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FAKTISK ANTAL  

SMITTEDE 
DE SENESTE 7 DAGE
Kilde:  Statens Serum Institut

MANDAG
08.00-12.00: VUC, Faxe: Bad-

minton for 60+ og 70+
09.00-12.00: Badmintonhallen 

i Haslev: Ældrebadminton 
for 60+

10.00-12.00: Oasen, Grøn-
dalsvej 8: Fotohold og sam-
vær

13.30-17.00: Grobund: Drop 
in-bridge

13.00-15.00: Oasen, Grøn-
dalsvej 8: Kortspil og hygge 

14.00: Villa Gallina: Stavgang 
med Bråby IF

TIRSDAG
09.30-12.00: Oasen, Grøn-

dalsvej 8: PC og NemID
09.30-12.30: Oasen, Grøn-

dalsvej 8: Håndarbejde 
09.30: Grobund: Bridge
10.00-14.00: Houmannsvej, Ha-

slev: Mænds Mødesteder
14.00: Karise bodega: Bodega-

en holder ekstraordinært 
åbent med DJ og dans

14.00-17.00: Dalby Hallen: Pe-
tanque, også for nye

16.30-19.00: Hylleholthallen: 
Badminton for børn

17.30-18.30: Terslev Kirke: 
Træning med Terslev G&IF

18.00: Drosselvej: Rønnede 

Cykelmotion
18.00-19.00: Haslev Skatehal: 

Træning for begyndere og 
let øvede på skate scooters

18.00-22.00: Haslev Svømme-
hal: Wellnessaften

19.00-21.00:  Haslev Skatehal: 
Træning for øvede og prof-
fer på skate scooters

19.00-21.00: Haslev Bibliotek, 
Romanen: Forfatterfore-
drag om hospitalsskibet 
Jutlandia, entre

19.00-22.00: Hylleholthallen: 
Badminton for voksne

Radio Rollo
Mandag

18.00: Jukeboxen med Lars 
Rytter

19.00: En verden af Grand 
Prix

Tirsdag 
17.00: Tirsdag med Lars Juel
18.00: Kickstart med Lars 

Rytter

OPLEVELSER
(Kræver billet)
Skovtårnet ved Camp Adven-

ture, Vester Egede: Alle 
dage 10 til 15.

Det Blå Marked, Lysholm 
Allé, Haslev: Lørdage og 
søndage 10 til 17.

Faxe Bibliotek og Haslev Bib-
liotek: Mandage 10-17, tirs-
dage 10-16, onsdage lukket, 
torsdage 10-18, fredage 10-
13, lørdag og søndag lukket.

Parken ved Bregentved: Ons-
dage, lørdage og søndage 
fra 9 til solnedgang (senest 
klokken 18)

Lunden, Faxe Ladeplads: Lør-
dag og søndag juni, juli og 
august: Kræmmermarked 
8-16

Læsesalen på Faxe Kommu-
nes Arkiver, Drosselvej, 
Rønnede: Mandage og tirs-
dage 10-15.

Haslev Svømmehal: Tirsdag 

6-8 og 15-22, torsdag 6-8 og 
14-17, fredag 7-8 og 15-20, lør-
dag 12.30-16, søndag 9-12.

Faxe Svømmehal: Mandag 7-8 
og 15-18 og 19-21.30, tirsdag 
6.30-8, onsdag 7-8 og 15-17.30 
og 20-22, torsdag 6.30-8, fre-
dag 7-8 og 15-18 og 19-21.30, 
søndag 8.30-12.

Haslev Bowlingcenter: Man-
dag 16-21, tirsdag 14-21, 
onsdag 14-18, torsdag 16-21, 
fredag og lørdag 14-23, søn-
dag 14-18. Mulighed for at 
booke aftenåbent.

HASLEV: En bilist på Ny 
Ulsevej kørte torsdag mel-
lem klokken 18.45 og 19.08 
så hurtigt, at det udløser et 
fartklip i kørekortet.

Et fartklip

DALBY: Politiets fartkontrol 
på Vordingborgvej i Dal-
by torsdag formiddag fra 
klokken 9.01 til 11.01 betød 
to fartklip og 17 bøder til de 
202 bilister, der passerede 
forbi fotovognen, der holdt i 
byzonen, hvor den hurtigste 
måling viste 73 km/t.

To fartklip

FAXE KOMMUNE: Mandag 
den 21. februar klokken 19 
inviteres folkeoplysende af-
tenskoler og foreninger, der 
modtager tilskud, til at ind-
stille medlemmer til folke-
oplysningsudvalget.

