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Innovative virksomheder deltager i naturfagsprojekt
Der var stor opbakning fra det lokale erhvervsliv, da Kingoskolen i Slangerup fredag dannede rammen om kick-off
workshoppen på Innovative elever løser virksomhedsproblemer. Foreløbig har 17 lokale virksomheder sagt ja til at deltage
i projektet, og i dag havde repræsentanter fra ti virksomheder i og omkring Frederikssund fundet vej workshoppen,
hvor borgmester Ole Find Jensen bød velkommen.
Efter borgmesterens velkomst fortalte Direktør for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik, Ejvind
Mortensen, der er også er initiativtager til projektet, nærmere om baggrunden og hensigten med
det nytænkende projekt; nemlig at eleverne fra 3., 6. og 8. klassetrin i kommunens folkeskoler får
mulighed for at arbejde med relevante problemstillinger fra virksomhedernes dagligdag.
Han blev efterfulgt at skolechef Anders Ramsing, der med henvisning til de ofte virkelighedsfjerne
opgaver der i høj grad har præget naturfagsundervisningen i folkeskolen, blandt andet sagde:
- Jeg tror vi alle sammen har prøvet at regne opgaver der hedder noget med A og B, og som
mere er med til at grave grøfter i forhold til at forstå relevansen. Med dette projekt vil vi være med
til at bygge bro, og gøre naturfagsundervisningen mere nærværende.
Vigtigt at kende rammerne
Formålet med workshoppen var ifølge leder af kommunens Udviklingsafdeling, Annie Bekke Kjær, at komme i direkte
dialog med virksomhederne, og introducere dem til arbejdsmetoden "den kreative platform", der er baggrunden for den
arbejdsmetode eleverne skal benytte senere i projektet. Håbet er nemlig at repræsentanterne fra blandt andet Helbo
Holding, Haldor Topsøe, Frederikssund Forsyning og E. ON får sat nogle tanker i gang omkring hvilke udfordringer den
enkelte virksomhed står over for - og som det kunne være relevant at inddrage de innovative elever i.
Workshoppen foregik i elevernes eget læringsmiljø, da rammen om dagen var Kingoskolens naturfagscenter. Afsættet var
at skabe cases med udgangspunkt i udfordringer fra den virkelighed virksomhederne fungerer i til daglig. Senere vil nogle
virksomheder invitere eleverne på virksomhedsbesøg, med det mål at eleverne skal komme med bud på innovative og
kreative løsninger på aktuelle problemstillinger.

Alan Proshowsky introducerer deltagerne til en af dagens cases.
Alan Proschowsky, der er naturfagslærer på Kingoskolen og tovholder på projekt, fortæller at eleverne på den måde får en
helt anden dimension med når de er ude i virksomhederne, og kan se de processer de arbejde med i klasselokalet folde
sig ud i praksis. Netop derfor er det i følge ham også vigtigt at der er så stor opbakning til projektet fra Frederikssunds
erhvervsliv.
- Det beviser at samspillet mellem kommunen og de lokale virksomheder rigtigt ramt. Det falder da også helt i tråd med
den aktuelle nationale efterspørgsel på at skabe viden og erfaring med entreprenørskab i uddannelsessystemet. Det helt
særlige ved projektet her er at det er elever i folkeskolen som får disse kompetencer, hvor man ellers normalt først sætter
ind på ungdomsuddannelserne.
Foto: Kenneth Jensen.
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Åbent bibliotek
Slangerup Lokalbibliotek bliver åbent bibliotek med nye muligheder og nye åbningstider.
Det åbne bibliotek er en selvbetjeningsløsning hvor der ikke er personale til stede, og hvor brugerne selv lukker sig ind på
biblioteket. Der er også åbningstid, hvor der er personale til stede.
Ændringerne træder i kraft fra onsdag den 13. april 2011. Fra denne dag er biblioteket åbent alle dage i tidsrummet kl.
9.00 til 22.00
Inden for denne åbningstid kan du stadig blive betjent af personale en del af tiden. Det er muligt
Mandage og torsdage kl. 14.00 til 19.00.
Onsdage kl. 10.00 til 14.00.

1

Fredage kl. 13.00 til 16.00.
Lørdag kl. 10.00 til 13.00.
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Borgerpanel
Lodtrækning blandt de hurtigst tilmeldte paneldeltagere
Thomas Heine Jensen blev den heldige vinder af en digital fotoramme
Thomas Heine Jensen får præmien af Heidi Normann Jakobsen
Fredag den 1. april blev der trukket lod blandt de 660 borgere, der nåede at tilmelde sig
kommunens nye borgerpanel inden den 31. marts.
Selvom konkurrencen nu er slut, kan inviterede borgere stadig melde sig til panelet. Det sker på
www.datafabrikken.dk , hvor man tilmelder sig med den personlige respondentnøgle der
er angivet i invitationsbrevet.
Åben tilmelding for alle borgere
I midten af april bliver det muligt for alle borgere der er mellem 18 og 80 år og bosat i
Frederikssund Kommune, at melde sig til panelet.
Vi opfordrer så mange som muligt til at melde sig til og give deres mening til kende om aktuelle kommunale forhold.
Tilmeldingen sker fra Frederikssund Kommunes hjemmeside.
Vi har fået rigtig mange forslag til emner, der kunne være interessante at undersøge nærmere. Det er vi rigtig glade for.
Der er fortsat mulighed for at melde forslag ind på www.frederikssund.dk/borgerpanel.
De indkomne forslag bliver udvalgt og prioriteret af Byrådet.
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Borgerpanel
Den første undersøgelse i det nye borgerpanel vil handle om generel tilfredshed
Byrådet har besluttet at den første undersøgelse i det nye panel skal belyse den generelle tilfredshed blandt kommunens
borgere.
Det vil sige at undersøgelsen skal spørge ind til hvad borgerne mener om kommunen, og til deres tilfredshed med
kommunens centrale ydelser og service.
Undersøgelsen omhandler blandt andet

Kontakt, betjening og information

Institutioner, skoler og ældre

Infrastruktur, transport og miljø

Kultur og fritid

Sundhed

De kommunale budgetter

Omdømme

Politik

Demografi
Undersøgelsen forventes gennemført i juni 2011.
Du kan fortsat melde forslag ind
Vi har fået rigtig mange forslag til emner der kunne være interessante at undersøge nærmere. Det er vi rigtig glade for.
Der er fortsat mulighed for at melde forslag ind på www.frederikssund.dk/borgerpanel.
De indkomne forslag bliver udvalgt og prioriteret af Byrådet.
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Trio Klezmer i Kulturhuset Rejsestalden
Med udgangspunkt i traditionel klezmer og jidishe lieder skaber denne trio sit eget univers. Her udfoldes spillemandens
råstyrke såvel som nutidens rytmik og tonesprog.
Trioen består af Channe Nussbaum, Mette Smidl og Øyvind Ougaard.
Channe Nussbaum er i centrum. Ikke alene fordi hun er trioens sangerinde og sceniske frontfigur, men også fordi hun
skriver en stor del af trioens materiale: Nye sange, der forener det bedste fra traditionen med et friskt pust af fornyelse.
Mette Smidl spiller rendyrket klezmer-violin, men på velvalgte steder tilfører hun et ekstra element, når hun slår sig løs i
dén sigøjner-stil, der er et andet af hendes specialer og et markant bidrag til trioens særlige udtryk.
Øyvind Ougaard er en sand virtuos. I hans harmonikaspil forenes det traditionelle med elementer stort set alle musikalske
genrer. Resultatet er en bund, der rummer såvel spillemandens råstyrke som nutidens rytmik og tonesprog.
Tilsammen Disse tre personligheder er gået sammen om at forfølge to mål : Dels at rendyrke traditionel klezmer og jidishe
lieder. Dels at udforske nye veje ved at lade medbragte påvirkninger udfordre traditionen. På debut-CD´en "Trio Klezmer"
kan man høre resultatet.
På scenen arbejdes fortløbende videre. Udover videreudviklingen af det musikalske, giver trioens sceneoptrædener
mulighed for at følge arbejdet med det verbale udtryk. Siden Marx Brothers har der næppe været nogen, der tog dén side
af sagen så alvorligt. Men til syvende og sidst er det musikken, der er det bærende element. Denne trio består af tre
musikere, der definitivt kan deres kram. Og som tilskuer bjergtages man måske især af, at de hver for sig, og på hver
deres måde, har musikken som en så naturligt integreret del af helheden, at det bliver personlighederne, der står frem og
træder i karakter.
Trio Klezmer har netop udsendt et nyt album med klezmermusik og jiddishe lieder. Den nye CD hedder ES SHEINT.
Tid og sted
Du kan opleve Trio Klezmer søndag den 17. april 2011 i den gamle Krosal ved Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris.
Billetter kan købet i Rejsestalden, og koster 125 kroner.
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Trio Klezmer.
Succes med skoleindskrivning
For første gang har forældre haft mulighed for at benytte digital indskrivning til børnehaveklassen for skoleåret 2011/2012 en opgave man tidligere skulle løfte på den enkelte skole.
Den digitale løsning har været en stor succes, da 80% af eleverne er blevet indskrevet direkte via kommunens
hjemmeside, og kun 20% er blevet indskrevet med hjælp fra skolerne.
For at bruge den digitale skoleindskrivning er det nødvendigt at have den nye digitale signatur, NemID.
Ikke alle forældre havde ved skoleindskrivningens start modtaget deres NemID, men en forlængelse af
indskrivningsperioden fik altså hele 80 % af forældrene med på den nye digitale løsning.
Procenten forventes at blive endnu højere næste år, hvor flere forældre har fået NemID, og næsten alle derfor vil kunne
klare indskrivningen til børnehaveklassen via kommunens hjemmeside.
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11 Endnu en digital lettelse for borgere i Frederikssund Kommune
Hvert år udsender Borgerservice 1100 erklæringer til modtagere af børnetilskud, som skal bekræfte om de fortsat er enlige
forsørgere.
Som noget nyt kan forsørgerstatus nu bekræftes digitalt ved at benytte "børnetilskud - erklæring", der bl.a. kan findes på
forsiden af kommunens hjemmeside.
Tidligere skulle man oplyse om forsørgerstatus ved at udfylde og indsende en blanket med posten.
- Den nye digitale løsning er enkel og let tilgængelig, og allerede efter den første uges brug tegner det til at op imod 90 %
af borgerne vælger at benytte den digitale tilbagemeldingsmulighed. Det bekræfter at også borgerne i Frederikssund er
parate til gode, enkle og effektive digitale servicetilbud, fortæller borgerservicechef Britt Christensen.
Modtager du børnetilskud som enlig forsørger skal du bekræfte din forsørgerstatus senest den 26. april 2011.
Du kan gøre det på denne blanket: Børnetilskud - erklæring
Husk at du kan modtage din post fra Frederikssund Kommune digitalt på borger.dk
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12 Musikskolen skal på orkesterrejse til Berlin
Berlin er et populært rejsemål for musikinteresserede børn og unge.
Snart drager også Musikskolens to store orkestre, Blæserorkestret og Slagtøjsorkestret
Percussionation af sted.
Torsdag den 14. april pakker de en stor bus med instrumenter og spritnye spilletrøjer, og drager mod
Berlin centrum. Her skal de opholde sig i fire musikalske dage, og skal blandt andet. give koncert på
Den internationale skole og på Wilmersdorf Aktivcenter. Eleverne skal også se Musikinstrumenten
Museum.
30 elever i alderen 10-18 år og fire lærere glæder sig til turen, der selvfølgelig også indeholder
sightseeing af Kurfürstendamm, Brandenburger Tor og Reichstag på Platz der Republik.
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Foto: Ian Price.
2011 04 12 Første åbne bibliotek i kommunen
I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2011, besluttede Byrådet at gøre kommunens lokalbiblioteker i
Slangerup og Jægerspris til åbne biblioteker.
At bibliotekerne bliver åbne vil sige at de fremover er åbne i langt flere timer end hidtil, men at der er bemanding i
bibliotekerne i færre timer end før. I det resterende timetal skal du som borger betjene dig selv, og kommer ind på det
åbne bibliotek via en ny indgang med adgangskort og pinkode.

