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S6gende antal af ﬂygtninge i Lejre Kommune
kun 10 % har en fast bolig. De permanente ﬂygtninge boliger bliver bygget
i Hvalsø, men man skal bygge mange
Flygtningene der kommer, har fået midﬂere. E*er som ﬂere ﬂygtninge komler dig opholds lladelse. Før de ankommer l Lejre.
mer l Lejre Kommune, har de som
o*est boet på et asylcenter. De ﬂeste,
Fakta om ﬂygtninge i EU
der ankommer, er unge mænd i 20'erne
6,5 millioner syrere er ﬂygog 30'erne. Ca. 1/3 er enlige, og ca. 2/3
tet fra deres eget land. 4
har familie og søger familiesammenfømillioner af dem ﬂygter l
ring. Kun ganske få ankommer som faminabo landene Irak, Egypten,
lie. Nogle familier har ikke råd l at få
Tyrkiet og Nord Afrika.
hele familien med sig. Derfor er det
Den sidste 2,5 million syrere
o*est børn og unge der rejser alene.
prøver at få asyl i Europa.
Gamle mødre kan ikke klare den lange
Tyrkiet: 294.000 ﬂygtninge
rejse l Europa.
Egypten: 50.000 ﬂygtninge
Flygtninges nye hjem i Lejre
Irak: 127.100 ﬂygtninge
Når ﬂygtningene kommer l lejre bliver
Europa: 110.000 ﬂygtninge
de sat i midler dige boliger, ind l de
Jordan: 410.100 ﬂygtninge
bliver lbudt en permanent bolig. OpgaLibanon: 409.000 ﬂygtninge
ven om en permanent bolig l Flygtningene er svær, over 90 % af alle FlygtninLejre: 91 ﬂygtninge
ge bor lige nu i midler dige boliger. Og

Flygtninge kommer 6l Lejre i store mængder
Skrevet af: Markus T. Vedfelt
Flere og ﬂere ﬂygtninge kommer l landet, og det er et s gene problem, i sær
for de lande i Europa som har det allerværst F.eks. Grækenland. Grækenland
ﬁk i år, 75.000 bådﬂygtninge ind i landet.
60 % af dem var fra det krisramte Syrien.
De ﬂeste ﬂygtninge drager fra Grækenland l Albanien, dere*er videre igennem hele Europa, ind l de når Tyskland
og Danmark.
Flygtninge i Lejre Kommune
Flygtninge der ankommer l Lejre Kommune, er som regel fra Syrien. Herudover kommer nogle få fra Afghanistan,
Iran og Somalia. Der blev visiteret 35
ﬂygtninge l Lejre Kommune i 2013 og
54 i 2014. I 2015 kommer der i alt 91
ﬂygtninge, og i 2016 kommer der 85
ﬂygtninge.

Foto: Claus Fisker

HATE CRIME - en kærlighedshistorie

Indbrud hvert 15. minut

HilsDinMor har lavet et teaterstykke om mobning, homoseksualitet, gruppepres og den første kærlighed

Hvert 15. minut i Danmark
er der indbrud i et hus, lejlighed, kolonihave eller
sommerhus.

Skrevet af: Kasper Kyhn
og Nikolaj Gustavsen
”HilsDinMor” har lavet et teaterstykke,
der handler om 2 drenge, som begge er
homoseksuelle. Den ene hedder Benjamin (René Benjamin Hansen), han har
ikke lyst l at sige det, fordi at han er bange for at de to drenge Albert og Bjarne,
der ville mobbe ham. Den anden homoseksuelle hedder Joe (Paw Terndrup). Joe
er meget åben, og fortæller gerne om sig
selv. Albert og Bjarne, for Benjamin l at
skrive at Joe er en skide bøsse, som skal
dø og det gør så, at Joe og Benjamin bliver uvenner. Så ﬁnder Benjamin ud af at
han godt kan lide Joe, og så begynder de
at blive bedre venner. Men l sidst bliver
Benjamin så presset, af de to drenge at
han slår Joe ned.

