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TID OG STED

Lørdag
10.00-17.00: Danmarks Bus-

museum har åbent. Fa-
briksvej 1, Skælskør.

10.00: Standerhejsning og ten-
nissportens dag ved Skæl-
skør Tennisklub.

10.30: Strandrensning på 
Agersø. Start: Madpakke-
huset ved Agersø Natur-
center.

Søndag
10.00-17.00: Danmarks Bus-

museum har åbent. Fa-
briksvej 1, Skælskør.

10.00: Anonyme Alkoholikere. 
Møde i Rådmandscentret, 
indgang fra Lovsøvej.

10.00-15.00: Kræmmermar-
ked. Boeslundehallen.

Mandag
9.00: 1. maj-arrangement. Det 

Røde Pakhus.
9.00-12.00: Krocket, Skælskør 

Stadion. (Eggeslevmagle 
SG&IF)

9.00-15.00: Rådmandscentret, 
Skælskør har aktiviteter.

9.30-11.30: Petanque-klub mø-
des ved Skælskørhallen og 
spiller. Alle er velkomne.

10.30-12.00: Badminton i 
Skælskørhallen (Skælskør 
Solskinsmotion).

13.30-16.30: Bridge, Ældresa-
gens lokaler Gammelgade 

21E. (Ældresagen)
14.00-15.00: Bowling i Super-

bowl, Bredegade 50 i Slagel-
se. (Ældresagen)

14.00-16.00: Skydning, Eg-
geslevmagle Skolehal i 
kælderen. (Eggeslevmagle 
SG&IF)

15.00-16.00: Skælskør Kirke, 
sognegården: Spirekoret 
(0.-2. klasse) øver. Kontakt 
51 54 16 52/26 71 53 65.

15.00-15.45: Børnekoret øver 
i Tjæreby Kirke. Kontakt 
lars@larsonline.dk.

15.30-17.00: Seniordans i Gym-
nastiksalen på Skælskør 
Skole (Skælskør Solskins-
motion).

16.00-17.00: Skælskør Kirke, 

sognegården: Børnekoret 
(3.-5. klasse) øver. Kontakt 
51 54 16 52/26 71 53 65.

16.00-17.00: Mellemkoret øver 
i Tjæreby Kirke. Kontakt 
lars@larsonline.dk.

18.30-20.30: Krolf ved Skæl-
skør Badmintoncenter 
(Skælskør Solskinsmotion).

18.30-19.30: Ungdomskoret 
øver i Tjæreby Kirke. Kon-
takt lars@larsonline.dk.

20.00-21.30: Voksenkoret øver 
i Tjæreby Kirke. Kontakt 
lars@larsonline.dk.

GUDSTJENESTER

10.00: Gudstjeneste ved 

Rikke Pedersen. Agersø 
Kirke.

10.00: Gudstjeneste ved Tina 
Esholdt Olsson. Sankt Ni-
colai Kirke.

10.30: Konfi rmation ved Lise 
Flindt Hansen. Magleby 
Kirke.

10.30: Konfi rmation ved 
Jesper Biela Christensen. 
Boeslunde Kirke.

10.30: Gudstjeneste ved 
Birgitte Lind Willumsen. 
Venslev Kirke.

14.15: Gudstjeneste ved Rik-
ke Pedersen. Omø Kirke.

BIOGRAFER

Kosmorama 
Billetter: tlf. 58 19 07 07 eller 

www.kosmobio.dk

Lørdag
16.00: Dyrene i Hakkebakke-

skoven
20.00: Sælgeren

Søndag
16.00: Dyrene i Hakkebakke-

skoven
20.00: Sælgeren

Mandag
19.00: Du forsvinder

FÆRDSEL: Den loka-
le trafik kan være 
et problem for børn, 
der skal færdes til 
og fra skole, mener 
flere forældre, 
blandt andet Susie 
Nicolaisen Nielsen 
fra Skælskør.

Tekst og foto: Mathilde 

Donslund Malling

SKÆLSKØR: For tiden kører 
Susie Nicolaisen Nielsen fra 
Skælskør sine børn til hen-
holdsvis skole og børnehave 
i bil.

Den nuværende trafi ksitu-
ation er for usikker, mener 
hun.

- Folk kører for stærkt, ly-
der det fra moren, der har 
to børn på Eggeslevmagle 
Skole og en yngre datter, der 
snart skal starte i børneha-
veklasse. Selv bor familien 
på Jernbanevej ved Skæl-
skør midtby.

Susie Nicolaisen Nielsen 
blev især opmærksom på de 
trafi kale problemer for et 
par år siden.

Udover farten ved specielt 
Sorøvej og Næstvedvej, 
er der også problemer ved 
rundkørslen mellem Sorø-
vej, Næstvedvej og Norve-
jen.

- For eksempel er der last-
biler, der nærmest bare kø-
rer lige over, lyder det fra 
Susie Nicolaisen Nielsen.

En række stisystemer ved 
henholdsvis Eggeslevmagle 
Skole og Elmevej er en alter-
nativ rute for byens cyklen-
de børn, men i længden kan 
det være en ulempe, mener 
Susie Nicolaisen Nielsen.

- Så lærer de ikke trafi k-
reglerne at kende, siger hun.

Derfor forsøger hun også 
at træne cyklingen i praksis 
med sine børn.

