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gælde i 2021, når det igen bliver mu-
ligt for eleverne at tage i teateret,
og indtil Midttrafik genindfører
gruppebilletterne.

Døgnindsats for socialt
og psykisk udsatte
I Lolland vil man nu gøre en indsats
for at forbedre vilkårene for borgere
med psykiske og sociale udfordrin-
ger. 1. februar åbner en ny akuttele-
fon, hvor voksne borgeremed psyki-
ske og sociale udfordringer og deres
pårørende kan få rådgivning i akutte
situationer, også uden for kommu-
nens normale åbningstid. Derudover
kan henvendelserne ske helt ano-
nymt. Borgerne kan få en personlig
uforpligtende samtale, hvor de selv
bestemmer emnet. Rådgiveren vil
sammenmed borgeren eller den på-
rørende forsøge at indkredse, hvilket
behov for hjælp der er, og omnet-
værk eller fagpersoner skal inddra-
ges, så situationen ikke udvikler sig
eller fører til nye udfordringer.

Enzymer og kemikalier
i skolen

Hvordan kan enzymer fra na-
turen erstatte kemikalier i

industrien?Det under-
søger forskere i avan-
cerede laboratorier
i internationale
virksomheder – og
det samme skal
elever i Gladsaxe
nu i gangmed. Til
foråret kan skolebør-

nene trække i de hvide
kitler. Kommunenhar

nemlig indgået et partner-
skabmedLIFEFonden. LIFE,

der står for Læring, Idéer, Fascination
ogEksperimenter, vil styrke natur-
fagsundervisningen på skolerne. Det
sker blandt andet ved hjælp af LIFE’s
mobile laboratorier. Undervisnings-
forløbene og faciliteterne er gratis for
skolerne at anvende, da de uddeles
sombevillinger fra LIFEFonden.

Budkrig om byvandring
Kunne du tænke dig at komme en tur
på byvandring og høre historier om
Køge,mens du samtidig giver til en
god sag? Så er det baremed at finde
hammeren frem og slå hul på spare-
grisen. Køge Kommune har nemlig
doneret to byvandringer til fordel
for Danmarks Indsamling 2021. Alle
kan byde ind på byvandringerne på
online-auktionshuset Lauritz.com,
hvorman kan komme i budkrig om
byvandringen.

TEATERTUREN OVERLEVER
Når skolerne åbner igen, skal det
være muligt for eleverne at komme
i teateret. Derfor vil Aarhus’ kul-
turrådmand Rabih Azad-Ahmad
(R) forlænge muligheden for gratis
transport for skoleklasser, så snart
restriktionerne bliver
lempet. På grund
af restriktioner-
ne i offentlig
transport var
det allerede
inden skole-
lukningerne
ikke muligt
for skolerne at
reservere grup-
pebilletter hos
Midttrafik. Derfor
blev mange teater-
ture aflyst, indtil rådman-
den i september 2020 indførte en
pulje på 150.000 kroner til at betale
for transporten til teatrene. Puljen
gjaldt til udgangen af 2020 og dæk-
ker udgifterne til en bus, taxa eller
lignende, hvis det ikke er muligt
at benytte offentlig transport. Nu
bliver puljen forlænget til også at

3.700
ejerlejligheder i Aarhus Kommune er forældrekøb. Detejerlejligheder i Aarhus Kommune er forældrekøb. Det

svarer til hver ottende ejerlejlighed i kommunen. Aarhus ersvarer til hver ottende ejerlejlighed i kommunen. Aarhus er
dermed den kommune med den højeste andel af forældre-dermed den kommune med den højeste andel af forældre-
køb, viser ny analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervs-køb, viser ny analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervs-

råd, Cevea og Aarhus Universitet.råd, Cevea og Aarhus Universitet.
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LYSFEST BLIVER
TIL LYSGLIMT
Den årlige lysfest i Svendborgmå nu
nydes imindre bidder og over en hel
måned. Altmå nemlig gentænkes i
corona-restriktionernes navn. Nor-
malt afvikles Lysfesten i starten af
december, men på grund af corona
har øvelsen været at få spredt begi-
venheden ud over lang tid, så det bli-
ver en corona-sikker version.Med en
månedlang lysglimt-udstillingmed
deltagelse af kunstnere fra hele lan-
det er der lagt op til en smuk oplevel-
se, der kan nydes i små bidder i løbet
af hele februar. Lysdekorationerne er
skabt af en blanding af lejere på Fre-
deriksø og en række danske kunst-
nere samt forskellige lokale aktører.

