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Kyllingetyv
rev pengeseddel itu
DOM: Marokkansk
butikstyv sendt ud
af landet for anden
gang efter at have
afsonet sin straf for
trusler, hæleri og
tyveri.
VIBY: Den 27. oktober blev en
dag, der skilte sig ud i Superbest i Viby. Det var dagen,
hvor en 27-årig marokkaner
blev taget på fersk gerning i
butikstyveri og bagefter truede en butiksdetektiv med
en frossen kylling.
Nu har marokkaneren fået
sin dom, og den indebærer,
at tyven er blevet sendt ud af
landet, eftersom han i forvejen havde indrejseforbud.
Det er anden gang på få måneder, at han bliver eskorteret til Tyskland. Sidst var 1.
oktober i år, men i slutningen af samme måned var
han altså tilbage med dansk
grund under fødderne.
Han føler sig isoleret i
Tyskland og rejste til Danmark, fordi han har venner
her, fortalte han i grundlovsforhøret, og det var den
forklaring, han henholdt sig
til i retten, hvor han valgte
ikke at sige yderligere.

Ophidset og aggressiv
Ifølge hans egen forklaring
tog han til Viby sammen
med en ven fra Avnstrup.
Penge havde han ingen af,
sagde han, så han lagde den
famøse frosne kylling i sin
rygsæk sammen med en flaske shampoo og nogle rejer
og gik ud af forretningen.
Her blev han passet op af en
kvindelig
butiksdetektiv,
der greb fat i hanken på rygsækken og bad en 27-årige
følge med ind på kontoret.
Marokkaneren var højtråbende, ophidset og aggressiv, fortalte butiksdetektiven, og ophidselsen blev
ikke mindre af, at købmanden tømte marokkanerens
sæk.
Tyven greb kyllingen,
holdt den op i hovedhøjde,
tilsyneladende for at kyle
den efter butiksdetektiven,
men ifølge hende besindede
han sig i sidste øjeblik, så
fjerkræet ramte gulvet i ste-

det for hende.
- Jeg har aldrig oplevet noget lignende, fortalte butiksdetektiven, der ellers har
mange års erfaring.

Hældte sæbe ud på gulvet
Den 27-årige afrikaner var
dog ikke færdig med at afreagere - og det skulle vise sig,
at han ikke var helt så flad,
som han påstod.
Efter at være blevet pågrebet, havde han trukket en
hundredkroneseddel frem
for at betale sig ud af kniben. Den tog han nu frem
igen og rev i mange stykker,
mens han udspyede en masse ord på sit modersmål og
et gebrokkent engelsk, som
butiksdetektiven ikke var i
stand til at tyde.
En anden medarbejder i
forretningen, der var blevet
kaldt ind på kontoret, fortalte, at marokkaneren også
hældte sæbe ud på gulvet, og
han var bange for, at tyven
skulle gå amok.
Selv mente tyven, at han
havde været venlig over for
alle. Han afviste at have truet nogen. To af de tre dommere, der afgjorde sagen,
mente nu, at det var bevist,
at den løftede kylling og
hans efterfølgende løfte om
»at vente på hende, når hun
fik fri,« var at opfatte som
trusler, så det blev han dømt
for.

Gik med stjålen iPod
Han blev også dømt for hæleri, for da han blev anholdt,
havde han en iPod og en
mobiltelefon på sig, som var
stjålet.
I iPod’en var tilmed indgraveret navnet på dens rette ejer. Marokkaneren påstod at have købt begge dele
på ærlig vis af en tjetjener i
Malmø for 500 kroner, men
den måtte han længere ud
på landet med, mente retten.
Fængselsstraffen til den
27-årige blev udmålt til 30
dage. Det svarede til den tid,
han havde siddet varetægtsfængslet, så han blev sendt
til Tyskland kort efter at
have fået sin dom. Og hans
indrejseforbud er nu fornyet
og varer i seks år.
øst

Nytårstur i Lejre
ROSKILDE: Dansk Vandrelaug i Roskilde indleder traditionen tro det nye år med
en nytårstur i Lejre torsdag
den 1. januar.
Turen er på fi re-seks ki-

lometer og går rundt til forskellige seværdigheder. Ved
slutningen af turen vil der
blive budt på en enkelt.
Turen begynder på Lejre
Station klokken 12.15.

