
  ONSDAG 1. JUNI  2016 /  KORSØRPOSTEN/SKÆLSKØR AVIS /  13

BODER
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KONKURRENCER

Præmier for 

over 3.000 kr.

Mød os på torvet i HavneArkaderne:

TORVELØRDAG
i Havnearkaderne

hver den 1. lørdag i måneden
kl. 10.00-13.00

Mød

og 

Fitness Fokus 

JIMMI

JIMMI

HavneA k d

Kom og smag på 
FØTEX-

SLAGTEREN

UDSALGSTILBUD fra 

VINSMAGNING
VINTILBUD

÷25%
på alt vin

Kom og smag på FØTEX-SLAGTEREN

Fotograf

Thomas Nielsen

HUSK 
FARS DAG

5. JUNI
JIMMI DIN TØJMAND 

HAR GAVEN

MASSER AF SUPERTILBUD

Sportigan

RESTMARKED
FRA

50,-

Af Mette Juhl

KORSØR: "Det tror jeg helt 
sikker vi gentager igen til 
næste år," lød det allerede 
halvvejs i arrangementet fra 
skoleleder på Storebæltssko-
len, Benjamin Ejlertsen. 

Arrangementet var en 
idrætsdag for godt 100 elever 
fra fire skoler for børn med 
særlige behov - Storebælt-
skolen i Korsør, Ådalskolen i 
Ringsted og Ladegårdssko-
len i Holbæk og Sigrid Und-
set skolen i Kalundborg.

Idrætsdagen fandt sted i og 
lige omkring multihallen på 
Musholm i Korsør.  

"Jeg fik idéen under indvi-
elsen herude," fortæller Ben-
jamin Ejlertsen, der hele da-
gen kunne nyde de mange 
glade børneansigter, der gav 
udtryk for, at det her var en 
rigtig god idé. 

Og hvis ikke børnenes glæ-
de var nok, så kunne tilken-
degivelserne fra de øvrige 
skolers personale bakke dem 
op. 

Idrætsdagen var for børn på 
mellemtrinnet. I samarbejde 
med personale på skolen og 
på Musholm var der skabt ti 
øvelser, som alle kom igen-
nem. Øvelserne bestod i alt 
fra kørestolshockey og klat-
revæg til svævebanetur, vol-
leyball og meget mere. 

Idræt, eller rettere bevæ-
gelse, vægtes højt i skoleda-
gen på bl.a. Storebæltssko-
len, hvor man gør meget ud 
af at lære eleverne om vigtig-
heden i at røre sig og spise 
sundt for at kunne leve et 
sundt liv.  

Idrætsdagen var samtidig  
en mulighed for at eleverne 
kunne møde andre børn med 
samme udfordringer som 
dem selv.  En stor succes for 
både arrangør og deltagere. 

Store smil under særlig 
idrætsdag på Musholm 

Sus i maven og store smil. Gyngen og svævebanen var bare to af de store hits un-
der idrætsdagen. Foto: Evan Hemmingsen

Vi er seje! Og det er drengene her da. 

Se fl ere billeder på
www.vdonline.dk

Der er naturligvis tid til et smil til fotografen selv om man er på vej op ad klatre-
væggen. 

VEMMELEV: Ikke så slemt, lød 
det fra flere hjælpere efter 
dagens tur rundt i Vemmelev 
by med gribetænder, skral-
deposer og godt humør. Det 
blev forklaret på den måde at 
turen rundt på gader, stræder 
og parker ikke var så slemt, 
som først antaget. 

Var husejerne kommet ind-
samlerne i forkøbet, eller 
henkaster folk ikke så meget 
affald i naturen, som før set? 
Det er et godt spørgsmål, 
men vi kom kun hjem med 
cirka halvt så meget som 
sidst, beretter formanden for 
Lokalrådet for Vemmelev og 
Omegn, Jytte Knuth. Dette 
kan henføres til vor succes 

denne dag, men den mindre 
gode melding er, at vi ikke 
kunne råbe ret mange frivil-
lige hjælpere op, så skaren af 
indsamlere med de gule ve-
ste var heller ikke særlig stor.

Jytte Knuth vurderer i sin 
helhed, at de største mæng-
der affald samles i Enghave-
parken, omkring indkøbsste-
derne, skolen og hallen samt 
i nærheden af de offentlige 
affaldsspande ved busstop-
pestederne. Nu har vi afslut-
tet missionen for denne 
gang, og håber borgerne vil 
være behjælpelige med at 
hold Vemmelev ren - til glæ-
de for både borgerne i byen 
og gæster udefra.

Hold Vemmelev Ren - både succes og mindre ditto!

Elin, Jytte og Randi gør klar til dagens runde.


