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IDRÆT: RGI Gymnastik holder forældre-
møde om den kommende sæson.

RAKLEV: Næste sæsons gym-
nastiske udfordringer bli-
ver taget under behandling 
af Raklev Gymnastik- og 
Idrætsforening, når RGI’s 
gymnastikudvalg indkalder 
forældre til møde med fore-
drag og workshop den 20. 
april.

Forældremødet byder ind-

ledningsvis på et foredrag 
om børns sansemotoriske 
udvikling, og begrebet 
»tweens« bliver nærmere 
behandlet.

En tween er et ungt men-
neske, som ikke længere er 
barn, men heller ikke er ble-
vet teenager endnu. 

Gymnastikudvalget kom-

mer også ind på to projek-
ter, der hedder »Kvalitet i 
børnegymnastikken« og »Vi 
bevæger - tweens«. Der vil 
også være en rapport med en 
spørgeundersøgelse om alle 
RGI’s børnehold fra fem år 
og opefter. 

- Aftenen er sat sammen 
for at skabe en bedre forstå-
else for børns motoriske ud-
fordringer i 2016, fortæller 
Lone Klitten, der er formand 
i RGI’s gymnastikudvalg. 

I workshoppen tager man 
emner op som gode ideer og 
inspiration til næste sæson, 
forventninger til instruk-

tørerne og assistenterne, 
og hvad forældrene kan bi-
drage med i den kommende 
sæson. 

Forældremødet foregår i 
Røsnæshallen onsdag den 
20. april klokken 18.30-21.00. 

Der bliver serveret øl pg 
pølser, og tilmelding sker 
via RGI’s hjemmeside. 

jh

Tema-aften om børns motorik

Børns motorik tages op til forældremøde i RGI den 20. april.  Foto: Mik 
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LANDINGSSTED: 
Amerikansk besøg 
på stedet, hvor bom-
beflyet »Mad Money 
II« nødlandede på 
Asnæs i 1944.

Af Ole Brandt

ASNÆS: I sommeren 2014, 
lige efter høst, blev det 
fastslået præcis, hvor det 
amerikanske B 17-bombe-
fl y »Mad Money II« nød- og 
mavelandede på spidsen af 
Asnæs 4. januar 1944 efter et 
bombe-togt til Kiel, hvor fl y-
et kom i ildkamp med tyske 
jagere og tog fl ugten nordpå.

Det sørgede et hold metal-
detektorførere fra Kalund-

borg Arkæologiforening for.  
De fi k bippet fl ere hundrede 
genstande (projektiler og 
patronhylstre og maskinde-
le med mere) foruden mange 
kilo smeltet aluminium og 
plexiglasstumper op af jor-
den. Landingsstedet var lo-
kaliseret.

Derfor kunne museums-
assistent Martin Pavón fra 
Kalundborg Museum/Mu-
seum Vestsjælland i går tage 
otte efterkommere af og fa-
milie til to af bombefl yets be-
sætningsmedlemmer med 
på tur til åstedet, hvor David 
Barry fra arkæologiforenin-
gen og Kalundborg Muse-
umsforening i dagens an-
ledning havde plantet Stars 
and Stripes lige dér, hvor 
»Bad Money II« bumpede sig 
til hvile, og alle 10 uskadte 

besætningsmedlem mer for-
søgte at gemme sig for den 
tyske værnemagt.

Godsejer Eirik Vinsand 
sørgede for traktortrukket 
transport det sidste stykke 
vej, og pensioneret fi sker 
Jørgen Roel, der 14 år gam-
mel var øjenvidne til nød-
landingen, fortalte om begi-
venheden, som han husker 
den.

David Barry havde taget 
sin metaldetektor med, og 
den gav straks lyd fra sig. 
Der ligger stadig masser af 
vragdele i jorden.

- Wow, sagde Nick Sotti-
le, barnebarn af John Ho-
neycutt, tårnskytten på 
»Mad Money II«,  da han stod 
med et lille stykke alumini-
um fra bedstefaderens fl y i 
hånden. Det tager han med 
hjem til USA som et varigt 
minde om en begivenheds-
rig tur til Kalundborg.

Tidligere på dagen var de 
otte  amerikanere på tur til 
arresten i Kalundborg, hvor 
besætningen blev interneret 
og overnattede natten efter 
styrtet, inden turen gik til  
tysk krigsfangelejr .

I dag fredag er de otte med 
til at åbne udstillingen om 
»Mad Money II« og dets be-
sætning og nødlandingen.

Begivenheden har fået et 
næsten offi cielt præg, efter 
den amerikanske ambassa-
de i Danmark har meldt sin 
ankomst i skikkelse af en 
militærattaché. 

Stars and Stripes 
vajede på Asnæs

Alle otte efterkommere og Jørgen Roel (nr. to fra højre) på selve landingsstedet.  Foto: Ole Brandt
- Wow, sagde Nick Sottile, da han og onklen Roger Honeycutt stod 
med hver sin lille bid af »Mad Money II«. 


