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TORSDAG 9/10
Klokken 19.00 i kantinen på
Jyllinge Skole. Grundejerfore-
ningen “Det Ny Jyllinge” invi-
terer borgerne til et dialogmø-
de omkring Jyllinges rolle i
den kommende kommune-
plan. Blandt andet vil Roskil-
de-politikere Torben Jør-
gensen og Evan Lynnerup
komme med hver deres ind-
læg.
ONSDAG 8/10
Klokken 14.30 i Jyllinge
Præstegaard. Vilhelm Stender
holder foredrag.
SVØMMEHALLEN:
Mandag: kl. 10.00 - 12.00 &

15.00 - 18.00Tirsdag: kl. 06.15 -
08.00 & 10.00 - 12.00Onsdag:
kl. 10.00 - 12.00 & 15.00 - 22.00
Torsdag: kl. 06.15 - 08.00 &
10.00 - 12.00Fredag : Lukket-
Lørdag og søndag: kl. 08.00 -
13.00
VÆRESTEDET:
Kirkebjergvej 8, Jyllinge: Hver
tirsdag kl 9.45-11.45: “I gang
hvor du bor”. Motion for folk
over 60 år.
BABY-RYTMIK
baby rytmik i Gundsømagle
Kirke. Gruppen mødes ti gan-
ge fra den fra klokken 12.00 til
cirka 13.30, hvor der synges,
vugges, danses og leges. Til-
melding til Line Skovhaug på
21 24 63 93 ellermail på
line@skovhaug.dk

I ugens løb

JYLLINGE: Fredag den 10. ok-
tober åbner Fjordmuseet end-
nu engang dørene for Gundsø
Kunstforenings årlige udstil-
ling. 

Denne gang deltager 10
kunstnere, med en bred vifte
af malerier, både olie-, akryl-
og akvarelmalerier, og en en-
kelt udstiller keramik. Grup-

pen Gundsø Kunstforening
2008 består af 10 garvede
kunstnere som har malet og
udstillet i årevis, og en del er
kendte navne i Roskilde kom-
mune. Tre af kunstnere er nye i
foreningen. 

Udstillingen åbnes ved ferni-
sering fredag den 10. oktober
klokken 16.00-18.00, hvor
museet er vært ved en lille for-
friskning. Her er det også mu-
ligt at møde de aktuelle kunst-
nere. Alle er velkomne.

Vinterudstilling
hos kunstforening

JYLLINGE: I anledning af San-
gens År inviterer Jyllinge Bibli-
otek til sangaften torsdag den
9. oktober klokken 19.30.

Jyllingevalsen, Gundsøvisen
og Sangen om Gundsø er på
repertoiret foruden mange
andre dejlige sange fra den
danske sangskat. Sangene syn-

ges til akkompagnement af
musikere fra den lokale sang-
forening Unoderne.

Aftenen byder også på en
kort præsentation af kompo-
nisten C.E.F. Weyse og visedig-
teren Sigfred Pedersen –   beg-
ge har haft tilknytning til lo-
kalområdet. Gratis billetter
kan bestilles/afhentes på Jyl-
linge Bibliotek. 

Sangaften
står for døren

JYLLINGE: Onsdag den 22. ok-
tober klokken 19.30 er der et
foredrag om menneskehjer-
nen i Hellig Kors Kirke i Jyllin-
ge.

Foredragsholder hjernefor-
sker og psykiatristuderende
Peter Lund Madsen, som er én
af landets mest kendte læger.
Mange kender sikkert afte-
nens foredragsholder ikke
mindst fra sit showprægede

samarbejde med broderen,
skuespiller Anders Lund Mad-
sen. Samarbejde om at for-
midle viden om hjernen og
dens funktion og betydning
på en populærvidenskabelig
facon. 

Billetter a 50 kroner kan
købes på kordegnekontoret,
Bygaden 23, Jyllinge mandag -
fredag 10.00-13.00 og torsdag
også 16.00-18.00 og i Kvickly,
Jyllingecentret. På foredrags-
aftenen åbnes dørene til Hel-
lig Kors Kirke klokken 18.45.

Nyt foredrag i

Hellig Kors Kirke

GUNDSØMAGLE: Inga Knud-
sen fra Gadstrup udstiller på
Gundsømagle Bibliotek fra
mandag den 29. september til
torsdag den 30. oktober.

Hun maler, fordi hun holder
meget af at fordybe sig og eks-
perimentere med forskellige
materialer at gribe nuet og
forevige det på lærred med
akryl, ofte med collageteknik.

For Inga opstår motivet i det
enkelte maleri spontant i
løbet af maleprocessen og alle
hendes malerier er uden titel,
da hun ønsker at beskueren
går på opdagelse og finder sit
eget motiv. Inga Knudsen er
medlem af KunstnerGruppen-
Roskilde og har tidligere ud-
stillet bl.a. i Kulturhuset Ros-
kilde og Kunstbutikken Køge.

Malerierne kan ses i bibliote-
kets almindelige åbningstid.

Udstilling på
biblioteket

JYLLINGE: Tirsdag formiddag
klokken 12.53 fik politiet en
anmeldelse om et indbrud i en
villa på Uranusvej i Jyllinge. 

