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SILKEBORG

DET SKER
Fredag

15-17: Admiralen, Søndergade 22: Koncert
med Live Bleeding Fingers og Travis Haddix
19.30-22.30: Linå Forsamlingshus: Bankospil

Bio Silkeborg

16 - 18.50: En du elsker
16: Captain America: The Winter Soldier
16: The Amazing Spiderman 2 (3D).
16.10: Monica Z.
16.10: Pompeji.
18.30: Divergent.
18.40 - 21.10: Ækte Vare
18.50 - 21.10: The Other Woman
18.50: Pompeji (3D)
20.40: The Amazing Spiderman 2 (2D)
20.50: Noa.
21.15: The Selfish Giant.

Lørdag

9-11: Borgerkirken, Kastaniehøjvej 4: Forældrecafé for fædre
9.45-10.45 OG 11.30-12.30: Balle Kirke: Konfirmation v/Lars Kirkeby
10-17: Alléen mellem Birke Allé og Pile Allé,
Søholt: Loppemarked
10-12: Lemmingvej 11, ved kirken i Sejling:
Loppemarked
13: Kunstcentret Silkeborg Bad, Gjessøvej
40: Introduktion til Jorn Lab
14-15: Kunstcentret Silkeborg Bad, Gjessøvej
40: Jubilæumskoncert
17-23.30: Villa Natklub, Hostrupsgade 29:
Tur til Robbie Williams koncert i Herning
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Flere indvandrere begår
sig i Silkeborgs skoler
Silkeborgs unge med
invandrerbaggrund
dumper sjældnere i 9.
klasse, men kommunen
er stadig lidt under
landsgennemsnittet,
viser ny opgørelse
AF ANDERS CHRISTENSEN

ac@mja.dk

SILKEBORG Det går bedre og bedre for unge
indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i Silkeborgs folkeskoler.
I 2011 bestod 74 procent 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematisk.
Nu er det tal steget til, at 84 procent ender
med at få den udslagsgivende karakter 2
eller derover. Det viser nye tal fra Det Na-

tionale Integrationsbarometer, der skal på
flere faktorer skal kortlægge kommunernes
integrationsindsats.
Stigningen på de 10 procentpoint er noget,
som pædagogisk leder i Silkeborg Kommunes Kompetencecenter for Integration, Joan
Hellqvist Madsen, er meget glad for.
- Det glæder mig da utroligt meget, at det
går så meget fremad på området. Jeg kan
jo ikke sætte en finger på lige præcis, hvad
der er grunden, men det store fokus, der er
kommet på området, er jo helt sikkert noget,
der er medvirkende til den ganske markante
stigning, siger hun.
Kommunens Kompetencecenter for Integration blev oprettet i 2005 og har blandt
andet til opgave at give børn og unge med
dansk som andetsprog kompetencerne til at
begå sig i skolesystemet.

Endnu ikke godt nok
På trods af den flotte stigningen, så er det
dog stadig ikke helt godt nok for Silkeborgs
skoler.

Antallet af kommunens unge indvandrere, der består skriftlig dansk og matematik i 9. klasse er nemlig stadig en smule
under landsgennemsnittet, der ligger på 87
procent.
Joan Hellqvist Madsen er derfor heller
ikke tilfreds endnu, selv om det går den
rigtige vej.
- Det er da slet ikke godt endnu. Det er
helt sikkert. Vi skal helt op i toppen her i
Silkeborg Kommune, og det er jeg også sikker på er muligt, når der nu er det store fokus
på området, som der er. Ud over den store
indsats, som utroligt mange mennesker yder
i skolen, så bliver der også gjort en stor indsats helt nede fra børnehave-årene, og det er
jeg sikker på, at vi kommer til at se effekten
af på lidt længere sigt, siger Joan Hellqvust
Madsen.
Tallene viser desuden også fremgang i
Silkeborg Kommune, når det gælder antallet af unge med invandrerbaggrund, der har
gennemført en ungdomsuddannelse og/eller
en videregående uddannelse.

