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er temaet for årets nyhedskonkurrence, når 6.-10. klasse ’MOD’

dyster om ‘danmarksmesterskabet’ i avis- og webavisproduk-

tion. MOD på livet. MOD til at handle, tænke, tro og føle. MOD

til at være anderledes, at gå mod strømmen og være sig selv. 

MOD til at have sine meninger og turde ... 

Klassen har en uge til at producere en klassisk avis, en

  webavis eller begge dele. Som støtte får eleverne 

digital adgang til alle dagblade i uge 43-46.

TILMELDING

Senest 15. september på www.aiu.dk. 

Vælg hvilket dagblad, klassen ønsker

at arbejde sammen med, og hvilken

uge, I ønsker at deltage.

AVISEN I UNDERVISNINGEN

DANMARKS SKOLEBIBLIOTEKARER

DANSKLÆRERFORENINGEN

2014

LAV AVIS ELLER WEBAVIS I UGE 43, 44, 45 ELLER 46

KONKURRENCE FOR 6.-10. KLASSE

VIND

25.000

Debat

ROSKILDE: »Borgerservice
ud på bibliotekerne« stod
der at læse i DAGBLADET
torsdag den 12. juni.

Her udtaler borgmester
Joy Mogensen, at besøgs-
tallet i Borgerservice er

faldet betydeligt. Det er
svært at forstå, når der
tænkes på alle de opgaver,
som er overgået til Bor-
gerservice som fornyelse
af pas og kørekort, især
for ældre borgere, der skal
møde op hvert andet år, ef-
ter at de er fyldt 74.

Jeg var med til mødet

omkring fremtidig brug
af det gamle rådhus. Her
gjorde jeg indsigelse mod
at flytte Borgerservice.

Jeg har indtryk af, at det
fungerer godt midt i byen,
og jeg tror, at mange ældre
borgere, der nemt kan tage
bussen og stå af på torvet,
vil føle det mere besvær-

ligt at skulle til biblioteket
eller det nye rådhus i den
anden ende af byen.

Så tænk jer om, endnu
engang, inden I træffer den
beslutning.

KirstenChristiansen

Støden 3
Roskilde

Lad Borgerservice blive på torvet

NYBYGGERI: I bud-
gettet for 2014 blev 
der sat 15 millioner 
kroner af til fornyel-
se af Ramsøhallen, 
men ønsket er nu, at 
man får 10 millio-
ner oveni.

Af Malene Koops Grønborg

GADSTRUP: Nybyggeri for
15 millioner kroner til en
ny hal samt penge til blandt
andet ombygning af cafete-
riet, indflytning af motions-
centret og solceller på taget
står nu på ønskesedlen hos
bestyrelsen i Ramsøhallen
og Gadstrup IF. Ønsker, der
når op i den nette sum af 25
millioner kroner.

- Vi vil gerne have mere
halplads og dermed en helt
ny hal i det nye byggeri. Det
er det, vi går efter, og den
nye hal vil så kunne deles
op i mindre dele, så der kan
være forskellige idræts-
grene på samme tid. Vi har
mange, der gerne vil ind i
hallen, men som det er i dag,
har vi ikke plads nok, siger

halinspektør i Ramsøhal-
len, Henning Riber.

Lukker ingen huller
I budget 2014 blev der sidste
år afsat 15 millioner til Ram-
søhallen, der ifølge Henning
Riber i mange år har trængt
til en kærlig hånd, og man
har i mere end 10 år bedt
kommunen om midler til ud-
videlse og ombygning.

Derfor var bestyrelsen i
Ramsøhallen i starten af
2013 klar med en færdig
plan for udbygning af hallen
med et springcenter. Men da
Gadstrup TeamGym sidste
sommer meddelte, at de ville
flytte til Roskilde, hvis øn-
sket om et nyt, stort spring-
center bliver til virkelighed,
skulle alt tænkes om og et
nyt idéoplæg har nu taget
form.

