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BIOGRAFER

128,7
SMITTEDE  

PR. 100.000 INDBYGGERE 
DE SENESTE 7 DAGE

NYE CORONATAL  
I FAXE KOMMUNE

47
FAKTISK ANTAL  

SMITTEDE 
DE SENESTE 7 DAGE
Kilde:  Statens Serum Institut

FAXE KOMMUNE: Statens Se-
rum Institut opgør antallet 
af vaccinerede. Tallene fra 
9. juni med 8. juni i parentes 
er: 

Vaccinerede med ét stik:  
16.839 (16.592) = 45,6 procent.

Færdigvaccinerede:   
8.963 (8.708) = 24,3 procent.

Indbyggertal:  36.926

Vaccinetal 

TORSDAG
08.00-18.00: Idrætshallen på 

Vesterled i Haslev, Haslev: 
PCR-test med tidsbestilling

09.00-19.00: Sofiendalsskolen i 
Haslev: Kviktest uden tids-
bestilling

09.00-19.00: Faxe Sundheds-
center: Kviktest uden tids-
bestilling

09.00-19.00: Rønnedehallen: 
Kviktest uden tidsbestilling

09.00-19.00: Hylleholthallen, 
Faxe Ladeplads: Kviktest 
uden tidsbestilling

12.30: Boghuset i Faxe: Anna 
Grue er på besøg med »Dø-
den i Kurbadet«

19.00: Karise-Alslev Sogne-
gård: Foredrag med drabs-
dømte Tom Hansen

13.30: Haslev Bridgeklub, 
Grobund, Finlandsgade: 
Sommerbridge for par

18.00: P-pladsen på Dros-
selvej, Rønnede: Rønnede 
Cykelmotion

19.00: Haslev Bridgeklub, 

Grobund, Finlandsgade: 
klubtræning

FREDAG
08.00-18.00: Idrætshallen på 

Vesterled i Haslev, Haslev: 
PCR-test med tidsbestilling

09.00-19.00: Sofiendalsskolen i 
Haslev: Kviktest uden tids-
bestilling

09.00-19.00: Faxe Sundheds-
center: Kviktest uden tids-
bestilling

09.00-19.00: Rønnedehallen: 
Kviktest uden tidsbestilling

09.00-19.00: Hylleholthallen, 
Faxe Ladeplads: Kviktest 
uden tidsbestilling

10.00-14.00: Houmannsvej, 
Haslev: Åbent i Mænds Mø-
desteder

18.00-22.00: Bournonville 
Wild West: Livekoncert med 
Tamra Rosanes

Haslev Bio
Torsdag og fredag
13.30: Peter Kanin hopper 

hjemmefra
15.30: The Father
18.00: Centervagt
20.00: Marco Effekten

Biografen Kanten
Torsdag og fredag
18.00: The Father
18.00: Peter Kanin hopper 

hjemmefra
20.00: Marco Effekten
20.15: Centervagt

LOKALRADIO
Radio Rollo
Torsdag
17.00: Hitlisen med unge nye 

musikere og kunstnere

Radio Østsjælland
Fredag
11.00 Knudsen direkte med 

Martin Knudsen og Birgitte 
Nielsen

13.00 Den gamle Pladebutik 
med Finn Fahnøe

15.00 Svensk Dansband med 
Cyril Rasmussen

17.00 Nyheder
18.00 Grøn hverdag
19.00 Fredagscafé med Cyril 

Rasmussen
22.00 Radio Østsjælland siger 

tak for i dag

OPLEVELSER
(Kræver coronapas og billet)
Skovtårnet ved Camp Adven-

ture, Vester Egede: Alle 
dage 10 til 18.

Klatreparken ved Camp Ad-
venture, Vester Egede: Alle 
dage 10-18.

Parken ved Gisselfeld og Pa-
radehuset: Alle dage undta-
get mandag: 10-17.

GeoMuseum Faxe, Østervej, 

Faxe: Hverdage 11-15, lørda-
ge og søndage 10-17.

KulturMuseum Øst, Rådhus-
vej, Faxe: Hverdage 11-15, 
lørdage og søndage 10-17.

Det Blå Marked, Lysholm 
Allé, Haslev: Lørdage og 
søndage 10 til 17.

Faxe Bibliotek og Haslev Bib-
liotek: Mandage 10-17, tirs-
dage 10-16, onsdage lukket, 
torsdage 10-18, fredage 10-
13, lørdag og søndag lukket.

Faxe Ladeplads Miniby, 
Havnevej, Faxe Ladeplads: 
Weekender og ferier: 11 til 
18.

Læsesalen på Faxe Kommu-
nes Arkiver, Drosselvej, 
Rønnede: Mandage og tirs-
dage 10-15.

Haslev Svømmehal: Tirsdag 
6-8 og 15-22, torsdag 6-8 og 
14-17, fredag 7-8 og 15-20, 
lørdag 12.30-16, søndag 9-12.

Faxe Svømmehal: Mandag 7-8 
og 15-18 og 19-21.30, tirsdag 
6.30-8, onsdag 7-8 og 15-17.30 

og 20-22, torsdag 6.30-8, fre-
dag 7-8 og 15-18 og 19-21.30, 
søndag 8.30-12.

Haslev Bowlingcenter: Man-
dag 16-21, tirsdag 14-21, tors-
dag 16-21, fredag, lørdag og 
søndag 14-18. Mulighed for 
at booke aftenåbent.

UDSTILLINGER
Galleri Emmaus, Højskolevej, 

Haslev: Simon Aaen udstil-
ler malerier og skulpturer. 
Onsdag til lørdag 13 til 17. 

