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TID OG STED

Onsdag
9.00-12.00 Krocket på Skæl-

skør Stadion. (Eggeslev-
magle SG&IF)

9.00-15.45: Rådmandscentret, 
Skælskør har aktiviteter.

09.30-12.00: Krolf ved Skæl-
skør Badmintoncenter 
(Skælskør Solskinsmotion).

10.00-12.00: Styrketræning i 
motionsrummet Skælskør-
hallen. (Eggeslevmagle 
SG&IF).

10.00-12.00: Skælskør Sogne-
gård: Nørklerne mødes. 

11.00-14.00: Bordtennis i 
Skælskørhallen. (Skælskør 
Solskinsmotion)

11.00-14.00: Tæppecurling og 
bowls i Skælskørhallen. 

(Skælskør Solskinsmotion)
11.00-17.00: Købmandsgården: 

Skælskør Bykontor holder 
åbent.

13.00-15.00: Litteraturkreds 
på Skælskør Bibliotek lok. 
3. (Skælskør Solskinsmo-
tion)

14.00-17.00: Whist og L´hom-
bre, Ældresagens lokaler 
Gammelgade 21E. (Ældre-
sagen)

18.30: Anonyme Alkoholikere. 
Møde i Rådmandscentret, 
indgang fra Lovsøvej. Alle 
åbent.

18.30-20.30: Petanque-klub 
mødes ved Skælskørhallen 
og spiller. Alle er velkomne.

18.30: Onsdagssejlads i Bis-

serup Sejlklub. Mødes ved 
klubhuset og aftaler at sejle 
en aftentur sammen. Bisse-
rup Lystbådehavn.

18.30-20.00: Seniordans i 
Skælskør Skolehal. (Eg-
geslevmagle SG&IF)

19.00-21.30: Gyservandring på 
Borreby Gods.

Torsdag 
9.00-12.00: Krocket på Skæl-

skør Stadion (Skælskør 
Solskinsmotion).

9.00-15.30: Rådmandscentret, 
Skælskør har aktiviteter.

9.30-11.30: Petanque-klub i 
Eggeslevmagle mødes ved 
Skælskørhallen og spiller. 

10.00-12.00: Bogen, Gammel-
gade 21E. (Ældresagen) 

10.00-12.00: Billard, Skælskør 
Skole i kælderen, indgang 
fra p-plads. (Ældresagen)

10.00-16.00: Rollespil i Rude 
alle kan deltage, trivselstel-
tet på Holsteinborgvej.

11.00-12.30: Gymnastik i 
Skælskør Hallen (Skælskør 
Solskinsmotion).

11.00-17.00: Købmandsgården: 
Skælskør Bykontor holder 
åbent.

13.30-16.30: Bridge, Ældresa-
gens lokaler Gammelgade 
21E. (Ældresagen)

14.00-16.00: Sang i Sognegår-
den (Skælskør Solskinsmo-
tion).

19.00-21.00: Skælskør Kirke, 
sognegården: Koret ved 
Noret øver. Kontakt 51 54 16 
52/26 71 53 65.

19.00-21.30: Gyservandring på 
Borreby Gods.

UDSTILLINGER

Guldagergård udstiller.
Købmandsgården udstiller 

glasudstilling af Rikke 
Stenholt. Tirsdag til fredag 
fra klokken 11 til 17 samt 
lørdag klokken 10 til 14.

Akvareller i Bisserup 
Forsamlingshus med 
akvarelmaleren Ma-
rie Duedal Nielsen.

BIOGRAFER

KOSMORAMA 
Billetter: tlf. 58 19 07 07 eller 

www.kosmobio.dk

Onsdag
16.00: Kubo - den modige 

samurai (3D).

20.00: Bridget Jones’Baby.

Torsdag
16.00: Kubo - den modige 

samurai.
20.00: Bridget Jones’Baby.

ÆLDRE: Netop nu 
er en lokal projekt-
gruppe i gang med 
at rekruttere ældre 
fra Skælskør til et 
nyt projekt, der med 
kultur som omdrej-
ningspunktet skal 
skabe nye fællesska-
ber og aktiviteter 
for de ældre. 

Af Camilla Adams

SKÆLSKØR: Et nyt projekt 
skal få de ældre ud af stuer-
ne for at deltage i fælles akti-
viteter i lokalområdet, så de 
kan skabe nye relationer og 
dyrke nye aktiviteter. 

Det er Slagelse Bibliote-
kerne og Det Boligsociale 
Fællessekretariat, Sekstan-
ten, der sammen skal sam-
arbejde om at udvikle nye 
kulturelle tilbud, som kan 
forbedre livskvaliteten hos 
den ældre del af befolknin-
gen. 

Det sker, fordi ensomhed 
blandt ældre mennesker 
er et stort problem i vores 
samfund. Flere undersøgel-
ser fra både ind- og udland 
peger på, at deltagelse i kul-
turelle aktiviteter kan have 
en positiv virkning på de æl-
dres livskvalitet. 

Det er på den baggrund, at 
Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker har søsat projek-
tet sammen med biblioteker 
og boligsociale helheds-
planer fra Varde, Slagel-
se, København og Odense. 
Projektet er støttet af Velux 
Fonden. 

Tre lokale skal finde 
deltagere i Skælskør
Den lokale projektgruppe, 
som nu er gået i gang med 

at rekruttere ældre fra 
Skælskør til projektet, er 
sammensat af Kirsten Kil-
degaard Rasmussen, som 
er ansat i Slagelse Bibliote-
kerne, og som er den lokale 
tovholder på projektet samt 
Anja Nielsen og Lasse Holm 
fra Parkvejshuset. 