På billedet herover bliver borgmester Ole Find Jensen budt velkommen indenfor af bibliotekschef Kirstine Lundsgaard,
hvorefter snoren til det åbne bibliotek blev klippet over, og officielt taget i brug (herunder).

Ændringerne betyder at Slangerup Lokalbibliotek fremover er åbent alle dage i tidsrummet kl. 9.00 til 22.00. Inden for
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denne åbningstid kan du som sagt stadig blive betjent af personale en del af tiden. Det er muligt:
Mandage og torsdage kl. 14.00 til 19.00.
Onsdage kl. 10.00 til 14.00.
Fredage kl. 13.00 til 16.00.
Lørdag kl. 10.00 til 13.00.

Borgerne kommer fremover til at betjene sig selv ved en terminal og skranke som denne.
Næste gang er det Jægerspris' tur
Det næste bibliotek der bliver ombygget til åbent bibliotek med selvbetjening er Jægerspris Lokalbibliotek. Her træder
ændringerne i kraft den 9. maj 2011, og åbningstiden bliver herefter alle dage kl. 8.00-21.00.
Åbningstiderne med betjening bliver i Jægerspris:
Mandage og torsdag kl. 14.00 til 18.00.
Onsdage kl. 10.00 til 14.00.
Fredage kl. 13.00 til 16.00.
Lørdage kl. 10.00 til 13.00.
Der vil være helt lukket for adgang i perioden fra den 2. maj til og med den 8. maj på grund af ombygning.

I anledning af indvielsen af det åbne bibliotek var afdelingen for lydbøger gjort levende.
Foto: Kenneth Jensen
2011 4

13 Der er forskel på sprøjtemidler
Frederikssund Kommune deltager i Miljøstyrelsens kampagne der kører i april måned.
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Kampagnen skal få haveejere, der vælger at bruge sprøjtemidler, til at vælge et produkt, der belaster miljø og sundhed
mindst muligt.
Hvad skal du gå efter?
Miljøstyrelsen har givet havesprøjtemidler karakter efter, hvor meget de påvirker miljø‐ og sundhed. Som en
tommelfingerregel skal du altid gå efter produkter uden faremærke, klar til brug og med et stof (pesticid), der nedbrydes
hurtigt i naturen. Gå efter produkter med fem flueben, så er du sikker på, at de hører til blandt de mindst belastende.
Tjek dit sprøjtemiddel
På kampagnens hjemmeside godthavemiljø.dk kan du blandt andet se, hvor mange flueben, de forskellige produkter har
fået og teste dit sprøjtemiddel. Der er også gode råd til en sprøjtefri have.
Kig bandt andet efter V i dit lokale byggemarked og på www.godthavemiljo.dk.

Find her de mindst miljø- og sundhedsbelastende udkrudtsmidler:

Udkrudtsmidler til fliser og grus

Ukrudtsmidler til græsplænen

Ukrudtsmidler til bede, under buske og træer

Insektmidler til haven

Insektmidler til drivhuset

Sneglemidler
Læs her:

Fakta om kampagnen

Fakta om forbruget i haver

6 råd når du sprøjter
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13 Borgerpanel - Åben tilmelding for alle
Borgerpanelet er nu åbent for alle interesserede
- Kom og giv din mening til kende
- Der er stadig plads til flere...
I midten af marts sendte Byrådet invitationer ud til 4.000 tilfældigt udvalgte borgere i Frederikssund Kommune med
opfordring til at deltage i kommunens nye borgerpanel.
Mere end 700 borgere har benyttet sig af denne mulighed for at give deres mening til kende, men der er stadig plads til
mange flere. Derfor opfordrer Byrådet nu alle interesserede borgere i kommunen til at melde sig til panelet.
Tilmeldingen sker her på kommunens hjemmeside.
Meld dig til borgerpanelet.
Målet er at mindst 1.500 borgere tilmelder sig.
Alle deltagere får to til tre gange årligt tilsendt en e-mail med spørgsmål om aktuelle kommunale forhold. Undersøgelserne
besvares anonymt.
Du kan stadig komme med forslag
Vi har fået mange forslag til emner, der kunne være interessante at undersøge nærmere. Det er vi rigtig glade for.
Der er fortsat mulighed for at melde forslag ind på www.frederikssund.dk/borgerpanel.
Foreslå emner til fremtidige undersøgelser.
De indkomne forslag bliver udvalgt og prioriteret af Byrådet.
Den første undersøgelse i borgerpanelet forventes at finde sted juni 2011.
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15 Bliv frivillig på et af Kommunens omsorgscentre.
Som frivillig er du med til at skabe mere liv og flere aktiviteter for centerets beboere.
Hjælp os med at udvikle det frivillige sociale engagement
På tre ud af Kommunens seks omsorgscentre har vi frivillige, der yder en stor, synlig og mærkbar indsats til gensidig
glæde og gavn for beboerne, de frivillige selv og personalet. Vi har et stort ønske om at have et frivilligkorps med 10 - 20
frivillige på alle centre.
Hvad man som frivillig vil yde er op til den enkeltes tid, lyst og ressourcer.
Du skal på ingen måde bistå i plejeopgaver eller andet, som er personalets ansvar, og aktiviteter på centrene planlægges
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altid sammen med personalet.
Kun fantasien sætter grænser for, hvad du kan yde af støtte.
Det kan være alt fra hygge over kaffebordet, gåture, sang, gymnastik og bevægelse, højtlæsning, neglepleje, hjælp til
håndarbejde eller bankospil. Det kan være at følge beboeren til læge eller hjælpe med det praktiske ved fester og
arrangementer. Men du kan også bare give nærvær og tryghed blot ved at være til stede
Hvis du har en sød hund, vækker et hundebesøg altid begejstring.
Som frivillig behøver du ikke at være medlem af en organisation, og du kan frit kontakte en af de syv tovholdere på
frivilligområdet for at få yderligere information.
Tovholdere på frivilligområdet
Faglig konsulent Mette Nørregaard
Omsorgscenteret Tolleruphøj
Roskildevej 160 A
3600 Frederikssund
Tlf.: 30 51 75 51
mnoer@frederikssund.dk
Områdeleder Marianne Broby Andersen
Omsorgscenteret Tolleruphøj
Roskildevej 160 A
3600 Frederikssund
Tlf.: 47 31 22 25
aeldre@frederikssund.dk
Områdeleder Bente Aastrup
Omsorgscenteret Nordhøj
Nordhøj 4
4050 Skibby
Tlf.: 47 35 21 00
aeldre@frederikssund.dk
Områdeleder Charlotte Andreasen
Omsorgscenteret Pedershave
Pedershave Allé 4
3600 Frederikssund
Tlf.: 47 35 19 90
aeldre@frederikssund.dk
Områdeleder Gitte Grass
Solgården
M.P. Jensensvej 4
3550 Slangerup
Tlf.: 47 35 27 00
aeldre@frederikssund.dk
Områdeleder Jannie Slettemose
Omsorgscenteret Østergården
Frederiksborgvej 6
3600 Frederikssund
Tlf.: 47 35 03 91
aeldre@frederikssund.dk
Områdeleder Betina Wiegaard
Omsorgscenteret De 3 Ege
Parkvej 2
3630 Jægerspris
Tlf.: 47 35 17 98
aeldre@frederikssund.dk
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15 Buskørsel i Frederikssund Kommune
Fra den 17. april 2001 kl 4.00 er der mindre ændringer i en række køreplaner. Ændringerne har været planlagt siden
februar 2011, og er foranlediget af de mange klager der kom i kølevandet på køreplansskiftet d. 12. december 2010.
Ændringerne har derfor ikke noget at gøre med den netop overståede høring vedrørende Trafikbestilling 2012.
Det drejer sig konkret om ændringer i følgende køreplaner:
226E
Linje 226E får ny køreplan. Afgangen kl. 5:45 fra Skibby Industrivej er flyttet til kl. 5:48 og kører kun til Lyndby kirke, hvor
du kan skifte til linje 230R for at komme til Roskilde st.. Afgange med minuttal .15 fra Roskilde st. kører fremover 2
minutter tidligere på minuttal .13.
Se køreplan for linje 226E her / Find din rejse på Rejseplanen.dk
230R
Linje 230R får ny køreplan med mindre ændringer.
Se køreplan for linje 230R her / Find din rejse på Rejseplanen.dk
315
Linje 315 får ny køreplan.
Se køreplan for linje 315 her / Find din rejse på Rejseplanen.dk
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316
Linje 316 får ny køreplan. Afgangen kl. 21:36 kører ikke via J.F. Willumsens vej. Samtidig er der mindre justeringer i
afgangstiderne lørdag og søndag.
Se køreplan for linje 316 her / Find din rejse på Rejseplanen.dk
317
Linje 317 får ny køreplan med en ny afgang kl. 14:10 fra Frederikssund. Samtidig forlænges alle afgange fra
Jægersprisskolerne til Jægerspris Hovedgade.
Se køreplan for linje 317 her / Find din rejse på Rejseplanen.dk
318
Linje 318 får ny køreplan med flere afgange og mindre justeringer.
Se køreplan for linje 318 her / Find din rejse på Rejseplanen.dk
Køreplanerne kan også ses på moviatrafik.dk
Har du spørgsmål, forslag ris eller ros til busdriften, kan du skrive eller ringe til:
Movias kundecenter
tlf: 36 13 14 15
Gammel Køge Landevej 3
Telefonen er åben alle ugens dage fra kl. 7.00 til 21.30
2011 4

15 Leder- og trænerakademi
I samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund udbyder Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg nu et Leder- og
trænerakademi til foreningerne i kommunen.
Leder- og trænerakademiet er et led i udmøntningen af Frederikssund Kommunes idrætspolitiske
strategi 2009-2013.
- Vi har netop sendt invitation til Leder- og trænerakademiet ud til alle vores foreninger, og vi håber at
de tager rigtig godt imod dette spændende tilbud.
- Ud over at være et unikt og spændende lokalt uddannelsestilbud til vores mange frivillige trænere,
instruktører og ledere, så håber vi også at Leder- og trænerakademiet vil medvirke til at øge
foreningernes kendskab til hinanden og dermed styrke vores samlede foreningsliv i Frederikssund
Kommune, udtaler Folkeoplysningsudvalgets formand, Kristian Moberg.
Leder- og trænerakademiet er bygget op over ni moduler, hvor nogle er fælles og andre er specifikke for lederlinjen og
trænerlinjen. Akademiet afvikles i perioden fra september 2011 til marts 2012.
Har du lyst til at læse mere om Leder- og trænerakademiet, så klik på billedet af hæftet.
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19 Rottebekæmpelse
I løbet af foråret vil alle ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone få besøg
af Kommunens rottebekæmper.
Konstateres der rotter, vil der efterfølgende blive foretaget bekæmpelse.
I byzoneområder og sommerhusområder sker bekæmpelse kun, hvis man henvender sig til
Kommunen om dette.
Det er i alles interesse at rotterne bekæmpes overalt, og helst så hurtigt som muligt - før de
bliver alt for talrige.
Ser du rotter eller har mistanke om rotter, bedes du gøre kommunen opmærksom på dette.
Du kan anmelde rotter her på kommunens hjemmeside – eller ved at ringe til Frederikssund
Kommune, Ejendomsskat og Forbrug på 47 35 10 00.
Vær opmærksom på at alle grundejere der indgår en kontrakt om forebyggende rottebekæmpelse med et
bekæmpelsesfirma, skal meddele dette til kommunen.
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26 Miljøstyrelsen indkalder ideer og forslag til en ny fabrik på Haldor Topsøe
Haldor Topsøe A/S har ansøgt om opførelse af en ny fabriksbygning på Linderupvej i Frederikssund.
Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt.
Realiseringen forudsætter derfor at Miljøstyrelsen Roskilde udarbejder et kommuneplantillæg ledsaget af en vurdering af
virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse).
Miljøstyrelsen Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde.
Der er udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt
borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.
Bemærkninger skal være modtaget hos Miljøstyrelsen Roskilde senest den 10. maj 2011.
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27 Musikskolen har åbnet for tilmelding til sæson 2011/2012
Frederikssund Musikskole har åbnet for tilmelding til de mange tilbud om musikundervisning og
sammenspil i den kommende sæson.
Der er som vanligt tilbud om instrumentalundervisning i en bred vifte af instrumenter: blokfløjte,
saxofon, trækbasun, slagtøj, klarinet, guitar, violin, elbas og mange flere. Derudover prioriterer
Musikskolen sammenspilsundervisningen, og lægger stor vægt på at eleverne hurtigst muligt mærker
glæden ved at lave musik sammen.
Flere nyheder på programmet
Af nyheder i den kommeden sæson kan nævnes at Musikskolen nu tilbyder juniorkor i Frederikssund,
Skibby og Slangerup allerede fra 1. klasse, og de fleste 5. klasses juniorkorsangere vil i løbet af sæsonen få tilbud om at
blive aspirant i ungdomskoret T drops.
Det bliver også fra næste sæson at Musikskolen når rundt på fire folkeskoler med såkaldt Kompagnon-undervisning, hvor
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en musikpædagog fra Musikskolen besøger børnehaveklasserne, og laver musik sammen med børn og
børnehaveklasselærer. De steder, hvor Musikskolen har dette tilbud findes nu et overbyggende sammenspilstilbud for 1.
og 2. klasse, der hedder "Rytmusik", og indeholder rytme, sang, spil, leg og introduktion til musikkens instrumenter.
Det er Musikskolens kvalificerede lærerstab bestående af 20 professionelle musikere og musikpædagoger, der står for
undervisningen og således formidler et kvalitetsprodukt af livslang holdbarhed. De glæder sig!
Tilmelding
Tilmelding til Musikskolen sker via skolens hjemmeside: www.musikskolen.frederikssund.dk.
Tilmeldingsfristen er 19. maj 2011.
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27 Facebook-kursus
Frederikssund Bibliotekerne introducerer brugen af Facebook.
Ved kurserne vil du blive undervist i

