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Faber på ketsjer-fabrikken
Johannes Guldberg Faber var præstesøn fra
Randers-egnen. Som ung gik han på valsen, og
da han vendte hjem til Danmark, åbnede han en
ketsjerfabrik i Ahlgade i Holbæk.
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Mads Jakobsen (med kasketten fra Legoland)
skulle have været til en større institution
i Regstrup, hvis børnehaven
i Sdr. Jernløse var lukket
Foto: Mik

Familieforøgelse
for lilleskolen
Det seneste
private skud
på daginstitutionsstammen,
Det Ny Børnehus
i Sdr. Jernløse,
blev officielt
indviet fredag.

Af Lisbeth A. Rasmussen
lar@nordvest.dk
SDR. JERNLØSE: - Moar, vil
du gerne se en stor lagkage?
Prøv at se en stor lagkage,
hun har lavet, lyder det fra
9ire-årige Mads Jakobsen.
Han går i den private børnehave Det Ny Børnehus i
Sdr. Jernløse. Før sommerferien gik han i den kommunale daginstitution Børnehuset. Men umiddelbart har
Mads ikke mærket den
store forskel. Den ene børnehave har nemlig afløst
den anden, således at lokalitet, hovedparten af de 34
børn og to af de seks fastansatte er de samme.
- Børn og pædagoger er
på de stuer, de hele tiden
har været på, så vi havde
strukturen til at starte med,

og det var trygt og godt,
siger den daglige leder Gitte
Lohmann Olsen, der tiltrådte den 1. august.
Det er naboen, Sdr. Jernløse Lilleskole, der er den
nye ejer af børnehaven, og
det er en familieforøgelse,
der har været overvejet,
siden de første rygter om
lukningen af den kommunale institution begyndte at
svirre.
- Det kræver sit at få
sådan en opmærksomhedskrævende størrelse i familien, men I har været længe
ventet og ønsket. Jeg glæder
mig til, at I skal være ikke
bare skolens, men hele lokalområdets børnehave,
siger skoleleder Tonny Tang
Christensen til de fremmødte, inden den halvanden meter lange lagkage
lavet af en af børnehavens
bedstemødre, Hanne Andersen, bliver frigivet.
Faderen til den fire-årige
Mads, Kresten Jakobsen,
har efter en pause på en del
år barn i Sdr. Jernløses børnehave igen, og han sætter
pris på, at den i modsætning til de kommunale institutioner får lov til at blive
ved med at være lille med
en normering på 50 børn.
- Vi er glade for, at den fik

lov til at overleve som privat. Hvis ikke skulle han
have været til Regstrup. Der
var ingen tvivl om, at han
skulle gå her. Lone, der skærer kage ud, var her også for
20 år siden, fortæller han.
Lone Haenschke, der fører lagkagekniven, er også
glad.
- Det er jo en super dejlig
arbejdsplads. Jeg kan godt
lide, at institutionen ikke er
så stor, så man kender alle
forældre og børn, og jeg er
glad for samarbejdet med
skolen, så man kan følge
dem, siger hun.
Borgmester Søren Kjærsgaard (V) er til stede som
repræsentant for Holbæk
Kommune, der har afgivet
forældremyndigheden over
børnehaven til lilleskolen.
- Jeg synes, at det er et
privilegium, at der kommer
et nyt tilbud, som kan skabe
nye muligheder for forældrene med hensyn til for
eksempel pædagogik og åbningstider. Det giver forældrene flere tilbud og os som
kommune noget at spejle os
i, siger han.
Han mener, at kommunen kan lære af de private
tilbud, men politikken på
børneområdet betyder, at
der i hvert fald er et punkt,
der ikke bliver kopieret, og
det er institutionens størrelse.
- Vi mener, at vi kan bære
trygheden fra de små institutioner ind i større institutioner med små grupper.
Jeg ved godt, at der er forældre, der mener noget andet,
men så er det godt, at der er
alternative tilbud, lyder det
fra Søren Kjærsgaard.

Og så var der
ellers lagkage.
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Børnehold
Far/ Mor/ Barn (0-2 år)
Familiehold (0-5 år)
Pigehold
Solstrålerne (3-4 år)
De Seje Sild (5-6 år)
De Friske Springtøser (7-9 år)
Rytmepiger (8-12 år)
Spring/rytmepiger (10-12 år)
Drengehold
Spilopperne (3-4 år)
Krudt og Kanon (5-6 år)
Springfjedrene (7-9 år)
De Seje Spring- og Parkourdrenge (10-12 år)
Ungdomshold
Junior Spring/rytme (13-17 år)
Voksenhold
Fit For Fight (kvinder)
Step Around (kvinder)
TirsdagsZumba (m/k)
Høj puls og sved på panden (m/k)
Step & Rythm (kvinder)
Sofaholdet (mænd)
OnsdagsZumba (kvinder)
De Friske Motionister (m/k)
Step/styrke Basis (kvinder)
Morgenstep (m/k)
Søndags FUT (m/k)
Krop og bevægelse (m/k)

Ugedag
Mandag
Søndag
Ugedag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Ugedag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Ugedag
Tirsdag
Ugedag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Søndag

Tidspunkt
16.00 – 17.00
09.30 – 10.30
Tidspunkt
16.15 – 17.15
17.15 – 18.15
18.15 – 19.15
17.00 – 18.00
17.15 – 19.00
Tidspunkt
16.15 – 17.15
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
Tidspunkt
19.15 – 21.00
Tidspunkt
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
19.00 – 20.00
15.00 – 16.00
18.00 – 19.00
08.00 – 09.00
09.30 – 10.45
11.00 – 12.00

Du kan se mere om de enkelte hold og tilmelde dig på

www.jyderupgymnastik.dk