Sammen skal trekløveret 
nu fi nde mellem 15 og 30 æl-
dre, som har lyst til at være 
en del af kulturprojektet, 
som i al sin enkelhed går 
ud på, at bibliotekerne på 
landsplan kan blive klogere 
på, hvordan de skal få fl ere 
ældre til at deltage i sociale 
relationer og aktiviteter. 

Når skælskør-borgerne er 
fundet, vil et hold antropolo-
ger komme og lave intervie-
ws med de ældre for at blive 
klogere på, hvilke aktivite-
ter og fællesskaber de helt 
konkret savner i hverdagen. 
Det næste skridt er at under-
søge og afprøve, hvordan det 
lokale bibliotek så kan støtte 
op om nye fællesskaber. 

Det kan være alt fra akti-

viteter på biblioteket til at 
forme fi gurer i ler på et af de 
mange lokale kunster-værk-
steder i Solskinsbyen

- Vi har generelt godt fat i 
den ældre del af befolknin-
gen, men vil gerne have dem 
til at blive en mere aktiv del 
af vores arrangementer, 
hvor man kan fordybe sig 
eller sammen i fællesskaber 
benytter biblioteksrummet 
til fulde. Med projektet hå-
ber vi, at kunne få informa-
tion ud til de ældre, og fi nde 
ud af om de mangler noget, 
som bibliotekerne vil kunne 
tilbyde dem. Vi håber på at 
blive klogere på dette i løbet 
af projektet, siger biblioteks-
chef for Slagelse Biblioteker-
ne, Rene Birkemark Olesen.

Ældre søges stadig
Men det er svært at få kon-
takt til de ældre, som ikke 
normalt deltager i nogle 
af de mange tilbud, der er i 
Skælskør. 

- Vi har én som har meldt 
sig til projektet indtil videre 

- og det er faktisk den første 
på landsplan, fortæller Kir-
sten Kildegaard Rasmus-
sen. 

Hun er dog stadig sikker 
på, at de nok skal nå målet 
på minimum 15 ældre, som 
efter planen gerne skulle 
være fundet i november. 

Når gruppen er fundet, og 
interviewene er overståe-
de, har Kirsten Kildegaard 
Rasmussen, Anja Nielsen og 
Lasse Holm til opgave at fi n-
de ud af, hvilke aktiviteter 
der skal sættes i gang, som 
også på sigt kan få de ældre 
ud af døren og deltage. 

Projektets resultater for-
midles videre på en lands-
dækkende konference i 
efteråret 2017. Den dybe tal-
lerken skal ikke opfi ndes to 
gange, og derfor skal de nye 
indsigter og metoder deles 
med interesserede bibliote-
ker og boligsociale områder 
i hele landet - til gavn for alle 
ældre borgere.  

Nyt projekt skal få � ere 
ældre ud af stuerne

Naturcentret ligger i den gamle Skælskør Skole.  Foto: Thomas Olsen

AGERSØ: Naturcentret på Agersø inviterer i dag alle til en 
gang lort og lagkage fra klokken 13. Her er der mulighed for 
at gætte på, hvilke dyr, som lægger hvilken lort. Lortene 
vil stå i lukkede glas, så man kan komme helt tæt på uden 
egentlig at skulle have fi ngrene i lortene. Fingrene skal til-
gengæld bruges i spisestuen, som ligger i god afstand til lor-
tene. Her kan man bygge sit eget stykke lagkage og pynte det 
med spiselige blomster fra naturen. 

Arrangementet er primært rettet mod børn, men alle er 
velkomne til at deltage. Vil du besøge Naturcenteret og byg-
ge lagkage koster det 25 kroner. Vil du kun gætte på lort og se 
Naturcenterets udstilling koster det 10 kroner. 

Lort og lagkage på Agersø

SKÆLSKØR: På Rødkullevej i Lundby havde de på en land-
ejendom uønsket besøg i weekenden, da en travl tyv lagde 
vejen forbi. Her blev en knallert af mærket Reijo, en projek-
tor, en højttaler og en donkraft stjålet.

Knallert og donkraft stjålet

SKÆLSKØR: I dag har den japansk inspirerede fi lm »Kubo - 
den modige samurai« premiere i Kosmorama. Filmen hand-
ler om drengen Kubo, som hver morgen står op og laver mad 
til sin mor, som så sætter sig i solen foran hulen, hvor de bor. 
Så tager han ind til landsbyen, hvor han tjener nogle skil-
linger på at fortælle sine magiske historier om samuraier 
og monstre og heltegerninger. Og hver aften inden mørkets 
frembrud er han tilbage i hulen, hvor hans mor fortæller om 
hans far – samuraien, der forsøgte at overvinde Månekon-
gen. Men en aften når Kubo ikke i ly i hulen inden mørkets 
frembrud. Og så viser historierne sig at være sande: Måne-
kongens døtre kommer efter ham, og kun moderens selvop-
ofrelse redder ham. Helt alene i verden må Kubo nu fuldføre 
sin fars mission. Ved sin side har han dog den beskyttende 
Abe og snart den temmelig forvirrede Bille (som vist nok er 
en forhekset samurai, men det kniber med hukommelsen). 
Sammen må de udholde storme og sult, krydse forræderi-
ske vande, modstå Øjnenes Have, undslippe Skeletkrigeren 
og opsøge det ensomme slot – for endelig at være klar til at 
møde Månekongen.

En modig samurai i Kosmorama

Kirsten Kildegaard Rasmussen er tovholder på projektet i Skælskør. Hun samarbejder med Anja Nielsen 
og Lasse Holm fra Parkvejshuset.  Privatfoto


