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Hotline giver hjælp til selvbetjening
Fra den 1. april 2014 bliver det muligt at få hjælp til at bruge en lang række digitale selvbetjeningsløsninger.
Fredensborg, Furesø, Frederikssund, Sorø, Holbæk og Roskilde kommuner åbner en telefonlinje, hvor medarbejdere
sidder klar til at hjælpe borgerne.
Den tværkommunale Hotline på 46 31 30 20 har åbent mandag-torsdag fra kl. 15-21 og fredag fra kl. 15-18.
Hotlinen bemandes af et tværkommunalt team af erfarne borgerservicemedarbejdere.
Formålet med hotlinen er at guide borgerne i brugen af de digitale selvbetjeningsløsninger, men hotlinen kan også give
svar på generelle spørgsmål. Hotlinen tilbyder ikke konkret sagsbehandling, men hjælp til selvhjælp.
Digital selvbetjening er den mest fleksible, den hurtigste og billigste måde at komme i kontakt med sin kommune på, hvis
man for eksempel vil søge plads til sit barn i en børnehave, melde flytning eller anmode om at blive viet.
De digitale tilbud betyder at borgerne kan komme i kontakt med kommunen, når de har tid og lyst - og ikke er afhængige af
de normale kontortider.
- De mange digitale selvbetjeningsløsninger er et godt tilbud til de borgere, som kan betjene sig selv på internettet.
Hotlinen er et ekstra tilbud til dem som selv når langt, men måske lige mangler den sidste hjælpende hånd for helt at
komme i mål med at bruge den konkrete løsning, siger Peer Huniche, fagchef i Frederikssund Kommune. Han
understreger at der selvfølgelig fortsat er mulighed for at møde op i Borgerservice på Torvet 2, hvis man har brug for
personlig vejledning.
Borgerservice i Frederikssund kan indenfor normal åbningstid kontaktes på telefon 47 35 10 00.
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Reager med kærlighed
Onsdag den 26. marts på Kingoskolen i Slangerup blev en særlig aften for alle - også for Peter Mygind. På et velbesøgt
foredrag med latter og alvor opstod det magiske øjeblik vi alle håber på at opleve mindst én gang i livet.
En dame i sensommeren af livet kom nemlig efter foredraget op til Mygind med hans bog; Myginds Mission - der findes
ikke onde mennesker i hånden, og fortalte ham at ikke alene havde hun læst hans bog to gange, hun sagde også følgende
til Peter:
- Hvis folk dog bare havde haft din bog og snakket om dine erfaringer dengang jeg gik i skole, så ville min generation have
levet et meget bedre liv.
Peter Mygind, er kendt for antimobning, men hans foredrag onsdag aften var MEGET MERE END MOBNING. Mygind har
foldet sit mobbebudskab helt ud.
Lev det gode liv
For Mygind handler det om, at vi skal leve det gode liv, bla. ved at vi snakker om social ansvarlighed, og reflekterer over
de valg vi træffer i livet - især når vi møder andre mennesker, eller står overfor en konflikt.
Når uretfærdigheder rammer vores børn, bliver vi naturligt frustrerede og vrede, men Peter Mygind opfordrede os til at
trække vejret dybt fem-seks gange inden vi reagerer, og huske på at reagere med kærlighed og overskud i stedet for at
tage ladegreb på det verbale haglgevær: Der kan jo være en anden version/perspektiv af den historie som vores børn
kommer hjem med. På den måde lærer vi vores børn at forsvare de svage, så de også reagerer med overskud og
kærlighed i konflikter.
Peter Myginds budskab var altså klart: Vi har ikke alene ansvar for vores egne, men også for at spørge os selv, og vores
børn, om der er mennesker omkring os som kan have brug for lidt hjælp til at komme ind i fællesskabet? På den måde er
vi alle med til at tage fælles ansvar for vores fællesskab.
Mygind mindede os også om at det forpligter at være i toppen af hierarkiet, også som barn. At være leder forpligter. For
som han siger:
- Det gælder om at få et fællesskab og et samarbejde til at fungere, hvad enten det er en skoleklasse, en familie eller en
arbejdsplads. Derfor bør alle tage fælles ansvar for vores fællesskab.
150 begejstrede deltagere
Mere end 150 mennesker havde taget tid ud at deres travle hverdag, og lagt vejen forbi Kingoskolen i Slangerup. Både
voksne, børn og unge var mødt op til foredraget, og de var ikke gået forgæves.
Folk var meget begejstrede, og Peter Mygind stillede venligt op til fan-fotosession med folk, skrev autografer til alle som
var interesserede og snakkede længe efter foredraget med folk.
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Gakkede historier på Skibby Bibliotek
Arrangementet "Gakkede historier med HansHistorier" kommer til Skibby Bibliotek lørdag den 5. april klokken 11.00 til
12.00.
Hans kommer og fortæller for alle børn mellem fem og ti år og deres voksne. Billetterne kan bestilles på bibliotekernes
hjemmeside, så det er bare med nu at sikre sig muligheden for en skæg og sjov formiddag på Skibby Bibliotek.
Hans fortæller nemlig sine helt egne pudsige, fantasifulde, sjove og gakkede nye historier om blandt andet Rockerkaninen.
Den frygtelige og berygtede kanin der terroriserer hele kvarteret, og som alle prøver at undgå med stor humor og glimt i
øjet. Og man ved aldrig med de gakkede historier når først Hans begynder at fortælle.
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Borgerrådgiver ansat
Efter at Økonomiudvalget i Frederikssund i februar besluttede at etablere en
borgerrådgiverfunktion, har kommunen nu fået sat navn på den medarbejder der
skal rådgive og vejlede borgerne gennem det kommunale system.
Valget er faldet på Bente Jersie Jensen, som er 46 år, cand. jur., og kommer fra en
stilling som juridisk konsulent i Udbetaling Danmark.
Før da har Bente Jersie Jensen bl.a. arbejdet i Det Sociale Nævn og Det
Familieretlige kontor i statsamtet samt i Hillerød og Hørsholm Kommuner.
Om sin nye rolle som borgerrådgiver siger Bente Jersie Jensen:
- Jeg glæder mig meget til at få den direkte og personlige kontakt med kommunens
borgere. Min opgave er at hjælpe dem rundt i det offentlige system, sikre at de får
en korrekt og rimelig behandling, og sikre at vores kommunikation med borgerne er
forståelig. Og så er det afgørende at de erfaringer jeg får gennem kontakten med
borgerne bliver brugt til at skabe en generelt bedre borgerservice i kommunen.
Bente Jersie Jensen blev valgt i et bredt felt af meget kvalificerede ansøgere, og
borgmester John Schmidt Andersen er ikke i tvivl om at Frederikssund har fundet den helt rigtige:
- Bente har ikke alene en meget dygtig jurist med en masse relevant erfaring. Hun har også, i kraft af sit engagement og
empati, de helt rigtige personlige forudsætninger for at blive en rigtig god borgerrådgiver, siger John Schmidt Andersen.
Bente Jersie Jensen tiltrådte som borgerrådgiver den 1. april 2014, og hendes første opgave bliver at udarbejde et forslag
til retningslinjer for borgerrådgivervirksomheden til økonomiudvalgs- og byrådsmøderne i april måned, hvorefter hendes
dør, telefon og mail vil blive åbnet for kommunens borgere.
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Årets eksperter i selvudvikling
Hvert år bliver en gruppe unge visiteret og tilknyttet Støttecentret Spiren i Jægerspris. Spiren er et særligt socialpsykiatrisk
tilbud til unge mellem 18 og 25 år.
De unge tilbydes blandt andet undervisning i selvudvikling. Her trænes de i at se deres problemer i et anderledes lys ud fra
det positive livssyn. Det foregår i tre moduler, og forløber over halvandet år.
Vi har rigtig mange gode resultater, fortæller funktionsleder Charlotte Binder.
Og erfaring viser, at mange unge kommer videre med deres liv på en mere positiv måde. Mange i uddannelse og job.
De unge mennesker som har gennemført undervisning er blevet fejret med en middag i Spiren, og har i den forbindelse
fået overrakt diplom og hue.

Fra venstre: Kennet Sørensen, Lasse Jensen, Pernille Jensen, Kristian Høegh og Ronni Salqvist
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Guldmedalje til Danmark ved alpin skistævne
Jimmi Svendsen fra idrætsforeningen TEAM 2010 har været udsendt af Special Olympics Danmark til stort internationalt
alpin skistævne i Norge. Arrangementet blev afholdt i Oslo på Oslo vinter park Tryvánn.
Der var deltager fra Norge, Sverige, Østrig, Schweiz, Italien og selvfølgelig Danmark. Her kørte Jimmi sig ind på en flot
førsteplads og vandt dermed guld til Danmark. Stort tillykke til Jimmi.
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Mød Yahya Hassan på Frederikssund Gymnasium
Frederikssund Gymnasium og Frederikssund Bibliotekerne står i samarbejde for arrangementet torsdag den 24. april kl.
10.00 til 11.30.
Yahya Hassan debuterede i oktober 2013 med den sprængfarlige og nyskabende digtsamling "Yahya Hassan".
I løbet af 14 dage solgte bogen 40.000 eksemplarer og Yahya Hassan gik fra stort set ukendt til at være kendt af de fleste,
og han modtog i 2013 debutantprisen for sin digtsamling.
Sæsonens bog
Frederikssund Bibliotekerne har valgt bogen "Yahya Hassan" til "Sæsonens bog" i månederne april-juni.
Digtsamlingen handler om ham selv, hans opvækst, det han har gjort, og det han har oplevet.
- Det er min historie. Der er ikke så meget at rafle om. Ærlighed var præmissen. Og det er så blevet en digtsamling og
ikke en selvbiografi, for det er poesi, jeg føler indeni.
- Det er det univers, jeg tænker i. Det er det, der påvirker mig, siger Yahya Hassan, der er begyndt på Forfatterskolen i
september 2013.
Yahya Hassan er af palæstinensisk oprindelse, han er opvokset i Aarhus V., og han fylder 19 år til maj.
Der har allerede været stor interesse for billetter til dette arrangement, men det er stadig muligt at købe billetter á 50 kr. via
bibliotekernes hjemmeside eller ved fremmøde på dit bibliotek.
Der er fri entré for studerende på Campus.
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1001 nats eventyr
Onsdag den 9. april går det løs med Ungdomsskolens årlige musical på Frederikssund Gymnasium. Musicalen er i år
bygget op over den persiske eventyrsamling 1001 nats eventyr. Årets forestilling er samtidig instruktør Gunhild Brethvads
sidste, da hun har valgt takke af efter otte år i instruktørstolen.
Og som det altid har kendetegnet de musicals Gunhild Brethvad har stået i spidsen for på Ungdomsskolen, så er de stort
opsatte, og med mange medvirkende. 2014-udgaven er da heller ingen undtagelse med hele et brag af en musical der har
ikke færre end 60 medvirkende.
Det er med instruktørens egne ord et drøn af en musical.

