
 LEJRE SEK TION 1

FREDAG
14.00: Maleren Emil Noldes 

liv og billeder v. sognepræst 
Helene Rasmussen, Hvalsø 
sognegård

17.00-19.00: Børnekirke, Sæby 
Kirke

19.00: Generalforsamling for 
Kulturkaravanen, Hvalsø 
Spisehus

20.00: Blueskoncert med Finn 
Olafsson Trio, arr. Hvalsø 
Spisehus, Lejre Musikskole 
og Kulturkaravanen, Hval-
sø Spisehus

LØRDAG
11.00-16.00: Hvalsø Kræmmer-

hal har åbent
12.30: Lørdagsfrokost, til-

melding, Herslev Bryghus’ 
gårdbutik

13.00-17.00: Særudstilling med 
Rasmus Lütken, Galleri Gl. 
Lejre

14.00-16.00: Lær at pode 
frugttræer, arr. Lejre Fol-
kemosteri, æbleplantagen 
Dumpedal ved Hvalsø

Hvalsø Bio
Fredag 18.00, 20.30, lørdag 

18.00, 20.30: Flaskepost fra 
P.

Lørdag 16.00: Zootropolis

Skibby Kino
Fredag 19.30, lørdag 15.00: 

Flaskepost fra P
Lørdag 13.00: Antboy 3
Lørdag 18.30: Koncert med 

Peculiar String Band (ar-
rangement)

TRÆ: Den store 
gamle ahorn, eller 
ær, som stod ved 
Tadre Mølle, måtte 
segne for saven i 
går. Den var ramt af 
råd.

VESTER SÅBY: I går blev den 

store gamle ær på Tadre 

Mølle fældet af Bondeskov-

gård. 

Og i dag fjernes det sidste 

af æren, som i øvrigt er en 

ældre betegnelse for ahorn.

Bent Gottfredsen fortæl-

ler, at træet længe har været 

sygt og tidligere af sikker-

hedsmæssige årsager er 

blevet beskåret. Men nu gik 

det desværre ikke længere 

at bevare den store smukke 

stamme.

- Træet viste sig som for-

ventet at være råddent fra 

kronen og ned i rødderne, og 

svampene stortrivedes, for-

tæller Bent Gottfredsen.

- På grund af råddet kunne 

årringene ikke tælles, men 

på baggrund af de, der kun-

ne tælles, og diameteren, 

kan et rimeligt gæt være, 

at træet var jævnaldrende 

med Maries Hus, dvs. fra 

1876, beretter  han videre.

Der vil i stedet blive plan-

tet en frøplante fra den sto-

re kæmpekastanie, der står 

ved møllen.

- Desuden har vi bestilt 

tækkemanden til endnu 

engang at reparere taget på 

stalden, når frosten helt har 

sluppet. Det er frustrerende 

at skulle vedblive at lappe på 

et udtjent tag, navnlig i be-

tragtning af vores beskedne 

økonomi, men vi skal jo hol-

de tæt på mur og fag, tilføjer 

Bent Gottfredsen. vistar
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PLEJE: Efter Vitaple-
jes konkurs har 
Lejre Kommune 
allerede skrevet 
kontrakt med Skib-
by-firmaet Trasbo 
A/S, der overtager 
hjemmehjælpen hos 
en række borgere 
fra på mandag.

Af Agnete Vistar

LEJRE: Efter Vitaplejes kon-

kurs i mandags har Lejre 

Kommune som lovet været 

hurtig til at fi nde et nyt fi r-

ma, der kan overtage hjem-

mehjælpen hos de ældre, der 

hidtil har brugt Vitapleje. 

Og det bliver et velkendt fi r-

ma, som sidste år kunne fej-

re 45 års jubilæum, nemlig 

Skibby-fi rmaet Trasbo A/S.

Trasbo begynder allerede 

på mandag med at overtage 

opgaverne med rengøring 

og tøjvask hos de ældre i Lej-

re, der vælger dem.

- Det er en nødsituation, og 

det gjaldt om at få hjemme-

hjælp så hurtigt som muligt. 

Jeg er glad for, at borgerne 

ikke kommer til at vente 

længe på at få løst deres op-

gaver af den nye leverandør. 

