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Af Kristian Jørgensen

UNGE-DRUK: Afgangs-
eleverne på Roskildes 
grundskoler får i år ikke lov 
til at holde en stor fællesfest 

i Rådmandshaven som de 
foregående seks år.

Kommunen har besluttet 
at sløjfe arrangementet, 
som blev oprettet for bedre 
at kunne holde øje med de 
unge. 

Ssp-styregruppen vil ikke 

længere stå bag et arrange-
ment, hvor så unge menne-
sker drikker alkohol, mens 
man samtidig arbejder på at 
udsætte alkoholdebuten og 
mængden af de unges alko-
holindtag.

- Der er færre og færre, 

der har deres alkoholdebut 
i folkeskolen. Det synes vi er 
rigtig positivt, og så synes 
vi, det her er kontraindice-
rende, siger skolechef Hol-
ger Bloch Olsen.

I stedet skal de enkelte 
skoler nu arrangere sidste 

skoledag, så eleverne ikke 
bliver overladt til sig selv. 
De nye fester skal være al-
koholfrie.
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Kommunen: Slut med  
alkohol på sidste skoledag

PLETSKUD: De kan næ-
sten ikke vente, til det bliver 
januar igen i Gundsølille 
SG&IFs skytteafdeling.

For i januar 2016 skal 
Gundsølillehallen danne 
ramme om kvalifikationen 
til EM i 10 meter luftriffel og 
luftpistol, hvilket betyder, at 
landets bedste skytter kom-
mer til landsbyen nord for 
Roskilde.

Bestyrelsesmedlem Poul 
Lamhauge glæder sig til ar-
rangementet, der bliver en 
god mulighed til at få vist 
sporten frem.
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Duft af EM 
i skytte- 
forening

Foto: Jens Wollesen

Fremtiden for den nye store 
bydel i det vestlige Hvalsø, 
Hyllegaarden, er kastet ud 
i usikkerhed efter mødet i 
Lejres kommunalbestyrelse 
i aftes. 

Stridens æble er vejadgan-
gen til bydelen - både linjefø-
ringen af vejen og hvem, der 
skal bekoste den. 

Sagen er nu sendt retur til 
teknik- og miljøudvalget.
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Ingen  
enighed om 
vejadgang

Høje-Taastrups største fod-
boldklub, Taastrup FC, skal 
have et nyt klubhus, men 
det er endnu ikke besluttet, 
hvordan det skal ud, eller 
hvor det skal ligge. 

Klubben vil nemlig gerne 
have sine godt 1000 medlem-
mer med på råd, inden be-
slutningerne skal tages.
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Ideer til  
klubhus  
søges
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Af Lene Ploug Frederiksen

OVERGREB: Sagen mod en 37-årig mandlig pædagog-
medhjælper startede mandag ved Retten i Roskilde.

Manden er tiltalt for alt fra beføling til analt samleje med 
fire børn fra den sfo, hvor han arbejder.

I retten erkendte han sig skyldig i befølingerne, mens 
han nægtede de grovere sigtelser.

- Jeg har haft lyst til børn siden jeg selv var et barn. I 
mange år kunne jeg holde lysten undertrykket, men det 

kom til udtryk for tre år siden, forklarede den 37-årige, der 
har været ansat i sfo’en i 13 år.

Ifølge anklageskriftet har de utallige overgreb fundet 
sted dels i sfo’ens film- og computerrum og dels hjemme 
hos den 37-årige, når han havde børnene med hjem for at 
spille med de Magic Cards, som han selv har stor interesse 
i.
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Pædagog i retten sigtet 
for misbrug af sfo-børn


