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66 børn
vandt et
legebesøg
KONKURRENCE:
To unge mænd fra
Gerlev Legepark
sørgede for, at 66
børn i Asylbørnehaven fik en særdeles
frisk start på fredagen.
KALUNDBORG: Pædagogik
ken i Asylbørnehaven i Ka
lundborg er KLAR - de fire
bogstaver handler om kva
litet, læring, aktive familier
og resursesyn - og en fotocol
lage, der viser netop dét, ud
løste fredag en anderledes
formiddag for børnehavens
66 børn.
Børnehaven deltog nem
lig i en konkurrence om at
illustrere »KLAR-pædago
gikken«, og det gjorde hun
med en række fotos, der hver
især viste gode eksempler
på de fire begreber bag de
fire bogstaver. Collagen, der
udløste præmien »en lege/
idrætsdag med Gerlev Le
gepark«, er nu hængt op på
døren i vindfanget til insti
tutionen på Lundevej i Ka
lundborg.
Og præmien, i form af to le
gesyge, unge mænd, Anders
Pedersen og Jeppe Trane

Hansen, mødte op med højt
humør fredag, som hurtigt
smitede af på børnene.
- Det er vigtigt at varme op,
så nu går vi ud i en cirkel, og
så råber vi, nåede Jeppe Tra
ne Hansen at sige, inden han
blev afbrudt af en lys pige
stemme:
- Jeg kan ikke, for jeg har
sand i støvlerne ...
- Du kan da godt råbe, selv
om der er lidt sand i støvler
ne, kan du ikke, spurgte Jep
pe og fik et »jo«, og så kunne opvarmningsprogram
met begynde. Bagefter skul
le alle være aber og se lidt
fjogede ud og gå med krum
me ben og både lave abe- og
Tarzan-lyde.
Det er netop det, som Asyl
børnehavens Jeanne Kle
endal gør på det nedre foto
til denne artikel, og det var
hende, der tog billederne til
den collage, der udløste fre
dagens lege-besøg i børne
haven.
Her var opvarmningen og
abe-indslaget, hvor alle gik
temmelig meget bananas,
en meget populær start på
godt halvanden times kom
bineret sjov og motion. Mest
for børn, men også lidt for de
voksne, der var lige så meget
med og grinede lige så meget
som børnene.
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66 børn i Asylbørnehaven var
helt med på at lege Tarzan og
aberne sammen med Anders
Pedersen og Jeppe Trane Hansen
fra Gerlev Legepark fredag
formiddag.
Foto: Per Christensen

Det var Asylbørnehavens Jeanne
Kleendal - der her prøver at ligne
en abe - som tog billederne til
den collage, der udløste legepræmien i konkurrencen.

Kunstgræsbanerne
blev indviet i Gørlev
SPORT: Kunstgræsbaner indviet i Gørlev efter et stort og
godt samarbejde
mellem foreninger,
skoler og kommune.

GØRLEV: De første kampe på
Gørlevs nye kunstgræsba
ner blev spillet i går.
500 mennesker var fredag
formiddag samlet på Gørlev
Stadion for at indvie de nye
kunstgræsbaner og derpå
markere nyheden ved at

spille nogle korte kampe.
Der var elever fra Gørlev
og Vestsjællands Idræts
efterskoler, Gørlev IF og
andre foreninger, entrepre
nører samt folk fra Kalund
borg Kommune og andre,
der aktivt havde medvirket
i projektet til indvielsen, der
mere havde karakter af en
sportslig begivenhed.
Det var det også, for efter
borgmester Martin Damms
(V) tale var det tid til den
første fodboldkamp på den
store kunstgræsbane.

Mange brugere i Gørlev

Bemærk, hvordan gummigranulatet sprøjtes op ved hårde tacklinger. Banerne skal jævnligt »børstes«, så granulatet kan fordeles plant.

I sin tale beskrev Martin
Damm bl.a., hvordan man
havde valgt at placere en
11-mands og to 7-mands
kunstgræsbaner i netop
Gørlev.
- Meget passende kunne de
to idrætsefterskoler bruge
banerne om dagen og Gør
lev IF bruge dem om afte

Snoren blev klippet af borgmester Martin Damm, som derefter var første fodbolddommer på Gørlev Stadions store kunststofbane. 
Foto: Jan Holm
nen. Det bidrog til at lægge
banerne her i Gørlev, sagde
han.
Økonomisk blev en del af
de lidt over fire millioner
kroner dyre baner betalt
via en statslig præmie for
at indføre vindmøllekraft.
Pengene herfra er gået til

kunstgræsbanerne, oplyste
borgmesteren.
- Derfor passer det faktisk
meget godt i dag, hvor vin
den blæser, så vi får tjent
penge ind til banerne, sagde
han.
Underlaget, spillerne skal
kæmpe på, ligner tyndt

plantet græs med sort gum
migranulat imellem. Disse
små gummikugler bliver i
kampens hede skubbet og
sprøjtet rundt og skal derfor
jævnligt »børstes«, så de lig
ger plant.
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