Gunhild Brethvad står også i år - for ottende og sidste gang - i spidsen for Ungdomsskolens musical.
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I alt 60 unge medvirker i opsætningen af 1001 nats eventyr.
Plottet
Musicalen er bygget op omkring heltinden Sheherazade. Hun fortæller fantastiske historier for at beholde livet og redde
sine medsøstre.
Sultanen, Shariar, som er blevet desillusioneret af en kvinde, har besluttet sig for at hugge hovedet af samtlige nye koner
på brudenatten. Men han bliver bremset af Sheherazades fantastiske historiefortællinger, og på den måde redder hun ikke
bare livet, sultanen forelsker sig tilmed i hende.

Angela Maren som Sheherazade, og Hans Michael Christensen som sultan Shariar på det flyvende tæppe.
I årets Musicalopsætning af 1001 nats eventyr vil modige Sheherazade fortælle sit publikum eventyrene om Ali Baba og
de fyrretyve røvere, Hodja fra Pjort og Aladdin - og som altid når Gunhild Brethvad står i spidsen for ungdomsskolens
musical, så er det hele pakket ind i masser af sang og dans.
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Karoline Haulrig som Djinnen, den største ånd, og David Mott som Genie, lampens ånd.

Dans med Mille Landbo og Tina Madsen.
Lydkulissen er et baggrundstæppe af primært Savage Rose melodier, styret og arrangeret af kapelmester Jens Søbæk.
Anisette er vanskelig at synge, men som Gunhild siger:
- Vi skal selvfølgelig finde musik de unge kan lide. Men det må også gerne engang imellem være nyt for dem, og udfordre
dem både dansemæssigt og stemmemæssigt. Derfor er der noget særligt at glæde sig til i år.
Program og billetter
Musicalen opføres på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6 i Frederikssund fra onsdag den 9. april til lørdag den 12.
april - alle dage kl. 19.00. Lørdag spilles stykket også kl. 15.00.
Billetter koster kr. 100,- for voksne. Børn og unge under 18 år kommer ind til halv pris.
Billetter kan købes via musicalens hjemmeside.
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Kalle Jellum spiller troldmanden Jafar, og Nikoline Rindung spiller hjælperen Jago.

Genie i skikkelse af David Mott (th), og Marius Søbæk som lille Genie (tv).

Hassan, Ali Babas søn, spilles af Maria Bengtsson.
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Røverhøvdingen Ali Baba spilles af Sebastian Dalgård. Her ses han med de fyrretyve røvere.

Vimpeldans, danset til Endnu en duft af jasmin, sunget af 4. kl. fra Ådalens Skole afd. Syd.

Cecilie Fjeldsøe som danser.
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2014 4

8

Bliv klogere på skolereformen
Fra august 2014 skal alle folkeskoler i Danmark begynde at arbejde efter den nye lovgivning, som Folketinget har
vedtaget. Med reformen vil der ske rigtig mange nye og spændende tiltag, der har til formål at styrke skolernes arbejde
med alle elevers læring og trivsel.
Frederikssund Kommune inviterer alle forældre og andre interesserede til at komme og høre om hvordan de enkelte skoler
arbejder med at virkeliggøre Folkeskolereformen.
Der afholdes to møder:
•Torsdag den 24. april kl. 18.30 til 20.30
Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK), Idrætsvej 5, Slangerup
•Mandag den 28. april kl. 18.30 til 20.30
Jægerspris Skole, Festsalen, Møllevej 90-100, Jægerspris
Programmet for begge aftener:
1.Velkomst v/ formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt
2.Fakta om før og efter reformen dernæst Elevernes læring i centrum/tankerne bag skolereformen v/ skolechef Ulla Olin
Skolerne vil være repræsenteret med en stand, så der er mulighed for at gå rundt og høre om, hvordan der arbejdes på
den enkelte skole.
På mødet den 24. april vil Græse Bakkebyskole, Falkenborgskolen, Marienlystskolen, Ådalens Skole, Gyldenstenskolen,
Skolen ved Kæret, Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen være til stede.
På mødet den 28. april vil Jægerspris Skole, Solbakkeskolen, Marbækskolen, Skuldelev Skole og Ferslev Skole være til
stede.
På begge møder vil ungdomsskolen og klubberne være til stede.
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Vind med Vi cykler til arbejde
Gevinster til alle deltagere i form af gode ben, mindre stress, nul benzin og gratis parkering!
Danmarks største cykelkampagne, Vi cykler til arbejde, blev skudt i gang tirsdag den 8. april. Borgmester John Schmidt
Andersen (V) og formand for Sundhedsudvalget, Jesper Wittenburg (A), hjalp til med at uddele foldere, æbler og vand til
de travle morgenpendlere på Frederikssund Station.
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Formand for Sundhedsudvalget, Jesper Wittenburg (A), uddelte poser til smilende pendlere.
På Slangerup rutebilstation og ved Kronprins Frederiks Bro var der også morgenfriske medarbejdere som til sammen
uddelte i alt 1.000 kampagneposer.
80.000 deltagere
Vi cykler på arbejder er Danmarks største cykelkampagne med cirka 80.000 deltagere fra flere end 6.000 arbejdspladser.
Kampagnen kører fra 1. til 31. maj, og målet er at få så mange så muligt til at cykle på arbejde, eller bare en del af vejen.
- Der er mange fordele ved at cykle bare en del af vejen til arbejdet, og eventuelt tage cyklen med i toget eller bussen.
Bare det at man cykler til stationen giver også noget i en hverdag hvor der måske ikke er så meget tid til at motionere,
fortæller sundhedskonsulent Sedsel Niemann Gyldenløve, og fortsætter:
- Som minimum siger man at pulsen skal op i cirka 30 minutter per dag. Det har også den gode effekt at man får frisk luft
og humøret stiger, også på arbejdspladsen.
Det er anden gang at Frederikssund deltager i Vi cykler til arbejde, og der er sendt breve ud til alle virksomheder med over
ti ansatte, for at gøre opmærksom på kampagnen.
- Vi har valgt at støtte op om kampagnen fordi vi er en typisk pendlerkommune, hvor vi har en stor andel af borgere der
anvender inaktiv transport, og ikke får rørt sig nok i hverdagen. Det vil vi gerne lave om på, siger sundhedskoordinator og
kampagneansvarlig, Louise Barkan Staal.
- Ved at integrere motion i hverdagen, overvinder vi en hurdle i forhold til det med at tage sig sammen. Når man kommer
hjem efter arbejde, har man faktisk fået pulsen op. Det nytter noget, og cirka 25 procent af dem der ikke ville have cyklet
på arbejde før fortsætter med at cykle efter kampagnens ophør.

Kommunens sundhedsmedarbejdere var synlige på stationen med både sundhedsbus og banner.
50 kroner
Det koster 50 kroner per deltager. Et hold skal være på minimum fire og op til 16 kollegaer. Der er masser af præmier på
spil til det hold som samler flest point. Blandt andet ophold i en af Dansommers ferieboliger, Batavus cykler, MET hjelme,
sadeltasker fra Thule eller en flot feinschmecker elcykel fra Ebikes.
Læs mere om præmier, tilmelding og regler på www.vcta.dk eller www.facebook.com/vicyklertilarbejde.
Forbedrede forhold til cyklister
Ud over at støtte op om Vi cykler til arbejde har Frederikssund Kommune andre tiltag, der skal gøre det oplagt og attraktivt
at cykle for alle borgere i kommunen:

Supercykelstien mellem Frederikssund og Ølstykke færdiggøres, og der er planlagt ny asfalt på 6 km cykelstier i
kommunen i 2014.

Cykelparkeringen ved Frederikssund station er blevet forbedret og gjort mere tryg - både den åbne del og den aflåste.
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Der er søgt midler til også at forbedre mulighederne for cykelparkering i Slangerup ved flere stoppesteder.
Vejdirektoratet anlægger en længe ønsket forbedret cykelsti mellem Slangerup og Ølstykke
Det er blevet muligt at tage sin cykel med i bussen, således at cykelen kan indgå som en del af transporten.
Foto: KEJE.
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Inspiration til afholdelse af verdens største børneteaterfestival
Frederikssund Kommune har været i Holstebro for at suge indtryk fra verdens største børneteaterfestival Aprilfestivalen,
som Frederikssund Kommune er vært for næste år.
Formand for Fritidsudvalget Morten Skovgaard (V) var af sted sammen med direktør for uddannelses- og kulturområdet
Jan Milandt, kultur-, idræts og dagtilbudschef Paw Holze Nielsen og kulturkonsulent Sofie Myschetzky.
Formålet med turen var at få indblik i festivalen - og i hvordan man som kommune organiserer et så stort arrangement.
Børneteaterfestivalen kører over en hel uge med forestillinger i alle daginstitutioner og på alle skoler. I weekenden er der
flere hundrede forestillinger og mange tusinde teaterinteresserede gæster fra nær og fjern.
TeaterCentrum, der står bag festivalen, fortalte om de mange aktiviteter, og repræsentanter fra Holstebros
Kulturforvaltning videregav deres erfaringer med at forberede og afvikle børneteaterfestivalen. Derefter var der kæmpe
festivalshow i Holstebro Musikteater med et bredt udvalg af smagsprøver på teater for børn og unge.
Næste skridt for Frederikssund Kommune er et 24 timers seminar den 29. og 30. april 2014 på Metalskolen i Slangerup.
Her vil TeaterCentrum udfolde deres mangeårige erfaring med festivalen, og der skal brainstormes på idéer til hvordan
festivalen skal løbe af stablen i Frederikssund den19. til 26. april 2015.
Paw Holze Nielsen udtaler:
- Det bliver spændende at få festivalen til Frederikssund Kommune. Det er et stort apparat der skal sættes i gang. Jeg tror
det er en festival vi vil huske mange år frem, og få erfaringer vi kan bruge i mange andre sammenhænge.
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Natsejlads under stormfloden i Hyllingeriis
Foredrag tirsdag den 22. april kl. 19.00 - 20.00 i Kulturhuset Rejsestalden. Entre kr. 50,- købes via husets hjemmeside.
Oplevede du stormfloden efter "bodil" i sofaen foran fjernsynet?
Per Berthelsen fra Hyllingeriis oplevede den dramatiske nat og de efterfølgende dage på nærmeste hold. Fra sin båd var
han med til at redde folk ud fra deres huse.
Hvordan føles det at sejle henover en bil i sit eget boligområde?
Kom og hør Per´s beretning, og se de fantastiske billeder som hidtil ikke har været offentliggjort.
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10 Affald i påsken 2014
På grund af helligdagene er der ændringer i afhentningsdagene.
Ordinær tømning
Afhentes