hvordan man opretter sig som bruger på Facebook

hvordan man anvender Facebook

hvordan man finder gamle klassekammerater, venner mm.
For at deltage i kurset er det nødvendigt at du har en e-mail-konto med adgang til webmail.
Tid og sted
Kurserne holdes på alle fire biblioteker:

Torsdag den 12. maj kl. 10:00 til 11:30:
Skibby Lokalbibliotek, Nyvej 7 C, 4050 Skibby.

Torsdag den 19. maj kl. 10.00 til 11.30:
Slangerup Lokalbibliotek, Kongensgade 18, 3550 Slangerup.

Tirsdag den 24. maj kl. 10.00 til 11.30:
Jægerspris Lokalbibliotek, Møllevej 25, 3630 Jægerspris.

Torsdag den 26. maj kl. 10.00 til 11.00:
Frederikssund Bibliotek, Jernbanegade 24, 3600 Frederikssund.
Tilmelding
Tilmelding sker på telefon 47 31 25 25, eller på lmoel@frederikssund.dk senest 2 dage før. Der er plads til maksimalt seks
deltagere, og tilmeldingen vil foregå efter først-til-mølle princippet.
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27 Gratis rygestopkursus for Frederikssundborgere
Kurset holdes i Langes Magasin kl. 11.00 - 13.00 på følgende dage:

Torsdag d. 12. maj

Tirsdag d. 17. maj

Tirsdag d. 24. maj

Tirsdag d. 31. maj

Torsdag d. 9. juni

Torsdag d. 23. juni
Tilmelding i uge 18
Ring mandag til fredag fra kl. 12.00 - 14.00 på 24446073.
Oplys venligst dit navn adresse og mobilnummer /telefonnrummer ved tilmeldingen.
Kontaktperson: Sygeplejerske og rygestopinstruktør Rikke Juel.
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27 Vær med til en spændende og aktiv dag og bliv inspireret til en sund sommer
Det foregår i Rejsestalden i Jægerspris den 27. maj kl. 10.00 - 15.00.

Fri entré hele dagen



Fri kaffe/the og frisk frugt
Dagens program er planlagt og afvikles i et samarbejde mellem Aerobicgården, Kommunens sundhedsplejersker,
Sundhedsbussen, Jægerspris Bibliotek og Rejsestalden i Jægerspris.
Tag madpakken med og nyd den i det fri.
2011 4

28 Ny dagtilbudsstruktur i høring
I perioden fra den 28. april 2011 til og med den 10. maj 2011 vil det være muligt at indgive høringssvar på
høringsoplægget "Dagtilbudsstruktur og budgettilpasninger 2011".
Høringssvaret skal være modtaget i Dagtilbudsafdelingen senest den 10. maj 2011 kl. 12.
Høringssvaret kan afgives på to måder:

Send høringssvar elektronisk via dette link - her er der mulighed for at afgive høringssvar samt prioritere
besparelsesforslagene.

Send en e-mail til dagtilbud@frederikssund.dk - skriv venligst i emnefeltet at det er et høringssvar.
Høringsoplægget er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning i Budget 2011 om at spare 8,4 mio. kr. årligt på
dagtilbudsområdet.
Besparelsen vedrører dels reducerede udgifter til ledelse, og dels en reduceret / ændret åbningstid i daginstitutionerne.
Den demografiske udvikling viser at børnetallet falder i de kommende år, hvilket påvirker kapacitetsbehovet.
Høringsoplægget indeholder derfor forslag til hvordan struktur, åbningstid og kapacitet kan tilpasses.
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Byrådet forventes at godkende ændringerne på deres møde den 22. juni 2011. I forbindelse med den konkrete
implementering af ændringerne vil der være specifikke områder som skal belyses yderligere.
Formålet med høringsoplægget er at alle interessenter kan forholde sig til de fremkomne forslag, og meget gerne afgiver
høringssvar.
Der er i høringsmaterialet opstillet en række forslag som kan kombineres på flere forskellige måder, og derved danne
forskellige scenarier som kan opfylde det udmeldte besparelseskrav på 8,4 mio. kr.
2011 5

2

Fremtidens ældreliv
Vi arbejder med fremtidens ældreliv i Frederikssund kommune.
Som led arbejdet med Handleplan for Ældre 2011 - 2015" indbyder vi nu alle interesserede til det første dialogmøde.
Formålet med mødet
Formålet med mødet er at drøfte de billeder den enkelte ser for sig, når visionen for fremtidens ældreliv præsenteres.
Mødet holdes onsdag den 11. maj 2011 kl. 16.00 - 20.00 på Græse Gl. Skole, Græse Skolevej 21, 3600 Frederikssund.
Der vil være udlevering af navneskilte samt kaffe, kage og frugt fra kl. 15.30, og der vil være en let servering undervejs.
Der vil på dialogmødet blive arbejdet i mindre grupper med at udstikke rammer, og bidrage med temaer og indsatser med
udgangspunkt i visionen.
Visionen skal forelægges Byrådet til godkendelse.
Tilmelding
Tilmelding på 47 35 22 05 inden 6. maj 2011.
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Omsorgscentret Pedershave blev officielt indviet den 4. maj 2011
Tina Tving Stauning, formand for Social, - Ældre- og Sundhedsudvalget, foretog indvielsen med blandt andet disse ord:
- Med udsigten til en markant forøgelse af den ældre befolkning i Frederikssund Kommune i de kommende år, har vi
forsøgt at være på forkant med denne udvikling ved at have opført 60 nye og tidssvarende boliger.
Jeg synes Pedershave er blevet et meget vellykket og smukt byggeri, der passer fint ind i miljøet i Oppe Sundby.
Jeg håber at både beboere og personale bliver glade for de nye omgivelser, og at det bliver et omsorgscenter der bliver
kendt for såvel et godt ældremiljø som et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Pedershave indeholder:

60 boliger på ca. 40 m2 - alle med adgang til privat terrasse.

en samlingssal som skal danne rammen om årets fester og fælles hyggearrangementer for beboerne

en træningssal både for beboere og kommunens øvrige borgere

et gæsteværelse som beboerne kan leje.
Arkitektonisk er byggeriet inspireret af den danske herregårds- og bondegårdsstil med hvide længer og røde tage.
Byggeriets pris beløber sig til godt 100 mio. kr.
De første beboere flyttede ind i januar måned, og i løbet af de næste måneder forventes alle boliger at være udlejet.
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Turismens Dag i Frederikssund
Sightseeing, hyggelige cafebesøg og skønne oplevelser er ikke noget du behøver at flyve eller
køre langt for.
Lørdag den 28. maj, 2011 sætter Frederikssund Turistbureau spot på turismen, og inviterer alle
borgere i kommunen til at lege turister for en dag i lokalområdet. Der er masser af spændende
oplevelser og attraktioner lige rundt om hjørnet - men kender du dem og bruger du dem?
Læs mere om alt det der sker i kommunen den 28. maj på Turismens Dag på
www.visitfrederikssund.dk. Her bliver de forskellige aktiviteter, åbningstider osv. løbende
opdateret.
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Det åbne bibliotek åbner i Jægerspris
Mandag den 9. maj slår lokalbiblioteket dørene op igen - nu som åbent bibliotek.
Selve den officielle åbning foretages kl. 17.30, men både før indvielsen og efter kan man møde "Den
mekaniske dukke".
Figuren, "Den Mekaniske Dukke" er kendt fra Scor Kassen i DR TV og andre udsendelser.
Dukken laver en blanding af performance og trylleri i et overraskende samspil med tilskueren. Det er
ikke til at vide om det er en levende mand eller en dukke - mange bliver snydt.
Der skabes en magisk tiltrækning omkring dukken når man går forbi. Stopper man op, kan man blive
vidne til et Nonverbalt, Interaktivt Show, fuld af overraskelser.
Så kom og deltag i åbningen den 9. maj, mød den mekaniske dukke, se det nyindrettede bibliotek, og nyd en forfriskning.
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11 Kom til bryllup på ægte vikingemanér
Søndag den 29. maj 2011 kl. 11 inviteres hele Danmark til bryllup på ægte vikingemanér, når Hafdis Asgeirsdottir og
Anders Nøddeboe Birk siger ja til hinanden ved en vielse efter vikingetidens traditioner.
Bruden Hafdis Asgeirsdottir vil med sit følge blive sejlet op ad Roskilde Fjord på et vikingeskib, flankeret af yderligere to
skibe, bemandet af vikinger i fuld udrustning. Ved kysten vil bruden blive ført til sin brudgom, som selv er ankommet på en
islandsk hest sammen med sine nærmeste hirdmænd. Vielsen akkompagneres af Sjællands største kor på mere end 100
personer.
Efter vielsen vil der være bryllupsfest i det smukke Kalvø-område. Her vil brudeparrets familier feste side om side med
vikinger og Frederikssund-borgere, så der er med andre ord lagt op til en sand folkefest i rendyrket vikingeånd. Under
folkefesten vil der være fællesspisning og en række underholdende indslag fra blandt andet vikingespillets revy.

Bryllup på vikingemanér
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Vielsen vil indeholde bryllupsritualer fra vikingetiden, bl.a. vil brudeparrets familie alle medbringe en sten fra deres
hjemegn og af disse sten danne et stendige, som vil symbolisere brudeparrets fælles fremtid. Efter vielsen vil brudeparrets
familie flytte stenene igen og gemme dem, så et nyt stendige ikke kan samles.
Storstilet vikingefestival i Frederikssund
Vielsen er optakt til den 60. udgave af Frederikssund Vikingespil. Frederikssund Vikingespil rummer blandt andet en
vikingefestival, en revy og et vikingespil. Årets forestilling, "Arnulf Ulveblod", har premiere den 23. juni og spiller frem til
den 10. juli. "Arnulf Ulveblod" instrueres af Pierre Miehe-Renard og er skrevet af Susanne Clod. Læs mere på
www.vikingespil.dk.
Den nye vikingefestival er udviklet i samarbejde med Frederikssund Erhverv, Videncenter for Begivenheder og
Frederikssund Vikingespil. Samarbejdet med VIBE skal på sigt skabe større national og international bevågenhed både på
vikingespillet og på Frederikssund, og dermed markedsføres som et fyrtårn i forhold til hovedstadsregionens turisme.
Billetter til vikingespillet kan købes på www.billetnet.dk.
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13 Vikingedyst 2011
Lørdag den 14. maj indbyder vikingerne til årets traditionelle vikingedyst.
Vikingedysten er en dyst mellem firmaer på forskellige vikingelege, for eksempel stammekast, øksekast og "gå til Island
efter sild".
Hvert hold består af ti personer - heraf minimum tre kvinder og tre mænd (de sidste fire kan være mænd eller kvinder efter
eget valg) samt eventuelt en holdleder. De syv hold som deltager i år er :

Frederikssund Byråd - sponsoreret af Sparekassen Sjælland

Haldor Topsøe

Gerlev Autolakering

Biostatistik - Novo Nordisk

Godik fra Slangerup - stiller med to hold

Den Glade Tømrer fra Frederikssund sammen med andre lokale firmaer.
Præmien for at vinde er en kopi af et ægte vikingesværd, samt en personlig gave til hver deltager på holdet.
Dyst for 14. gang
Første gang vikingedysten blev gennemført var i 1998, så det er 14. gang dysten afholdes i år.
De første ni gange var dysten en konkurrence imellem Frederikssund og nabokommunerne med borgmestrene i spidsen.
Fra kommunesammenlægningen i 2007 overgik dysten til at blive en konkurrence mellem firmaer - dog således at
Frederikssund Kommune har været inviteret med enten via en sponsor eller på et Wildcard.

