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Gratis rygestopforløb
Hvad enten det er som led i et nytårsfortsæt eller ej, så har du nu igen muligheden for at tilmelde dig et af vores populære
rygestopkurser.
Kurset afvikles som et gruppehold, og løber over seks aftener. Det er vigtigt du kommer alle seks gange hvis du tilmelder
dig.
Datoerne er:
tirsdag den 11. janaur
tirsdag den 18. januar
tirsdag den 25. januar
tirsdag den 1. februar
tirsdag den 8. februar
tirsdag den 22. februar
Alle dage i Langes Magasin, Østergade 3C i Frederikssund fra kl. 18 - 20.
Tilmelding
Tilmelding er muligt fra kl. 12 - 15 mandag til fredag i uge 1 ved at kontakte sygeplejerske og rygestopinstruktør Rikke Juel
på 24 44 60 73.
Ved tilmelding skal du oplyse dit navn, din adresse og telefonnummer eller mobilnummer.
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Sundhedsbussen på farten
Sundhedsbussen er et gratis tilbud fra kommunen om samtaler om sundhed, og råd og vejledning om forhold i hverdagen
som påvirker sundhed og helbred. Alle har mulighed for at bruge sundhedsbussens tilbud.
I de første tre måneder af 2011 kan du møde Sundhedsbussen på følgende steder og tidspunkter:

Fredag den 21. januar:

Slangerup Adm.center kl. 9.30-14.30.
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Tirsdag den 25. januar:



Lundebjerggard ældrecenter kl. 9.30-14.30.



Torsdag den 3. februar:



Jægerspris Rejsestalden kl. 10-14.30.



Tirsdag den 8. februar:



Frederikssund Genbrugsplads kl. 10-15.



Tirsdag den 22. februar:



Skibby fritidscenter kl. 9.30-11.30
og HC Venslev kl. 12.30-14.30.



Torsdag den 3. marts:



Slangerup rådhus, kl. 9.30-14.30.



Tirsdag den 8. marts:



Kulhuse medborgerhus, kl. 9.30-12.



Fredag den 18. marts:



Frederikssund rådhus, kl. 9.30-14.30.



Tirsdag den 22. marts:



Lundebjerggaard ældrecenter, kl. 9.30-14.30
Tema " Fokus på bevægelse".



Torsdag den 31. marts:



Slangerup svømmehal, kl. 9-15.

Alle dagene holder personalet frokost fra kl. 12.00-12.30.
Get moving
Ud over ovenstående tider kan du også møde Sundhedsbussen tre torsdage i januar, på torvet ved Sillebroen Shopping i
Frederikssund.
Det er den 13., 20. og 27. januar, alle tre dage fra kl. 13-18. Her sættes der fokus på din kondi, da
sundhedspersonalet tilbyde gratis konditest.
Konditesten tager maksimalt seks minutter, og kan tages på enten en stepbænk der fungerer som en trappetest, eller på
en kondicykel. Under testen følger du et PC-program, hvor dine data er tastet ind, og får derfor et
øjeblikskondital. Bagefter kan du få vejledning i hvordan du kan forbedre dette.
Testen foretages af en sygeplejerske og en fysioterapeut.
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Idiotens historie
- den enfoldige morder!
Torsdag den 3. februar viser Frederikssund Børnetater en af de første forestillinger i anden del af sæson 2010/2011. Det
sker i Kulturhuset Elværket kl. 19.30.
Forestillingen er - trods teatrets navn - for unge og voksne, og derfor bydes der denne aften også på lidt spiseligt i caféen
efter forestillingen.
Om forestillingen
Stykket er bygget over Hans Alfredsons film Den enfoldige morder, og har her fået titlen Idiotens
historie.
Den handler om Fabrikant og herremand Johan Höglund. Han er en livsnyder og et magtmenneske
der tyranniserer alt og alle i sine omgivelser. Men han må bøde for det, da Idioten får en
åbenbaring...
Det er en lille en-times forestilling fra Teatret MØLLEN der opføres af Claus Andersen, som spiller
alle rollerne akkompagneret på guitar af Lars Rødbroe.
Billetter...
koster 125 kr. hvis du både vil se forestillingen, og spise med i caféen bagefter. Drikkevarer
kan købes i baren.
Er det kun teaterforestillignen du ønsker at se, så koster billetten 60 kr.
Billetterne kan bestilles på www.frederikssund-borneteater.dk - både til forestillingen, og til spisningen bagefter.
Unge over 12 år er velkomne.
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11 Ungdomsklub i Sillebroen den 19. – 21. januar
Ungdomsskolen laver en AKTIV ungdomsklub i lokalet over for Drop Dead fra onsdag den 19. til fredag den 21. januar,
alle dage fra kl. 14. til 17.00
Alle dagene + lørdag er klubmedarbejdere at træffe på torvet ved hovedindgangen, hvor du bl.a. kan prøve vores
cykelsimulator, og naturligvis få en masse info om ungdomsskolens tilbud.
Der vil være turneringer i indendørs fodbold, hockey og høvdingebold, og mulighed for at spille airhockey, bordfodbold,
bordtennis, Wii m.v.
Gratis bus fra Skibby, Jægerspris og Slangerup.
Se plakaten Ungdomsklub i Sillebroen
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12 25 år i Byrådet
Viceborgmester Kim Rockhill (A) kunne den 1. januar 2011 fejre 25 års jubilæum som
byrådsmedlem.
Kim Rockhill blev valgt til Skibby Byråd ved valget i november 1985, og var borgmester i Skibby
Kommune fra 1. januar 1990 til 31. december 2001.
Siden har han været byrådsmedlem først i Skibby Kommune og efter kommunesammenlægningen i
Frederikssund Kommune. I sidste byrådsperiode var Kim Rockhill formand for kommunens
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg, og er i indeværende periode formand for
Beskæftigelsdesudvalget.
Kim Rockhill var medlem af KL's udvalg for Erhverv og Teknik samt udvalget for Skole og Kultur i perioden 1994-1998.
I perioden 1999-2001 var Kim Rockhill medlem af KL's bestyrelse, og var formand for Kommunernes
Lærerpensionsudligning.
Kim Rockhills jubilæum fejres med en reception fredag den 28. januar 2011 kl. 12 - 15 i kantinen på Rådhuset, Torvet 2 i
Frederikssund.

2011 1

19 Nyt støttecenter indviet med høje hurraråb
Der var stuvende fuldt på Parkvej 4-6 i Jægerspris, da det nye støttecenter blev indviet mandag. Der skulle også hele fire
taler til inden stedet var officielt åbent.

Den nye havestue mellem de oprindelige huse - lys og indbydende.
Første taler var socialchef Peer Huniche, der fortalte om hvordan tankerne og drømmene om stedet var blevet til. Det var
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tilbage i 2009 ønsket opstod om nye lokaler i stedet for de trange kår i Askely på Askevej. Parkvej 4-6 skulle være
fremtidens fyrtårn inden for psykiatrien.
- Nu skulle vi gøre en indsats - psykiatri skal ikke længere være noget med små lokaler, sagde han med en iver som var
han tilbage i 2009, hvor kampen startede. Nu er planerne blevet til virkelighed, og vi står i resultatet, sagde han og kikkede
rundt i den flotte nye havestue, der forbinder de to nyrenoverede parcelhuse, der var blevet til et støttecenter.

Tina Tving Stauning (A) råbte for, da støttecentret blev åbnet med syv gange hurra.
Funktionsleder Charlotte Marsfeldt står til højre for Tina Tving Stauning.
Resultat af ihærdig indsats
Tina Tving Stauning (A), formand for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, sagde i sin tale at stedet var et resultat af en
ihærdig indsats og personer der ikke gav op:
- Vi ville meget gerne have mange nye fyrtårne, men vi har ikke meget økonomi. Peer sagde: Prøv nu at se..., men jeg så
bare to kedelige huse. Peer og Mogens; I kæmpede, og det her er jeres fortjeneste.
- Værestedet Askely kunne noget, men i meget snævre rammer. Nu er dét her. Fyrtårnet. Nu bliver I forbillede for hvad vi
vil. Også på den anden side af fjorden. Jeg synes vi skal råbe syv høje hurra'er, ikke bare tre!, sagde formanden og så
blev både Parkvej fire og Parkvej seks fyldt med hurraråb så høje at de også kunne høres udenfor.
Eventyrlig tale
Herefter var det afdelingsleder Mogens Damgaards tur. Han fortalte en rigtig historie - ja, et eventyr,
hvor han oprullede den store indsats alle havde ydet for at det nye støttecenter var blevet til noget.
Det havde krævet at alle havde været "så grueligt meget igennem" for det er man i eventyr, men ved
at medarbejdere, brugere, politikere, håndværkere og arkitekten havde trukket i samme retning, var
huset efter halvandet års arbejde blevet til noget. Og det var jo et rigtigt eventyr.
Småt men rummeligt
Endelig var det funktionsleder Charlotte Marsfeldts tur. Hun sagde, at selvom alle var enige om at
Askely var et lille sted, var der plads til helt utroligt meget. Og det var blevet allermest tydeligt da
medarbejderne var gået i gang med at fylde papkasser.
- Helt utroligt mange papkasser, understregede hun. At få alt flyttet og på plads i løbet af december havde krævet alt af
alle mand, så der kunne blive holdt temadag og julefest uden for meget flytterod.

Der blev disket op med alskens lækkerier i det nye køkken, der til daglig også er en del af cafeen.
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Efter talerne fortsatte festen omkring det veldækkede køkkenbord, der bød på diverse lækkerier.
Arkitekt Thomas Jørgensen, Tegnestuen, var også til stede. Han har tegnet den nye
havestue der forbinder de to oprindelige huse, ligesom han har tegnet nyindretningen i
husene. Han var tydeligt begejstret for resultatet.
Ombygning og tilbygning har kostet 1,1 mio. kr.
Første støttecenter
Parkvej 4-6 er det første støttecenter for Socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune.
Huset er på 300 m2, og dermed tre gange så stort som Askely - det tidligere værested i Jægerspris.
Støttecentret skal ikke blot tage sig af borgere fra Jægerspris, men også fra de øvrige områder i
Hornsherred, der har fået mødesteder i stedet for væresteder.
- Vi har omkring 35-40 borgere tilknyttet. Borgerne fra Skibby er også begyndt at komme her - og det er vi meget glade for,
siger funktionsleder Charlotte Marsfeldt.

Støttecentret rummer et værksted, hvor borgerne bl.a. kan sy, og et behageligt samtalerum.
Både for ansatte og borgere
Støttecentret er både arbejdsplads for støtte/kontaktpersoner, der tager ud til borgere, og til borgere der har behov for et
sted at mødes. I det nye støttecenter er der café hvor de tilknyttede borgere kan købe frokost - og aftensmad én dag om
ugen. Som noget nyt kan borgerne selv kan være med til at lave maden. Desuden er der samtalerum og værksted.
- Vi oplever også at borgerne selv laver grupper hvor de mødes for at strikke eller spille spil. Der er også en
litteraturgruppe på vej, siger funktionslederen.
Borgere bliver visiteret til Støttecentret hvis de har et behov som følge af sociale eller psykiske problemer. Værkstedet er
en såkaldt ikke visiterende aktivitet, men man skal være en del af målgruppen for at deltage, understreger Charlotte
Marsfeldt.
Rådgivning til pårørende
Desuden forventer centret også at kunne holde samtaler, og vejlede andre end visiterede hvis borgere har behov for at
åben rådgivning, eller at blive vejledt i systemet.
En procesgruppe arbejder i øjeblikket med at fastlægge de endelige rammer, og finde fællesnævnere for både det nye
støttecenter i Jægerspris og Under Elmen i Frederikssund.
Støttecentret har åbent 25 timer om ugen.

