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100 år på hovedbanen
Egentlig skulle musicalen for længst have været opført, og eleverne og de voksne kunne se tilbage på endnu en
veloverstået musical - den 15. i rækken. Helt sådan er det dog ikke gået, da Ungdomsskolen forholdsvis sent opdagede at
Marienlystskolens nye multihal, som skulle danne ramme om årets opsætning, har en gulvkonstruktion der ikke gør der
forsvarligt at lukke så mange tilskuere, og så meget teknik, ind som det er nødvendigt.
Flyttet til gymnasiet
Det slog heldigvis ikke arrangørerne ud, og årets musical er nu tilbage i rammerne fra 2011 - nemlig festsalen på
Frederikssund Gymnasium, der i den kommende uge er omdannet til Hovedbanen. Og her sker der ting og sager "Under
uret".
Under Uret
Stykket Under Uret handler om de skæbner der kommer på en jernbanestation.

Q's cafe, hvor cafeejer spilles af Karoline Haulrig.
Der er cafe ejer Q, som ejer Q `s cafe, der er en kioskejer, der fortæller vittigheder og så er der alle de klassiske roller:
Det unge par, som elsker hinanden, men kommer fra hinanden et stykke tid, inden de forenes igen
Ham, der forelsker sig og hele tiden bliver afvist
Den feterede skuespillerinde, der i virkeligheden er en tribade og finder sin hjertes udkårne, der er danserinde
De frække tøser
Lommetyven
De hjemløse
De almindelige rejsende.
Omdrejningspunktet er - meget apropos - det store stationsur. Under dette ur står der en bænk, og den bænk vil nogle
emsige arkitekter flytte fordi den er for gammeldags.

Sigrid Karensdatter Nielsen og Johanne Lerberg beskytter bænken som dansk kulturarv.
Hermed er rammen sat om endnu en flot musical, hvor handlingen udspiller sig over 24 timer, symboliseret ved at uret
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tydeligt går. Og tiden går ikke kun frem.
Ud på aftenen sker der nemlig dét, at alt for mange mennesker på stationen snakker i mobiltelefoner - og ikke med
hinanden. Det forstyrrer atmosfæren, så uret lige pludselig går baglæns.
Ved midnatstid ruller uret derfor 100 år tilbage til år 1913. Her kommer en fin baron og hans baronesse, der skal ud at
rejse med deres tjener, og vi oplever hele persongalleriet på stationen i fortidens skikkelser: Tjenestepiger, dragere,
fattige, fulde osv.
Historien viser at den bænk der blev sat op har en beskyttende ånd, og denne ånd vil nu redde bænken i fremtiden.
Bænken er et symbol på medmenneskelighed, på samtale og på nærvær.
Drengene i stykket synger "Vesterhav".

Hans Michael Christensen synger en sang af Elton John.

Sigrid Karensdatter Nielsen synger "Se Nu Herhen" af Marie Key.

Sara Ustryp synger "Skyfall" af Adele.
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Der er masse af gode danske sange og danse fra dette årti, og enkelte noget ældre, da en del af handlingen jo foregår for
100 år siden.
Stykket slutter med håbet om at vi, selvom vi er på rejse gennem livet, har tid til hinanden, har omsorg og kærlighed nok,
og har respekt for fortiden og mod på fremtiden.
Elevernes egen kreation
Musicalen er også i år kreeret og udtænkt af de medvirkende. Det har været et utrolig kreativt og iderigt team, der har
arbejdet med musicalen siden 1. september 2012, fortæller musicalens instruktør, Gunhild Brethvad.
- Og DSB har været meget venlige, og udlånt uniformer og grej, lige som Morten Lynge Christiansen, der har lavet DSB
revy gennem 30 år, har været behjælpelig med gode råd, og en video er optaget på stationen.
Og der kommer en kendt stemme og indtaler de kald, der jo er kendte på stationen. Det er hende, der er stemmen i
Metroen og i S- togene.
- Mange mennesker kender Hovedbanegården som et smukt og spændende og dejligt sted, siger Gunhild Brethvad. Det
er det første møde med København, når man kommer ind med firetoget - og det møde og de drømme, det møde vækker,
er nu fastholdt i en smuk forestilling.
Praktisk info
Billetter kan købes på www.frederikssund-musical.dk.
Forestillingen opføres på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 4 i Frederikssund, og har premiere torsdag den 4. april kl.
19. Der er forestillinger fredag den 5. april kl. 19, lørdag den 6. april kl. 14 og søndag den 7. april kl. 15.

Cecilie Fjeldsøe og David Mott danser tango.

Cecilie Fjelsøe og Cecilie Olsen danser til Marie Key's "Se Nu Herhen".
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Alle medvirkende danser flash mob til C2C.

Cecilie Fjeldsøe danser burlesque.
Foto: KEJE.
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Josefine Ottesen gæster Jægerspris
Der bliver mulighed for at møde en af de helt store forfattere i Danmark når Josefine Ottesen gæster
Jægerspris Bibliotek.
Josefine Ottesen skriver spændende historier for både børn, unge og voksne, og mandag den 8. april kl.
19.00 -20.30 gæster børnebogsforfatteren Jægerspris Bibliotek for at fortælle om sine bøger og sit
forfatterskab.
Mange har igennem årene ladet sig helt opsluge af historierne om Mira, Enya eller Dian, og nu er hun
her, forfatteren til alle bøgerne.
Kulturpas arrangement
Besøget af Josefine Ottesen er et Kulturpas-arrangement, så husk at tage Kulturpasset med
og få et stempel denne aften.
Arrangementet er åbent for alle, og Kulturpasserne er selvfølgelig velkommen til at tage
kammerater og deres voksne med. Blot skal man huske at tilmelde sig på et af Frederikssund
Bibliotekerne ved at kigge forbi eller ved at ringe på 47 31 25 25, da der er begrænset plads.
Forfatteraftenen er fra ni år og op efter.
Og kan man slet ikke vente til at møde Josefine Ottesen, så kan man indtil da låne de mange
gode bøger på biblioteket samt læse mere på www.josefineottesen.dk
Jægerspris Bibliotek gør desuden opmærksom på, at Jægerspris Bibliotek er lukket helt for
andre besøgene i de små to timer, som forfatterarrangementet varer. Bibliotekets materialer
kan som altid afleveres gennem brevsprækken ved hoveddøren.
Jægerspris Biblioteket glæder sig til en af de helt store aftener med en fantastisk forfatter.
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Columbus sejler igen
Den skulle være gået i rutefart mandag den 1. april. På grund af problemer med hydraulikken måtte starten imidlertid
udsættes, så færgen for første gang i mange år ikke kom i rutefart til tiden.
Men fra i dag sejler den igen i fast rutefart mellem Kulhuse og Sølager - til stor glæde for såvel turister som fastboende.
Populær færgerute
Ruten er nemlig ikke alene populær blandt turister, den er det også blandt alle beboerne i Kulhuse. Med færgeruten kan
man nemlig på bare otte minutter krydse Isefjorden - en tur der ellers ville tage omkring 45 minutter.
Færgeruten er også en del af den oplevelsesrige rundtur på Isefjorden med de fire færgeruter. F.eks. kan man starte fra
Holbæk med at sejle til Orø, videre herfra til Hammer Bakke med Østre Færge, køre videre til Kulhuse og sejle med
Columbus til Sølager, for til sidste at tage færgen fra Hundested til Rørvig. Turen er velegnet både i bil, på motorcykel og
på almindelig cykel.
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Columbus anløber Kulhuse havn.
Det årlige passagertal vidner da også om at ruten fortsat er meget populær.
Ifølge den nuværende skipper, Stefen Andersen, så kan der på et godt år være op til 47.000 passagerer der passerer
Kulhuse Rende med M/F Columbus i de syv måneder den sejler.

Skipper Steffen Andersen (tv.) og borgmester Ole Find Jensen på broen af Columbus.
Højsæsonen er ifølge Steffen Andersen månederne juli og august. Men også de øvrige måneder er der god søgning til
færgen.
- Vi har mange faste pendlere. De tager med over om morgenen på vej til arbejde, og sejler med hjem igen om
eftermiddagen når de har fri. Det sparer dem for mange kilometer til og fra arbejde, så det kan sagtens svare sig for dem.
Den lille færge må tage seks til otte biler om bord ad gangen - alt afhængig af deres størrelse, og der må være 70
passagerer.
Sejlplan
Columbus sejler hver morgen på hverdage ud fra Sølager kl. 7.30. Lørdage, søndage og helligdage er den første tur fra
Sølager kl. 10.00. Herefter sejler færgen resten af dagen efter behov.
Hvis Columbus ligger i modsatte havn - eller er på vej derover - skal man bruge signalet, så skipper kan se man ønsker
overfart.
I månederne april og maj og igen fra 15. august til udgangen af september er færgens sidste tur kl. 19.00 fra Kulhuse. I
sommermånederne juni, juli og frem til og med 14. august er den sidste overfart fra Sølager kl. fra Kulhuse kl. 20.00.
Tag cyklen gratis med
Overfartspriserne for enkeltture for voksne er 35 kroner og for børn til og med 12 år 25 kroner. En cykel har hidtil kostet 15
kroner at få med men er gratis i år, og en personbil m/fører koster 85 kroner. Der kan også købes 10-turskort - se priser på
www.mfcolumbus.dk.
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Skibet anløber Kulhuse Havn.
Foto: KEJE.
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Grib muligheden - bliv røgfri!
Har du brug for rådgivning og støtte for at kunne knække vanen, så meld dig til næste rygestopkursus. Det er gratis at
deltage, men tilmelding er nødvendig.
Næste kursus starter mandag den 29. april kl. 19.00
Det foregår i Langes Magasin ved Rådhuset i Frederikssund.
Kurset er for en gruppe på op til 12 deltagere. Vi mødes en gang om ugen i seks uger fra kl. 19.00 - 21.00.
Hvert møde hjælper dig et skridt videre. Derfor er det vigtigt, at du deltager alle gange, så du bliver rustet til at håndtere dit
rygestop.
På kurset får du
Viden og hjælp til at forberede dit rygestop
Hjælp til at bryde vaner og vejledning i hvordan du tackler rygetrang
Viden om sundhedsmæssige fordele ved rygestop
Viden og rådgivning i forhold til nikotinafhængighed
Vejledning omkring vægt og rygestop
Inspiration og støtte fra de øvrige deltagere og fra rygestoprådgiveren.
Det kan være hårdt arbejde at blive røgfri, derfor er din motivation vigtig. Du skal være klar til at gøre et aktivt og helhjertet
forsøg. Du får opbakning fra rygestopinstruktøren og gruppen igennem processen.
Tilmelding
Er du klar til denne udfordring så ring til rygestopinstruktør Kristine Mortensen på 21 13 44 75 eller send en mail til:
kzmor@frederikssund.dk for mere information og for tilmelding.
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Introduktion til NemID og Google
Selvbetjening og NemID
Frederikssund Bibliotekerne tilbyder to introduktioner, hvor vi vil vise jer brugen af NemID og de digitale
selvbetjeningsmuligheder på borger.dk og Frederikssund Kommunes egen hjemmeside.
Der deltager personale fra Borgerservice.

Tirsdag den 16. april kl. 14.00-15.30 i Frederikssund.

Tirsdag den 23. april kl. 10.00-11.30 i Slangerup.
Tilmelding senest tre dage før. Der er plads til max. 15 deltagere, og tilmeldingen vil foregå efter først til mølle princippet.
Frederikssund Bibliotekerne, tlf.: 47 31 25 25 eller bibliotekerne@frederikssund.dk.
Google og Gmail
Kender du Google og har du en Gmail?
Frederikssund Bibliotekerne vil introducere dig til Googles gratis kontorpakke, kalender og drev, der er en gratis
opbevaringsplads til dine filer.
Torsdag den 11. april kl. 17.00-18.30 i Slangerup.
tilmelding senest tre dage før. Der er plads til max. 20 deltagere, og tilmeldingen vil foregå efter først til mølle princippet.
Frederikssund Bibliotekerne, tlf.: 47 31 25 25 eller bibliotekerne@frederikssund.dk.
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Morgenhilsen til pendlerne
Formand for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Tina Tving Stauning, var sammen med medarbejdere fra
Sundhedsafdelingen i Frederikssund Kommune stået tidligt op onsdag, for at sige godmorgen til de mange pendlere ved
busstationen i Slangerup, stationen i Frederikssund og ved Kronprins Frederiks bro. Her delte de fra klokken 7 til 9 poser
ud fra kampagnen "Vi cykler til arbejde".
Ved Kronprins Frederiks bro var der aktivitet hver gang lyssignalet blev rødt, og bilerne holdt stille.
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Sundhedskonsulent Rikke Juel Hansen deler ”godtepose” med æble, vand og regnslag ud til trafikanter ved Kronprins
Frederiks Bro.
- Vi måtte jo være hurtige, så vi ikke generede trafikken, men samtidig fik fortalt budskabet til så mange som muligt. Ved
stationerne var der lidt mere mulighed for at få dialog omkring kampagnen, når de mange pendlere myldrede ind og ud af
toge og busser, fortæller Louise B. Staal der er sundhedskoordinator i Frederikssund Kommune.
Interesse og smil
De mange forbipasserende viste stor interesse og uddelte smil retur som tak for posen. Den indeholdt en hilsen fra
Frederikssund Kommune med en opfordring til at deltage i den årlige cykelkampagne.
Sammen med invitationen lå lidt til cykelturen - en flaske vand og et æble, til at stille den lille sult og tørst, samt en
regnfrakke hvis det nu skulle dryppe. Men heldigvis skinnede den smukke morgensol i frosten.
- Dagens vejr, lægger jo op til en lille cykeltur, så det er dejligt, at det arter sig sådan netop i dag, hvor vi forsøger at
sprede budskabet, om at det er oplagt at udskifte bil, bus eller tog med cyklen siger Ældre- og Sundhedschef Birte
Sonnenborg Grothe.
- Folk var meget positive, og det gik langt hurtigere end vi havde forstillet os at få uddelt de 1.000 kampagneposer.

Sundhedskonsulent Sedsel Niemann Gyldenløve (th.) i gang med uddelingen på Frederikssund Station.
Mange bruger "passiv" transport
I Frederikssund anvender en meget stor andel såkaldte "passive transportformer", når de skal til eller fra arbejde eller
uddannelse. Andelen overgåes kun af Halsnæs og Gribskov i Region H. Selvfølgelig er den passive transportform mest
udtalt på de lange distancer, men en stor andel af folk, som har kort til arbejde, kunne nemt tage turen på to hjul.
- Vi har valgt at støtte op om kampagnen for at få folk til at cykle til arbejde - ikke nødvendigvis hele vejen, men eventuelt
som en del af turen. Der er flere events for kampagnen rundt omkring i landet. Typisk uddeles morgenbrød til cyklisterne,
men I Frederikssund Kommune har vi valgt at sætte fokus på dem, der ikke tager cyklen for at få dem i sadlen i maj
måned, fortæller Tina Tving Stauning, formand for Social-, Ældre og Sundhedsudvalget.
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- Hver fjerde cykler nemlig mere, når kampagnen slutter.
- Mange synes det er svært at få passet motion ind i en hektisk hverdag, men ved at cykle til eller fra arbejde kommer
pulsen op, og mange får den halve times motion der anbefales. Selvfølgelig kan transporten for nogle tage en smule mere
tid, men på de korte afstande er det ofte hurtigere, end man tror, at tage cyklen frem for bilen. Jeg cykler selv til og fra
arbejde. Trampeturen giver mig frisk luft, fornyet energi og ikke mindst luft til tankerne. Og som bonus er det også godt for
miljøet, siger Tina Tving Stauning.

Egon Nielsen (th.) tager imod kampagneposen fra sundhedskonsulent Kristine Mortensen på Frederikssund Station.
Hvordan deltager du
Du kan deltage i kampagnen ved at samle et hold på dit arbejde på 4-16 deltagere. Herefter melder I holdet til på
www.vcta.dk senest den 19. april. I maj måned cykler I så til arbejde, og tæller point som efterfølgende registreres.
Holdene dyster om en masse flotte præmier, og jo flere dage der cykles, jo bedre er vinderchancerne. Bag kampagnen
står cyklistforbundet og Dansk firmaidræt.
Foto: KEJE.
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Mød forfatteren Stine Pilgaard
Onsdag den 10. april kan du møde forfatteren Stine Pilgaard når hun besøger Frederikssund
Gymnasium kl. 10.30.
Stine Pilgaard er født i 1984, hun er cand.mag. og uddannet fra Forfatterskolen, og debuterede i
2012 med romanen "Min mor siger".
Ungt, knust hjerte
Det er en forrygende roman om et ungt knust hjerte i et humoristisk og lettere absurd univers af
misforståelser - ikke mindst mellem mor og datter.
Romanen er samtidig en perle af sprogligt overskud og replikker og har fået mange
anmelderroser.
Helt velfortjent fik Stine Pilgaard Debutantprisen i 2012, og romanen er indstillet til DR
Romanprisen i 2013.
Dette forfatterarrangement er et samarbejde mellem Frederikssund Gymnasium og Frederikssund Bibliotek og alle er
velkomne.
Forfatterbesøget er støttet af Statens Kunstråds Litteraturudvalg.
Deltagelse er gratis, men du skal tilmelde dig senest tre dage før enten på biblioteket, på bibliotekerne@frederikssund.dk
eller 47 31 25 25.
Foto: Per Morten Abrahamsen.
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Maskinerne kommer - nu skal der graves!
Sillebro Ådalsprojekt
Træerne er nu blevet ryddet i Sillebro Ådal, så projektet er nået til næste trin, hvor gravemaskinerne skal til at arbejde.
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Før maskinerne begynder at rode i jorden, vil Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning invitere til en kort tur i
ådalen
Onsdag den 10. april kl. 18.30 ved Ågade / Ådalsvej
Vi medbringer kort - hvorpå vi tegner og fortæller om det videre forløb i Sillebro Ådalsprojekt.

Tilstede vil være både medarbejdere fra Kommunens Naturteam og Frederikssund Forsyning, således at alle spørgsmål
kan besvares.
Vi glæder os til at se jer
Troels Karlog
Rasmus Dyrholm
Skovfoged
Civilingeniør
Byggeri og Natur
Frederikssund Forsyning
Torvet 2, 3600 Frederikssund
Marbækvej 2, 3600 Frederikssund
47 35 10 00
88 88 72 00
Tkarl@frederikssund.dk
rdyrh@frederikssundforsyning.dk
www.frederikssund.dk
www.frederikssundforsyning.dk
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Direktør Ejvind Mortensen stopper i Frederikssund Kommune
Åremålsansættelsen af direktør for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik, Ejvind Mortensen, udløber den 1. juli 2013, og kan
ikke forlænges yderligere.
Der skal derfor ske nyopslag af direktørstillingen.
Ejvind udtaler i forbindelse med udløbet af åremålsaftalen:
- Det har været nogle fantastiske år med et utal af spændende udfordringer, fra jeg i 2000 kom
til Jægerspris som afdelingsleder, blev vicekommunaldirektør i 2004, over
kommunesammenlægning med en række løbende tilpasninger til i dag, hvor jeg har
fornøjelsen af at have ansvaret for arbejdsmarked, erhverv og hele det tekniske område.
Det har været spændende at være med til at skabe Frederikssund Kommune og forberede og
planlægge forløbet, hvor hovedfokus var sikker drift. Det har været spændende at være med
til alle de tilpasninger og udviklingstiltag som vi har gennemført siden således, at vi i dag har
en udviklingspræget organisation, der hele tiden bevæger sig.
En åremålsstilling indebærer i sin konstruktion at den på et tidspunkt ikke kan forlænges, men
skal genopslås. Det er et vilkår jeg har kendt hele tiden, og det giver det mig en rigtig god
mulighed for at stoppe op, gøre status, og finde ud af, hvad jeg skal bruge de næste 10 - 12 år af mit arbejdsliv på.
Kommunaldirektør Ole Jacobsen udtaler i forbindelse med Ejvinds Mortensens ophør i Frederikssund Kommune:
- Med Ejvinds fratræden er det en meget markant, dygtig og afholdt leder, der stopper i kommunens administrative
topledelse. Ejvind spillede en central rolle i hele planlægningen af kommunesammenlægningen, og har siden sat tydelige
aftryk på den imponerende udvikling, der er sket på områderne. Udover at Ejvind har varetaget sine områder
eksemplarisk, har han også for mig selv personligt været en særdeles værdifuld sparringspartner.
Der bliver mulighed for at sige farvel til Ejvind Mortensen ved en afskedsreception torsdag den 30. maj kl. 14 - 16 i
Byrådssalen på Frederikssund Rådhus.
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Processen med genbesættelse af stillingen er indledt, og forventes afsluttet med udgangen af maj måned, således at en
ny direktør kan tiltræde den 1. august 2013.
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Fantastisk dag om FART i plejeboligerne
65 medarbejdere blev fyldt op med nye tanker og ideer, da de forleden var samlet i cafeen på Tolleruphøj for at få viden og
inspiration til det videre arbejde med projekt FART i plejeboligerne.
Med underholdende sketches visualiserede projektgruppen forholdende i plejeboligerne før og efter FART.