Her dystes der i "Gå til Island efter sild".
Alle er velkomne
Vikingedysten foregår lørdag den 14. maj 2011, kl. 13.00-17.30 på Vikingepladsen, Kalvøvej i Frederikssund. Alle er
velkomne til at kigge forbi og overvære dysten.
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13 Mærk dit blodtryk
Du er ikke i tvivl om at du har et blodtryk, men du kan ikke mærke det - heller ikke hvis det er for højt! Derfor er det en
rigtig god idé at måle det, så du kan sørge for det ligger på et normalt niveau.
Alle borgere kan fra på mandag den 16. maj låne et blodtryksapparat på alle kommunens biblioteker, på lige fod med
andre af bibliotekernes materialer. Sammen med apparatet ligger en informationsfolder, og en vejledning til hvordan man
måler blodtrykket, så det er lige til at gå til. Er man alligevel i tvivl om hvordan man gør, kan bibliotekets personale hjælpe
med det siger Sundhedskoordinator Louise Barkan Staal.
- Tirsdag den 17. maj er det Verdensblodtryksdag, og det harmonerer rigtig fint med at vi skyder vores blodtryksprojekt i
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gang netop nu.
Tag trykket - det nytter
Mange tror det kun er ældre mennesker, eller folk med en usund livsstil, der har forhøjet blodtryk. Men
det er ikke alene et problem, der vedrører disse grupper, fortæller formand for Social- Ældre og
Sundhedsudvalget, Tina Tving Stauning.
- Har man ikke en mistanke eller bekymring om at ens blodtryk er for højt, går de færreste til lægen for
at få det målt. Derfor at det vigtigt, at vi får sat øget fokus på vigtigheden af at kende sit blodtryk, og at
det ligger på et normalt niveau. Med projektet håber vi således, at vi får skabt opmærksomhed om det,
og at et stort antal borgere vil benytte muligheden for at få styr på deres blodtryk, siger Tina Tving
Stauning videre.
En risikofaktor som er let at forebygge
Den seneste sundhedsprofil viste, at mere over 20 % af borgerne i kommunen har forhøjet
blodtryk.
Vi har dog grund til at tro at dette tal er endnu højere, fortæller Sundhedskoordinator Louise
Barkan Staal.
- Langt de fleste med for højt blodtryk kan ikke mærke det, og derfor er mange uvidende om at
deres blodtryk er alt for højt. En undersøgelse af blodtryk i Odense har vist at op imod 1/3 af alle
med forhøjet blodtryk ikke er klar over det.
Forhøjet blodtryk er en risikofaktor for en række alvorlige sygdomme som for eksempel blodprop
i hjernen, hjerneblødning, diabetes, nyresygdomme og hjertekarsygdomme. Disse sygdomme er
alle meget alvorlige, og kan betyde meget store sociale, mentale og fysiske omkostninger for den
som rammes af dem, men også for de pårørende. Udover at forhøjet blodtryk kan medføre en
række sygdomme, er et for højt blodtryk også relateret til knap 4 % af alle dødsfald i Danmark, og i aldersgruppen 45-64 år
er hele 11 % af alle dødsfald relateret til forhøjet blodtryk.
Der er derfor god grund til at sætte fokus på, at det er vigtigt at måle sit blodtryk jævnligt. Ved at kende sit blodtryk kan
man sikre, at det er på et normalt niveau. Hjernesagen estimerer at op imod halvdelen af alle slagtilfælde kan forebygges
ved at folk måler deres blodtryk regelmæssigt, og efterfølgende bringe det til et normalt niveau hvis det er for højt.
For nogle kræver et forhøjet blodtryk livsstilsændringer, for at få blodtrykket ned på et normalt niveau, mens andre skal
have medicin for at nedbringe blodtrykket.
- Vi opfordrer alle til at benytte tilbuddet, det gør hverken ondt eller er ubehageligt, så der er ikke nogen grund til, hvorfor
man ikke skule måle sit blodtryk, slutter Sundhedskoordinator Louise Barkan Staal.
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16 Billedkunstner Viera Collaro indtager Frederikssund
I sommeren 2010 vandt billedkunstneren Viera Collaro en indbudt konkurrence om den kunstneriske udsmykning af torvet
foran Sillebro Shopping. Torvet er Frederikssunds nye plads i bymidten, tæt på stationen, gågaden og indkøbscentret.
Hendes vinderforslag "Ved Åen" kombinerer forskellige dynamiske og interaktive lysinstallationer placeret rundt omkring
på torvet.
Lysende dioder og bænke i granit
Seks cirkelformede bænke i granit med lysende dioder i forskellige farver på undersiden er placeret direkte ved åen.
Bænkene har et skulpturelt udtryk men fungerer samtidig som opholdssted og legeredskab for pladsens brugere. På
pladsens lygtepæl er der opsat en spot i skiftende farver, som danner cirkulære lysformationer på belægningen. Når
forbipasserende borgere rammes af spotten, træder deres skygger frem i komplementære farver. På shoppingcentrets
facade er der opsat 3 lodrette lysformationer, der skifter farve i et interval på ca. 8 timer. Hver time vil en ny farve oplyse
pladsen.

Kunstværket Ved Åen med Sillebroen Shopping i baggrunden.
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Med Viera Collaros udsmykning af Sillebro Shopping Torv får Frederikssund et åbent og interaktiv opholdssted: en plads i
bevægelse, der vil skifte karakter fra dag til nat, fra solskinsdag til mørk vinterdag, og skabe en magisk atmosfære med
plads til drømme og magi.
Viera Collaro er på mange måder en fornyer. Med sin multikulturelle baggrund og afsæt i USA er det en glæde, at hun har
valgt at berige Danmark med sin originale og livgivende lyskunst. Hendes arbejder vidner om en usædvanlig kunstner, for
hvem formidlingen af spiritualitet og samspil med det omkringliggende rum er central. Hendes værker indgår dels i
udstillingssammenhænge som Charlottenborg, Statens Museum for Kunst, Brandts Klædefabrik og Arken, dels i det
såkaldte offentlige rum som f.eks. Bikuben Kollegiet, Århus Universitet, Københavns Universitet, Landbohøjskolen og nu
også torvet i Frederikssund.
Kunstværket "Ved Åen" indvies officielt mandag den 23. maj ved solnedgang kl. 21.30.

Granitbænke med lys under.
Også på J. F. Willumsens Museum
28. maj åbner J.F. Willumsens Museum desuden udstillingen "Mellem stjernerne og himlen", hvor Viera Collaro sætter
museumsarkitekturen og Willumsens værker i spil gennem sine abstrakte malerier og lysinstallationer. Udstillingen kan ses
frem til den 4. september i år.
Om sig selv siger Viera Collaro:
- Min opgave som kunstner er at fortolke de materielle omgivelser og tilføje dem et nyt niveau i form af et åndeligt
budskab, som har med energi og farver at gøre.
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17 Stort engagement på første dialogmøde om Handleplan for ældre
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget havde igen inviteret politikere, borgere, pårørende, forskellige interessegrupper og
medarbejdere fra ældreområdet til en forsat drøftelse af Handleplan for Ældre 2011-2015 på Græse Gl. Skole.
Handleplanen skal fungere som ramme for kommende aktiviteter på ældreområdet i Frederikssund Kommune.
Tina Tving Stauning bød velkommen og præsenterede sammen med formanden for Ældrerådet, Lise-Lotte Due udkastet
til en vision for ældreområdet, som er blevet til i et samarbejde mellem udvalget og Ældrerådet på et møde d. 11.april.
Deltagerne kom herefter med input i forhold til visionens styrker, svagheder, udfordringer og muligheder for ældre.
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Ældre og Sundhedschef, Birte Grothe introducerede de temaer, der er udarbejdet på baggrund af deltagernes udsagn fra
Kick off mødet d. 16. marts på Åbjergskolen. Ud fra visionen og temaerne kom deltagerne med forslag og ideer til
indsatser for ældre i fremtiden. Der blev arbejdet i forskellige grupper hele aftenen.
På baggrund af aftenens mange input, vil der blive udarbejdet ideskitser til en handleplan, som skal drøftes på næste
dialogmøde d. 6. juni og efterfølgende behandles og godkendes politisk.

Læs mere om Handleplan for Ældre 2011 - 2015.
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17 Fugletur til Skenkelsø Sø
Egedal og Frederikssund Kommuner inviterer onsdag den 25. maj kl. 19 – 21 på fugletur ved Skenkelsø Sø. Det er gratis
og tilmelding er ikke nødvendig. Vi mødes ved P-pladsen for enden af Mimosevej i Ølstykke, hvorfra vi går ud til søen.

Se hvor vi mødes - Klik for større billede
Deltagere kan høre om fuglene der kan opleves i området, og om kommunens arbejde med naturpleje. Ornitolog Erik
Mandrup, biolog fra Orbicon og ornitolog Karin Bach fortæller om fuglene og medarbejdere i kommunen fortæller om
naturplejen i området.
Husk støvler, passende tøj og gerne en kikkert og evt. noget at drikke
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17 Hvad skal byen hedde?
Borgere i Frederikssund Kommune - og andre med interesse for kommunen - kan nu være
med til at navngive den nye by ved Store Rørbæk.
Kommunen har indgået et samarbejde med Lokalavisen om indsamling af forslagene
til bynavnet.
Ud af de fremsendte bud udvælger en komité de bedste, og forslagene fremlægges til efteråret
for Byrådet , der så endelig godkender det nye navn for området.
Med tiden skal den nye by rumme op til 14.000 indbyggere samt en erhvervsby, der med
højteknologiske miljøvirksomheder skal blive Danmarks miljøcentrum i fremtiden.
Der er åbent for fremsendelse af forslag frem til udgangen af juni 2011.
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Send dit forslag til navn på den nye by til e-mailadressen: nyby@lokalavisen.dk
- eller med posten til adressen:
Lokalavisen Frederikssund, mrk.: "Ny By"
Askelundsvej 2,
3600 Frederikssund
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23 Musikskolens sommerkoncert 2011
Frederikssund Musikskole inviterer til alle tiders sommerkoncert ved Elværket i Frederikssund.
Koncerten, der holdes den 31. maj fra kl. 17 - 21, består af i alt fem mindre koncerter der vil foregå dels i Elværket, dels i
Frederikssund kirke som jo ligger lige ved siden af Elværket, og dels i det store telt som bliver sat op på Elværkets Pplads.
De fem koncerter er hver i sær på 35 - 40 minutter, og det er alle Musikskolens ensembler, store orkestre, kor og bands,
der afrunder en forrygende sæson ved at levere musik af mange forskellige genrer i flere timer.
Der vil være store overraskelser undervejs, selvfølgelig af musikalsk karakter!
Støtteforeningen sælger hjemmelavede småretter, kager, kaffe med mere.
Der er gratis entre, og alle er velkommen til en, flere eller alle koncerter.
Der spilles som følger:
Elværkets sal kl. 17.00 og 19.15
Frederikssund kirke kl. 18.30
Teltet ved Elværket kl. 17.45 og 20.00