Idéen bag stykket
De vil vise os at man ikke skal drille nogen, som er anderledes og fordi de syntes, at det er synd for dem der er anderledes og så tager de ud l 7., 8. og 9. klasserne for at vise deHe teaterstykke, som
hedder HateCrime en kærlighedshistorie.
HilsDinMor
HilsDinMor er professionelle scenekunstnere, der i 2010 besluHede, at ﬁnde sammen for at lave et teater. De laver teater
stykkerne, fordi de har selv oplevet ngene. Administratoren er Erling Larsen. Deres vig gste budskab er, at man skal accepterer homoseksuelle, for de er ikke
anderledes end os.

Beboernes mening

Skrevet af: Theo Nielsen
Der er rig g mange indbrud i Lejre kommune, men i denne ar kel fokuserer vi på
indbrud i Lyndby.
Lyndby har i gennemsniHet 15-17 indbrud
om året, og det er noget, jeg tror, påvirker beboerne meget. Man kan ikke helt
være tryg. Beboerne i Lyndbyparken har
talt om at skaﬀe et kamera, som skal pege ud på den oﬀentlige vej. Så kan man
se, hvem der kører ud og ind af byen.
Man skal havde 6 indbrud om året for at
blive godkendt l at få sådan et kamera
op.

Vi sæ.er spor på ne.et

Ulven har fået BroBizz

Unge i dagens Danmark er uvidende om, hvem
der egentlig følger med i hvad de laver på neHet.
De ved ikke hvad de siger ja l når computeren
bl.a. spørger om adgang l Cookies.

Flere jyder hævder at have set en ulv slentre
rundt i Danmarks skove, der er blevet taget få
billeder men de er for slørede og upræcise l at
man kan konkludere at ulven er lbage. 0 år fri
for ulven, nu er den lbage.

Læs mere på side 2

Læs mere på side 4

Foto: Colourbox

Beboernes mening
Vi har interviewet Jenny Nielsen, der bor i
Lyndby. Hun mener, at der er mange indbrud i Lyndby, og hun er utryg ved at tage
væk hjemmefra. Hun har selv ha* indbrud to gange og mener, at det værste er,
at tyvende rører ved alle ens ng under
indbruddet. Hun har selv ski*et låsesystem og vinduer, men har ikke installeret
nogen alarm. Hun mener, at tyvene nok
skal komme ind alligevel, hvis de vil.

FC Roskilde slår de danske mestre ud, nu vil de hele vejen
Onsdag a*en var der varmet op l et brag af en
kamp, da FC Roskilde tog imod de danske mestre
fra FC Midtjylland.

Læs mere på side 2
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Undersøgelse på Kirke Hyllinge Skole

Vi sæ.er spor på ne.et
Vi sæ.er spor på interne.et, uden at tænke over, hvad vi siger ja 6l
Skrevet af: Cirkeline Jørgensen, Cecilie Nielsen, Clara Falk og Tea Poulsen

Vi spurgte 187 elever og ca. 2/3 , vidste
ikke at alt hvad de laver på neHet bliver
gemt. Vi spurgte også om de accepterede
venneanmodninger på Facebook, fra folk
de ikke kender. 25 elever svarede ja, en
skrev ” jeg accepterer bare” og ﬂere skrev
at det kommer an på udseendet. Det er et
problem at de bare svare ja, de kigger ikke
proﬁlerne rig g igennem og kan derfor ikke
vide om det er en falsk proﬁl, de ved ikke
hvilke mennesker der sidder på den anden
side af skærmen.

Unge i dagens Danmark er uvidende om,
hvem der egentlig følger med i hvad de
laver på neHet. De ved ikke hvad de siger ja
l når computeren bl.a. spørger om adgang
l Cookies.De unge har tendens l, at være
uopmærksomme på neHet. De holder ikke
øje med, hvad de siger ja l. Som f.eks. på
sociale medier hvor en del af de unge bare
siger ja l forskellige ng. På bl.a. Facebook
er der op l ﬂere voksne der udgiver sig for
at være en anden, eller yngre end de er.
Mange gør det for at komme i kontakt med
unge piger
”Hvad siger vi ja +l ?”
Cookies på interne.et

Unge er så optaget af ne.et, at de ikke har styr på, hvad de egentlig laver.

