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“Men dét, vi har brug for er et sted,
vi kan hygge os som unge om aftenen.”
Frederikke Bardrum Petersen

Claus Larsen; hvordan huskede du din
barndom og ungdom i Jyllinge?
Claus Larsen: ”Jeg tror ikke, at min
opfattelse var så langt fra den opfattelse, som de unge har i dag. Vi synes jo
også, at det var en røvsyg by. Alligevel
kan jeg – set på bagkant – konstatere,
at der faktisk skete en del. Naturligvis
drønede vi rundt i byen på knallerter
en gang imellem, men det meste af det
sociale liv efter skoletid og om aftenen var i hallen. Vi sad i cafeteriet eller
havde gang i et eller andet på banerne.
Da jeg var i min tidlige ungdom fik vi
også ungdomsklubben Røjlen – det, der
senere blev til Poplen – og så hang vi ud
dér. Ja, og så var der jo Bondestuen, der
dengang var værtshus og diskotek, og
nogle gang var der store disko-fester i
hallen, som blev arrangeret af flere forskellige, blandt andet idrætsforeningerne. Vi havde også de store 4040-fester,
men de gik desværre lidt i sig selv, fordi
der til sidst var flere voksne, der holdt
opsyn med de unge, end der var unge,
der festede.”
Frederikke; hvad er dit forhold til Jyllinge –
og hvad er det for en by at være ung i i dag?
Frederikke: ”Jeg har boet her hele mit
liv, så Jyllinge betyder meget for mig.
Men det er en lidt kedelig by at være
ung i dag, synes jeg.”
Hvad laver I unge efter skoletid og om
aftenen?
Frederikke: ”Man er jo sammen med
vennerne. Hænger ud forskellige steder.
Der er ikke rigtigt noget at lave. Nogle
gange er vi hjemme hos hinanden,
andre gange er vi i centret. Jeg har også
en del venner i Ølstykke, men der er det
lidt det samme; der er heller ingenting
at lave.”
Der er ikke nogen steder at gå hen?
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Frederikke: ”Nej. Og slet ikke, når man
er 17 år som jeg. Jeg er for gammel til
ungdomsklubben på Poplen. Der mangler i den grad noget for os”.

Frederikke Bardrum Petersen
17 år. Født og opvokset i Jyllinge, hvor hun stadig bor. Går på Egedal Gymnasium.

Claus Larsen: ”Jeg kan huske, at vi i
midten eller slutningen af 1970’erne
kæmpede for et nyt ungdomshus. Vi var
virkelig oppe på barrikaderne. Men når
du siger, at der ikke er noget at tage sig
til, Frederikke, så kan jeg jo liste op, at
der er masser, hvis du har en interesse
i et eller andet. Hvis du kan lide musik,
så er der musikskolen. Hvis du er til
sejlsport, så er der sejlklubben i havnen
og hele fjorden.”
Frederikke: ”Ja, det er rigtigt. Og om
sommeren kan vi hænge ud på Klinten.
Men der er mange, der bare har lyst til
et sted at være – et sted, man kan være
social. Og det mangler vi. Der er Pople-festerne, men der er jeg jo blevet for
gammel.”
Claus Larsen: ”Du skal huske, at vi arrangerer sportsnætter i hallen regelmæssigt. Dér kommer altså masser af
unge.”

Lars Lindskov
Flyttede til Jyllinge fra Humlebæk i 1992. Har
fulgt to bonusdøtre og en biologisk datters
barndom og ungdom i byen.
Er konservativt medlem af Roskilde Byråd. Han
er gruppeformand og formand for udvalget for
erhverv, vækst og globalisering.

Frederikke: ”Det er rigtigt, ja. Men dét,
vi har brug for, er et sted, vi kan hygge
os som unge om aftenen.”
Claus Larsen: ”Jeg kan godt forstå, at I
drømmer om et ungdomshus, men der
skal være klare regler og ikke for meget
autonomi. Jeg synes, at det vil give god
mening at kigge på rammerne for ungdomsklubberne. Kan vi udvide deres
åbningstider? Kan vi lave noget for de
aldersgrupper, der lige nu ikke bliver
favnet af arrangementerne? Det vil vi
gerne se på.”
Men er der også noget med de unges engagement – også i forhold til tidligere?
Claus Larsen: ”Ja, det tror jeg. Tidligere

Claus Larsen
Født i 1962 og flyttede til Jyllinge i 1971 – og
har boet her lige siden.
Er socialdemokratisk medlem af Roskilde Byråd. Formand for kultur- og idrætsudvalget.
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Lars Lindskov: ”Jeg mener også helt klart, at der er sket en
udvikling – eller et skred, om man vil. Tidligere betalte man
for en hel sæson ét sted; i en forening eller en klub. Og så
gik man til det – fodbold, musik, håndarbejde – hele året fra
sommer til sommer. Så begyndte det at blive et halvårligt
engagement; fra sommer til jul. Så fra sommer til efterårsferien. Det er zapperkulturen, der har fået fat. De unge er svære
at fastholde til én aktivitet, én forening. På et tidspunkt var
der et stort ønske fra de unge om en motocross-bane, og vi
var som politikere i dialog med de unge, men efter et halvt år
var der ingen interesse længere, så jeg er da glad for at vi ikke
investerede en masse penge i det til ingen verdens nytte.”

Vil du til flere dejlige teatereller musikoplevelser i lokalområdet?
- så tilbyder Gundsø Teater & Musik et stort udvalg
af store, professionelle forestillinger bl.a. i teatersalen
på Jyllinge skole
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var der et langt større engagement og en større vedholdenhed, synes jeg. Der var mange ildsjæle. I dag er det blevet
mere sådan, at man betaler et kontingent og så forventer at få
en vare serveret”.

