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Hvalsø Bio, Skibby Kino

Alle forestillinger og arrangementer aflyst indtil videre

Haveredskaber
stjålet fra
fritidshus
HERSLEV: Alt er gennemrodet efter et meget uvelkomment besøg i et fritidshus
på Bognæsvej ved Herslev.
Tyven er kommet ind ved at
opbryde vinduet ind til køkkenet og har derefter været
overalt i huset.
Her har han stjålet en plæneklipper, en Bosch hækkeklipper og en Bosch kantklipper.
Desuden har tyven nappet
en porcelænsko.
Indbruddet er sket i tidsrummet fra onsdag klokken
12 til lørdag morgen.
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Mads Pedersen ved Roskilde Domkirke.

Film skudt
med VMmesteren
FILM: VisitFjordlandet har skudt
en film med verdensmestren Mads
Pedersen. Filmen
skal vises som
optakt til Tour de
France næste år.
LEJRE: Forrige uge havde
Fjordlandet gen-visit af en
sportsatlet i verdensklasse.
Den 24-årige lokale verdensmester i landevejscykling,
Mads Pedersen, medvirkede
nemlig i en kampagnefilm
produceret af VisitFjordlandet. Filmen skal bruges som
optakt til Tour de France
Grand Depart 2021.
Det er vist ikke gået no-

gens næse forbi, at den 108.
udgave af Tour De France,
og ikke mindst verdens
største cykelløb, starter i
Danmark. Det er første gang
nogensinde, at løbet besøger
Danmark, og der er tre etaper på programmet.
Lørdag den 3. juli 2021
starter 2. etape ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
Herefter fortsætter ruten
bl.a. til den UNESCO-bevarede Roskilde Domkirke,
gennem dele af Nationalpark Skjoldungernes Land
og ned ad Danmarks længste allé, Ledreborg Allé i Lejre, videre op forbi Gevninge
og Rye og over Munkholmbroen.
Selvom der er over et år til
tour-starten, så forbereder

Verdensmesteren i landevejscykling, Mads Pedersen i fuld fart ned ad Ledreborg Allé i sin regnbuefarvede
VM-trøje. Han har tidligere boet i Lejre by, nærmere bestemt Åvang. 
Foto: VisitFjordlandet
VisitFjordlandet sig allerede nu på den store sportsbegivenhed og folkefest.
Optaktsfilmen med Mads
Pedersen bliver lanceret
til august i forbindelse med
Tour de France 2020 og er
»en fantastisk mulighed for
at vise hele verden, hvad
Fjordlandet har at byde på«,
fortæller projektchef for
VisitFjordlandet, Thomas
Mahler:
- Vi er utrolig glade for
samarbejdet med Mads
Pedersen. I to dage har vi

På picnic med picnic-kurv
LEJRE: På torsdag den 21. maj
kan man komme til Hegnsholt på Lejrevej 52 og hente
en picnic-kurv med masser
af gode råvarer til en tur ud
i Nationalpark Skjoldungernes Land.
Man kan hente kurven
klokken 12-12.30, og hver kuvert koster 125 kroner (minimum to kuverter).
Picnickurven er komponeret af de dygtige kokke Tine
Galatius og Joachim Randrup, aka Den Dybe Tallerken.
Hegnsholt laver en liste med væld af gode pic-

nicspots i den skønne natur
i og omkring NationalParken, bl.a. langs Skjoldungestien, Boserup Skov og Bidstrupskovene, alle indenfor
cykelafstand af Hegnsholt.
Blandt andet vil turflorslagene omfatte steder med
bålpladser.
Eller man kan køre til Ejby
Ådal, eller et andet smukt
sted.
Råvarerne
stammer
blandt andet fra Hegnsholts
egne frilandsgrise, Godis
Grønt, Folkets Madhus/Michael Museth, Søren Brandt
Wiuff, Skyttegårdens Øko-

logiske Østershatte, Mejnerts Landbrug, Vibe Økologi
- Byrial med flere.
»Stik næsen i mulden,
find vilde urter, tag bad i en
skovsø, far vild i løvskoven,
hils på landbrugets helte,
smag på æg, gris og grøntsager tryllet om til en dejlig
frokost pakket i en kurv,
som du kan tage med til et af
områdets fine picnicspots«,
hedder det fra Hegnsholt.
Der vil være turforslag
med bålpladser.
Man kan bestille på mobil
3068 8002.

filmet med Mads, hvor han
har cyklet ruten i Fjordlandet, og det har været en fornøjelse at arbejde sammen
med ham. Prikken over i’et
er selvfølgelig også, at Mads
selv kommer her fra området og kender vejene, siger
Thomas Mahler.
- Der bliver tale om en film,
som kommer til at vise vores
rute igennem Roskilde- og
Lejre kommune samtidig
med, at vi sætter spot på
nogle kulturseværdigheder
og naturperler, der er under-

vejs på ruten, tilføjer han.
Mads Pedersen bor i dag i
Holbæk, men har blandt andet tidligere boet i Lejre by,
nærmere bestemt Åvang.
Han ser også meget frem til
sommeren 2021:
- Jeg glæder mig utrolig
meget at se den færdige film
og ikke mindst til at køre
Grand Depart i Fjordlandet
næste sommer. Det er helt
specielt, at ruten går igennem mit eget nærområde,
siger Mads Pedersen.

vistar

Mange effekter stjålet
fra hus i Lyndby
LYNDBY: Masser af indbo
og haveredskaber er blevet
stjålet fra en bolig på Hornsherredvej ved Lyndby.
Det triste syn, der mødte
ejeren ved hjemkomst, var
allerede en kendsgerning
ved hoveddøren, der stod
åben - her har der kunnet
konstateres anlægsmærker
på dør og dørkarm.
Og overalt i huset var der
spor efter gerningsmandens
færden - skabe og skuffer
var gennemrodet i alle rum.
Der er stjålet en porce-

læns-figur af svinedrengen,
en anden porcelæns-figur,
to porcelænsfigurer af isbjørne, en lampe, et Philips
tv, en soundbar af mærket
Sonos, en lampe fra stuen,
og en flydedragt.
Af maskiner er der stjålet
en Dewalt kombi-sav, en Stihl højtryksrenser, en Stihl
motorsav, et Stihl kombisæt
og en Stihl buskrydder.
Indbruddet er sket i tidsrummet fra torsdag klokken
17 til fredag morgen.