Der er mulighed for at åbne ud til haven, når det igen bliver lunere i vejret.
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20 Nyt kommunalt tilbud om selvtræning
På mandag den 24. januar kl. 15 indvier kommunen sit nye tilbud til pensionister og efterlønnere fra hele kommunen på
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Ældrecentret Lundebjerggård.
Lundebjerggård er Frederikssunds brugerstyrede ældrecenter. Et mødested og aktivitetshus for pensionister og
efterlønnere.
Åbent alle ugens syv dage
Fra på mandag udvides centrets aktiviteter til også at omfatte et nyt tilbud om selvtræning i en veludstyret træningssal til
pensionister og efterlønnere fra hele kommunen. Den nye træningssal vil være åben mandag til fredag kl. 8.00-16.30,
samt lørdag og søndag kl. 10-13.
Selv om der i hovedreglen er tale om et tilbud om selvtræning, så vil der på et fast tidspunkt en gang om måneden dog
også være mulighed for at få instruktion ved en fysioterapeut i en time, fortæller afdelingsleder for genoptræning,
dagaktivitet og forebyggende hjemmebesøg, Connie Bendt, og fortsætter:
- Borgere som tidligere har trænet på Tolleruphøj vil også fremover skulle træne på Lundebjerggård, da tilbuddet på
Tolleruphøj samtidig ophører.
Hvis man ønsker at træne på Lundebjerggård, kan man kontakte Centervagten på 47 35 03 48 på hverdage i tidsrummet
kl. 11-17, samt lørdag og søndag kl. 10-14.
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21 Succes med Digital Pladsanvisning
Otte ud af ti opskrivninger til en daginstitutionsplads i Frederikssund Kommune foregår nu
på den Digitale Pladsanvisning på Frederikssund.dk.
På den elektroniske selvbetjeningsløsning Digital Pladsanvisning har forældre direkte
adgang til at skrive deres barn op til en institutionsplads og melde det ud igen. Når man
er logget på kan man også foretage beregninger, søge om økonomisk friplads og se
status på ansøgninger.
- Lige nu vi fokus på at få forældrene til at bruge systemet til indmelding, og det er gået
meget hurtigere end vi havde regnet med, siger Laila Arndt fra Pladsanvisningen.
- Der er selvfølgelig forældre som er lidt utrygge ved den nye måde at gøre det på, men
vi kaster dem en venlig livline i telefonen, og vejleder dem gerne hvis de ikke lige selv kan
finde det rigtige sted. Og så finder vi ud af det sammen.
- I oktober begyndte vi i kommunen for alvor at gøre opmærksom på den Digitale
Pladsanvisning, og allerede nu i januar er vi nået rigtigt langt. Sundhedsplejerskerne skal have en stor del af æren, for de
deler materiale ud og rydder gerne den første usikkerhed af vejen ved samtale med de nybagte forældre. Succesen er
også godt hjulpet på vej af NemID, som rigtig mange har fået nu.
Se den Digitale Pladsanvisning.
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21 550 medarbejdere involverer sig aktivt i at skabe en bedre ældrepleje i Frederikssund Kommune
Projekt "Livskvalitet og sundhed - vejen til en bedre ældrepleje" fortsætter indsatsen for at skabe positive forandringer for
de ældre i kommunen.
12 temadage med fokus på det tværfaglige samarbejde
Al personale fra plejecentre har været af sted på temadage, og al personale i hjemmepleje og hjemmesygepleje har været
sammen på temadage.
Formålet med de 12 temadage var at se nye muligheder i opgaveløsningen inden for plejeområdet på centre og
hjemmepleje, og temadagene har resulteret i nedsættelse af arbejdsgrupper i alle afdelinger, og på tværs af afdelinger.
Bedre ældrepleje
Grupperne skal arbejde videre med en række temaer, blandt andet:

Flere aktiviteter og samvær med beboere i plejeboliger, indendørs som udendørs.

Bedre samarbejde med borgere, pårørende kollegaer på tværs af faggrupper.

Mere nærvær, respekt og korpsånd blandt personalet.

Mere fokus på personalets faglighed i opgaveløsningen.
Det tværgående blik - unik løsningsmodel
Kollegaerne, og med nogen hjælp fra det interne vikarkorps, rykkede under temedagene ind i de personaletomme
plejecentre. Alt var forberedt af afdelingens personale, så opgaverne var til at gå til for afløserne. Som gruppeleder Helle
Günzel udtalte det - "Vi lagde jo nærmest en ære i at tage bedst i mod gæsterne".
Modellen giver mulighed for ny indsigt i kollegaernes afdelinger. Indtryk og oplevelser er efterfølgende drøftet i egen
gruppe til inspiration for alle.
En sådan afløsningsmodel har ikke tidligere været anvendt i kommunen, og den har vist sig at åbne op for nye muligheder
på tværs.
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24 Indvielse af frivillighedssted
Kommunen har etableret et frivillighedssted for alle frivillige foreninger i kommunen, som yder frivilligt socialt arbejde.
Frivillighedsstedet indvies torsdag den 3. februar kl. 17.00.
I denne forbindelse inviterer Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget sammen med brugerrådet for stedet alle interesserede
borgere og frivillige foreninger til en lille forfriskning på adressen: Østergade 3C.
Se invitation til indvielse af Frederikssund Frivillighedssted.

Brugerrådet blev nedsat ved dialogmødet den 7. oktober 2010, og skal stå for den daglige drift af stedet.
Er du interesseret i at læse eller høre mere om stedet, så tag et kig på Frivillighedsstedets hjemmeside:
www.frederikssundfrivillighedssted.dk, eller kontakt én af brugerrådets medlemmer.
Brugerrådets sammensætning og kontaktoplysninger
Post og navn: Forening:
E-mail-adresse:
Valgt:
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Formand
Erling Løfberg

Kræftens bekæmpelse ruthogerlingloefberg@msn.com 2 år

Næstformand
Thomas Wester Lokal SIND

t_wester@mail.tele.dk

2 år

Kasserer
Pia Omdal

ÆldreSagen

p.omdal@cool.dk

2 år

Medlem
Svend Larsen

Diabetesforeningen

svekirla@post.tele.dk

1 år

Medlem
Terkel Maack

Hjerneskadeforeningen terkel.maack@gmail.com

1 år

Suppleant
Henny Bøgh

Hjerteforeningen

1 år

hboegh@post2.tele.dk
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25 Kendt håndboldkommentator som gæstetaler på Metalskolen
Fritidssamrådet for Region Hovedstaden har gjort noget af et scoop ved at engagere den kendte håndboldkommentator og
tidligere landstræner for herrehåndboldlandsholdet som gæstetaler ved Fritidssamrådets årlige konference på Metalskolen
i Jørlunde torsdag den 3. februar 2011.
Leif Mikkelsen har i sit civile liv indtaget ledende poster inden for erhvervslivet, ligesom han i kursussammenhænge er
kendt som en meget dygtig teambuilder, hvor han bl.a. gør brug af sine indhøstede erfaringer fra sin coaching af
eliteidrætsudøvere.
På fritidskonferencens indlæg skal Leif Mikkelsen dog primært fungere i sit nuværende civile hverv som
direktør for Copenhagen Event, der beskæftiger sig med tiltrækning af eliteidrætsbegivenheder til
Hovedstadsområdet.
Med sin medlevende form vil Leif Mikkelsen givetvis kunne inspirere den ca. 50 deltagere store
fritidskonference for chefer og medarbejdere fra hele Hovedstadsregionen og Region Sjælland.
Ifølge formanden for det regionale fritidssamråd, Ole Munch, idrætsfacilitetskoordinator i Frederikssund
Kommune, er konferencens hovedtema "Evidens inden for fritidssektoren".
Udover Copenhagen Event, er flere store hovedorganisationer inden for fritids- og idrætslivet således
repræsenteret for at stå "skoleret" over for kommunerne med hensyn til succesraten for de mange projekter, der næsten
dagligt sættes i søen på fritids- og idrætsområdet.
Fritidskonferencen afholdes i dagene 3. og 4. februar på Metalskolen i Jørlunde.
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25 Elbiler og ladestandere indtager Frederikssund
Tirsdag den 25. januar blev det formelle grundlag skabt for at elbiler i nærmeste fremtid bliver en fast del af gadebilledet i
kommunen.
Det skete da formanden for Plan- og udviklingsudvalget, John Schmidt Andersen, og formanden for Teknik, miljø- og
erhvervsudvalget, Morten Skovgaard, her til eftermiddag underskrev to samarbejdsaftaler om henholdsvis udvikling og
etablering af en infrastruktur til opladning af elbiler i kommunen, og om at i alt 80 familier over to år kan lære elbiler at
kende ved at få dem stillet til rådighed i tre måneder.
Begge aftaler er et resultat af Byrådets beslutning af 24. november 2010 om at indgå aftalerne med firmaerne Better Place
Danmark og ChoosEV. Det er Better Place Danmark der kommer til at stå for opstilling af ladestanderne, mens ChooseEV
stiller elbilerne til rådighed.
Og det er ifølge adm. direktør i ChoosEV, Henrik Isaksen, første gang de to firmaer prøver sådan et samarbejde. Normalt
er de konkurrenter, men både Henrik Isaksen, og chef for forretningsudvikling i Better Place Danmark, Thomas
Hedegaard, glæder sig til at afprøve den nye samarbejdsform.
Først testkørsel - så underskrift
Før den mere alvorlige og formelle del med underskrift af aftalerne i Byrådssalen, var der lejlighed til at prøvekøre en af de
nye elbiler på Torvet i Frederikssund. Bilen var en Citroën C1 City EV. De ti biler der kommer til Frederikssund bliver dog
ifølge Henrik Isaksen en anden model - nemlig en Peugeot iOn. Bilen er en helt ny model, der har en topfart på 130 km/t,
og en kørselsradius på 144 km ved syv timers opladning.
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Henrik Isaksen, ChoosEV, fortæller om elbilerne.
Sammen med de ti biler fra ChoosEV opstiller Better Place Danmark i første omgang tre ladestandere i kommunen
allerede i foråret eller hen over sommeren i år, og flere kommer senere til.

Borgmester Ole Find Jensen (herover), og formand for Plan- og udviklingsudvalget, John Schmidt Andersen (herunder),
prøvekører elbilen.

Efter prøvekørslerne trak alle op i Byrådssalen hvor der var lejlighed til at se et eksemplar af de ladestandere der snart vil
dukke op rundt om i kommunen.
Om ladestanderne fortalte Thomas Hedegaard at de yder såkaldt intelligent ladning. Det vil sige at opladning sker ud fra
fire grundprincipper:

Opladning sker ikke i kogespids. Det vil sige at der ikke kan oplades på bilen i den periode hvor der traditionelt er
størst belastning på el-nettet på grund af madlavning m.m., hvilket vil sige fra kl. 17 til 18.30.

Dermed sikres, at ladning af bilerne primært sker på tidspunkter, hvor CO2-besparelsen ved elbilerne er størst, da
elproduktionen uden for den såkaldte kogespids i højere grad dækkes af vedvarende energiproduktion, og ikke ved
kul-fyring.

Bilen lader efter behov for strøm. Det vil sige den undlader at lade på tidspunkter hvor der ikke er behov for det.

Opladning sker ved korrekt batteritemperatur. Et køligt batteri lader f.eks. bedre end et varmt batteri, og dermed
opnås yderligere CO2-reduktion.
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Thomas Hedegaard, Better Place Danmark (i midten), demonstrerer ladestanderen for Morten Skovgaard (tv) og
John Schmidt Andersen (th).
Nyskabende samarbejde
I sin velkomst til ChoosEV og Better Place Danmark sagde borgmester Ole Find Jensen blandt andet at de to aftaler falder
helt i tråd med kommunens målsætninger på klimaområdet.
- Frederikssund er en stærk, bæredygtig og klimaorienteret kommune, og derfor falder det naturligt at udnytte denne
anledning til også at konkretisere kommunens klimaambitioner ved at indgå dette nyskabende samarbejde, der skal gøre
os klogere på krav til såvel materiel som infrastruktur, for at elbiler bliver et reelt alternativ til de almindelige biler.
Ifølge Ole Find Jensen harmonerer aftalerne derfor også fint med at kommunen den 18. juni sidste år indgik aftale med
Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Læs mere om den aftale.
- Og også i forhold til vores projekt Ny By, og det cleantech erhvervsområde vi er i gang med her, er der tale om et meget
spændende projekt med store perspektiver i, sagde Ole Find Jensen.
Efter taler og prøvekørsler var overstået, og de fremmødte - herunder også flere borgere - havde haft mulighed til at stille
spørgsmål til projektet og de to firmaer, så blev de to aftaler skrevet under.

Thomas Hedegaard, Better Place Danmark, og John Schmidt Andersen underskriver aftalen (herover), og det samme gør
Henrik Isaksen, ChoosEV, og Morten Skovgaard (herunder).

Foto: Kenneth Jensen
2011 1

27 Frivillige søges til Lydavis
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Frederikssund Bibliotekernes Lydavis søger frivillige til hjælp med at fremstille lydavis for blinde, svagtseende og ordblinde
i Frederikssund Kommune.
De frivillige skal redigere og indlæse en ugentlig lydavis med udgangspunkt i lokalområdets dagblade og ugeaviser.
Hvis det er noget for dig, så kom til møde torsdag den 24. februar kl. 16.30 i
Bibliotekssalonen, Jernbanegade 24, Frederikssund.
Tilmelding til mødet kan ske på telefon 4731 2525 til Tine Lindgren eller 4735 2155 til Karsten
Lolck.