Dermed var tonen slået an, og sindene åbne for faglige inspiration. Den blev leveret af konsulent Knud Jensen, der har
arbejdet med hverdagsrehabilitering i plejeboliger, blandt andet i Fredericia Kommune.
Om eftermiddagen blev deltagerne underholdt og inspireret af konsulent Elsebeth Gjetting. Hun fortalte om den
motiverende samtale, dens vigtighed og dens betydning for resultaterne i hverdagsrehabilitering.
Formand for Social-, Ældre og Sundhedsudvalget, Tina Tving Stauning, siger i den forbindelse: - Jeg glæder mig til at
beboerne i plejeboligerne får mere aktivitet i hverdagen. Det har været en vigtig politisk målsætning i forbindelse med
Handleplan for Ældre. Og så er det jo altid spændende at følge udviklingen fra politisk tanke til konkrete handlinger.
Projekt FART i plejeboligerne udspringer af Handleplan for Ældre 2011 - 2015. Med den fælles vision "Et aktivt og sundt
ældre-liv med muligheder og ansvar" er handleplanen blev til i tæt dialog med ældreområdets interessenter.
Foto: andlu
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10 Brand på omsorgscentret Tolleruphøj
Der opstod i morges brand i en lejlighed på omsorgscentret Tolleruphøj på Roskildevej i Frederikssund.
Branden opstod i en af centrets boliger, og beboeren i den pågældende lejlighed er indlagt. Desuden er 6 beboere
evakueret. Ingen af disse er kommet noget til, og forventes at kunne flytte ind i deres boliger igen senere i dag. Pårørende
til de berørte beboere vil blive kontaktet direkte af kommunen.
Årsagen til branden er endnu ikke kendt.
For yderligere oplysninger kan Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab kontaktes på 47 35 19 50, eller
direktør for Velfærd, Sundhed og IKT, Signe Bohm på 21 26 62 77.
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10 Hvad er det værd?
Har du antikviteter for en formue gemt på loftet? Eller en samling af gamle legetøjstog under sengen, som du gerne vil
vide mere om? Eller vil du måske bare høre hvad arvestykkerne er værd?
Så benyt lejligheden til at få vurderet dine ting af kyndige vurderingsmænd, når Frederikssund Museum, Færgegården, i
samarbejde med Lauritz.com, byder indenfor til arrangementet "Hvad er det værd?".
Ved arrangementet deltager to vurderingseksperter fra Lauritz.com. De vil gratis og uforpligtigende værdisætte dit
arvegods, indbo eller værdigenstande.
Der vil både være mulighed for at stifte bekendtskab med Lauritz som auktionshus, blive klogere på sine antikviteter samt
få en "god historie" at fortælle videre.
Kig forbi Frederikssund Museum, Færgegården, på fredag den 12. april kl. 15.00 til 17.00.
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10 Hjælp til at skrive opgave
Frederikssund Bibliotekerne tilbyder to introduktioner i hvordan du kan hjælpe dit barn når de store skriftlige opgaver
nærmer sig.
På kurset kommer du/I til at høre nærmere om kildekritik, og hvordan I hjemmefra kan søge i bibliotekets mange
opgaverelevante databaser.
De to introduktioner holdes:
Tirsdag den 23. april kl. 18.00-19.30 i Frederikssund
Tirsdag den 30. april kl. 18.00-19.30 i Slangerup.
Introduktionerne henvender sig til forældre med børn i skolens ældste klasser eller på gymnasium og handelsskole. Er du
studerende er du også meget velkommen.
Husk tilmelding senest tre dage før. Der er plads til max. 30 deltagere i Frederikssund, og 20 deltagere i Slangerup
Tilmeldingen på 47 31 25 25 eller bibliotekerne@frederikssund.dk efter først til mølle princippet.
Foto: KEJE.
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15 Anderledes uge på Musikskolen
I stedet for den normale solo- og hold undervisning er der planlagt forskellige musik- og sammenspils aktiviteter for
eleverne.
Emnerne spænder vidt fra små koncerter med og for Rytmusikhold og Spirekor, over nodelære efter det såkaldte Music
Mind Games princip, til bl.a. folkemusik, bodypercussion, blæser workshop, guitar workshop, "musik på computer" og
Beethoven kursus. Sidstnævnte er bl.a. forberedelse til en tur i Koncerthuset, hvor eleverne skal overvære en
generalprøve på Beethovens klaverkoncerter nr. 2 og nr. 4 med DR SymfoniOrkestret, og pianisten Leif Ove Andsnes.
Det er den sædvanlige stab af Musikskolens lærere, professionelle musikere og musikpædagoger der i samarbejde har
planlagt disse forskellige aktiviteter, og har givet den enkelte musikskoleelev personlig vejledning i hvilke aktiviteter der
passer til lige netop ham/hende. Derfor er alle forudsætninger til stede for en lærerig, udviklende og sjov uge.
Streetparade
Hvis du færdes i Gågaden i Frederikssund på torsdag, den 18. april. kl. 17.30, vil du kunne høre Musikskolens
Blæserorkester trække op til streetparade. Og er du tilfældigvis i Sillebroen samme dag lidt før, omkring kl. 17.15, vil du
nok få dig noget af en overraskelse - mere skal ikke røbes her.
Foto: KEJE.
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15 Mormors Kagebord
Lørdag den 20. april byder Kulturhuset Rejsestalden igen på kagebord som i gamle dage. Det
sker fra kl. 14-16.
Det er som altid Rejsestaldens frivillige stab "Staldfolket" som i samarbejde med personalet i
Kulturhuset står bag de mange forberedelser til dette populære arrangement.
Der skal synges, og traditionen tro starter man med kaffe, og nyder de mange dejlige
hjemmebagte kager som bages til lejligheden - mange efter fine gamle opskrifter. Bordene er
dækket forskelligt op med skønne gamle porcelænsstel og til lejligheden hæklede servietter
lavet af Sys Andersen fra Staldfolket.
Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig på rss@frederikssund.dk eller 47 50 34
89.
Ta' en kage med
Sidste gang arrangementet blev afholdt var det et imponerende kagebord som tog imod gæsterne og det skyldes de
mange borgere og Staldfolk som bringer kager til dagen. Rejsestalden søger derfor igen folk der vil bage til Mormors
Kagebord.
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16 Lær hvordan en rose skal skæres
Lørdag den 27. april fra kl. 10 til 16 vil forfatter, rosoman og indehaver af Rosenplanteskolen i Løve, Torben Thim fører an,
instruere og demonstrere beskæring af roser i rosensamlingen i Gerlev.
Der er tale om en enestående mulighed for at lære om rosenbeskæring af forskellige rosengrupper (bedroser, buskroser,
klatreroser - moderne og historiske), og for samvær med andre rosen- og haveglade mennesker.
Gerlevparken ejes af Fonden for Træer og Miljø der fik overdraget den ti hektar store park i 1979. Parken indeholder to
unikke rosensamlinger: Valdemar Pedersens gamle duftroser og Poulsens samling af moderne roser. Det er disse

11

rosensamllinger der nu skal forårsbeskæres.
Læs mere om Gerlevparken.

Giv en hånd med
Så kom og giv en hånd med!
Medbring selv en skarp rosensaks, handsker og madpakke. Så giver Rosenselskabet kaffe/the og hjemmebag.
Forhåndskendskab til rosenbeskæring er fint men ikke en nødvendighed.
Der er indkørsel fra Lyngerupvej, og gode parkeringsforhold ved haven.
Midsommervandring
Dansk Rosenselskab inviterer efterfølgende alle deltagende til midsommervandring i blomstringstiden ved Torben Thim.
Her vil han fortælle om Gerlevparken og dens roser.
Arrangementet, der holdes tirsdag den 25. juni kl. 18, er gratis for alle der deltager i beskæringen den 27 april.
Foto: KEJE.
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17 Forårsmarked på Højagergaard
AKUcenter Højagergaard byder foråret velkommen med et forårsmarked i weekenden 4. og 5. maj - begge dage fra kl.
10.00 – 15.00.
Der vil være åbent i drivhusene, hvor gartneriet har et stort udvalg af sommerblomster og stauder. Der er mange nyheder i
spændende farvekombinationer.

Der er blomster i alle farver og udformninger i Højagergaards fire store drivhuse.
Snedkeriet sælger trævarer og brugskunst i høj kvalitet og af egen produktion. Blandt andet kan nævnes: Højbedskasser,
picnicborde, ølkasser og vindmøller.
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Fra køkkenboden vil der være salg af kaffe/te, saftevand og pølser.
Der er mulighed for at betale med kontanter og dankort.
Adresse og info
AKUcenter Højagergaard finder du på Højager 20 i Slangerup.
Læs mere om institutionen på deres hjemmeside.
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17 Verdens største børneteaterfestival kommer til Frederikssund
Frederikssund Kommune bliver vært for verdens største børneteaterfestival i 2015
Børneteaterfestivalen, som i 2015 kan fejre 45 års fødselsdag, afvikles den 19. - 26.
april 2015 på mange forskellige spillesteder i hele Frederikssund Kommune.
Det forventes at over 100 professionelle børne- og ungdomsteatre i løbet af
festivalugen vil deltage med mere end 150 forskellige forestillinger og 450 opførelser alle med gratis adgang for både børn og voksne.
At det er lykkedes at få festivalen til Frederikssund vækker begejstring hos formanden
for kommunens Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg, Grethe Olsen:
- At få den store landsdækkende Børneteaterfestival til Frederikssund er som at vinde
i lotto. Ikke siden 1985 har festivalen været afholdt i Nordsjælland. Kunst og kultur for
børn og unge er en af vores helt store prioriteter, og jeg glæder mig meget over, at så
mange nu får mulighed for at opleve den gave, som vores danske teatergrupper og producenter beriger os med.
Alle deltagende teatre spiller gratis, og hjælper desuden med alle de andre opgaver,
der skal løses ved så stor en begivenhed, så som mørklægning af spillelokaler og
billetudlevering. Festivalen er et stort udstillingsvindue for teatrene, og for de lokale børn og voksne et overflødighedshorn
af børneteater af så høj kvalitet, at også udenlandske teaterfolk og festivalarrangører strømmer til. I år, hvor festivalen
afholdes på Mors, forventes der gæster fra 30 forskellige lande.
Børneteaterfestivalen organiseres af Teatercentrum, der er en selvejende institution, som finansieres af driftstilskud fra
Kulturministeriet.
Frederikssund Kommune yder et tilskud til festivalen på 4,2 mio. kr. Heraf refunderer staten halvdelen, og det forventes
at festivalen vil skabe stor omsætning i kommunen.
Yderligere oplysninger:
Udvalgsformand Grethe Olsen, tlf. 24 98 67 67
Kultur-, idræts og dagtilbudschef, Paw Holze Nielsen, tlf. 20 35 35 67
Leder af Teatercentrum, Henrik Køhlert, tlf. 40 75 69 00
Foto: KEJE.
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18 Tilmelding til sæson 2013-2014 i Frederikssund Musikskole
Musikskolen byder velkommen til en ny sæson med alle de sædvanlige gode tilbud om musikundervisning - og et par nye!
Foruden undervisning i en bred vifte af instrumenter er der samtidig mulighed for sammenspil
for instrumentaleleverne, korskole med solosang og mange andre spændende tilbud.
Et af de nye tiltag er Karavanen for 3. - 5. klasse. Her spilles der på klarinet, kontrabas, brugsklaver og trommer. Det
er glad og god rytmisk folkemusik fra hele verden.
Nyt er også Musik på computer og musikproduktion. Her er der mulighed for at lære en masse om beats, basgange og
melodier, produktion og meget mere.
Det er ikke et krav at kunne spille et instrument, man skal blot være interesseret i at være musikalsk kreativ på computer.
Læs mere om tilbuddene på Frederikssund Musikskoles hjemmeside, hvor der samtidig er online tilmelding.
Tilmeldingsfristen er den 20. maj 2013.
Det er den sædvanlige stab af professionelle musikere og musikpædagoger, der formidler musik- og livsglæde videre til
musikskolens elever.

Foto: arnason.dk
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19 Undersøgelse i borgerpanelet om "Borgernes hus"
Hvad mener du der skal være i et "Borgernes hus"? - og hvad lægger du særligt vægt på i den sammenhæng?
Det er to af de spørgsmål, Frederikssund Kommune gerne vil have svar på i en planlagt borgerundersøgelse om
"Borgernes hus". Undersøgelsen gennemføres i perioden 22. april til 10. maj 2013.
Baggrunden er at Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes et oplæg om etablering af et hus med hovedbibliotek,
musikskole, mødelokaler mv. Den foreløbige arbejdstitel for huset er "Borgernes Hus".
Vi vil i undersøgelsen spørge ind til hvad huset og området omkring huset bør indeholde, og hvilke aktiviteter der
bør prioriteres.
Vi er meget interesseret i at få synspunkter fra de mange deltagere i borgerpanelet, så vi kan blive inspireret af dem i den
videre planlægning omkring "Borgernes hus".
Svarene fra borgerundersøgelsen vil indgå som grundlag for planlægningen af dialogmøder om huset, som vil blive afholdt
i juni måned.
Datoer, tider og steder for dialogmøderne vil bliver annonceret i løbet af maj måned.
Byrådet tager i begyndelsen af 2014 beslutning om eventuel etablering af huset.
Meld dig til borgerpanelet - du kan stadig nå at være med i undersøgelsen
Vil du også gerne deltage i borgerundersøgelsen og give din mening til kende? Så kan du nå det endnu.
Du tilmelder dig på www.frederikssund.dk/borgerpanel. Udfyld tilmeldingsblanketten - du er herefter medlem af
kommunens borgerpanel.
Om borgerpanelet
Der er pt. knap 1000 deltagere i panelet, men målet er at endnu flere borgere vil tilmelde sig og give udtryk for deres
meninger.
Borgerpanelet bruges til at indhente viden i forhold til beslutninger, planlægning og udvikling.
Alle borgere der bor i kommunen og er fyldt 18 år, kan deltage i borgerpanelet.
Panelet udfylder borgerundersøgelserne via internettet. Der gennemføres to til tre undersøgelser om året.
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22 Sirenerne hyler onsdag den 1. maj klokken 12
Onsdag den 1. maj kl. 12 tester Beredskabsstyrelsen og politiet det landsdækkende
sirenevarslingssystem.
Når sirenerne lyder landet over onsdag den 1. maj, er der således ikke fare på færde. Det sker
for at afprøve systemet, og for at befolkningen skal lære sirenevarslingssignalerne at kende.
Under testen vil der i alt lyde tre signaler:

Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en lyd, som stiger hurtigt og
derefter falder langsomt. Signalet lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.

Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.

Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet
over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.
Ring ikke til 112, fordi sirenerne hyler
Når sirenerne hyler onsdag 1. maj klokken 12, er der som nævnt tale om en test. Man skal
ikke ringe til 112 eller 114, fordi sirenerne hyler - hverken under testen, eller hvis sirenerne tages i brug på baggrund af en
reel ulykke. Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.
Foruden den årlige test med lyd afprøves sirenerne hver nat året rundt uden lyd.
Når det er alvor
Sker der en virkelig hændelse, er det vigtigt at vide, hvad sirenesignalerne betyder. Når varslingssignalet lyder, skal man:

Gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg.

Søg informationer hos public service-medierne DR og TV2. Her vil der være meddelelser fra politiet eller andre
myndigheder. DR og TV2 vil desuden bringe informationer om varslingssituationen på tekst-tv side 150.
Når faren er overstået, vil sirenerne afgive afvarslingssignalet, og medierne vil orientere om at der er sket afvarsling.
Læs mere om sirenevarsling, og om hvad du skal gøre hvis sirenen lyder, på Beredskabsstyrelsens hjemmeside
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22 Nyt navn til Museet Færgegården
Museet Færgegården skifter navn til Frederikssund Museum, Færgegården.
- Med navnet "Frederikssund Museum, Færgegården" ønsker Frederikssund Kommune og Roskilde Museum at
understrege museets virke som hele Frederikssund Kommunes lokalhistoriske museum, siger Roskilde Museums direktør
Frank Birkebæk,og fortsætter:
- Samtidig skal navnet også signalere museet ønske om at være et attraktivt og spændende kulturtilbud til alle borgere i
Frederikssund kommune, samt at være en aktiv samarbejdspartner i udviklingen af det lokale og regionale kulturliv.
Tilføjelsen af ordet "Frederikssund" understreger at museet indgår som en ligeværdig partner i en større museal
sammenhæng - både som del af Roskilde Museums virke på tværs af Frederikssund, Roskilde og Lejre kommuner, og
som del af Roskilde Museums ambition om at kunne fortælle den samlede regions, omkransende Roskilde Fjord, helt
unikke historie fra oldtid til nutid.
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23 Biblioteket er lukket i to uger
Frederikssund Bibliotek er lukket fra mandag den 22. april til og med lørdag den 4. maj - men der er andre muligheder...
Hvis du savner Biblioteket i lukkeugerne har du nemlig stadig mulighed for at benytte de åbne, selvbetjente biblioteker i
Jægerspris, Skibby og Slangerup. Når du er indmeldt som låner på ét af kommunens biblioteker har du automatisk adgang
til dem alle, og de tre åbne biblioteker kan du derfor besøge alle ugens dage mellem kl. 7 og 22.
På bibliotekets hjemmeside kan du under menupunktet "Om bibliotekerne" se hvordan du bruger de selvbetjente
biblioteker.
På alle tre biblioteker er der også tidspunkter med betjening, hvor personalet gerne hjælper dig. Åbningstiderne med
betjening kan også ses på hjemmesiden.
Frederikssund Bibliotek åbner igen mandag den 6. maj.
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24 Musikskolen spiller op
Frederikssund Musikskole afholder tre arrangementer i Kulturhuset Elværket hhv.den 29. og 30. april samt 1. maj.
Slagtøjscafé
Mandag den 29. april kl. 19.00 er der Slagtøjscafé. Her præsenterer slagtøjslærer Andrew Cholvat Musikskolens to
slagtøjsband, Percussion All Stars og Percussination.
Der er garanti for swingende rytmer og højt humør når de to orkestre spiller deres efterhånden store repertoire af klassiske
og rytmiske slagtøjsnumre.
Caféaften
Tirsdag den 30. april. kl. 19.00 er der caféaften. Her vil en del af Musikskolens violin-, klaver-, guitar- og tværfløjteelever
underholde med musik fra det klassiske repertoire, Bach, Händel og Brahms. Der kommer også en saxofonelev og spiller
musik af bl.a. Michael Jackson.
Til begge disse arrangementer er der gratis entré, og Musikskolens Støtteforening sælger forfriskninger.
T drops performer
Onsdag den 1. maj kl. 19.00 indbyder Musikskolens kor, T drops, til en helt speciel koncert med skønne sange, lækker
lyd, fest, ballade og performance.
Koret optræder med klassiske og rytmiske korsatser, og blandt de venner der kommer forbi i år er pianisten Balder
Neergaard, elbassisten Peter Ravn Andreasen samt nogle af de violin- og slagtøjselever der var T drops´ rejsefæller på
Musikskolens nyligt veloverståede tur til England.
Det bliver en forrygende aften med overraskelser! Koncerten starter kl. 19 men kom i god tid. Der er nemlig en lille
forfriskning før koncerten begynder!
Til T drops and Friends opkræves der en entré på kr. 20,- pr. person.
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25 Luft til livet
I samarbejde med Halsnæs Kommune, Nordsjællands Hospital, og Danmarks Lungeforening inviterer vi igen til KOL-cafe
for KOL patienter og pårørende.
Temaet for denne cafe er Luft til livet.
Læge og korleder Cecilie Ane Nielsen kommer og fortæller om de gode effekter af at synge når man har KOL. Vi prøver
også nogle af teknikkerne af i fællesskab. Kom og vær med - du behøver ikke være en sangfugl for at være med!
Caféen holdes mandag den 6. maj kl. 15.30-17.30 på Rådhuset i Halsnæs, Rådhussalen, Syrevej 4, 3300 Frederiksværk.
Læs mere om arrangementet, og se det fulde program.
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25 Ældrerådsvalg 2013
Den 19. november 2013 afholdes der valg til Frederikssund Kommunes Ældreråd.
Ældrerådsvalget afholdes som et fremmødevalg med udsendelse af valgkort, samme dag som kommunal- og
regionsrådvalg.
Frederikssund Kommunes ældreråd
Ældrerådet repræsenterer alle borgere over 60 år i Frederikssund Kommune, og er nedsat i henhold til Lovbekendtgørelse
nr. 858 af 8. august 2006.
Ældrerådet er partipolitisk neutralt og fungerer som kontaktorgan mellem borgere og Byrådet. Ældrerådet beskæftiger sig
med og udtaler sig om kommunens ældrepolitik og alle øvrige forhold, der vedrører ældre.
Ældrerådet består af ni medlemmer og et antal suppleanter, der vælges af og blandt kommunens borgere, som er fyldt 60
år. For at sikre lokalområdernes repræsentation skal der så vidt muligt vælges tre medlemmer fra Frederikssund og to
medlemmer fra henholdsvis Jægerspris, Skibby og Slangerup.
Opstillingsmøder i maj
For at inspirere og opfordre eventuelle kandidater til at stille op til ældrerådsvalget i november, afholder Ældrerådet fire
opstillingsmøder i løbet af maj måned.
Reglerne for opstilling og valg til ældreråd vil blive gennemgået på mødet. Der vil også blive orienteret om Ældrerådets
arbejde og vigtigheden af at få valgt et godt og stærkt Ældreråd. På opstillingsmøderne vil der være mulighed for at blive
skrevet på en kandidatliste.

