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Tirsdag  
10.00-17.00 Tyrkisk Bad, Hol-

bæk: Børnedag.  
Sidesporet.   

10.00-18.00 Isrosen, Holbæk: 
Skøjtebane for alle. Side-
sporet.   

17.00-21.00 Brorfelde Observa-
torium, Observator Gylden-
kernesvej 3, 4340 Tølløse: 
Åbent på observatoriet med 
blandt andet stjernetime og 
foredrag.   

19.30 Sortebrødreklostret, 
Holbæk: Foredrag: Portræt 
af Anker Jørgensen. Høj-
skoleforeningen.

Biografen
Kulturbiografen, Holbæk: 

11.30 og 14.00 Vitello. 
11.30 og 14.00 Ferdinand - 
dansk tale - 2D. 
12.00, 14.20 og 16.30 Coco - 
dansk tale - 2D. 

12.00 og 14.20 Hodja fra 
Pjort - dansk tale. 
16.30 Darkest Hour. 
16.30 Three Billboards Out-
side Ebbing, Missouri. 
16.40, 19.00 og 21.30 Fifty 
Shades Fri. 
19.00 Jumanji: Welcome to 
the Jungle. 
19.00 En frygtelig kvinde. 
21.15 12 Strong. 
21.30 Call me by your name.

Mørkøv Kino: 
14.30 Vitello. 
19.30 En frygtelig kvinde.

Onsdag  
10.00-17.00 Det Tyrkiske Bad, 

Holbæk: Børnedage. Side-
sporet.  

10.00-18.00 Isrosen, Holbæk: 
Skøjtebane for alle. Side-
sporet.  

11.00 Rotationen, indgang 
Havnegade, Holbæk: Nat-
tergalen, dukketeater for 

børn. Den Levende Børne-
kultur og Sidesporet.  

11.00 Vimmelskaftet 24, Hol-
bæk: Prop & Berta. Holbæk 
Teater.  

14.30 Aktivitetscentret, Jyde-
rup: Banko. Brugerrådet 
Elmelunden 1.  

16.30-19.30 Cafe Habibi, Jy-
derup: Strik & Jam. Cafe 
Habibi.  

17.00-21.00 Brorfelde Observa-
torium, Observator Gylden-
kernesvej 3, 4340 Tølløse: 
Åbent på observatoriet med 
blandt andet stjernetime og 
foredrag.

19.00 Multihuset, Rævebjerg, 
Mørkøv: Generalforsam-
ling. Lokalforum Mørkøv, 
Skamstrup og Stigs Bjerg-
by.

19.30 Hagested Forsamlings-
hus: Foredrag: »De Dansk 
Vestindiske Øer«. Hagested 
Aftenhøjskole.  

Biografen
Kulturbiografen, Holbæk: 

11.30 og 14.00 Vitello. 
11.30 og 14.00 Ferdinand - 
dansk tale - 2D. 
12.00 og 16.30 Coco - dansk 
tale - 2D. 
12.00 og 14.20 Hodja fra 
Pjort - dansk tale. 
14.20 Coco - dansk tale - 3D. 
16.30 Darkest Hour. 
16.30 Three Billboards Out-
side Ebbing, Missouri. 
16.40 og 21.30 Fifty Shades 
Fri. 
19.00 Jumanji: Welcome to 
the Jungle. 
19.00 En frygtelig kvinde. 
20.15 Twelfth Night - RSC 
2018. 
21.00 Black Panther - 3D. 
21.30 12 Strong.

Mørkøv Kino: 
14.30 Vitello. 
19.30 En frygtelig kvinde.

 Det sker i Holbæk Kommune

MØRKØV: Lokalforum for Mørkøv, Skamstrup og Stigs 
Bjergby holder generalforsamling i morgen, onsdag den 14. 
februar, klokken 19.

Det foregår i Multihuset på Rævebjerg i Mørkøv.
Under punktet indkomne forslag behandles blandt andet 

et oplag fra trafikgruppen om cykelstier.
Efter generalforsamlingen er der et kort borgermøde med 

nyt fra lokalområderne, foreninger og halbestyrelse samt 
fra den arbejdsgruppe, der arbejder med en byfolder.

Generalforsamling i lokalforum

HOLBÆK: Ældre Sagen i Holbæk-Jernløse holder cafe i Eli-
sabeth Centret på Carl Reffsvej i Holbæk søndag 18. februar  
klokken 14.

