havde regnet med, 
i forbindelse med selskabs-
dannelserne af kommu-
nens forsyninger. Set på 
den måde, at mellemvæ-
rendet mellem selskaberne 
og Lejre slet ikke bliver så 
stort som ventet, tilføjer 
Jan Heine.

Grethe Saabye, grup-
peformand for De Konser-
vative siger, at som det ser 
ud nu, kan besparelsen på 
rådhusene ikke blive an-
derledes.

- Jeg er faktisk taknem-
melig for, at fl ertallet rea-
gerer så hurtigt, som de gør 
- ellers ville besparelsen 
først slå igennem senere i 
2011. Jeg tror, vi skal være 
meget skarpe i at priori-
tere kerne-velfærdsydel-
ser. Nogle opgaver af ad-
ministrativ karakter må 
så vige. Vi må gøre alt for 
at frede penge til skoler og 
institutioner og ældrepleje, 
som bør lide mindst muligt. 
Men 50 millioner kroner er 
mange penge, siger Grethe 
Saabye.

På spørgsmålet om hvor-

vidt, Konservative vil ar-
bejde sammen med det nye 
fl ertal, svarer hun:

- Selv om jeg er konserva-
tiv og vi sidder med en rød 
regering i Lejre, synes jeg, 
at det, de gør lige nu med 
besparelserne, er rettidig 
omhu. Så vi tager hand-
sken op, vi løfter i fælles-
skab, siger hun.

Mens det spås, at halv-
delen af de danske kom-
muner står over for at fyre 

1.000 skolelærere, nævner 
Grethe Saabye, at der ikke 
står fyring af lærere på 
programmet for skoleåret 
2010/11. Men hun ved intet 
om, hvad der kan ske her-
efter.

- Vi kommer ikke uden 
om, at vi ude i kommunerne 
må udvise det mod, der ikke 
fi ndes på landsplan - vi skal 
ind og lave strukturerne 
om. Ellers kommer det til 
at gøre for ondt på længere 
sigt. Jeg har tidligere sagt, 
at vi bør nedlægge skoler 
for at højne kvaliteten - nu 
har vi kun forhåbninger 
om at bevare kvaliteten, 
vel at mærke hvis vi lukker 
skoler, mener hun.

Grethe Saabye nævner 
også biblioteker som en 
mulighed ved struktur-
ændringer, samt offensiv 
satsning på at gøre ældre i 
stand til at klare sig bedre 
selv i længere tid i stedet 
for automatisk at give dem 
kontinuerlig pleje - noget 
som blev diskuteret meget 
på KL topmødet fornylig.
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Borgerlige med på prikkerunde

- Både besatte og ikke-besatte 
stillinger skal i spil, siger Jan 
Heine (V).

- Besparelserne er rettidig omhu, 
siger Grethe Saabye (K).

Storstilet søsæt-
ning af bænke i går 
på Bondeskov-
gaard, skabt af 
historisk træ - 
kommandørkaptajn 
og københavnsk 
borgmester på 
talerstolen.

OSTED: Der var hundre-
der af mennesker og fl ere 
højtstående gæster fra Kø-
benhavn på besøg i går på 
Bondeskovgaard syd for 
Osted - en meget usædvan-
lig dag på det fredelige sav-
værk, der har specialiseret 
sig i historiske bygninger 
og ting til museer og cen-
tre.

Anledningen var lance-
ringen af en række serier 
af bænke, der er lavet af 
henholdsvis 200 år gamle, 
nyfældede fl åde-egetræer 
fra skovene ved Vallø Slot, 
samt ægte bolværkspæle af 
pommersk fyrretræ, som 
Kong Christian 7 brugte 
til kajanlæg og dok på Hol-
men i 1700-tallet. I over 
200 år har bolværkspælene 
således været nedsænket i 
vand, og Palle Nielsen, ejer 
af Bondeskovgaard, har 
begået noget af et kup ved 
at sikre sig de sidste 150 af 
dem.

Det fantastiske er, at da 
de mægtige, massive pæle 
blev trukket op ad havnen, 
viste det sig, at kernen var 
af det fi neste intakte fyrre-
træ, saltvandsimprægne-
ret og holdbart langt ind i 
fremtiden! Så de 275 bæn-
ke, der laves i denne luk-
kede serie, vil kunne tåle 

tidens tand.
Bænkene er designet af 

Monica Ritterband, og de 
første eksemplarer skal 
snart blive til fl ere - fi re-
fem om ugen, forklarer 
Palle Nielsen. Bænkene fra 
fi re serier blev afsløret i går 
på Bondeskovgaard, natur-
ligvis ude i skoven, hvor der 
var rejst telt og blev budt på 
frokost i det grønne, forbe-
redt af Palle Nielsens kone 
Hanne.

