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Af Martin Pedersen

BESPARELSER: Forvaltningen 
i Sorø Kommune vil nu have lov 
til at undersøge muligheden for en 
decentralisering af det kommuna-
le ansvar for rengøring og teknisk 
service - og det vil medføre fyrin-
ger.

Overvejelsen om decentralise-
ring er stadig helt ny, men har al-

lerede skabt uro blandt de cirka 100 
kommunalt ansatte inden for de to 
områder. Det fortæller Kim Bo Ja-
kobsen, der er tillidsrepræsentant 
for kommunens rengøringsmedar-
bejdere.

- Man kan tidligst begynde at tage 
det op på de politiske møder i juni, 
men når man allerede melder det 
ud i organisationen nu, så skaber 
man jo en bunke turbulens i med-

arbejder-skaren, som ikke aner, 
om de er købt eller solgt, siger han.

En decentralisering vil betyde, at 
ansvaret flyttes fra kommunen til 
de enkelte institutioner, og dermed 
har kommunen ikke længere brug 
for ledere, tilsynsførende og de fa-
ste afløsere. Sådan har det faktisk 
tidligere været i Sorø Kommune, 
men tillidsrepræsentanten er ikke 
begejstret for tanken.

- Det vil give en væsentligt forrin-
get kvalitet, fordi der ikke vil være 
den samme opfølgning på rengø-
ringen. Så nu arbejder vi på at kom-
me med nogle alternative økonomi-
ske forslag, og vi skal i gang med en 
dialog med kommunen, siger Kim 
Bo Jakobsen.
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Fyrings-tanker skaber uro 
blandt kommunalt ansatte

Af Ulla Jensen

AFLYSNING: Cyklistprøverne 
for 6. klasse er i år blevet aflyst. 
Det oplyser flere af Ringsted Kom-
munes skoler til DAGBLADET. 
Begrundelsen skulle være, at Ring-
sted Lokalpoliti ikke kan afsætte 

ressourcer til prøverne, fordi de 
må afgive mandskab til terrorbe-
redskabet i Købehavn.

- Det er ellers et rigtig godt forløb, 
både socialt og trafiksikkerheds-
mæssigt. Det er virkelig noget, ele-
verne ser frem til i 6. klasse, siger 
souschef på Dagmarskole Martin 

Falkenberg Kofoed.
Dagmarskolen valgte at afholde 

cyklistprøven selv, men finalen på 
politistationen må vinderne und-
være.

- Beskeden, vi har fået er, at det 
hele er aflyst, siger Martin Falken-
berg Kofoed.

Men ifølge leder af Ringsted Lo-
kalpoliti Johnny Nilsson har man 
kun aflyst politiets medvirken til 
de lokale cyklistprøver på skoler-
ne på grund øget terrorberedskab, 
ikke selve finalen.
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Terrorhjælp aflyser 
skolernes cyklistprøver

KONCERT:  Ringsted-
koret og Gundsøkoret kan 
løfte en ganske alminde-
lig tirsdag aften op til en 
festdag, når de sammen 
med 18 professionelle mu-
sikere og fire operasange-
re øver Mozarts Requiem i 
Sct. Bendts Kirke.

Det gjorde de i går. Fal-
ske toner var der ingen 
af, så alt tegner til, at man 
under Bjørn Monbergs le-
delse kan forvente en stor-
slået koncert på torsdag. 
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80 procent af patienterne på 
sygehusene i Region Sjæl-
land er godt tilfredse med 
den behandling de får. Men 
tilfredsheden er mindre end 
i resten af landet. 
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Høj tilfreds-
hed med 
sygehuse

Biografdirektør Lars Præto-
rius har skudt papegøjen.

Fredag den 8. maj kan han 
nemlig præsentere ingen 
ringere end skuespillerne 
Viggo Mortensen og Ghita 
Nørby på gulvet - live - i Bio-
grafen Kantens foyer, hvor 
Viggo Mortensen skænker 
kold argentinsk hvidvin 
op, imens Ghita Nørby ta-
ler med gæsterne ved den 
eksklusive gallapremiere 
på deres nye film Jauja om 
den danske kaptajn Gunnar 
Dinesen, der er på kolonia-
listisk mission i 1880’ernes 
Patagonien.

- Vi glæder os rigtig meget 
til den helt specielle premi-
ere, siger biografdirektør 
Lars Prætorius, der kender 
filmens danske producent 
Helle Ulsteen, som er vokset 
op i Faxe Ladeplads.

Der var i dag bare 10 billet-
ter tilbage til gallaforestil-
lingen, som kan købes på 
Biografen Kantens hjemme-
side.
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KONCERT: Mozarts 
Requiem kan ople-
ves torsdag aften. 
DAGBLADET var 
med til en af prøver-
ne.

Af Ulla Jensen

RINGSTED: Hvis man går 
forbi Sct. Bendts Kirke en af-
ten, når der øves på Mozarts 
Requiem, kan man selv gen-
nem de tykke mure opleve 
den enestående korsang ak-
kompagneret af strygere.