15






2013 4

Der inviteres til følgende fire opstillingsmøder:
Fredag den 10. maj kl. 14.00 på Elværket i Frederikssund
Fredag den 24. maj kl. 14.00 i Mødestedet, Vinkelvej 6 i Jægerspris
Onsdag den 29. maj kl. 14.00 i Aktivitetshuset, Kannikestræde 2C i Slangerup
Torsdag den 30. maj kl. 14.00 Gymnastiksalen, Nyvej 7 i Skibby
På opstillingsmøderne serveres kaffe og kage.
Andre muligheder for opstilling
Personer, der ikke har mulighed for at deltage ved et opstillingsmøde, kan skriftligt melde sig som kandidater. Dette gøres
ved at fremsende en anmodning om kandidatur med cpr-nummer, navn, adresse og telefonnummer til Frederikssund
Kommune, afdelingen for Ældre og Sundhed.
Den kan enten afleveres på Frederikssund Rådhus i Borgerservice i en kuvert mærket "Ældrerådsvalg" eller sendes til
Frederikssund Kommune, Ældre- og Sundhed, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
For at kandidaturet kan komme i betragtning, skal anmodningen være Ældre- og Sundhed i hænde senest fredag den 7.
juni 2013 kl. 14.00.
Yderligere information
Læs mere om Ældrerådet på Ældrerådets hjemmeside
25 Vi rykker videre i Vinge

Helhedsplanen for byen forventes offentliggjort efter en beslutning i Byrådet den 8. maj 2013, om at sende planen i
offentlig høring.
Planen præsenteres officielt den 13. maj kl. 15.00 ved et større arrangement på Dansk Arkitektur Center i København.
Læs mere om helhedsplanen og arrangementet.
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29 Blå Nat i Jægerspris
Fredag den 17. maj fra kl. 16 til 22 folder Jægerspris by sig ud, og byder op til en
forrygende kulturnat for folk i alle aldre.
Årets program byder på oplevelser i hele byen, og forberedelserne er godt i gang i alle
kroge. Som noget særligt kan man ved mørkets frembrud og hele aftenen handle i byens
butikker, og her kan man helt sikkert få fyldt posen med gode sager. Mange af butikkerne
har gjort noget særligt ud af denne aften.
Byen syder af liv
I år er der usædvanligt mange aktører med til Blå Nat, og det kommer til at syde af liv i alle
kroge af byen.
Du kan bl.a. starte din kulturnat med et besøg på Jægerspris Slot eller i Jægerspris Mølle
til en rundvisning kl. 16. Begge steder er der gratis entre.
Vil du se dit lokale vandværk byder de også indenfor hvor der er rundvisning efter behov.
Jægerspris bibliotek har åbne døre med et cykeltema, og er du til teater holder Jægerspris
Amatør Scene åbent hus.
Ved Bentes Blomsterhjørne er der opvisning ved Jægerspris og Skibby Linedance samt Shout Gospel Voices, og kl. 21 er
der musik på Frederik 7-tal. Dyrenes hjørne byder på lotteri, og La-Mer har boder foran butikken. Frederikssund Museum
Færgegården er med for første gang, og byder Blå Nat gæsterne indenfor i tidsrummet fra kl. 17 til 22
Dannermarked
Kulturhuset Rejsestalden har udover at være koordinator for Blå Nat også travlt med at forberede Dannermarkedet som
igen i år omhandler aktiviteter for alle aldre.
Markedet foregår rundt om Rejsestalden samt på Hovedgaden som traditionen tro bliver lukket af fra Møllevej til vinkelvej
fra kl. 15 til 22. Her kan du bl.a. se veteranbiler, motorcykler, spejdere, møde politikere, få massage, vinde et besøg til det
hemmelige viskelædermuseum, og se fotoudstilling af restaureringen af Draaby Kirke.
Mød også Jægerspris Netværk på Dannermarkedet hvor du kan være med til at kåre BYENS PRYD 2013. Deltag i
afstemningen, og få chancen for at vinde et gavekort på 5.000 kroner.
Musik på scenen
På Rejsestaldens scene er der musik og underholdning fra kl. 16 -22. Det er også her at årets Kulturstokpris skal
overrækkes af vores borgmester. Der er slagtøjsorkester fra Frederikssund Musikskole, Cykelartister, JAS, lækkert Jazz
med Tommy Jensens Femø Snake City Over All Stars, kåring af Byens pryd 2013 og Blue Night Live band med 30 års hits
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på programmet, og det bliver på sin helt unikke og skønne måde præsenteret af aftenens konferencier Niels Sømand.
Skulle man gå hen og blive sulten med al denne kultur, så er der lækre kulinariske muligheder rundt om i byen og omkring
Kulturhuset Rejsestalden. Kig bl.a. forbi Slotsparkens Friskole hvor der er hyggelig Italiensk stemning med salg af Pizzaer
fra brændefyret stenovn samt andre lækkerier, og på Rejsestaldens gårdsplads står Super Brugsen og griller.
Se det bevægelige program på Kulturhuset Rejsestaldens hjemmeside.
Plakat: Preben Haven.
2013 4

30 Cafémøde om cykelsupersti i Frederikssund
Frederikssund Kommune er i gang med planlægningen af den nye cykelsupersti langs med s-banen.
Kom og hør mere om:

Hvad skal der konkret ske

Hvad er cykelsuperstier
Vi vil også meget gerne høre din mening om hvilket inventar, du kan lide på en cykelsti: Luftpumpe, cykeltæller,
hastighedsmåler eller andet.
Mandag den 13. maj mellem kl. 18.30-20.00 er caféen åben i Rørbæk Forsamlingshus, Snostrupvej 2, St. Rørbæk.
I caféen vil du få mulighed for at tale med de involverede personer på projektet eller bare se vores lille udstilling om
projektet og få en sodavand.
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12 Cykelløb indtager Slangerup
Søndag den 12. maj kommer landevejsløbet Copenhagen Gran Fondo til Slangerup med op imod 2.500 cykelryttere. Det
betyder afspærring af en række veje, og omlægning af busruter.
Copenhagen Gran Fondo er et 145 kilometer langt landevejsløb for ikke-professionelle cykelryttere. Løbet har start og
mål foran Parken på Østerbro.
Løbet er en del af Den Internationale Cykelunion UCI's 'VM for alle'. Det betyder, at cykelentusiaster fra hele verden kan
deltage i cykelløbet under konceptet "Ride Like a Pro".
Deltagerne kører cykelløb under professionelle rammer med fokus på sikkerhed og service med politieskorte, motorcykler
og service samt forplejning under løbet. Den bedst placerede fjerdedel i hver aldersgruppe kvalificerer sig til VM-finalen for
'ikke professionelle' i Italien.
Se hele løbsruten på Google Maps.
Vejafspærringer
Cykelløbet medfører som sagt en del afspærringer af veje i kortere eller længere tid den 12. maj. Følgende veje vil være
berørt:
Gl. Københavnsvej spærres ved Slagslundevej fra k. 9.30 til 14.00.
Københavnsvej vil være spærret frem til Øvej i østlig retning fra kl. 9.30 til 11.15, og i vestlig retning fra kl. 11.15 til 14.00.
Lindholmvej vil være spærret i begge retninger fra kl. 11.15 til 14.00. Færdsel til og fra Hørup Skovvej er spærret fra kl.
9.30 til 14.00.
Lystrupvej spærres ved Lindholmvej fra kl. 9.30 til kl. 14.40.
Møllebakken spærres ved Slagslundevej fra kl. 9.30 til 14.00.
Rundkørslen i Slangerup ved Københavnsvej, Roskildevej og Kongensgade vil fra kl. 9.30 til 14.00 kun kunne passeres i
den vestlige del.
Slagslundevej vil være spærret i nordlig retning fra kl. 9.30 til 11.15, og i sydlig retning fra kl. 11.15 til 14.00.
Omlægning af busruter
Cykelløbet medfører også omlægning af buslinjer fra kl. 8.00 til 16.00. Omlægningerne gælder i begge kørselsretninger for
følgende to buslinjer.
Linje 310R kører ad Frederikssundsvej - Frederiksborgvej. Slangerup Rutebilstation betjenes ikke.
Linje 600S kører i Slangerup ad Hillerødvej - Kongensgade - Brobæksgade - Stationsvej - Brobæksgade - Roskildevej.
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Årets skolebibliotek
Kommunernes Skolebiblioteksforening har kåret årets skolebibliotek 2013. Det blev biblioteket på Falkenborgskolen i
Frederikssund der løb med sejren i år, hvor temaet var "digital formidling og vejledning".
Ved prisoverrækkelsen blev det fremhævet, at skolebiblioteket har gjort en ekstraordinær indsats for at styrke brugen af IT
på skolen. Her er alle muligheder for læring og information velkomne. Skolebibliotekaren har fokus på, hvordan lærerne
lærer og kommunikerer, og skolebiblioteket er eksemplarisk ved at gå ind og dække de behov der er i 2013, og praktiserer
det, bibliotekarerne ser som fremtidens skolebibliotek.
Fra Best til Next practice
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I sin bevæggrund for at vælge Falkenborgskolen som årets vinder, har Skolebiblioteksforeningens hovedbestyrelse lagt
vægt på at skolen ud over at udøve "best practice" har taget skridtet videre ind i fremtiden og taget hul på "next practice".
- På Falkenborgskolen har længe haft udlån af e-bøger og skolebibliotekarerne hjælper eleverne med at komme i gang
med at læse e-bøger både ved at hjælpe med teknikken, men også ved at vise eleverne, hvordan de kan læse bøger på
nye måder på deres smartphones ved at ændre typografi, slå ord op eller få læst svære ord højt, fortæller skolens
bibliotekar, Morten Jensen.
- Skolebiblioteket prøver hele tiden at nedbryde det fysiske biblioteksrum ved at lægge materialer direkte ud til klassernes
interaktive tavler, være på Facebook, udlåne e-bøger direkte i klasserne eller efter lukketid gennem QR-koder i vinduerne.
Førstepræmien var et unikt kunstværk skabt til lejligheden. En bogorm i glas med skolens navn indgraveret. Desuden
romanen Tavs i klassesæt som både papir- og interaktiv i-bog og besøg af forfatteren Camilla Hübbe.

Skolebibliotekar Morten Jensen får overrakt førstepræmien: En bogorm i glas med skolens navn indgraveret.
2013 5
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Naturen registreres
Land- og skovejendomme i Frederikssund Kommune kan få besøg af en medarbejder fra Naturstyrelsen i perioden maj til
oktober.
Medarbejderen vil besøge nogle udvalgte arealer for at registrere planter og dyr, og samtidig vurdere om arealet skal
registreres som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturstyrelsen kan desværre ikke kontakte hver enkelt lodsejer inden besøget, men tag godt imod folk, hvis de kommer
forbi. De medbringer alle et legitimationskort.
Hos Naturstyrelsen er der mere information om projektet, og et kort over hvor langt eftersynet er nået i de enkelte
kommuner.
Naturstyrelsen har i øvrigt - til orientering - udarbejdet et faktaark, som kan bruges af lodsejere til at finde ud af om man
har § 3-beskyttet natur på ejendommen.
Yderligere oplysninger:
Rune Heidemann
Naturstyrelsen Haraldsgade
72 54 47 28
runeh@nst.dk
2013 5
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Forældremøde og børnemarked
Frederikssund Klubberne inviterer til forældremøde den 12. juni kl. 17.30 til 20.30 med to populære
foredragsholdere der stiller skarpt på forældrerollen, og tweens børneliv anno 2013. Der er også valg til
ny fælles forældrebestyrelse.
Du kan se frem til at høre den kendte familievejleder Lola Jensen give sit bud på, hvordan du som
forældre kan hjælpe dit barn med at være en god kammerat, mens ungdomsforsker
Søren Østergaard tager dig med ind i børnenes univers anno 2013. Under
overskriften: "Nå, hvordan gik det så i det virtuelle rum i dag?" kommer han med
tankevækkende perspektiver på tweens, forældreforventninger og klubliv i en
"synes-godt-om"-kultur. Pointer, der bygger på dugfriske undersøgelser, udarbejdet af Center for
Ungdomsforskning.
Imens hygger børn, søskende og bedsteforældre sig på et kæmpe børnemarked med attraktive boder,
hoppeborg, forskellige lege- og boldspil.
Mellem de to oplægsholdere styrer fællesklubleder Nina Wittendorf Pedersen forældrene gennem det
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mere formelle forældremøde hvor der skal vælges ny fælles forældrebestyrelse. Der er stadig ledige pladser,
og som nyvalgt bestyrelsesmedlem får du mulighed for at få indflydelse på fremtidens klubliv i en spændende tid med
udsigt til skolereform og heldagsskole.
Der er således lagt op til en underholdende og udbytterig aften i Græse Bakkeby Hallen.
Læs mere om aftenens program, og hvordan du tilmelder dig, på klubbernes hjemmeside.
Tænk ikke på aftensmaden. I får en let anretning.
2013 5

13 Jagten på den forsvundne opskrift
Løb, løs mysterier, og gæt gåder blandt danske kulturskatte når orienteringsløbet "Jagten på den forsvundne opskrift"
mikser motion med historisk viden fredag den 24. maj fra kl. 17 på Selsø Slot.
Kongen har meldt sin ankomst...
og herren på Selsø slot, Christian Ludvig von Plessen, vil kun servere det allerbedste han har. Derfor skal kongen have sin
yndlingsret, men opskriften er blevet væk, og kokken er i panik. Den gamle godsejer er skrap og vil helt sikkert straffe
kokken, hvis ikke maden er klar når kongen ankommer.
Hjælp kokken med at finde opskriften, og tag med på orienteringsløb. Her skal ingredienserne genopdages ved at finde
oplysningerne på poster i landskabet omkring Selsø og i slottets forskellige rum.
Tid, sted og pris
Løbet varer ca. én time. Arrangementet starter kl. 17 og slutter kl. 20. Tag madkurven med eller køb kaffe og kage og nyd
det ved Selsø Slot, Selsøvej 30 A i Skibby.
Deltagelse koster 50 kroner. For børn under 12 år er det gratis.
Køb billetter til Den forsvundne opskrift, eller få din gratis billet til børn under 12 år.
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14 Lokalplanfor en ny dagligvarebutik i slangerup er vedtaget
Byrådet vedtog 8. maj 2013 endeligt lokalplan nr. 058 for en ny dagligvarebutik på Brobæksgade i Slangerup.
Den nye butik vil blive på ca. 1.100 m2 (Inkl. personalefaciliteter og lager) og vil blive opført hvor det tidligere posthus på
Brobæksgade ligger i dag.
Samtidigt med opførelse af den nye butik vil parkeringsarealer med videre blive omlagt.

Se den vedtagne lokalplan nr. 058.
Se den digitale annonce.
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15 600 børn til atletik og stafet
Hvad der startede som en grå og regnfuld dag, endte som en flot og solbeskindet motionsdag for næsten 600 børn fra
kommunens 4. og 5. klasser. Præcis klokken 10 da alle børnene skulle i gang med stafetløb, og de andre atletikdiscipliner
som ORI Atletik og Motion tilbød at prøve, brød solen nemlig igennem.
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Det var ellers lige før en aflysning var på tale, iflg. Aase Friedrichsen fra ORI Atletik og Motion.
Men det blev heldigvis ikke aktuelt.
Stafet på 30 gange 200 meter
I Aktivstafetten, som var dagens hovedbegivenhed, skulle alle de 27 tilmeldte klasser løbe
30 gange 200 meter Elev nr. 1 fik udleveret en depeche som blev givet videre til nr. 2 osv.
Alle elever løb mindst én gang, men nogle måtte løbe to gange for at få regnestykket til at gå
op. Ligesom ved et rigtigt atletikstævne blev der naturligvis taget tid fra første elev på
holdet startede, og indtil sidste elev var i mål.

Fjerde klasserne i gang med de sidste heat af deres stafetløb. Der blev kæmpet til det sidste.
Da alle løb var overstået, først for 4. klassernme, og i anden runde for femte klasserne, var der præmieoverrækkelse.
Vinderne af stafetten for fjerde klasserne blev:
Første pladsen: Ådalens Skole afd. Nord, 4 D i tiden 19 minutter og 41 sekunder.
Anden pladsen: Ådalens Skole afd. Nord, 4 C i tiden 20 minutter og 19 sekunder.
Tredje pladsen: Græse Bakkebyskolen, 4 B i tiden 20 minutter og 41 sekunder.

Ådalens Skole, 4 D, vandt stafetten for deres aldersgruppe, og får her overrakt diplom og gpræmie.
Vinderne af stafetten for femte klasserne blev:
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Første pladsen: Ådalens Skole afd. Nord, 5 C i tiden 18 minutter og 24 sekunder.
Anden pladsen: Ådalens Skole afd. Nord, 5 D i tiden 18 minutter og 59 sekunder.
Tredje pladsen: Solbakkeskolens 5. klasse i tiden 19 minutter og 3 sekunder.
Vinderne fik overrakt præmier sponosreret af ORI Atletik og Motion samt sportsfirmaet Tress.
Mange andre aktiviteter
Børnene havde også lejlighed til at prøve mange andre aktiviteter i løbet af dagen. Fx Køglestød, tovtræk, længdespring
og løb. ´

Tovtræk er altid populært. Her er børnene i gang med at prøve kræfter på anlægget, der normalt bruges til Amerikansk
Fodbold.

Kuglestød var også en mulighed, som det var polulært at prøve af.
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Længdespring var én af de discipliner børnene kunne prøve.

Der blev også tid til at slappe af og slikke sol.
Iflg. Bo Rasmussen fra Dansk Atletikforbund var det igen i år et super flot arrangement de lokale folk fra ORI Atletik havde
fået stablet på benene.
- Der var igen mulighed for ud over stafetten at afprøve flere af atletikkens grundøvelser med løb, spring og kast, og og
der kunne ses nogle gode talenter ind imellem. Så det kan være at der kommer ny tilgang af talentfuld ungdom til ORI
Atletik, siger Bo Rasmussen.
Det var i hvert fald en flok glade, men også lidt trætte børn, der returnerede til deres respektive skoler efter nogle timers
motion i den friske luft og flotte forårssol.
Foto: KEJE.
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17 Velbesøgt cafémøde om cykelsuperstien
I forsamlingshuset i St. Rørbæk var der mandag den 13. maj mulighed for at høre lidt mere om den kommende
cykelsupersti, som skal løbe langs med s-banen. Ca. 30 borgere mødte op for at se, lytte og spørge.
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Kommunens projektleder Lene Pind fortalte om selve stiprojektet i Frederikssund, og Projektlederen fra
Cykelsuperstisekretariatet Tine Brandt-Nielsen fortalte om cykelsupersti-konceptet.
Til stede for at svare på spørgsmål var også kommunens rådgiver fra MOE.
Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte, som også havde mulighed for at studere de opstillede plancher eller få
udleveret forskelligt materiale om kommunens cykelstrategi eller om cykelsuperstierne.
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17 Musikskolens sommerkoncert 2013
Frederikssund Musikskole afholder den store årlige sommerkoncert ved Kulturhuset Elværket i Frederikssund tirsdag den
28. maj kl. 17.
Koncerten består af i alt fem mindre koncerter der foregår skiftevis i Elværkets sal, i Frederikssund Kirkes præstegård, og i
et stort telt der bliver sat op på Elværkets P-plads.