- Det kan måske synes lidt
grotesk, at vi vil have mere
plads, når TeamGym flytter.
Men vi lukker jo ikke nogen
huller ved, at de stopper, for
der er stadig brug for mere
plads. De andre grene vil
også gerne ind, og så er det
også det, at TeamGym ikke
udgør en ret stor del af lokal-
befolkningen, som jo er dem,
der gerne skal kunne bruge

hallen, siger Henning Riber.
- At TeamGym flytter har

så betydet, at vi måtte tænke
det hele om igen. Vores mo-
tionsafdeling vokser gigan-
tisk meget, og det er aftalt
med kommunen, at motions-
centret, der ligger i en an-
den bygning på vores grund
også skal flytte ind i hallen,
og det er der lige nu slet ikke
plads til, siger halinspektø-
ren, der også er formand for
projektgruppen, der har ar-
bejdet med det nye idéoplæg.

Bæredygtigt byggeri
Gadstrup IF har i dag om-
kring 1400 medlemmer, der
gerne vil dyrke blandt andet
kettlebell, spinning, vol-
leyball og tennis.

- Eksempelvis så tager
vores badmintonspillere
i dag de allerseneste tider
indtil klokken 23 om afte-
nen i hverdagene. De gør det
gerne, fordi der er så stor
mangel på halplads. Men vi
ville jo gerne, hvis endnu
flere kunne få lov at være i
hallen - og det på rimelige
tidspunkter, siger Henning
Riber.

Udover den nye hal, øn-
sker man også ombygning
af cafeteriet og omklædning

samt mulighed for et bære-
dygtigt byggeri med solcel-
ler på tagene.

-  Vi vil gerne have, at det
bliver således, at vi ikke
bruger fossile brændstoffer
til at varme hallen op. Lige
nu er vi koblet på varme fra
skolen, og det er dyrt, men vi
håber på at kunne lave noget
bæredygtigt, siger Henning
Riber.

Idéerne om nybyggeri og
ombygning er dog kun før-
ste etape i idéoplægget, der
alt i alt løber op i 25 millio-
ner kroner og ønsket er, at
det kan stå færdigt i 2016.

Derudover ønsker man sig
i en etape to etablering af
et løbestisystem rundt om
Gadstrup samt udendørs
motionsredskaber langs ru-
ten til i alt to millioner kro-
ner og i en tredje etape en
kunstgræsbane til fem mil-
lioner kroner.

- Vores analyse har vist, at
hvis idrætslivet skal have
mulighed for at udvikle sig i
og omkring det sydlige Ros-
kilde, så er det nye idéoplæg
nødvendigt at gennemføre,
lyder det fra Henning Riber.

Inspektør håber på 10
millioner ekstra til hal

Håbet er, at Ramsøhallen kan få en gennemgribende renovering samt en ny hal. 

LUSK: Kvinder fik 
stjålet punge, uden 
at de opdagede 
noget.

ROSKILDE: En ubegribelig
fingernemhed efterlod man-
dag eftermiddag to 58-åri-
ge kvinder paf på Algade.
Begge kvinder blev ofre for
lommetyve, der listede de-
res punge fra dem, uden de
opdagede det mindste.

At ofrene ikke opdager
tyveriet, gør det selvsagt
svært at reagere hurtigt, så
politiet kan fange tyvene.

Ordensmagten opfordrer
alligevel til at give lyd med
det samme, hvis man mær-
ker puf og sammenstød, som
kan virke konstruerede,
eller bliver spurgt om vej til
ligegyldige steder og møder
lidt overdreven taknemme-
lighed for småting.

Den sang er sunget før
af politiet, men borgernes

hjælp og agtpågivenhed er
eneste metode til at stoppe
lommetyvene.

- De er her. Så det er bare et
spørgsmål om at få hjælp fra
borgerne til at få dem spot-
tet. Ét er, at vi selv er præ-
ventivt til stede, men det er
de dybest set ligeglade med.
De er emsige og pågående og
skal nok blive ved, til de har
fået deres bytte, siger Mar-
tin Bjerregaard fra Midt- og
Vestsjællands Politi.

I mandagens tilfælde fik en
58-årig kvinde fra Roskilde
først stjålet sin pung med en
række kort, kontanter og en
masse frimærker, uden hun
bemærkede det mindste.

Omkring samme tids-
punkt, også på Algade, fik
en anden 58-årig kvinde fra
Køge stjålet sin pung fra ta-
sken, men heller ikke hun
husker puf eller mistænkeli-
ge personer.
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Lommetyve med
spøgelseshænder