Villaskolen med trygge
rammer og kristent livssyn
SKOLE: Roskilde Private Skole er drevet
af Adventistkirken,
men i det daglige er
det først og fremmest tryghed og
nærhed, der er i højsædet.

skolen er lidt som en tryg familie, hvor alle kender hinanden.
I et lillebitte sløjdlokale i

kvistværelset sidder de eneste tre piger i niende klasse,
Emma Møller, Kathrine Sloth og Beant Sandhu, i gang

med et projekt. Emma og
Kathrine har gået på andre
skoler ind til 5.klasse, og for
dem er den store forskel, at

Af Kristian Jørgensen
ROSKILDE: I rækken af villaer på Dronning Sofies Vej
ligger Roskilde Private Skole og gør ikke meget væsen
af sig. Var det ikke for bogstaverne på muren, ville
skolen ligne et familiehus
med en rigeligt stor legeplads.
Huset er opført som skole
i 1948 med klasselokaler i
stuestørrelse forbundet af
en lille gang, hvor kun den
praktiske
stenbelægning
afslører den som skolegang.
Villaidylen er ikke ren
facade, for de 86 elever på

Emma Møller (th.), Kathrine Sloth og Beant Sandhu fra 9.klasse sidder i sløjdlokalet i gang med deres ugeprojekt, som skoleleder Lone Mayntzhusen kigger med på.
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FAKTA
 Selvom Roskilde Private Skole ligner en
villa, blev den bygget
som skole tilbage i
1948. Her købte en
frøken Koch grunden
af kommunen og startede sin egen skole,
der dengang kun benyttede to klasselokaler og et lærerværelse
i stueetagen.
 Skolen blev sat til salg
i 1960’erne, og Adventistkirken købte den i
1968, fordi de ønskede en skole med et
kristent grundlag.
 Lone Mayntzhusen
blev leder i 2007, og
siden er elevtallet steget fra omkring 50 til
næsten 86 elever.

Selvom der ikke er mange kvadratmeter at gøre godt med i den villalignende skole, er der også et skolekøkken, som 7.-8. klasserne her bruger til lidt julebag.

»

Hvis man har brug
for hver dag at argumentere for, at gud ikke
findes, er du måske
kommet på den forkerte
skole, men ellers kan
man mene, hvad man
vil.

 På de fleste klassetrin
er to årgange samlet
i en klasse. Skolen går
meget op i differentieret undervisning.
 Stigningen i elevtallet
skyldes blandt andet,
at en lille gymnastiksal er ombygget
til klasselokaler, så
skolen i dag har seks
undervisningslokaler.

Lone Mayntzhusen,
skoleleder på
Roskilde Private Skole
- Vi kender allesammen hinanden på tværs af klasserne, fordi vi er så
lille en skole, siger Rune Binderup Semey (th.). Han flyttede til skolen i
5. klasse fra en anden privatskole, og en af grundene var, at han ikke
havde så mange lektier, »men det er der i hvert fald her«.

Roskilde Private Skole har et loft på 90 elever og er nem at overse, hvis
man tager en tur ned ad Dronning Sofies Vej. I baghaven er der dog
noget plads at boltre sig på.
Foto: Kenn Thomsen
alle har det rart med hinanden, og at »man godt kan
snakke med dem i 8. og 7.«
- Her på denne her skole
elsker alle de små børn os
bare, og de føler sig godt tilpas, når vi morgenpasser,
siger Emma Møller.
Flere af de ældre elever
har småjob enten i skolens
morgenpasning, hvor de tager sig af de mindste, eller i
skolens sfo, hvor de hjælper
til om eftermiddagen.

Det er en hjælp, som kræver forholdsvis meget administration, men for skoleleder Lone Mayntzhusen er
det vigtigste, hvad eleverne
får ud af det i form af gode
relationer og ansvar.

Kristent livssyn
Skolen lægger stor vægt på
elevernes trivsel og et godt
miljø. Det er en ret universel
værdi i skolesystemet, men
på Roskilde Private Skole

De andre skoler
DAGBLADET sætter i en serie skoleportrætter luppen over nogle af de mindre, anderledes skoler, der
går uden om normerne for skolegang og undervisning.

bliver det alligevel håndhævet lidt anderledes.
Grundreglen er, at man
»skal være mod andre, som
man ønsker, andre skal
være mod en selv«. Ordene er hentet fra Biblen, for
skolen er drevet af Syvende
Dags Adventistkirken og
bygger på et kristent livssyn. Adventisterne adskiller sig ved at have helligdag
om lørdagen og bruge voksendåb, men man skal ikke
være adventist for at gå på
skolen.
- Vi har fuld forståelse for,
at andre kristne tænker
anderledes. Her på skolen
har vi mange børn, der har
tilknytning til folkekirken,
og det er ikke noget, vi har
brug for at tale om, siger
Lone Mayntzhusen.