2011 1

27 Topsil tager hul på cleantech-park
Byrådet har den 26. januar 2010 besluttet at sælge en grund på godt 15.700 kvadratmeter i den kommende cleantechpark ved St. Rørbæk til en af Frederikssund globale virksomheder, Topsil Semiconductor Materials A/S.
Topsil planlægger at opføre en helt ny fabrik i Cleantech-parken, som vil udvide virksomhedens produktionskapacitet
væsentligt.
Med salget er der taget hul på udviklingen af erhvervsområdet, som er forbeholdt cleantech-virksomheder og
højteknologiske virksomheder, før det egentlig var planen, men da Topsil viste interesse for at flytte til området, besluttede
kommunen at udbyde, lokalplanlægge og byggemodne grundene hurtigst muligt.
Se yderligere omtale af salget og Topsils planer, samt borgmesterens kommentarer til salget i Topsils pressemeddelelse

Borgmester Ole Find Jensen og direktør Keld Lindegaard Andersen i Topsils produktion.

Aftalen underskrives.
2011 1

28 Undervisningscenter bød indenfor
Torsdag den 20. januar holdt Undervisningscenter Frederikssund åbent hus, og præsenterede sine kursustilbud.

9

Undervisningscentret er et kommunalt tilbud som tilbyder hensyntagende specialundervisninger målrettet brugere af
socialpsykiatrien. Centeret blev indviet den 23. marts 2010, og har i de to første semestre efter indvielsen udbudt kurser
inden for billed- og glaskunst. Derudover koordinerer Undervisningscenteret idrætsforløb som for eksempel gå-lympiaden,
hvor 100 personaler og brugere fra socialpsykiatrien i kommunen konkurrerer om at gå længst på tre måneder.
Læs mere om Undervisningscentret.

Der var flot fremmøde ved Åbent Hus arrangementet den 20. januar.
Fra første semester 2011 er der kommet nye kurser i porcelænsmaling og ernæring. Billed- og glaskunst tilbydes stadig,
således at der nu er fire spændende tilbud at vælge imellem. For at give nye mulige kursister en smagsprøve på 2011kurserne, afholdt Undervisningscentret åbent hus torsdag den 20. januar, hvor deltagerne virkelig fik mulighed for at få
"fingrene i dejen".

Som det fremgår at billederne herover og -under så fik de fremmødte rig mulighed for selv at prøve kursustilbuddene af.
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30 Store Lusedag
Deltag i Store Lusedag mandag den 31. januar. For tiende år i træk opfordres alle forældre til at lave lusetjek af deres børn
på én og samme tid.
Hvorfor en landsdækkende lusedag?
Hvis alle familier tjekker for og fjerner hovedlus på samme dag, så spredes smitten ikke længere, da menneskehoveder er
lusenes eneste levested. Lusedagen er dermed sammenlignelig med en vaccination mod lus.
Hovedlus kan kun overleve i hovedhår nær hovedbunden hvor de suger blod, og har det dejlig fugtigt og varmt (30°).
Mindre børn mellem tre og elleve år smittes oftest med lus, men alle mennesker med hovedhår længere end 0,5 cm. kan
få lus.
Voksne lus er som svovlet på en tændstik, 2,5-3 mm. store. Hunlus er størst
med en bagkrop, der ender i to spidser. Hanlus har derimod kun en enkelt
bagkropspids.
Luseæg sidder kittet fast til hårstrå enkeltvis nær hovedbunden, og er
mellem syv til elleve døgn om at klække til ægnymfer på 1 mm. Lus vokser
ved at skifte hudskelet tre gange. De er knapt to døgn i hvert af de 3
nymfestadier. En hunlus kan begynde at lægge æg syv døgn efter
klækning. Lus i alle stadier er ens med lille hoved, stor bagkrop og et bryst
med tre par ens ben. Hvert ben ender i en klo, egnet til at gribe om
hovedhår. Kun voksne lus er tilbøjelige til at smitte, dvs. vandre fra et hoved
til et andet. Der er ikke andre betydende smitteveje.
Sådan finder du lettest og sikrest lus
Tjek for- og fjern lus med en tættekam i nyvasket vådt hår med hårbalsam.
Drivvåde lus bevæger sig ikke, og hårbalsam gør håret let at kæmme. Red
håret ud med en almindelig kam, og kæm så grundigt med en tættekam: for
hvert strøg, fra hårrod til hårtop, tørres tættekammen af på et stykke
ensfarvet køkkenrulle. Brug en lup for at se om der er lus i det
udkæmmede. Lad børnene være med til at lede, de er ofte gode
lusejægere. Øvelse gør mester!
Vær opmærksom på at ikke alle tættekamme er lige effektive. Babykamme der sælges som tættekamme er oftest for
bløde i tænderne, stålkamme er hårde ved hovedbunden og lus ses vanskeligt mellem stålkammens tænder, og andre
kamme har tænder så tætte, at de vanskeligt trækkes gennem håret.
Hvis du finder lus, så fortsæt med at kæmme alle lusene bort. Lusemidler, kemiske insektmidler som fysisk virkende
produkter, er alle dyre og sjældent tilstrækkeligt effektive på grund af udbredt resistens, og fordi ingen lusemidler dræber
luseæg fuldstændigt.
Du skal gentage lusekæmningen i over to uger: I elleve døgn efter sidste æglæggende hun er fjernet vil der kunne klække
lus. Med en tættekam der også tager de nyklækkede lus skal du kæmme hver fjerde dag: altså dag fire, otte og 12.
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På Grænsen Til...
Søndag den 6. februar byder Kunstudvalget i Kulturhuset Rejsestalden indenfor til en ganske særlig eftermiddag kl. 14-16.
Alle er meget velkomne, og der er fri entré.
Februar måned 2011 har Rejsestaldens Kunstudvalg booket både stalden og vognporten i huset for selv at udfolde sig.
Det sker både på gulvet, på væggene - og måske i rummet. Hvert enkelt medlem har haft frihed til selv at definerer
hvordan På Grænsen Til..., der er temaet for udstillingen, kan tolkes.
De fem medlemmer, som ses på billedet herunder, er Jørn Ritsmar, Kirsten Lindholm Andersen, Anja Linde, Preben
Haven og Anja Wium.

Om udstillingen
De fem medlemmer siger selv om deres bidrag:
Anja Linde
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- Mit bidrag til udstillingen På Grænsen Til... viser hvordan vi som mennesker skal kravle rundt i et samfundsspindelvæv,
og hvorfor vi som edderkoppen til tider godt kunne bruge en todelt krop, otte ben, spindevorter og giftkirtler.
Det er et installationsprojekt på grænsen til... Projektet er et forsøg på at vise hvor stor og skrøbelig en opgave det er at
navigere rundt som menneske. Jeg har brugt edderkoppen og dens spind som inspirationsfaktor, og har valgt at kalde mit
projekt for Livsvævet.
På hele vores rejse igennem livet bliver vi viklet ind i et væv af regler. Nogle skal vi af lovmæssige årsager overholde,
andre regler kan vi gradbøje alt afhængig af opdragelse, og hvad vi har med os i bagagen. Nogle mennesker er gode til at
kravle rundt i dette livsspindelvæv, andre er ikke. Kommer der for meget vind kan vævet gå i stykker og man kan hænge i
en tynd tråd, på grænsen til... Vævet kan også bygges op til et stærkt og elastisk sikkerhedsnet. Vi kravler alle rundt i disse
væv, hvor end vi vil det eller ej!
Jørn Ritsmar
- Jeg har været på genbrugspladsen og på loppemarked, og kastet mig ud i emnerne forargelse og lummerhed, plus et
mindre bonusbillede, der hedder Dagens ende.
Vi bevæger os i den småerotiske verden. Det mest grænseoverskridende for mig i processen er ikke at lave billederne.
Nej, det mest grænseoverskridende var at klippe i bladene. Hvad er min grænse? Den er muligvis sat ved disse for mig
særdeles udtryksfulde billeder.
Kirsten Lindholm Andersen
- På grænsen til kunst. På grænsen til det pæne. På grænsen til det tilladte. På grænsen til det kedelige. På grænsen til
det frække. På grænsen til det ækle, og på grænsen til det smagløse. Der er mange grænser, og grænsen går ikke ens
hos alle mennesker. Så kom og vurder om vi har overskredet dine grænser.
Preben Haven
- Jeg har valgt at tolke På Grænsen Til som muligheden for at knytte abstrakt maleri sammen med vores behov for og
tiltrækning af det irrationelle. Vores hjerne vil have mening. Noget den kan forholde sig til og reagere rationelt på.
- Det abstrakte maleri er i sit væsen en absurditet. Passer ikke ind i vores kendte virkelighed. Men tag ikke fejl. Uanset
hvor abstrakt et maleri eller andet er, skal vores kreative hjerner nok sørge for, at det får en mening - selv om den aldrig
har været tilsigtet. Forskellige mennesker, vil få divergerende oplevelser, ved at betragte det samme maleri. Afhængig af
genetiske og tillærte færdigheder.
Prebens ønske er, at de besøgende skriftligt vil kommentere hans malerier. Fortælle hvad de oplever, når de ser dem.
Formålet er at afsløre vores hjerners kreativitet - og ikke mindst forskellighed.
Anja Wium
- Jeg tænker at: På Grænsen Til... er den skillelinje der er mellem to sider af samme sag. Det hulrum mellem ordenen
hvor det ene ord grænser op til det næste. Ganske midt i det sekund hvor nat bliver til dag. Den hårfine balance mellem
kærlighed og had. Når billeder erstatter ord og omvendt. Der hvor jeg - som menneske stopper op, lader mig forføre af
tanken om plus/minus, og drager videre ud i livet - lidt mere bevidst...
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Forslag til Lokalplan for Kulturhuset Elværket
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Kulturhuset Elværket er populært. Så populært at man godt kan bruge lidt mere plads og udnytte kvadratmetrene lidt
bedre. Elværket har derfor længe haft ønsker om at foretage mindre til- og ombygninger. Det har imidlertid ikke været
muligt i forhold til den eksisterende lokalplan for området.
Byrådet har den 26. januar 2011 besluttet at fremlægge forslag til ny lokalplan for området til offentlig høring i otte uger fra
den 8. februar til og med den 5. april 2011.
Lokalplanforslag nr. 038 giver nye muligheder for om- og tilbygninger af Elværket i nøje overensstemmelse med de
eksisterende bygningers formsprog og bygningsstrukturer. De anviste løsninger forhindrer ikke at der fortsat vil kunne
opføres en teatersal syd for Elværket.
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag nr. 038 er der ligeledes udarbejdet parkeringstællinger og på den
baggrund anvises der muligheder for løsninger af parkeringsproblemerne, når Elværket er velbesøgt - og det er det tit.
Se forslaget til lokalplan nr. 038.
Se bekendtgørelsen.
2011 2
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Café med lokal litteratur
Fredag den 18. februar kl. 15 til 17 inviterer Skibby Bibliotek til en eftermiddag med lokale romaner som omdrejningspunkt.
Forfatter Henrik Pontoppidan har skrevet flere af sine vigtige noveller med udgangspunkt i Hornsherred, og lokale
forfattere har skrevet om personer så som munken Poul Helgesen og salmedigteren Thomas Kingo. Også Venslev
røverne og dem der begik Ejby mordene i 1800-tallet vil blive berørt.

Skibby gadekær og kirke i 1800-tallet
Bibliotekar Karsten Lolck og lokalarkivar Marianne Hansen har inviteret et par gæster til at hjælpe med snakken, og de
håber også at deltagerne i caféen har noget på hjertet.
- Der bliver således lagt op til en hyggelig fredag eftermiddag i litteraturens tegn på Skibby Bibliotek, fortæller Karsten
Lolck.
Tilmelding er muligt på alle bibliotekerne i Kommunen, og skal blot ske senest to dage før - altså onsdag den 16. februar.
2011 2
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Sikker Internet Dag 2011
Børnebiliotekerne i kommunen sætter tirsdag den 8. februar spot på børn og unges positive og ansvarlige brug af
online teknologier. Årets tema - Smil! du er på nettet - fokuserer på de digitale mediers rækkevidde og åbenhed.
Sikker Internet Dag byder på et væld af sjove aktiviteter for børn og unge, samt en konference i Esbjerg for
professionelle der arbejder med børn og nye medier.
Dagen markeres i øvrigt ikke kun på landets børnebiblioteker, men også på PallesGavebod.dk og i DR Ramasjang.
Læs mere om Smil! Du er på nettet, eller læg vejen forbi dit lokale bibliotek og hør nærmere.