SERVICE
Borgerservice

RÅDHUSET, SØVEJ 1, SILKEBORG: Man-tirs
10-15, tors 10-17, fre 10-14

Affald

TANDSKOV GENBRUGSPLADS: Man-fre 7-18,
lør, søn og helligdage 9-16. 1. maj og grundlovsdag: Normal åbningstid
TIETGENSVEJ GENBRUGSPLADS: Man-fre:
12-18. Lør-søn 9-16. 1. maj og grundlovsdag
normal åbningstid. Lukket Helligdage

Faste vagter

ALARMCENTRAL: Tlf. 112
BRAND & REDNING: Tlf. 89 70 3599
LÆGEVAGT: Tlf. 70 11 31 31
SILKEBORG POLITI: Tlf. 114
TANDLÆGEVAGT: Brobjergskolen 20, Århus
(fredag 18-21, lør-søn-helligdage 10-13): Tlf.
40 51 51 62
APOTEKERVAGT: 5. maj til 11. maj: Svane
Apotek: Vagt man-fre indtil 19, lør til 13.30
og 17-18, søn- og helligdage 10-12 og 17-18;
derudover tilkaldevagt
GAS- OG VVS-VAGT: Tlf. 70 22 20 20
EL-VAGT (WEEKEND): Silkeborg, Kragelund,
Serup: Tlf. 70 20 03 76. Them: Tlf. 70 20 03
73. Resenbro, Linå, Gjern: Tlf. 70 20 03 75.
Kjellerup: 70 20 03 72

Bibliotek

SILKEBORG BIBLIOTEK: Man-tors 10-19, fre
10-17, lør 10-14, søn 10-13. Selvbetjening
man-fre 8-10

|| Kommandocentralen under
Remstruplund er en tidskapsel fra Den
kolde Krig. Bunkeren åbner officielt
på lørdag og her kan man fremover få
historien om Silkeborgs rolle i tiden under
Den kolde Krig og om beredskabet i
tilfælde af atomkrig. FOTO: MARTIN BALLUND

Åbning af bunkeren fra Den Kolde Krig
Kommandocentralen
under Remstruplund
holder fremover åbent
hver anden lørdag
AF CHRISTIAN KLOCH LARSEN

kloch@mja.dk

SILKEBORG Lørdag er der officiel åbning
af Kommandocentralen fra Den kolde Krig,
som tidligere på året blev åbnet for offentligheden for første gang.

Der var fra denne bunker, som ligger
under Remstruplund på Sanatorievej, at
Silkeborg Kommune skulle ledes i tilfælde
af atomkrig.
Kommandocentralen i Silkeborg blev taget i brug i 1964, kun to år efter Cuba-krisen,
hvor verden stod på kanten til en atomkrig.
Den fungerede, indtil Den kolde Krig blev
afblæst i 1993, men helt frem til 2010 stod
den 240 kvadratmeter store bunker på PETs
særlige liste over sikrede anlæg i hele landet.
Og først i 2012 blev Kommandocentralen
under Remstruplund helt taget ud af brug.
Efter åbningen på lørdag er det meningen,
at Kommandocentralen holder åbent hver

anden lørdag. Men der ud over kan der også
bestilles særomvisninger for grupper.
I bunkeren kan man se en udstilling om
Silkeborg rolle under Den kolde Krig. Udstillingen fortæller om tiden helt tilbage fra
Anden Verdenskrig og frem til afslutningen
på Den kolde Krig, hvor computeren gjorde
sit indtog i Kommandocentralen. Det er Museum Silkeborg og Jysk Koldkrigsforening,
som står for formidlingen af centralen.
Lørdag 10 maj kl. 11-15:
Remstruplund, Sanatorievej:
Officiel åbning af Kommandocentralen fra Den kolde Krig

