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Magleby Skolecenter sikrer sig
for fremtiden med nyt bosted
REJSEGILDE: I efter

Torsdag var der rejsegilde

som blandt andet kan udvik

året 2017 kostede en på genopbygningen af det le eleverne indenfor tømrer,
opholdssted, der murer- og malerfaget.
brand Magleby Sko tidligere
på grund af en brand i efter
lecenter en af sko
Et fælles projekt
året, ikke stod til at redde.
Vi har valgt at gøre genop
lens bygninger, som
bolig
topmoderne
En
til et fælles sko
bygningen
indtil da fungerede
Det bliver en topmoderne leprojekt, fortæller Ingolf
som opholdssted for bolig, der lever op til alle nu Damm, der under byggeriet
unge. Bygningen
tidens krav og mere til. Med har oplevet en super god
det her byggeri fremtids energi lærere og elever imel
stod ikke til at red
sikrer vi samtidig Magleby lem. Byggeriet og de færdig
var
de, men torsdag
Skolecenter som en skole, heder, som eleverne får med
der på Magleby Sko hvor
vi forsøger at skabe de sig ved at være en del af pro
lecenter rejsegilde
bedste livsbetingelser for jektet øger samtidig i følge
de unge, fortæller Ingolf Ingolf Damm elevernes mu
på et nyt opholdsDamm,
der er forstander på lighed for i fremtiden at få
fulde
sted, som til
Magleby Skolecenter og har en lærerplads og sidenhen
kompenserer for det været det i snart 20 år.
et job.
gamle.
Som tovholder på bygge
Det nye byggeri, der bliver
-

-

Af Solveig Hansen
MAGLEBY: 360 kvadratme
ter fordelt på ti værelser,
et kæmpe fællesrum og en
skøn terrasse. Det er hvad,
der gerne skulle være vir
keligheden ved juletid på
Magleby Skolecenter, når et
nyt opholdssted bygget pri
mært af skolecenterets egne
lærere og elever står klar til
indflytning.

et supplement til opholdsstedet Søholt, der holder til i
en af de tidligere lærerboli
ger på det tidligere Magleby
Skole, kommer til at kunne
rumme ni unge, der hver får
en bolig på mellem 12-14 kva
dratmeter og et kæmpe fæl
lesrum på 100 kvadratmeter.
En bolig der dermed bliver
dobbelt så stor, som den der
brændte.
På Magleby Skolecenter
har de cirka 70 unge på sko
len, der er primært mellem
12-18 år, mulighed for at ud
danne sig via STU (Særlig
Ungdomsud
Tilrettelagt
dannelse). En uddannelse

riet har lærer Bjarne Sidel
mann holdt hånd i hanke
med projektet i forhold til
både lærere, elever og øvri
ge samarbejdspartnere som
for eksempel arkitekt John
Veje, der har sat stregerne
til det nye bosted.
Det her er jo ikke kun en
byggeplads. Målet med pro
jektet er at bruge det som en
læringsproces for de unge,
og det kan næsten ikke være
bedre arbejde for at skabe
læring og udvikling, lød
det blandt andet fra Bjarne
Sidelmann, da han ved rej
segildet holdt sin tale, hvor
han takkede både kollegaer
og elever for en ihærdig ind
sats.
-

Torsdag var der rejsegilde på Magleby Skolecente Her lytter elever og forstander IngolfDamm (t.v) med,
Foto:Solveig Hansen
da Bjarne Sidelmann, tovholderpå byggeriet, holdtsin tale.

er knækket undervejs.
I 2019 kan Magleby Skolecenter fejre sit 20 års jubilæ
um, og hvor der det første år
var tre elever på stedet, er
der nu 70. Udgangspunktet
er imidlertid det samme:
Vi ønsker at skabe de
bedste livsbetingelser for de
-

unge, uanset om de bor her
eller ej, så de kan se lyset.
Mange af de unge, vi har,
har faktisk opgivet troen
på, at de har en funktion i
samfundet, fortæller Ingolf
Damm, der har en stab på
100 ansatte til at understøtte
den vision.