Pr foto: arnason.dk
De fem koncerter er hver især på 40 minutter, og det er alle Musikskolens sammenspilshold, stryger-, blæser-, og
slagtøjsorkestre samt kor og bands, der underholder med rytmisk og klassisk musik fra sæsonen der er ved at rinde ud.
Der vil være mulighed for at høre nogle af de hits, som Blæserorkesteret, Percussionation, T drops og strygere havde med
på Musikskoens vellykkede rejse til England i marts.
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Ligesom der vil være overraskelser fra "Anderledesugen" i foråret, og optræden ved Rockkarrusellen og de fleste af
Musikskolens bands, bl.a. Skibby bandet "The Ships" og "Flåede tomater".
Der bliver også mulighed for at høre forskellige solister ved de fem koncerter.
Støtteforeningen sælger lækker mad, te og kaffe i Elværkets café, og der er gratis entré.
Alle er velkomne til en eller flere koncerter.
Tilmelding til Musikskolen
Tilmeldingsfristen til Musikskolens sæson 2013/2014 udløb den 20. maj, men der er stadig mulighed for tilmelding til en del
af de gode tilbud.
Se dem alle på Frederikssund Musikskole.
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17 Super Street har brug for din stemme!
Kingoskolen, Klub Toppen og Ungdomsskolen i Slangerup deltager lige nu i DRs arkitektkonkurrence ”Byg Det Op”.
I forrige uge blev det udvalgt som et af tyve projekter. Herfra går det videre som ét ud af otte projekter, hvoraf fire projekter
endeligt bliver realiseret.
Projektets Super Street i Slangerups vinderchancer afhænger nu af en afstemning på DRs hjemmeside. Det er her at der
er brug for din stemme!
Projektets Idé er at indrette arealet omkring Kingoskolen, så unge får større mulighed for bevægelse og leg.
Der tænkes parkour, skaterbane, vandinstallationer, dansescene og multibane.
DRs stiller arkitekter til rådighed for byggeriet, som maksimalt kan beløbe sig til 1,6 mio. kr.
Det er en fantastisk chance for at skabe et skønt miljø for de unge både i og udenfor skoletiden.
Hver en stemme tæller! Og del gerne nyheden på Facebook, twitter, opslagstavlen, med din nabo og hvor du ellers
kommer frem.
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21 Blå Nat farvede byen rød
Fredag var det igen tid til den årlilge kulturaften "Blå Nat" i Jægerspris. Og selv om himmelen så lidt truende ud en
overgang,og folk var lidt længe om at komme af huse, så endte det nok engang som et yderst velbesøgt arrangement med
mange tusinde gæster.
Bredt program
Der var også rigeligt at se på. De politiske partier var af huse for at kickstarte valgkampen. Draaby Kirke fortalte om
restaurering af deres kirke. Cykelartisterne optrådte på gaden, og Jægerspris Amatør Scene trådte op på den store scene
foran kulturhuset. Alt sammen blev det garneret med god mad og god musik i passende mængder, og det store
Dannermarked hvor man kunne erhverve sig lidt af hvert.
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Jægerspris Amatør Scene (JAS) underholder på scenen foran Kulturhguset Rejsestalden.

Blå Nat var velbesøgt. Pladsen foran Rejsestalden var helt proppet.
Årest kulturstok-vinder
En af de efterhånden faste traditioner ved Blå Nat er overerækkelsen af Kulturstokken til en person der har gjort noget
særligt for kulturen i Jægerspris.
Prisen blev første gang uddelt i 1999, men "lå stille" i nogle år omkring kommunalreformen. I 2009 blev traditionen
genoptaget, og I år var ingen undtagelse.
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Annemette Aarøe (ved mikrofonen) fik årets Kulturstokpris. Her ses hun sammen med bl.a. borgmester OIe Find Jensen
(tv.) og leder af Kulturhuset Rejsestalden, Anja Linde.
Prisen gik til Annemette Aarøe for hendes store arbejde og engagement i Kulturlivet i Jægerspris - i de sidste mange år i
særlig grad omkring historisk forening.
Det er i øvrigt Annemette Aarøe selv der i sin tid har købt stokken for 20 kr. - uden at få udgiften refunderet. Det fik hun så
i fredags - både i kontanter, og ved at få stokken retur. For en stund i hvert fald.
Ud over hæderen, og en navneplade på stokken, består prisen i 5.000 kr. sponsoreret af Handelsbanken.

Tommy Jensens Femø Snake City Over All Stars underholder.
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Jægerspris Amatør Scene (JAS) underholder på scenen foran Kulturhguset Rejsestalden.

Blå Nat var velbesøgt. Pladsen foran Rejsestalden var helt proppet.
Årest kulturstok-vinder
En af de efterhånden faste traditioner ved Blå Nat er overerækkelsen af Kulturstokken til en person der har gjort noget
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Annemette Aarøe (ved mikrofonen) fik årets Kulturstokpris. Her ses hun sammen med bl.a. borgmester OIe Find Jensen
(tv.) og leder af Kulturhuset Rejsestalden, Anja Linde.
Prisen gik til Annemette Aarøe for hendes store arbejde og engagement i Kulturlivet i Jægerspris - i de sidste mange år i
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Det er i øvrigt Annemette Aarøe selv der i sin tid har købt stokken for 20 kr. - uden at få udgiften refunderet. Det fik hun så
i fredags - både i kontanter, og ved at få stokken retur. For en stund i hvert fald.
Ud over hæderen, og en navneplade på stokken, består prisen i 5.000 kr. sponsoreret af Handelsbanken.

Tommy Jensens Femø Snake City Over All Stars underholder.
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22 Idræts- og kulturfestival på Kalvøen
Torsdag den 23. maj fra kl. 10.00 til 22.30 er det tid til den årlige Idræts- & Kulturfestival på Kalvøen i Frederikssund.
280 deltagere
Festivalen er for alle borgere og medarbejdere med tilknytning til Socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune, og
derudover inviteres de idrætsforeninger i Nordsjælland og Storkøbenhavn der tilbyder idræt for sindslidende.
Der er i år tilmeldt 280 deltagere til festivalen, som Idrætsforeningen Vikingerne arrangerer sammen med Frederikssund
Kommune. Fra foreningens side glæder formand Torben Winkel sig meget over endnu en gang at kunne invitere til Idrætsog Kulturfestival.
- Som navnet antyder er arrangementet en herlig blanding af idrætsudfoldelse og kulturel fordybelse, fortæller han.
På idrætssiden er der udfordringer på alle niveauer, fordelt på discipliner både med høj og lav intensitet.
- Som deltager kan man vælge at deltage i konkurrencediscipliner hvor der kæmpes om medaljer, eller i idræt hvor fokus
er på oplevelsen i naturen, fortæller Jonas Hviid, der er idrætskonsulent i Frederikssund Kommune.
Fornyet kulturdel
Han fortæller også at kulturdelen på dette års festival vil blive noget helt andet end tidligere år.
- Der vil i år blive mulighed for at deltage i vikingelege som f.eks. "Gå til Island efter sild", og der vil blive mulighed for at
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lave bælter, smykker m.m. som man gjorde i Vikingetiden.
Som optakt til aftenfesten vil der dagen igennem brede sig en skøn duft af grillmad, idet menuen om aftenen består af
helstegt pattegris som bliver tilberedt dagen igennem på festpladsen.
Kl. 16.30 er de sidste kampe og aktiviteter afviklet, og der er naturligvis medaljer til de vindende hold, med tilhørende
hyldest.
- En god dag afsluttes selvfølgelig med en fest. Det gør vi også, med live musik og dans, fortæller Jonas Hviid.
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22 Få indblik i Kierkegaards univers
For at markere 200-året for Søren Kierkegaards fødsel, arrangerer Folkeuniversitetet i Frederikssund og Frederikssund
Bibliotekerne sammen en læsekreds der vil give et indblik i Kierkegaards univers.
Læsekredsen mødes i Bibliotekssalonen ved Frederikssund Bibliotek syv aftener i løbet af efteråret, og guides gennem
forløbet af adjunkt Esther Oluffa Pedersen.
Læsekredsen henvender sig både til begyndere og lettere øvede udi læsning af Søren Kierkegaard.
Hvorfor læse Kierkegaard i dag?
Det er altid en oplevelse at læse Kierkegaard, og det er altid en udfordring at diskutere Kierkegaard.
Det er det fordi Kierkegaard kræver af os at vi tager vores liv alvorligt, og finder modet til at forsøge at gennemskue os selv
og vores forskellige former for fortvivlelse.
Kierkegaard skriver direkte til læseren. Han stiller nøgtern selvanalyse sammen med den eksistentielle vilje til at gribe
øjeblikket. Således kobler han det distancerede analytiske blik med det livede livs krav om umiddelbar handling.
Her skal vi bl.a. forfølge det krav Kierkegaard stiller til sin læser, nemlig at indse dybden i og begrundelsen for
hans/hendes eget selvforhold.
Denne øvelse er evig aktuel, og måske endda presserende i dag hvor nyttetænkning og forestillingen om vores ret hver for
sig til livskvalitet og oplevelser hersker. Der vil blive gennemgang af udvalgte dele af "Enten-Eller" og hele "Frygt og
Bæven".
Læsekredsen mødes
11. september
2. oktober
9. oktober
16. oktober
30. oktober
13. november
27. november
Alle onsdage mødes man fra kl. 19.30 til 21.30.
Det koster kr. 475,- at deltage i læsekredsen, og det er muligt at tilmelde sig allerede nu ved henvendelse til enten:
Folkeuniversitetet i Frederikssund på 29 87 04 33 / fufsund@gmail.com eller Frederikssund Bibliotekerne på 47 31 25 25 /
bibliotekerne@frederikssund.dk.
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22 Musikfestival i Willumsens park
Under overskriften WEG Musikfestival '13 var parken ved J.F. Willumsens Museum i fredags, den 17. maj, omdannet til
festivalområde for en stund, da en gruppe unge bands optrådte.
WEG står for Willumsens Event Group, og består af Sofie Frank Rising, Sara Juul Bahnsen, Mille Bruhn Sørensen,
Michala Mølvang Villumsen og Frida Sparre Hangel. De går alle på Frederikssund Gymnasium, og satte sig tidligere på
året for at de i forlængelse af et tilsvarende koncertarrangement sidste år, ville gentage succesen - denne gang med ni
lokale og nationale bands.

White Ocean var et af de bands der optrådte i fredags.
De unges projekt
Iflg. Sara Ludvigsen, som er studentermedarbejder på J.F. Willumsens Museum, så stammer idéen til arrangementet
oprindeligt fra et pilotprojekt i efteråret 2011. Her havde museet inviteret organisationen Gesamtkunstwerk til at undervise i
hvordan man samarbejder med unge, og udvikler deres ideer.
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- Her blev vi sat i grupper, og blev bedt om at stille nogle spørgsmål som vi ikke forventede svar på. Nogle af pigerne
spurgte: "Hvordan bliver en koncert til kunst?" Herudfra udvikledes sidste års koncertarrangement, hvor visual design
gruppen "Dark Matters" arbejde med pigerne, for at lave visuelle effekter til de tre bands der optrådte, ud fra museets
samling.
- I år valgte vi at sætte større fokus på pigernes inddragelse i hele projektet, og ikke kun det visuelle udtryk, fortæller Sara
Ludvigsen, og fortsætter:
- Arrangementet i år blev skabt i forlængelse af sidste års arrangement - men det var vigtigt for os at fremme
ungekulturens syn på både museet og det kulturelle liv i Frederikssund, derfor valgte vi at lave arrangementet større og
inddrage en masse samarbejdspartnere.
Festivalen er realiseret i samarbejde med Frederikssund Bibliotekerne, Frederikssund Ungdomsskole, Frederikssund
Musikskole, Kulturhuset Elværket, HornsRock og Club M.

Festivalgæster i parken ved J.F. Willumsens Museum fredag aften.
Ni bands
Festivalen var gratis og for alle. Det valgte cirka 300 tilskuere i alle aldre at benytte sig af, da de dukkede op for at nyde
aftenen med optræden af de talentfulde bands.
De ni bands som optrådte var Cloudland, White Ocean, Dreaming Avery, Kalik, Cold Black, Jamming Station, Lyrisk
Proces, O.S.U.B. og BlitzKrieger, og da de var færdige med at optræde var der mulighed for at deltage i det planlagte
afterparty på Club M. Her kom alle festivalens deltagere over 18 år gratis ind.

Lyrisk Proces ft. Lille Kreutfeldt.
Foto: KEJE.
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23 Vikingerne kommer!
Amerikanerne er fascinerede af dem. Kineserne vil købe dem. Tyskerne vil lege som dem. Englænderne vil slås mod dem.
Vikinger er det nye sort. I Øresundsregionen findes et stort udbud af vikingeoplevelser- og attraktioner, men indtil nu har
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der ikke været meget samarbejde på tværs af sundet, og turistpotentialet er ikke blevet indfriet tilstrækkeligt. Dét vil et nyt
banebrydende samarbejde dog ændre på.
Oresund Event Center har for første gang samlet vikingeattraktioner på begge sider af sundet i et fælles
markedsføringsprojekt kaldet Vikingerne kommer!
Ideen er, at sammen står vi stærkere i konkurrencen om at tiltrække flere regionale- og
internationale kulturturister til vores region. Østdansk Turisme, Wonderful Copenhagen, Kultur
Skåne og turistorganisationerne i Trelleborg og Vellinge bakker også op om satsningen.
Ifølge sekretariatschef i Oresund Event Center, Ulrich Ammundsen, er der med "Vikingerne
kommer!" skabt en milepæl i samarbejdet mellem danske og svenske vikingeattraktioner.
- Vores fælles dansk-skånske historie binder os sammen, og derfor er det naturligt, at vi
samarbejder om at udvikle og markedsføre et så autentisk turisttilbud som vikingeoplevelser, siger
han.
En event med store ambitioner
Øksekast, drabelige slagsmål og øresønderrivende kampråb er på programmet, når Vikingefejden løber af stablen fire
gange hen over sommeren 2013.
Slaget står mellem fire stolte vikingehold fra Danmark og Sverige, og iflg. Ulrich Ammundsen bliver det en kamp på
udholdenhed, snilde, taktik og råstyrke, når vikingerne tørner sammen i otte forskellige oldnordiske discipliner.
- Publikum kan glæde sig til at overvære de autentiske vikingekampe, heppe på deres favoritter, og selv prøve kræfter
med en vifte af gamle vikingelege. Det vil være muligt at købe vikingemad, mens fejden udspiller sig.
Turneringen udspiller sig over fire weekender - for Frederikssunds vedkommende den 1. juni fra kl. 13 til 17 ved
Friluftscenen på Kalvøen.

Afslutningsscene fra vikingespillet i 2010.
Vikingemarked og -spil
Ud over vikingefejden byder sommeren naturligvis også på vikingespil i
Frederikssund i de smukke omgivelser på friluftscenen.
Årets vikingespil er "Hagbard og Signe", og det har premiere den 21. juni.
Herefter opføres det frem til den 14. juli.
Ud over årets vikingespil holdes der også vikingemarked den 21. til 23. juni, fredag
fra 18 til 20, og lørdag/søndag fra kl. 10 til 20.
Ved markedet kan du få en ekstra sjov og spændende oplevelse i vikingernes
verden. Du kan sejle med vikingeskib, høre fortællinger, kaste med træstammer,
male et skjold, lave snobrød, ride på ponyer, lære at fægte og meget, meget mere.
Igen i år afholdes det store vikingemarked i premiere weekenden, men også i de
øvrige weekender vil der være markeds aktiviteter for store og små.
Øksekast ved sidste års vikingemarked på Kalvøen.
Foto: KEJE
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23 Stor interesse for at høre om rejsekortet
Movias rejsekort-bus lagde vejen forbi Skibby Bymidte onsdag den 22. maj.
Inde i bussen stod medarbejdere fra Movia og DSB klar til at svare på spørgsmål om rejsekortet og vejlede om
bestillingsprocessen på internettet på opstillede computere.
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Det var især byens ældre borgere som havde trodset regnvejret og benyttede sig af muligheden for at blive klogere på
rejsekortet.
Movia vurderer at de 300-400 borgere kiggede forbi i løbet af de fem timer bussen holdt i Skibby Bymidte.
Flere bestilte også rejsekortet på stedet. Alt i alt blev der oprettet 80-100 rejsekort i rejsekort-bussen.
Rejsekortsturnéen er et fælles initiativ mellem Movia, DSB og Metro i forbindelse med at salget af klippekort stopper den 1.
juli i år.
Rejsekort-bussen kommer til Frederikssund Station den 25. juni kl. 14 - 19.
Du kan læse meget mere om rejsekortet på www.rejsekort.dk
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24 Kommunen flager for Haldor Topsøe
Fredag den 24. maj ville nu afdøde Haldor Topsøe være fyldt 100 år.
Efter samråd med Haldor Topsøe A/S, og ud fra en vurdering af at det ville være i hans ånd, har såvel virksomheden som
Frederikssund Kommune valgt at markere 100-års dagen ved at flage. Det sker på virksomheden og ved Frederikssund
Rådhus, ligesom der er opsat flagallé i byens gader.
Haldor Topsøe A/S har også valgt at gennemføre dagens store fødselsdagsarrangement for 2.000 medarbejdere.

Kommunen og Haldor Topsøe A/S flager i anledning af Haldor Topsøes 100-års fødselsdag.
Foto: KEJE.
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24 Sommeraktiviteter 2013
Så er årets tilbud om sommeraktiviteter til børn på gaden.
Der er tilbud om 13 forskellige aktiviteter i og udenfor kommunen. For eksempel kan du lære at danse, se hvordan korn
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blev til mel i gamle dage, spille tennis, være viking for en dag - eller hvad med at opleve hvordan en film bliver til?
Aktiviteterne henvender sig primært til børn mellem 9 og 15 år, men forældre og bedsteforældre kan også deltage i nogle
af tilbuddene.
Der er mulighed for at melde sig til to af aktiviteterne. Kataloget kan også fås på biblioteket, og det er sendt elektronisk til
alle skoler, så her bør du også kunne finde det.
Alle aktiviteter er på eget ansvar, og er der særlige hensyn som skal tages til dig eller dit barn, skal det oplyses ved
tilmelding.
Nogle af aktiviteterne er støttet af Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget via Kulturpuljen, og nogle af aktiviteterne skal der
betales for, mens andre er gratis.
God fornøjelse...
2013 5

24 Det Blå Flag er tilbage i Frederikssund
Frederikssund Kommune er i år igen med i Friluftsrådets kampagne med fokus på natur og miljø omkring havet - Blå Flag.
Blå Flag er et kvalitetsstempel som viser badevandskvaliteten og om der er rent og pænt på stranden.
I år kommer der Blå Flag ved Kulhuse Strand og Marbæk Strand.

Det Blå Flag hejses lørdag den 1. juni kl.10 på Kulhuse Strand ved et arrangement på stranden vest for Kulhusvej, lidt
nord for Kulhuse Kro, Kulhusvej 210 i Jægerspris. Formanden for udvalget for Teknik, Miljø og Erhverv, Morten Skovgård,
holder tale.
Som del af Blå Flag-kampagnen afholder kommunen flere arrangementer om natur og miljø.
Det er blandt andet krabbefangst ved Kulhuse Strand, en præsentation af Sillebro Å projektet ved Frederikssund, en
cykeltur på Fjordstien og en fugle-tur til Eskilsø.
Alle ture annonceres på kommunens hjemmeside, på Blå Flag's hjemmeside og på den nye gratis Blå Flag app
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24 Super Street gik hele vejen
Stemningen var på en gang glad, spændt og nervøs i Klub Toppen og på Kingoskolen i Slangerup i formiddag kl. 10.30,
hvor elever og medarbejdere var sat i stævne af DR, for at høre dommen over deres projekt "Super Street" i DR's
arkitektkonkurrence "Byg det op!"
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Eleverne på Kingoskolen venter spændt på at høre dommen over deres projekt.
Ét blandt 800 projekter
Projekt Super Street et blot ét ud af mere end 800 projekter fra hele landet.
For en uge siden stod det klar, at det var kommet gennem nåleøjet til finalen sammen med syv andre projekter, og den
seneste uge siden har derfor været virkelig intensiv - kun de fire vil nemlig blive bragt til live. Så alle sejl blev sat til, og en
aktiv og målrettet kampagne for at skaffe opmærksomhed om projektet blev sat i gang. Nu skulle så mange som muligt
stemme på projektet. Det var nemlig alene stemmer på DR's hjemmeside der afgjorde hvem der fik deres drømme opfyldt.
Og der har været travlhed med at sprede budskabet og opbakningen til projektet.
Allerede fredag i sidste uge fik skolen formidlet nyheden til elever, lærere og forældre på deres hjemmeside, med en stærk
opfordring til at stemme, og derigennem være med til at skabe nogle fede faciliteter til de unge. Også Facebook er blevet
lystigt brugt til at formidle, både blandt initiativtagere, lærere og de unge selv.
- Vi lavede også straks flyers som de unge delte ud ved supermarkederne i byen, i hallen og ved et triatlonarrangement i
weekenden, fortæller Morten K. Jakobsen, der er souschef i Klub Toppen og en af initiativtagerne til Super Street.
Og vinderen er...
I gården mellem Klub Toppen og Kingoskolen, var alle 7. klasserne samlet, for at høre vinderne blive læst op - og op til
afgørelsen kom flere elever til i frikvarteret. Selv om der var blevet gjort en aktiv indsats for at skaffe stemmer, så var det jo
ikke til at vide, hvor mange der havde stemt på projektet.
Derfor udløste det et brøl af glæde, da Slangerup og Frederikssund Kommune blev udråbt som vindere af
stemmekonkurrencen, og dermed de 1,6 millioner kroner til at etablere et super udendørs mødested for børn, der vil skate,
danse, spille musik og bold. Noget skolen og klubben har drømt om at etablere i flere år.