Onsdag 16. april Onsdag 16. april

Torsdag 17. april Onsdag 16. april

Fredag 18. april Torsdag 17. april

2. påskedag (mandag 21. april) vil blive kørt som en normal mandag.
Hvis dit affald ikke bliver hentet kan du på hverdage ringe til Kundeservice på 80 20 80 30
EKSTRA PLADS TIL DAGRENOVATIONEN?
Ved højtiderne kan det være svært at få pladsen i affaldsbeholderen eller sækken at slå til.
Husk at aviser, papir, flasker og rødkålsglas, sildeglas og andre emballageglas skal sorteres fra til genanvendelse. Det er
godt for både miljøet og økonomien og det hjælper på pladsen i din affaldsbeholder eller sæk.
Hvis du har brug for en ekstra sæk kan du købe den følgende steder:
•På kommunens biblioteker
•SuperBest i Frederikssund, Kvickly i Frederikssund, Merko i Græse Bakkeby, Superbrugsen i Jægerspris, Dagli´Brugsen i
Kulhuse, Tømmergården i Kulhuse, Dalby Brugs i Dalby Din Købmand i Neder Dråby, SuperBest i Skibby og Dagli'
Brugsen i Skuldelev.
Ekstra sække koster 25,- kr. pr. stk. Når du køber sækkene er de mærket med:
”Frederikssund/Jægerspris/Skibby/Slangerup Kommune” og ”EKSTRA”. Sække der ikke er købt mærket, bliver ikke taget
med af skraldemanden.
Genbrugspladsernes åbningstider
Skibby
Bronzeager 5

Foto: Søren Kløft
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Jægerspris
Nørhaven 8
Frederikssund
Strandvangen 17

Mandag 14. april 7-9 og 13-17 Lukket 10-17

Tirsdag 15. april 7-9 og 13-17 10-16.30 10-17

Onsdag 16. april Lukket 10-16.30 10-17

Torsdag 17. april Lukket Lukket Lukket

Fredag 18. april Lukket Lukket Lukket

Lørdag 19. april 8-13 9-15 10-17

Søndag 20. april Lukket 10-17 10-17

Mandag 21. april Lukket Lukket Lukket
Kompost af haveaffald
Der kan hentes kompost på Jægerspris og Frederikssund Genbrugspladser frem til den 18. maj. Der kan hentes kompost
på Skibby Genbrugsplads hele året.
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10 Strandaffald, genbrug og bålhygge
Børnehuset i St. Rørbæk har været med Naturværkstedet Fasangården på Vesterstrand for at lære om affald,
affaldssortering og genbrug.
På 2½ time samlede de 20 børn i alderen fire til seks år, 170 kg opskyllet affald på stranden, som de bagefter bragte
tilbage til Fasangården og sorterede.
- Trods stærk blæst holdt de ud og var meget interesserede i hvad der var skyllet ind på standen efter vinterens storme.
Børnene har helt styr på affaldssortering, og at det er forkert at smide affald i naturen. Især plastik er jo et -stort problem
fordi det er mange mange år om at blive nedbrudt. Det blev til 170 kg affald, men der er mere på stranden endnu, fortæller
naturvejleder Yuri Tümmler.
Dagen handlede dog ikke kun om affald. Der var også plads til bålhygge ved Fasangården, og til at lære om hvad
strandmiljøet betyder for planter og dyrs livsbetingelser.
Naturværkstedet Fasangården er Frederikssund Kommunes tilbud til kommunens daginstitutioner, SFO'er og skoler.
Fasangården ligger i Jægerspris Skov, hvor kommunens børn og unge kan få naturvejledning hele året rundt.
Hvis du vil vide mere om Naturværkstedet Fasangården, så kontakt naturvejleder Yuri Tümmler på
ytumm@frederikssund.dk.
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10 Påskeværksted og skattejagt
Frederikssund Museum, Færgegården, byder indenfor i påskeværkstedet, hvor du kan pynte, male og klippe al slags
påskepynt. Du kan også klippe et fint gækkebrev eller gå på opdagelse i påskens mange spændende traditioner i vores
påskeskattejagt.
Det sker den 14. til 16. april kl. 11-14 på Færgelundsvej 1, Jægerspris. Der er gratis entré.
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10 Kan en elkedel give fællesskab?
Det kan den hvis du spørger de unge!
På Fritidsudvalgets første af fem dialogaftener, der skal give indspark til den kommende fritidspolitik, var det de unge og
det fritidsliv de drømmer om, der var til dialog.
De unge var stærkt repræsenteret på mødet den 9. april 2014. Godt 30 af de ca. 40 fremmødte var under 25. En stor del
heraf kom fra Frederikssund Gymnasium, og brugte dialogaftenen som en del af et undervisningsforløb om lokaldemokrati.
Derudover kom en gruppe unge der arbejder på at få etableret en skaterpark i Frederikssund. Sebastian, som er en af
hovedkræfterne bag denne gruppe, var glad for at være med: "Det var fedt at få mulighed for at fortælle om ideen - og
blive hørt!"
Formand for Fritidsudvalget Morten Skovgaard (V), var glad for de mange input fra de unge:
- Det var simpelthen super at de unge mødte op, deltog og havde så meget på hjerte. Det giver virkelig god mening at
høre fra de unge selv, hvad de gerne vil, frem for at vi voksne sidder og gætter - og laver noget som måske alligevel
rammer ved siden af.
- Der er mange tilbud til de unge - også gode tilbud. Men det der fleksible frirum og sted hvor de unge selv kan bestemme
hvad de skal lave, hvornår de kommer og hvornår de går. Der hvor de unge selv har et ansvar for at tingene fungerer, hvor
de kan være sammen, og hvor der er en elkedel så man kan lave en kop te - der ikke koster alverden. Det mangler, det
blev sagt og det blev hørt!
Hvad mener du?
Næste dialogaften er den 24. april kl. 18.30 - 20.30 i Multisalen på Ådalens Skole Nord. Vi taler om de voksne der ikke har
hjemmeboende børn, har tid, og stiller krav til aktiviteter på skæve tidspunkter.
Fritidspolitikken handler om fritid, kultur og idræt i Frederikssund Kommune. Dialogaftenerne skal give input til hvad der er
vigtigt for borgerne i Frederikssund. Arrangementerne er åbne, og alle er velkomne. Det er ganske tilladt at have en
mening om de andre livsfaser - det gør faktisk dialogen lidt sjovere.

Foto: CHAUG
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11 Fra England til Jægerspris i Rejsestalden
Kunstnerne Karen Christensen og Simon Kirk udstiller i Kulturhuset Rejsestalden fra den
16. april til den 6. maj 2014.
Karen Christensen er født og opvokset i Frederikssund, og selv om hun siden 1989 har
boet i England er hun ofte hjemme i Jægerspris på familiebesøg.
Karen og Simon mødtes i Simons hjemby Leigh-on-sea i 2008 hvor hun nu bor. De to
kunstnere har tidligere udstillet sammen både i England og i Danmark. Det er første gang
de udstiller sammen i Jægerspris.
Karen Christensen er en 'bricoleur'. Hendes materialer er hovedsageligt genbrug,
fundet i containere, i naturen, og som hun kombinerer med byggematerialer og
hverdagsobjekter. Hendes kunst er intuitiv med et legende element. Hun bygger magiske
figurer, og aparte arkitektoniske modeller.
Simon Kirk fokuserer på billeder og tekst, samlet i sketchbøger. Gennem fri association
kreerer han legende abstraktioner, fyldt af facetter og uden ende, hovedsagelig baseret
på en teknik, hvor han maler lag på lag kombineret med collage og 'decollage' - hvor han
skærer, river, klipper og sliber overfladen, så de underliggende lag fremstår med hver deres historie.
- Det er en drøm for mig at udstille i Rejsestalden, fortæller Karen, og fortsætter:
- Selv om jeg har boet det meste af mit voksne liv i England er det stadig fjorden og omegnen omkring Frederikssund, jeg
kalder 'hjemme. For nogle år siden mødte jeg en lokal kunstner, Ida Trier Dahlkild, gennem et samarbejde om nogle
workshops. Det førte til, at Ida sidste sommer deltog i den årlige kunstrunde i Leigh-on-sea og nu er det så min tur til at
bringe lidt dansk/engelsk kunst hertil.
Også Simon er begejstret for Danmark.
- Jeg elsker Danmark. Efter jeg har mødt Karen har jeg været heldig nok til at komme på besøg her flere gange. Jeg
synes danskerne har en sundere tilgang til kunst end englænderne. Danske hjem har original kunst på væggene,
hvorimod englændere oftest har prefabrikerede kommercielle prints.
- Jeg glæder mig meget til at udstille i Rejsestalden sammen med Karen. Vores kunst er legende og komplementerer
hinanden."
Fernisering 16. april
Kom til fernisering onsdag den 16. april mellem kl. 12-18 og mød de to udstillere.
Udstillingen er åben i hele udstillingsperioden, i Kulturhuset Rejsestaldens almindelige åbningstid.
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11 Åben IT-café
Borgerservice og Frederikssund Bibliotekerne afholder åben IT-Café. Det sker næste gang tirsdag den 29. april kl. 10 til 12
på i Bibliotekssalonen ved Frederikssund Bibliotek, Jernbanegade 24.
Kom og få hjælp til oprettelse af Nem-ID, Digital post, skattemappen samt hør om de digitale muligheder i borger.dk.
Du kan også få hjælp til at bruge bibliotekets digitale tilbud.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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14 Pandekager og dans på J.F. Willumsen Museum
J. F. Willumsen Museet åbner op for en særlig museumsoplevelse skærtorsdag den 17. april 2014 kl. 13.00.
Svanholm Storkollektiv ruller deres pandekagebod ind på museets grund så der er lidt lækkert til ganen, og kl. 14.00
underholder et hold trommedansere i Reliefsalen.

