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SKÆLSKØR: I Eggeslevmagle Sogn har de 
bedrestillede forenet sig om at levere en 
a to Tdr. Rug hver til Bagerne, hos hvem 
smaafolk saa kan erholde udleveret 

Brød til 30 a 35 Øre under den gangbare Pris. Prisforskellen 
betaler de, der har leveret Rugen. Udleveringen af de billige 
Brød begynder senest 1. Februar.

*
SLAGELSE: I Tilslutning til Hr. Købmand Kaarsbergs Tilbud 
om Saasæd til en rimelig Pris a 10 Øre pr. Pund til mindre 
Jordbrugere, saa tillader Undertegnede sig at opfordre de 
af Sct. Mikkels Landsogns Beboere, der ligger inde med ri-
gelig Saasæd – saavel Byg som Havre – til at afhænde et vist 
kvantum til forannævnte Pris. Undertegnede, der paatager 
sig Fordelingen af Sæden, modtager Tilbud om Levering og 
Andragender om at erholde Saasæd. Raahauge, Maskinfa-
brikant, Jernbjerg.

*
KORSØR: En stærk Kanontorden, der ogsaa hørtes i Korsør, 
fi k forleden Husene i Nyborg til at ryste og vinduerne til at 
klirre og opskræmte letbevægelige Sind. Det var imidler-
tid blot Storebæltseskadren, der holdt Skydeøvelse, og i den 
klare Frostluft hørtes Drønene jo særlig kraftigt.

KORSØR: I Gaar nedbrændte Stuehuset 
med Butik og Restaurant ved Vemmelev 
Bageri. Da ilden opstod, sov Bagerme-
ster Olsen til Middag. Han maatte saa 

hurtigt ud, at han ikke fi k sin Tegnebog med sig. Den laa un-
der Hovedpuden og indeholdt 160 Kr. Falck fra Slagelse fi k 
hurtigt Slukningsarbejdet i Gang, takket være at Vemmelev 
By efter at have faaet det nye Vandværk er velforsynet med 
Vandopstandere, der tilmed leverer Vandet med udmærket 
Tryk.

*
KORSØR: 17 Graders Frost var den laveste Temperatur i Nat 
ved Korsør Havn.

*
KORSØR: I Dag er Forholdene her ved at falde i Leje igen oven 
paa Snestormen. Togforbindelserne, der i Gaar og i Aftes 
naaede op paa fl ere Timer, kunne i Morges og Formiddag 
regnes i Minutter. Paa Overfarten blev der nok at gøre i Dag 
med at faa de mange Godsvogne over, som havde samlet sig 
sammen paa begge Sider af Bæltet. Paa Korsør-Lohals Ru-
ten sejler »Tranekær« atter i Dag. Isen har endnu ikke voldt 
større Géne her, der har været samlet en del Grødis i Hav-
neindløbet, men den er nu gaaet til Søs. Paa Landevejene er 
Vanskelighederne ogsaa til dels overvundne.

*
KORSØR: Til Snerydningen har Kommunen og Havnen i 
Morges antaget 53 Mand, 4 Lastbiler og 5 Hestekøretøjer.

*
SKÆLSKØR: Falck var i Gaar Eftermiddag paa Kviejagt i Eg-
geslevmagle. Det var en Kvie fra Annebjerggaardens besæt-
ning, der havde taget Udgangsbillet, og den var saa vild, at 
det var umuligt at nærme sig den. Jagten blev derfor af kort 
Varighed, da man maatte gribe til den Udvej at skyde Dyret.

SKÆLSKØR: Turen med Isbaad fra Stigs-
næs til Agersø i Gaar varede ca. 1 Time. 
Isen var paa Stigsnæssiden spejlblank 
og glat, men der kom nogle bløde Huller 

i den, som man risikerede at stikke Benene i. Omtrent midt-
vejs i Sundet gik man i Baadene og roede over til den faste Is 
paa Agersøsiden. Her er Isen mere stærk. Issituationen har 
i øvrigt ikke forandret sig i Dag. Isbaadstransporten fort-
sættes. Agersøfolkene er i Dag alle optaget af at stange Aal 
paa Isen. Isskruningerne har begyndt at vise sig forskellige 
steder bl. a. ved Bisserup.

*
KORSØR: Medlemmer af Ungdomskorpsene holdt i gaar nyt-
årsparade. Kl. 10 mødtes de mange unge i Korsør kirke, hvor 
pastor Werner Ussing prædikede. Derefter gik deltagerne 
gennem byen til pladsen foran rådhuset, hvor nytårspara-
den sluttede.

