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TID OG STED
LØRDAG

10.00: Keramiker Mette Harning åbner sin jubilæumsudstilling på Trørødlund 4,
hvor der også er mulighed
for at købe varer fra værkstedet.
11.00-15.00: Præstegårdens
Havebutik er åben (hver
lørdag til og med den 19.
december).

SØNDAG

08.00: Holte Stationsvej, Søllerød Loppemarked.
08.00-14.00: Rundforbivej 295,
Nærum Loppemarked på
p-pladsen ved det tidligere
posthus.
09.00-14.00: Vedbæk Stationsbygning, Vedbæk Loppemarked.
11.00-14.00: Søllerød Kirk:
Kreativ før-julehygge.
15.00: Vedbæk Kirke: »Frisk
pust til klassisk musik«
med Duo Andreas og Michala
15.00-16.00: Nærum Kirke og
sognegård: Orgelkoncert
med Jens E. Christensen.

MANDAG

10.00-12.00: Gl. Holte Kirke,
Legestuen Englebørn
14.00-15.00: Nørrevang 45 i
Birkerød, Sundhedsplejen
holder åbent hus.
19.00: Høsterkøb Forsamlingshus: Præmiewhist.
Hver mandag.

BIOGRAFER
LØRDAG OG SØNDAG
Birkerød Bio

12.00: Far til fires vilde ferie
12.30: Hotel Transylvania 2 dansk tale
14.00 & 19.30: The Hunger Games: Mockingjay - Part 2
14.30: Emma og Julemanden Jagten på
Elverdronningens hjerte
16.15: Nøgle Hus Spejl
16.30 & 20.00: Spectre
18.00: Kvinden i Guld

Formanden for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, Christine Antorini (midtfor), og fire unge piger, som er praktik hos den tidligere minister besøgte i går tre virksomheder i forskerparken SCION DTU. Det var GTS-foreningen, der havde inviteret formanden til en lille praktikdag.
Foto: Allan Nørregaard

Tidligere minister i mini-praktik

ERHVERV: Formanden for Folketingets
Uddannelses- og
Forskningsudvalg,
Christine Antorini
(S), var på inspirations-visit hos tre
GTS-institutioner i
forskerparken SCION DTU.
RUDERSDAL: Fredag var
Christine Antorini (S), der
er formand for Folketingets
Uddannelses- og Forskningsudvalg på besøg hos de
tre GTS-institutter Bioneer,
DHI og Delta i forskerparken SCION DTU for at se,
hvordan anvendelse af viden og teknologi kan være
med til at skabe arbejdspladser og vækst.
- I Danmark har vi nogle store stjerne som Novo
Nordisk, men der er også

er en lang fødekæde, men
når vi investerer i hele fødekæden, skaber det arbejdspladser på højt internationalt niveau, siger Christine
Antorini.

Skal skabe synlighed
Besøget var arrangeret af
GTS-foreningen, som er
en
paraplyorganisation,
der varetager de ni danske
GTS-institutters interesser.
GTS-institutterne er en del
af den offentlige indsats for
at sikre, at ny forskningsbaseret viden og teknologi
finder anvendelse i dansk
erhvervsliv, så virksomhederne kan være konkurrencedygtige - tre af institutterne ligger i forskerparken
SCION DTU, og det var dem
Christine Antorini besøgte.
- Det er GTS-institutternes
spidskompetencer at få teknologi bragt ud i anvendelse
i virksomheder i hele Danmark, så virksomhederne

udnytter de nye muligheder
for at skabe vækst og arbejdspladser, siger Ragnar
Heldt Nielsen, der er direktør i GTS-foreningen,
Han siger, at besøget
blandt andet handler om at
skabe synlighed for GTS-institutterne.
- Vi vil gerne sikre, at det
politiske niveau i Danmark
får et mere konkret kendskab til, hvad der bliver
gjort for at binde behovene i
erhvervslivet sammen med
forskningen, siger Ragnar
Heldt Nielsen.
Derfor ærgrer det også
Christine Antorini, at der
bliver taget penge fra forskning og uddannelse.
- Der er blevet skåret 1,4
milliarder kroner i forskning, som jo også rammer
GTS-institutterne, og det er
hele den forskningstunge
industri selvfølgelig ked af,
for de kan se, at det rammer
deres fødekæde i forhold til

at være i front på et globalt
marked, siger Christine Antorini.

I praktik hos praktikanten
Med sig på besøget havde
Christine Anotrini fi re erhvervspraktikanter fra niende klasse i henholdsvis
Fredensborg,
Helsingør,
Vanløse og Silkeborg.
De fi re piger er egentlig
i praktik hos den tidligere
minister, men måske fik de
også lidt blod på tanden i forhold til andre karriereveje.
- Vi fik lov til at komme
med ned i forskellige laboratorier og se, hvordan de
udvikler tingene, og det
synes jeg var meget spændende, for jeg kunne måske
godt tænke mig at lave noget inden for naturvidenskab, siger 14-årige Astrid
Sloth Larsen fra 9. klasse
på Endrupskolen i Fredensborg, der dog også gerne vil
være politiker.
joram

Hverken vision eller vilje fra det lokale Venstre
Debat

Reprise Teatret

13.30: Hotel Transylvania 2 dansk tale
15.30: Nøgle Hus Spejl
18.00: Noma - My Perfect
Storm
20.00: Truth

mange små virksomheder,
og noget af det vi har hørt i
dag er, at der findes en masse Ole Opfinder-typer, som
virkelig har en god idé og
her kan GTS-institutterne
hjælpe med at kvalificere
produktet, som måske i sidste ende kan blive til en ny
virksomhed, siger Christine Anotorini, der anser
GTS-institutterne som absolut win-win.
- Det, der er interessant
ved GTS- institutterne er, at
de er non-profit. De sælger
deres ydelser, men det de tjener ind, investerer de i at få
nogle endnu stærkere forsknings- og udviklingsmiljøer.
De laver et stykke arbejde,
der er så godt, at virksomhederne gerne vil købe det,
og de tjener penge til, at vi
bliver endnu stærkere til
at binde universitets-viden
og virksomheder sammen.
Som politikere synes jeg, at
det er vigtigt at forstå, at det

Tillykke til boligejerne
i Rudersdal. Med finanslovsaftalen har det borgerlige Danmark sammen
valgt at passe på boligejerne, for grundskylden fastfryses.

Dermed har Venstre på
Christiansborg taget ansvar. Nu mangler vi bare,
at Venstre i Rudersdal følger trop. For skattebyrden
på boligejerne er ikke kun
et nationalt ansvar, det er i
høj grad også lokalt. Og lokalt er der desværre hverken vision eller vilje til at

hjælpe boligejerne, særligt
pensionistboligejerne.
Tilbage i 2013 foreslog vi
konservative at kommunalbestyrelsen i Rudersdal
sammen skulle udarbejde
en strategi for at bringe
grundskyldspromillen tilbage på 2011 niveau.
Det havde ingen gang på

jorden i det lokale Venstre,
men vi håber fortsat at Venstre kommer på andre tanker og vil medvirke til at
skabe det borgerlige flertal
i kommunalbestyrelsen,
der skal til for at få grundskyldenpromillen
rullet
tilbage på 2011 niveau.
I Det Konservative Fol-

keparti har vi en vision om
at gøre det endnu bedre for
boligejerne ved støt, roligt
og målrettet at arbejde
grundskyldspromillen ned
- det kræver vilje og vision.
Den konservative
Rådhusgruppe
Birgitte Schjerning Povlsen