Skoleleder på Kingoskolen, Jens Fenger Nielsen (tv.) og souschef i Klub Toppen, Morten K. Jakobsen (th.) lykønsker
hinanden.
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Børnene fejrer sejren med at kaste hinanden op i luften.
Hvad så nu?
Det var da også en synligt bevæget skoleleder, der blev interviewet af Danmarks Radio P4 lige efter resultatet var kendt:
- Nu har vi vundet og det er super fedt, men nu skal der også knokles for at få skabt så gode faciliteter som muligt. Vi går i
gang allerede i næste uge, for hele projektet skal stå færdigt i udgangen af september, så der kommer til at være drøn på,
siger Skoleleder af Kingoskolen, Jens Fenger Nielsen.
Han blev suppleret af Morten K. Jakobsen, der er pædagog i Klub Toppen:
- De unge skal inddrages i projektet, da det er deres behov vi skal dække og deres drømme vi skal realisere. De har i den
sidste uge knoklet for at skaffe stemmer, og det engagement de har vist er fantastisk. Vi skal jo ikke skabe faciliteter, vi
voksne synes er fyldt af muligheder, men som de unge ikke synes er seje og sjove at bruge, for så vil de jo ikke blive brugt
fremover.

Skoleleder Jens Fenger Nielsen (tv) og klub-souschef Morten K. Jakobsen (th.) interviewes af DR.
Også børnene var ellevilde. Ikke mindst pigerne, som ventes at blive tilgodeset med et sceneareal, hvor de kan danse og
spille musik:
- Det er fedt, vi vandt. Israa og jeg spiller i band sammen, så vi glæder os allerede til at vi kan sætte vores musik på, og
gå herud og synge og danse. Vi vil gerne, at skaterparken kommer til at ligge sammen med scenen, siger Amanda fra 7.
klasse på Kingoskolen.
Og Elias, der er skater, var også rigtig glad
- Det er netop det, at alles interesser er samlet på ét sted, der er så fedt.
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Skoleleder Jens Fenger Nielsen får en krammer af eleverne.
Hvordan det hele ender ud, er endnu meget uvist, idet der nu skal inddrages et hold arkitekter, som vil komme med forslag
til, hvordan man kan skabe et nyt og spændende miljø omkring skolen og klubben. En ting er dog sikkert - det bliver
SUPER STREET!
Hvad er Super Street?
Kingoskolen og Klub Toppen har siden januar i år arbejdet på projektbeskrivelsen med hjælp fra en projektgruppe, der er
forankret i kommunens skole- og sundhedsafdelinger. Dermed er der også kommunal opbakning og villighed til at realisere
projektet, hvilket var en af forudsætningerne for at netop Super Street-projektet overhovedet kom i spil som en mulig
vinder.
Danmarks Radio vil optage projektets tilblivelse i projekterings- og byggefasen til de endelige ramper står klar:
Vi håber at få stor lokal opbakning i form af frivillig arbejdskraft, siger skoleleder Jens Fenger Nielsen.
- Jo mere lokal opbakning og støtte vi har mulighed for at trække på, jo større mulighed har vi for at realisere et godt og
aktivt mødested, hvor børn og unge også kan få mulighed for at bevæge sig.
På mandag mødes projektgruppen og går i gang med den konkrete planlægning, der også går ud på at inddrage
lokalområdet og børnenes ideer til projektet.
Foto: KEJE.
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25 450 fandt opskriften
Årets udgave af Kulturens Motionsdag udspandt sig ved Selsø Slot fredag aften. 450 mødte frem og tog del i jagten på
den forsvundne opskrift.
Arrangementet var da også begunstiget med udsædvanligt flot forårsvejr, så forholdene var perfekte til en skattejagt,
uanset at en del af den foregik ude i det fri i området omkring slottet.
Indledt med versefødder
Aftenen blev indledt med tale af formand for Kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Grethe Olsen
(F). Hun havde i dagens anledning valgt at skrive sin tale i rim, og sagde bl.a.
Velkommen til alle - sikke mange vi er.
Så godt at I kom - og herligt, det blev jer!
Om lidt går det løs - I skal ud på en tur
I skal nu hjælpe med - og, I skal se et komfur!
Vi er ved et slot - som har ligget her længe.
Her var mænd`er og koner og piger og drenge I skal tænke tilbage i tiden - det ka` være svært
Fem - sekshundrede år er der gået - her er sket lidt af hvert.
Find opskriften
Kulturens Motionsdag er en del af den kulturaftalen der er indgået om et forpligtende
samarbejde på tværs af kommunerne og Region Hovedstaden på kulturområdet. Visionen er at
man på sigt også kan række hånden over Øresund og skabe en samlet kulturmetropol i
øresundsregionen, og derfor bærer aftalen navnet KulturMetropolØresund.
Sidste år handlede motionsdagen om at finde de hemmelige sten i Jægerspris Slotspark.
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Alle deltagere fik udleveret kort til jagten.
I år var arrangementet altså henlagt til Selsø Slot ved Skibby, og handlede om at finde en forsvunden madopskrift. Eller
udtrykt med Grethe Olsens ord:
For kongen han kommer - og han skal ha` mad
Men hvad er nu det - hvor blev opskriften af?
Om lidt går det løs, I skal ud på en tur
Led oppe og nede - både ude og inde
Og kom så tilbage - I har meget, I skal finde.
225 børn og 225 voksne
Den udfordring havde folk taget til sig. Præcis 225 børn, og lige så mange voksne, indløste billet til aftenens udfordring, så
i alt 450 borgere brugte nogle timer fredag aften på at finde den forsvundne opskrift.

Slotsfruen, i skikkelse af slottets leder Louise Sebro, viste rundt og fortalte historier. Her er hun fanget i det store spejl i
riddersalen.
Belønningen for at gennemføre jagten, og finde alle posterne undervejs, var at få lov at smage retten i opskriften i slottets
kælder hvor køkkenet ligger. Skattejagten var nemlig udformet som et orienteringsløb, så man skulle finde alle posterne
undervejs for at gennemføre jagten, og nå frem til køkkenet og belønningen.
Det lykkedes vist for alle.
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I kælderen var der smagsprøver på retten i den forsvundne opskrift.
Lige som når de fine spiser var portionerne ikke så store, så mange havde valgt at følge opfordringen om at tage egen
madkurv med, og spise aftensmaden på medbragte tæpper i det grønne omkring slottet. Og det var vejret som sagt helt
perfekt til.

Mange af deltagerne havde fulgt opfordringen, og taget madkurven med.
Foto: KEJE.
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27 Første sommer i Vinge
Byrådet godkendte den 8. maj 2013 forslag til en helhedsplan for den nye by Vinge.
Planen sendes i høring fra 27. maj til og med 26. august, og vi modtager gerne kommentarer og input.
I slutningen af august vil alt materiale blive samlet i et inspirationskatalog, som sammen med helhedsplanen vil være
grundlaget for det videre arbejde med udviklingen i Vinge.
I høringsfasen kommer der til at foregå en række åbne arrangementer.
Arrangementerne annonceres i Lokalavisen, på frederikssund.dk/vinge samt på https://da-dk.facebook.com/ByenVinge.
Se Helhedsplan for Vinge (16 mb)
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28 Dialogmøder om "Borgernes Hus"
Byrådet har besluttet at der i 2013 skal gennemføres forundersøgelser omkring etablering af "Borgernes Hus".
Alle interesserede inviteres til at deltage i dialogmøderne som afholdes:

Mandag den 17. juni kl. 19.00 til 21.00 i Skibby Fritidscenter, Nyvej 7 B i Skibby

Tirsdag den 18. juni kl. 18.00 til 20.00 i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund.
Møderne holdes for at få ideer og inspiration til det kommende "Borgernes Hus". På møderne kan alle interesserede
borgere deltage i en aktiv dialog med repræsentanter fra Byrådet, og med fagpersoner fra områderne omkring husets
kommende indhold.
Cafémøder
Formen på møderne bliver "cafemøder". Det betyder at du som deltager cirkulerer rundt til de forskellige stande, hvor
du får informationer/fakta, og mulighed for dialog. Der vil være rig mulighed for at tale med personale fra hele området på
de forskellige stande (musikskole, bibliotek og kulturområdet i øvrigt).
Der vil være følgende stande på møderne:

Arkitektur

Teknik - herunder lokalplan, p-pladser, klima

Husets indhold: Musikskolen, bibliotek, koncerter/events, fleksible mødelokaler mv.

Udearealerne

Idéværksted: Kom med din ide til "Borgernes hus"

De unge i borgernes hus
Velkommen til en spændende dialog!
Fakta om "Borgernes Hus"
Forligspartierne aftalte i forbindelse med budgetaftalen for 2012-2015 at der skulle udarbejdes et egentligt
beslutningsoplæg vedrørende etablering af nyt/moderniseret hovedbibliotek.
Denne intention genbekræftes i budgetaftalen for 2013-2016. Partierne blev i denne forbindelse enige om at:

Borgernes Hus skal indeholde et visionært og fleksibelt hovedbibliotek til afløsning af det nuværende i
Jernbanegade 24. Et hovedbibliotek med vægt på oplevelse, information, formidling og læring.

Musikskolen skal være en integreret del af projektet.

Borgernes Hus skal indeholde mulighed for afholdelse af koncerter, events mv.

Borgernes Hus skal indeholde fleksible mødelokaler, fx til brug for foreninger, grupper, byrådsmøder mv.

I løbet af 2013 skal der ske en aktiv borgerinddragelse med henblik på at tilgodese de kommende brugeres
ønsker. Denne inddragelse sker med udgangspunkt i Kultur-, fritids- og idrætsudvalget.

Placeringen af huset skal ske på et nyt byggefelt i Bløden.

Hele parkområdet i Bløden skal indgå som en integreret del af projektet.

Parkområdet skal også fremadrettet kunne anvendes til byfester og andre events.

Parkeringsopgaven skal løses og indtænkes ved implementering af byggeriet.

Foreløbig arbejdstitel til projektet bliver "Borgernes Hus". Endeligt navn vedtages i Byrådet.

Byggestart for projektet vil være 2014, hvor der skal gennemføres arkitektkonkurrence, vælges vinder og foretages
udbud af byggeriet.
Den endelige organisatoriske model for projektets gennemførelse vil ske ved vedtagelse i Byrådet i første kvartal 2014.
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Som konsekvens af den forsinkede tidsplan fastholdes Pædagogisk Center Frederikssund (PCF) i første omgang på sin
nuværende lokalisering på Ådalens Skole. I forbindelse med endelig udformning af udbudsmaterialet, kan det besluttes
at PCF flytter til det nye "Borgernes Hus" når byggeriet forventeligt kan være afsluttet i løbet af 2016.
Som konsekvens af beslutningen om "Borgernes Hus" bliver udbygning af Kulturhuset Elværket sat i bero indtil
processen med nyt borgerhus er tilendebragt.
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29 Får du førtidspension efter gamle regler?
Fra den 1. juni 2013 og året ud kan alle der får førtidspension efter gamle regler, vælge at skifte til de nye.
For nogle førtidspensionister vil det være en fordel, mens det for andre ikke vil være det.
Førtidspensionister der fik tilkendt førtidspension inden 2003, kan nu vælge at skifte til de nye regler for førtidspension,
som blev indført i 2003. Hvis det gælder for dig, har du fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvor der står hvordan du
skifter.
Det er Folketinget som med skattereformen fra 2012 besluttede at alle der får førtidspension efter de gamle regler, kan
vælge at skifte til de nye.
Hjælp på borger.dk
Der er forskel på de nye og de gamle regler. For nogle vil det være en fordel at skifte, mens det for andre ikke kan svare
sig.
På www.borger.dk/omvalg kan du få hjælp og finde ud af hvad det vil betyde for dig hvis du skifter.
Her kan du:

logge på med NemID og se en beregning der viser hvad du får i førtidspension, hvis du skifter til de nye regler

læse mere om hvad du skal være opmærksom på, inden du beslutter om du vil skifte eller ej.
Hvis du vil skifte
Du skifter ved at udfylde og returnere den blanket, du har fået i brevet fra Udbetaling Danmark. Vær opmærksom på at du
ikke kan fortryde dit valg.
Ønsker du at skifte, skal du gøre det i perioden fra den 1. juni til den 31. december 2013.
Hvis du fylder 65 år inden den 1. februar 2014, skal Udbetaling Danmark dog have din blanket senest to måneder før din
fødselsdag.
Hvis du har brug for hjælp til din beregning, eller du har andre spørgsmål, kan du ringe til Udbetaling Danmark på telefon
70 12 80 61. Har du ikke mulighed for at ringe, kan du henvende dig i din kommune.
Se spørgsmål og svar om skift af førtidspension
- eller læs mere på www.borger.dk/omvalg.
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30 Ny direktør for teknik, miljø og erhverv
Claus Steen Madsen tiltræder den 1. august 2013 som ny direktør for teknik, miljø og erhverv i
Frederikssund Kommune. Dermed er en gennemgribende fornyelse af kommunens direktion
afsluttet.
Claus Steen Madsen er 55 år, uddannet cand. scient. adm., og kommer fra en stilling som
direktør for teknik, udvikling og kultur i Kalundborg Kommune. Der er således tale om en
erfaren direktør fra en af landets store erhvervskommuner, men alligevel kunne Claus Steen
Madsen ikke modstå udfordringerne i Frederikssund:
- Frederikssund Kommune har, med den nye by Vinge, landets største og mest ambitiøse
byudviklingsprojekt. Og med den kommende S-togs-station, motorvej og fjordforbindelse
samtidig noget at have ambitionerne i, siger Claus Steen Madsen, som i øvrigt er ved at tage
en masteruddannelse i strategisk byledelse.
Claus Steen Madsen er dog, som direktør for bl.a. erhvervsområdet i Kalundborg, mest kendt for resultaterne inden for
erhvervsudvikling og erhvervsservice:
- Jeg lægger stor vægt på, at kommunen har en udbredt forretningsforståelse. Ikke kun i forhold til de store, internationale
virksomheder, men også i forhold til de små og mellemstore virksomheder, som i høj grad er afhængige af en løbende
dialog med kommunen om f.eks. tilrettelæggelsen af kommunale opgaver, siger Claus Steen Madsen.
Frederikssund Kommune har for nylig ansat to nye direktører for henholdsvis velfærd, sundhed og arbejdsmarked samt
opvækst, uddannelse og kultur. Og det er en meget tilfreds kommunaldirektør, Ole Jacobsen, som med ansættelsen af
Claus Steen Madsen kan afslutte den gennemgribende fornyelse af kommunens direktion:
- Jeg er meget glad for, at vi også på teknik- og erhvervsområdet har kunnet tiltrække en stærk direktør. Claus Steen
Madsen er en kapacitet på erhvervsområdet, som har vist, at han kan levere resultater, og jeg er sikker på, at han er den
rette til at videreføre den positive udvikling i Frederikssund. Jeg ser frem til samarbejdet med Claus, og til at hele den nye
direktion kan trække i arbejdstøjet sammen, siger Ole Jacobsen.
Yderligere oplysninger
Borgmester Ole Find Jensen (21 61 56 90)
Kommunaldirektør Ole Jacobsen (21 48 72 55)
Direktør Claus Steen Madsen på (29 68 15 57)
Foto. Kalundborg Kommune.
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30 Udbud af rengøring
Byrådet besluttede på sit møde den 2. maj 2012 at genudbyde rengøringsopgaverne på kommunens institutioner og
ejendomme. Udbuddet blev opdelt i to delaftaler - én for kommunens geografiske afgrænsning øst for fjorden (delaftale 1),
og én for kommunens geografiske afgrænsning vest for fjorden (delaftale 2).
Udbuddet er gennemført som et offentligt udbud, jf. EU-udbudsdirektivet med "laveste pris" som tildelingskriterium.
Tilbudsgiverne skulle afgive tilbud på baggrund af en kravspecifikation med oplysning om rengøringsniveau og -omfang.
Efter offentliggørelsen den 20. marts 2013 var der i alt 17 virksomheder, der tilkendegav interesse i at deltage i
udbudsforretningen. Fem virksomheder valgte at afgive tilbud på delaftale 1 og syv virksomheder valgte at afgive tilbud på
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delaftale 2 inden for tilbudsfristen.
Gennemgang af tilbuddene og efterfølgende evaluering viste, at tilbuddet fra Forenede Service A/S er billigst på både
delaftale 1 og delaftale 2.
Byrådet har på møde den 29. maj 2013 godkendt indstilling om hensigt at indgå aftale med Forenede Service A/S omkring
rengøringsopgaverne i Frederikssund Kommune med opstart 1. august 2013.
I henhold til gældende regler skal der gå mindst ti dage fra underretning af tilbudsgivere, før parterne kan underskrive
kontrakt. Kontrakterne forventes underskrevet den 17. juni 2013.
Genudbuddet har givet en forventet besparelse på ca. 3,3 mio. kr.
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30 Stort overskud i regnskab 2012
Frederikssund Kommunes regnskab for 2012 er markant bedre end forventet ved årets start. Overskuddet er på 80,9 mio.
kr., hvilket er 137,9 mio. kr. mere end budgetteret, og kassebeholdningen er nu oppe på 204 mio. kr.
Det er overskud på stort set alle områder, der skaber det store samlede overskud i regnskab 2012. Enkelte poster bidrager
dog væsentligt til det gode resultat, bl.a. ekstraordinære indtægter på 17 mio. kr. i forbindelse med udlicitering af grønne
områder og mindreudgifter på familieområdet på ca. 20 mio. kr. Hertil kommer, at der ikke har været ubehagelige
overraskelser til f.eks. ekstraordinær snerydning m.v., hvorfor en pulje på 20 mio. kr. stort set kan lægges uberørt tilbage i
kommunekassen.
Borgmester Ole Find Jensen hæfter sig dog ved den generelt store økonomiske ansvarlighed i kommunens institutioner:
Der er generelt i 2012 vist økonomisk ansvarlighed ved, at merforbrug er imødegået af kompenserende besparelser Denne ansvarlighed skal alle i kommunen have stor ros for, siger Ole Find Jensen.
Kommunen har i 2012 haft anlægsudgifter på 90,7 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til tidligere år. Udgifterne
vedrører bl.a. købet af Thorstedlund til 10 mio. kr. og investeringer på børne- og ungeområdet på 36 mio. kr. Sidstnævnte
dækker bl.a. over store renoveringer på Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Marbækskolen samt køb af elektroniske
tavler på skolerne til 2,5 mio. kr. På kultur- og fritidsområdet er der afholdt anlægsudgifter for 4,6 mio. kr., bl.a. til etablering
af åbent bibliotek i Skibby, og på social- og ældreområdet er der brugt 13,9 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. til indretning af
plejecentret Østergården til servicefunktioner m.v.
Den positive økonomiske udvikling gennem de senere år har medført, at det har været muligt at nedsætte personskatten
fra 2013, ligesom dækningsafgiften for erhvervsejendomme nedtrappes fra 2014, således at niveauet er blandt de laveste i
hovedstadsområdet.
Opgaven er nu i at holde fast i det gode økonomiske grundlag således, at kommunen kan videreudvikles på et solidt
fundament. Samlet skal den store ansvarlighed og det gode arbejde, som alle har bidraget med for 2012 fremhæves. Det
er yderst vigtigt at opretholde dette fokus i 2013 og i de kommende år, siger Ole Find Jensen.
Yderligere oplysninger:
Borgmester Ole Find Jensen, tlf. 2161 5690
Kommunaldirektør Ole Jacobsen, tlf. 2148 7255
Økonomichef Mette Viksø-Nielsen, tlf. 2936 0819
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31 Havnefest i Østby
Det er efterhånden en fast tradition at det lokale skibslaug "Arne og Jørgen" inviterer til
havnefest i Østby - og i år er ingen undtagelse.
Lørdag den 15. juni kl. 12.00 indbyder lauget således til dette års fest, med salg af stegte
fjordål, håndpillede rejer, Østby-pandekager, kaffe, kage, pølser og øl.
Kl. 15.00 kan du få en sejltur med jollen "Arne og Jørgen", som det hele handler om, og kl.
18.30 er der gallamiddag med musik.
Der er gratis adgang til selve havnefesten, men deltagelse i gallamiddagen om aftenen koster
kr. 200,- og her er tilmelding nødvendig på enten bill@oestbyauto.dk eller kah@khbil.dk.
Hele overskuddet fra havnefesten går til drift og vedligehold af jollen.
Om jollen og lauget "Arne og Jørgen"
Båden blev fundet i Frederiksværk i 1999, og blev erhvervet af Fjordmuseet i Jyllinge - i dag
Roskilde Museum. I kraft af at være den sidst byggede træjolle til fiskeri på Roskilde Fjord var den nemlig klart
bevaringsværdig, men trængte til en omfattende renovering.
Det blev fritidsfiskerne i den lille jollehavn på Østby Hammer - Østby Havn - der sammen med museet dannede et
skibslaug, og kom til at stå for istandsættelsen af jollen. Den dag i dag er det stadig lauget der vedligeholder og sejler den
som et sejlende museum.
Efter en omfattende renovering blev jollen søsat lørdag den 27. juli 2001 og navngivet "Arne og Jørgen".
Båden er ude at sejle cirka 50 timer årligt - blandt andet ved det årlige træf mellem Fjordens Træbåde i Frederikssund
Havn. Det er tredje weekend i august.
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Skibslauget på fjorden ved Træf Fjorden Træbåde i august 2012.
Foto: KEJE.
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31 Kræfterne samles om Kina
Bycirklen tager nu skridt til at styrke samarbejdet om Kina på tværs af Hovedstadsregionen.
Særligt i de senere år har en række kommuner og regioner lavet samarbejdsaftaler med kinesiske partnere.
Derfor tager Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Bycirklen og erhvervsorganisationen Copenhagen Capacity nu
initiativ til en konference, der skal fokusere parternes mange Kina-indsatser således, at regionen har de bedste
forudsætninger for både at tiltrække kinesiske investeringer og fremme eksporten til Riget i Midten.
Tilgangen til Kina skal gentænkes
Konferencens forskellige parter kommer hver i sær med forskellige erfaringer, der skal deles og udvikles i fællesskab for at
skabe en indsats, der rykker i det store land. Det er konferencens mål at modne indsatsen, så initiativerne kan blive til
konkrete resultater.
Konferencen byder også på et opgør med den forsigtige danske myndighedstilgang til international erhvervsfremme og
den lægger op til et meget stærkere samarbejde mellem virksomheder og myndigheder.
Tid og sted
Konferencen holdes mandag den 3. juni 2013 kl. 11:00-15:00 i Festsalen på Københavns Rådhus.
Se program for konferencen, og pressemeddelelse fra Bycirklen.
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31 Lokalplan 053 for produktionsskolen i Skibby
Byrådet har den 29. maj 2013 vedtaget en lokalplan for Produktionsskolen i Skibby.
Den vedtagne plan har til formål at ændre anvendelsesmulighederne for produktionsskolen, så der åbnes mulighed for, at
skolens festsal også kan anvendes til offentlige kultur- og musikarrangementer og til private arrangementer.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for de arrangementer der afholdes, herunder sikring af et tilfredsstillende lydniveau i
forhold til naboejendommene.
Se lokalplan nr. 053.
Se den digitale annonce.
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31 Forslag til lokalplan for ridecenter i Over Dråby
Byrådet har vedtaget at fremlægge et forslag til lokalplan 060 og kommuneplantillæg 019 for ridecenter i Over Dråby i
offentlig høring.
Planerne har til formål at give mulighed for, at et eksisterende ridecenter kan udvides samt at udlægge ny vejadgang til det
udbyggede ridecenter, således at trafikbelastningen af Over Dråby landsby minimeres. Lokalplanforslaget fastsætter
samtidigt bestemmelser der sikrer, at de oprindelige, karakteristiske gule landbrugsbygninger mod gadekæret bevares.
Udvidelsen af ridecenteret giver mulighed for, at dette kan være vært for Special Olympics i 2014.
Se forslag til lokalplan nr. 060.
Se forslag til kommuneplantillæg nr. 019.
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Jazz og bogsalg på biblioteket
Mandag den 10. juni inviterer Slangerup Bibliotek til Jazzaften. Samme dag starter det årlige bogsalg på Slangerup og
Jægerspris Bibliotek.
Blå Mandag Jazzband
I samarbejde med folkene bag Snake City Jazzfestival inviterer Slangerup Bibliotek til jazz-aften hvor Blå Mandag
Jazzband vil spille humørfyldt, traditionelt New Orleans Jazz.
Mellem numrene vil der blive fortalt om jazz, og ikke mindst om de orkestre der gæster Slangerup i forbindelse med Snake
City Jazzfestival den 22. - 25. august. Der er således lagt op til en rigtig appetitvækker forud for sensommerens festival.
Programmet for Snake City Jazzfestival kan allerede nu fås på biblioteket eller ses på hjemmesiden
www.snakecityjazzfestival.dk/
Der er gratis adgang til denne aften, men tilmelding er nødvendig på 47 31 25 25 eller bibliotekerne@frederikssund.dk.
Bogudsalg i Slangerup og Jægerspris
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Personalet på Frederikssund Bibliotekerne arbejder hele tiden på, at samlingerne på de fire biblioteker fremstår aktuelle og
inspirerende. Derfor kasseres slidte og uaktuelle eksemplarer, og ender deres biblioteksliv ved bogsalg.
På Jægerspris og Slangerup Bibliotek vil der fra mandag den 10. juni til og med lørdag den 29.juni være salg af kasserede
materialer. Bogsalget foregår i bibliotekernes bemandede åbningstid.
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Willumsens Museum popper op i Borgerservice
J.F. Willumsens Museum bryder ud af de fysiske rammer og popper op forskellige steder i lokalområdet fra april til
september 2013.
Denne gang er turen kommet til Borgerservice Frederikssund Kommune, der vil få besøg af Pop-up Willumsen fra den 3.
til den 17. juni.
I samarbejde med en gruppe borgere fra Frederikssund Kommune har J.F. Willumsens museum udviklet en
museumssatellit, der på skift placeres forskellige steder i kommunen og fortæller om Willumsens kunstværker på en
sanselig og interaktiv måde for de lokale borgere.
Pop-up Willumsen, som projektet hedder, opstilles i første omgang på bibliotekerne i Frederikssund og Skibby, i
Rejsestalden i Jægerspris, på Frederikssund Hospital og i kommunens borgerservice.
Borgerne vil ikke kunne møde Willumsens originale malerier, skulpturer m.m. i museumssatellitten, da det på grund af
sikkerhedsmæssige årsager ikke er muligt at flytte kunstværkerne uden for museet.
Men de vil kunne opleve en sanselig og interaktiv formidling af Willumsen og hans kunstneriske produktion, iscenesat af
designer Birte Dalsgård i samarbejde med museumsinspektør Lisbeth Lund.