De fl este borgere har 14 da-

ges interval mht. hjemme-

hjælpen, og nogle kommer 

ikke en gang til at opleve en 

forsinkelse i forhold til de-

res oprindelige aftaler, siger 

Leif Nielsen (S), Udvalget for 

Social, Sundhed & Ældre.

Ved Vitaplejes konkurs 

stod 126 ældre i Lejre Kom-

mune uden leverandør af 

den aftalte hjælp til ren-

gøring og tøjvask. De 126 

ældre havde under »Frit 

valg«-ordningen valgt at 

modtage hjælp fra Vitapleje. 

Om alle 126 ældre så vælger 

Trasbo, vides endnu ikke.

- Det er stadig frit valg. 

Borgerne kan vælge mel-

lem to leverandører: enten 

Trasbo eller den kommuna-

le hjemmehjælp, siger Leif 

Nielsen til Dagbladet.

- Trasbo har tidligere le-

veret praktisk hjælp her i 

Lejre. Det er et velkendt og 

anerkendt fi rma, og jeg er 

glad for det samarbejde, vi 

får med dem nu i denne si-

tuation. Jeg er tryg ved dem. 

Det er nogen, vi kender godt, 

siger Leif Nielsen.

Det var i 2013, at Lejre 

Kommune havde opgaverne 

med hjemmehjælp i udbud. 

Udbuddet blev vundet af 

Klara gruppen, som siden 

blev til Hvidovre-fi rmaet Vi-

tapleje:

- De dækkede en del kom-

muner, og vi valgte dem, 

fordi de gav det laveste bud 

på timepriser til praktisk 

hjælp, forklarer Leif Niel-

sen.

Ingen af de ældre, der 

modtager hjemmehjælp, vil 

mærke nogen forskel i pri-

sen, da kommunen betaler 

hjemmehjælpen.

Trasbo oplyser, at fi rmaet 

vil sætte ekstra ressourcer 

ind for at indhente de forsin-

kelser, som Vitaplejes kon-

kurs har givet.

Lejre Kommunes forvalt-

ning har i øvrigt haft travlt 

ved telefonerne og har rin-

get rundt og sendt breve til 

de 126 berørte ældre, så de er 

informeret om den nye leve-

randør.

Trasbo skriver velkomst-

breve til hver enkelt borger 

og meddeler, hvornår bor-

gerne kan forvente at få be-

søg.

Nyt fi rma klar til hjemmehjælp

Trasbo, som har hovedsæde i Skibby, har tidligere leveret hjemmehjælp i Lejre Kommune. Fra på mandag 
står de klar til at overtage opgaverne hos de ældre, der vælger dem i stedet for Vitapleje.  Arkivfoto

Resterne af den store ahorn. Træet fj ernes i dag, og i stedet plantes en frøplante fra kæmpekastanjen på 
Tadre Mølle.  Foto: Bent Gottfredsen

Så blev Tadres 
ahorn fældet

OSTED: At være ensom midt 

i et fællesskab er emne for 

den anden højskoleaften i 

Osted.

Den foregår onsdag den 9. 

marts i Osted Fri- og Efter-

skole, hvor Bjarne Lenau 

Henriksen taler ud fra sine 

erfaringer med emnet fra 

klokken 19.30.

Han har været chef for 

Kirkens Korshær, leder af 

Sct. Nicolai Tjenesten i Kø-

benhavn og sognepræst på 

Vesterbro.

Temaet for årets højsko-

leaftener på Osted Fri- og 

Efterskole er »Du er ikke 

alene«.  

Højskoleaftenerne arran-

geres i et samarbejde imel-

lem sognemenighederne i 

Osted og Allerslev, Osted 

Valgmenighed, Roskilde 

Højskoleforening og Osted 

Fri- og Efterskole. 

Prisen er 40 kroner udover 

kaffe.

Præst taler om at være ensom i fællesskabGØDERUP: Sent i går efter-
middags blev en 49-årig 
kvinde fra Roskilde anholdt 
og sigtet for spirituskørsel. 
Kvinden kørte i bil på Gøde-
rupvej, da hun blev stand-
set af politiet, mistænkt for 
spritkørsel. Hun blev løsladt 
efter at have afl everet en 
blodprøve.

Spritbilist         
anholdt