2011 2
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Vil du være med til at præge Frederikssund Musikskole i årene der kommer?
-så har vi et enestående tilbud til dig...
Mandag d. 21. februar 2011 er der valg til bestyrelsen i Frederikssund Musikskole.
Bestyrelsen består af 10 medlemmer; to politisk valgte repræsentanter, tre forældrerepræsentanter, en repræsentant fra
Støtteforeningen for Frederikssund Musikskole, to lærere fra musikskolen, samt én repræsentant fra folkeskolerne i
Frederikssund Kommune.
Der er i år to forældrerepræsentanter på valg, og begge ikke ønsker genvalg, dvs. ´der er to ledige forældrepladser.
Bestyrelsen holder fire årlige møder I Musikskole Villaen på Falkenborgskolen i Frederikssund. Før møderne udsendes en
dagsorden med et antal faste punkter bl.a. meddelelser fra formanden, fra musikskolelederen (der deltager i alle møderne,
men ikke har stemmeret), samt fra lærerrepræsentanterne og repræsentanten fra støtteforeningen.
Ved samtlige møder gives et overblik over Musikskolens økonomiske situation, samt fremtidige dispositioner.
Derudover diskuteres indkomne forslag til fremtidige aktiviteter i musikskoleregi. Det kan f.eks. være orkesterrejser,
instrumentindkøb, udvikling af nye undervisningstiltag og meget andet.
Arbejdet for at forbedre skolens fysiske forhold er også en stor og vigtig opgave for bestyrelsen i årene fremover.
Hvis du har lyst til at stille op til valg til bestyrelsen eller har brug for yderligere information, kan du enten kontakte
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bestyrelsesformand Bettina Olsen på tlf. 20 82 74 73 mail bettina@dolphingroup.dk , Musikskolens kontor 47 31 58
04 og/eller møde op Ved Kirken 5, Frederikssund mandag d. 21. februar kl. 19.30.
Der er masser at tage fat på. Vi håber du vil være med....
2011 2
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NemID kender ingen alder
For tiden er det andet hold kursister hos ÆldreSagen i Frederikssund i fuld gang med at lære om digital borgerservice, og
brugen af det nye NemID.
ÆldreSagen i Frederikssund har på frivillig basis undervist de ældre borgere i kommunen i EDB siden januar 2004, hvor
de indgik aftale med Kulturhuset Elværket om at låne et lokale til formålet i huset.
Alle årene har interessen for at lære at bruge de grundlæggende funktioner, Office-pakken og Internettet været stor. Og
det seneste års tid har interessen for at lære at bruge de stadigt flere digitale selvbetjeningsløsninger på nettet også for
alvor vist sig.

ÆldreSagens hold i Digital Borgerservice er i gang med undervisningen i Kulturhuset Elværket.
Vil lære om NemID
Ifølge Per Stig Jensen, der underviser på ÆldreSagens hold i Digital Borgerservice, er holdets indhold da også
sammensat ud fra specifikke ønsker fra kursisterne, som over for ÆldreSagens koordinator ytrede ønske om holdene - og
helt specifikt gerne ville lære mere om at bruge det nye NemID.
- På den baggrund blev holdet strikket sammen, og udbudt første gang sidste efterår, fortæller Per Stig Jensen. Formålet
er at lære kursisterne at betjene sig selv digitalt, for at kunne udnytte mulighederne ved de digitale
selvbetjeningsløsninger, og undgå ventetid i telefonen eller i borgerservice på kommunen.
- Med andre kan kursisterne efter de har gennemført kurset selv sidde der hjemme, og klare mange af de ting der før
krævede de gik ned på Rådhuset.
Fokus på kommunens hjemmeside
På det hold der er i gang lige nu går undervisningen endnu mere i dybden med kommunens hjemmeside end det var
tilfældet på det første hold.
Efter vi har fået adgang til kommunens eget undervisningsværktøj, digiamb, kan vi jo vise hvordan alle løsningerne virker i
praksis, siger Per Stig Jensen.
- Det giver ifølge kursisterne endnu bedre indsigt i de lokale selvbetjeningsløsninger, og det er vi rigtig glade for at have
fået mulighed for, da det betyder at kursisterne faktisk kan prøve alle løsningerne uden at skulle logge på med egne data.
Så man kan arbejde sig igennem alle løsningerne på en god måde.
Ud over kommunens hjemmeside er der også fortsat fokus på brugen af selvbetjeningsløsningerne hos SKAT og på
borger.dk - og så bliver der også gået i dybden med emner som netbank, og sociale netværk som Facebook.
Endelig bliver også de digitale muligheder på bibliotekets hjemmeside gennemgået - herunder blandt andet
opslagsværker, musikdownload og streaming, e-bogs biblioteket med digital download af bøger til PC, Net lydbog,
Filmstriben og mange andre funktioner.
Begejstrede kursister
En af kursisterne på ÆldreSagens hold i digital borgerservice er Tove Neergaard.
Hun har meldt sig til kurset for at få mere at vide om kommunens og bibliotekets
selvbetjeningsløsninger.
Det kunne være spændende at lære lidt mere om, da jeg i forvejen bruger netbank, og syntes det
er nemt at gå til med NemID, siger Tove Neergaard.
- Selv om vi dårlig nok er halvvejs igennem, så er der allerede et godt udbytte af det vi har lært
indtil nu, siger hun videre. Blandt andet har vi prøvet digiamb, for at arbejde med kommunens
selvbetjeningsløsninger - og det gik rimeligt godt, og løsningerne var til at gå til.
Så nu ligger Tove Neergaards NemID altid ved computeren, og hun syntes i det hele taget at idéen
med at man kun skal huske en kode til alle selvbetjeningsløsninger og netbanken er en stor fordel.
Kurset har indtil nu indfriet forventningerne hos hende.
- Der er rart. Vi kommer hinanden ved, og snakke med hinanden om det, siger Tove Neergaard afslutningsvis.
Der er plads til 12 kursister på ÆldreSagens hold i digital borgerservice, og næste ligger i efterårssæsonen der starter til
september.
Foto: Kenneth Jensen
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10 Introduktion til borger.dk og NemID
Onsdag den 23. februar kl. 17 - 18.30 tilbyder Frederikssund Bibliotek at du kan få en
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introduktion til det offentliges digitale selvbetjeningsløsninger og NemID.
På kurset vil du blandt andet lære hvordan du kan finde nyttige oplysninger via borger.dk, ligesom du får mere at vide om
hvordan du kommer i gang md at bruge NemID.
Det er gratis at deltage i kurset, men tilmelding er nødvendig senest mandag den 21. februar på 47 31 25 25 eller
bibliotekerne@frederikssund.dk.
Du er velkommen til at medbringe og benytte din egen bærbare PC ved kurset.
2011 2

15 Musik, bøger og leg for børn
De kommende par uger står for alvor i børnenes tegn på Frederikssund
Bibliotekerne.
Pyjamaslæsning i Jægerspris og Frederikssund
I uge 8 kan børnene tage nattøjet på, dynen under armen og sine voksne i
hånden, og lægge vejen forbi biblioteket i Frederikssund tirsdag den 22.
februar, for da inviteres nemlig til eventyrlige og hyggelig
godnathistorier. Og arrangementet gentages den 24. februar i Jægerspris.
Oplæsningen begynder begge steder klokken 18.30, og varer en lille times
tid.
Hvis I ønsker at deltage, så ring til Frederikssund Børnebibliotek på 47 35
01 32 og fortæl hvor mange I kommer den 22. februar, eller til Jægerspris
Lokalbibliotek på 47 35 17 22 hvis det er den 24. februar I ønsker at
deltage.
Musikalsk legestue
I uge 9 gentager bibliotekerne succesen med at lave musikalsk legestue.
Det sker mandag den 28. februar fra kl. 10.15 - 11.00 på Jægerspris
Lokalbibliotek.
Her bliver der mulighed for at synge, spille og lege sammen med andre
musikglade børn og deres voksne, og for at prøve at spille på musikkuffertens instrumenter.
Det er musikpædagog Dan Johnsen der står for den musikalske legestue, som er for børn på tre til seks år - og deres
voksne.
Der er gratis adgang til arrangementet, men tilmelding er nødvendig på 47 35 17 22. Tilmelding kan ske fra den 21.
februar.
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17 Forårsudstilling i støttecentret på Parkvej
Det nyåbnede socialpsykiatriske støttecenter på Parkvej 4-6 i Jægerspris glæder sig til at byde den lokale kunstner, Holger
Peter Nielsen, velkommen her til foråret.
Der er fernisering mandag den 21. februar. Her bliver der mulighed for at koncentrere sig om billederne efter den store
officielle åbning i januar. Med Holger Peter Nielsens helt unikke stil både med teater, masker, kirkebilleder m.m. fremstår
billederne friske, glade og fulde af optimisme.

Holger Peter Nielsen foran et af sine værker.
Abstraktion og leg med farver
Holger Nielsen startede som skiltemaler - et håndværk han bruger i alle sine billeder på flotteste vis.
Abstraktionen og legen med farver og figurer, er for mig det der skal få billedet til at udstråle størst mulig kraft og styrke,
siger Holger Peter Nielsen.
- For at understrege det, bruger jeg håndværket som udgangspunkt. Drømmen er hver gang, at gøre det umulige muligt".
Holger Peter Nielsen har da også en lang karriere bag sig, der altid er gblevet udført under mottoet "Et liv med pensel og
farve".

15

Biblioteks-Holger, som mange kender ham som, har gennem årene udstillet cirka 30 steder. Derudover har Holger
udsmykket tronstolen i Valhal i Frederikssund, og cafélokalet i JAS, for bare at nævne nogle få ting. Ved udstillingen vil
Holgers scrapbøger ligge fremme, så der vil være god mulighed for at se både nye og gamle billeder
Udstiller i to måneder
Selve ferniseringen finder sted på Parkvej 4-6 mandag den 21. februar kl 14-15.30. Her byder Støttecentret på kaffe og
kage til de fremmødte.
Herefter kan billederne ses i Støttecenterets åbningstid frem til den 28. april 2011, og alle er meget velkomne til at
kigge ind og se udstillingen.
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24 Gamle aviser er guld værd
Elever fra Frederikssund Kommune har indsamlet 1.045 kg. papir til genbrug. Det har de gjort i forbindelse med
Frederikssund Kommunes og Vestforbrændings kampagne "Papirrødderne", hvor elever fra 0.-4. klasse i uge 3, 4 og 5 har
arbejdet med temaerne papir, genbrug og affald.
Eleverne har lært at gamle aviser og reklamer ikke bare er affald, men også har en værdi der kan omsættes til penge. De
får penge til klassekassen for det papir de har indsamlet.
1. b og 3. a på Åbjergskolen har vundet en tur til Eksperimentariet, fordi de har været de mest flittige elever i projektet ikke bare med at samle papir til genbrug, men også med at udfylde spørgeskemaer før og efter kampagnen omkring deres
viden om papir, genbrug og affald mere generelt.