Påskedag søndag den 20. april kl. 14 er der offentlig omvisning med Dina Rawat, der vil introducere den aktuelle
særudstilling "Willumsen Reloaded".
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15 Det gamle elværk runder 100 år
Om ganske kort tid kan kommunens gamle elektricitetsværk fejre 100 års fødselsdag.
Selv om el-produktionen for længst er ophørt, er der stadig aktivitet i de gamle bygninger.
Elværkets bestyrelse indbyder i anledning af jubilæet til reception
tirsdag den 22. april 2014 kl. 17.00 i Elværket.
Cirka kl. 18.00 er der foredrag om både husets og elektricitetens historie.
Første del står Knud B. Christoffersen for sammen med Bent Kirt Hansen, hvis far var sidste driftsbestyrer af
elektricitetsværket.
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Anden del er et historisk input fra professor ved Ålborg Universitet, Mogens Rüdiger.
Dagen rundes af med Linedance opvisning ved Silvarstar Linedancers kl. 20.00.
Der er desuden 14 arrangemanger at vælge imellem i dagene efter påske.

Se indbydelse til Elværkets jubilæumsreception
Se program for Elværkets 100 års jubilæum
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23 Cyklistprøver for 6. klasserne

Frederikssund Kommune har hvert år en række aktiviteter der skal forbedre trafiksikkerheden for kommunens skolebørn.
Igen i år afholdes der fælles cyklistprøver for kommunens 6. klasser den 28. og 30. april i Frederikssund, den 6. maj i
Skibby og den 8. maj i Slangerup.
Cyklistprøven består af en ca. fem km lang rute som eleverne bliver sendt ud på enkeltvis. Før eleverne bliver sendt ud på
ruten tjekker politiet at cyklerne levede op til lovens krav om reflekser, bremser, ringeklokke mv.
På ruten bliver elevernes viden om færdselsreglerne testet, og politihjemmeværnet noterer eventuelle fejl. Derudover
gennemfører eleverne en teoriprøve på skolen.
Klasserne bliver målt på den samlede pointhøst i teoriprøve og praktisk prøve, deltagelse og antal godkendte cykler.
De tre bedste klasser i kommunen vinder en pengepræmie til klassekassen.
Tid og sted for cyklistprøverne
Den 28. og 30. april ved Frederikssund Private Realskole. Se rute.
Den 6. maj ved Marbækskolen i Skibby. Se rute.
Den 8. maj ved Byvangskolen i Slangerup. Se rute.
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23 Borgmester støtter affaldsindsamling
Søndag den 27. april arrangerer Danmarks Naturfredningsforening en lands-dækkende affaldsindsamling, og også i
Frederikssund skal der indsamles affald.
Borgmester John Schmidt Andersen har længe haft et ønske om at for-skønne kommunen, og kommunen har bl.a.
iværksat en nytteindsats med oprydning på alle strande. Når oprydningen her er afsluttet, vil indsatsen blive fortsat på
kommunens øvrige naturområder.
Desuden støtter kommunen Danmarks Naturfredningsforenings indsamling den 27. april ved at stille poser, tænger og
andet materiel til rådighed, ligesom kommunen tilbyder at afhente poser med indsamlet affald og evt. større affald.
Og borgmester John Schmidt Andersen deltager selv i affalds-indsamlingen:
- Jeg har fået mange henvendelser fra borgere som synes at der er et stort behov for at få fjernet affald rundt omkring i
kommunen. Initiativet fra Danmarks Naturfredningsforening er rigtig godt, og jeg har derfor bedt Vej og Park om at
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overveje hvordan vi kan bidrage endnu mere fremover, ligesom jeg synes at det er helt naturligt at give en hånd med, siger
John Schmidt Andersen, som samtidig opfordrer alle borgere til at tilmelde sig indsamlingen.
John Schmidt Andersen vil, sammen med lokalformand for Danmarks Natur-fredningsforening Frederikssund, Knud
Eskesen, byde velkommen, når ind-samlingen starter ved Park Bio i Frederikssund kl. 9.00, og derefter deltage i
indsamlingen.
Affaldsindsamlingerne starter ved Park Bio i Frederikssund kl. 9.00, ved biografen i Skibby kl. 10.00 og ved Rejsestalden i
Jægerspris kl. 11.00.
Borgere der ønsker at deltage i indsamlingen, kan tilmelde sig til Knud Eskesen på knud.eskesen@mail.dk
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24 UNAVIDA - en spændende musikalsk fortælling
Frederikssund Musikskoles orkester og ca. 150 skoleelever fra 4. klasse samles i slutningen af april. De skal sammen øve
og senere opføre musikforestillingen Unavida om Mayaindianernes kalender. Kalenderen startede i år 3114 f.Kr., og efter
et sindrigt udregnet system sluttede kalenderen den 21. december 2012.
I forbindelse med kalenderens afslutning var der stor spænding om hvad der ville ske efter sidste kalenderdag! Ville jorden
gå under?
Der er skrevet mange tekster om emnet, og Musikskolens komponist, guitarist og guitarlærer Jan Sommer har sammen
med digteren Mikael Bjerrum bearbejdet og omsat nogle originale Mayatekster til musik og arrangeret det til Musikskolens
orkester.
Samarbejdet med kommunens 4. klasser fra Marbækskolen, Jægerspris skole og Ådalens Skole Syd, har været i gang
siden september 2013. Her har de haft travlt med at indstudere tekster, melodier og mindre optrin til sangene.
Musikskolens orkester, bestående af 45 elever og lærere, har også øvet flittigt på Jan Sommers musik.
Musikskoleleder og sang- og korlærer Gitte Grarup har i samarbejde med Jan Sommer stået for scenografien og
iscenesættelsen.
Alt det mødes skolerne og Musikskolens Unavida Orkester om på Gymnasiet den 29. april 2014, og den 30. april 2014
fremføres det hele for særligt indbudte gæster.
Musikskolen opførte i det "aktuelle år 2012" - Unavida med de samme skolers daværende 4. klasser. Efter forestillingerne
der forløb meget succesfuldt, var alle involverede parter enige om at hvis jorden så IKKE gik under december 2012,
så ville de opføre Unavida igen.
Heldigvis gik jorden ikke under - Så mange er heldige at få lov at opleve musikforestillingen Unavida igen.

2014 4

24 Åbent hus den 3. og 4. maj fra kl. 10 til 15
Vi holder åbent i drivhusene, hvor du kan købe kvalitetsprodukter fra Højagergaards egne værksteder.
Gartneriet har igen i år et stort udvalg af sommerblomster og stauder. Der er mange nyheder i spændende
farvekombinationer.
Snedkeriet sælger blandt andet højbedskasser, picnicborde, ølkasser og møller.
Alt er fremstillet af Højagergaards brugere og sælges til meget rimelige priser.
Køkkenet tilbyder som altid kaffe, te og saftevand. MEN i år bliver de kulinariske ambitioner forhøjet, da der opstilles en
vaskeægte pølsevogn!
- Vi tænker at medbragte ægtemænd med fordel kan anbringes der, så blomsterkyndige fruer kan få ro til at handle.
Vi tager både mod kontanter og dankort - så kig forbi og gør en god handel.
AKUcenter Højagergaard
Højager 20
3550 Slangerup