Frederikke: ”Ha. Ja, det kan jeg godt genkende…”
Lars Lindskov: ”Der er faktisk en stor vilje fra byrådet. Og vi
lytter da også, når I siger, at I vil have et ungdomshus eller et
værested, men vi har haft debatten før, og det kommer ikke
til at ske uden en form for voksent opsyn. Hvis der er en bar,
og der dukker børn på 12, 13 år op. Der skal være klare regler
og opsyn.”
Claus Larsen: ”Jeg kan godt huske det med motocross-banen.
Der var også planer om en netcafé et eller andet sted i byen. I
centret eller i Bygaden. Men det gik også i sig selv igen, fordi
det ikke virkede som om de unge var interesserede – eller fordi de ikke vidste præcis, hvad de egentlig ville.”
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Lars Lindskov: ”Jeg køber altså heller ikke argumentet om at der ikke er
noget for de unge i Jyllinge. Jeg synes,
at der er meget i Jyllinge. Der er 14
idrætsgrene – i hvert fald! Der er klubber. Vi fik for et par år siden sat de to
lydstudier op på parkeringspladsen ved
Møllevej fra Råstof Roskilde. Først måtte kommunen fjerne den ene – og siden
den anden – fordi de unge i byen ikke
brugte dem. Og så hører vi pludselig i
dag, at der er borgere, der synes at der
mangler studier til de unge. Men vi havde dem jo i byen!”

Er det zapper-kulturen, Frederikke?
Frederikke: ”Ja, måske. Og det er jo
rigtigt, at der ikke bliver ændret noget,
hvis der ikke er nogen, der brænder for
det eller vil gøre noget.”
Lars Lindskov: ”Og det skal altså komme nedefra. Fra jer. Det er ikke noget,
vi kan pådutte jer oppefra eller udefra.
Der er altså politisk vilje til at se på ressourcer og projekter for de unge, men vi

skal have at vide fra jer, hvad I vil – og
det skal ikke være noget, I vil lige nu og
her, men ikke om et halvt år.”
Frederikke: ”Det gælder om at gøre noget. Og måske vil der ske noget, hvis vi
var flere unge, der begyndte at tale om
det her, samle kræfterne. Vi vil i hvert
fald rigtig gerne tale med jer om, hvad
der kan lade sig gøre”.

Frederikke: ”I har helt sikkert ret i at vi
ikke ved præcis, hvad vi vil. Og dét, jeg
kan mærke, at vi mangler i min vennegruppe er sådan set ikke fritidstilbud.
Det er et sted at være om aftenen.”
Lars Lindskov: ”Men hvad er det, I
forventer?”
Frederikke: ”Et mødested, hvor vi kan
hygge. Høre musik. Det er sådan set
fair nok, hvis der er voksne til at holde
opsyn. Nogen skal jo styre det”.
Men når politikerne taler om at de unge
ikke er engagerede nok eller klar nok over,
hvad de vil, så efterlyser de jo også, at de
unge kommer mere på banen…
Claus Larsen: ”Jeg synes ikke, at de
unge i dag er så aktive, som vi var. Vi
havde også nogle ’førerhunde’, der tog
teten og engagerede sig. Tog møderne.
Fik idéerne. Havde ”drivet” til at føre
dem ud i livet og få andre unge med.”

Du kan se hvad vores kunder
siger om os på www.anmeldhaandvaerker.dk
Vi har vundet titlen som
Årets el-installatør 4 gange!
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IDEER

– GAMLE OG NYE
UNGDOMSHUS/VÆRESTED
Et gennemgående ønske fra de unge, som Magasinet Jyllinge har talt med, har været et socialt
samlingssted for de unge, der er blevet for gamle
til ungdomsklubben. Det kunne være et fysisk
hus et sted med åbent hver aften og mulighed
for at hygge og høre musik.

SPORTSNÆTTERNE
Eksisterer allerede. Afvikles regelmæssigt i Jyllingehallerne og samler ifølge
arrangørerne rigtig mange unge.

MASSER AF IDRÆTSTILBUD
Jyllinge har et rigt foreningsliv (se oversigten andetsteds i magasinet); masser
af idrætsgrene og masser af mulighed for
at blive en del af et fællesskab. Det nye
moderne træningscenter i de nye haller
tiltrækker allerede nu mange unge.

NETCAFÉ
Tidligere var en netcafé på ønskelisten blandt de unge. Det blev
diskuteret, hvor den skulle ligge.
Måske det er tid til at støve idéen
af igen?

UNGDOMSRÅD
Tidligere var der nedsat ungdomsråd som
politikerne i byrådet lyttede til. Hvis ungdomsrådene skal genoplives, kræver det et
stabilt engagement fra de unge.

4040 FESTER
Et fænomen som ældre generationer kan huske og som den lokale betjent Ulla i sin tid var
primus motor i. 4040-fester var lokale ungdomsfester under ordnede forhold i hallen.

KULTURHUS FOR ALLE
De unge efterlyser et sted at være om eftermiddagen, aftenen
og i weekenderne. Det samme efterlyser andre aldersgrupper
i byen. Så hvad med et kulturhus for alle? Med udstillinger,
koncerter, croquis-tegning og andre kurser, foredrag, ungdomsaftener og filmaftener? Måske der kan findes plads til huset i
tilknytning til den nye flotte bypark, der netop nu er i gang med
at blive etableret?

UDVIDELSE AF KLUBTILBUDDENE
En mulighed kunne være at udvide åbningstiden i byens klubber – og eventuelt også
supplere med tilbud/arrangementer, som
henvender sig til den aldersgruppe, der i princippet er for gammel til klubberne.
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