Alle 0.- 4. klasser fik tilbuddet om at deltage i Papirrødderne, og 29 klasser meldte sig til emneugen om affald og genbrug
af papir. I emneugen har de lært om hvordan man sorterer affald, hvorfor det er vigtigt at genbruge papiret i stedet for at
smide det i skraldespanden, og de har prøvet at lave deres eget papir af gamle aviser. Mange klasser har også besøgt
den lokale genbrugsstation i forbindelse med kampagnen.
14 af klasserne deltog i konkurrencen om at samle mest papir og udfylde spørgeskemaer. Det blev til1.045 kilo til genbrug.
Til sammenligning afleverer en gennemsnitsperson cirka 42 kilo papir til genbrug - på et helt år! (Gennemsnitstal for
Vestforbrænding 19 kommuner, 2009).
Præmieoverrækkelsen til 1. b og 3. a på Åbjergskolen sker onsdag den 2. marts 2011 i Langes Magasin. Præmien vil blive
overrakt af Morten Skovgaard, der er formand for Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget.
Det er ikke kun i Frederikssund Kommune eleverne har arbejdet med papir og genbrug. I alt 136 klasser fra 50 skoler i
hovedstadsområdet har været tilmeldt projektet. Det er lykkedes for cirka 2.000 elever fra de op imod 100 klasser i de 15
kommuner som deltog i projektet at samle mere end 15 tons papir i alt sammen.
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25 Fremtidens ældreliv
Kommunen ønsker at rette fokus mod fremtidens ældreliv. Derfor udarbejder Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget og
Ældre & Sundhedsafdelingen i samarbejde med en række interessenter på ældreområdet i den kommende tid en
Handleplan for ældreområdet.
Målet er at planen skal fungere som ramme for de aktiviteter kommunen lancerer på ældreområdet, og samtidig indeholde
en vision og strategi for hvordan vi vil sikre det gode liv som ældre borger i Frederikssund Kommune.
En plan for - og af - borgerne
Vi lægger stor vægt på at Handleplan for Ældre 2011-2015 bliver udarbejdet i en åben proces. Derfor får alle interessenter
på ældreområdet mulighed for at fremkomme med synspunkter og gode idéer angående de kommende års udfordringer
på området, siger udvalgsformand Tina Tving Stauning.
Således inviteres både politikere, medlemmer af Ældrerådet samt brugere og pårørende, til at deltage i en møderække,
som skal munde ud i udarbejdelsen af en fælles strategi, vision og handleplan for ældreområdet.
Stort kick-off-arrangement
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Processen med udarbejdelse af handleplanen starter ved stort kick-off-arrangement på Åbjergskolen onsdag den 16.
marts kl.16.00 -18.30. Der vil være mulighed for kaffe og kage fra kl. 15.30. Udover brugere og pårørende inviteres også et
antal af kommunens borgere til at deltage i arrangementet, så alle gode ideer kan komme frem.
Handleplan for Ældre 2011-2015 forventes godkendt endeligt i Byrådet i december 2011.
Er du interesseret i deltage i arbejdet med den nye handleplan, så skal du inden den 7. marts tilmelde dig på 47 35 22 05.
Frem mod vedtagelsen af den færdige handleplan er der planlagt følgende aktiviteter:
16. marts 2011 kl.16.00 - 18.30
Kick-off-arrangement på Åbjergskolen. Deltagerne i arrangementet får mulighed for at komme med input og idéer til
udfordringer på ældreområdet. Derudover holder tidligere amtsborgmester i Vejle Amt, Erling Tiedemann, oplæg under
overskriften: ”Det gode liv for de gamle liv.”
11. april 2011
Ældrerådet og Social-, Ældre og Sundhedsudvalget drøfter de input der er kommet på kick-off-arrangementet. På denne
baggrund udarbejdes en vision.
11. maj 2011
Første dialogmøde. Visionen for ældreområdet præsenteres. Vision og temaer der er fremkommet på foregående møder
drøftes.
6. juni 2011
Andet dialogmøde. På dette møde samles op på de drøftelser som er foregået på de tidligere møder, og idéskitser til
strategier og handleplaner drøftes.
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25 Vedtagelse af Lokalplan for cleantech erhvervsområde

Lokalplanområdet ligger sydøst for Frederikssund by, syd for
Strandvangen og øst for Gl. Slangerupvej.
Den 23. februar 2011 vedtog Byrådet Lokalplan nr. 042 for et nyt cleantech erhvervsområde, og dermed for første etape af
Copenhagen Cleantech Park ved Strandvangen.
Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring i otte uger. På baggrund af bemærkninger
indkommet i høringsperioden er der foretaget mindre justeringer af lokalplanen og kommuneplantillægget.
Med vedtagelsen af planerne er der nu mulighed for, at virksomheder kan etablere sig i området. Den første virksomhed
har allerede købt en erhvervsgrund i området.
Se lokalplanen.
Se kommuneplantillægget.
Se bekendtgørelsen.
Se også referat fra Byrådets møde med lokalplanen og kommuneplantillægget - punkt 21 og 22, samt den Hvidbog der er
udarbejdet med indsigelser og bemærkninger til planerne fra borgere og interesseorganisationer.
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28 Folkekøkken og fernisering
Fredag den 4. marts kl. 18 til 22 starter Café Danner i Jægerspris sin årlige tradition med Folkekøkkener op. Det sker
med besøg af Morten Christen Hebsgaard, som er autodidakt maler og uddannet skuespiller i 1995 fra Odense Teater.
Morten Hebsgaard vil denne aften fortælle om sinemalerier, hvor han bruger akryl, tempera og collage, og tilstræber en
fornemmelse af frihed mens han maler. Foruden at være udøvende billedkunstner bruger Morten også sin kunst i sit
konsulentfirma, Playful At Work, hvor han beskæftiger sig med kunstbaseret virksomhedsudvikling og nærværstræning.
Mortens billeder vil være at se i cafeen til sidst i april måned.
Folkekøkkenets traktement denne aften er Bøf i øl med rodfrugter og hjemmelavet kartoffelmos samt Gammeldags
æblekage med flødeskum. Hertil et glas vin, øl eller vand. Prisen er 158,- kroner pr. kuvert, og tilmelding er nødvendig på
47 35 20 60 eller cafedanner@frederikssund.dk.
Om Café Danner
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Café Danner er økologisk café og revalidering i royale rammer i Slotsgården på Jægerspris Slot. Caféen bruges til
revalidering, arbejdsprøvning og som beskæftigelsestilbud.
Caféen har til huse er åben tirsdag til søndag kl. 11 til 16 fra påske ti og med oktober måned, og resten af året tirsdag til
fredag kl. 11 til 16.
Læs mere om Café Danner på www.cafedanner.frederikssund.dk.
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28 Fastelavn i Kulturhuset Rejsestalden
Søndag den 6. marts kl. 14.00 bliver der slået katten af tønden i Kulturhuset Rejsestalden, og du kan
stadigvæk nå at tilmelde dig. Det skal bare ske inden fredag den 4. marts kl. 14.00 på 47 50 34 89 eller
rss@frederikssund.dk.
Tøndeslagningen foregår udenfor, så husk det varme tøj.
Der vil være to tønder - én for de små, og én som traditionen tro bliver meget svær at slå ned. Tønderne er
som altid fyldt med lækkerier, og der er præmier til kattedronninger og -konger, samt til bedste udklædning.
De er alle sponsoreret af Jægerspris Amatørxcene (JAS).
Mor, far, bedsteforældre, en god nabo eller allerbedste ven er hjerteligt velkomne - og også gerne udklædte.
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Idræts- og lederprisfest
Onsdag den 2. marts 2011 afholdt Folkeoplysningsudvalget den årlige idræts- og lederprisfest i Frederikssund Hallerne.
Godt 225 personer havde fundet vej til hallen for at være med til at kåre årets prismodtagere.

Til årets lederpris, idrætspris og fritidspris har der igen i år været en lang række fine indstillinger. Valget var faldet på
følgende modtagere:
Lederprisen - Anne Sofie Uhrskov Larsen, SOIF-Fodbold, for hendes engagement, som på kort tid har medvirket til at
styrke fællesskabsfølelsen mellem ledere, trænere, spillere og forældre og dermed højnet kvaliteten i foreningen. Hendes
indsats og engagement har stor betydning for foreningen og er til inspiration for nuværende og kommende ledere.
Lederprisen bestod af et sæt lysestager med indgravering samt en check på 5.000 kr.
Idrætsprisen - Jesper Viholt, Brydeklubben Viking, for de mange medaljer og mesterskaber opnået ved både SM, DM og
NM igennem en lang årrække og som i 2010 resulterede i landsholdsudtagelse. Den brydemæssige dygtighed og
personligheden i det hele taget har stor betydning for Brydeklubben Viking. Idrætsprisen bestod af et sæt lysestager med
indgravering samt en check på 5.000 kr.
Fritidsprisen - Skibby Ride- og Voltigeklub, for klubbens rummelighed og engagerede arbejde. Klubben har på kort tid
formået at tiltrække og aktivere mange medlemmer - både børn og voksne - til såvel ride- og voltigeringsaktiviteter som
sociale aktiviteter. Fritidsprisenprisen bestod af et glasfad med indgravering samt en check på 15.000 kr.

Derudover overrakte Folkeoplysningsudvalget kommunal anerkendelse til 30 idrætsudøvere for mesterskaber, oprykninger
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og andre flotte resultater. Modtagerne var fra følgende klubber: Jørlunde Skytteforening, Brydeklubben Viking, ORI Atletik
og Motion samt Slangerup Speedway Klub. Alle disse modtog et diplom samt en t-shirt påtrykt byvåben. Torben Hansen
Sport var til stede i Frederikssund Hallerne og sikrede alle en t-shirt i rigtig størrelse.
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Kristian Moberg, formand for Folkeoplysningsudvalget, forestod for første gang overrækkelserne godt hjulpet af et par af
udvalgets øvrige medlemmer.

Frederikssund Musikskoles orkester "Percussionation" med lærer Andrew Cholvat i spidsen sørgede for den musikalske
underholdning og Skibby Ride- og Voltigeklub leverede en spektakulær og varieret opvisning af disciplinen voltigering og
fremviste en række af klubbens aktiviteter på storskærm for det talrige publikum.
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Fotos: Conni Haugbølle
2011 3
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Bycirklen viser vejen til grønne løsninger i Kina
Kinesiske kommuner er klar til at bekæmpe Co2 udslip og etablere miljørigtige løsninger.
Bycirklens kinesiske samarbejdskommune vil være med helt i front, og søger inspiration og viden i
Bycirklen.
- Bycirklen viser vejen på miljøområdet, og vi er imponeret over de standarder I har sat, sådan lød
det da centrale beslutningstagere fra Bycirklens samarbejdsby i Kina, Wuxi, besøgte Bycirklen
fredag den 25. februar 2011.
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Temaaften om personlighedsforstyrrelser
Torsdag den 24. marts indbydes borgere, pårørende og ansatte til temaaften om personlighedsforstyrrelser i Gjethuset ,
Gjethusgade 5 i Frederiksværk fra kl. 19 til 21.
Oplægsholder ved mødet vil være afdelingssygeplejerske Lis Manicus fra Psykiatrisk Center Nordsjælland
i Frederikssund.
Efter hendes oplæg vil der være mulighed for spørgsmål og dialog med både SIND, LAP Nordsjælland, Bedre Psykiatri,
Socialpsykiatrien Halsnæs, Socialpsykiatrien Frederikssund, Nordsjællands Misbrugscenter og selvfølgelig Psykiatrisk
Center Nordsjælland.
Alle er velkomne til mødet, hvor der er gratis adgang.
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Inspiration til højtlæsning
Er du i tvivl om, hvad du skal læse højt for dit barn eller barnebarn? Så er der ny inspiration at hente mandag 14. marts kl.
19.15 -20.30 på Frederikssund Børnebibliotek.
Her vil bibliotekarerne Henrik W. Sørensen og Jette Liebing diske op med et væld af skægge, skønne, sjove, spændende,
finurlige og filosofiske bøger til hyggelig højtlæsning for de 6-10 årige.
Du kan også høre om hekse, drager og handlekraftige prinsesser, om slyngler, banditter og lorteunger, om gys og
spænding, skæg og ballade samt løgnehistorier.
Der er gratis adgang, men tilmelding er nødvendig senest 11. marts på 47 35 01 32 eller bibliotekerne@frederikssund.dk.
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Tilbud om familievejledning
Frederikssund Kommune tilbyder forældre til børn under 18 år med nedsat funktionsevne en familievejleder, der bl.a. kan
give overblik over kommunens forskellige afdelinger, procedurer for sagsbehandling samt evt. fremtidige muligheder for
dagsinstitutioner, skoler og klubber m.fl.
Vejledningen ydes for at styrke familien og barnets videre udvikling og trivsel. Familievejledningen varetages af en
handicapkonsulent, og tilbydes indenfor tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien.
Læs mere om Familievejlederordningen, eller kontakt handicapkonsulent Lisbeth Højsgaard på 47 35 10 00 eller
familie@frederikssund.dk.
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Babymusik i Musikskolen
Frederikssund Musikskole tilbyder musik for babyer i aldersgruppen 1-12 måneder og deres forældre. Babymusik er
musik og samvær under vejledning og ledelse af musikpædagogen Karin Havsager.
I undervisningen indgår gamle og nye børnesange, musiklege, rytme, bevægelse og glæde. Der gives gode ideer til,
hvordan man selv synger med sit barn derhjemme.
Undervisningen finder sted i Frederikssund Hallen, Dansesalen, onsdage kl. 14.15-15.00.
Første gang den 6. april 2011, i alt 8 gange til og med onsdag d. 8. juni 2011.
Tilmelding på særskilt blanket som kan hentes på Musikskolen, Ved kirken 5, 3600 Frederikssund, eller downloades fra
Musikskolens hjemmeside
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Her i foråret har Musikskolen desuden stadig få pladser på:
Sang, spil og bevægelse, musik for 0. og 1. klasse i Frederikssund, Jægerspris og Slangerup,
Musikværksted i Jægerspris og Frederikssund,
Juniorkor i Skibby, Slangerup, Jægerspris og Frederikssund og
Ungdomskoret T drops i Frederikssund.
På instrumentalundervisning er der få pladser på klarinet.
Tilmelding til disse tilbud foretages også via Musikskolens hjemmeside. Se link ovenfor.
Yderligere spørgsmål kan rettes til Musikskolens kontor, tlf. 47315804, eller besvares via hjemmesiden.
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Frederikssund Kommune inddriver forsikringspenge
I sidste uge kunne man på forsiden af Politikken den 1. marts 2011 læse at "Kommunerne snydes i forsikringskaos", fordi
forsikringsselskaber undlader at dække kommuners udgifter til syge borgere - såkaldt regres.
Landets kommuner mister millioner, fordi forsikringsselskaberne ikke informerer dem om at de kan få dækket deres
udgifter til sygedagpenge.
Af Politikkens artikel fremgår det i en ny opgørelse fra Kommunernes Landsforening, at en række kommuner stort set ikke
har fået udbetalt nogen erstatning fra forsikringsselskaberne i hele 2009.
I Frederikssund Kommune er der dog styr på dette område, idet der sørges for at få de regresindtægter ind som
kommunen har krav på.
Efter kommunesammenlægningen har Frederikssund Kommune gennemgået alle sager som var op til fem år gamle, fra
de fire gamle kommuner. Siden har kommunen løbende taget alle sager op.
Kommunen kunne således i 2009 "kradse" knap 2,5 millioner kroner ind fra forsikringsselskaberne, og i 2010 blev det
til 1,3 millioner kroner.
- I Frederikssund Kommune går vi således systematisk til værks, og takket være dygtige medarbejdere, får vi indkrævet
pengene, som loven foreskriver, siger kommunens socialchef Peer Huniche.
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Introduktion til Borger.dk og NemID
Fredag den 25. marts kl. 10 - 11.30 tilbyder Skibby Bibliotek dig en introduktion til de offentlige digitale
selvbetjeningsløsninger og NemID.
På kurset får du vist hvordan man kan finde nyttige oplysninger via Borger.dk, og du vil lære at bestille og
oprette dit eget NemID.
Det er gratis at deltage i kurset, men tilmelding er nødvendig senest mandag den 23. marts på 47 35 21
55 eller bibliotekerne@frederikssund.dk.
Du har mulighed for at medbringe og benytte din egen bærbare PC på kurset.

