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-Der mangler lige det
sidste i stort set alle
facetter af spillet.
Sådan siger håndboldstjernen Mikkel Hansen op til aftenens OLdyst mod Sverige.

Til OL for at trække turister til
Roskilde 2. sektion forsiden

Pia Kjærsgaard: Jeg ville gå selv

Sporten
1. sektion bagsiden

Sjælland 1. sektion side 3 og Leder 1. sektion side 4

115 kommunale stillinger i spil

Vil have
fredning
ophævet
En plan om boligbyggeri
ved Stengårdens grusgrav på Roskildevej i
Hvalsø kræver dispensation fra en landskabsfredning, før området
kan blive til byzone.
Stengårdens ejere vil
gerne bygge tæt-lave boliger på et område i den
færdiggravede del af deres grusgrav, og Lejre
Kommunes politikere i
økonomiudvalget har nu
anbefalet en ophævning
af fredningen hos Fredningsnævnet.
Lejre
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Roskilde Kommune tager
hul på forhandlinger om
næste års budget, der igen
byder på besparelser. 50-70
millioner kroner skal skæres, hvoraf en stor del kan
ramme personalet.

Af Kristian Jørgensen
ROSKILDE: Når kommunen i næste års budget endnu en gang skal
svinge sparekniven og spendere 5070 millioner kroner mindre, bliver

Ny metode
mod tandlægeskræk

det sandsynligvis endnu en gang
ved at skære et tyndt lag af hele vejen rundt. Også kaldet grønthøstermetoden, - eller produktivitetsstigning i administrativt sprog.
Der skal simpelthen bruges færre
ansatte og ressourcer til at klare de
samme opgaver.
I kommunaldirektionens forslag
til sparekatalog for budgettet betyder det, at der kan forsvinde 115
stillinger ved at skrælle en procent
af kommunens serviceudgifter og
to procent i administrationen. Det
kan give en besparelse på 53 millioner kroner.
Hen over sommeren er det sam-

lede sparemål dog faldet fra 90 til 60
millioner kroner, som er en mindre
besparelse end de seneste år. Hvad
der konkret skal spares på, vil de
videre budgetforhandlinger vise.
Foreløbig har økonomiudvalget
ligesom de foregående år meldt en
ramme på 50-70 millioner ud, som
byrådets fagudvalg skal prioritere
besparelser ud fra. Det endelige
sparebeløb er afhængigt af en række faktorer og bliver først fastsat
senere.
- Jeg kan ikke sige noget om, hvor
mange af de stillinger der kommer
i spil, før vi har hørt, hvad fagudvalgene siger om de enkelte forslag.

Jeg tror, det giver et rigtig godt
grundlag for de tværgående budgetforhandlinger, at vi får den faglige diskussion, siger borgmester
Joy Mogensen (S).
Det er som vanligt skole- og børneområdet, der skal bære den største
del af besparelserne (41 procent), da
området fylder mest på budgettet.
Her kan man ifølge sparekataloget
skære 77 stillinger væk.
Ud over generel nedskæring af
budgettet med 25 stillinger, kan 30
stillinger forsvinde ved at ændre
skolernes såkaldte ressourcemodel, så der frem over skal 26 elever
til at oprette en ny klasse. Derud-

Kongen tømmer også Ysses Hus

Historien om Kongskilde
Industries i Sorø er historien om en lille smedje,
der blev til en stor international virksomhed.
Virksomheden
blev
stiftet i 1949 af Mogens
Petersen og Hans Tyndeskov, der igangsatte
produktion af maskiner
og redskaber, der lettede
landmandens arbejde.
Kongskilde
Maskinfabrik - som den hed
dengang - var først med
kornblæseren og med Standen, der hurtigt blev
en succes og faktisk produceres på virksomheden den dag i dag.
Sommerserie
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GREVE: En ny metode hos tandplejen i Greve Kommune kan
formindske antallet af børn, der
får tandlægeskræk. I dag oplever tandplejen, at børn helt ned
til halvandet år skal bores, og
det er hverken rart for barnet
eller for tandlægen
Den nye metode går ud på, at
huller i mælketænder skal behandles ved, at man sliber kanterne på hullet med boremaskinen. Herefter bliver det muligt
for forældrene at børste hullet
på tværs, så hullet holdes rent,
og en boring og fyldning undgås.
Det nye tilbud sættes i værk
straks efter sommerferien,
hvor der sendes indbydelser ud
til alle otte måneder gamle børn
og deres forældre.
- Tænderne er allermest sårbare i den periode, hvor de bryder frem. Derfor vil børnene
fremover blive undersøgt første
gang i otte måneders alderen,
hvor de første tænder bryder
frem, siger overtandlæge Ida
Lichtenberg.