En af de kendte app’s der har fået ﬂest konsekvenser for unge, er ask.fm, da man her
kan s lle anonyme spørgsmål l hinanden.
Både voksne og unge kan udgive sig for at
se anderledes ud og have en helt anden
alder, end de i virkeligheden har.

Cookies er et lille pop-up banner, som kommer når du klikker ind på en hjemmeside.
Cookies gemmer brugerens oplysninger og
adfærd på den hjemmeside, brugeren nu er
inde på. Cookies giver mulighed for at gemme informa oner fra computer, smartpho- Truet med nøgenbilleder
ne og tablet. Brugeren har al d mulighed
for at afvise cookies, men det er mere be- Laura fra Bramsnæsvig skolen, blev kontaktet på ask.fm af en mand, som udgav sig for
sværligt, end bare at trykke ok.
at være 17 år og hedde Michael Jespersen.
Unge på sociale medier
Manden skrev at han havde nogle nøgen
billeder af hende, og informa oner om
Mange unge tænker ikke over konsekvenhvor hun boede. Han truede hende med at
serne, når de er på de sociale medier. Alt
oﬀentliggøre billederne på Facebook, hvis
hvad du laver på neHet bliver gemt, og det
hun ikke ville Skype med ham.
har konsekvenser for mange mennesker. Vi
tænker t ikke over at vi sæHer spor på ”Han truede med, at oﬀentligøre billederne
neHet næsten hver dag, via Facebook, In- på Facebook”
stagram, Snapchat og andre sociale medier.
F.eks. på Facebook hvor mange unge ac- Laura benægtede at have sendt nøgenbillecepterer venneanmodninger fra folk de der og afviste derfor at han havde nogen.
ikke kender, men blot på baggrund af udse- Han skrev at han havde fået billederne af
en af hendes dligere bekendte.
endet.

FC Roskilde slår de
danske mestre ud, nu
vil de hele vejen
Onsdag a9en blev de danske mestre
slået ud af pokalen 6l FC Roskilde,
som sensa6onelt vandt 3-2.
Skrevet Af: Magnus B. Nielsen
Onsdag d. 28/10 var der varmet op l et
brag af en kamp, da FC Roskilde tog imod
de danske mestre fra FC Midtjylland. FCM
startede godt, men FCR var gode på kontraangreb og ﬁk sat deres a*ryk i kampen
med tre mål. Men de skulle dog ud i forlænget spille d, før Jesper Bech kunne afgøre kampen og score l 3-2. FC Roskildes
træner, Anders Thiel, har udtalt, at man
roligt kan kalde denne sejr for Roskildes
største. Han mener FCR spiller godt og løber for hindanden. De spiller en bedre
kamp end jyderne. Som træner kan han

På Kirke Hyllinge har vi sendt spørgeskemaer rundt fra 6-9 klasse. Vi har bl.a.
spurgt om, de ved hvad cookies på neHet
er, og om de er blevet kontaktet af fremmede på sociale medier eller blevet opfordret l at sende upassende billeder.

Foto: Bjørn Marcus Trappaud

”Han truede
med at oﬀentliggøre billederne på
Facebook...”

1/9 af eleverne var blevet opfodret l at
sende upassende billeder og 1/4 havde selv
fået sendt lignende billeder. 100 ud af de
187 elever, vidste godt hvad cookies var,
men vidste ikke at alt de lavede på neHet,
blev gemt. Mange siger bare ja l cookies
når det hopper op på computerskærmen
fordi der er ikke en knap der siger nej, mange synes det er for besværligt og tænker
ikke over, hvad de siger ja l.