2011 3

10 Frederikssund Kommune vil gerne høre borgernes mening
- derfor opretter vi et elektronisk borgerpanel
I marts 2011 modtager 4.000 tilfældigt udvalgte borgere i Frederikssund Kommune en invitation til at deltage i kommunens
nye borgerpanel.
Dialog er en vigtig del af bestræbelserne på at skabe en stadig bedre kommune. Med panelet ønsker vi at fremme
kontakten mellem borgere og politikere, og styrke nærdemokratiet.
Mindst to gange om året vil vi give borgerne lejlighed til at komme med input og gode råd.
Gennem forskellige undersøgelser i panelet hører Byrådet hvad borgerne tænker om aktuelle kommunale forhold. Det
sikrer os en værdifuld viden om borgernes tilfredshed, ønsker og holdninger.
Senere vil der på kommunens hjemmeside blive åbnet op for at alle borgere kan melde sig til panelet. Målet er at mindst
1.500 borgere tilmelder sig, og giver udtryk for deres holdninger.
På hjemmesiden skabes også mulighed for at komme med forslag til emner, som vi bør undersøge nærmere. Emnerne
bliver prioriteret af Byrådet ud fra forslag fra borgere, ansatte i kommunen, foreningerne mv.
Den første undersøgelse i borgerpanelet forventes at finde sted juni 2011.
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14 Diva - en musical
Ungdomsskolen er klar med dette års musical-satsning, der med instruktør Gunhild Brethvads ord er en musical
med en smuk titel og en smuk og mærkelig handling. Diva er en himmelsk kærlighedshistorie.
Det er Gunhild Brethvads femte musical med eleverne på Frederikssund Ungdomsskole. Og spørger man
hende hvorfor hun og Ungdomsskolen satser så stort på at lave musical som man gør, så falder svaret
prompte.
De unge vokser som mennesker
En øveaften glemte jeg min bog og et brev, og næste dag var salen fyldt med andre skuespillere, der
øvede sig. Men næste øveaften lå bogen og brevet der stadig. Hvad siger det? At skuespillere lærer
disciplin i meget udvidet form, siger Gunhild Brethvad.
- Hvis der ligger noget på scenen, er det nok, fordi det skal bruges, og derfor må man ikke røre det. Dét er disciplin. Hvis
lærere, pædagoger, politikere og folk der bestemmer vidste, hvor meget disciplin man lærer ved at spille musik eller teater,
så skulle alle igennem den mølle, og males til det fineste korn.
Man lærer disciplin på den smukkeste måde, fordi man finder ud af, at man ikke kan undværes - og det er ifølge Gunhild
Brethvad vigtig i enhver forstand.
- Hvis jeg ikke står på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så kan de andre heller ikke stå på deres rigtige sted. Og hvis
jeg glemmer at kysse min partner, virker kærlighedsscenen ikke.
Og så kommer vi frem til det egentlige: Nemlig at man vokser som menneske ved denne aktivitet.
- Man får den lærdom, at man er vigtig for andre mennesker - og at man samtidig er en ener. Enestående og
fantastisk sammen med andre unikke, enestående og dejlige mennesker. Det har nemlig også noget med
selvtillid at gøre. Og med respekt for andres egenart. I denne musical er den yngste 12 år og den ældste 22.
Ti års aldersforskel er meget i disse aldersgrupper - og det er også lærerigt.
Hvad siger de unge selv?
De unge er da heller ikke uenige med instruktøren i at det er en stor og lærerig oplevelse at være med til at lave musical
på Ungdomsskolen.
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Her er hvad tre af de medvirkende siger om at medvirke i årets musical:
Rikke Fuglsang:
- Jeg er med for fjerde gang i musicallen, og tja.. Det er bare mega awesome! uff jeg
glæder mig til at fremføre det her stykke, tror det bliver epic (for jer mennesker der ikke ved
hvad epic betyder, betyder det noget så simpelt som feeeedt!) Er ret... så glad for det, for jeg
har dæleme fået meget selvtillid og tro på mig selv til at stå på en scene foran en masse
mennesker! :-)
Jeppe Risgaard Habekost Kristensen:
- Jeg er med for andet år i ungdomsskolens musical, jeg opdagede glæden ved skuespil/musical sidste år da nogle af de
andre medvirkende sagde at jeg burde tage og se om det var noget for mig.. Og OM det var ;)
Du kan selv se mangle flere indtryk og udtalelser fra de unge på Diva musicalens Facebook gruppe.
En himmelsk kærlighedshistorie
I himlen går Sct. Petra, der er en kvindelig udgave af Sct. Peter, rundt og laver aftaler med Gud om en dejlig musical. De
har fået en masse divaer op i himlen - både levende og døde - og de vil lave universets hidtil største opsætning.
Der er så sket det, at en pige er blevet fejlanbragt i helvede, og to små djævle har fået adgangskort til himlen, så de kan
komme op og aflevere hende dér. Men de er jo ikke djævle for ingenting, så de har taget en masse af deres kammerater
med. Alle de mange djævle laver rav i den og får alle divaerne til at skændes om, hvem der dog har betydet mest på
jorden.

Helten i skikkelse af Lasse Hartmann og heltinden i skikkelse af Sofie Sørensen.
Helligånden bryder sig ikke om al den ballade, og afslører at den person, som havde taget den unge piges plads, i
virkeligheden er Lucifer, den engel, som Gud i sin tid forstødte, men som har sneget sig tilbage.
Og for at gøre det endnu mere kringlet, så er pigen og Lucifer blevet forelskede. Så kan det næsten ikke blive mere
indviklet, og dog. Men det hele får en himmelsk og smuk slutning.
Divaer viser hvad de kan
Gennem musicalen får de mange divaer chancen for at vise hvad de kan.
Der er en gruppe af kloge divaer, en gruppe af smukke kærlighedsgudinder, en gruppe med filmdivaer, en gruppe med
idoler, en gruppe med poptøser - og Lady Gaga er selvfølgelig med.
Stykket har 25 sange og musikstykker, og det er alt sammen de dejligste melodier og de største hits. Se blot nogle få af
dem på billederne herunder.

David Mott spiller Michael Jackson. Her danses der til Billie Jean.
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Sofie, Simone og May synger La Isla Bonita af Madonna.

Dans til Staying Alive af The Bee Gees.

Dans og sang til Mamma Mia af ABBA.
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For stor til Elværket i år
Ungdomsskolens nye musical opføres på Frederikssund Gymnasium i uge 11, og skal derefter på turné til Berlin.
Det er Ungdomsskolens hidtil største musical-produktion med 77 skuespillere, dansere og sangere på scenen. Derfor har
det også været nødvendigt at flytte forestillingerne fra Kulturhuset Elværket for første gang.
Stykket er skabt af de medvirkende i samarbejde med Gunhild Brethvad, og alle eleverne har været med til at skabe deres
egne roller og skrive replikkerne - noget der er blevet en tradition i Ungdomsskolen.
Spilledage og tider
Musicalen opføres på følgende dage:
Premiere torsdag den 17. marts kl. 19.
Fredag den 18. marts kl. 19
Lørdag den 19. marts kl. 14 og kl. 19
Søndag den 20.marts kl. 14.
Pris for forestillingen er 80 kroner for voksne og 40 kroner for børn og unge. Børn under otte år har gratis adgang.

Rikke Fuglsang, som Shirley McLaine, kysser musiker Casper Halberg.

Thomas Bang som Gud.

Frej Jensen som Harry Potter.
Foto: Kenneth Jensen.
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15 Nytænkende skoleprojekt bygger bro mellem erhvervsliv og elever
28 virksomheder fra Frederikssund og omegn skal i disse dage tage stilling til om de vil deltage i det projekt, der for alvor
skal sætte naturfagene på skoleskemaet på kommunens 13 folkeskoler.
Projektet "Innovative elever løser virksomhedsproblemer", er blevet til i et tværfagligt samarbejde mellem kommunens
direktør for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik, Ejvind Mortensen, leder af Udviklingsafdelingen, Annie Bekke Kjær, og
Alan Proshowsky som er naturfagskoordinator på Kingoskolen i Slangerup.
Det var Ejvind Mortensen der ved denne tid sidste år begyndte at tumle med idéen til det nytænkende skoleprojekt - og
tankerne blev hurtigt til virkelighed. Annie Bekke Kjær har således skaffet fondsmidler til realisering af projektet, og Alan
Proshowsky, der har stor erfaring med at udvikle undervisningsmateriale, har sat projektets faglige del på skinner sammen
med en gruppe elever på Kingoskolen.

Annie Bekke Kjær og Alan Proshowsky i Naturfagscentret på Kingoskolen.
Erhvervslivet er en vigtig medspiller
Projektet har imidlertid også en anden vigtig dimension: samarbejdet med erhvervslivet. Derfor indbydes 28 virksomheder
til en kick off-workshop den 1. april. Her skal de deltage i en inspirationsformiddag, og får mulighed for at komme med
deres input og idéer til projektets videre forløb.
Blandt de inviterede virksomheder er E.ON, der med det samme indvilligede i at deltage i projektet. Flere virksomheder
skal også nok komme til - og med god grund, siger kommunens direktør for Opvækst, Uddannelse og IKT, Palle
Skov. For projektet er strategisk, og det dækker både skoleområdet og erhvervsområdet i kommunen. Annie Bekke Kjær
tilføjer:
- E. ON Danmark er en af de virksomheder vi har kørt et pilotprojekt med, for at få defineret de muligheder der ligger i
samarbejdet. Omdrejningspunktet for projektet er at engagere eleverne i de reelle udfordringer som virksomhederne står
overfor, og det kan kun lade sig gøre gennem etablering af en tæt dialog. Heldigvis har projektet fået en meget positiv
modtagelse alle steder - og det har givet os vind i sejlene fra begyndelsen.
Eleverne skal inddrages
Palle Skov er heller ikke i tvivl om hvad projektet kan bidrage med.
- Samfundet er afhængigt af at kunne tiltrække de unge til de naturfaglige uddannelser, og derfor ønsker vi at gøre
naturfag nærværende for eleverne ved at inddrage dem aktivt i problemstillingerne i lokale virksomheder. Vi har en
målsætning om, at 95 % af vores unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Arbejdsstyrken her i kommunen er præget af faglærte håndværkere ansat i små eller mellemstore
håndværksvirksomheder. Frederikssund er således et oplagt sted at knytte tættere relationer til erhvervslivet, og give
eleverne kendskab til de lokale jobmuligheder. I kommunen er vi så heldige at have meget kompetente ildsjæle på
naturfagområdet, der kan realisere projektet med kreative og innovative udviklingsværktøjer.
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Kenneth Dalgaard Hansen, Mette Sofie Rybak og Lasse Brunholm Olsen er tre af de elever der deltager i projektet på
Kingoskolen i Slangerup.
Fundraising gjorde det hele muligt
Selvom der har været stor interesse for projektet, og det flere steder har fået en positiv modtagelse, havde det alligevel
ikke været muligt at gennemføre uden de midler der er blevet hentet på fundraising.
Annie Bekke Kjær fortæller at det i planlægningsprocessen har været afgørende at gøre projektet interessant for samtlige
involverede; elever, naturfagslærere og erhvervslivet.
- Vi har søgt midler, så projektet kan dække alle skoler i kommunen og deres naturfaglærere, og vi har været så heldige,
at Fonden for Entreprenørskab og Center for Natur, Teknik og Sundhed har valgt at støtte os. Det betyder at vi kan
udarbejde helt nyt undervisningsmateriale til eleverne i 3., 6. og 8. klasse, og give 80 naturfagslærere efteruddannelse i
temaet.
Foto: Kenneth Jensen.
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16 Kvalitetsstyring af Natur og miljø i 2010
Den første årlige evaluering af kvalitetsstyringen i Frederikssund Kommunes natur- og miljøadministration foreligger nu,
efter at Natur og miljø i januar 2010 blev certificeret af Dansk Standard.
Kvalitetsstyringens formål er at sikre løbende overvågning og opfølgning på kravene i love og bekendtgørelser på natur og miljøområdet .
Det er ledelsens vurdering at der ikke har været brugt de nødvendige ressourcer i 2010 til opfølgning af arbejdet med
kvalitetsstyring.
Der er fremadrettet opsat følgende delmål:

Sikring af høj faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens sagsbehandling.