Torsdag var både elever og
ansatte imidlertid samlet på
planen bag Magleby Sko
lecenter, hvor de sammen
tog en velfortjent pause fra
hverdagen, for at fejre at sid
ste spær på det kommende
bosted nu er blevet lagt.

Knækkede tom mestokke
Ved samme lejlighed blev
regnskabet over brugte ma
terialer og knækkede tom
mestokke gjort op.
I de sidste tre måneder
har vi blandt andet lagt 352
sokkelsten, brugt 225 meter
vindpap, 1,5 kilometer mu
rersnor og slået 350 søm i
om dagen, lød det fra Bjarne
Sidelmann, der også kunne
fortælle, at 21 tommestokke
-

Intet rejsegilde uden forplejning.

Mød nattens
sværmere
AGERSØ: På Agersø bliver

der mandag den 20. august
mulighed for at opleve man
ge af de forskellige arter af
natsværmere og andre flotte
insekter på tæt hold, når to

TID OG STED
Fredag
8.00-10.00: Motionsrummet i
Skælskørhallen har åbent
(Skælskør Solskinsmotion).
9.00-12.00: Bridge, Ældresa
gens lokaler Gammelgade
21E. (Ældresagen)
9.00-14.45: Rådmandscentret,
Skælskør har aktiviteter.
9. 30-12.00: Natur motion.
Mødested Skælskør Havn

kyndige entomologer og bio
loger lokker insekterne til
med lys og rødvin med suk
ker. På en lun aften i august
2016 fandt de ikke mindre
end 64 forskellige arter af

natsommerfugle på Krebsgården på gersø.
Det er henholdsvis Knud
Bech og Erling Krabbe, som
håber, at andre også vil være
interesserede i at se, hvor
dan sommerens tørke og re
kordhøje temperaturer har
påvirket sommerfuglene og
andre insekter? Er der mon
sågar kommet sydeuropæi
ske arter til landet/Agersø?
Arrangementet, som Ager
-

(Skælskør Solskinsmotion).
10.00-12.00: Styrketræning.
Motionsrummet Skælskør
hallen. (Eggeslevmagle

SG&IF)
10.00-11.00: Yoga i Skælskør
Hallens mødelokale (Skæl
skør Solskinsmotion.)
11.00-16.00: Skælskør Bymu

seum har åbent
11.00-14.00: Badminton i

11.00-17.00: Danmarks Bus
museum, Fabriksvej 1, har

åbent.
11.00-17.00: Købmandsgården:
Skælskør Bykontor holder
åbent.
19.00-20.00: Kirkens Korshærs
lokaler, Præstevangen 38:

---

sø Naturcenter står bag, be
gynder klokken 19.30. Der
er tilmelding senest søn
dag den 19. august til Hans
Skotte Møller på telefon 20
93 58 51. Det er 3. år i træk,
at Agersø Naturcenter invi
terer til natsværmer-aften.
Alle er velkomne. Det koster
25 kroner at deltage, og fær
gen sejler fra Stigsnæs klok
kenl9.
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Hvad lyser bringer frem af insekter i mørket på Agersø kan kun tiden
vise.
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Skælskørhallen (Skælskør
Solskinsmotion).

Anonyme Alkoholikeres
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Sjakket bag byggeriet.

AA-gruppe.

band, Solskikken, Havnevej

20.00: Jazz på Hotel Postgaar
den med Blå Mandag

11.00-00.30: Mindeparksfest,

Lørdag

15.30-23.00: Musik ved Hav
nen i Bisserup

6, Skælskør
Mindeparken i Boeslunde

10.00-13.00: Skælskør Bymu
seum har åbent
11.00-17.00: Danmarks Bus
museum, Fabriksvej 1, har
åbent.
11.00 -14.00: Basement Jazz-

Billetter: tlf. 58190707 eller
www.kosmobio.dk

Fredag
20.00: Hereditary

Lørdag
BIOGRAFER
Kosmorama

20.00: Hereditary