Indstillingsmødet foregår 
på Kultunariet i Haslev. In-
vitationen kan også fås hos 
center for kultur, frivillig-
hed og borgerservice på tele-
fon: 56 20 37 29 eller e-mailen 
cari@faxekommune.dk

Medlemmerne indstilles 
for perioden 2022 til 2025.

Der skal findes to repræ-
sentanter fra oplysningsfor-
bund og andre foreninger, 
der modtager tilskud til fol-
keoplysende voksenunder-

visning, fem repræsentan-
ter fra idrætsforeningerne, 
en repræsentant fra bør-
ne- og ungdomssamrådets 
område, en repræsentant 
fra handicapområdet og to 
repræsentanter fra børne-

området, øvrige foreninger 
og andre initiativtagere.

Byrådet har valgt to med-
lemmer til folkeoplysnings-
udvalget. Det er Nellie Brad-
sted (V) og Lisette Lind Lar-
sen (S).  Harvey

Kandidater til folkeoplysningsudvalget søges

Af Morten Chas Overgaard

DALBY: Indbrud i biler bliver 
sjældent opklaret, men det 
sker alligevel fra tid til an-
den, at politiet finder frem til 
gerningsmanden.

Fredag klokken 23.44 fik 

politiet en anmeldelse om, 
at der luskede en uvedkom-
mende mand omkring i en 
indkørsel på Karisevej i Dal-
by. 

Et kig på en overvågnings-
optagelse viste, at manden 
havde været inde i en bil, der 
holdt på stedet, og et vidne 

fandt kort efter frem til den 
pågældende og tilkaldte po-
litiet. 

Det var en 44-årig mand 
fra Stenlille, der blev an-
holdt klokken 0.04 og sigtet 
for forsøg på tyveri. Den 
anholdte blev taget med til 
politistationen i Næstved, 

hvor han blev afhørt, inden 
han blev løsladt igen lørdag 
klokken 10.08.

Den 44-årige var dog ikke 
færdig med at gøre tilvæ-
relsen svær for sig selv, for 
lørdag eftermiddag kom 
han igen i kontakt med poli-
tiet. Klokken 16.31 blev han 

standset på Holbækvej i Dia-
nalund, og en alkometertest 
viste, at han havde en pro-
mille, der var noget højere 
end det tilladte. 

Derfor blev han anholdt 
endnu en gang og sigtet for 
spirituskørsel.

Dårlig indbrudstyv anholdt to gangeHASLEV: Fredag eftermid-
dag var der indbrud i et hus 
på Havemarksvej i Haslev.

Indbruddet skete mellem 
klokken 13.30 og 20, og der 
blev stjålet kontanter, nøg-
ler og værktøj.

Indbrud i Haslev

MALIK: Kirkevær-
ge Kurt Jørgensen 
frygtede for Bråby 
Kirkes tag under 
weekendens storm. 
Men alle tagsten 
blev siddende - til 
gengæld væltede et 
stort asketræ ned i 
graver-huset.

Af Cecilie Hänsch

BRÅBY: De tæller på knapper 
i Bråby Sogn. I en ikke sær-
ligt fjern fremtid skal taget 
på landsbykirken skiftes.

- Vi har syn én gang om 
året med menighedsrådet og 
hvert fjerde år med provsti-
et. Og den er sikker hver 
gang. Taget er dødsdømt, 
fortæller kirkeværge Kurt 
Jørgensen.

Derfor var han noget ner-
vøs, da stormen Malik gik i 
land i weekenden. Mon taget 
holdt. Hvor mange tagsten 
ville mon ryge af i løbet af 
natten.

- Så jeg var da noget over-
rasket, da jeg kom herhen 
søndag morgen klokken ni 
til gudstjenesten og kunne 
se, at der ikke var røget så 
meget som en enkelt tagsten, 

siger Kurt Jørgensen.
- Til gengæld lå den store 

ask jo altså oven i vores gra-
ver-bygning - og oven i nabo-
ens campingvogn, tilføjer 
han.

Larmende
På gården lige ved siden af 
Bråby Kirke bor familien 
Slangerup Pedersen. De flyt-
tede ind for godt et halvt år 
siden; så heller ikke de kan 
hjælpe med at sætte alder på 
det store asketræ.

- Men det er vel et sted mel-
lem 100 og 150 år gammelt, 
gisner Kurt Jørgensen.

Det var Henrik Slangerup 
Pedersen, der opdagede at 
træet var væltet.

- Han kunne ikke sove på 
grund af stormens larm. 
Han var ude og kigge ved 
to-tiden om natten, og da var 
træet væltet, fortæller Ceci-
lie Slangerup Pedersen.