Foto: Musikskolen
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25 Ændrede tømningsdage for dagrenovation
Mandag den 5. maj overtager firmaet RenoNorden indsamlingen af dagrenovation i Frederikssund kommune.
I den forbindelse overgås der til to-holdsskift for indsamlingen, og der vil derfor blive en del ændringer i de nuværende
ruter og tømningsdage.
Du kan se om der er ændret ved din tømningsdag på Min affaldsplan eller ringe til kundeservice på 80 20 80 30
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25 Stor interesse for Folkeskolereformen
Torsdag aften blev det første af to informationsmøder om Folkeskolereformen afholdt, og der var et rigtig flot fremmøde af
interesserede og nysgerrige forældre.
På mødet var skolerne i Slangerup og Frederikssund samt ungdomsskolen og klubberne repræsenteret med hver deres
flotte stand, så forældrene kunne gå rundt og snakke med medarbejdere fra deres børns skole og få svar på konkrete
spørgsmål.
Aftenen blev indledt af Anne-Mette Risgaard Schmidt, der er formand for Uddannelsesudvalget. Hun fortalte hvordan
kommunen siden august 2013 har arbejdet med at forme rammerne for virkeliggørelse af reformen i Frederikssund. AnneMette Risgaard Schmidt opfordrede forældrene til at snakke med deres børn om reformen og have tålmodighed, da det
ikke er alt der vil være klart fra dag et.
Derefter præsenterede skolechef Ulla Olin kort nogle af de konkrete ændringer som reformen indebærer, og den forskning
der ligger bag skolereformens øgede fokus på elevernes læringsmål.
Mandag den 28. april kl. 18.30 holdes et lignende møde på Jægerspris skole i festsalen, Møllevej 100 (den gamle
Sogneskole). Her vil Skuldelev skole, Marbækskolen, Ferslev Skole, Solbakkeskolen og Jægerspris Skole samt
ungdomsskolen og klubberne være repræsenteret med en stand.
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25 Ny leverandør på urologiprodukter fra den 1. juni 2014
Frederikssund Kommune har i samarbejde med Indkøbsfællesskab Nordsjælland afsluttet et offentligt EU-udbud i henhold
til EU-udbudsdirektiv 2004/18/EF.
Ydelsen omfatter urologiprodukter, jf. servicelovens § 112. Mediq Danmark A/S har afgivet tilbuddet med den laveste pris,
hvorfor Frederikssund Kommune har indgået kontrakt med Mediq Danmark A/S.
Kontrakten træder i kraft den 1. juni 2014.
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28 Bygninger på Fioma rives ned
En række bygninger på Fiomagrunden er i så stort forfald, at de kan være til fare for besøgende på grunden. Tre mindre
bygninger rives derfor ned i løbet af maj måned.
Sikkerhed frem for alt
Frederikssund Kommune sørger løbende for, at kommunens bygninger er sunde, energivenlige, sikre og har et godt
indeklima til gavn for bygningernes brugere. En række bygninger på Fiomagrunden lever ikke op til kommunens
minimumskrav. Bygningerne har stået tomme længe og standen er nu så dårlig, at nedrivning er den eneste løsning.
- Det er vigtigt, at bygningerne ikke er til fare for dem, der befinder sig på Fiomagrunden. Det er hovedårsagen til, at de tre
mindre bygninger nu rives ned. Bygningerne lever på ingen måde op til nutidens standarder, så renovering er ikke længere
en mulighed, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg.
Fiomagrundens særkende bevares
Bygningerne på Fiomagrunden er en vigtig del af Frederikssunds industrielle historie. Tilbage i 1884 blev der etableret
jernstøberi og maskinfabrik på grunden.
- Det er vigtigt for mig, at Fiomas historie bevares på en ordentlig måde. Markante og karaktergivende bygninger vil så vidt
muligt blive bevaret og genanvendt til nye formål. Nedrivning foretages kun, hvis alle muligheder for bevarelse er udtømte.
Det er trist, men tiden er simpelthen løbet fra dem, siger Tina Tving Stauning.
Nedrivning påbegyndes i maj måned
Der vil blive mobiliseret en byggeplads først i maj, hvorefter nedrivningen vil starte. De berørte bygninger er et forfaldent,
lille hus på Kirkegade 12, det gamle kontor på Kirkegade 14 samt nogle skure beliggende inde på grunden.
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28 Fem fremtidige bud på en helt ny type S-togsstation i Vinge
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Fem teams er prækvalificeret til at komme med bud på en ny S-togsstation og landskabsbro i Vinge. Det var et bredt,
spændende og kvalificeret felt på 23 nationale og internationale teams, der havde budt ind på at blive prækvalificerede til
at tegne ny S-togsstation og bydel i Vinge.
Frederikssund Kommune har efter en omhyggelig og vanskelig udvælgelsesproces, valgt fem teams, hvor totalrådgiverne
er:
COBE
Henning Larsen Architects
KHR arkitekter
Rambøll
Tegnestuen Vandkunsten
Deltagerne er valgt med udgangspunkt i de krav, der var opstillet i udbudsmaterialet. Desuden er de udvalgt for at sikre en
stor faglig bredde i deltagerfeltet for at få mange forskellige og modige bud på, hvordan stationen i Vinge skal se ud.
Vinge er resultatet af mange års arbejde, for at skabe en unik byudvikling. Vinge skal bl.a. trække udvikling til
Frederikssund Kommune. Målet er, at Vinge Station bliver et infrastrukturelt knudepunkt i byen, og samtidig opholdssted,
byrum og socialt samlingspunkt for alle borgere i Vinge. Stationen skal være et eksempel på stationsbyggeri af så høj
standard, det kan tjene til inspiration i både Danmark og udlandet.
Med konkurrencen og udvælgelsen af de fem teams har Frederikssund Kommune taget det første store skridt mod
realiseringen af 1. etape af Vinge. En byudvikling som gennemgribende vil blive præget af det grundsynspunkt, at byer
ikke er problemet, men løsningen på tiden og fremtidens udfordringer.
Byudviklingen i Vinge er baseret på bæredygtig planlægning, hvor samspillet mellem mennesker og natur er i fokus.
Frederikssund Kommune understreger, at der parallelt med konkurrencen forhandles med Transportministeriet om
indgåelse af aftale for en samtidig etablering af Vinge Station og den første byudvikling.
De udvalgte teams
Team 1:
COBE, SLA, Arup
Team 2:
Henning Larsen Architects, RPA, MOE og Tredje Natur
Team3:
KHR arkitekter, BIG, Tyréns AB-Hansen, Carlsen og Frølund A/S, Via Trafik Rådgivning A/S, Bisgaard
Landskabsarkitekter Aps
Team 4:
Rambøll, EFFEKT, Snøhetta, Møller og Grønborg
Team 5:
Tegnestuen Vandkunsten, BeAM, EKJ Rådgivende Ingeniører, WSP
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29 Oplev en magisk aften på Selsø Slot - og drøm dig tilbage til 1814
Søndag den 4. maj kl. 20.30-22.00 åbner Selsø Slot dørene for den traditionsrige lysfest.
Der bliver tændt levende lys i slottets lysekroner og vinduer, og i kælderens køkken buldrer ilden i det åbne ildsted.
I stuerne kan du møde beboerne af huset anno 1814, som fortæller om livet i året hvor Napoleons-krigene sluttede - og
hvor Norge rev sig løs fra det danske kongesstyre.
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Hør om den dramatiske tid mens du nyder et glas boblende vin, eller gå en tur i kælderkøkkenet og hør kokkepigen
fortælle om hvilken mad der blev lavet på det mekaniske drejespid.
I køkkenet kan du også kan købe lækre drikkevarer og chokolade.
I den prægtige baroksal spiller pianisten Henrik Metz tidens toner, og når mørketfalder på og det er tid til at gå, må man
huske at se sig tilbage og nyde synet af det gamle slot med lys i alle vinduer.

Billetsalget åbner kl. 20.30 og lukker kl. 21.40.
Entre: voksne 85 kr. / børn 35 kr. Dankort modtages desværre ikke.
Selsø Slot, Selsøvej 30A, 4050 Skibby
Parkering: ved Selsø Kirke
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30 Digital Post kommer til dig
Senest fra 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år kunne modtage post fra det offentlige digitalt, men mange har
stadig ikke fået sig tilmeldt.
Derfor er 13 kommuner gået sammen om en fælles event onsdag den 7. maj, hvor omkring 270 medarbejdere og frivillige
trækker i ens gule T-shirts for at fortælle borgerne om Digital Post, og hvordan man bliver tilmeldt.
Kommer helt ud til borgerne
Ideen med eventen er at kommunerne vil møde borgerne der hvor de færdes i dagligdagen, for at forklare hvad Digital
Post er.
De gule Digital-Post-kommer-til-dig-T-shirts vil dukke op mange forskellige steder i bybilledet.
Målet er at informere så mange borgere som muligt om Digital Post, og at få så mange borgere som muligt til at tilmelde
sig Digital Post.
På landsplan er gennemsnitligt 37,3 procent af borgene tilmeldt Digital Post.
Får svar med det samme
Ved at være fysisk til stede får borgerne mulighed for at stille direkte spørgsmål til medarbejdere og frivillige og få svar
med det samme.
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Et af de spørgsmål kommunerne ofte får er om man ikke har Digital Post når man har en e- Boks? Og til det er svaret nej.
Man kan godt melde sig til Digital Post inde i e-Boks, men det kræver en aktiv handling. Man er ikke automatisk tilmeldt.
Udover mulighed for at stille spørgsmål kan borgerne ved eventen få informationsmateriale om hvad Digital Post er,
hvordan man bliver tilmeldt - samt hvor og hvordan man kan få hjælp til at tilmelde sig og bruge Digital Post.
Det er kommunernes opgave at lette overgangen til Digital Post og hjælpe borgerne i gang med at bruge Digital Post.
Eventen den onsdag 7. maj er et af mange, og bliver i de enkelte kommuner suppleret med kurser, it-cafeer, undervisning
på skoler m.m.
Deltagere i eventen er: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Glostrup, Hedensted, Hørsholm, Kolding,
København, Odder, Roskilde og Rødovre.
Lokale arrangementer
Mød os den 7. maj
i Frederikssund
Kl. 10.00 -13.00 i Sillebroen
Kl. 13.30 - 15.30 på gågaden ved Biblioteket
i Slangerup
Kl. 10.00 -14.00 på Biblioteket
Kl. 14.30 - 16.00 i Superbrugsen
i Jægerspris
Kl. 10.00 -13.00 i Superbrugsen
i Skibby
Kl. 13.30 - 15.30 i SuperBest
Fakta
Folketinget har vedtaget en lov der betyder at alle borgere over 15 år skal modtage deres post digitalt fra 1.november
2014.
Digital Post er post sendt over internettet, som kan læses og besvares fra den digitale postkasse på borger.dk eller eBoks.
Der er mulighed for at blive fritaget, hvis man af forskellige årsager ikke kan bruge Digital Post. Det gælder eksempelvis
hvis man ikke har adgang til en computer, smartphone eller tablet, eller hvis man har en fysisk eller psykisk nedsat
funktionsevne, der forhindrer at man kan anvende Digital Post.
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Musikskolecaféer
Mandag den 5. maj kl. 19 er der Slagtøjscafé i Kulturhuset Elværket i Frederikssund.
Det er Musikskolens slagtøjsensembler Percussion All Stars og Percussionation der giver koncert under ledelse af
slagtøjslærer Andrew Cholvat og trommelærer Jens Stoklund.
Tirsdag den 6. kl. 19 kan man høre Musikskoleelever spille bl.a. saxofon, klaver og violin.
De fremfører dejlige melodier og sange fra sæsonens arbejde med musikken.

Alle er velkomne.
Der er gratis entré til begge koncerter, og Støtteforeningen sælger forfriskninger til yderst rimelige priser.
Foto: KEJE og Sandvær/Price Production
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Husker du din skoletid?
Husker du sommerfuglene i maven på første skoledag? Eller måske har du stadig dit første klassebillede?
Søndag den 4. maj fra kl. 13.00 til 16.00 er Frederikssund Museum og Frederikssund arkiver værter ved en
indsamlingscafe på Frederikssund Museum, Færgegården. Her har du mulighed for at give sine skoleminder videre til
eftertiden, og få en kop kaffe og en snak om gamle dage.
Indsamlingscafeen afholdes i anledning af "Skole i 200 år" og der efterlyses skoleminder af enhver art: Det kan for
eksempel være gamle stilehæfter og karakterbøger eller håndarbejdsposer i ternet stof, som pigerne blev sat til at lave
indtil slutningen af 1960'erne. Fotos af hverdagssituationer har også stor interesse, for eksempel være fotos af leg i
skolegården eller fotos af undervisningssituationer.
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Babycafeer i maj
Hvis man er på barsel og gerne vil møde andre forældre med babyer, så er man velkommen til at deltage i bibliotekernes
babycafeer sammen med sin baby.
I maj er der følgende program:
Tirsdag den 6. maj kl. 10-12 på Jægerspris Bibliotek
Kl. 10-11 vil Kim Anna Rebecca Hansson fortælle om BabySigning (babytegn) der giver dig mulighed for at kommunikere
med din baby inden babyen kan tale.
Tirsdag den 6. maj kl. 10-12 på Slangerup Bibliotek
Kl. 10-11 fortæller Susan Weber fortæller om sine erfaringer med "kranio-sakral terapi" til babyer, blandt andet i
forbindelse med kolik og fordøjelsesproblemer.
Mange børn udsættes for klem og vrid under fødslen med ubalancer til følge.
Tirsdag den 27. maj kl. 10-12 på Frederikssund Bibliotek
Kl. 10-11 viser Hannah Lind Arlaud mave-og benmassage, samt nogle øvelser der fremmer den motoriske udvikling. Du
får mulighed for at massere med.
Efter undervisningen får du udleveret en vejledning, så du straks kan gå i gang med babymassagen. Husk tisseunderlag
eller håndklæde. Se mere på www.lindring.net.

