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TID OG STED
TIRSDAG

8.00-13.45: Kirkehavegaard:
PCR-testcenter åbent
10.00-14.00: Kirkehavegaard:
Pensionistklubben Rampelyset mødes
14.00-16.00: Allerød Bibliotek,
store sal: Ældre Sagens
tirsdagsmøde med underholdning
19.00-20.30: Gladgården, Hillerødvej 2 i Lynge: Spildopmagerne sælger loppefund
20.00: Mungo Park: Hudløs
21.20: Mungo Park: Aftener
for Ukraine: Skal vi boycotte russisk kunst?

SEK TION 2

Frederiksborg Amts Avis

BIOGRAFER
TIRSDAG
Allerød Bio

19.30: Parallelle mødre

STATUS: Indtil videre er erfaringerne
med at uddanne
unge i Allerød til
fritidsjob på kommunens plejehjem
gode.
Af Anne-Mette Rasmussen
ALLERØD: En række af de
unge, der i efteråret blev
undervist på Allerød Ungdomsskole for at ruste dem
til et job på kommunens
plejecentre, tjener nu deres
lommepenge på et af plejecentrene.
Det viser en foreløbig status, som Allerød Kommune
har lavet over forløbet.
Den 10. marts var der tre

ONSDAG
Allerød Bio

19.30: Parallelle mødre

Drive in bio

20.00: Speak no evil
20.00: The Batman
20.00: Uncharted

7

unge på Plejecenter Skovvang. De arbejder mellem to
og fire timer om ugen.
På Plejecenter Engholm er
der ligeledes tre unge ansat,
og de er der alle i fire timer
om ugen. Der var fire til at
begynde med, men i mellemtiden er én blevet 18 år og
kan ikke længere være ansat. I stedet arbejdes der på,
at vedkommende kan blive
tilknyttet som timelønnet
vikar.
En enkelt ung har også været ansat på Lyngehus, men
vedkommende har sagt op
på grund af udfordringer
med transporten.

Som at sidde i Netto
I Sundheds- og Velfærdsudvalget er der begejstring
over den udvikling, som den
foreløbige status ridser op.

- Det er jo lige det, jeg håbede på ville ske. Ordningen
er kommet rigtig godt i gang.
Alt tyder på, at det går rigtig
fint, og at der er brug for de
ting, de unge kan komme
med, siger Jesper Holdflod
Pallesen (S), som er formand
for udvalget.
Han understreger, at de
unge ikke må tage del i de
plejeopgaver, der er på plejehjemmene. I stedet skal
de hygge med beboerne ved
for eksempel at gå ture med
dem, spille spil, lytte til musik og snakke med dem.
Jesper Holdflod Pallesen
har to håb for, hvad det kan
føre til, at de unge hjælper til
med disse vigtige opgaver.
- Formålet er dobbelt for
mig. Det handler dels om at
være med til at skabe hygge
og kvalitet i hverdagen og

»

Mit håb er, at det
bliver et fritidsarbejde
på linje med at sidde i
kassen i Netto.
Jesper Holdflod,
Formand for Sundheds- og
Velfærdsudvalget

give liv og glade dage. Det
andet formål er at gøre de
unge interesserede i at arbejde i branchen, siger han
og uddyber:
- Hvis man ikke har sin
gang sådan et sted, aner

man jo ikke, hvordan det
er at arbejde der. Så kan det
nemt blive ramt af fordomme, der kan gøre det mindre
attraktivt. Så det handler
om at få udfordret nogle fordomme og give de unge lyst
til at uddanne sig og arbejde
på plejehjemmene sidenhen.
Mit håb er, at det bliver et
fritidsarbejde på linje med
at sidde i kassen i Netto. Med
andre ord en naturlig del af
de jobs, som unge kan søge.
Ud fra den evaluering, der
foreligger nu, tegner det
til, at der fremover vil blive
uddannet et hold unge på
ungdomsskolen hvert andet
år. Det betyder, at det næste
undervisningsforløb
skal
gennemføres i 2023.
Fra politisk side er der sat
150.000 kroner af til ordningen om året til og med 2028.

Kom til højskoledage
i Engholmkirken

Mungo Park arrangerer i denne uge tre debatter i solidaritet med Ukraine på teateret i Allerød. 