Et vindue blev opbrudt og fra
stedet blev stjålet en bærbar
pc’er, en computer og et kame-
ra.

Indbrud i villa

Af Kenneth Tanzer

JYLLINGE: Roskilde har ikke
nogen, men Ramsø har én, og
nu får Jyllinge også én. 

Der er tale om en privat dag-
plejer, og kvinden bag den
selvstændige pasningsord-
ning hedder Camilla Vesterga-
ard-Jensen. 

Den uddannede pædagog
har tidligere været kommu-
nalt ansat i en vuggestue i Ros-
kilde og hos Børnehuset
Skovly i Jyllinge, men efter
måneders betænkningstid har
hun besluttet at gå sin egen vej
og blive privat dagplejer. En
beslutning, som ikke møder
klapsalver i Roskilde Kommu-
ne.

Billigere for forældrene
- Nej, de er bestemt ikke glade
for mit valg. De har godkendt
mig som selvstændig, men
gennem hele processen har de
ikke været særlig samarbejd-
svillige. Faktisk prøvede de at
tale mig fra det, og de forklare-
de mig, at den private dagple-
jer fra Ramsø havde en svær
start. Hende har jeg efterføl-
gende talt med, og det billede
kan hun slet ikke genkende. Vi
er jo konkurrenter til kommu-
nens pasningsordning, så det
er nok årsagen til deres negati-
ve holdning. Det er i hvert fald
mit bud, siger Camilla Vester-

gaard-Jensen fra Jyllinge.
Hun er i princippet allerede

klar til at tage imod børn i sit
hjem på Lindevej 15 i Jyllinge,
og i øjeblikket er hun på udkig
efter fire børn. Prisen pr. barn
er 1950 kroner pr. måned in-
klusiv kost og bleer. En pris,
som er billigere i forhold til
kommunens ordning.
- Fra den 1. januar næste år, så
bliver min pasningsordning
470 kroner billigere i forhold
til en almindelig dagpleje-
plads. Derudover skal Roskil-
de Kommune give 75 procent i
støtte til de forældre, som væl-
ger at få deres barn passet hos
mig, så jeg er godt tilfreds med
den økonomiske del. Som pri-
vat dagplejer får jeg også selv
en bedre løn, men det er ikke
drivkraften for mig. Jeg glæder
mig bare til at stå på egne ben
og være min egen chef, siger
Camilla Vestergaard-Jensen.
- Hvad kan du tilbyde forældre-
ne, som en kommunal dagplejer
ikke kan?
- Jeg kan give forældrene en
større fleksibilitet og medbe-

stemmelse i deres børns hver-
dag. Som privat dagplejer vil
jeg strække mig langt for at
imødekomme forældrenes
behov. Det gode ved denne
ordning er, at forældrene væl-
ger mig og ikke omvendt. Når
jeg får et opkald fra et interes-
seret forældrepar, så vil jeg na-
turligvis tage et møde med
dem, så vi fra starten kan lære
hinanden at kende, siger hun.
- Hvordan tror du, at de andre
dagplejere vil se på dig?

Starter en lavine
- Jeg er helt sikker på, at der
ikke vil blive kigget ned til
mig. Jeg har allerede talt med
nogle dagplejere, og de har in-
gen problemer med mit valg.
Faktisk siger rygtet, at jeg vil
starte en lavine af kommunale
dagplejere, som ønsker at bli-
ve selvstændige. Jeg tror også,
at mange vil få øjnene op for
nogle nye og bedre arbejdsvil-
kår. I Jylland er det vist allerede
udbredt med private dagple-
jere, siger en glad Camilla
Vestergaard-Jensen.

- Og hvordan vil kommunen se på
dig?
- Både jeg og kommunen ser
frem til et godt samarbejde.
Det kan godt være, at de ikke
er enige i min beslutning, men
vi skal samarbejde omkring
den økonomiske støtte til fo-
rældrene, ligesom de skal lave
nogle tilsynsbesøg i mit hjem,
siger hun.  

Jyllinge har fået sin
første private dagplejer
Camilla Vestergaard-Jensen har til stor ærgrelse for Roskilde Kommune sagt farvel til jobbet i
en kommunal vuggestue. Nu har hun startet sin egen private dagpleje i Jyllinge, hvor
forældrenes hverdag er højt prioriteret

- Camilla Vestergaard-
Jensen er 33 år.
- Hun er gift med Jesper, og
sammen har de tre børn på
fire, seks og ti år.
- Hun bor på Lindevej 15 i
Jyllinge.
- Hun modtager børn fra
Egedal og Roskilde Kom-
mune.
- Åbningstiderne er man-
dag-torsdag klokken 6.45
til 16.30 og fredag 6.45 til
16.00.
- Yderligere information på
www.smoerblomst.dk eller
på telefon 40 85 50 70.
- Lisa Brammer fra Jyllinge
er også startet som privat
dagplejer.

Privat dagpleje

Camilla Vestergaard-Jensen fra Jyllinge mener, at hun som privat dagplejer kan tilbyde forældrene en større fleksibilitet og medbestem-
melse i deres børns hverdag. (Foto: FJ

Roskilde Kommune er ikke glade for mit valg. De
prøvede faktisk at overtale mig fra at blive privat

dagplejer

Camilla Vestergaard-Jensen