Af Rita Vestergård
LEJRE: Flere erfarne vandrere har meldt sig til en
privat eftersøgning af
Joey Ravn ind over den
norske grænse fra området Norrbotten med
Allak bjerget, efter at
svensk politi har stoppet
eftersøgningen af ham.
- Vi har tilsagn fra ﬂere, som vil være med i en
privat eftersøgning, men
vi så jo helst, at Norge gik
ind i eftersøgningen. Det
har de så ikke gjort endnu, fortæller Kasper, der
er svoger til Joey og bor i
Roskilde.
Familien mener fortsat, at Joey Ravn nok
har krydset den norske
grænse i området med
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roskilde.red@sn.dk

Joeys familie
giver ikke op
Familien til 19-årige
Joey Ravn fra Lejre
giver ikke op, selv
om svensk politi har
opgivet eftersøgningen trods hård
kritik og nu også en
granskning af eftersøgningen.

Af Mogens Lange

Smedjen
der blev kendt
internationalt

over kan det ske ved ferielukning i
sfo’erne og ved, at sfo-lederne også
sættes til at udføre pædagogisk arbejde.
Det er hensigten, at besparelser
på personalet skal gennemføres
ved at øge produktiviteten, så servicen ikke bliver forringet. Det skal
blandt andet ske ved hjælp af ny teknologi, mindre bureaukrati, lavere
sygefravær og højere effektivitet.
Endnu er besparelserne kun forslag. Den endelige vedtagelse af
budgettet sker først 10. oktober.

ﬂere store elve og søer.
Joeys far, Per Ravn,
har selv opholdt sig i området for at følge eftersøgningen, og det er ud
fra hans observationer
og oplysninger på stedet,
at familien er nået frem
til denne overbevisning.
Der har været en del
kritik af det lokale svenske politi for ikke at inddrage norsk politi i eftersøgningen. Men hertil
siger Håkan Karlsson,
der er Norrbottens lenspolitimester, at man har
informeret Norge.
- Vi har informeret
Norge tidligt, men vi kan
ikke kræve en eftersøgning i Norge. Vi har dog
haft helikoptere inde
over Norge, og hvis norsk
politi mangler oplysninger om eftersøgningen,
vil jeg sørge for, at de får
dem, siger Håkan Karlsson.
Han er ikke bekymret
for den undersøgelse,
som Rigspolitistyrelsen
nu gennemfører for at
imødegå kritik fra både
Danmark og Sverige.
lejre.red@sn.dk
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Feriepakket
bil rippet
En feriepakket bil på
Trællerupvej ved Gevninge blev natten til i går
rippet for alt.
Tyven knuste bagruden på bilen og stjal to
dvd-skærme, en ghettoblaster samt ﬁ re tasker
med tøj, sko og make-up.
Bilen holdt i indkørslen
til familiens hus.
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Ysses Hus ligger midt i Maglelille by, og som alle andre das skal det tømmes dagligt.

Selv om elleborgerne har rang og
titler, er ingen for fine til at tømme
Ysses Hus.

Gulddrømme
trods kunstigt ben
Danmark
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ELLEORE: Konge, dronning, escader-admiral
og tertzquamester. De er alle sammen vendt
tilbage til kongeriget Elleore, hvor Elleugen
er godt i gang. Det dekorerede das, Ysses Hus,
ligger, hvor det plejer, midt i Maglelille, og ligesom alle andre das skal det tømmes hver
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dag. Det er Onkel Plum, der står bag de dekorative vægge på Ysses Hus, og selv om det
her er en af de yngre elleborgere, der må tage
tjansen, betyder rang og titler ikke noget,
når Ysses Hus skal gøres rent.
- Kongen tømmer også lokummet, hvis det
trænger, påpeger Onkel Plum, der har været
en del af kongeriget Elleore siden 1987.