Så kraftfuldt er lyden fra 
storværket, der blev Mo-
zarts sidste. Den smukke 
dødsmesse skrev Mozart 
på sit dødsleje, og han døde 
inden musikken var færdig. 
Så Requiem måtte færdiggø-
res af andre, og blandt andet 
af den grund er der mange 
myter knyttet til musikken.

DAGBLADET er listet in-
denfor til én af disse prøver. 
Nok den sidste inden kon-
certen på torsdag. Inde det 
store kirkerum er det som 
at blive omslugt af sangen og 
strygerne, hvis lyd danner 
genklang i de mange hul-
rum og hvælvinger. 

Både Ringstedkoret og 
Gundsøkoret medvirker. 

Dertil kommer 18 profes-
sionelle musikere og fi re 

operasanger, som synger de 
fi re solistpartier. Det er Lea 
Quortrup (sopran), Johan-
ne Højlund (alt), Jan Lund 
(tenor) og Jens Bruno Han-
sen (bas).
Selv om det er en prøve, 
mærker man straks den 
energi, som værket rummer, 
og som de to kor uden proble-
mer formidler i fi restemmig 
sang. Som det fremgår af bil-
lederne, er der fuld koncen-
tration både hos sangerne og 
musikerne. Alle virker helt 
klar til koncerten på tors-
dag. En oplevelse, som ingen 
musikelsker bør snyde sig 
selv for.

Dirigent for orkester, so-
lister og kor er Ringstedko-
rets leder Bjørn Monberg. 

Koncerten fi nder sted i Sct. 
Bendts Kirke i morgen, tors-
dag, klokken 19.30 og igen i 
Roskilde Domkirke onsdag 
den 29. april klokken 19.30. 

Dørene åbnes klokken 19.
Billetter á 125 kr. kan kø-

bes på Billetnet, hos vinfor-
handler Skjold Burne, Nør-
regade 45, Ringsted, og ved 
indgangen.

Nyt storslået Requiem på vej

Fløjsbløde stemmer med stor fylde gav modspil til den elegante strygere under Bjørn Monbergs ledelse.

Strygerne trænger smukt i gennem i det store kirkerum. Foto: Thomas Olsen Både gundsøkoret og Ringstedkoret deltager i koncerten.

»  Det er enestående 
korsang akkompagneret 
af strygere.

RINGSTED: Hjerteforeningen 
har igen søndagstraveture. 
Der er både traveture den 26. 
april og den 3. maj.

Deltagerne mødes klokken 
10 på parkeringspladsen på 
Bøllingsvej. Derefter kører 
man i medbragte biler ud til 
en af Ringsteds smukke sko-
ve, og går en tur på cirka tre 
eller fem kilometer.

Der tages et beskedent 
deltagergebyr, som dækker 
frugtjuice med mere samt 
lodtrækning om vinpræmi-
er.

Hjerteforeningen holder 
hjertecafé på Hyldegården 
den 29. april klokken 14.

Denne dag kan man kom-
me og høre Poul O. Nielsen 
berette om sin tur fra nord 
til syd i Vietnam.

Der arrangement koster 
også et beskedent deltager-
gebyr, som inkluderer kaffe 
med hjemmebag-

Alle er velkomne.

Nye traveture

RINGSTED: Ringsted Dame-
fodbold og RIF Herrefodbold 
afvikler i samarbejde »Fod-
bold For Små Fødder«, som 
er et tilbud til piger og dren-
ge født i 2010, 2011 og 2012.

Træningen begynder lør-
dag den 2. maj fra klokken 
10-11. Træningen foregår på 
kunststofbanerne i Ring-
sted Sportcenter.

Træningen foregår via for-
skellige stationer, hvor bør-
nene vil blive udfordret med 
bolde og lege.

Der er fokus på leg og mo-
torik og der kræves ikke 
andet udstyr end et par al-
mindelige kondisko og en 
vanddunk. Vi forventer, at 
forældrene deltager aktivt 
og hjælper børnene, så alle 
får mest muligt ud af træ-
ningen.

- At forældrene skal delta-
ge er på grund af deltager-
nes alder. Derudover vil det 
også give en helt anderledes 
oplevelse for både børn og 
voksne at de skal lege fod-
bold. Så jeg håber da, at så 
mange som muligt vil delta-
ge de fem gange det foregår, 
udtaler koordinator fra RIF 
Herrefodbold Jens Michael 
Hansen

Der trænes fem gange, den 
2. maj, 9. maj, 16. maj, 23. maj 
og 30. maj. Der tages et del-
tagergebyr, og det koster det 
samme uanset om man del-
tager én eller fem gange.

Beløbet refunderes ikke, 
og skal være indbetalt se-
nest tirsdag den 28. april. 
Betalingslisten vil blive 
gennemgået hver gang in-
den træningen starter, og 
ingen deltager uden at have 
betalt.

Man kan få yderligere 
oplysninger hos Jens Mi-
chael Hansen på telefon 
21 75 30 66 eller e-mail: fod-
bold@4100hansen.dk.

Fodbold for 
små fødder