Pop-up Willumsen er udformet som tre informationstårne med luger, låger, kig- og følehuller, der rummer alt fra konkrete
kunstnerredskaber og materialeprøver, til mere abstrakte associations og duftobjekter, som brugerne kan interagere med
og gå på opdagelse i.
Indholdet i Pop-up Willumsen bygger på materiale fra museets righoldige arkiv, der bl.a. består af Willumsens notesbøger,
breve, avisudklip, anmeldelser, skitser/forarbejder og fotografier.
I arkivmaterialet blandes Willumsens egne udtalelser om kunstværkerne med stemmer fra datidens anmeldere, koner,
kunstnerkollegaer m.m., og brugerne af Pop-up Willumsen inviteres også til at bidrage med nye fortolkninger og
perspektiver på Willumsens værker.
Pop-up Willumsen er et formidlingseksperiment, der undersøger nye og mere brugerinddragende måder at formidle på.
Museets personale er derfor meget spændt på at høre borgernes reaktioner på projektet.6
2013 6

6

Spis, lyt og deltag
Workshop om helhedsplanen for Vinge
Kom og hør om helhedsplanen for Vinge, og deltag i workshoppen om fremtidens Vinge.
Frederikssund Kommune inviterer til fællesspisning i St. Rørbæk Forsamlingshus den 19. juni 2013 kl. 18.00.
Læs mere om workshoppen og Helhedsplanen for Vinge
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IT-hjælp til foreninger og virksomheder
Inden udgangen af 2013 er det slut med papirblanketter, konvolutter og frimærker når virksomheder og foreninger fx skal
indberette moms, starte virksomhed, ændre virksomhedsoplysninger eller sende en faktura til en offentlig myndighed.
Fremover skal alt ske digitalt, og derfor skal virksomheder og foreninger bruge Internettet.
Skiftet fra papir til internet kan være svært. Derfor kan små virksomheder og foreninger nu få IT-hjælp på biblioteket.
Hjælpen omfatter at:
Komme i gang med at bruge en computer
Få adgang til selvbetjening på nettet med en personlig elektronisk underskrift (NemID medarbejdersignatur)
Give fuldmagt til f.eks. din revisor
Modtage digital post som det offentlige sender til din forening eller virksomhed
Starte virksomhed og ændre oplysninger om virksomheden
Sende en elektronisk faktura til det offentlige
Indberette moms
Indberette syge- og barselsdagpenge
Ordning er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Kulturstyrelsen, og en lang række
biblioteker landet over. Det betyder, at eksempelvis virksomhedsejere og kasserere i foreninger fremover vil kunne gå på
biblioteket og få hjælp til digital indberetning.
I praksis foregår det ved at du henvender sig til biblioteket, og kort fortæller hvad man ønsker hjælp til. Sammtidig aftales
en tid hvor I kan mødes ved en pc, og få klaret problemet - altså hjælp til selvhjælp.
Det er vigtigt at understrege at biblioteket ikke yder rådgivning og sagsbehandling, der er udelukkende tale om at vejlede i
selvbetjening på nettet.
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Kom og hør om Sillebro Ådals udvikling og vær med til at skabe aktiviteter
Frederikssund Kommune inviterer til informations- og idémøde hvor nuværende og kommende projekter i Sillebro Ådal
præsenteres. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål, og komme med gode idéer til hvordan Ådalen kan aktiveres
inden for lokalplanens rammer.
Følgende aktiviteter er der rammer for at udvikle: Fitnessmiljøer, naturlegeplads, boldbane, sansehave, shelters med
grillplads og mountainbikebane.
På mødet vil der blive mulighed for institutioner, foreninger, borger m.v. at oprette en følgegruppe, som inddrages i
etablering og udformning aktiviteterne i Ådalen.
Mødet finder sted i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund:
tirsdag den 25. juni 2013 kl. 19-21
Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning er gået sammen om at genåbne og omdanne Ådalen, og har i den
forbindelse udarbejdet en lokalplan for området som sætter rammerne for udviklingen i Ådalen.
Sillebro Ådal skal blandt andet bruges til at opsamle regnvand, være byens grønne og rekreative kile og frem for alt, være
tilgængelig for alle.
Læse mere om Lokalplanen for Sillebro Ådal
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Referencebilleder til Ådalens aktiviteter.
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11 Første spadestik til cykelsupersti
Arbejdet med at anlægge cykelsuperstien rute 97 skal igangsættes.
Stien vil løbe langs S-banen fra Frederikssund igennem Egedal, Ballerup og Herlev og videre til København ad
eksisterende stier.
Rute 97 vil give pendlere en unik mulighed for at koble S-toget og cyklen, idet stien vil krydse S-togsstationerne undervejs.
Vi tager det første spadestik onsdag den 26. juni 2013 kl. 12.00.
Arrangementet finder sted på grænsen mellem Frederikssund og Egedal Kommuner, og de fire borgmestre langs ruten vil
være til stede.
Mødested på Snostrupvej i Frederikssund.
Program:

Kl. 12 mødes vi på stien, hvor Snostrupvej krydser S-banen

Vi går i samlet flok mod kommunegrænsen (ca. 500 m)

Borgmestrene holder taler

Første spadestik tages

Der serveres lidt let at spise og drikke
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11 Kulturprisen 2013
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget uddeler hvert år en kulturpris i Frederikssund Kommune.
Kulturprisen gives som anerkendelse og påskønnelse af en særlig indsats ydet af amatører indenfor det kulturelle område.
Kulturprisen kan tildeles en gruppe, forening, institution, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer, der har:

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

Taget initiativer og virket som igangsættere på det kulturelle område

Udvist kulturelt mod eller nytænkning

Ydet en bemærkelsesværdig indsats indenfor billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område
Alle kommunens borgere kan indstille kandidater til kulturprisen.
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13 Når mænd for stress
For mange er det at få stress nærmest tabu - ikke mindst for mænd. Man taler ikke om det, men holder det helst for sig
selv - med risikoen for store konsekvenser for helbred, arbejdsliv og familieliv til følge.
Det skyldes at mange mænd ser stress som et svaghedstegn, og netop derfor kan det være svært for nogle at erkende og
tale om at de føler sig stressede.
Derfor havde kommunens sundhedsafdeling inviteret forfatter, foredragsholder og generalsekretær for Stresstænketanken,
Thomas Milsted, til at tale om emnet i Kulturhuset Elværket onsdag aften. Her gav han mændene - og de kvinder der trods
alt også var kommet en del af, en større viden om værktøjer til, hvordan man håndterer stress.
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Thomas Milsted i Kulturhuset Elværket onsdag aften.
De fire S'er
Faresignaler på, at nogen i ens omgangskreds er ramt af stress er der da også nok af. De kan kort ridses op som
forandring i de fire s'er: Søvn, sex, spisevaner og sociale vaner. Det bliver med andre ord sværere at sove ordentligt,
lysten - eller ligefrem evnen - til sex forsvinder, appetitten ryger og man bliver mindre social.
I sig selv er kroppens stress-reaktion ellers ikke farlig. Den er faktisk en hensigtsmæssig, nedarvet
beskyttelsesmekanisme, som sætter os i stand til at reagere på en ydre trussel, og at klare en ekstra belastning, fortalte
Thomas Milsted. En pludselig opstået stresset situation er som sådan ikke farlig, og kroppen slapper hurtigt af igen.
Så stress er som udgangspunkt en overlevelsesmekanisme der gør at du kan reagere hurtigt. En mekanisme, der blev
designet for tusinder af år siden for at kunne reagere hurtigt og til tider kraftfuldt. For at dette kan lade sig gøre, producerer
organismen nogle præstationsfremmende stoffer. Disse stoffer betyder at du enten kan løbe hurtigere end du normalt ville
kunne, eller er stærkere hvis det er det der kræves i den faretruende situation.
Ikke en sygdom i sig selv
Stress er iflg. Thomas Milsted da heller ikke en sygdom i sig selv:
- Det ville jo ikke give mening at kroppen skulle blive syg for at overleve. Men stress kan på grund af stresshormonerne,
udvikle sig til sygdomme hvis stressen bliver langvarig. Disse sygdomme er typisk hjerte- /karsygdomme, for højt blodtryk,
sukkersyge, hovedpine, smerter osv. Stress kan også give voldsomme hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær.
Det farlige opstår altså når stress-påvirkningen bliver konstant.
- Her er det vigtigt at være ærlig over for sig selv, og finde forklaringen. Det således ikke noget at man får ændret sine
arbejdsopgaver og belastning på jobbet, hvis man i virkeligheden er stresset pga. en skilsmisse.
Langvarig virkning
Derfor er det om at opdage faresignalerne i tid, og reagere på dem. Ellers er det tilstanden kan få store konsekvenser, og
det kan tage rigtig lang tid at komme ovenpå igen. I værste fald bliver man aldrig rask, og fuldt arbejdsdygtig igen.
Og tilsyneladende er borgerne i Frederikssund opmærksomme på risikoen. I hvert fald var godt 100 tilhørere, heraf de
fleste mænd, mødt op til foredraget onsdag aften i Kulturhuset Elværket.

Foredraget onsdag aften var velbesøgt.
Foto: KEJE.
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13 Klubmøde trak forældre af huse
Knapt 300 forældre og næsten lige så mange børn og pårørende troppede onsdag aften op, da Frederikssund Klubberne
havde inviteret til det store årlige forældremøde i Græse Bakkebyhallen.
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Frederikssund Klubbernes leder, Nina Wittendorf Pedersen, byder velkommen til de mange deltagere.
Det flotte fremmøde falder godt i tråd med klubbernes generelle succes i kommunen. I løbet af de seneste år har de
trukket 28 % flere børn - trods faldende børnetal. Og den seneste forældretilfredshedsundersøgelse viser at der er meget
stor tilfredshed med klubtilbuddet.
Det var da også et spændende program klubberne havde sammensat. Foruden valg til forældrebestyrelsen bød det også
på foredrag bl.a. ved børne- og ungdomsforsker Søren Østergaard fra Center for Ungdomsforskning.

De knapt 300 forældre og bedsteforældre lyttede interesseret til foredragene, mens børn og pårørende legede udenfor
eller andre steder på skolen.
Snakker du med mor og far?
Temaet for Søren Østergaards foredrag var hvordan det går i det virtuelle rum i dag?
Et af hans spørgsmål, som fik smilet frem - måske i selverkendelse - hos de mange forældre, var hvor mange under der
snakker med mor og far. Iflg. Søren Østergaards studier, så er det kun 10 % af børnene som svarer "ofte". 43 % svarer
"nogen gange" mens hele 47 % svarer "sjældent.
Spørger man derimod forældrene om det samme, så mener 48 % at de ret ofte taler sammen.
En anden observation, som måske var en øjenåbner for nogen forældre, er at mere end halvdelen af alle forældre ikke er
klar over det når deres børn mistrives i forbindelse med en fritidsaktivitet.
Derfor sluttede han af med at udfordre forældrene til fremover at tænke over tre ting. For det første at være nysgerrige. For
det andet ikke at tro for meget, og endelig at forsøge at være i øjenhøjde, men ikke blive der.
Foto: KEJE.
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17 Sommeraktiviteter på J.F. Willumsens Museum
J.F. Willumsen tilbyder i år to sommeraktiviteter til kreative børn og voksne.
Hver onsdag i juli - undtagen den 10. juli - er der kreativt familieværksted fra kl. 10 til kl. 12, og igen fra kl. 13 til kl. 15.
Det koster 30 kr. at deltage, og der er plads til 25 på hvert familieværksted.
Er du mellem 10 og 14 år kan du fordybe dig endnu mere i kunst og kreative aktiviteter, når der er kunstuge på J.F.
Willumsen.
Der er fra den 9. juli til den 13. juli 2013 - alle dage fra kl. 10 til kl. 13.
Det koster 150 kr. at deltage.
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Hvis du er interesseret i at deltage i aktiviteterne, skal du tilmelde dig, enten ved at skrive til jfw@frederikssund.dk eller
ringe på tlf. 47 31 07 73.

Her kan du læse mere om J. F. Willumsens Museum.
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17 Sundhedsambassadører og ildsjæle i kommunens dagtilbud
Det var en rørt chef for kommunens dagtilbud, der modtag tilbagemeldinger fra sine 40 nyuddannede
sundhedsambassadører.
- Bare Byrådet, ledere og forældre kunne høre det her, sagde en rørt Paw Holze Nielsen, da 40
medarbejdere fra Kommunens dagtilbud gav tilbagemeldinger efter endt uddannelse som
sundhedsambassadører.
- Jeg hører glæde, inspiration, stor sikkerhed i forhold til en stor og vigtig rolle, viden om
værktøjer og arbejdsglæde, alt sammen med barnet i fokus, fortsatte han.
Chef for kommunens dagtilbud, Paw Holze Nielsen
Sunde børn leger bedst
Det overordnede mål med at uddanne en medarbejder fra hvert af kommunens børnehuse
(dagtilbud) til sundhedsambassadør er at forbedre sundheden og øge trivslen blandt børn i
dagtilbud.
- Og sundhed er ikke bare noget med mad, slår sundhedsambassadørerne fast. Den brede
definition på sundhed giver god mening, og mange faktorer spiller ind, blandt andet bevægelse,
hygiejne, fællesskab nærvær og trivsel.
- Der har været spændende at være her, og jeg glæder mig til at definere sundhedsbegrebet sammen med mine kolleger,
siger en af deltagerne.
Sundhed er et fælles ansvar, og de 40 ambassadører er klædt på, så de kan inspirere og motivere til arbejdet med
sundhed hjemme i børnehusene.
I mange tilfælde handler det om at arbejde videre med noget, der allerede er sat i gang, men der er ingen tvivl om at den
nye viden og de nye værktøjer har skabt et kæmpe engagement og vil sikre langt større fokus på opgaven.

Børnehusenes sundhedsambassadører
Den fælles platform, som medarbejderne har opnået i løbet af de i alt fem dages undervisning, vil fra efteråret 2013 blive
forankret i lokale netværk, hvor sundhedsambassadørerne kan inspirere hinanden med de gode initiativer som
børnehusene tager med udgangspunkt i sundhed.
To årlige møder for alle netværkene skal danne rammen for fælles faglige input og sparring.

48

- Jeg er glad for dette tiltag, siger formanden for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Tina Tving Stauning, for det er så
godt at få de gode vaner indarbejdet fra barnsben.
Foto: PWINT
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17 Lån bøger på nettet
Fredag den 14. juni åbnede ebib.dk for lånerne på Frederikssund Bibliotekerne.
Adgang til 4.000 bøger
Med den nye e-bogsportal, ebib.dk, får du som borger i Frederikssund Kommune adgang til cirka 4.000 e-bøger fra
landets største forlag. Der er både romaner og faglitteratur, og til alle aldersklasser.
Bag e-bogsportalen ebib.dk står en række af landets største forlag og distributionsforlaget Publizon. Fra start vil der være
adgang til cirka 4.000 e-bøger, og der vil løbende blive føjet nye titler til.
Supplement til eReolen.dk
Ebib.dk supplerer Frederikssund Bibliotekernes andet e-bogstilbud eReolen.dk, så der nu er et endnu bredere titeludbud.
Du vil have mulighed for at låne fire e-bøger om måneden på ebib.dk, og du kan komme ud for at skulle reservere ebøgerne. Det sidste er nyt i forhold til den udlånsmodel, som eReolen.dk bruger.
For at låne e-bøger på ebib.dk, skal man være registeret som låner på Frederikssund Bibliotekerne, have en PIN-kode og
bo i kommunen. Bøgerne kan læses online på PC og MAC, tablets og mobiltelefoner.
Ved lanceringen kan der downloades en app til iPhone og iPad til brug for off-line læsning, så der vil være mulighed for at
tage e-bøgerne med på sommerferie.
Android-brugere vil om kort tid kunne downloade en lignende app.
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18 Hæderstegn til Ole Find
Lørdag den 15. juni holdt Beredskabsforbundet sit årlige landsmøde på Hotel Nyborg Strand. Et af de faste
programpunkter ved årsmødet er uddelingen af forbundets Hæderstegn.
Hæderstegnet tildeles af Beredskabsforbundets præsident efter vedtagelse af dets landsledelse, og kan gives til:
1. Personer, som gennem længere tid har udført anerkendelsesværdigt arbejde inden for Beredskabsforbundets
arbejdsområde.
2. Personer, som på anden måde i særlig grad har gjort sig fortjent ved deres virke for redningsberedskabssagen i
Danmark.
3. Det kan endvidere i særlige tilfælde tildeles andre personer, der har gjort en indsats af betydning for
redningsberedskabssagen
I år havde beredskabsforbundet valgt frederikssunds borgmester, Ole Find Jensen, som modtager.