Fra kl. 11-12 er der alle steder hyggetid og erfaringsudveksling, i Slangerup desuden besøg af sundhedsplejersken.
Gratis at deltage
Det er gratis at deltage, men billet til arrangementerne skal bookes via bibliotekernes hjemmeside eller ved at henvende
sig på det lokale bibliotek.
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Sirenerne hyler onsdag den 7. maj klokken 12
Onsdag den 7. maj 2014 klokken 12.00 tester Beredskabsstyrelsen og politiet det
landsdækkende sirenevarslingssystem.
Det er vigtigt at vide hvad man skal gøre hvis sirenerne hyler ved en virkelig
faresituation.
Når sirenerne lyder landet over på onsdag, er der ikke fare på færde. Det sker for at
afprøve varslingssystemet, og for at befolkningen skal lære sirenevarslingssignalerne at
kende.
Under testen vil der lyde tre signaler:

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

Varslingssignal gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.

Afvarslingssignal: 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.
Når det er alvor
Ved en virkelig faresituation hvor sirenerne hyler, er det vigtigt at vide hvad signalerne betyder, og hvordan man skal
reagere.
Når varslingssignalet lyder, skal man:

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

Søg information hos DR eller 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 en afvarsling.
Ring ikke til 112 fordi sirenerne hyler den 7. maj
Når sirenerne hyler onsdag den 7. 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 fare. Unødvendige
opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.
Mere information om sirenevarsling
Afprøvningen af sirenerne med fuld lyd sker hvert år den første onsdag i maj. Foruden den årlige test afprøves sirenerne
hver nat året rundt uden lyd.

2014 5

2

Læring bliver nøgleordet i den nye skole
På det andet af to borgermøder om skolereformen blev det igen slået fast, at en af de væsentlige dele af
skolereformen er at få større fokus på, hvordan man skaber den bedste læring for alle elever.
Mandag d. 28. april blev der på Jægerspris Skole afholdt endnu et borgermøde om skolereformen. Anne-Mette Risgaard
Schmidt, formand for Uddannelsesudvalget, indledte aftenen med at byde velkommen og fortælle kort om de politiske
beslutninger, der er taget omkring skolereformen i Frederikssund Kommune. Derefter præsenterede skolechef Ulla Olin
hvordan medarbejderne i den nye skole skal snakke mere om, hvad eleverne skal lære frem for hvad de skal lave. Blandt
andet vil der blive arbejdet mere med læringsstrategier og læringsmål.
På mødet var alle skolerne på Hornherredet repræsenteret med hver deres flotte stand: Ferslev Skole, Jægerspris Skole,
Marbækskolen, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen. Derudover var klubberne og ungdomsskolen også mødt op med flotte
og inspirerende stande. Mødet var rigtig flot besøgt, og der var en livlig debat rundt omkring på standene.
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Deltakvarteret er første bydel i Vinge

- Fordi vi anlægger Deltakvarteret på bar mark, har vi en fantastisk mulighed for, at optimere regnvandshåndtering og
bruge vandet som en del af landskabet, fortæller projektchef Thomas Sichelkow fra Frederikssund Kommune.
Deltakvarteret er den første bydel i den bæredygtige by Vinge. Planlægningen af den nye bydel har et utraditionelt
udgangspunkt i det, regnvandshåndtering har været en helt central udfordring, som skulle løses. Al regnvand i bydelen
føres til et stort vådområde Deltaet, som er centralt i bydelen og som forgrener sig ud i hele området.
Der er ingen mening i at gemme vandet væk
- Vand har en stor værdi, og vi kan ikke se meningen med at gemme det væk, derfor vil vi hellere fremhæve og bruge det i
Deltaet. Naturen er en væsentlig del af en bæredygtig by, siger Thomas Sichelkow.
Landskabet og byen hører sammen i Vinge. Området går fra at være en mark som i naturhenseende har lav artsdiversitet
og meget lidt at gøre med natur, til at blive en by med mange små grønne områder der hver især bliver biotoper i byen,
hvilket skaber et varieret dyre- og planteliv i Vinge.
- Naturen bliver ikke påklistret og presset ind mellem husene i Deltakvarteret. Alle bygninger er placeret med
udgangspunkt i de eksisterende og kommende naturværdier, siger Sanne Lowen Damgaard, der er projektleder hos
tegnestuen SLA, der har tegnet Deltakvarteret.
Bæredygtighed er ikke kun et buzzword
Bæredygtighed er et buzzword i byplanlægning, men i Vinge og Deltakvarteret bliver det mere end bare snak. Husene skal
være lavenergi eller passivhuse, og husene skal opvarmes af jordvarme.
- Vi stiller krav til bæredygtighed fra starten for at sikre at vores høje ambitioner for Vinge bliver fastholdt, siger Thomas
Sichelkow. - Vi skaber en bydel der skal være gearet til fremtidens udfordringer, og da vi ikke kender dem, er det svært. Vi
får bla. lavet en bæredygtighedscertificering af området, for at sikre Deltakvarteret bliver maksimalt bæredygtigt, siger
Thomas Sichelkow.
Arkitekturen bliver bestemt af beboerne
Det er ikke kun på bæredygtighedsområdet at Deltakvarteret bliver unikt. Arkitekturen i Deltakvarteret bliver et kapitel for
sig. Frederikssund Kommune har med inspiration fra nye byer i Holland valgt at alle husene i kvarteret skal være
forskellige.
- Vi vil gerne skabe en by med spændende arkitektur og diversitet. Derfor lader vi de kommende husejere selv tage
beslutning om hvilke huse de vil bygge. Vi stiller krav til størrelse, placering på grundene og bæredygtighed. Vi vil gerne
have varieret bebyggelse, men hvordan den variation skabes er op til de enkelt grundejere i samarbejde med
Frederikssund Kommune, siger Thomas Sichelkow.
Planen for Deltakvarteret er lavet af tegnesten SLA.
Download A3 mappe om Deltakvarteret - vær opmærksom på at filen er meget stor (117 MB)
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Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning
Der afholdes valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om den fælles Patentdomstol søndag den 25. maj 2014.
Afgivning af stemme før valgdagen
Ønsker man ikke at møde op på et valgsted på valgdagen, er der mulighed for at afgive stemme pr. brev før valgdagen.
Sidste frist er fredag den 23. maj 2014.
Man kan afgive sin stemme i en hvilken som helst kommune i Danmark.
Gyldig legitimation skal forevises. Hvis ikke dokumentation er medbragt, vil der blive stillet kontrolspørgsmål for afklaring af
identitet.
Man kan afgive sin stemme i Borgerservice, Torvet 2, 3600 Frederikssund på følgende tidspunkter:
Mandag
Kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag
Lukket
Onsdag
Kl. 9.00 - 15.00
Torsdag
Kl. 10.00 - 18.00
Fredag
Kl. 9.00 - 14.00
Herudover holdes der ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning i Borgerservice lørdag den 17. maj 2014 kl.10.00 14.00
Brevstemmer kan også afgives på bibliotekerne i den almindelige åbningstid til og med fredag den 23. maj 2014.
Afstemning på valgdagen
Afstemningen på valgdagen foregår i tidsrummet kl. 9.00 til kl. 20.00 på følgende afstemningssteder:
1.
Marienlystskolen, Multihallen
2.
Græse Bakkebyskolen
3.
Lindegårdsskolen, Slangerup
4.
Skibby Idrætshal
5.
Jægerspris Skole, Møllegårdshallen
Vælgere der kan møde på afstemningsstedet på valgdagen, men som på grund af manglende førlighed, svagelighed eller
lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet, vil kunne afgive stemme umiddelbart uden for stemmelokalet.
Frederikssund Kommune er vært for Special Olympics Idrætsfestival i weekenden 23. - 25. maj, hvor mere end 500
udviklingshæmmede atleter fra Sverige, Spanien og Danmark dyster i forskellige idræts discipliner.
En del af idrætsfestivalen afvikles på de traditionelle afstemningssteder.
Valgkort
Valgkort udsendes så det er vælgerne i hænde fem dage før valgdagen.
Der udsendes et valgkort til hvert valg. Valgkortene kommer samlet i en kuvert. Valgkortet skal medbringes til
afstemningsstedet. Afstemningsstedet fremgår af valgkortet.
Der vil ved aflevering af valgkortene på afstemningsstedet blive stillet kontrolspørgsmål for at sikre vælgers identitet.
Personer der mener sig berettiget til at afgive stemme, men som ikke senest torsdag den 22. maj har modtaget valgkort,
kan rette henvendelse til Borgerservice på tlf.nr. 47 35 10 00.
Kørsel til valgstedet
Vælgere der har vanskeligt ved at møde frem på valgstedet ved egen hjælp, tilbydes transport til valgstedet på valgdagen.
Kørselstilbuddet er et supplement til muligheden for at brevstemme i eget hjem, og kørslen er gratis.
Transport til valgstedet foregår enten i tidsrummet 9-11 eller 13-15. Der kan ikke bestilles kørsel til et bestemt tidspunkt,
kun vælges formiddag eller eftermiddag.
Tilmelding til ordningen skal ske direkte til vognmanden.
Kørsel i Skibby, Slangerup og Frederikssund - Taxi Nord telefon 48 48 48 48.
Når du ringer til Taxi Nord, skal du sige det er "valgkørsel", på konto 5063. Tilmelding senest torsdag den 22. maj kl. 12.00
Kørsel i Jægerspris - AK Taxi telefon 47 50 33 33. Tilmelding senest lørdag den 24. maj kl. 12.00
Læs mere om Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning.
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Musikskole præsenterer næste sæson
Frederikssund Musikskole har åbnet for tilmeldinger til næste års sæson, og har i den forbindelse udsendt Danmarks
første levende musikskolefolder.
"Luk op for musikken" står der på forsiden, og folderen præsenterer 11 fine billeder af Musikskoleelever- og lærere. Ved
hvert billede er der en QR kode, og scanner man dén bliver billederne til levende musik.
Hvert billede bliver til en lille film fra dagligdagen i Musikskolen. Man kan opleve hvordan undervisningen foregår, elever
og lærere fortæller om arbejdet med musikken og der er også et par live optagelser af koncerter.
- Det er næsten ligesom i Harry Potter at billederne kan blive levende, siger musikskolens leder, Gitte Grarup.
Man kan få et godt indtryk af nogle af Musikskolens mange tilbud ved at se de små film. Kan man ikke scanne med sin
telefon eller tablet kan man se alle filmene på Musikskolens hjemmeside, hvor man fra 30. april til 27. maj kan tilmelde sig
næste års undervisning.
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Digital Post i supermarkedet
Fra den 1. november i år bliver det lovpligtigt for alle borgere at have en digital postkasse - med
mindre man forinden har søgt og opnået en dispensation.
Derfor var 12 medarbejdere fra Borgerservice iklædt gule "Digital Post kommer til dig" T-shirts på
pletten i Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris for at uddele foldere om hvad Digital
Post er, og hvor og hvordan man kan få hjælp til at tilmelde sig og bruge Digital Post.
"Er du tilmeldt Digital Post?" lød spørgsmålet fra de fem medarbejdere som uddelte
informationsmateriale til formiddagskunder i SuperBrugsen i Jægerspris.
Med dette spørgsmål, og deres iøjnefaldende gule T-shirts, lyste medarbejderne op på en ellers
regntung onsdag, og ved at være fysisk til stede fik borgerne mulighed for at stille direkte
spørgsmål til medarbejdere, og få svar med det samme.
700 brochurer uddelt
Medarbejderne fik delt godt 700 brochurer ud i løbet af onsdagens event, og medarbejderne fra
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Borgerservice blev taget rigtig godt imod af borgerne, der syntes det var en fin måde at komme i snak med kommunens
medarbejdere på.
Ud over at få oplysninger om hvor og hvordan man tilmelder sig den digitale postkasse, så kunne de borgere der ønskede
det også udfylde en dispensationsansøgning med det samme, så de sparer turen i Borgerservice på Rådhuset.