Roskilde 2. sektion side 4-5

OL-deltager tæt på gidseldrama
Lejre 2. sektion side 9
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Straboulenboff!! råber de unge elleborgere på skift under støjkonkurrencen.
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Ellevilde stemmer brøler på Elleore
Asmus-barometret
måler igen i år ellestemmernes styrke under
Elympiaden.
ELLEORE: Pakket ind i grønne, gule
og lilla holdtrøjer stimler de sammen ved Maglelille Phærgehavn.
Hornet har hylet, og øjnene fæstner sig til bådebroen, hvor en ung
elleborger står alene med fronten
mod bredden. Han kigger ned og
trækker luft ind.
- Straboulenboff!! brøler han
med en stemme, der borer sig ind i
det imaginære, sølvgrå Asmus-barometer inde på stranden.
- 7,77, Asmus! råber Onkel Plum
tilbage. Den susende vind, der får
Ellebrog til at blafre vildt, bliver
overdøvet af jublende tilråb og
klap fra ellevilde hænder.
Elleborgerne er i gang med dagens støjprøve, hvor der er vigtige
point på spil til Elympiaden, der
afvikles over hele denne uge - elleugen.
Inde på land sidder Onkel Plum
mageligt i sin stol og aﬂæser Asmus-barometrets måler. Han har
været elleborger siden 1987, og
hans røde tøj, der matcher ﬂaget,
afslører en stærk tilknytning til
Elleore, Nordens fjerdestørste
kongerige.

ger regeret på Elleore. Hver sommer sejler de ud til den lille ø i Roskilde fjord og bliver elleborgere
i en uge, og for Onkel Plum er det
noget helt specielt at være en del af
det stolte kongerige.
- Vi ser med hjertet og ikke med
øjnene, og som det eneste land i
verden kender alle borgerne hinanden. Vi er som en stor familie.
Det er som et eventyrland, og det
er smaddersjovt, lyder det begejstret fra Onkel Plum.
Han har avanceret til at blive
escader-admiral og nyder den nye
status på øen.
- Nu kan jeg stå på den ﬁne side altså admiralsiden, når der er hofbal, siger han.
En efter en træder de unge elleborgere ud på bådebroen for at
sende lydbølgerne fra straboulenboff-ordet ind over land. Og med
lidt hjælp fra vindstyrken når Asmus-måleren højere op.
- Er du klar, Patrick? - 16,34, Asmus! skråler Onkel Plum inde fra
land, mens Patrick triumferende
går i land.
- Vi klarer det ﬁ nt, men vinden
snyder lidt på lydbølgerne, mener
15-årige Filip Clausen. Han har allerede været ude at skrige det uforståelige elleord og nåede ifølge de
indiskutable målinger op på 10,34
på barometret.
Elympiaden ﬁnder først det endelige vinderhold sidst på ugen.

Eventyrland
Siden 1944 har konger og dronnin-

Dall

Ellebrog vajer i vinden. Bogstaverne i flaget er ikke et udtryk for, at Elleore er med i den europæiske union, men at elleugen er i
gang.
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Emma Hoppe er vendt tilbage til Elleore efter et besøg hos skadestuen i Roskilde har vist, at hendes hånd
er forstuvet.

Tertzquamester
misser Elympiaden
Et fald på stenene
får konsekvenser
for Emma Hoppes
deltagelse i Elympiade.
ELLEORE: Hun har festet
hele aftenen med de andre
unge elleborgere på natste-

det Café Jokken. Nu vil hun
hjem til Maglelille. Men
så går det galt for 17-årige
Emma Hoppe, der bærer titlen tertzquamester på øen.
Hun glider i en sten og falder uheldigt ned på venstre
hånd, der får et hårdt slag
fra mødet med stenene.
Tirsdag formiddag bliver
hun sejlet til fastlandet for

at blive tjekket af lægerne
på skadestuen.
- De sagde, at den er forstuvet, og derfor har jeg fået en
forbinding på, siger Emma
Hoppe.
Dermed går hun glip af
sportsaktiviteterne under
den traditionsrige Elympiade.
Dall

FAKTA
Det er personer fra
Kildegård Gymnasium, der i 1944 oprettede Kongeriget
Elleore.
Man kan kun blive
elleborger, hvis man
har en tilknytning til
Kildegård Privatskole
i Hellerup.

Elleore strækker sig kun over halvanden hektar, så der er ikke langt fra skuret til slikmutter.
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Børnene spiller cracket på boldbanen, og det kan til tider være svært
at styre den tunge cracket-bold.

Stedskommandant Thomas Korsgård tjekker elleborgernes kufferter
for sardiner i dåse. De må nemlig ikke smugles ind på øen.

Onkel Plum har hvert år nye ting med til Elleore. I år har er rollatorstolen af dem.