Haslev Bibliotek: Torben Sø-
borg og Anders Lund Han-
sen udstiller »digi TALT 
DIGI talt«

UDDANNELSE: For 
få tager turen fra 
Haslev til Faxe for 
at gå på VUC, så nu 
kommer der et nyt 
tilbud til borgere i 
Haslev, der gerne 
vil opgradere deres 
kompetencer - og 
det er samtidig lidt 
af en danmarksny-
hed.

Af Morten Chas Overgaard

HASLEV: Hvert år går vær-
difulde ressourcer til spilde 
på arbejdsmarkedet, fordi 
jobsøgende rundt omkring 
ikke ved, hvad de har af 
muligheder, eller fordi de 
måske mangler den sidste 
motivation til at få taget et 
kursus eller få rakt ud til en 
virksomhed.

Det prøver VUC Storstrøm 
på at lave om på, og nu tager 
de et helt nyt værktøj i brug, 
for at hjælpe voksne ledige 
med at komme i enten arbej-
de eller uddannelse.

- Vi snakker rigtig meget 
om, at universiteterne og de 
store uddannelser skal flyt-
tes ud af København, og at 
der skal være balance, men 
hvad med voksenuddan-
nelserne? Vi har en VUC i 
Faxe, men det tager en time 
og tyve minutter med det of-
fentlige hver vej, hvis man 
bor i Haslev, og derfor laver 
vi nu et forsøg med en pop 
up-uddannelse i Haslev, for-
tæller René Bugge Bertram-
sen, der er uddannelseschef 

på VUC Storstrøm.
Den nye uddannelse fore-

går tirsdage og torsdage på 
Kultunariet i Haslev, og det 
er meningen, at den skal 
hjælpe borgere over 25 med 
at komme enten i arbejde el-
ler i gang med en uddannel-
se, og det er der ifølge René 
Bugge Bertramsen behov 
for.

- Som arbejdsmarkedet ser 
ud i dag, er det rigtig svært 
at komme ud på en arbejds-
plads, hvor tingene foregår 
på skærme, hvis man for 
eksempel ikke er så god til at 
læse. På mange arbejdsplad-
ser skal man kunne læse ret 
hurtigt, og der er også flere 
og flere steder, hvor kommu-
nikationen foregår på en-
gelsk eller digitalt, så de bor-
gere, der ikke har de basale 
ting på plads, har svært ved 
at matche virksomhedernes 
behov, selvom de faktisk er 

eftertragtede, siger han.

Danmarkspremiere
Det er første gang, at VUC 
forsøger sig med en pop 
up-uddannelse, og det er 
ifølge René Bugge Bertram-
sen en hel ny måde at tænke 
uddannelse på.

Når man skal oprette en 
uddannelse et nyt sted, ple-
jer det nemlig at have en 
masse omkostninger, som 
man sparer ved at lave en 
mobil uddannelse.

- Spørgsmålet er, om det er 
nødvendigt at investere en 
masse i mursten for at ska-
be balance i uddannelserne, 
for det synes vi ikke, man be-
høver. Nu åbner vi den her 
pop up-uddannelse, og hvis 
det ikke virker, så har vi 
prøvet det, men det er vores 
forpligtelse at prøve. Hvis 
det her fungerer, så har vi 
til gengæld mulighed for at 

gentage succesen de steder i 
landet, der måtte få brug for 
det, og på den måde håber 
vi på at kunne hjælpe rigtig 
mange borgere, ikke bare i 
Faxe Kommune, men i hele 
Danmark, siger han.

VUC Storstrøm arbejder 
sammen med Faxe Kommu-
ne, for hvis man skal have 
folk i job, så skal man have 
kontakt til virksomhederne, 
og selvom VUC faktisk laver 
efteruddannelsesforløb for 
private virksomheder i Faxe 
Kommune, så er det jobcen-
teret, der har den daglige 
sparring med erhvervslivet.

VUC Storstrøms opga-
ve kommer til at ligge i at 
hjælpe borgerne med at få et 
overblik over, hvad der skal 
til for at få et job eller komme 
i gang med en uddannelse.

- Vi er gode til at hjælpe 
folk med at finde ud af, hvad 
de gerne vil og få motiveret 

dem til at gøre noget ved 
det. Mange gange skal der 
ikke ret meget til for at gøre 
folk kvalificerede til at få en 
praktikplads, et job eller en 
uddannelse, så vi laver en 
plan sammen med borgeren, 
og så kan de tage de mang-
lende kurser eller tage pla-
nen med tilbage på jobcente-
ret, hvor de kan få hjælp til 
at kontakte en virksomhed. 
I den forbindelse vil vi også 
gerne rose Faxe Kommune 
for at støtte op om det her 
projekt og lytte til de ting, vi 
har at sige, lyder det fra ud-
dannelseschefen.

Første åbningsdag på den 
nye pop up-uddannelse er 
tirsdag den 15., hvor man 
kan møde uddannelsens to 
uddannelseskonsulenter og 
en vejleder.

Derfra har uddannelsen 
åbent hver tirsdag og hver 
torsdag klokken 9-15, og 
hvis man er over 25, og gerne 
enten vil i gang med en ud-
dannelse eller ud på arbejds-
markedet, så er det bare at 
møde op.

Haslev får Danmarks første 
pop-up-uddannelse for voksne

René Bugge Bertramsen er stolt af at kunne præsentere pop up-uddannelsen. Foto: Torkild Svane Kraft

» Vi snakker rigtig 
meget om, at univer-
siteterne og de store 
uddannelser skal flyttes 
ud af København, og at 
der skal være balance, 
men hvad med voksen-
uddannelserne?

René Bugge Bertramsen, 
uddannelseschef på  

VUC Storstrøm

Haslev får Danmarks første pop-up-uddannelse for voksne 