Sikring af brugernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen.
Analyserapporten for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 er godkendt Teknik- , Miljø- og Erhvervsudvalget den
28. februar 2011.
Se Evaluering af kvalitetsstyring på Natur og miljøområdet 2010.
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16 Rene haver - rent drikkevand
Mange kender det. Foråret er gået, det er blevet sommer, og man fik ikke lige fjernet alle tilløb til ukrudt i haven.
Det kan virke næsten umenneskeligt at skulle fjerne det hele med et hakkejern. Så er det butikkernes hylder med
sprøjtemidler kan virke forførende og fristende.
For hvor farligt kan det egentlig være?
Om at have ... have
Det gode er: Det er slet ikke nødvendigt at sprøjte problemerne bort.
Der findes andre metoder, der kan bruges i stedet for sprøjtemidler. Og så er en af de andre fordele ved at undgå
sprøjtemidler, at haven bliver sundere at færdes i for børn, voksne og dyr.
Svaret er meget enkelt: Hvis du vil være sikker på ikke at påvirke grundvandet, så undgå sprøjtemidler.
Sådan Forebygger du!
- Bekæmp om foråret inden ukrudtet udvikler sig - eksempelvis
Blomster
Mange blomster betyder pollen og nektar, og dermed nyttige insekter, for eksempel mariehønen. Den spiser 200-600
bladlus i sin levetid.
Bunddække
Dæk jorden i dine bede med bunddækkeplanter. De vil skygge for solen, så ukrudtet ikke kan spire.
Kompost
Lug grundigt i køkkenhaven sidst på sæsonen, og spred et tykt lag kompost.
Lugning
Brug hakkejernet og lug allerede fra det tidlige forår. Vær opmærksom på at fjerne ukrudtet, inden det når at kaste frø.
Lokal kampagne for rent drikkevand
Slangerup Vandsamarbejde, der består af de lokale vandværker i og om Slangerup (Hørup, Jørlunde By, Jørlunde Østre,
Nybrovejens og Sundbylille vandværker) samt København Vand deltager i uge 12 i en stor, fælles kampagne for rent
drikkevand på Sjælland
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Kampagnen er rettet mod privates brug af pesticider, og gennemføres med start på Vandets Dag den 22. marts
2011. Dels med indslag i lokal TV og lokale aviser dels lokalt hvor hvert vandværk udleverer kampagnefoldere til
vandværkets forbrugere.
I Slangerup By vil der blive udleveret kampagnefoldere om lørdagen den 26. marts 2011 foran Brugsen, og i
lokalområderne i uge 12.
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16 Mød din SKAT
I starten af marts måned udsendte SKAT årsopgørelsen for 2010 til alle lønmodtagere.
Årsopgørelsen tilsendes elektronisk til din skattemappe, og kun hvis du selv aktivt har valgt det
modtager du også årsopgørelsen i papirform.
Derfor tilbyder Slangerup Bibliotek, i samarbejde med medarbejdere fra SKAT, et lille kursus hvor
du kan høre mere om hvordan skattemappen fungerer, og lære om fordelene ved at benytte
TastSelv.
Efterfølgende vil der være lejlighed til både at stille spørgsmål, og selv afprøve Skattemappen og
TastSelv-funktionen.
Tid, sted og tilmelding
Kuset gennemføres torsdag den 31. marts kl. 16.00 - 18.00.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest to dage før på 47 35 24 70 eller på biblioteket.
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21 Tonny Landy synger i Jægerspris
Søndag den 27. marts kl. 15 kan Tonny Landy opleves i Rebekkasalen på Jægerspris Slot, når foreningen Musik i
Jægerspris inviterer til at høre den populære danske tenor synge opera, operette og danske sange. Han
bliver akkompagneret af pianisten Carol Conrad ved flyglet.
Tonny Landy
Tonny Landy debuterede i 1966 som Alfredo i La Traviata på Det Kongelige Teater i København.
Hans smukke lyrisk-dramatiske tenorstemme har også ført ham til udlandet, først og fremmest til
Sverige, hvor han i en årrække var fast tilknyttet operaen i Göteborg. Han har desuden medvirket
ved en række grammofon og CD-indspilninger samt utallige produktioner for dansk og svensk TV og
radio.
Ved siden af sin operakarriere har Tonny Landy flittigt dyrket den danske sang og den nordiske
romance. Fra 1980 til 1994 var Tonny Landy, sammen med Friedrich Gürtler, forstander for Opera
Akademiet i København. Han har siden 1986 undervist ved Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i København og Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, ligesom han har givet
masterclasses i Danmark, Sverige og USA.
Carol Conrad
Carol Conrad er født i Chicago og uddannet som pianist ved The University of Southern California og
The Juilliard School of Music i New York. Hendes lærere var Abbey Simon, John Perry og Gwendolyn
Koldolfsky. Hun har desuden deltaget i mesterkurser hos Emmanuel Ax, Robert Levin, Leon
Fleischer, Menahem Pressler, Karl-Heinz Kämmerling og Ton Koopman. Carol Conrad har siden
1993 virket som repetitør og akkompagnatør ved Det Kgl. Teater, Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium, Det Ny Teater, Den Jyske Opera, Det Ny Opera, Operaakademiet, Carl
Nielsen International Competitions, og Danmarks Radio og er nu fastansat som solorepetitør ved Den
Kongelige Opera i København.
Carol Conrad optræder som solist, kammermusiker og akkompagnatør ved koncerter i Tyskland,
Sverige, Danmark, Norge, Frankrig og USA og er anerkendt som producer/musikalsk arrangør med adskillige CDindspilninger på samvittigheden.
Billetter
Billetter kan købes i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris på 47 50 34 89 eller rss@frederikssund.dk, hos Tinghøjs
Boghandel på Gågaden i Frederikssund og ved indgangen fra kl.14.30.
I forbindelse med koncerten kan man nyde et glas vin.
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21 Stor interesse for at deltage i kommunens nye borgerpanel
I slutningen af uge 11 har Post Danmark leveret brevene til de 4.000 borgere, der tilfældigt er blevet udvalgt til at deltage i
Frederikssund Kommunes nye borgerpanel.
Interessen for at deltage i panelet er stor. Mandag morgen havde knap 300 borgere allerede tilmeldt sig borgerpanelet.
Byrådet ser med glæde på den store interesse, men understreger at der stadigvæk er plads til mange flere. Målet er at
panelet kommer til at bestå af ca. 1.500 borgere.
Der er derfor stadig rigtig god grund til at sætte sig til tasterne og melde sig til borgerpanelet.
Blandt de borgere der tilmelder sig inden den 31. marts 2011, bliver der trukket lod om en digital fotoramme.
I midten af april åbnes der op for at alle borgere i kommunen kan tilmelde sig panelet.
Mange gode forslag til undersøgelse i panelet
Flere borgere har allerede nu benyttet sig af muligheden for at komme med forslag til emner det kunne være interessant at
undersøge nærmere.
De nævner bl.a. kulturlivet, den kollektive trafik, trivsel og aktiviteter for ældre, vedligeholdelse af veje og grønne områder.
Kom med dit forslag
På www.frederikssund.dk/borgerpanel har du også mulighed for at komme med din idé.
De indkomne emner bliver herefter udvalgt og prioriteret af Byrådet.

2011 3

22 Kick-off arrangement om handleplan for ældre
Politikere, pårørende, interesserede borgere, repræsentanter fra forskellige interessegrupper og medarbejdere fra
ældreområdet var den 16. marts samlet på Åbjergskolen for at komme med input til handleplan for ældre.
Målet er at planen skal fungere som ramme for kommunens aktiviteter på ældreområdet. Samtidig skal den indeholde en
vision og strategi for hvordan vi sikrer det gode liv som ældre borger i Frederikssund Kommune.
Formanden for social-, ældre - og sundhedsudvalget Tina Tving Stauning bød velkommen
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Drøftelserne i grupperne blev skudt i gang af to oplæg. Tidligere amtsborgmester i Vejle Amt, Erling Tiedemann indledte
med at tale om: "Det gode liv for de gamle liv".
Derefter fortalte ældre- og sundhedschef Birte Sonnenborg Grothe om rammer og vilkår for fremtidens ældreliv.
Deltagerne var delt op i grupper på ca. otte personer med repræsentation fra alle interessegrupper.
Gruppernes arbejde mundede ud i en række udsagn. Se gruppernes input til handleplanen for ældre.

Næste skridt i arbejdet med handleplan for ældre er et visionsmøde den 11. april 2011 med deltagelse af Ældrerådet og
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.
Input fra kick-off mødet. skal her drøftes med henblik på at udarbejde en vision for ældreområdet.
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22 Kanal- og servicestrategi
Som led i bestræbelserne på at effektivisere den kommunale borgerbetjening og udvide den med andre serviceformer,
vedtog Byrådet den 26. januar 2011 en såkaldt Kanal- og servicestrategi for Frederikssund Kommune.
Strategien betyder at kommunen prioriterer digital selvbetjening og information.
På frederikssund.dk, borger.dk, virk.dk m.v. tilbydes en lang række digitale ydelser, som borgere og virksomheder kan
benytte i kontakten med kommunen - alle ugens dage, og på netop det tidspunkt af døgnet som passer den enkelte bedst.
Strategien lægger fast at

Alle som kan betjene sig selv på nettet opfordres til at benytte denne mulighed. De som ikke kan selv eller har brug
for hjælp, kan blive medbetjent i Borgerservice, ligesom det vil være muligt at henvende sig for at bestille tid til en
samtale.

Hvor der ikke er adgang til digital selvbetjening eller information, er det målet at kommunikere digitalt med borgere,
virksomheder og samarbejdspartnere.

Borgere opfordres til at kommunikere sikkert digitalt via Digital post på Borger.dk

Virksomheder opfordres til at kommunikere sikkert digitalt via Digital post på Virk.dk.