Borgmester Ole Find Jensen (A) får tildelt Hæderstegnet af præsident Bjarne Laustsen MF (A) og landschef Per Junker
Thiesgaard.
Stor støtte og tilhænger
Beredskabsforbundets præsident, Bjarne Laustsen MF (A), motiverede blandt andet tildelingen af hæderstegnet til Ole
Find Jensen med at han siden kommunesammenlægningen mellem Frederikssund, Skibby, Jægerspris og Slangerup har
været en stor støtte og tilhænger af Beredskabsforbundets frivillige arbejde.
- Du er bl.a. medvirkende årsag til at Det Supplerende Frivillige Beredskab i Frederikssund i dag råder over en fast base
på Højagergård, ligesom Det Supplerende Frivillige Beredskab i dag indgår som en væsentlig del af Frederikssund og
Halsnæs kommuners totale beredskab, sagde Bjarne Laustsen i sin tale, og fortsatte:
- Du har altid afset tid og rum til at deltage og vise dit engagement ved diverse udstillinger, besøg mv. som Det
Supplerende Frivillige Beredskab har deltaget i. Du har ligeledes vist din respekt og anerkendelse for det arbejde som Det
Supplerende Frivillige Beredskab har udført ved Eurofestival samt BF-Stævnet, som i 2012 blev begge blev afholdt i
Frederikssund. Ligeledes har du ikke underkendt at det også kræver økonomiske midler at drive et supplerende
beredskab.
- Derfor er det mig en stor glæde i dag at kunne overrække dig Beredskabsforbundets hæderstegn.
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Borgmester Ole Find Jensen flankeret af Beredskabsforbundets præsident Bjarne Laustsen (tv.) og landschef Per Junker
Thiesgaard (th).
Foto: Johnny Wichmann
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18 Vikingetiden er tilbage
Fra fredag den 21. juni går det løs igen: Vikingerne "hærger" byen med både vikingespiil og -marked.
Teater på Danmarks smukkeste friluftsscene
Frederikssund Vikingespil er verdens ældste vikingespil, og det mest traditionsrige udendørs teater i Danmark. Siden 1952
har friluftsscenen på Kalvøen i Frederikssund dannet rammen om det årlige vikingespil som veksler fra år til år, og
genskaber vikingetidens farver, mennesker og drama - bygget på den danske sagnlitteratur.

Den stemningsfulde friluftsscene på Kalvøen i Frederikssund danner rammen om årets vikingespil.
Hagbard og Signe
Årets vikingespil er skrevet af Anne-Marie Jørgensen & Ole Zester, og instrueret af Torben Sekov.
Odin har fået nok af Lokes dårlige opførsel og bortviser ham fra Asgård på ubestemt tid. For at gøre sig fortjent til at
komme tilbage, udtænker Loke en plan, der omfatter hans bedste egenskaber: Snyd, Bedrag, Bagtalelse og Svig.
Heimdal, som vogter broen fra menneskenes verden, Midgård, holder fast på, at Loke ikke må komme tilbage til Asgård.
Loke skal sørge for, at den jyske jarlesøn Hagbard, som er en dygtig kriger, skal dø og komme til Valhal for at blive en af
Odins einherjer. Valkyrierne har hidtil ikke været tilfredse med de krigere, som Loke har skaffet, men Hagbard vil være en
god fangst.
Hagbard drømmer om en smuk pige, og han kan ikke glemme hende. Hans mor tolker drømmen som et dårligt varsel.
Hun fornemmer, at en ond magt overvåger hendes søn.
Med årets handling er der igen i år lagt op til en uforglemmelig oplevelse for hele familien med spænding og dramatik,
drabelige fægtekampe, sværd der gnistrer, kvinder der slås, krig og kærlighed, lyseffekter og fakkeltog, og de traditionsrige
lurblæsere ikke mindst.
Vikingemarked
Danmarks hyggeligste familiemarked, afholdes i dagene fredag den 21. juni til søndag den 23. juni hvor inviterede
markedsfolk fra både ind- og udland gæster vikingeområdet på Kalvøen.
De bor i telte på vikingeområdet, og fra deres opstillede salgsboder sælges håndlavede varer der relaterer til vikingetiden.
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Tag hele familien med og gå på opdagelse i vikingemarkedets mange boder, lær at skyde med bue og pil, fægte, smede,
male et vikingeskjold, prøv islandske heste, oplev Det fortællende Teater og meget mere.
Der er tillige aktiviteter for børn og voksne i weekenderne 29. og 30. juni, 6. og 7. juli samt 13. og 14. juli.
Foto: KEJE.
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19 Dannermarked Kunsthåndværk 2013
Årets Dannermarked Kunsthåndværk afholdes lørdag den 29. juni 2013 kl. 11-16 i og omkring
Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris.
Et bredt udsnit af håndplukkede, dygtige kunsthåndværkere indtager igen i år gårdspladsen
foran kulturhuset med smukke, spændende, inspirerende og nytænkte kreationer. Se hele
listen af udstillere på Rejsestaldens hjemmeside.
Samtidig holder caféen inde i Stalden åbent, og her sælges blandt andet en god kop økologisk
kaffe, cremet caffe latte, fristende kage, læskende øko-saft og et godt glas vin.
Musik skal der til
Fra klokken 12.00 til 14.00 står Peter Jones & The Lazy Bandits klar på gårdspladsens scene
og leverer en kavalkade af Singersongwriter, Pop, Folk og Blues.
Workshop/mest for børn
Multikunstner Lailasilke deler inspiration og maletips ved workshopbordet, hvor små og store børn gratis kan kreere deres
eget maleri - lige til at tage med hjem.
Kunsthappening på parkeringspladsen
Ud over selve markedet vil der være en kunsthappening hvor de tilmeldte kunstnere stiller deres arbejdskraft gratis til
rådighed, og maler Rejsestaldens nye borde & bænke med hvert deres præg.
Happeningen afholdes kun ved tørvejr - så der er bestilt ekstra solrigt vejr over hele linjen.
Foto: AWIUM
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19 Vikinger i Sydbyen
Vikingerne er nu for alvor landet i Frederikssund med Roskilde Museums fund af den allerførste vikingebosættelse i
Frederikssund Sydby. Fundet er sandsynligvis en gårdbebyggelse bestående af flere langhuse og grubehuse.
I disse uger er Roskilde Museum i fuld gang med at udgrave nogle gårde fra yngre germansk jernalder og vikingetid ved
Østersvej i Frederikssund. Udstykning af byggegrunde på stedet betyder at sporene efter bosættelsen vil forsvinde, så
inden det sker bliver langhuse og halvt nedgravede grubehuse undersøgt af museets arkæologer.

Markering af stolpehuller viser et af de fundne langhuse i Sydbyen af Frederikssund.
Kom til åben udgravning
Roskilde Museum inviterer torsdag den 27. juni mellem klokken 13.30 og 15.30 alle interesserede til "åben udgravning"
ved ovennævnte udgravning. Her vil der være rig mulighed for at høre mere om arkæologernes arbejde med
udgravningen.
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19 Frederikssund Lydavis søger frivillige
Lydavisen bliver af i øjeblikket redigeret og indtalt af 16 frivillige, og udsendes hver uge til ca. 60 brugere i Frederikssund
Kommune.
Kunne du tænke dig at være en del af det frivillige team bag dette arbejde, så har Frederikssund Bibliotekerne brug for et
par friske oplæsere mere.
Man er oplæser én til to gange om måneden, og det foregår om onsdagen i tidsrummet fra 9.00 til ca. 12.00. Starttidspunkt
kan aftales individuelt, men lydavisen holder sommerlukket i juli måned.
Kunne du tænke dig at høre nærmere, eller vil du melde dig som oplæser, kan du kontakte bibliotekar Karsten Lolck på 47
35 21 56 eller klolc@frederikssund.dk. Du kan også ringe til Tine Lindgren på 47 35 10 43.
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19 Recovery viser vejen
Forandringens vinde blæser hen over socialpsykiatrien i Frederikssund hvor hele personalegruppen er under uddannelse
indenfor Recovery tilgangen.
Med dette initiativ er der mere end nogensinde fokus på at det er muligt at komme sig over en psykisk lidelse. For mange
er dette ikke en ny tankegang, men der vil altid være plads til forbedring.
Som led i arbejdet med Recovery-tankerne gæstede Mads Fabricius for nylig Kulturhuset Elværket for at fortælle om sin
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personlige historie, da han om nogen er en god recovery-histsorie.

Mads Fabricius fortæller om sin historie for cirka 80 fremmødte med tilknytning til socialpsykiatrien.
Skizofren ekstremsportsudøver
Som kun 15-årig blev Mads ramt af skizofreni, en alvorlig psykiatrisk diagnose.
Efter nogle svære år med sygdommen begyndte Mads på opfordring af sin behandler at dyrke motion, og i takt med at han
skruede op for sværhedsgraden af de sportslige udfordringer, opdagede han at det mentale arbejde sporten krævede af
ham, gjorde ham i stand til skridt for skridt at tage psykisk kontrol over sin sygdom og dermed sit liv.
Undervejs i denne proces blev Mads fuldtidsatlet, og han har bl.a.gennemført Ironman World Championship (Hawaii)
2008, Ultraman Canada 2010, har vundet Europa Cup i ultracykling 2010, og sat to danmarksrekorder i ultracykling.
Erklæret rask
Mads blev i 2010/2011 erklæret rask, og er et af de få tilfælde hvor alle symptomer på skizofreni er ophørt. Ved siden af
idrætsstudier og sport har Mads siden da brugt en stor del af sin tid på at holde foredrag om sin usædvanlige historie,
været aktiv i afstigmatiserings-kampagnen "En af os", og bl.a. startet sin egen kampagne: "Retten til at være rask".
Fremadrettet vil Mads kombinere en række nye sportslige udfordringer med undersøgelser af sammenhængen mellem
fysisk aktivitet og psykisk recovery, med det formål at kortlægge det kognitive arbejde der gjorde ham rask, og samle mere
stof til sit inspirations-arbejde med brugere og personale i psykiatrien.
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20 Heksene flyver på søndag
På søndag aften, den 23. juni er det Sankthansaften. Det betyder traditionen tro at du vil kunne opleve heksene blive
sendt til Bloksbjerg fra sankthansbål flere steder i kommunen.
Færgegården lægger for
Det kommunale museum, Færgegården, er et af stederne.
De historiske foreninger i Frederikssund og Jægerspris inviterer i samarbejde med Færgegårdens Venner, Jægerspris
Turistforening samt Roskilde Museum til sankthansbål fra kl. 19. Her kan du nyde en hyggelig aften i Færgegårdens
smukke omgivelser.
Hvis du ønsker at deltage opfordrer arrangørerne til at du tager madkurven med, og benytter lejligheden til at nyde den i
Havelaugets"flot anlagte have. Tag evt. et tæppe med til at sidde på.
Der er god plads på Færgegården, og børnene kan gå på opdagelse på Oldtidsvejen, i jægerstenalderhytterne m.m.
Program
Fra kl. 19 er der mulighed for, at spise sin medbragte mad i Færgegårdens smukke haveanlæg. Færgegårdens Havelaug
brygger kaffe og der kan købes øl og vand.
Kl. 20.45 er der båltale ved Knud B. Christoffersen, tidl. borgmester i Frederikssund.
Kl. 21.00 tændes bålet.
Gennem hele aftenen vil Niels Sømand underholde på harmonika, og spille til fællessang.
Vikingerne tænder bål
Traditionen tro tændes der også bål på Kalvøen efter vikingespillet. Det sker omkring kl. 22.30, og plejer at trække flere
tusinde mennesker.
Her er det borgmester Ole Find Jensen som holder båltalen.
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Sankthansbål på Kalvøen sidste år, med skibene på fjorden i baggrunden.
Se det fra fjorden
Du kan også vælge at stige om bord på dampskibet S/S Skjelskør i Frederikssund Havn kl. 19.00 og sejle en tur på
fjorden, for at opleve det hele fra søsiden.
Der sejles en tur sydpå i Roskilde Fjord fra Frederikssund til ud for Jyllinge og tilbage igen. Undervejs kan du se bålene
blive tændt langs med kysterne, og du kan studere fuglelivet på tætteste hold.
Den gamle dampmaskine er næsten lydløs, hvorfor man oplever naturen intenst.
Turen sluttes af netop ved Vikingespillets store bål.
Billetter købes på Turistbureauet, Havnegade 5, Frederikssund, og koster 125 kroner for voksne og 60 kroner for børn.
Foto: KEJE.
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20 Bycirklen bekræfter stærk Kina-relation, der kan åbne døre for danske virksomheder
Borgmestre fra de tre Bycirklen kommuner er netop kommet hjem fra Kina, hvor samarbejdet med den kinesiske millionby,
Wuxi, er fornyet for endnu en treårig periode.
En stærk lokal myndighedsrelation skal være med til at åbne døre for danske virksomheder i Kina.

Endnu engang blev borgmestrene mødt på højeste politiske niveau, da de i sidste uge rejste til den kinesiske by, Wuxi, for
at bekræfte det dynamiske bysamarbejde, der har eksisteret siden 2007. Også dette besøg har bekræftet, at Bycirklen
fortsat er en betydningsfuld samarbejdspartner for byen med over 6 millioner indbyggere.
- At Wuxis absolutte øverste beslutningstagere tager sig tid til at mødes med os er ikke en tilfældighed. De er stærkt
interesseret i at samarbejde med Danmark og drøfte såvel danske erhvervs- som velfærdsløsninger på nogle af de
enorme udfordringer, det kinesiske samfund står over for", siger borgmester i Ballerup og formand for Bycirklen, Jesper
Würtzen.
Det er netop erhvervsmulighederne i det kinesiske samarbejde, Bycirklen, i den kommende samarbejdsperiode vil satse
på.
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Indtil nu har samarbejdet haft fokus på at udvikle skole- og uddannelsessamarbejdet, hvilket har skabt mulighed for
Bycirklens børn, unge og lærere for at lave udvekslinger og samarbejdsprojekter med kinesiske børn og unge. Et
perspektiv der er blevet aktuelt med de seneste diskussioner om hvor vigtigt det er at danske børn og unge får en indsigt i
fremtidens globale konkurrence om arbejdspladser.
Regeringen lancerer netop i disse dage en omfattende handlingsplan for internationalisering på uddannelsesområdet for at
øge de danske studerendes udsyn og internationale kompetencer, styrke de danske uddannelsesmiljøer og gøre Danmark
til et attraktivt studieland for internationale talenter.
Uddannelsesminister Morten Østergaard kalder en øget internationalisering på uddannelsesområdet afgørende for de
studerendes muligheder for at udleve deres fulde potentiale og for Danmarks mulighed for at drage fuld nytte af
globaliseringens muligheder for at skabe job og vækst. Dette er ifølge Willy Eliasen, borgmester i Egedal, helt i tråd med
de tanker, der ligger bag Bycirklens indsats: - Et internationalt udsyn er vigtigt og også i stigende grad et krav for at kunne
begå sig på arbejdsmarkedet.
- Bycirklen har med dette samarbejde skabt en mulighed og ramme for at vores børn og unge kan blive rustet til fremtidens
verdensbillede. Jeg synes godt, vi kan være lidt stolte over, at vi tidligt har erkendt, hvor vigtigt dette perspektiv er. Nu er
tiden så kommet til, at vi også skal forsøge at udnytte vores samarbejde med Wuxi til fordel for vores erhvervsliv,
fortsætter Jesper Würtzen.
Under besøget i Kina havde borgmestrene bl.a. møde med en stor dansk virksomhed i Kina.
- Vi har hørt fra de danske virksomheder i Kina, hvor svært det ofte er for dem at komme i dialog med de lokale kinesiske
beslutningstagere. Vi har en stærk politisk relation til Wuxi, og vi skal forsøge at formidle denne unikke myndighedskontakt
videre til de danske virksomheder, som kan se muligheder i netop dette område af Kina, siger Willy Eliasen.

Før rejsen til Wuxi afholdte Bycirklen i samarbejde med Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Copenhagen
Capacity en konference for danske virksomheder, der netop skulle sætte fokus på, hvordan kommuner med kinesiske
samarbejdsrelationer og danske virksomheder sammen kan styrke lokal erhvervsudvikling og erhvervsfremmeaktiviteter
(eksportfremme og investeringsfremme) i Hovedstadsområdet.
- Bycirklen arbejder nu på en målrettet strategi, der skal skabe konkrete aktiviteter og resultater på erhvervssiden - både i
forhold til danske virksomheders muligheder i Kina, såvel som tiltrækning af kinesiske investeringer og erhvervsaktiviteter i
hovedstadsregionen, siger borgmester i Frederikssund, Ole Find Jensen.
Bycirklen har således indledt et strategisk samarbejde med Københavns Kommune og Region Hovedstaden for at
koordinere og styrke disse perspektiver.
For mere information, kontakt Kommunaldirektør Anders Agger, Ballerup Kommune agg@balk.dk, mobil 2069 1399
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20 Sikker håndtering af grillen
Ulykker og brande opstår, når vi håndterer grillen forkert. Få styr på reglerne og læs de gode råd, inden grillsæsonen for
alvor tager fat. Sund fornuft, forsigtighed og hensynsfuldhed er nøgleordene.
Trods det skiftende vejr er det ved at være sæson for at tænde op i grillen. Grillsæsonen er årsag til mange udrykninger for
brandvæsenet, og flere brandsårspatienter til landets brandsårsafdelinger.
Ulykkerne kan undgås ved at være påpasselige når vi tænder op og omgås grillen, siger viceberedskabsinspektør i
Forebyggende afdeling, Mik Hansen.
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- Ulykkerne opstår typisk ved, at grillen er placeret for tæt på materialer, der nemt kan brænde, ved forkert optænding,
eller ved at aske og gløder ikke er slukket ordentligt, når de bliver smidt ud.
Tjekliste
For at undgå skader blandt grillfolket, har Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab samlet en håndfuld gode
råd:

Anbring grillen i god afstand fra materialer der nemt kan brænde, som f.eks. stråtag, legehus, lyng og lign. Det kan
være tilladt at grille på åbne altaner men tjek ordensregler og vedtægter i din beboerforening før du tænder.

Tænd grillen med en elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke. Benyt aldrig benzin, sprit, bioethanol eller
lignende til optænding.

Rester af gløder og aske skal opbevares i en beholder som ikke kan brænde.

Grillen skal håndteres med omtanke, så hold særligt øje med små børn i nærheden af grillen, og vis hensyn til
naboer der kan blive generet af røgen.

Husk vand til slukning hvis ilden kommer ud af kontrol eller hvis nogen bliver forbrændt.
Hvis uheldet er ude
Er uheldet alligevel ude, skal du ringe til 1-1-2, hvis der opstår brand.
Ved lettere forbrænding - skyl med køligt vand til smerterne er væk.
Ved sværere forbrændinger - skyl med køligt vand og ring 1-1-2.
Læs flere gode råd, før du griller på www.fh-brand.dk eller www.beredskabsstyrelsen.dk
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25 Sommeraktiviteter for børn 2013
Du kan stadig nå at deltage i disse sommeraktiviteter:
Besøg på Nordisk Film tirsdag den 2. juli 2013
Mødested på Stationen i Frederikssund kl. 10. Pris 50 kr. Tilmelding på frss-filmklub@hotmail.com. Vi er tilbage ca. kl. 14
Danseballaden fra den 1. juli til den 5. juli 2013
Der er også enkelte ledige pladser til Danseballaden, som foregår på Elværket. Du skal tilmelde dig på
Kulturogfritid@frederikssund.dk
Det koster 200 kr. at deltage i Danseballaden.
Songwriter Campen den 5. og 6. august 2013 på Skibby Bibliotek
Tilmelding på kulturogfritid@frederikssund.dk
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25 Hjemmeplejen Vest kåret som årets praktiksted for social- og sundhedselever
Et særligt samarbejde og godt læringsmiljø
- Der er et godt læringsmiljø i Hjemmeplejen Vest. I gør et stort arbejde hver eneste dag. Alle har en rolle i forhold til at
uddanne nye kolleger, og der er ingen tvivl om, at I har et særligt samarbejde om at løse opgaven. Sådan sagde Irene
Buus, elevansvarlig og næstformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Frederikssund, da hun ved en reception på
De Tre Ege overrakte et indrammet diplom og en kurv med lækkerier til personalet.

