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SEK TION 1

Hjælp til børn og unge kan
give en iværksætterpris
Radikale Troels Brandt, konservative Brigitte Jerkel, Morten Dahlin
(V) og Anne Madsen (S) har planlagt en række debatter på regionens
uddannelsesinstitutioner. 
Privatfoto

ZBC-møde skød
valgkamp ind
SLAGELSE: Tirsdag i denne
uge tog eleverne på ZBC i
Slagelse forskud på den forestående valgkamp med en
paneldebat blandt fire af de
lokale folketingskandidater.
Således var Morten Dahlin
fra Venstre, Anne Madsen
fra
Socialdemokraterne,
Brigitte Jerkel fra Konservative og Troels Brandt fra
Det Radikale Venstre inviteret til at give deres meninger
til kende over for de nysgerrige elever.
Mere end 100 elever fik
hørt dem deltagende politikere diskutere politik, og
eleverne deltog selv aktivt i
debatten med spørgsmål og
kommentarer undervejs.

NOMINERET: Det
socialpædagogiske tilbud Bughi
er nomineret til
erhvervspris.

Af Per Vagnsø

De fire politikere kom
vidt omkring og eleverne
stillede spørgsmål om så
forskellige emner som folkeskolereformen, burkaforbud, bustransport i Slagelse Kommune og medicinsk
cannabis, fortæller en af
kandidaterne, Morten Dahlin.
Alle fire er opstillet til Folketingsvalget i Storkreds
Sjælland ved folketingsvalget. De har planlagt en række debatter på forskellige
uddannelsesinstitutioner
rundt omkring i regionen
for at få så mange unge som
muligt til at interessere sig
for det kommende valg.
arne

En dåse øl - og tre flasker rom
SLAGELSE: Det lyder som noget fra en sørøverhistorie, men
det var de varer, en butikstyv forsøgte at stjæle fra Kvickly
i Vestsjællandscenteret i går. Onsdag klokken 12.59 fik politiet en anmeldelse fra forretningen om, at en udenlandsk
mand var blevet afsløret i butikstyveri.
Da politiet kom, viste det sig, at der var tale om en dåse øl
og tre flasker rom. Butikstyven var en 49-årig udenlandsk
mand, og han blev anholdt klokken 13.30 og afhørt på politistationen i Slagelse, hvor han fik præsenteret en bøde, inden
han blev løsladt igen klokken 14.20.

83-årig kvinde udsat for tricktyveri
SLAGELSE: Onsdag klokken 14.50 henvendte en kvinde sig
ved døren hos en 83-årig kvinde, der bor i Klostergade. Hun
ville gerne låne en kuglepen, og mens den 83-årige fandt
kuglepennen frem, udnyttede kvinden den 83-åriges hjælpsomhed, og en medgerningsmand sneg sig ind i lejligheden
og stjal et beløb i kontanter.
Den 83-årige anede uråd, men blev skubbet tilbage af kvinden. Hun kom ikke noget til, men politiet har optaget anmeldelsen som et røveri.

Butikstyv stjal tyggegummi
SLAGELSE: Onsdag klokken 15.45 fik politiet en anmeldelse om, at medarbejdere i Kvickly i Vestsjællandscenteret i
Slagelse tilbageholdt to personer, som de mistænkte for at
have stjålet. et var to udenlandske mænd på 50 og 52 år, og
det viste sig, at den 52-årige havde stjålet en øl og to pakker
tyggegummi. Han blev anholdt og taget med til politistationen i Slagelse, hvor han blev afhørt, inden han blev løsladt
igen klokken 17.30. Den 52-årige betalte på stedet en bøde for
tyveriet.

SLAGELSE: Et socialpædagogisk tilbud og en iværksætterpris, som blandt andet
priser vækst. Kan det hænge sammen? Ja, for Trine
Niemann og Louise Lages
firma Bughi, der arbejder
med trivsel for børn, unge
og familier, er en af de tre
nominerede til Slagelse Erhvervscenters iværksætterpris.
Børnene og de unge kommer altid først, fortæller de
til erhvervscentrets hjemmeside.
Derfor har de det også lidt
svært ved at se på sig selv
som iværksættere og tale
om vækst. Men at blive nomineret til Iværksætterprisen 2018 gør dem alligevel
stolte.
- Vi vil rigtig gerne lave det
her arbejde bedst muligt. Vi
knokler 40-45 timer om ugen
for at skabe noget meningsfyldt, der gør en forskel. Og
så føles det rart at få den
anerkendelse, siger Louise
Lage.