Du er også velkommen til at henvende dig i Borgerservice på Rådhuset.
Foto: KEJE
2014 5

9

Jagten gennem historien
Frederikssund Kommune deltager for tredje år i kultur-motionsprojektet "Jagten gennem historien". 13 kommuner i
Nordsjælland deltager i dette familie arrangement der efter sidste års bragende succes med 450 deltagere igen i år
gennemføres på Selsø Slot.
Temaet er i år "Jagten på den forsvundne slave", et tema som har stor national bevågenhed i disse år, men også en
særlig aktuel lokal vinkel, idet netop Selsø Slot pt. huser en udstilling om bl.a. slaveriet i de forrige århundreder.
Især børnefamilierne tog godt imod tilbuddet sidste år, og Frederikssund Kommune, der gennemfører arrangementet i
samarbejde Golden, Days, Selsø Slot og Kildeholm Orienterings Klub, ser frem til en mindst lige så flot deltagelse i år.
I disse dage uddeles via skolerne flyers til alle børn i kommunen med den hensigt at gøre familierne opmærksomme på
Jagten. Jagten har således både historisk/kulturelle, men også et fysisk/ motionsmæssigt formål. Netop denne
kombination af kultur og motion er Jagtens hovedformål.
Sæt fantasien i sving 23. maj
Så tag løbeskoene på, og sæt fantasien i svingninger når ’Jagten gennem historien’ vender tilbage fredag 23. maj. Løbet
giver hele familien chancen for både at få pulsen i vejret og en fælles oplevelse, der kræver samarbejde og eventyrlyst.
Hjælp slaven Ferdinand med at komme hjem til Afrika
Året er 1734. En ung mand kommer til Selsø Slot for første gang. Hans navn er Ferdinand, og han er lakaj hos
overkammerherre Carl Adolph von Plessen, der besøger sin bror Christian Ludvig på den prægtige herregård Selsø.
Men Ferdinand er ikke som de andre tjenestefolk. Om halsen har han en tung jernring. Ferdinand er slave, født i Afrika og
opvokset i Vestindien. Han har hjemve og tager en beslutning: Han vil prøve at komme hjem – hjem til Afrika.
Følg i Ferdinands fodspor rundt på Selsø. Prøv capoeira, slavernes kampdans, hjælp Ferdinand med at få kontakt til sine
forfædre og hjælp ham med at tage svære beslutninger, der gælder liv eller død. Vil det lykkes Ferdinand at stikke af og
komme hjem, og hvem jagter ham?
Tid, sted og pris
Jagten gennemføres fredag den 23. maj 2014 fra kl. 17 til 20 på Selsø Slot, Selsøvej 30A i Skibby.
Det koster 25 kroner at deltage. Du kan købe billetter på selve aftenen ved Selsø Slot.
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Gratis tilbud til vandhunde
Prøv at sejle Meginjolle, windsurfe eller ro havkajak med dit barn, barnebarn, eller bonus barn!
Sidste efterårs overvældende succes med forældre/børn sejlads i samarbejde mellem Ungdomsskolen, SSP
og fritidsklubberne bliver nu gentaget i en forårsudgave med lidt ændringer og forbedringer.
Fra på onsdag den 21. maj, i tidsrummet kl. 17.00 til 20.00 og de efterfølgende seks onsdage vil instruktører i havkajak,
Meginjolle og windsurfing således stå klar til at instruere børn og deres forældre i sejlads på Marbæk fjord.
- Denne sæson har vi inddraget Ungdomsskolens meginjoller, fordi her er et godt læringsrum for forældre og børn til at
lære at sejle sammen, fortæller SSP-konsulent Kjeld Erik Pedersen.
- Sidste år var en del børn der gerne ville windsurfe, og som ikke havde kræfter eller havde svært ved at knække
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"vindkoden" for at kunne sejle med den. Meginjollerne er gode til at udvikle et godt "sømandskab" i forhold til sejlads for
vind eller som robåd. Så er der masser af plads til hygge, samtale og "godehistorier".
Formålet med tilbuddet er ifølge SSP-konsulenten at give forældre og børn kendskab til - og mulighed for - sjove
naturoplevelser med havkajak, meginjoller og windsurfing på fjorden.
- Derfor er alderen i år også sat op. På den måde bliver der større mulighed for at familien kan gøre noget sammen.
Brobygning til foreningslivet
Tilbuddet vil arbejde med aktiv brobygning til foreningslivet der virker inden for feltet, med det mål at få børn, unge og
deres forældre til aktivt at bakke det frivillige foreningsliv op omkring deres børns og egne interesser.
Så mød op onsdag den 21. maj kl. 17, eller næste onsdag ved Frederikssund Lystbådehavn, ved containerne bag
Frederikssund Hallerne. Her får børn og forældre udleveret udstyr og evt. våddragter. Derefter bliver I guidet videre af
instruktørerne.
Medbring: Badetøj, varmt tøj, tynd regnjakke, hvis I har. Kasket/hue.
Nærmere oplysninger kan fås hos SSP-konsulent Kjeld Erik Pedersen på keped@frederikssund.dk eller 47 35 26 06.
Oplev din egen kommune
Færgegårdens Venner fortsætter sidste års store succes og arrangerer igen i år, i samarbejde med Frederikssund
Museum Færgegården og Frederikssund Kommune, en guidet bustur rundt i kommunen.
Turen finder sted søndag den 25. maj, og udgår fra Færgegårdens parkeringsplads klokken 10.00.
To busser kører henholdsvis en øst- og en vesttur. Undervejs passeres små og store, nye og gamle seværdigheder i vor
kommune, to veloplagte og kyndige guider i hver bus vil berette om, hvad man passerer. Klokken 12 mødes busserne på
Færgegården til en frokost pause i haven, husk madpakken, Færgegårdens Venner sørger for kaffe.
Klokken 12.45 kører busserne igen, og denne gang tager man den modsatte tur, således at alle oplever hele vor
kommune fra solcelleanlæg til gravhøje, kirker og industrier.
Billetterne koster 50 kr., og sælges kun fra Frederikssund Turistbureau efter først til mølle princippet. Vær opmærksom på,
at der kun er 82 billetter til salg.
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12 Valget er dit. Stem for demokratiet!
Et nyt samarbejde mellem Frederikssund Kommune og DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd skal få flere unge til at stemme
ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj.
Det sker med en kampagne i samarbejde med blandt andet Frederikssund Kommune, der
under overskriften "Valget er dit. Stem for demokratiet" opfordrer de unge vælgere til at
stemme. Kampagnen er forankret på valgsitet stem.dk hvor vælgerne både kan læse om
valget, og få forståelse for valghandlingen.
I dagene op til valget den 25. maj udsendes der huske-sms'er til unge førstegangsvælgere i
kommunen, og på valgstederne bliver alle vælgere tilbudt et klistermærke, der efter
amerikansk tradition viser, at vælgeren har stemt og opfordrer andre til at stemme.
En indsats er vigtig
Borgmester John Schmidt Andersen (V) er enig i vigtigheden af at promovere
valgdeltagelsen. Ifølge borgmesteren er det afgørende at holde fokus på
stemmefremmende aktiviteter:
- Det kan næsten ikke siges nok gange hvor vigtigt det er at opfordre især de unge vælgere
til at bruge deres indflydelse og stemme den 25. maj. Det handler om vores fremtid og den hverdag som de unge vælgere
vokser op i. Huske sms´er og badge klistermærket er gode initiativer som vi håber kan medvirke til at sikre en højere
valgdeltagelse blandt de unge, siger John Schmidt Andersen.
Ved seneste europaparlamentsvalg i 2009 var valgdeltagelsen kun 59,5 procent på landsplan, mens 61,5 procent af
vælgerne i Frederikssund Kommune fandt vej til stemmeboksen. Undersøgelser indikerer, at især unge fravalgte
stemmeboksene.
Og valgdeltagelsen ville have været endnu lavere, hvis ikke det var for den samtidige folkeafstemning om tronfølgeloven.
Om DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF er en service- og interesseorganisation for 70 landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. Spejdere,
studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt
medlemmerne. Knap hver anden dansker er eller har været aktiv i en af de ungdomsorganisationer, som DUF
repræsenterer. DUF arbejder for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
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12 Øget samarbejde med frivillige om integration
Frederikssund Kommune forbedrer integrationsindsatsen ved at indgå et endnu tættere samarbejde med de frivillige
foreninger på integrationsområdet.
Velfærdsudvalget godkendte i sit møde den 8. maj en aftale med den lokale afdeling af Røde Kors i Frederikssund. I
aftalen tilbyder Røde Kors at støtte flygtninge og indvandrere, primært nytilkomne med netværksfamilier og
netværkspersoner, der kan understøtte integrationen til det danske samfund.
Formand for Velfærdsudvalget Kasper Andersen (O) siger om aftalen:
- Vi er rigtig glade for aftalen med Røde Kors. Aftalen betyder at vi sammen kan skabe en endnu bedre integration. De
frivillige foreninger kan tilbyde noget andet end vi kan.
- De skaber netværk og en personlig en-til-en kontakt, og de giver lavpraktisk hjælp og støtte i hverdagen. Det er med til at
skabe et godt socialt liv og forbedre integrationen. Vi er derfor ved at indgå samarbejdsaftaler med de øvrige foreninger på
integrationsområdet også. Vi ser frem til samarbejdet, og er meget glade for deres interesse.
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Velfærdsudvalgets formand, Kasper Andersen (O), underskrev den 12. maj aftalen med Røde Kors.
Stort behov
Og behovet for den understøttende indsats er stort. Kommunen forventer at modtage 56 flygtninge i 2014.
Kommunen afholdte derfor et stort dialogmøde den 24. april 2014 med alle de frivillige foreninger på området. Interessen
for at deltage i mødet var stor.
Foreningerne var indbudt for at drøfte om der kan etableres flere samarbejdsaftaler mellem kommunen og de frivillige
foreninger på integrationsområdet, og hvad de enkelte foreninger havde lyst til at byde ind.
Alle frivillige foreninger på integrationsområdet deltog i mødet, og alle tilkendegav interesse for at indgå en
samarbejdsaftale med kommunen. De kom med bud på hvordan de på forskellig vis kan understøtte kommunens
integrationsindsats. Debatten viste at de forskellige foreninger supplerer hinanden rigtig godt.