Skovfolk
Mandag morgen var admi-
nistrationschef ved Haslev 
Kirke, Bent Skovbro Hansen 
i Bråby for at besigtige ska-
derne.

Han har nu taget kontakt 
til skovfolk fra Bregentved, 

som skal hjælpe med at få 
skåret stammen op og få 
fjernet den fra graver-byg-
ningen.

- Og så formoder jeg, at det 
bliver en sag for forsikrin-
gen, siger Kurt Jørgensen.

Selvom Bråby Kirke er 
omkranset af store træer, så 
kan han ikke huske, at der 
tidligere er faldet træer i for-
bindelse med storm.

- I 1999 røg der nogle tag-
sten, men ellers er træer her 
ved kirken blevet fældet med 
vilje - for eksempel når de er 
blevet ramt af sygdom, siger 
Kurt Jørgensen.

Et kig i den nu flækkede 
stamme på det store asketræ 
afslører da også, at træet er 
råddent indvendigt, og nogle 
af de nu afknækkede grene 
viser også tegn på at være 
døde.

- Jeg tror bare, vi skal glæ-
de os over, at træet trods 
alt landede, som det gjorde. 
Det har kun slået hul i taget 
over opbevarings-rummet, 
og selvom nogle af grenene 
ramte gavlen, så står den 
endnu, siger Kurt Jørgen-
sen.

Kirken holdt - træet væltede

Alle tagsten på Bråby Kirke sid-
der endnu, hvor de skal. Men 
det store asketræ på hjørnet ind 
til nabo-gården lagde sig ned - 
oven i graverhuset og naboens 
campingvogn.  
 Foto: Cecilie Hänsch

»»  I 1999 røg der nog-  I 1999 røg der nog-
le tagsten, men ellers le tagsten, men ellers 
er træer her ved kirken er træer her ved kirken 
blevet fældet med vilje blevet fældet med vilje 
- for eksempel når de er - for eksempel når de er 
blevet ramt af sygdom.blevet ramt af sygdom.

Kurt Jørgensen, kirkeværge, 
Bråby Kirke
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UVIS FREMTID: 6. 
november 2022 fyl-
der Håndværkerhøj-
skolen 100 år. Det 
kan blive skolens 
sidste store fest, 
hvis Haslev Efter-
skole må droppes. 

Af Nikolaj Rasch Skou

HASLEV: - Vi får nok ikke lov 
til at fejre de 100 år. Det tror 
jeg ikke, for det har jo hele 
tiden været planen at flytte 
uddannelserne til Næstved, 
så vi gør noget ekstra ud af 
90 års fødselsdagen, sagde 
studiekoordinator Kirsten 
Nielsen 2. november 2012, 
da Håndværkerhøjskolens 
90 år blev fejret med besøg af  
forfatteren Peter Olesen og 
arkitekten Henry Voss i en 
foredragssal fyldt med man-
ge tidligere elever og lærere.

I 2012 havde 270 studerende 
stadig deres aktive studieliv 
i Håndværkerhøjskolen, 
som rummede en afdeling 
af Zealand Business College 
i Næstved (ZBC) i kælderen. 
10. klassescentret Aktivet i 
stuen, voksenuddannelses-
centret (VUC) og erhvervsa-
kademiet Sjælland på 1. sal, 
og bygningskonstruktører-
ne på 1., 2, og 3. sal.

En håndværksefterskole
Allerede året efter forsvandt 
bygningskonstruktørerne, 
der flyttedes til Næstved, og 
i dag er den store bygnings 
væsentligste aktiv udlej-
ning af de cirka 55 værelser.

Her drømmer forenin-
gen bag Haslev Efterskole 
- Håndværk, Design og Tek-
nologi nu om at flytte ind og 
lave håndværksefterskole.

- Vi kan have 110 eftersko-
leelever, to på hvert værelse. 
For du skal have en room 
mate. Oprindeligt boede der 
seks på hvert værelse i 1922, 
fortæller William Markus-
sen, der var Håndværker-
højskolens forstander indtil 
udgangen af 2001, da der var 
500 årselever i Haslev, 300 i 
Køge og 800 i Næstved.

I de seneste år har William 
Markussen sammen med 
andre aktive borgere arbej-
det for den nye efterskole 
for unge mennesker, der vil 
være håndværkere. 

Men det har EUC Sjæl-
lands bestyrelse i Næstved 
foreløbig sat en stopper for, 
da de fortsat forlanger et me-
get stort millionbeløb for at 
sælge Håndværkerhøjsko-
len til foreningen.