Laura fortalte det straks l sine forældre,
som ville skrive l poli et.
Lidt e*er episoden så Laura et opslag på
Facebook, om en 15 årige pige der havde
oplevet præcis det samme. Forældrene l
pigen på Facebook delte en video kort e*er
episoden, hvor deres daHer har en samtale
med manden, i et håb om at advare andre
mod Michael. Forældrenes video ﬁk meget
opmærksomhed og der var mange piger
der skrev, at de havde oplevet det samme.
Poli et oplever også mange anmeldelser
lignende denne historie.

Foto: Helene R. Hillersdal

Er det hærværk eller kunst?

Poli et kan kun give dem bøder hvis de
bliver taget imens de laver graﬃ . Poli et
er på sporet af MOA’s Black Book. Hvis de
ﬁnder dem, er hele MOA bevist skyldig.

Skrevet af: Mads Madsen og Mikkel Kyhn

Hvad er hærværk?

Spor e9er hærværk
MOA slår 6l igen.
FC Roskilde skal nu i kvar2inalen mod et af de andre vindende hold.

ikke være andet end lfreds med sådan en
stor sejr. Han mener for alvor, at FC Roskilde har sat sit spor på dansk fodbold, og
hvis de kunne gå hele vejen l ﬁnalen, kunne det være et kæmpe skridt for FC Roskildes fodboldkarriere.
Stø.en fra danskerne
Mange støHer FC Roskilde i deres kampe,
og folk vil meget gerne se FCR i en mulig
ﬁnale. De støHer dem, og de tror det vil
give meget l klubben hvis de gik ud og
vandt sådan en stor turnering. De ville
sæHe deres a*ryk i Roskildes fodboldhistorie, kommer det fra danske fodboldfans.

Hærværk er hvis du ødelægger noget som
MOA har i 20 år malet graﬃ , det hele ikke er dit, sæHer noget i brand eller laver
startet med ﬁre venner der sad og tegned graﬃ ulovlige steder, på biler eller toge.
på duggede ruder. I starten hed de COA, Graﬃ bliver lavet af mange forskellige
men blev senere enige om at navnet ikke grunde. Nogen laver det for sjov, nogen
var godt nok og kaldte sig derfor for MOA, laver de fordi de syntes det er ﬂot, og anMonsters of art. MOA vidste ikke dengang, dre laver det for at ﬁnde sig selv.
at de senere hen ville blive en af de største
og mest ak ve graﬃ grupper. En gruppe,
der i dag har over 80 medlemmer fordelt
over hele Danmark f.eks. København, Roskilde og Holbæk.
Lige for den, er man på sporet af ﬂere
medlemmer fra gruppen, bl.a. Zki på 26 år.
Hvis et af medlemmerne fra MOA bliver
fanget af poli et, kan de blive sat i fængsel. Men hvis ikke poli et har beviser på at
det er dem der har lavet det, kan de ikke
give dem en bøde.

Foto: Medlem af MOA
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Kirke Hyllinge på sporet mod Udkantsdanmark
Er Kirke Hyllinge på vej
6l at blive en del af Udkants Danmark?
Skrevet af: Victor Larsen & Rasmus Larsen.
Borgermødet
Den 3. november 2015 aSoldte Kirke Hyllinges by-forum det første borgermøde om
Kirke Hyllinges frem d. Mødet fandt sted i
Karleby forsamlingshus. Det er for alle de
borgere, der fra 18:00-20:30, ønsker at dele
og høre forskellige meninger, om hvor den
lille by er på vej hen. Det er et hyggeligt
møde, hvor man som sagt har mulighed for
at ses og diskutere med de andre borgere.
Det sker med fællesspisning, og med mulighed for børnepasning.
Møderne handler primært om, at byen har
brug for ﬂere beboere. Vi har simpelthen