Fotograf Stig Arnason: Ungdomskoret T drops.
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23 Borgerpanelet
Hvad er vi særlig gode til?
Hvad kan vi blive bedre til?
Hvad er de vigtigste prioriteter?
Det er omdrejningspunktet for den første undersøgelse i det nye borgerpanel.
Første undersøgelse belyser borgernes generelle tilfredshed
I starten af juni sender vi det første spørgeskema til vores paneldeltagere. I undersøgelsen spørger vi borgerne om, hvad
de mener om kommunen, og hvor tilfredse de er med kommunens centrale ydelser og services.
Spørgsmålene drejer sig om borgernes tilfredshed med:

Borgerbetjening - kontakt, betjening og information

Institutioner, skoler og ældre

Infrastruktur, transport og miljø

Kultur og fritid

Sundhed

De kommunale budgetter

Omdømme

Det lokale demokrati
Undersøgelsens resultater skal vise os hvilke hovedområder vi bør undersøge nærmere.
Resultaterne vil blive sammenholdt med de emner til kommende undersøgelser, som borgerne allerede har meldt ind.
Du kan nå det endnu
Mere end 800 borgere har allerede meldt sig til panelet, men der er stadig plads til mange flere. Har du også lyst til at give
din mening til kende, opfordrer vi dig til at melde dig til panelet.
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Du kan stadig nå det inden den første undersøgelse sættes i gang.
Du melder dig til på www.frederikssund.dk/borgerpanel
2011 5

24 Ny kommunal designlinje
I forbindelse med kommunesammenlægningen fik Frederikssund Kommune et nyt byvåben
rodfæstet i historien om vikingerne og skibe fundet i fjorden, samt kommunens placering omkring
fjorden.
På denne baggrund blev der udarbejdet en designguide med beskrivelse af byvåben, pjecer,
annoncer, breve m.v., men der blev ikke udviklet en egentlig visuel identitet med
designelementer der afspejler kommunens visioner.
For at opfylde ønsket om et mere visionært og innovativt udtryk i kommunens visuelle
kommunikation, indledte Kommunikationsafdelingen i 2010 et samarbejde med firmaet Rumfang
Aps.
Resultatet er en designlinje med en række nye elementer der via former og farver tilfører udtryk, som matcher både det
historiske og det fremtidige perspektiv.
Den nye designlinje er iværksat i maj 2011 i kommunens annoncer, breve, pjecer og på hjemmesiden.
På enkelte områder vil designet dog først slå igennem efterhånden som der sker en naturlig udskiftning.
Det helt nye i designlinjen er nogle grafiske designelementer som er udviklet på baggrund af byvåbnets linjer. Det er
variationer over bølgerne og vikingeskibets stævn - de kan bl.a. ses på hjemmesidens topbilleder.
Hertil kommer et logo med navnetræk som vil blive anvendt en del af de steder hvor byvåbnet indtil nu er blevet brugt, for
eksempel på brevpapir, annoncer og hjemmeside.
Spørgsmål til kommunens design kan rettes til kommunikation@frederikssund.dk
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24 Velkommen til sommeraktiviteter i Frederikssund Kommune 2011
For første gang har Frederikssund samlet en række sommeraktiviteter som især er for børn og unge mellem 9 og 14 år.
På listen er et væld af tilbud: Vil du lære at danse, se hvordan korn blev til mel i gamle dage, vil du spille tennis eller høre
om, hvordan din by så ud i gamle dage, - eller hvad med at opleve hvordan en film bliver til?
Listen viser ikke alt der sker for børn og unge i sommerferien, men er et godt udpluk. Nogle aktiviteter er gratis, andre skal
der betales et mindre beløb for. Under den enkelte aktivitet kan du se, hvad det eventuelt koster og hvordan du tilmelder
dig.
Alle aktiviteter er på eget ansvar, og er der særlige hensyn som skal tages til dig eller dit barn, skal det oplyses ved
tilmelding.
Har spørgsmål til den enkelte aktivitet eller betaling, så kontakt den person der er nævnt under aktiviteten.
Nogle af aktiviteterne er støttet af Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget via Kulturpuljen.
Se flyer (pdf).
God fornøjelse...
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27 Effektivisering af arbejdsgange med Fujitsu som it-partner
Kommunen har efter en offentlig EU-udbudsrunde valgt at digitalisere sin økonomihåndtering med Fujitsus Prisme-løsning,
samt løn- og vagtplansystem fra Silkeborg Data. Aftalen løber i 6 år.
- Frederikssund Kommune har i de senere år gennemført en række effektiviseringer af de administrative arbejdsgange.
Samarbejdet med Fujitsu og Silkeborg Data gør det muligt at fortsætte effektiviseringen, samtidig med at kvaliteten i
opgaveløsningen udvikles og forbedres, siger Morten Egeskov, økonomi- og udviklingschef i Frederikssund Kommune.
- Det er et stort fremskridt at der er tale om en integreret løsning, som vil medføre en mere effektiv udveksling af f.eks. lønog økonomidata. Samtidig udbygges muligheden for digitale indberetninger for kommunens institutioner markant. De skal
ikke indsende papirformularer, som medarbejderne efterfølgende skal indtaste, fortsætter Morten Egeskov.

Aftalen med Fujitsu og Silkeborg Data underskrives på Borgmesterens kontor den 27. maj 2011. Fra venstre David Lange
og Lars Baun Jensen fra Fujitsu, og fra Frederikssund Kommune Ole Find Jensen og Ole Jacobsen.
Se pressemedelelsen fra Fujitsu
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31 Blå Nat i Jægerspris
Tiden for årets store kulturnat i Jægerspris nærmer sig.
Det er fredag den 10. juni det går løs i det meste af byen på gader, stræder og foran butikkerne. Derfor vil Hovedgaden
også være spærret fra Møllevej til Vinkelvej i tidsrummet kl. 15.00 til 22.00.
Flere deltagere end nogensinde
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Årets kulturnat bliver forhåbentlig et sandt tilløbsstykke på tilskuersiden. Sikkert er det i hvert fald et den
allerede er det på arrangørsiden.
Programmet byder således på alt fra det traditionelle Dannermarked med deltagere som Logen Puritas,
KFUM spejderne, Slotsparkens Friskole og Zoneterapeuten i Jægerspris, til masser af underholdning
på Scenen foran Kulturhuset Rejsestalden - blandt andet med kunstnere som Laura Mo og Tone Hoes.
Modeshow er der også, ligesom der er åbent hus i Jægerspris Amatør Scene (JAS) og meget, meget
mere. Så der bliver rigeligt at få eftermiddagen og aftenen til at gå med.
Se programmet for Blå Nat på Kulturhuset Rejsestaldens hjemmeside, hvor det løbende opdateres.
2011 6
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Spændende input fra det første dialogmøde om Handleplan for Ældre 2011 - 2015
På det første dialogmøde den 11. maj præsenterede formand for Social-, Ældre og Sundhedsudvalget, Tina Tving
Stauning og formand for Ældrerådet, Lise-Lotte Due udkastet til en vision for ældreområdet.
Deltagerne blev bedt om at pege på de styrker, svagheder, muligheder og udfordringer, der vil være i forhold til at realisere
visionen.
Herefter kom deltagerne med forslag og ideer til indsatser i forhold til seks temaer:

At bevare og udvikle færdigheder

Den ældre medicinske patient

Demens

Frivillige

Boliger

Personale
På baggrund af aftenens mange input vil der blive udarbejdet ideskitser til en handleplan, som skal drøftes på næste
dialogmøde den 6. juni og efterfølgende behandles og godkendes politisk.
Læs mere om arbejdet med Handleplan for Ældre.
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Ændrede åbningstider i SFO og klub
Byrådet har som en del af budget for 2011 besluttet at harmonisere åbningstiderne i skolefritidsordningerne (SFO), samt at
reducere klubbernes åbningstid med en time ugentligt.
SFO (0.-3. klasse)
Åbningstiderne for alle kommunens SFO'er vil pr. 1. august 2011 være:

Mandag til torsdag fra kl. 6.30 til 17.00

Fredag fra kl. 6.30 til 16.30
Klub (4.-7. klasse)
For klubberne vil de nye åbningstider pr. 1. august 2011 se ud som følger:
Klub:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Toppen

12.00-21.00*)

12.00-17.00

12.00-21.00*)

12.00-17.00

12.00-17.00

Græse Bakkeby

12.00-21.00

12.00-17.00

12.00-21.00

12.00-17.00

12.00-17.00

107

12.00-21.00

12.00-17.30

12.00-21.00

12.00-17.30

12.00-17.00

Mix og
Dyreklubben

12.00-21.00

12.00-21.00

12.00-21.00

12.00-17.00

12.00-16.30

Nord

12.00-17.00

12.00-17.00

12.00-21.00

12.00-21.00

12.00-17.00

Højen

11.45-20.00

11.45-17.00

11.45-20.00

11.45-17.00

11.30-16.30

Himmelblå

11.45-17.00

11.45-17.00

11.45-20.00

11.45-17.00

11.30-16.30

200

11.45-17.00

11.45-17.00

11.45-20.00

11.45-17.00

11.30-16.30

*) Aftenklub i lige uger mandag og onsdag. Aftenklub i ulige uger tirsdag og torsdag
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Detailhandelen i Frederikssund Kommune under lup
For at skabe overblik over detailhandelens omfang og beskaffenhed i Frederikssund Kommune igangsættes der en
analyse af detailhandelen i kommunen. Formålet er til dels at skabe et overblik, men også at give kommunen et værktøj og
inspiration til fortsat at udvikle detailhandelen i kommunen.
Analysen gennemføres af Institut for Center-Planlægning (ICP A/S), der i de kommende uger vil indsamle data om
detailhandelen i hele Frederikssund kommune. Alle butikkerne i kommunen bliver besøgt af medarbejdere fra ICP, som
bl.a. vil indhente omsætningstal. De indsamlede data vil bl.a. indgå i beregninger, hvor omsætningen i kommunens
dagligvare- og udvalgsvarebutikker ses i sammenhæng med forbrugspotentialet hos kommunens borgere - og dermed
giver et indtryk at kommunens handelsbalance. Detailhandelsanalysen kan på denne måde give nogle konkrete råd til,
hvordan detailhandelen i Frederikssund Kommune kan styrkes.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Plan- og Udviklingsafdelingen.
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14 Valdemarsdag og nye kartofler
Den 15. juni er det Valdemarsdag - national flagdag og genforeningsdag - en dag med mange
betydninger og traditioner.
En af dem er at der serveres nye danske kartofler og en snaps til beboerne på
kommunens omsorgscentre.
Danmarks Kartoffelråd står bag ideen, og den har køkkenerne på omsorgscentrene taget op igen i
år.
Kartoflerne er leveret af lokale avlere og halvdelen af snapsen er sponseret af V & S Destillers A/S
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14 Afsløring af Kulturpris plakette
Formanden for Frederikssund Børnefilmklub, Jørgen Wagner, blev den 2. december 2010 tildelt Frederikssund Kommunes
Kulturpris 2010. Prisen består af en check på 15.000 og efterfølgende nedlæggelse af en Kulturpris plakette i
Frederikssunds Hall og Fame, fliserne foran Langes Magasin.
Torsdag den 16. juni 2010 kl. 16 vil Kulturpris plaketten være placeret i Hall of Fame og Formanden for Kultur-, Fritid- og
Idrætsudvalget vil afsløre beliggenheden.
Jørgen Wagner, Formanden for Frederikssund Børnefilmklub, vil ligeledes være til stede.
Kulturprisen
Prisen uddeles en gang årligt og består - ud over æren - af et diplom og 15.000 kr.
Kulturprisen tildeles efter et eller flere af nedenstående kriterier, og skal ses som en anerkendelse og påskønnelse af en
særlig indsats ydet indenfor det kulturelle område.
Kulturprisen kan tildeles en gruppe, en forening, en institution enkeltpersoner eller kulturelle miljøer der har