Sektornæstformand for FOA Frederikssund Irene Buus, praktikvejleder Lone Ohlsson, social- og sundhedshjælper Helle
Andersen
Her får man al den støtte man har brug for
Det er social- og sundhedshjælper, Helle Andersen, der har indstillet Hjemmeplejen Vest som årets praktiksted. Helle
afsluttede sin uddannelse i marts 2013. Hun skrev blandt andet i indstillingen: - Man bliver taget godt imod, I er fantastiske
til at lytte, I viser omsorg, I tager jer tid til at guide, og I støtter og giver al den opbakning, man har brug for.
Helle Andersen sammen med stedets praktikvejledere og områdeleder Susanne Jørgensen
Praktikstederne er uundværlige
Irene Buus har direkte kontakt med eleverne, når hun hver anden torsdag kommer på skolen. Her får hun en fornemmelse
af, hvordan eleverne oplever praktikstederne.
- Praktikstederne er fuldstændig uundværlige for vores samfund, sagde Irene Buus, og det vil vi hædre dem for. Derfor
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opfordrer FOA Frederikssund og FOA Nordsjælland alle elever til at indstille de gode steder til kåring.
Deadline for indstillingerne er hvert år i marts, og årets praktiksted udvælges efter påske af tillidsmandsnetværket i FOA. I
år var Hjemmeplejen Vest og Solgården indstillet.

Fællestillidsmand og medlem af FOA´s tillidsmandsnetværk, Sanne Johansenog Helle Andersen
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26 Opsamling fra dialogmøderne om Borgernes Hus
Arbejdstitlen "Borgernes Hus" dækker over etableringen af et kulturhus med nyt hovedbibliotek, musikskole, mulighed for
afholdelse af koncerter og events og fleksible mødelokaler.
Byrådet satte i april 2013 arbejdet med Borgernes Hus i gang med en forundersøgelse - hvor blandt andet borgernes
ønsker til indholdet i et kommende kulturhus blev kortlagt.
Som en del af forundersøgelserne har der desuden været afholdt dialogmøder i Skibby Fritidscenter og i Elværket i
Frederikssund.
I Skibby var et fåtal borgere mødt frem, mens mødet i Elværket samlede omkring 100 borgere.
Byrådet vil bruge de mange ideer og udsagn fra møderne som et input i den videre proces.
I september måned gennemføres en interviewundersøgelse, og i første kvartal af 2014 vil det nye byråd tage stilling til den
endelige organisatoriske model for projektet.
Se sammenfatning af input til dialogmøderne den 17. og 18. juni 2013.
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26 Første spadestik på cykelsupersti
Ved middagstid onsdag den 26. juni tog borgmestrene fra Ballerup, Egedal og Frederikssund det første spadestik til den
nye Cykelsupersti. Det skete ved Snostrupvej, på kommunegrænsen mellem Frederikssund og Egedal.
Cykelsupersti
Cykelsuperstien er en cykelsti langs S-banen mellem Frederikssund Station og kommunegrænsen til Egedal. Fra
kommunegrænsen er det hensigten, at cykelstien over de næste år skal anlægges igennem Egedal, Ballerup og Herlev
Kommuner helt til København. Den samlede strækning fra Frederikssund til Herlev er godt 33 km.
Cykelstien bliver en del af konceptet cykelsuperstier, hvor hensigten er, at skabe gode muligheder for pendling på cykel i
region Hovedstaden. Derfor bliver der blandt andet lagt vægt på god fremkommelighed, komfort og sikkerhed.
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Borgmester Jesper Würtzen (A), Ballerup første an, med følge af Willy Eliasen (V) fra Egedal og Ole Find Jensen (A) fra
Frederikssund.
Forbedret trafikafvikling
Før spadestikket blev taget i treenighed talte alle tre borgmestre for de mange fremmødte.
Det var Frederikssund borgmester, Ole Find Jensen (A) som lagde ud. Han gav blandt andet udtryk for at der er tale om
en spændende projekt. Med slet skjult hentydning til borgmestrenes egen ankomst på Kinacykler påpegede han også, at
den nye cykelsti giver mulighed for at komme frem på cykel langs Frederikssundbanen på den cykel man måtte være i
besiddelse af.
- Og så får man mulighed for at nyde naturen, følge banen, og stige af og på toget alt efter hvilken dag man har foran sig.
Alt sammen noget der er med til at fremme cyklismen.
- Jeg er sikker på vi med dette projekt yder vores store bidrag til at forbedre den samlede trafikafvikling i
hovedstadsområdet.
Og så er det jo glædeligt at der er en fornuftig fordeling af udgifterne mellem kommunerne og Vejdirektoratet, da
sidstnævnte betaler 40 pct. af anlægsudgiften.
Begejstring for stien
Borgmester Willy Eliasen (V), Egedal Kommune, glædede sig også over den nye sti:
- Jeg har selv cyklet igennem landene langs Donau og oplevet de velordnede forhold og fine asfalterede stier. Med vores
nye cykelsupersti får vi også et unikt tilbud til egne borgere og turister, som jeg er sikker på vil blive taget vel imod.
- Og så regner jeg med entreprenøren på projektet, som er Druedalsvejens Entreprenørforretning, går i gang så snart vi
har taget spadestikket, og afleveret spaderne til jer.
Til sidst fik formand for Bycirklen, borgmester i Ballerup Jesper Würtzen (A), ordet.
Han er sikker på borgerne vil være glade for at komme ud til steder de ikke har været før, og få set den pragtfulde natur
der er langs stien.
- Jeg er overbevist om at der er flere borgere der kommer til at tage cyklen eller toget, eller veksle imellem dem. Det vil
aflaste trafikken, og give endnu flere sunde borgere.
Som en sidegevinst glædede Jesper Würtzen sig også over at den nye sti måske kan hjælpe lidt på trængslen i Tomskrydset i Ballerup, nu hvor flere forhåbentlig vælger bus og tog.
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De tre borgmestre tager første spadestik. Fra venstre ses Villy Eliasen, Egedal, Ole Find Jensen, Frederikssund og Jesper
Würtzen, Ballerup.
Foto: KEJE.
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26 Super Street tager form
Det er kun lige godt en måned siden Kingoskolen og Klub Toppen vandt DR's Super Street konkurrence. Allerede nu tager
projektet form.
Den 25. juni havde vinderne indbudt til informationsmøde sammen med DR. Det skete for dels at vise planerne for
området omkring Kingoskolen frem, men også for at drøfte dem med de fremmødte, og hente støtte fra såvel forældre
som det lokale erhvervsliv.
Initiatiativ og handlekraft
Formålet med DR's "Byg det op"-projekt, er at eksperimentere med nye mødesteder i det offentlige rum, og at vise at
arkitektur ikke er en finkulturel disciplin, men handler om de fælles rammer for vores liv.
"Med initiviativ, handlekraft og samarbejde kan man få meget til at ske lokalt for få midler" hedder det blandt andet
projektbeskrivelsen.
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Arkitekt Victoria Diemer Bennetzen fra KatoXVictoria præsenterer planerne for Super Street i Slangerup.
Projektet blev tirsdag aften præsenteret for de fremmødte i Kingoskolens Teatersal af Victoria Diemer Bennetzen, den ene
af de to medejere af arkitektfirmaet KatoXVictoria fra København. De har hjulpet med at tegne projektet.
Hun fortalte blandt andet at hun sammen med de unge selv har designet store dele af det, så det kan bygges af børn:
- Børnene har virkelig taget projektet til sig. Tre af dem har været på besøg hos os på tegnestuen, for de er de fødte
eksperter i hvordan et parkour-område og en skaterbane skal etableres.
Street Village, basket stadium m.m.
De seneste fire uger har arkitekterne således samarbejdet med syv ambassadører for de unge i klubben og på skolen.
Én af dem er Elias. Han fortalte at hvert af projekterne de har lavet kan bruge den pose penge der er til rådighed.
- Derfor har vi brug for mere lokal hjælp, fx i form af materialer og sponsorer. Og så skal vi selv bygge så meget som
muligt.

Elias (tv.) er selv skater. Her præsenterer han planen for et skater og pakouranlæg. Helt til højre ses projektets anden
arkitekt, japanske Kato.
Det samlede projekt indeholder blaadt andet en Street Village der er tænkt som et urban aktivt område for street sport som
skating, parkour og anden sport.
Også en basketbane - eller et basket stadium - er der planer om. Det tænkes skabt omkring den eksisternede basketbane,
hvor der konstrueres store stadium-lignende bænke i forskellige materialer med hængekøjer imellem. Og så skal basketog fodboldbanerne have hegn og nye mål.
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Alberte og Kasper viser planen for basketbanen med tilhørende bænke og hængekøjer.
I skolegården har de unge ønsket sig to supermål og en blomsterscene. Scenen blliver mobil, og fungerer som en blomst
der kan bruges til opvisninger eller bare til at hænge ud på.

Alberte og Israa præsenterer boldbane og scene
Bevægelse i højsædet
De nye aktivitetsarealer skal få børnene til at bevæge sig mere både i skoletiden og i fritiden fortalte skoleleder Jens
Fenger Nielsen, der samtidig understregede at arealerne skal fungere som mødested for alle lokalsamfundets børn, unge
og andre der har lyst til at komme forbi.
- De nye områder appellerer til at de unge bevæger sig noget mere. Ved at bruge kroppen sætter læring sig bedre fast,
påpegede han.
- Og så kommer mulighederne til at ligge lige uden for døren, så vi får nem adgang til dem i skoletiden. Noget vi får glæde
af med den måde vi skal tilrettelægge undervisningen fremover med den nye skolereform.
- Endelig ønsker vi at lave noget der kan tilpasses i årene fremover, så vi følger med behov og udvikling, og fastholder de
unges lyst til at bruge anlægget og bevæge sig.
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Morten Jakobsen, souschef i Klub Toppoen (tv.) og skoleleder på Kingoskolen Jens Fenger Nielsen.
Stram tidsplan
Ud over brhovet for hjælp fra forældre og det lokale erhvervsliv, så er der også en stram tidsplan.
- Den er en udfrodring, da vi skal have det klar allerede til september, fortalte Victoria Diemer Bennetzen.
Men det skræmmer ikke Jens Fenger Nielsen:
- Det er lidt sindsygt at skulle nå alt det her på to måneder. Men det er også vildt spændende.
Giv en hånd
Har du tid og lyst til at hjælpe projektet på vej, så hold dig ikke tilbage.
- Super Street er en oplagt chance for at skabe et sted for de unge at udfolde sig på, og det handler om at arbejde
sammen i Slangerup, påpegede Morten Jakobsen fra Klub Toppen.
Det vil muligt at følge med i projektet på Super Streets facebook-side, og har du lyst til at melde sig som frivillig hjælper, så
skal du blot skrive til superstreet@frederikssund.dk. Så bliver du kontaktet når der er brug for dig.
Foto: KEJE.
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26 Årets flittigste kulturpassere
Traditionen tro bliver skoleåret - og dermed også Kulturpasåret - rundet af med at finde de tre flittigste brugere af
Kulturpassets tilbud.
Kulturpasset har været tilbudt til eleverne i fjerde klasse i syv år nu, og i år havde knapt 400 børn aktiveret deres
Kulturpas. Dermed fortsætter antallet af deltagere med et stige.
Kulturpas fortællinger
Som noget nyt har brugerne i år vist deres deltagelse og flittighed ved at skrive deres personlige fortællinger om de steder
i passet de har besøgt. Det har rigtig mange deltagere gjort, og en del af disse beretninger er blevet samlet i et lille hæfte
der blev uddelt ved præmieoverrækkelsen tirsdag.
Tre vindere
Årets vindere blev som sagt fundet blandt de flittigste, og præmierne blev overrakt af borgmester Ole Find Jensen ved et
arrangement tirsdag eftermiddag i haven bag Frederikssund Museum Færgegården.
Vinderne var Alexander Holm, Siri Gadgaard og Christian Bredsgård.
Præmien til alle tre vindere bestod i et Fjordlandskort på 500 kroner, en langstilket hvid rose samt et diplom.
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Årets vindere fra venstre: Alexander Holm, Siri Gadgaard og Christian Bredsgård. De er her flankeret af borgmester Ole
Find Jensen (A) og formand for Kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Grethe Olsen (F).

Med Kulturpasset følger også en yoyo som tiden kan "fordrives" med, når der ikke lige er tid eller lejlighed til at besøge
nogen af attraktionerne i passet. Her er det den ene af årets vindere, Christian Bredsgård, som demonstrerer sine evner
med yoyo'en.
Foto: KEJE.
27 Blå Flag - klap en krabbe
Kom og klap en krabbe. Tag far, mor eller dine bedsteforældre med eller kom selv. Der er fiskenet og madding til låns.
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Her kan du sammen med naturvejleder Yuri Tümmler fra Naturværkstedet Fasangården:
Fange krabber
Se hvad der ellers er af liv i fjorden
Lære at se om det er en han eller en hun krabbe, som du har fanget
Og meget andet spændende
Arrangementerne er i forbindelse med Blå Flag naturformidlingsture, og finder sted på stranden ved Kulhuse flg. tre dage:
Onsdag den 3. juli
Torsdag den 4. juli
Fredag den 5. juli
Alle dage fra klokken 10.00 - 14.00.
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27 Ungdomsskolen rykker til Prag
På lørdag begiver 25 drenge fra Ungdomsskolen sig ud på en cykeltur på 1.000 km fra Skibby til Prag.
Der er afgang kl. 9.00 fra P-pladsen ved skolens Skibby afdeling på Nyvej 7 B, når borgmester Ole Find Jensen sender
holdet af sted. Ni dage senere står de af cyklerne i Prag. Hver dag cykles der fra 70 til 150 km.
Sjette gang
Det er sjette gang ungdomsskolens elever tilbagelægger de 1.000 km, så når dette Tour de Prag-hold er kommet hjem
efter et par afslapningsdage i Prag, har hele holdet sammenlagt kørt mere end jorden rundt, det er da også noget der gør
indtryk på forældre, søskende, bedsteforældre, venner/veninder.
Uden en vis stædighed og udholdenhed kan man ikke deltage på holdet, fortæller Kim Gildberg, der er afdelingsleder ved
Ungdomsskolen.
- Når vejret viser sig fra den våde og blæsende side kan det godt være svært at sætte sig i sadlen og vide at man først er
hjemme efter 70 km. Men et godt sammenhold og en stor portion hygge, samt en god sportsdirektør har gjort, at, alle der
startede på holdet stadig hænger på. Der er i år tre deltager som kører turen for tredje gang, og ti som kører turen for
anden gang. Og så er der grundstammen på tre personer der har været med alle seks gange. Et stort, godt og rutineret
hold.
- I år har der også været to forældre med hele vejen fra planlægning til slut. Uden dem ville dette ikke have kunne lade sig
gøre, siger Kim Gildberg.
Siden februar 2013 og frem til i dag har cykelholdet bygget på deres cykler samt trænet op til tre gange om ugen.
Kræfter og gå på mod
Turen viser at de stadig er krudt og kræfter i ungdommen.
- Det har været en rigtig god oplevelse at se de unge forbedre sig, og ikke mindst glæde sig til den lange tur som lige om
lidt skal til at begynde, siger Kim Gildberg, der selv skal køre den store følgebus, som sørger for alt det praktiske.
- Holdet er i god form, og vi kan se at deltagere har forbedret deres kondi væsentligt siden vi begyndte i de kolde
vinterdage.
Hvis du vil vide mere om projekt "Tour de Prag" kan du se turens rute, deltagere og meget mere på en hjemmeside som er
oprettet til formålet. Der vil også komme rejsedagbog, daglige reportager og billeder fra turen på www.tourdeprag.dk.
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27 Tyveri på museet...
og andre spændende sommeraktiviteter for børn på Frederikssund Museum, Færgegården
Frederikssund Museum, Færgegården byder på en række forskellige spændende, lærerige og sjove ferieaktiviteter for
børn i sommerferien.
Tyveri på Museet!
Løs den spændende kriminalgåde "Tyveri på Museet" hvor det er lykkedes en listig tyv at
stjæle et værdifuldt maleri fra museets samling, og nu har kriminalkommissær Severin
"Rollo" Holm brug for din hjælp til at fange tyven.
Tyven har efterladt spor rundt omkring i udstillingen og udstyret med lup, målebånd og
lygte vil du komme tættere på at fange tyven, for hver gåde du løser.
Et "gudegodt" værksted
Du kan også prøve museet sommerværksted "Et gudegodt værksted". På museet har de
mange fine genstande udstillet. Nogle af dem har været brugt som smykker, og nogle som
lykkebringerer eller gudefigurer.
Nu har du chancen for at lave din helt egen lykkebringende amulet eller gudefigur.
Bliv inspireret af de udstillede genstande genstande, og vær kreativ i museets "gudegode"
værksted. Her kan du bruger løs af din fantasi, og skabe din helt egen lykkebringer - som
passer til lige netop dine behov..
Tid og sted
Begge aktiviteter finder sted fra 2. juli til 11. august i Frederikssund Museum, Færgegårdens åbningstid.
Entréen for børn på 0-17 år er gratis når entré (25. kr. for voksne) er betalt.
Kom "backstage" og mød museets konservator
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Fra onsdag den 17. juli til lørdag den 20. juli kan du komme "backstage" og møde museets konservator - en ægte
"museumsnørd".
Til hverdag sidder hun i sit laboratorium iført hvid kittel, briller i panden, mikroskop og undersøger fortidens skatte. Men nu
har du muligheden for høre hende fortælle om sit spændende arbejde mens du selv forsøger dig som konservator og
arkæolog.
Tid og sted
Du kan prøve at være konservator den 17. til 19. juli kl. 11-14 samt lørdag den 20. juli kl. 11-15.
Der er gratis entré.
2013 6

27 Byvandring i Slangerup
Slangerup er en af Danmarks ældste købstæder med en 1.000-årig spændende, og til tider dramatisk, historie.
Det tænker man normalt ikke på, når man i dag besøger den lille by med den store og imponerende renæssancekirke der
blev indviet i 1588.
På en byvandring, arrangeret af Færgegårdens Venner, fortæller Henny Bøgh om byens historie, mens man vandrer
gennem den gamle bydel, hvor gadenettet stort set er uændret fra middelalderen og selv om det efter adskillige bybrande
er småt med rigtig gamle bygninger, befinder man sig trods alt i middelalderbyens hjerte.
Der bliver også lejlighed til at besøge kirken, hvor Danmarks store barokdigter, Thomas Kingo, der er født og opvokset i
Slangerup, har været sognepræst fra 1668 til 1677.
Tid og sted:
Byvandringen gennemføres tirsdag den 2. juli, kl. 19.00.
Start ved Den gamle Smedje, Kongensgade 23 i Slangerup. Det er gratis at deltage.
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27 Blå Flag - cykeltur på Fjordstien
I forbindelse med Blå Flag afholder Frederikssund Kommune den anden af seks naturformidlings ture.
Turen finder sted tirsdag den 2. juli 2013kl. 17.00 til 19.00, og er en guidet cykeltur på den nye strækning af Fjordstien.
Her vil skovfoged Troels Karlog og Landskabsingeniør Berit Mogensen fortælle om stiens tilblivelse, og naturen omkring
Fjordstien.

Mødested: Havnen på Skovvejen ved Østskov kl 17.00. HUSK Cykel!
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28 Brugerne af de socialpsykiatriske mødesteder samles i Jægerspris og Frederikssund
Den nye struktur for de åbne væresteder implementeres, så der fremover bliver satset på to fyrtårne. Det ene fyrtårn er
beliggende på Parkvej i Jægerspris og det andet på Kilde Allé i Frederikssund.
Tilbuddet er til personer over 18 år med psykosociale problemstillinger, sindslidelser eller senhjerneskade, hvor der blandt
andet er mulighed for socialt samvær og hvor nye netværk kan etableres. Herudover tilbyder de socialpsykiatriske fyrtårne
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en række andre aktiviteter, der er støttende og motiverende for borgernes udvikling. De socialpsykiatriske fyrtårne er
omdannet fra traditionelle aktivitets- og samværstilbud til egentlige støttecentre med et væsentligt fokus på borgernes
udvikling og trivsel.
Ved budgetvedtagelsen for 2011 valgte kommunen at lukke to af de fire socialpsykiatriske mødesteder.
I budgetaftalen indgik samtidig at der for en toårig periode skulle oprettes to lokale samlingssteder i kommunale bygninger
i Skibby og Slangerup med henblik på at understøtte brugernes motivation til gradvist at tage de to fyrtårne i anvendelse.
De nuværende brugere bydes fremover således alene velkomne i fyrtårne i Jægerspris og Frederikssund.
Samlingsstederne i Skibby på Nyvej og Kingo i Slangerup lukkes den 1. juli 2013 da der ikke længere er budget til driften.
Social- og borgerservicechef Peer Huniche udtaler sig i den forbindelse:
- Frederikssund Kommune har fortsat en bred vifte af socialpsykiatriske tilbud, som vi kan være stolte af. Det er klart at de
nuværende brugere af samlingsstederne i Skibby og Slangerup er skuffede over nedlukningen, men muligheden for at
benytte de socialpsykiatriske tilbud i Jægerspris og Frederikssund, undervisningscentret på Kilde Allé samt de mange
tilbud som idrætsforeningen Vikingerne tilbyder, er fortsat til stede.
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