Kirke Hyllinge er en del af Udkants Danmark. Vi spurgte om de havde tænkt sig at
deltage i borgermødet, vedrørende Kirke
Hyllinges frem d. Vi spurgte, om der var
noget de ønskede at ændre ved byen. Og l
sidst spurgte vi, om de kunne ﬁnde på at
”Kirke Hyllinge er en del af Udkants- DanﬂyHe, hvis der ikke kom nye beboere l.
mark. Derfor er der behov for at byens borgere gør en ekstra indsats, for at placere Der var mange der havde tænkt sig at delden lille by på landkortet” sagde by forum- tage i mødet. Det var dog primært gamle
mets tovholder: Jesper Tauby.
mennesker, men dog også få unge. Der var
forskellige forslag, l hvordan man kunne
Interview med borgerne
ændre noget i byen. Der var en der ønskeVi har været ude og spørge en række bor- de ﬂere aHrak oner, som en biograf eller
gere i Kirke Hyllinge, for at høre de forskel- lign. Der var en anden ønskede ﬂere små
lige holdninger, l spørgsmålet om Kirke hyggelige bu kker. Da vi spurgte borgerne,
Hyllinge er en del af Udkants Danmark. Vi om de kunne ﬁnde på at ﬂyHe, var der en
forberedte nogle spørgsmål l borgerne. herre der svarede: ”Kirke Hyllinge har bare
Med de svar vi ﬁk, har vi lavet en sta s k. brug for en kærlig hånd. Og hvis vi lø*er i
Resultatet ser du nedenunder:
samlet ﬂok, skal beboerne nok blive i byVi spurgte først borgerne, om de synes at en”. Så der en del af borgerne der holder
brug for en masse nye, så vi kan få fyldt
vores skoler og andre ins tu oner op. Også
så vores forretninger får lidt ﬂere kunder at
handle med. Og så der kommer rig g gang i
hushandel og nybyggeri.

Burde Kirke Hyllinge blive
betegnet som Udkantsdanmark
efter din mening?
8
6

Er Kirke Hyllinge
betegnet som en del
af
Udkantsdanmark?

4
2
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Ja

Nej

Vi har lavet en sta+s+k over svarene på
vores spørgsmål.

meget af deres by, men som blot ønsker få
ændringer. Den mest populære ændring er
som sagt, nye aHrak oner.
Ungdommen på sporet 6l urbanisering
De unge mennesker i Kirke Hyllinge har dog
ikke helt samme holdning om byen, som de
ældre. De synes slet ikke at der sker nok.
Og de synes altså, at der skal lidt mere l,
end bare nogle småbu kker og en boigraf,
for at de vil blive i byen.

20-årig sporløst forsvundet

Mand kørt ihjel af et tog

der spurgte Nichlas om han måHe låne en for at ﬁnde Nichlas og han føler, at de bare er
ligeglade med at ﬁnde ham. Nichlas brugte
en stor del af sin d på de sociale medier,
men siden den 30. september, har der ikke
været nogen ak vitet. Poli et har derfor ingen spor e*er ham. Poli et har undersøgt om
Nichlas har været i kommunens varetægt Nichlas kan have taget færgen, men det er
Skrevet af: Nikolaj Gustavsen
siden han var 13 år. Hans forældrene mener der ikke noget der tyder på. Faren udtaler at
Nichlas List Jørgensen på 20 år, forsvandt den
at kommunen burde hjælpe ham med hans han enten er død eller har fundet en guldåre.
30. september 2015. Han har brunt hår, er ca.
ludomani, men de har ikke gjort noget og
181 cm. Høj og havde en rød Adidas trøje på
Nichlas skylder kommunen 50 - 60.000 kroRing l Vest- eller Midtsjælda han forsvandt. Han har NLD, Nonverbal
ner. Han boede på et værested i Roskilde og
lands poli , hvis du ser eller
Learning Disorder, hvilket gør at han kan hakom på et lokalt spillested. Nichlas har fortalt
hører noget eller har anden inve svært ved at kommunikere med andre.
sin far, at han ville tage l Polen og sælge
forma on om Nichlas på:
stoﬀer for at deltage i en pokerturnering.
Sidst faren så ham i live
46 35 14 48 eller 1-1-4
Nichlas’ far, mener ikke, at poli et gør nok
Faren så ham sidst i live den 26. september,

Skrevet af: Rasmus Larsen

E9ersøgningen er i gang e9er sovepose, for han ville overnaHe på banegården 20-årige dansker, der den den og det syntes faren var en dårlig ide, men
30. september forsvandt fra så ﬁk han nogle tykke trøjer med.
Hvad, hvor og hvor meget.
Roskilde. Far er bekymret.