Louise Lage, til venstre, og Trine Niemann arbejder med mennesker og kan vinde iværksætterpris. 

Foto: Slagelse Erhvervscenter
Bughi blev startet i 2016 af
Trine Niemann. Et halvt års
tid senere kom Louise Lage
til, og i dag er yderligere to
fastansatte pædagoger samt
et par håndfulde timelønnede tilknyttet firmaet.
Som samarbejdspartner
med kommuner arbejder
Bughi med individuelle forløb for familier samt børn og
unge i alderen 8-23 år, der er
udfordret i livet. Det er som
oftest børn og unge, der har
oplevet omsorgssvigt, har
depression eller en anden

diagnose, er ude i kriminalitet eller misbrug eller bare
har svært ved at få selv helt
basale ting i livet til at hænge sammen som at møde i
skole, begynde på en uddannelse eller klare sig på egen
hånd.

Stationsvej: Fernisering
på kunstudstilling af Sven
Peder Hansen.
17.00: Plejecentret Antvorskov: Mortensaften for beboere og pårørende.
18.00: Kelstrup Forsamlingshus: Mortensaften.
20.00: Det lille Teater, Herrestræde: Musicalscenens
musikbanko om Kim Larsen.

14.00 og søndage 13.00-15.00.
Lukket på helligdage.
Røde Tårn, Sdr. Stationsvej:
Fredage, lørdage og søndage kl. 13-17 frem til 9. december: Kunstneren Sven Peder
Hansen udstiller.

En lang og sårbar proces

- Det er en lang og sårbar
proces for mange. De er udfordrede på alle parametre,
blandt andet på ensomhed
og lavt selvværd, der er meget tabubelagte emner. Men

det er børn og unge, som gerne vil, understreger Louise
Lage.
Som selvstændig, privat
udbyder har Bughi en række fordele, som Trine Niemann og Louise Lage har
succes med.
- Vi bestemmer selv, hvornår vi vil arbejde, vi har
egen handlekraft og vi er
ikke underlagt sagsgange.
Det her er det mest meningsfyldte job for os, lyder det
samstemmende fra de to.

TID OG STED
Fredag

11.30-12.15: Plejecentret Antvorskov: Stole-gymnastik.
16.00-19.00: Kunstgalleriet,
Bredegade: Fernisering på
udstilling af Lars K. Hansen og Doron Silberberg.
18.00-21.00: Sogneladen, Sct.
Peders Kirke: Læsekreds.
19.30: Vesthallen, Skjoldsvej
8: Slagelse Bokse-Klub:
Fight Night.

Lørdag

10.00: Helligåndskirken, Slagelse Kloster, Breddegade
7: Officiel åbning af weekendens kunstudstillinger
i 10 lokale kirker. Alle tidspunkter på www.kunstogkirker.dk.
10.00-13.00: Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv: »Arkivernes Dag« med fokus på
jernbanestationen.
12.00-17.00: Vestsjællands
Ungdomsklub, Tyvelse
Huse, er åben.
13.00-17.00: Røde Tårn, Sdr.

UDSTILLINGER
Slagelse Museum, Bredegade:
Åbent tirsdag-torsdag 11-16
og lørdag-søndag 11-14. 22.
juni-18. november med særudstillingen »Musselmalet
- historien om et mønster«.
Det Gamle Trykkeri, Bredegade 11: Åbent onsdag 10-14
og lørdag 10-13.
Dansk Forsorgshistorisk
Museum, Rosenkildevej 59:
Åbent hver torsdag 10.00-

BIOGRAFER
Panorama
Fredag

16.00, 18.20 og 20.40: Den Tid
på Året
16.00: Julemandens Datter
16.00: Nøddeknækkeren og de
fire kongeriger 2D
16.00: Smallfoot - DK tale
16.00: The Wife
18.00 og 20.30: Bohemian
Rhapsody
18.00: First Man
18.10: Venom
18.30 og 20.30: Journal 64
21.00: The Girl In The Spider’s
Web
21.00: Halloween
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Lørdag

13.30: Smallfoot - DK tale
13.30: Team Albert
13.30: De utrolige 2 - DK tale
2D
13.45: Vildheks
14.00 og 16.00: Julemandens
Datter
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Rhapsody
16.00 og 21.00: Halloween
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18.45 og 20.45: Den Tid på Året
20.30: The Girl In The Spider’s
Web
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