BORGMESTERBREV OG
SALAMIMETODER
Nu er det gået for vidt med den
trafikale ”salamimetode” iMidt-
jylland. Borgernesmulighed for at
komme fra A til B er gradvist blevet
forringet, og nu lægges der op til
flere nedskæringer. Sådan lyder
budskabet til Midttrafiks besty-
relse fra de to V-borgmestre Hans
Østergaard fra Ringkøbing-Skjern
og Lars Krarup fra Herning. De
har sammen skrevet et borgme-
sterbrev, der opfordrerMidttrafik
til at droppe en foreslået nedlæg-
gelse af X-busruten Ringkøbing-
Herning-Silkeborg-Aarhus. ”Uan-
set passagertal harMidttrafik en
samfundsforpligtelse til at tilbyde
velfungerende, kollektiv transport.
Og en forringelse af servicen vil kun
yderligere reducere passagertallet,”
lyder det blandt andet i brevet.

LEDELINJER GØR
LIVET LETTERE
Nye ledelinjer skal gøre livet lettere
for Koldings blinde og svagtseende.
Kommunen har indkøbt 3.200 nye
fliser, der har ledelinjer i belægnin-
gen. De skal installeres i gågadesy-
stemet, så blinde og svagtseende selv
kan finde vej og gå en tur i den gamle
bykerne. Fliserne i ledelinjerne er
som de første i Danmark fremstillet
af en ny type ”grøn” cement, som ud-
leder væsentligtmindre CO2 end tra-
ditionel cement. Ledelinjerne består
af fliser i størrelsen 30x30 cm, som
har en særlig overflademed riller
og knopper, som de blinde kan følge
med deres blindestokke.
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GÅ-FÆLLESSKABER TIL DEN
KORTE ELLER LANGE TUR
Hvorfor gå alene, når vi kan gå sammen? Et nyind-Hvorfor gå alene, når vi kan gå sammen? Et nyind-
gået partnerskab skal i Holstebro tilbyde små gå-gået partnerskab skal i Holstebro tilbyde små gå-
fællesskaber til mennesker, der på grund af funk-fællesskaber til mennesker, der på grund af funk-
tionsnedsættelse er blevet fysisk inaktive. Det kantionsnedsættelse er blevet fysisk inaktive. Det kan
både være korte ture på én til to kilometer eller læn-både være korte ture på én til to kilometer eller læn-
gere ture, hvis deltagerne har mod på det. Turenegere ture, hvis deltagerne har mod på det. Turene
arrangeres af en til to gå-værter, som bliver instru-arrangeres af en til to gå-værter, som bliver instru-
eret i at skabe en tryg og corona-sikker gåtur, dereret i at skabe en tryg og corona-sikker gåtur, der
overholder sundhedsmyndighedernes anbefalin-overholder sundhedsmyndighedernes anbefalin-
ger på det givne tidspunkt. Partnerskabet er skabtger på det givne tidspunkt. Partnerskabet er skabt
mellem Kultur & Frivillighuset, Holstebro Kommunemellem Kultur & Frivillighuset, Holstebro Kommune
og Bevæg dig for Livet – Løb & Gang. Projektet erog Bevæg dig for Livet – Løb & Gang. Projektet er
en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen mellemen del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen mellem
Holstebro Kommune og idrætsorganisationerneHolstebro Kommune og idrætsorganisationerne
DIF og DGI. Her er et af målene at få 5.000 flereDIF og DGI. Her er et af målene at få 5.000 flere
aktive voksne i kommunen inden 2023.aktive voksne i kommunen inden 2023.
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