Den 2. november sent på a*enen, blev en
48 årig mand fra Svebølle kørt ihjel af et
tog der kom kørende. Den påkørte mand
skulle krydse spor 1 for at komme hen på
spor 2. Manden havde ifølge øjenvidner
stået og ventet på et tog, og lige købt en
billet. Folk råbte at han skulle stoppe da
han krydsede sporet. Vidner fortæller at
der var rødt lys, som betyder at der er et
tog på vej, og man ikke må krydse skinnerne. Manden havde slet ikke kigget sig for,
fortæller vidnerne, men manden gik direkte ud foran det kørende tog som der kom
med forholdsvis lav fart. Toget havde alligevel nok fart på l at han ﬁk alvorlige
kvæstelser. Manden kom på rigshospitalet
men døde desværre 3 mer e*er.

Ingen spor af Lejre mælk
Den lokal produceret mælk, er ikke
6l at ﬁnde i Lejre. Men derimod i
Roskilde og Holbæk.

og derfor blev vi nødt +l, at tage imod det
+lbud vi kunne få. Føtex var de eneste der
ville købe konceptet. Vi prøver at forhandle
med Ne4o”.

Skrevet af: Rigmor Thomasen, Rikke Jensen Økodag
og Rosa Christensen
Hvert år bliver den såkaldte Økodag, forPå ﬁre forskellige økologiske gårde rundt om- træﬀelig for både store og små. Der kommer
kring i lejre, bliver der produceret den såkald- op l ﬂere tusinde, og det er en stor aHrak te lejremælk. Men mælken kan ikke købes i on for mange. I år kom Kronprinsesse Mary
lejre. Vi har snakket med Arla Foods og de med tre af hendes børn, Josephine, Isabella
siger: ”Grunden l at man kun kan købe lejre og Vincent, og det gjorde at der var et større
mælk i Føtex, er fordi det kun er Føtex der fremmøde. Per Thomasen (som er en af de
har valgt, at have mælken i deres sor ment”. ﬁre økologiske landmænd) siger: ”Vi regner
med, at der var omkring 8.000 mennesker +l
Borgerne er u6lfredse
årets økodag”.
Borgerne i lejre er u lfredse, de vil gerne
kunne købe den lokale mælk. Vi har spurgt Selv det økologiske forurener
nogle af borgerne i Kirke Hyllinge, og ﬂertallet Vores husdyr forurener mere end vores biler,
vil gerne købe lejremælken, hvis den var i de og det sæHer spor på miljøet. Det økologiske
lokale supermarkeder. De lokale landmænd landbrug forurener mindre end det konven prøver ihærdigt, at få lejremælken i de lokale onelle landbrug. Da det konven onelle brusupermarkeder. Den økologiske landmand ger kunstgødning og sprøjtemidler, og det
Henning Nielsen udtaler sig: ”Vi stod svagt da økologiske bruger naturlig gødning.
vi forhandlede,

Henning Nielsen siger:
”Vi skal huske på, at vores egen slam forurener
mere end dyrenes slam.
Vi skal bare give markerne den re4e mængde
gylle, så optager afgrøderne det. Derved er der
ikke noget forurening
ved det økologiske
landbrug.”

Foto: Rigmor Tomasen

Livss6l eller arbejde?

Smagen af Lejre mælk

”Når jeg står op om morgen, godt 5, går ind
over gårdspladsen, så kører der biler, der ude
på vejen og jeg tænker hvornår har de været
oppe. Der er jo mange der bruger 2-3 +mer
på transport. Jeg bruger lige de der 2-3 min
over gårdspladsen. Så jeg er jo ikke væk eller
bundet op mere, end de der arbejder 8 +mer.” Sådan lyder det fra Henning Nielsen.
Arbejdet som landmand er nærmere en livss l, end et arbejde. Henning arbejder over 60
mer om ugen, og Per endnu mere.