Hvem har budt?
Håndværkerhøjskolen blev 
ligesom Haslev Seminarium  
overdraget kvit og frit, da 
disse ophørte med at være 
selvstændige.

Ifølge avisens arkiv har 
Håndværkerhøjskolen væ-
ret udbudt til salg for ikke 
mindre end 70 millioner 
kroner. Så 55 millioner kro-
ner og siden 44, men så man-

ge penge hverken kan eller 
vil Haslev Efterskole betale.

17. januar 2022 klokken 12 
udløb fristen i den offentlige 
budrunde på køb af Hånd-
værkerhøjskolen, der ifølge 

af lokalplanen, som Faxe 
Byråd holder et sikkert greb 
om, kun må bruges til un-
dervisning. Den holdning 
blev cementeret efter 3.200 
underskrifter imod en ny lo-

kalplan, som ville give EUC 
Sjælland mulighed for at 
sælge Håndværkerhøjsko-
len til boligformål.

Avisen har flere gange 
spurgt EUC Sjællands di-

rektør, John Norman, om 
der er indkommet bud.

- Jeg kan ikke udtale mig 
om bestyrelsesanliggender, 
før de har været drøftet i 
bestyrelsen. Vi har besty-
relsesmøde den 29. marts 
2022, svarede han fredag i en 
e-mail til redaktionen.

Foreningen bag eftersko-
len har indsamlet omkring 
en kvart million kroner hos 
borgere, der støtter idéen, 
men der er ikke kommet no-
get bud herfra.

- Vi kunne godt have rejst 
en million kroner og budt 
det, men det ville være use-
riøst. Hvis EUC ikke vil af-
give informationer, så er vi 
for langt ude. Det spil gider 
vi ikke. Jeg har selv kontak-
tet ejendomsmægleren, der 
oplyser, at der var været et 
begrænset antal bud, hvad 
det så end betyder, siger Wil-
liam Markussen.

Afgørelse ønskes
Han roser René Tuekær (L) 
for at have taget initiativ til 
at Faxe Kommune nedsæt-
ter en arbejdsgruppe, der 
skal undersøge Håndvær-
kerhøjskolens fremtid. Og  
William Markussen håber, 
at prisen bliver spiselig.

- Hvis vi får lov at købe sko-
len, så skal vi ansøge under-
visningsministeriet 1. okto-
ber for at kunne åbne skolen 
1. august. Vi vil rigtig gerne 
have en afklaring hurtigst 
muligt. Gerne før vores ge-
neralforsamling 26. april, 
siger William Markussen.

- Og så skal vi fejre Hånd-
værkerhøjskolens 100 års 
jubilæum. Byggeriet be-
gyndte 6. marts 1922 og alle-
rede 6. november samme år 
flyttede de første elever ind. 
Håndværkerhøjskolen er en 
vigtig del af Haslev dna. Sko-
lens fond har en million kro-
ner stående, som de vil give 
til at åbne efterskolen, men 
hvis det ikke bliver muligt, 
så skal vi i hvert fald holde 
en stor fest, og de indsamle-
de penge skal returneres til 
borgerne, tilføjer han.

Skolen skal ikke stå tom
René Tuekær forventer, at 
borgmesteren meget snart 
inviterer deltagere ind i ar-
bejdsgruppen om Håndvær-
kerhøjskolen.

- Det skal undersøges, hvil-
ke aktiviteter, der kan reali-
seres, hvis det ikke bliver ef-
terskolen, som jeg syntes er 
en rigtig god idé. Bygningen 
skal ikke stå tom. Derfor vi 
samler vi nu personer med 
kompetencer og en positiv 
energi. Jeg tænker ikke, at 
vi nødvendigvis skal være 
kommunalpolitikere i ar-
bejdsgruppen. Vi skal nok 
komme ind i arbejdet, når 
der er et udspil. Hvis EUC 
ikke ønsker, at have aktivi-
teter i Faxe Kommune, så 
syntes jeg, de skal melde det 
klart ud, siger René Tuekær.

Slutspillet om Håndværkerhøjskolen

 
Håndværkerhøjskolens tidligere afdelingsleder, Jørgen Hansen (tv), og skolens tidligere forstander, William Markussen, er to af de bærende 
kræfter i kampen for at åbne Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi i den 100 år gamle skole.  Foto: Torkild Svane Kraft

Håndværkerhøjskolens 90 års fødselsdag blev fejlret 2. november 2012 af mange tidligere lærere og elever, der fik foredrag af forfatteren Peter 
Olesen og arkitekten Henry Voss. Foto: Jens Wollesen