Været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Frederikssund Kommune

Taget initiativer og virket som igangsætter på det kulturelle område

Udvist kulturelt mod eller nytænkning

Ydet en bemærkelsesværdig indsats indenfor billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område.
Det annonceres her på hjemmesiden og i lokalpressen, når der kan indstilles kandidater til årets kulturpris.
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14 Ordet fanger
Frederikssund Bibliotekerne er nu en del af Danmarks hidtil største læsekampagne, Ordet Fanger, der
officielt startede torsdag den 26 maj.
Kampagnen skal få børnene til at læse mere - og bedre, og få forældrene til at læse mere for deres børn.
Derfor starter kampagnen med en sjov konkurrence for alle seje forældre. Konkurrencen, DM i
højtlæsning, handler om at børnene filmer deres forældre med mobiltelefon, mens forældrene læser højt.
Siden den 26. maj har man kunnet deltage i konkurrencen. På www.ordet-fanger.dk er der masser af
information om konkurrencen og de spændende præmier, man kan vinde. Her kan du også finde masser
af gode bøger til børn og unge, stille spørgsmål til forfattere, læse anmeldelser og meget, meget mere.
Danmarks største læsekampagne
I det næste år vil Frederikssund Bibliotekerne som deltager i Ordet Fanger have en lang række spændende tiltag for alle
generationer, fra de mindste til de ældste. Men vi er ikke de eneste der er med, i Danmarkshistoriens hidtil største
læsekampagne.
- Dette projekt er historisk. Det er af meget stor betydning for fremme af børn og unges læsning, at dette læseprojekt for
første gang nogensinde i Danmark samler samtlige aktører på læseområdet. Således er både offentlige institutioner som
folkebiblioteker og skolebiblioteker, faglige organisationer, forlag, boghandlere og store butikskæder med i projektet. Det
giver projektet både tyngde og troværdighed, siger C.C. Rasmussen, formand for Danmarks Skolebibliotekarer.
Så hold øje med hvad der sker, både på dit lokale bibliotek og på websitet www.ordet-fanger.dk.
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15 Frihedskæmpere døber både
Frederikssund Ungdomsskole har valgt at få navngivet tre af sine både, to Megin joller(14 fods) og en aluminiums
følgebåd (15 fod), efter tre frihedskæmpere fra 2. verdenskrig.
Bådene bruges til daglig i Ungdomsskolens sejlerskole, og skolen har valgt at navngive bådene efter pigerne Birgit,
Gudrun og Hanne.
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Det sker for at hædre deres indsats og samtidig sætte fokus på at unge ofte er risikovillige og prøver grænser af, fortæller
ungdomsskoleinspektør Carsten Rasmussen.
- Den unges adfærd, risikovilligheden, bliver ofte betragtet som negativt, men den kan også være positiv. Risikovillighed
kan være både skidt og godt for den unge og deres omgivelser. Risikovillighed er besværlig, men risikovillighed er også
det der forandre.
Forestår selv dåben
Det vil være de tre frihedskæmpere selv som døber bådene torsdag den 16. juni kl. 20.00 på stranden Vænget, 3600
Frederikssund. De tre piger hedder i dag Birgit Egede Olsen, Gudrun Løffler Reich og Hanne Marboe.

Birgit Egede Olsen (født Marboe) er cirka 20 år på dette billeder og her ses hun med en riffel af mærket US Cabin. Billedet
er hentet fra www.gunnarmarboe.dk.
Birgit, Gudrun og Hanne
Birgit, Gudrun og Hanne var ved krigens afslutning henholdsvis 20, 16 og 14 år gamle. På trods af den unge alder var de
aktive i kampen mod den tyske besættelse, og var blandt andet med til at transportere våben over den bevogtede
Frederiks den Syvendes Bro, og sikre en engelsk pilots skjul.
Deres aktiviteter kunne have kostes dem livet hvis de var blevet opdaget af tyskerne. Pigerne boede på Strandgården ved
Jægerspris.
Hvorfor bådene har de tre navne og historien om de tre piger vil efterfølgende være opsat og tilgængeligt i sejlerskolen, så
de unge kan sætte sig ind i historien, og drøfte krigen og unges risikovillighed.
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15 Præmier til flittige kulturpasbrugere
Gruppen bag Kulturpasset har nu trukket tre vindere blandt de flittigste brugere af passet og dets
hjemmeside i skoleåret 2010/2011.
De tre elever fra 4. klasse vil få overrakt præmierne af formanden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget,
Grethe Olsen, ved et lille Kulturpasarrangement hvor elevernes nærmeste familie også er inviteret.
Præmien er hver et gavekort på 500 kr. til Frederikssund handel, som er sponseret af FETC. De
overrækkes fredag den 17. juni 2011 kl. 14 ved Vikingebopladsen på Kalvøen. I tilfælde af regnvejr
rykkes arrangementet ind i Langhuset.
Rekord mange brugere
Aldrig tidligere har så mange børn benyttet kulturpasset som det er tilfældet i år. Cirka 360 ud af godt 600 elever i 4. klasse
har aktiveret deres pas på Kulturpassets hjemmeside.
Kulturpasgruppen har fået flere positive tilbagemeldinger fra børn og deres forældre, når de har besøgt Kulturpasstederne.
Næste års Kulturpas er allerede godt på vej. Kulturpasset er fornyet og har nu .... Ja, det løftes sløret for senere.

2011 6

18 Sankthansbål på Kalvøen
Torsdag den 23. juni er der premiere på Frederikssund Vikingespils forestilling Arnulf Ulveblod kl. 20.00.
Efter spillet er slut omkring kl. 22 drager de mange vikinger ned til Roskilde Fjord lige bag friluftscenen på Kalvøen, og
tænder det store sankthansbål ved Frederikssund Roklub med deres fakler. Traditionen tro er det et tilløbsstykke for
frederikssunderne, og sidste år samledes omkring 2.000 mennesker omkring bålet.
Læs nyhed om sankthansbålet sidste år.
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Ekstra stemningsfuldt i år
I år bliver den stemningsfulde aften gjort endnu mere festlig på grund af Vikingespillenes 60 års jubilæum.
Ligesom de tidligere år vil der være salg af øl, vand, kaffe og kage, popcorn m.m. fra Roklubben både før og efter bålet
tændes.
Selvom sommersolhverv falder på den 21. juni, er sankthansaften i Danmark blevet betragtet som midsommeraften, og
derfor som den korteste nat på hele året. Ifølge gammel overtro er denne aften fyldt med særlige kræfter, bl.a. mente man
lægeurter indsamlet denne nat var særlig kraftfulde og helbredende.
Men også de onde kræfter var på færde denne aften. For eksempel fløj heksene forbi på deres kosteskaft på vej til
Bloksbjerg eller Hekkenfeldt. For at holde det onde borte tændte man bål, og denne tradition har overlevet og bliver stadig
brugt over det ganske land. Senere blev det også en tradition at synge Holger Drachmanns midsommervise.
Foto: Kenneth Jensen.
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18 Ny sæson i børneteatret
Frederikssund Børneteater er klar med sit program for det kommende skoleår.
Årets program er ikke som tidligere år lavet som en lille trykt brochure, men i stedet som en
flyer.
20 forestillinger
Programmet for sæson 2011/2012 byder på 20 forestillinger, hvoraf nogle spiller én gang,
mens andre spiller op til ti gange!
Teatrets forestillinger er spredet over hele kommunen, og målgruppen er lige fra et halvt og
op til 99 år.
Info og billetter
Du kan læse meget mere om børneteatret, og dets forestillinger på www.frederikssundborneteater.dk. Her kan du også bestille billetter til de forestillinger du har lyst til at se.
Frederikssund Børneteater er støttet af Frederikssund Kommune, Statens Kunststyrelse og
Dansens Hus!
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18 Diplom og gaver til de flittigste
De tre flittigste brugere af Kulturpasset blev hædret med tale, diplom, gavekort og roser.
Det skete, da gruppen bag Kulturpasset fredag eftermiddag havde inviteret eleverne med deres nærmeste familie til
prisuddeling ved et lille, hyggeligt arrangement i Langhuset på Vikingebopladsen i Frederikssund.
2.500 kulturpassere til dato
Formanden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Grethe Olsen, holdt en fin tale til de fremmødte, hvor hun udtrykte glæde
over at flere end 2.500 børn nu har været Kulturpassere.
2.500 kulturpassere som har haft en ekstra chance for at opleve alleFrederikssund Kommunes mange muligheder for
kulturoplevelser sammen med søskende og deres voksne. Grethe Olsen udtrykte desuden håb om at også dette års
mindre søskende nåede at blive Kulturpassere på trods af kommunens stramme økonomi.
Gaven som børnene modtog for deres flittige brug af dette års Kulturpas, var på 500 kroner hver, og bestod af Fjordkortet
fra Frederikssund Erhverv.
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Helena Jennet Mølbak Holm fra Frederikssund Private Realskole modtager diplom, gavekort og blomster.

Simon Gjaldbæk fra Marbækskolen i Skibby får overrakt sit diplom af Grethe Olsen.

Den tredje vinder var Nicklas Daniel Simonsen fra Solbakkeskolen i Dalby, der her får håndtryk af udvalgsformanden.
Til stede i Langhuset var foruden kontaktgruppen for Kulturpasset og de indbudte gæster, også en vaskeægte viking, som
på trods af stor travlhed med årets vikingejubilæum havde fået tid til at komme og være med i Langhuset på
Vikingebopladsen.
På billedet herunder ses han sammen med de tre vindere:
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Begejstring blandt brugerne
Efter overrækkelsen af diplomer og gaver fortalte en af de berørte mødre spontant om de mange kulturoplevelser, familien
havde haft sammen med Kulturpasset i hånden i jagten efter stemplerne.
Hun udtrykte stor begejstring over besøgene rundt omkring med de mange uventede og spændende oplevelser, og
ønskede Kulturpasset god vind fremover.

Til sidst var der Kulturpaskage til de fremmødte i Langhuset på Kalvøen.
Frederikssund Kommunens Kulturpas er siden 2007 blevet uddelt til alle kommunens 4. klasses elever i begyndelsen af
skoleåret. Kulturpasset giver tips, ideer, rabat og mulighed for at deltage i specielle kulturarrangementer for
Kulturpasseren og hans/hendes familie.
Kulturpasset 2011/2012 er allerede i støbeskeen med både gode gamle kendinge og nye initiativer, så der bliver noget at
glæde sig til.
Du kan læse mere om kulturpasset på www.kulturpas.frederikssund.dk.
Foto: Kenneth Jensen.
2011 6

20 Færgegårdsmarked 2011
Igen i år indbyder Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter (PFFU) til Færgegårdsmarked i juli måned ved
museet Færgegården.
Ligesom de foregående år vil der være mange aktiviteter for børnefamilier og institutioner, med mulighed for at lære, lege,
hygge sig og få en god dag sammen på museet, og i dets skønne natur.
Produktionsskolens elever og lærere vil sammen med museets personale sørge for at rammerne er på plads til nogle
herlige og festlige sommerdage.
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Færgegårdsmarkedet byder blandt andet på mulighed for, at du kan bage dine egne pandekager over bål, købe bolsjer
produceret af skolens elever, og du kan lave din egen slikkepind, dit eget badge, bygge en drage, lave ansigtsmaling og
deltage i de mange sjove spil på området.
Der vil også være salg af kaffe, the og kage, slush-ice m.m.
Besøg på Museet
Samtdig med Færgegårdsmarkedet har du mulighed for at opleve særudstillingen "Hvad magasinerne gemte" på selve
museet.
Allerede i 1984, da Færgegården åbnede for offentligheden, væltede det ind med gaver. Meget hurtigt blev det tiltænkte
magasin for lille, og tingene blev placeret i lader og på lofter, hvor rusten sprang frem på jernet, og borebiller kunne
mæske sig i træet. I efteråret 2010 blev museets nye magasinbygnig indviet, og al materialet blev registreret og
opmargasineret på forsvarlig vis - og nu kan du se noget af det udstillet på museet.
Åbningstider - og sted
Færgegårdsmarkedet har åbent tirsdag til fredag fra kl. 10 til 15 i perioden 5. til 29. juli 2011. Museet har åbent tirsdag til
søndag kl. 10 til 16.
Adressen er: Museet Færgegården. Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris. www.museet.frederikssund.dk
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21 Invitation til Indvielse af Fjordstien
Etapen fra Færgegården til Skuldelev havn
Natur og Miljø samt Vejafdelingen har nu færdiggjort en ny etape mellem Færgegården ved Frederikssund og Skuldelev
havn.
Det vil vi gerne fejre med en cykeltur der starter
Søndag den 26. juni 2011 kl 10.30
ved Museet Færgegården.