Du ville ikke kunne tage en tår Lejre mælk, og
sige: ”det her er Lejre mælk!” Men du ville
kunne tage en tår, med god samviRghed.
Den lokale mælk er et par kroner dyrere, end
Arlas ellers økologiske mælk.
Mælkebilen fra Arla kommer én gang i døgnet, derfra l Føtex går der omkring 36 mer.
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Ulven har fået BroBizz

Leder

200 år fri for ulven, nu er
den 6lbage

Hvor end vi går hen, sæHer vi al d spor.
Vi graver i de gamle, og ﬁnder nogle
nye. Vi sæHer spor hver eneste dag, fra
på interneHet, l i andres hjerter. Vi går
i dybden med hverdagen og opklarer
mysterier.

Vi hører om alle de spor der bliver sat
ude i verden. Flygtninge der sæHer tunge spor, bare for at komme i sikkerhed.
Alle dem der har taget lederskab, og sat
et godt præg på verden, og ikke mindst
gjort en forskel.

Vi graver nogle gange i de spor der kan
gøre ondt. De spor man har sat igennem den, som ikke al d lige leHe at se
lbage på. Men nogle gange kan man
lærer noget af dem. Man kan også se
lbage, og huske på de gode minder. Og
alt det gode man er gået igennem.

Vi må ikke glemme at se fra det lokale
perspek v, og hvad for nogle spor vi har
sat, som har gjort en forskel. Alle sæHer
spor igennem livet, så lige meget hvad
for en vej vi vælger, kan vi al d kigge
lbage på rejsen.

Af: Viktor Saksun.
Er ulven ved at slå sig ned i Danmark?
Flere jyder hævder at have set en ulv slentre rundt i Danmarks skove, der er blevet
taget få billeder men de er for slørede og
upræcise l at man kan konkludere at ulven er lbage. I 2012 fandt man det første
spor på at ulven er lbage, man fandt en
død ulv i Jylland. Det er muligt at ulvene
der er blevet set ikke kun går igennem landet, men slår sig ned, er der føde nok kan
de sagtens overleve i Danmark. Forskere
har regnet på det, i Danmark er der Ca.
føde nok l at 100 ulve kan slå sig ned. Vi
kan aldrig komme op på så mange ulve,
fordi de simpelthen bliver kørt ned, i Danmark er vejneHet tæHere end i Tyskland så
inden de når langt ind i Danmark bliver de
kørt ned.
I juli i 2014 blev der med sikkerhed konstateret ulvehvalpe i Danmark, men forskerne
fandt kun DNA fra han-ulve, men de vil ikke
udelukke at der er ulve der har ynglet i
Danmark. Lige pt. er der kun ulve i Jylland,
men Chris nna Vedel Smith fra dansk naturforening udtaler at det er mugligt for
ulven at komme l Sjælland, den kan tage
broen dog med stor sandsynlighed for at
blive kørt ned. Den kan også bruge sin formidable svømmeevne, den kan svømme l
Fyn og få en pause og noget føde og så
tage den lange tur l Sjælland det er ikke
sikkert ulven kan svømme hele turen og så
drukner den.
Der er fundet mange spor e*er ulven og på
at den er ved slå sig ned i Danmark, der er
blevet taget billeder af ulven, fundet fodspor, fundet DNA fra han-ulve og så er der
blevet optaget en enkelt lydﬁl hvor man
kan høre en ulveﬂok hyle, der er ikke nogle
beviser på at den er blevet optaget i Danmark. Men man lever videre i troen på at
den er blevet optaget i Danmark.