Ingen troskrav
Det kristne grundlag viser
sig i skoledagen ved, at der
er morgenandagt hver dag,
som kan bestå af et vers fra

Biblen og en morgenbøn.
Midt på dagen er hele skolen
samlet for at synge, men det
kan både være kristne sange, årstidssange eller andet.
Flere forældre på skolen
er ateister, men er samtidig
åbne for, at deres børn får
forskellige input.
- Man behøver ikke at
være kristen for at gå på
skolen, men man skal selvfølgelig kunne acceptere og
respektere, at det er sådan.
Hvis man har brug for hver
dag at argumentere for, at
gud ikke findes, er du måske kommet på den forkerte
skole, men ellers kan man
mene, hvad man vil. Langt
de fleste vælger os på grund
af fagligheden, trygheden
og omsorgen for deres børn,
siger Lone Mayntzhusen og
medgiver, at der må være en
form for kristen påvirkning
på skolen.
- Der er jo al mulig påvirkning, man bliver bombarderet med gennem livet. Børn

kan sagtens håndtere, at
sådan gør vi på skolen, og sådan gør vi derhjemme. Det
kan de sagtens forholde sig
til, siger hun.
Lone Mayntzhusen er selv
adventist, og det er flere af
lærerne også, men der er
også en katolik, en mormon
og folkekirkemedlemmer.
- Vi vil kigge på, om man
har et kristent værdigrundlag, for det vil ikke give mening, når man skal stå for
morgenandagten, hvis man
ikke forstår værdigrundlaget, siger skolelederen.

og legenden om ønskedyret
11.45 og 16.00: Pingvinerne fra
Madagascar
12.00, 14.00, 16.15 og 18.15: Antboy: Den røde furies hævn
13.45 og 20.15: Dum og dummere 2

14.00: Pingvinerne fra Madagascar 3D
15.00 og 21.00: Hobbitten: Femhæreslaget 3D
15.45: Exodus: Gods and Kings
16.15, 18.30 og 21.00: All Inclusive

Nærhed giver kvalitet
Skolen går i høj grad op i det
faglige og har fået udmærkelse for deres evne til at
undervise særligt begavede
børn. Alligevel har de ikke
lige så lange skoledage som
folkeskolen og starter ikke
fremmedsprog tidligere.
En stor del af forklaringen
er, at skolen tror meget på
differentiering af undervis-

ningen, men Lone Mayntzhusen tror også, at nærheden spiller en vigtig rolle.
- Hvis man har et godt miljø og trivsel, bliver undervisningen mere effektiv. Vi
har en lidt lav klassekvotient, og det kan give mere effektivitet og tid til det enkelte barn, siger skolelederen,
der har omkring 18 elever i
hver klasse.
For at værne om det trygge
miljø ser hun også altid på
overskuddet i klassen, når
der kommer nye elever til.
De får altid en uges prøveperiode for at se, om skolen
er den rigtige for eleven og
omvendt.
- Det går begge veje. Vi vil
gerne sikre os, at barnet
passer ind fagligt og socialt,
men vi vil også gerne være
åbne med, hvem vi er, og vi
vil ikke sælge nogen kat i en
sæk, siger Lone Mayntzhusen.

TID OG STED
MANDAG

10.00-20.30: Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15, Roskilde: Roskilde Boldklubs
julestævne.
16.00-20.00: Skibakken i Hedeland holder åbent.

TIRSDAG

10.00-18.00: Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15, Roskilde: Roskilde Boldklubs
julestævne.

BIOGRAFER
Kino Ro’s Torv
Mandag-tirsdag
11.45: Familien Jul
11.45 og 13.45: Klokkeblomst

18.15: The Hunger Games:
Mockingjay del 1
18.45: Stille hjerte
20.30: Exodus: Gods and
Kings 3D
21.00: De satans chefer 2