Formand for Teknik, Miljø og Erhvervsudvalget, Morten Skovgaard vil byde velkommen.
Derefter cykler vi ad Fjordstien gennem Gerlev strandpark og Tørslev til Skuldelev havn, hvor vi forventer at være ca. kl.
12.30
Undervejs vil der blive fortalt om stien, og lidt om dannelsen af landskabet vi cykler igennem.
Ved Skuldelev havn vil vi gerne være værter ved et lille traktement.

Se ruten - klik for større kort
Læs om cykelture i kommunen
2011 6

21 Regler og råd om afbrænding af sankthansbål
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Der opstår dobbelt så mange brande på en sankthansaften som på en normal aften og nat.
På en normal aften og nat rykker brandvæsenet ud til omkring 25 brande på landsplan. På sankthansaften ligger tallet i
gennemsnit på ca. det dobbelte.
For at sikre at det kun er sankthansbålet - og ikke andet - der går op i røg sankthansaften, skal afstandsreglerne for
afbrænding af sankthansbål overholdes.
Afstandsreglerne for bålafbrænding
Afstandsreglerne er fastsat ved lov. Sankthansbål skal således være placeret i en afstand af mindst

30 meter fra bygninger med hårdt tag

60 meter fra brændbare markafgrøder

200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale
Vis hensyn til mennesker og dyr
Husk også at vise hensyn til omgivelserne generelt, og vær opmærksom på, at smådyr kan have taget ophold i
sankthansbålet inden afbrænding.
Det er derfor en god idé at flytte bålet kort tid før, det skal tændes.
Se detaljerede angivelser af mindsteafstande til bygninger, bevoksning og materialer i bekendtgørelsen om
brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.
Tema på Beredskabsstyrelsens hjemmeside
Læs mere om regler og råd om afbrænding af sankthansbål på Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk.
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21 Dans og ballade
Når skoleklokken ringer ud til sommerferie er det for mange børn ensbetydende med sofaslapperas og computerspil, men
ikke for en stor gruppe aktive børn. I deres ferie skal der nemlig danses og dannes nye venskaber under det anderledes
og succesfulde danseinitiativ; DANSEballaden.
Sommertid er dansetid
DANSEballaden er en landsdækkende sommerferieaktivitet som Frederikssund Kommune deltager i for anden gang.
Over fem dage vil 9-13 årige børn gennemgå et forløb med seriøs træning, masser af leg og sjov, koreografiske
udfordringer og nye flotte dansetrin, alt sammen guidet af en professionel danser.
Årets hold består 24 forventningsfulde dansere, flere af dem er gengangere fra sidste års ballade.
Årets koreograf hedder Reidar Sjöset, han bliver assisteret af Freja Lykkeberg Nord, som er leder af Den lille Dramaskole
på Vesterbro i københavn.

Stolte børn på scenen
DANSEballaden handler om skabe en dans sammen under professionelle forhold. Det er derfor lige dele sjov og alvor at
være med.
På bare fem dage skal der skabes en koreografi, som skal præsenteres på en scene. Og for at nå det mål, må børnene
slå idégeneratoren til, lyttelapperne ud og ikke mindst - stå sammen!
- Det fedeste er der hvor børnene selv har været med til at skabe forestillingen. Når man kan se, at det er deres egne
idéer, som kommer til udtryk. Børnene opdager pludselig, at kroppen er en del af dem, og det syntes jeg, er supervigtigt,
siger Lasse, far til to piger der tidligere har deltaget i danseballaden.
Ved ugens udgang kan børnene høste frugten af det hårde arbejde. Her vil venner og familie nemlig kunne opleve en flok
glade og stolte børn præsentere deres version af en DANSEballade, som uden tvivl består af en flot koreografi og en
masse nye venskaber.
DANSEballaden finder sted i skolernes første ferieuge fra den 27. juni til den 1. juli 2011.
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Handleplan for ældre 2011 - 2015
Med tydelig stolthed i stemmen og god humor bød centerrådsformand Helge Olsen gæsterne
velkommen til Lundebjerggård.
Social, - Ældre- og Sundhedsudvalgsformand Tina Tving Stauning overtog herefter mikrofonen, og
fortalte om forløbet med handleplanen og dagens program.
Ældre- og Sundhedschef Birte Grothe fulgte op og gennemgik arbejdsprocessen fra sidste
dialogmøde. Ud fra bidragene fra tidligere møder er der opstillet en ideskitse. Skitsen består af seks
temaer med forslag til indsatser og handlinger.
Temaerne er: Bevare og udvikle færdigheder, plejebolig, den ældre medicinske patient, demens og
frivillige.
Dette første udkast til ideskitse blev med stor energi drøftet og kommenteret i grupperne med
det formål at kvalificere det yderligere.
Læs om gruppernes bidrag og kommentarer til idéskitserne.
Der har nu været afholdt tre møder med interesserede borgere, politikere og personale fra
Ældreområdet.
Formålet har været at skabe en dialog om kommunens opgaver på
Ældreområdet for de kommende år. De forslag, der har været drøftet, skal
danne grundlag for konkrete strategier og handleplaner.
Undervejs i processen har Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget sammen
med Ældrerådet udarbejdet en vision for kommunens ældre, som vil blive
offentliggjort efter godkendelse i Byrådet.
Et samlet forslag til en Handleplan for Ældre 2011 – 2015 behandles i Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget i august og september.
Forslaget sendes i høring fra den 15. september til 10. oktober, hvorefter der tages beslutning i
Byrådet i december 2011.
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22 Nordiske venner kommer på besøg
Fra fredag den 1. til søndag den 3. juli får Foreningen NORDEN besøg fra tre af vore venskabsbyer, Aurskog-Høland i
Norge, Kumla i Sverige og Sibbo i Finland. De to sidste har foreningen NORDEN dannet venskabskæde med lige siden
1968 - Aurskog-Høland kom først med i begyndelsen af 90'erne.
Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Det betyder at
foreningen afbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser, ved at sætte fokus på blandt
andet skole, sprog, uddannelse, elev/ungdomsudveksling og venskabsbysamarbejde.
45 gæster på besøg
Besøget starter på Frederikssund Rådhus den 1. juli ved 13-tiden, hvor borgmester Ole Find Jensen byder velkommen, og
deltagerne spiser frokost.
Her vil Foreningen NORDEN fortælle lidt om kommunen, og om nye tiltag. Derefter er der rundtur i Frederikssund by - det
plejer at være en god ide!
I alt kommer der 45 gæster - heraf fem fra Aurskog-Høland, ti fra Kulma og hele 30 fra Sibbo. Besøget fra de tre
venskabsbyer er lagt netop nu, fordi gæsterne rigtigt gerne vil opleve Vikingespillets 60-års jubilæum. Gæsterne bliver
indlogeret på Bautahøj Kursuscenter.
Omfattende program
Fredag aften inden middagen mødes formænd, næstformænd og borgmesteren til en drøftelse af det fremtidige
samarbejde venskabsbyerne imellem.
Lørdagen vil byde på en bustur rundt i Hornherred - med rundvisning på Svanholm, Selsø Slot og frokost i det grønne helst uden regnvejr.
Om aftenen er der rundvisning på Vikingepladsen, med efterfølgende spisning og vikingespil.
Medlemmer fra de øvrige Norden Foreninger i Nordsjælland vi sikkert støde til den aften!
Søndag er der inden afrejsen besøg på J. F. Willumsens Museum og frokost på Lundebjerggård.
Lang tradition
Gennem alle knap 45 år som venskabskæden har bestået, har der været tætte forbindelser mellem de fire kommuner.
Det gælder blandt andet på skoleområdet, hvor både kommunernes skolechefer har knyttet bånd, men hvor der også
har været mange besøg hos hinanden af skoleklasser. Mange elever har gennem tiderne haft stor glæde af det - og en del
er stadig i kontakt med hinanden. Så sent som i dette forår har der været besøg fra Frederikssund i Sibbo.
Besøget den 1. til 3. juli bliver betalt af deltagerne selv, med et mindre tilskud fra Frederikssund Kommune til at dække
aktiviteterne.
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23 Byrådet vedtager ny dagtilbudsstruktur
Byrådet i Frederikssund Kommune vedtog den 22. juni 2011 en ny struktur på dagtilbudsområdet i kommunen. I alt bliver
38 institutioner sammenlagt til seks nye områder.
Der afholdes den 23. og 24. juni samtaler med de ledere på dagtilbudsområdet, der har ytret ønske om at kandidere til de
nye områdelederstillinger. Navnene på de nye områdeledere forventes at kunne offentliggøres sidst på dagen den 28. juni
2011.
De nuværende ledere som ikke bliver områdeledere i den nye struktur, vil blive pædagogiske ledere i de enkelte huse,
som hører under de seks områder.
- Vi har fra begyndelsen af denne proces ønsket at bibeholde så mange af vores nuværende institutionsledere i deres
nuværende institution også efter at institutionerne bliver til huse i et område. De besidder alle en stor ledelseskompetence
som vi håber at kunne drage nytte af mange år frem i tiden i deres nye stillinger som pædagogiske ledere, udtaler
dagtilbudschef i Frederikssund Kommune Paw Holze Nielsen.
De nye ledere vil formelt tiltræde i deres nye job den 1. januar 2012, men de vil blive involveret i forberedelsesarbejdet
umiddelbart efter sommerferien.
Den nye struktur omfatter i øvrigt ikke de selvejende / puljeinstitutioner som Frederikssund Kommune har driftsaftaler med.
Det er Møllevang i Slangerup, Slangerup Børnehave, Sct. Georgsgårdens Børnehave i Frederikssund, Svanholm
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Børnehus og Skibby Skovbørnehave.
Yderligere information:
Paw Holze Nielsen, dagtilbudschef i Frederikssund Kommune, tlf. 4735 1669 eller e-mail pknie@frederikssund.dk
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24 Vikingefest og sankthansbål
Det er næppe undgået manges opmærksomhed at 2011 er året hvor vikingespillet i Frederikssund fylder 60 år - og en 60
års fødselsdag skal fejres med manér. Derfor tog vikingerne - og resten af kommunens borgere - hul på festivitassen
torsdag den 24. juni med både festival på Torvet, premiere på årets vikingespil, sankthansbål og stort festfyrværkeri.
Festival på Torvet
Det hele startede kl. 15.30 på Torvet i Frederikssund med afsløringen af 60 malerier udført af lokale kunstnere.
Før selve afsløringen åbnede borgmester Ole Find Jensen og vikingebopladsens formand, Niels Elberling, selve
festivalen.

Borgmester Ole Find Jensen bød velkommen lige efter Niels Elberling, der ses til venstre ved højttaleren.
I sin tale fortalte Niels Elberling blandt andet, at de 60 malerier fremstiller de jubilerende vikingespil fra 1952 til dato.
- Og kunstnerne har haft frit slag i kunstner dejen, hvilket også har betydet, at alle stilarter er repræsenteret: Naturalisme,
realisme, kubisme, impressionisme, ekspressionisme, fotografisk realisme, minimalisme osv.
- Resultatet er da også blevet at alt findes. Der er genkendelige portrætter af lyslevende, men også af længst
hedengangne vikinger. Tro ikke, at det er let at skabe et sådant maleri: De skarpsindige af jer vil opdage, at der faktisk er
61 malerier i alt. Det 61'ende er malet af borgmesteren, Grethe Olsen, Jesper Wittenburg og undertegnede. Det kan tjene
som pædagogisk indføring i, hvor svært det er at male kunst. Men det hører med til dette billedes historie, at af os fire
dilettant malere, er borgmesteren klart den bedste, sagde Niels Elberling blandt andet.
Efter talerne blev malerierne afsløret et efter et - startende fra år 1952 og frem til i dag.