Skriftlig kommunikation med andre offentlige myndigheder skal foregå 99% digitalt

Mængden af indgående og udgående post skal reduceres.
Derudover indeholder strategien en række mål for borgernes anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger.
Et andet kerneelement i strategien er at den administrative frontbetjening samles og koordineres til at have et fælles og
primært digitalt serviceudtryk med etablering af Borgerservice Kontaktcenter.
Strategien indeholder desuden en række principper for fremtidig fastlæggelse åbningstiden.
Se Frederikssund Kommunens Kanal- og servicestrategi
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22 Frederikssund Prisen til Gymnastikforeningsformanden og Kulturpyromanen
Lørdag og søndag var komiteen bag Arbejdernes Landsbanks Frederikssund Pris på arbejde. Der blev nemlig uddelt
priser begge dage til to lokale ildsjæle, som gør en ekstra og uegennyttig indsats for andre i lokalsamfundet.
Lørdag dukkede komitemedlemmerne uanmeldt op til Jægerspris Gymnastikforenings sæsonafslutning og overrakte
prisen til en overrasket foreningsformand Lene Lyberg.
Formanden for Idrætsrådet Annelise Hansen holdt tale for prismodtageren og sagde blandt andet:
- Det siges at uden Lene var der ingen Jægerspris gymnastikforening. Lene er den aktive person der ser muligheder frem
for begrænsninger. Lene har siden barn levet i gymnastikforeningen og overtog formandsposten for ca. 20 år siden efter
sin mor. Lene har undervist i gymnastik i mange år, hendes hold er altid fuldt optaget.
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Dagen efter var komitemedlemmerne på Frederikssund Gymnasium, hvor Ungdomsskolen opførte musicalen Diva. Prisen
blev her givet til Jens Søbæk og Kulturrådets formand Kenneth Jensen holdt tale for og motiverede det populære valg med
ordene:
- Hvorfor får Jens Frederikssund Prisen? Det gør Jens, fordi han om nogen er et menneske der har bevæget sig fra blot at
være medarbejder og ildsjæl ved ungdomsskolen, til at være en sand kulturpyroman.
Ja, egentlig startede det vel i 2002, hvor Jens slog sig op som kulturpave, da han selv var medskribent og kapelmester på
årets musical "Beat of Life". Og bortset fra et par års pause, har Jens lige siden været en fast del af musik- og teatermiljøet
i kommunen.
Og det skal vi være glade for. For selv i de mest pressede og stressede situationer mister Jens aldrig helt overblikket,
lysten og glæden ved at yde dét der skal til for at give alle en fantastisk oplevelse, uanset om der er tale om de
medvirkende eller publikum."
Komiteen bag Frederikssund Prisen er foruden Kenneth Jensen og Annelise Hansen, sognepræst Lotte N. Højholt og
filialdirektør i Arbejdernes Landsbank Per J. Schmidt.
I weekenden blev prisen uddelt for anden gang, og begge prismodtagere fik sammen med udnævnelsen en check på 2500
kr.
Foto: Preben Gøttsche
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22 Lukkedag om tirsdagen
Fra 1. april 2011 lukkes Rådhuset, administrationscentrene og Jobcenteret om tirsdagen for både personlige og
telefoniske henvendelser.
Lukningen er en del af en samlet strategi for effektivisering af borgerbetjeningen, herunder øget anvendelse af digital
selvbetjening. Læs mere om kommunens Kanal- og servicestrategi
Kommunens åbningstider er således fra den 1. april 2011
Mandag 9.00 -15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag 9.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 18.00
Fredag 9.00 - 14.00
NB Borgere der akut får brug for at få udstedt nyt pas eller kørekort på en dag hvor Rådhuset er lukket, kan henvende sig i
et af landets øvrige Borgerservicecentre.
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23 Etablering af Fjordstien, Frederikssund - Skuldelev
Mandag den 28. marts igangsætter Frederikssund Kommune anlægsarbejdet på etapen af Fjordstien der går fra
Frederikssund og til Skuldelev.
Fjordstiens historie
Frederiksborg Amt planlagde i 1993 et stort, sammenhængende stiforløb omkring Isefjord og Roskilde fjord, kaldet
Fjordstien.
Planen blev indarbejdet i regionplanerne, og de daværende amter etablerede omkring 200 km.af de planlagte ca. 275 km.
rekreativ fjordnær sti. Efter nedlæggelsen af amterne overtog kommunerne opgaven og Frederikssund Kommune
indarbejdede Fjordstien i kommuneplanen.
Frederikssund Kommune har bevilget 2 mio. kr. over 4 år til anlæg af de sidste 35 km af Fjordstien i Frederikssund
Kommune

Klik for større billede
Anlæg i 2011
Stien består af eksisterende stier, mindre bilveje og markveje, som sammen med eksisterende spor og nyanlæg af
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delstrækninger vil skabe en sammenhængende fjordnær rute fra Frederikssund til Skuldelev.
I sidste ende vil den, sammen med den resterende rute til Skibby, indgå i hele det samlede Fjordstinet omkring Roskilde
Fjord og Isefjorden. Stien kan bruges af cyklende og gående. Hvis du har din hund med, skal den være i snor.
Nye cykelstier etableres i beskeden bredde (ca. 2 m) i grus. Stien er en natursti uden belysning og snerydning.
I foråret 2011 anlægges ca. 2 km. ny sti på delstrækningen Frederikssund – Skuldelev. Der er indgået frivillige aftaler med
lodsejerne på de strækninger, hvor der er tale om nyanlæg. Stien vil blive skiltet som resten af Fjordstien med de
karakteristiske små blå skilte med ”rute 40, Fjordstien”.
Mere om Fjordstien
Du kan se hele fjordstien på: www.fjordstien.dk Her kan du hente kort og se en beskrivelse af hele Fjordstien med
teltpladser og stiforløb mm.
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Skovfoged Troels Karlog, Frederikssund Kommune på Mail:
tkarl@frederikssund.dk , eller tlf.: 47 35 23 38
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24 En anderledes Musikskole-café
Musikskolens ungdomskor, T drops, inviterer torsdag den 31. marts kl. 19 til en anderledes musikcafé
i Kulturhuset Elværket under overskriften T drops and Friends.
T drops synger nogle af deres klassiske og rytmiske hits, og samtidigt træder nogle af T dropsene
frem som solister på violin og med sang.
Har inviteret vennerne
En række af korets musikalske "friends" spiller og synger også ved musikcaféen. Blandt andet vil et af
Musikskolens rockbands give et par numre, de fire juniorkor kigger forbi, og vi får et uddrag af Diva,
Ungdomsskolens netop veloverståede musical som flere af T drops-sangerne medvirkede i.
Der er med andre ord lagt op til en spændende, anderledes og meget musikalsk aften i
Kulturhsuet Elværket.
Der er gratis adgang, og Musikskolens støtteforening sælger forfriskninger undervejs.
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24 Vikinger hejser fanen
Frederikssund Vikingeboplads inviterer til bopladsweekend lørdag den 9. og søndag den 10. april - begge dage fra kl.
10.30 - 15.30.
Hejsning af Standart (fane)
Den nye sæson på Vikingebopladsen markeres altid med at fanen - eller standarten som det hedder på vikingesprog hejses. Det sker lørdag den 9. april kl. 14.00. Ved samme lejlghed serveres der suppe til de fremmødte.
Der er gratis adgang.

Vikingebopladsens historie
Frederikssund Vikingeboplads er et Frilandsmuseum, hvor der normalt ikke opkræves entré af de besøgende.
Bopladsen tager sit udspring i 1993, hvor ideen om at udvide vikingeaktiviteterne med en historisk korrekt rekonstrueret
vikingelandsby opstod. Tanken var dengang som nu at give publikum en mulighed for at opleve, hvordan vikingerne
levede og arbejdede. Derfor er den også placeret helt autentisk ved bredden af Roskilde Fjord, hvor udgravninger har vist
at virkelighedens vikinger levede for tusind år siden. Denne placering ligger samtidig lige ved siden af vikingescenen på
Kalvøen.
Formelt blev Vikingebopladsen oprettet som selvejende institution pr. 1. januar 1994. Herefter påbegyndtes opførelsen af
en klynge grubehuse, en plankevej, og en anløbsbro som tjener som landingsplads for vikingeskibe i sejlads på Roskilde
Fjord. Det blev alt sammen muligt i et samarbejde med Frederikssund Kommune, Frederiksborg Amt, Kulturby '96,
Arbejdsmarkedsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Friluftsrådet og et antal private fonde.
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29 Kulturpas konference
Torsdag den 31. marts 2011 afholdes den årlige Kulturpaskonference for Kulturpas-stederne i Frederikssund Kommune.
Formålet med konferencen er bl.a. at drøfte erfaringer fra sidste års Kulturpas og tage hul på tilrettelæggelsen af
Kulturpasset for næste sæson.
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Hovedtaleren på konferencen bliver i år Sebastian Klein, som vil fortælle om kunsten at formidle til
børn.
Sebastian Klein er kendt fra en lang række tv-udsendelser, foredrag og bøger.
Lige nu er han superaktuel med bogen Felicia Knudsens trusser, der udkom den 18. marts.
Pressen har mulighed for at møde Sebastian Klein mellem kl. 10.15 og 10.30
Konferencen holdes på Cafe Danner i Jægerspris.
Yderligere oplysninger kan fås i Kultur og Fritidssekretariatet hos Elsebeth Kristensen eller Lene
Jensen.
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29 Møde for Bygge- og anlægssektoren og deres rådgivere
Frederikssund Erhverv (FETC) inviterer, i samarbejde med Frederikssund Kommune, lederne inden for
bygge- og anlægsvirksomheder, energi- og miljøområdet samt deres rådgivere i Frederikssund Kommune
til møde torsdag den 7. april kl. 16.00 - 18.00
Mødet afholdes på Administrationscenter Slangerup, Den gamle byrådssal, Kongensgade 18, 3550
Slangerup
Frederikssund Kommune vil orientere om deres planer for nybygning, vedligeholdelse og service, og deres
syn på valg af lokale håndværkere.
Der vil blive givet en orientering om udfordringerne og mulighederne omkring PCB (Polyklorerede bifenyler) for såvel
Kommunen som for bygge- og anlægsmulighederne.
Endelig vil der blive givet en kort orientering om mulighederne for samarbejde med andre virksomheder i Sydsverige.
Der er sat tid af til dine spørgsmål, ligesom der vil være mulighed for at markere ønsker til opfølgende aktiviteter.
Selvfølgelig er der også mulighed for at pleje kontakter med kollegaer inden for området, måske med henblik på
samarbejde om løsning af fremtidige opgaver.
Yderligere oplysninger om mødet kan fås hos Bent Kiemer, bk@frederikssunderhverv.dk
Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding senest mandag den 4. april til Else Marie Ipsen,
emi@frederikssunderhverv.dk
Se Invitation til BAME møde 2011
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29 Forslag til ændringer i busbetjeningen i Frederikssund Kommune.
Frederikssund kommune har i tæt samarbejde med Movia udarbejdet en række ændringsforslag til, hvordan vi kan
forbedre den kollektive trafik i Frederikssund Kommune inden for de eksisterende økonomiske rammer. Forslagene
omhandler følgende:
1.
Ny R-linje mellem Frederikssund og Farum
2.
Optimering af bybussen i Frederikssund by
3.
Optimering af betjeningen på Hornsherred
Ændringsforslagene har udmøntet sig i 3 notater, som har været drøftet på et møde i Plan-og Udviklingsudvalget den 21.
marts 2011 med henblik på at iværksætte en offentlig høring i perioden den 28. marts til den 11. april.
Drøftelserne på mødet affødte en række alternative løsningsforslag. På mødet blev det derfor besluttet at Movia udbygger
undersøgelserne af ændringsforslagene.
Plan- og Udviklingsudvalget ønsker tilkendegivelser om de fremlagte forslag til ændringer i busbetjeningen i Frederikssund
Kommune, specielt vurderinnger af hvilke forbedringer og forringelser af busbetjeningen de fremlagte forslag indeholder.
På baggrund af høringssvarene vil Frederikssund Kommune vurdere om forslagene skal indarbejdes i oplæg til
trafikbestilling 2012 eller om de eksisterende forhold skal videreføres. Trafikbestilling 2012 vil blive fremlagt til endelig
politisk beslutning den 27. april 2011.
Se høringsmaterialet om busbetjening i Frederikssund Kommune
Kommentarer til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 11. april 2011 kl. 08.00. Kommentarer kan
fremsendes ved post til:
Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund
eller pr. e-mail til: vejtrafikogaffald@frederikssund.dk.
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30 Snitteværksted og udstilling af figurer og spil
Børn elsker at snitte i træ, og hvem drømmer ikke om at kunne snitte som Emil fra Lønneberg?
Derfor giver Børnebiblioteket alle børn fra syv år, og deres medfølgende voksne, muligheden for selv at
prøve at snitte løs, når de holder snitteværksted i Bibliotekssalonen på Gågaden i Frederikssund
lørdag den 2. april fra kl. 10.30 - 12.00.
Både for nybegyndere og de mere øvede
Sløjdlærer Frank Egholm, som har skrevet flere bøger om at snitte, kommer og giver gode råd, og viser
hvordan man snitter, både for nybegyndere og dem der har prøvet det før..
Der er rigtig mange muligheder for at lave forskellige ting i træ, for eksempel spil, legetøj, knager eller
lysestager. Prøv at se Frank Egholms hjemmeside www.snittesiden.dk
Udstilling af finurligheder
Børnebiblioteket på Gågaden udstiller lige nu nogle af de sjove og finurlige ting som Frank Egholm har lavet. Kom op og
kik - og bliv inspireret til selv at gå i gang med at snitte. Du kan låne også låne en af de bøger som Frank Egholm har
skrevet.
Der er gratis adgang til arrangementet den 2. april, men deltagerantallet er begrænset. Derfor er tilmelding nødvendigt på
børnebiblioteket eller på telefon 47 35 01 32.
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