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Mungo Park står bag
debat i Ukraines tegn
DEBATTER: I løbet
af denne uge er teateret vært ved tre
arrangementer, som
tager udgangspunkt
i krigen i Ukraine.
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TIRSDAG 22. MARTS 2022

Unge på plejehjem tegner godt

ONSDAG

10.00-12.30: Biblioteket, Skovensvej 4, It-lokalet: Senior
It holder åbent hus med
rådgivning og assistance til
computere, tablets og mobiltelefon
14.00-16.00: Frederiksborgvej
61: Åben anonym rådgivning for familier og unge
14.00-19.30: Violvej 9: Åbent
i Kilen, værested for folk
med psykiske vanskeligheder
15.30-21.15: Kirkehavegaard:
PCR-testcenter åbent
19.00: Barresøgård, Slangerupvej 29: Foreningen Naturpark Mølleåens Venner
holder generalforsamlings
– med foredrag om biodiversitet
20.00: Mungo Park: Hudløs
21.20: Mungo Park: Aftener
for Ukraine: Er en flygtning
en flygtning?

n

ALLERØD: Skal vi boycotte
russsisk kunst? Sådan lyder spørgsmålet, når Mungo
Park i aften inviterer til den
første ukrainske aften på teateret.
“På tværs af kunsten diskuterer vi dette svære, vigtige spørgsmål”, lyder det i
oplægget fra teateret, som
har inviteret følgende til at
sidde i panelet:
Viktor Melnikov ukrainsk skuespiller, Jon Eirik
Lundberg direktør for Læsø

Kunsthal, Mia Rendix fra
reumertjuryen med speciale i litteratur og censur, Maria Kochetkova prisbelønnet balletdanser, Sebastian
Kloborg koreograf samt
Miri Ann Beushel, som er
skuespiller med ukrainsk
og russisk baggrund.
Afslutningsvis optræder
Viktor Melnikov og musiker
Adam Ørvad med et uddrag
af ”Et latterligt menneskes
drøm” af Dostovjeski.

Debat og kor
Onsdag aften er temaet “Er
en flygtning en flygtning?”.
Fahad Saeed er moderator,
og i panelet sidder Natasha
Al-Hari, som er direktør i
DFUNK - Dansk flygtningehjælp Ungdom, Nadeen
Aiche, debattør og klumme-

ALLERØD: Årets fælles højskole beskæftiger sig med
dystopier og dommedagsforestillinger.
I disse år er der fokus på
klimakrisen og de store
pandemier som faktorer,
der kan udløse menneskehedens endeligt. Men undergangsvisioner findes overalt
i vores kultur. I kunsten,
videnskaben og politikken
og ikke mindst i en religiøs
sammenhæng, hvor forestillingen om verdens ende opfattes som dommedag.
Højskolens tre foredragsholdere er musikkritiker Esben Tange, forfatter Rakel
Haslund-Gjerrild og kunst-

historiker Hans Jørgen Frederiksen. De vil beskrive og
fortolke forskellige kunstværkers bud på, hvordan
verdens undergang ser ud
og lyder, og hvad der kan
føre til opløsningen af den
menneskelighed eller civilisation, vi kender.
Højskolen er fordelt på to
dage: Lørdag den 2. april
klokken 9.30 til 15.30 og onsdag den 20. april klokken
19.30, begge dage i Engholmkirken.
Tilmelding til lørdag den
2. april inklusiv frokost skal
ske til Hans Aue på hans@
aue.dk eller telefonisk på
4814 0217 eller 2165 6233.

Professor taler ved
generealforsamling

skribent for information,
Simone Sandager, medlem
af psykolog fagligt netværk
mod diskrimination samt
Amelia Høy, som er skuespiller og dramatiker.
Torsdag står den på et
lyniscenesat kor af sovjetiske stemmer baseret på
Svetlana Aleksijeitis nobelprisvindende
tekster.
Medvirkende er Sofie Cucic,
Simon Bennebjerg, Nicolai
Perrild og Ina Miriam Rosenbaum.
Alle tre debatter begynder
21.20 efter aftenens forestilling.
Billetter koster 40 kroner.
Har man allerede billet til
forestillingen Hudløs, er debatten gratis.
mette

LYNGE: Foreningen Naturpark Mølleåens Venner holder generalforsamling onsdag den 23. marts klokken
19. Det foregår på Barresøgaard i Lynge.
Før den ordinære generalforsamling vil der være
oplæg af professor Carsten
Rahbek, under overskriften: Hvad kan vi forvente at
vinde biodiversitetsmæssigt
ved at udlægge større områder til natur?

Et emne der nok tør siges
at optage en god del af debatindlæggene i Frederiksborg
Amtsavis for tiden.
Carsten Rahbek er professor i biodiversitet og har
fagligt blandt andet rådgivet
skiftende danske regeringer, EU-kommission og FN.
Alle er velkomne til foredraget, men det er kun medlemmer af foreningen, der
har stemmeret til selve generalforsamlingen.

Tag en løbetur for trolden
ALLERØD: Trænger du til at komme ud at røre stængerne,
har du muligheden for samtidig at støtte et godt formål lørdag den 26. marts. Da er der Trolde-motionshyggeløb for
hele familien.
Det foregår i Ravnsholtskoven med mødested ved Vestre
Hus, Mørkebakkevej 1. Der er en gå-rute på tre kilometer
tilpasset barnevogne samt en fem kilometer løberute.
Løbet begynder 10.30, og det koster 50 kroner for voksne
og 25 kroner for børn. Tilmelding sker til Troldelob@gmail.
com. Oplys antal deltagere, navne og rute.