En pæn menneskemængde fulgte med rundt på Torvet ved afsløringen af de 61 kunstværker.
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Billederne på Torvet kan opleves frem til og med søndag.
Hekse og vikinger i skøn forening
Festlighederne stoppede imidlertid ikke ved festivalen på Torvet i Frederikssund. Torsdag aften var der således premiere
på årets vikingespil. Og hvor der ikke var tæt pakket af mennesker på Torvet om eftermiddagen, så var der stuvende fyldt
med mennesker på Kalvøen om aftenen til både vikingespillet, og det efterfølgende sankthansbål.
Så selv om hekse måske ikke var det man frygtede mest tilbage i vikingetiden, og den første heks først blev brændt på
bålet i Danmark i 1540, så gik det i skøn forening torsdag aften, hvor afslutningen på vikingespillet var at vikingerne satte
ild til bålet med deres fakler.
For at dvæle lidt ved historien, så var det først med Christian IV's lov fra 1626, der pålagde straf for at være i pagt med
djævlen, og for at udøve magi også i det godes tjeneste, at heksebålene for alvor fik tag i Danmark, og havde det indtil
1693 hvor den sidste officielle hekseafbrænding fandt sted med henrettelsen af Anne Palles.

Vikingerne kaster deres fakler på bålet på Kalvøen.
Men det rokker ikke ved den gode og flotte tradition som sankthansbålet på Kalvøen udgør, og den særlige stemning den
vækker i deltagerne.
En særlig stemning
Og netop den særlige stemning dvælede borgmester Ole Find Jensen også ved i sin årlige båltale, hvor han bevidst havde
valgt at fastholde fokus på vikingerne netop i år, da der blandt de mange vigtige måder Vikingespillene tegner
Frederikssund på, netop er denne stemningsfulde medvirken ved bålet sankthansaften.
- Det er et fantastisk skue når fakkeltoget fra Vikingespillet når bålet, og det kort efter flammer op. Lige så fascinerende er
det at kigge ud over fjorden hvor sejlbådene med lanterner er med til at sætte stemningen.

Ilden syder og knitrer, mens borgmesteren taler.
Så er det midsommer ved Roskilde Fjord - på dette smukke sted, midt i den Frederikssundhistorie som Kalvøen i sig selv
er, og den særlige historie som Vikingespillene fortæller - og har fortalt gennem 60 år, sagde borgmesteren blandt andet,

28

hvorefter han kiggede lidt tilbage i vikingernes imponerende historie i Frederikssund, og dvælede ved hvordan det hele
egentlig startede.
- Der skal jo tænkes utraditionelt, kreativt, skørt og udfordrende når nyt skal sættes i gang - så på denne midsommeraften
er der grund til at hylde kreativiteten, iderigdommen der fører til flotte fælles initiativer, der for alvor bærer og giver en by
og en egn karakter.
- Ideen med skæggene var jo utraditionel. Vikingeidentiteten var skabt. Men mon nogen bag det originale initiativ for alvor
havde forestillet sig, hvilken effekt den tredages vikingebyfest i juni1952 fik: Man opførte "Guderne I Valhal" på Torvet,
holdt skægauktion over ikke mindre end 658 skæg, gik i optog fra Torvet til Kalvøen hvor Per Buckhøj fortalte om Kong
Skjold, og dagen efter genopførte man spillet om Kong Skjold - grunden var lagt til friluftsscenen på Kalvøen.
Og Vikingespillet - denne imponerende nu 60-årige tradition - var skabt.

Der var tæt pakket med mennesker på Kalvøen.
Festfyrværkeri som finale
Dagen blev rundet af på flotteste vis, og i tråd med sankthansbålet naturligvis i ildets tegn.
Da ilden havde godt fat i bålet, og borgmeteren var færdig med sin tale, brød et sandt festfyrværkeri ud på den anden side
af fjorden, så alle der var mødt op for at se bålet havde perfekt udsyn.
Vikingefestivalen fortsætter på Torvet og på Kalvøen i Frederikssund frem til og med søndag den 26. juni, og vikingespillet
og vikigerevyen kan opleves på Kalvøen kl. 20 hver dag, undtagen mandage, frem til og med søndag den 10. juli.
Dagen sluttede med festfyrværkeri.
Foto: Kenneth Jensen.
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25 Sommerbogen
Sommerferien for skolebørn er dejlig lang. For nybegyndere i læsningens kunst og for usikre læsere er seks uger nok til at
det lærte kan gå i glemmebogen hvis det ikke holdes ved lige. Derfor inviterer biblioteket alle børn i 1. - 10. klasse til at
deltage i Sommerbogen.
Med Sommerbogen tilbyder bibliotekerne sjov sommerlæsning for læseglade børn. Hvad enten du er en læsehest, en
bogorm eller en boggnasker, og hvad enten du læser i raketfart eller i sneglefart og er til tykke eller til tynde bøger, så er
Sommerbogen lige noget for dig.
Reglerne er enkle:

Hent en sommerbogsfolder på biblioteket i Frederikssund, Jægerspris, Skibby eller Slangerup.

Lån og læs fem bøger i din sommerferie.

Skriv et par linjer i folderen om hver bog.

Få en bog i præmie for din fantastiske læseindsats.
Sommerbogen startede i torsdags, den 24. juni, og fortsætter frem til 15. august, så alle kan nå at være med - også selv
om du skal på ferie.
Aktiviteten skydes i gang i et samarbejde med dansklærerne, som alle har fået brev om "Sommerbogen", så der også fra
skoleside kan bakkes op om at stimulere læselysten.
Husk din indre bogorm er også sulten i sommerferien. Den skal fodres med masser af gode historier. Heldigvis har
biblioteket massevis af supergode bøger, du kan læse. Der er krimier, kærlighedshistorier, sjove bøger, gys og gru,
hestebøger, eventyr, fantasy-romaner og mange, mange flere. Tegneserier og billedbøger tæller ikke med, men ellers er
der frit valg på alle hylderne.
Mangler du gode ideer, så spørg bibliotekaren
Der er noget for alle aldre og for forskellige læseevner. Bøgerne, du vælger, skal svare til det, du plejer at læse.
Lynlæsning af 5 letlæsningsbøger går altså ikke, hvis du plejer at læse Twilight og Harry Potter.
Bibliotekaren kan også hjælpe med at finde spændende steder på nettet, hvor andre børn giver tips om sjove bøger, de
har læst.
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25 Årets eksperter i selvudvikling
Socialpsykiatrien i kommunen har et særligt tilbud til unge mellem 18-25 år: Støttecenter Spiren på Birke Allé 41 i

29

Jægerspris.
De unge der er visiteret og tilknyttet støttecentret, tilbydes undervisning i selvudvikling. Her trænes de i at se deres
problemer i et anderledes lys - ud fra det positive livssyn. Dette foregår i tre moduler, og forløber over halvandet år.
Vi har rigtig mange gode resultater, fortæller funktionsleder Charlotte Bindner Marsfeldt.
- Og erfaring viser at mange unge kommer videre med deres liv på en mere positiv måde. Mange i uddannelse og job.
De unge mennesker som har gennemført undervisningen, er blevet fejret med en middag i Spiren, og har i den forbindelse
fået overrakt diplom og hue.

På billedet ses ekspertholdet. Fra venstre er det Amalie Trier Hogsted, Nadia Maya Mathiesen og Zarah Jensen.
Desværre var Casper Kamp, som også har deltaget på holdet, gået da billedet blev taget.
2011 6

28 Klipning af hæk og hegn
En velholdt hæk er en smuk og naturlig afgrænsning mellem have og fortov. Og til det velholdte hører at hækken klippes
nogle gange om året.
Men klipning er også nødvendig af hensyn til de forbipasserende. Tilsvarende skal træer og buske beskæres, så de ikke
er til gene eller fare for den gående og kørende trafik.
Hæk og hegn mod vej og fortov
Reglerne om beskæring er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de ”bløde” trafikanters passage
på fortove og langs veje. Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre denne frie passage.
Hvad skal grundejeren gøre?
Langs en ejendom som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning
opstammet. Det skal ske sådan at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 4,20 meter, og over fortove og rabatter på
2,75 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel.
Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler bliver overholdt.
Det er også vigtigt at holde beplantningen klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Det er
til gene for færdslen - og forringer trafiksikkerheden hvis beplantning helt eller delvist dækker for skilte og lamper.

I følge Lov om hegn (Hegnsloven) § 11 gælder blandt andet at: ”Hegn langs gade, vej, sti eller plads, skal rejses helt på
egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, 30-40 cm fra skel, at bevoksningen til enhver tid
kan holdes indenfor skellinjen.”
Tinglyste oversigtsarealer
Grundejere der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for at eventuel beplantning på arealet ikke bliver højere
end det der er beskrevet i de respektive deklarationer for ejendommen.
Hvad kan kommunen gøre?
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Kommunen kan som vejmyndighed gribe ind hvis
o
der opstår væsentlige gener for færdslen eller oversigten på vejen/fortovet,
o
grundejeren ikke overholder reglerne om beskæring,
o
der kommer en klage over manglende beskæring og gener som følge heraf.
Hvis grundejeren ikke efter påbud udfører sin forpligtelse, kan kommunen udføre arbejdet for grundejerens regning.
Vejledning: Beskæring af træer og buske langs veje
Hvis du er i tvivl om reglerne for vedligeholdelse af din beplantning, er du velkommen til at kontakte Vej, Trafik og Affald
på 47 35 10 00.
2011 6

28 Borgermøde om Sillebro Ådal
I forbindelse med projekt for regnvandshåndtering og regulering af Sillebro Å i ådalen, afholdes der borgermøde i
Kulturhuset Elværket onsdag den 29. juni 2011 kl. 19.00 - 21.00.
Se rapport om Reguleringsprojekt for Sillebro Ådal
Læs mere om projektet i annoncerne for Åreguleringsprojektet og Foroffentlighed til kommuneplanlægning.
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29 Nye ledere fundet til områder og huse
Frederikssund Byråd vedtog den 22. juni 2011 en ny struktur på dagtilbudsområdet, og de seks personer der skal være
områdeledere er nu udpeget.
Lederne er fundet blandt de ledere på dagtilbudsområdet, der har ønsket at kandidere til de nye områdelederstillinger.
Frem til 1. januar 2012 skal de seks ledere være med til at forme den nye struktur på dagtilbudsområdet.
- Der har været stor interesse for de nye stillinger. Med baggrund i et meget kompetent ansøgerfelt har vi efter vores
vurdering fundet seks ledere, som er særdeles godt rustet til at møde de mange udfordringer som en ny struktur giver.
- Der venter store opgaver forude i forhold til at få skabt en ny kultur og nogle fælles mål for dagtilbudsområdet.
- Jeg glæder mig rigtigt meget til samarbejdet med de seks nye områdeledere samt de 38 nye pædagogiske ledere i vores
institutioner, udtaler dagtilbudschef Paw Holze Nielsen.
Se liste med navne på ledere i ny struktur på dagtilbudsområdet.
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30 Sommer og Sjov 2011
Ligesom de foregående år er Frederikssund Klubberne, Ungdomsskolen og SSP gået sammen om at arrangere to dage
fuld af aktiviteter på Marbæk Strand i Frederikssund i slutningen af skolernes sommerferie.
Læs om sidste års arrangement, og om baggrunden for Sommer og Sjov.
Et væld af aktiviteter
Torsdag den 4. og fredag den 5. august vil Marbæk Strand fra 10 til 16 begge dage blive omdannet til en stor
aktivitetsplads både til lands og til vands - og alle aktiviteterne er gratis.
Blandt nogle af aktiviteterne kan nævnes en kæmpe highjumper, bungeerun, surfing, badning og nye kreative aktiviteter.
De forskellige aktiviteter vil være under opsyn og med deltagelse af klubmedarbejdere, ligesom der vil være en livredder
tilknyttet badeområdet.

Highjumperen midt i aktivitetsområdet ved sidste års Sommer og Sjov.
Klubberne og Ungdomsskolen sørger for at der hver dag vil der være grill med lidt frokost til alle børn og voksne, men det
er alligevel en god ide med en madpakke til de rigtig sultne.
Sådan deltager du
Hvis du har lyst til at deltage i løjerne skal du være gammel nok til at gå i Klub eller Ungdomsskole. Her kan du tilmelde dig
arrangementet senest tirsdag den 2. august. Hvis du ikke når det, så kan du i stedet købe en gæstebillet på stranden. Den
koster kun 20 kroner.
Foto: Kenneth Jensen.
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