HASHØJ: For anden gang på et år forlader 
Ejnar Trosbjerg (V) kommunalbestyrel-
sen. Og for anden gang er begrundelsen 
et lønnet halvdagsjob som offentlig vur-

deringsformand.
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VED OLE G. NIELSEN

Det stod 
i de gamle aviser

Gode gerninger giver 
gysser til verdens fattige

350 af de knap 400 Xclass-elever gik i går i samlet trop fra klasselokalerne på Willemoesvej og til biblioteket i Stenstuegade for at afl evere god-
hedsbeviser - her er de unge i Oehlenschlægersgade.  Foto: Jens Christian Bachmann

GODE GERNINGER: 
350 Xclass-elever 
fik i går udleveret 
beviser på, at de er 
parate til at give 
andre en hjælpen-
de hånd, som de 
har gjort forløbne 
uge. Og de gode 
gerninger er ikke 
blot kommet mod-
tagerne til gode - de 
betyder også ekstra 
penge til Danmarks 
Indsamling 2015.

Af Jens Christian Bachmann

SLAGELSE: Eleverne i kom-
munens Xclass - op imod 400 
i alt - har i den forløbne uges 
tid været gode, rigtigt gode.

Det er ikke, fordi de unge 
ligefrem render rundt med 
glorier over hovederne, men 
de har hjulpet og hygget med 
ældre, samlet skrald, spillet 
fodbold med fl ygtninge og 
på fl ere måder samarbejdet 
med Julemærkehjemmet i 
Skælskør, Røde Kors og lig-
nende organisationer.

Meningen med det hele har 
været at få eleverne »ud over 
kanten« og gøre dem bevid-
ste om, at de faktisk kan 
gøre en forskel i dagligda-
gen, og det er tilsyneladende 
lykkedes.

- Når man sådan hjælper 
andre i en uges tid, kommer 

man også meget mere til at 
tænke på, hvordan man kan 
gøre det i andre situationer, 
altså når det ikke lige fore-
går som en del af et projekt, 
mener Maria Kamilla Han-
sen, en af eleverne.

Maria brugte ugen på at 
hygge med de ældre på Leve-
hjemmet i Slots bjergby - og 
hjulpet sin mor med at gøre 
rent og lave mad.

- Det har været en oplevel-
se at være sammen med de 
ældre - på godt og ondt. Nog-
le af dem er demente, andre 
har ingen familie i nærhe-
den, så de var rigtigt glade 
for, at vi var der - og spurgte 
da også interesseret til vores 
liv og hverdag, fortæller Ma-
ria Kamilla Hansen.

Godhed genererer gysser
De unges godhed og uegen-
nyttige gerninger har ikke 
bare forsødet tilværelsen for 
dem, som de er umiddelbart 
er kommet til gode. Også an-
dre får nemlig glæde af ind-
satsen.

- De unge har alle fået et 
eller fl ere beviser på indsat-
sen i ugens løb - godhedsbe-
viser kalder vi dem - og dem 
afl everer alle på biblioteket i 
dag, og for hvert godhedsbe-
vis, de unge afl everer, done-
rer Ole Kirks Fond 25 kroner 
til Danmarks Indsamling, 
forklarer en af Xclass’ kon-
taktlærere, Kenneth Kirke-
by.

- Nogle afl everer et, andre 
fem, og sammenlagt tror 
jeg, vi kommer op på mellem 
10.000 og 15.000 kroner fra 
fonden, som så gives videre 

til modtagerne, fortsætter  
han.

Kontaktlærer K. Kirkeby 
kan også fortælle, at ugens 

projektarbejde har været en 
øjenåbner for eleverne. Men 
ikke kun for dem.

Projekt en øjenåbner
- De har virkelig fået øjnene 
op for, at det kan betale sig 
at gøre gode ting - man får 
det også bedre med sig selv 
- men det har været lige så 
meget en øjenåbner for os 
lærere, hvilket engagement 
eleverne har lagt for dagen. 
Af og til er det nødvendigt 
virkelig at motivere den her 
aldersklasse til at gøre no-
get, men det har vi slet ikke 
skullet gøre med projekt-
arbejdet. De har bare selv 
villet det her, og det er fanta-
stisk, siger han.

- Det er næppe sidste gang, 
vi har sådan et projekt, tilfø-
jer Kenneth Kirkeby.

Maria Kamilla Hansen er en af de unge, der har hjulpet andre i for-
gangne projektuge - og har lært af det. Hun var bl. a. på Levehjem-
met i Slots Bjergby, hvor hun var med til at gøre hverdagen mindre 
ensom for nogle af beboerne.  Foto: Jens Christian Bachmann

» Af og til er det 
nødvendigt virkelig 
at motivere den her 
aldersklasse til at gøre 
noget, men det har vi 
slet ikke skullet gøre 
med projektarbejdet. 
De har bare selv villet 
det her, og det er fan-
tastisk.

Kenneth Kirkeby,
kontaktlærer