Denne søndag kommer den fem mand store musikgruppe 
»Tidens Toner«, der  koncentrerer sig om tekst og musik fra 
1920’erne, 30’erne og 40’erne. I centrum er Liva Weels mange 
sange.

Liva Weels sange i søndagscafe

MOTIONSCYKLING: 
Cykelentusiasterne, 
som har arrangeret 
Tour de Sjælland i 
fem år, gør klar til 
et nyt løb.

JYDERUP: 650 kilometer på 
cykel fordelt på fire dage - 
med start og mål i Jyderup.

Det er den korte beskri-
velse af »Tour de Sjælland«, 
som i år skydes i gang den 13. 
juni. 

Bag løbet står en gruppe 
cykelmotionister fra Jyde-
rup og omegn. De dannede 
for seks år siden en non pro-
fit forening, som via forskel-
lige motionscykel-events 
har til formål blandt andet 
at samle penge ind til velgø-
rende formål. Og overskud-
det på touren går således til 
Cystisk Fibrose Forenin-
gen.

 Planlægningen med den 
sjette »tour« har været i 
gang siden sensommeren, 
og årets rute i den sjælland-
ske natur er fastlagt. 

Tilmeldingen er nu åben, 
og den frivillige træning 
starter i marts. 

Alle kan være med, man 

behøver ikke at være su-
permotionist for at deltage i 
Tour de Sjælland. De 75 ryt-
tere cykler i seks-syv grup-
per, som kører i forskellige 
hastigheder. 

På selve »touren« er der et 
hjælperteam med, som står 
klar med depoter for cirka 
hver 50 kilometer. Der over-
nattes på vandrerhjem. 

Deltagerprisen går til Cy-
stisk Fibrose Foreningen, 
men det endelige støttebeløb 
afhænger også af sponsorer, 
donationer samt fonde. 

Sidste år blev donationen 
på i alt 130.000 kroner.

Man kan læse mere og mel-
de sig til på tourdesjaelland.
dk.

Tour de Sjælland starter  
i Jyderup for sjette gang

I næste måned starter træningen  
til dette års Tour de Sjælland. 

Privatfoto

HOLBÆK: En 55-årig kvinde fra Kalundborg blev taget på 
fersk gerning, da hun mandag kort før klokken 14 stjal en 
iPad på Holbæk Sygehus.

En person så hende tage iPaden, anmeldte tyveriet og fulg-
te efter hende, så Midt- og Vestsjællands Politi kunne sigte 
hende, da betjentene kom frem til stedet.

Den rette ejer fik derpå sin iPad tilbage.

Tyveri på sygehus

HOLBÆK: En 75-årig mand gik mandag fra en adresse i Hol-
bæk, og ved 19-tiden blev det meldt til Midt- og Vestsjællands 
Politi, at han var forsvundet.

Det forlød, at han tidligere har boet i Nordsjælland og har 
børn i København, så det var muligt, at han var søgt derhen.

Politiet ledte efter ham og efterlyste ham blandt andet via 
taxaerne, og det gav pote. Klokken 21.17 meddelte en taxa, at 
den savnede var blevet samlet op i nærheden af Strandpar-
ken i Holbæk. Han blev afleveret i god behold til politiet, der 
kørte ham hjem.

75-årig eftersøgt og fundet

HOLBÆK: Trænger de feri-
erende børn til at røre sig? 
Uden at komme ud i kulden?

Så er det måske en idé at 
kigge forbi Stadionhallen på 
Borgmestergårdsvej i Hol-
bæk, hvor Lars Tullberg fra 
firmaet Letlej byder på vin-
terferie-hoppelegeland.

Hallen er proppet med for-

lystelser, rodeotyre, hoppe-
borge med mere. Og det er 
helt o.k. selv at medbringe 
mad og drikkevarer, hvis 
ikke man vil benytte sig af 
cafeens tilbud, oplyser han.

Hoppelegeland er lavet i 
samarbejde med Holbæk 
Håndboldklub, som får del i 
omsætningen.

Børnemotion i Stadionhallen Lars Tullberg er igen i år gået  
i samarbejde med  
Holbæk Håndboldklub,  
som har åbnet Stadionhallen  
for det store hoppelegeland. 
Foto: Peter Andersen