Hvilke spor har reformen sat?
Flere 6mer, færre lek6er.
Men mere læring?
Foto: Jeﬀ Vanuga

Er ulven farlig?
Mange vil ikke have ulve i Danmark fordi
de tror de er farlige. Men der har nu været
ulve i Tyskland i 15 år, der er omkring 80100 ulve og der er ikke et registret ulveangreb på et menneske Endnu. De ulve der
indvandre i Danmark kommer fra Tyskland
så ulven er ikke farlig for mennesket så
længe man holder sig på afstand af den, og
ulven holder jo også mest l ude i skoven.
Men der er jo en grund l at man udrydde
den, ulven har dræbt mennesker gennem
den men ikke nogle i nyere der, så der er
ikke noget at være bange for. Hvis man
skulle møde en ulv skal man kravle op i et
træ og kigge den i øjnene, ulven kan ikke
kravle i træer og bliver bange hvis man kigger den direkte i øjnene.

Kære læsere og avis.
”Jeg keder mig”, en udtalelse der t kommer fra mit barn. Hvad s ller man op?
Jaaa… den nemme løsning er jo at sige,
”spil noget ipad”, men så tænker man
e*er de har siddet og kigget på den i to
mer, at det nok ikke lige er det rig ge at
sige. De står der med deres store øjne og
kigger på en, som om at man ud af det
blå, kan ﬁnde på noget helt vildt sjovt. Mit
svar ender al d på, ”gå ud og leg i haven”.
En halv me senere kommer de ind med
ild røde kinder, snot i næsen og gråd i øjnene fordi de er faldet. Giv mig et spor,
om hvad man s ller op på en e*erårs dag,
når mit barn siger, ”jeg keder mig”
Hilsen fra den uopﬁndsomme mor.

Skrevet af: Cirkeline Jørgensen og Tea Reformen stjæler elevernes fri d
Poulsen.
Ikke mange elever, er glade for den nye
Den nye skolereform har sat mange spor skolereform, de er ikke enige i, at det er
på både lære og elever.
bedre for dem.
Med skolereformen medfølger lange Der dog enkelte lever, der syntes at det
dage, som går ud over hele skolen.
er ﬁn nok.
Vi har været rundt på kirke Hyllinge sko- Eleverne forklarer, at de er utrolig
le og spørge nogle af lærerne og elever- træHe, når de kommer hjem, fra skole
ne om hvad de syntes om reformen.
og de magter ikke al d sport, eller fridsak viteter. Det er heller ikke meget
Lærernes daglige udfordringer
d l fri dsak viteter de har, når de
E*er den nye skolereform, er lærernes først kommer hjem, klokken15:00 eller
dag blevet en del hårdere.
senere.
De meget længere skole dage, har sat Eleverne fra 8.U. på Kirke Hyllinge skole,
sine spor på eleverne, mange af lærere- mener ikke at de lærer mere, de ekstra
ne beskriver eleverne som umo verede
og træHe. Det er derfor en ekstra opga- mer i skole, gør dem blot træHe og
ve, for lærerene at få eleverne mo vere- umo verede.
de og give dem lysten l at lære.
De fortæller også at mængden af lek er,
De Danske skoler har sat ny rekord, vi er er blevet væsentlig mindre og med de 2
nemlig det land i EU, der har ﬂest skole- gange 45 minuHer om ugen, skolen har
mer. E*er den nye skolereform, har sat af l lek er, laver de færreste elever,
eleverne 12.960 mer fra 0-9 klasse det lek er der hjemme mere.
er 3.700 mer mere end de andre EUlande.

Ordene:

Læserbreve
Kære uopﬁndsomme mor.
Tak for dit læserbrev.

”De Danske skoler har sat ny rekord, vi er
nemlig det land i EU med ﬂest skole+mer”
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Lodret, vandret, og diagonalt

Først og fremmest, har du taget en problema k op, som mange nok fumler
med. En god mo va on, kan være at
give/love en belønning. Fortæl dit barn,
hvis han/hun, tager ud og leger i et bestemt antal d, får barnet en belønning,
som, 1 me på ipaden eller en slik ng.
Et andet godt råd, kan være at vække
konkurrence genet i dit barn. Barnet
behøver ikke al d en kammerat l at
konkurrere med, men kan sagtens konkurrere
med
sig
selv.
Giv barnet udfordringer.
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Mange hilsner, Tea Poulsen.
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