- Hvis min syvårige datter 
skal cykle selv, beder jeg 
hende gøre det på fortovet, 
men jeg vil nødigt gøre hen-
de nervøs, siger moren.

Ekstra overgang
I forhold til Eggeslevmagle 
Skole gør personalet tilsy-
neladende, hvad de kan for 
sikkerheden, mener Susie 
Nicolaisen Nielsen.

- Det er en dygtig skolepa-
trulje, de har, siger hun og 
tilføjer, at børnene bliver 
informeret fi nt om, hvordan 
man færdes i trafi kken.

Til gengæld kunne det 
være en idé at lave en ekstra 
fodgængerovergang over 

Næstvedvej ved skolen, da 
den eksisterende overgang 

ikke ligger optimalt, mener 
Susie Nicolaisen Nielsen, og 

i tilfældet med busser, kun-
ne disse potentielt køre ind 
på skolens parkeringsplads, 
så børnene ikke behøver at 
gå over vejen.

I forhold til Sorøvej mener 
hun ikke, at det er smart, at 
bilerne har lov at holde der, 
hvor børnene skal cykle.

- Så skal de til at zigzagge 
mellem bilerne, siger Susie 
Nicolaisen Nielsen.

Generelt kunne cykelsti-
erne markeres bedre, synes 
hun.

Eget valg
Susie Nicolaisen Nielsen og 
familien har ikke selv været 
ude for konkrete episoder på 
Skælskørs veje, der var deci-
deret farlige.

Men hun har eksempelvis 
oplevet, at teenagere kører 
hensynsløst med blandt an-
det hurtige opbremsninger.

- Generelt skal børn lære 
at holde øje med trafi k-
ken, hvilket også gælder 
omvendt, påpeger moren.
Hun håber samtidig, at der 
vil komme mere fokus på 
trafi kkontrol i området ved 
især Eggeslevmagle Sko-
le, hvilket for hendes skyld 
gerne måtte resultere i fl ere 
fartbøder.

- Det er ens eget valg, hvis 
man trykker speederen i 
bund, lyder argumentet.

Forælder: Vejene ved skole er usikre

Susie Nicolaisen Nielsens femårige datter Isabella skal snart begynde på Eggeslevmagle Skole, hvor færd-
sels-forholdene på de omkringliggende veje kunne blive bedre, mener moren.

SKÆLSKØR: Et nyt projekt kaldet »Ældrefællesskaber 
og kultur« starter op næste uge på Skælskør Bibliotek og 
Parkvejshuset.

Biblioteket har sammen med det boligsociale område i 
Skælskør planlagt to rækker af arrangementer med over-
skrifterne »Historie-Caféen« samt »Lytte-Caféen«.

Arrangementerne vil foregå om eftermiddagen tirsdag og 
torsdag de næste otte uger.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med, 
udover at man skal kunne afse tiden, er ældre, og desuden 
synes, at man af og til savner at opleve noget sammen med 
andre og indgå i et socialt fællesskab.

Ønske om mere information samt tilmelding skal rettes 
til enten Lone Arevad på telefon 58573940, Anja Nielsen på 
20983250 eller Lasse Holm over telefon 20295870.

Tilmelding gælder samlet for alle rækkens otte arrange-
menter, som det er gratis at deltage i. 

mal

Nye tiltag for ældre

SKÆLSKØR: Formen og spil-
let blev prøvet af i forbindel-
se med nogle af sæsonens 
vigtigste turneringer for 
Skælskør Badminton Klubs 
ungdomsspillere, hvor den 
seneste måned har stået i 
DM’s tegn.

Efter at Lukas Kristiansen 
blev kåret som Danmarks-
mester i U17E, stod de efter-
følgende weekender først på 
DMu for hold og dernæst det 
individuelle DMu.

Skælskørs U17/19M hold 
var kvalifi ceret til hold-DM 
i Rønde efter at have vundet 
Sjællandsmesterskaberne 

efter en intern fi nale mellem 
SBK1 og SBK2. Ved DMu for 
hold gik man også hele vejen 
og vandt 6-0 i fi nalen over 
Aars.

Danmarksmesterholdet 
bestod af Johan Rebbe Han-
sen, Otto Ingeman, Mikkel 
Christo� er Hansen, Vic-
tor Popp Henriksen og Jo-
nathan V. Nielsen.

Ved det individuelle DMu i 
Grindsted blev det desuden 
til fi re guldmedaljer, to sølv-
medaljer samt to bronzeme-
daljer til SBK.

Guld gik til Sofi e Bar-
denfl eth-Hansen Løjborg 

i både U11C damesingle og 
damedouble, samt til Klara 
Parbst Jespersen og Jeppe 
Bardenfl eth-Hansen Løj-
borg i henholdsvis U15C 
damesingle og U15C herre-
single.

De to sidstnævnte vandt 
desuden sølv i kategorien 
U15C mixdouble.

Bronzemedaljerne gik til 
Victor Popp Henriksen un-
der U17/19M herresingle 
og Klara Parbst Jespersen i 
U15C damedouble.

mal

Sejr til Skælskør Badminton Klub

De nylige Danmarksmestre fra 
U17/19M. På billedet ses også 
holdleder Joakim Bach. 
 Privatfoto