Til stede som talere var 
blandt andet kommandør-
kaptajn Christian Nielsen, 
Københavns kultur- og 
fritidsborgmester Pia Al-
lerslev, repræsentanter 
fra Vallø Stift og masser af 
andre mennesker, der nød 
en oplevelse i skoven til 
tonerne af »I skovens dybe 
stille ro«, spillet af Midt-
sjællands Brass Ensemble.

Christian Nielsen trak 
de historiske linier op om-
kring fl ådetræet, herunder 
det forfærdelige terror-
bombardement af Køben-
havn i 1807, hvor englæn-
derne ranede stort set 
hele den danske fl åde, der 
på det tidspunkt var én af 
Europas største. Hele tøm-
merbeholdningen på Hol-
men brændte, og et halvt 
århundredes arbejde var 
spildt. Tabet af fl åden beløb 
sig til hvad der svarer til 
90.000 store egetræer.

Der blev plantet nye ege 
for genopbygge den danske 
fl åde - og det er fra dem, 
træet kommer til Palle 
Nielsens og Monica Ritter-
bands nye serie af bænke 
under navnet NatureHi-
story. Mens bolværks-bæn-
kene har fået navnet »Hol-
men«, har egetræsserierne 

af historisk træ fået navne-
ne »Flow« og »Frederik 6«

Monica Ritterband for-
talte varmt om den nære 
og meget dynamiske sam-
arbejde, hun har haft med 
Palle Nielsen.

- Når jeg for femte gang 
foreslog en eller anden lille 
korrektion, så du bare hen-
rykt ud og så straks mulig-
hederne og gik i gang med 
at forbedre på udviklingen 
af konceptet. Tak fordi du 
aldrig så træt ud! sagde 
Monica Ritterband til Palle 
Nielsen under hendes tale.

Det er i øvrigt første gang, 
at hun designer noget i træ, 
og det har været en enestå-
ende oplevelse at gå ind i 
træets og skovens univers, 
fortæller hun.

Palle Nielsen fortæller, at 
da han fi k tømmeret, blev 
han straks klar over, at 

der var tale om et sjældent 
fund:

- Jeg besluttede at skabe 
en serie bænke ud af det hi-
storiske træ. På den måde 
får det fi ne gamle træ evigt 
liv og bliver givet videre til 
kommende generationer, 
siger han.

Pia Allerslev nævnte, at 
hun var både glad og stolt 
over at blive inviteret så 
langt hjemmefra som »re-
præsentant« for træet på 
Holmen:

- Det her er ikke bare en 
bænk, men et stykke me-
get specielt historie. Da 
vi mistede alt det træ og 
satte genplantninger i 

gang, havde vi ikke regnet 
med, at det nye træ skulle 
blive til bænke en dag - vi 
har sikkert tænkt i store 
mastodontiske skibe, der 
kunne skræmme svensken 
eller andre væk. Træet er 
nu transformeret fra gam-
melt krigstømmer til nu-
tids-havemøbler, sagde Pia 
Allerslev.

Holmen fejrer i øvrigt 500 
års jubilæum i august, og 
fl ådestationen skal reno-
veres. Kommandørkaptajn 
Christian Nielsen lovede 
at aftage nogle af bænkene 
fra »Holmen« serien til bat-
teriet Sixtus på Nyholm.

vistar

Flådetræ får evigt liv som nye bænke

Tre »Flow« bænke sat sammen blev straks efter afsløringen taget i brug af gæster i alle aldre.

Næsten alle gæster skulle hen og røre ved bænkene efter afsløringen. 
I midten ses Københavns kulturborgmester Pia Allerslev, til højre Pal-
le Nielsen fra Bondeskovgaard.

Kommandørkaptajn fra den danske fl åde, Christian Nielsen afslører 
bænken »Holmen«, der er lavet af gamle bolværkspæle fra Holmen.

Kommandørkaptajn Christian Nielsen, ejer af Bondeskovgaard Palle 
Nielsen og designer af bænkene, Monica Ritterband.

Palle Nielsen og Monica Ritterband har haft et meget dynamisk sam-
arbejde om de nye bænke lavet af historisk træ. 
 Foto: Hans Jørgen Johansen