Jan Preisler fra lokalafdelingen af Røde Kors og Kasper Andersen giver hinanden hånden på den nye samarbejdsaftale.
Flere samarbejdsaftaler på vej
Kommunen tager derfor nu initiativ til at indgå lignende aftaler med de øvrige foreninger på integrationsområdet. Det er
bl.a. Flygtningevennerne i Slangerup, Frivillignet-Frederikssund, der begge hører under Dansk Flygtningehjælp samt
DFUNK - Ung til ung i Frederikssund.
De frivillige foreninger skal bl.a. yde hjælp til at mestre det danske sprog, praktisk hjælp samt hjælp til at få netværk og
etablere et godt socialt liv.
Vil du gerne være frivillig?
Er du interesseret i at være frivillig og hjælpe til med at understøtte integrationsindsatsen?
Røde Kors Frederikssund har brug for endnu flere hænder på integrationsområdet ,og opfordrer derfor interesserede til at
kontakte Annemette Andersen, Aktivitetsleder i den lokale afdeling for integration i Røde Kors. Annemette kan kontaktes
på 28 34 00 17 eller amea123@hotmail.com.
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Foto: KEJE og HNJAK
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15 Special Olympics Idrætsfestival 2014
-sport med et smil!
I weekenden 23. til 25.-maj går det løs i Frederikssund når 567 idrætsudøvere, 150 frivillige og 54 forskellige idrætsklubber
deltager i Special Olympics Idrætsfestival 2014. Alle er velkomne når der skal dystes i 11 discipliner på seks forskellige
idrætsfaciliteter rundt om i kommunen.
- Kom og vær med til at heppe på atleterne! Der er blevet trænet og trænet ude i klubberne, nerverne er på højkant og der
er lagt meget energi og tid i forberedelsen fra både atleterne, trænerne og de frivillige, siger Peter Kyster, Formand for
Team 2010 og medlem af festival styregruppen.
- Det vil helt sikkert blive tre unikke og uforglemmelige dage for deltagerne, og for alle de lokale foreninger og frivillige som
har givet en uvurderlig støtte til idrætsfestivalen.

Det lokale Team 2010 og borgmester John Schmidt Andersen optager velkomst video til Special Olympics
åbningsceremonien.
Breddeidræt
Special Olympics Idrætsfestivalen er et breddeidrætsarrangement for alle personer over 16 år med generelle
indlæringsproblemer og/eller udviklingshandicap, uanset idrætsligt niveau.
Slangerup Idræts- og Kulturcenter er stævnecentrum, og derudover dystes der i 11 idrætsdiscipliner på Ådalens Skole, i
Frederikssund Hallerne, Frederikssund Goldklub, Sønderby Petanque Klub, Slots Bowl i Hillerød og på Jægerspris
Ridecenter.
Se program på Dansk Handicap Idrætsforbunds hjemmeside, og følg festivalen på Facebook.

TEAM 2010 til fællestræning i Frederikssund.
Festivalleder Anette Svejstrup fra Dansk Handicap Idræts-Forbund spår at 2014-udgaven kan blive den bedste
idrætsfestival hidtil. Samarbejdet med Frederikssund Kommune har lige fra starten fungeret rigtig godt, fortæller hun.
- Både deltagermæssigt og i rekrutteringen af frivillige hjælpere har vi oplevet meget stor opbakning til Special Olympics
Idrætsfestival i Frederikssund.
- Mange lokale idrætsforeninger og organisationer har meldt sig på banen, og er dermed med til at sikre at idrætterne
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bliver afviklet under de bedste tænkelige rammer, og at de praktiske opgaver omkring forplejning, transport og overnatning
bliver løst. Deltagerne kan se frem til en virkelig god weekend i Frederikssund, lyder det fra Anette Svejstrup.
Fest og underholdning
Der er verdensklasseunderholdning på programmet for de deltagende atleter, frivillige og hjælpere når festivalen skydes i
gang på SIK fredag aften den 23. maj.
De danske verdensmestre i freestyle unicykling fra 2012 leverer et storslået show sammen med Jægerspris Cykelartister
og Shaolin Kung Fu. Derudover vises en speciallavet videovelkomst med borgmester John Schmidt Andersen (V), og en
vikingefægtekamp vil byde deltagerne velkommen til Frederikssund.
Lørdag aften er der fest og lagt op til dans med bandet Bamse Jam, der vil spille de mest velkendte hits fra Flemming
Bamse Jørgensens sangkatalog.
Frederikssund som værtsby
Det er ikke tilfældigt at Frederikssund Kommune af Dansk Handicap Idrætsforbund er udvalgt som værtsby for den femte
Special Olympics.
Idrætsfilosofien og stævnekonceptet passer som fod i hose med kommunens vision på handicap og psykiatriområdet:
Frederikssund satser på mennesker og muligheder.
Kommunen har et stærkt fokus på idrættens værdier i en sundhedsfremmende indsats, og har i en årrække målrettet
arbejdet for at inkludere og styrke idrætsdeltagelsen for borgere med udviklingshandicap i det ordinære foreningsliv. Med
hjælp fra special- idrætskonsulenterne fra Undervisningscenter Frederikssund, og igennem et tæt samarbejde med de
lokale idrætsklubber, har borgere med specielle behov fået markant forbedret deres idrætstilbud.
I gennem de seneste år har de to lokale idrætsforeninger for idrætsudøvere med specielle behov,Team 2010 og
Vikingerne, oplevet en stor medlemstilgang og kan nu tilbyde en lang række forskellige sportsgrene.
Det er en foreløbig kulmination på dette arbejde at kommunen nu kan byde velkommen til de mange idrætsudøvere fra
Spanien, Sverige og Danmark.
Fakta om Special Olympics Idrætsfestival
Special Olympics er et unikt stævnekoncept, og den eneste sportsfestival ud over Olympiaden som må bruge den
olympiske ild.
Special Olympics er en verdensomspændende organisation som organiserer og udvikler idræt for mennesker med
udviklingshæmning og via idrætten arbejder med sundhedsprogrammer, gruppens selvstændighed og selvværd samt det
øvrige samfunds indstilling til mennesker med udviklingshæmning.
Organisationen blev stiftet af Kennedy familien i 1968. I dag har Special Olympics organisationer i over 170 lande, og
mere end fire millioner mennesker med udviklingshæmning deltager i Special Olympics' aktiviteter.
Dansk Handicap Idrætsforbund har siden 1985 repræsenteret Special Olympics i Danmark og fra 2001 arbejdet målrettet
på at udvikle idræt for mennesker med udviklingshæmning ved brug af Special Olympics koncepterne og bruges i
Danmark primært til at udvikle stævnetilbud nationalt og give mennesker med udviklingshæmning mulighed for at deltage i
idrætsstævner i udlandet.
Festivalen blev senest afholdt i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2012. Dansk Handicap Idrætsforbund arrangerer festivalen
i samarbejde med en værtskommune og det lokale foreningsliv.

Foto: Erik Olsen og JSHVI
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15 Viking Games - et samarbejde over Øresund
Hvem er Øresunds hurtigste, stærkeste og snedigste vikinger? Hvem gør sig bedst i Dronning Thyras følge og hird i det
kommende år? Kom og prøv kræfter med regionens fineste vikinger, når Dronning Thyra kommer til bygden - og test selv
dine egne evner som viking.
Viking Games er en turnering der løber over fire datoer, fire forskellige steder i henholdsvis Danmark og Sydsverige. Det
er andet år turneringen gennemføres.
Historien som du vil møde den
Hver sommer rejser Dronning Thyra regionen rundt for at sikre sig den fortsatte støtte hos de fire lokale høvdinger på
tværs af Øresund og for at udse sig nye krigere til dronningens højbord og hird.
Dronning Thyras ankomst til de fire høvdingegårde er en af årets store festdage på gården. Med sig har dronningen et
følge af stærke mænd og kvinder fra de fire høvdingegårde, for det er samtidig dagen, hvor de unge vikinger kan vise
deres evner frem såvel i snilde som i mod og kampstyrke.
Når Dronning Thyra ankommer til høvdingegårdene, fejres det hver gang med en spektakulær kappestrid, hvor vikingerne
fra de fire høvdingegårde viser deres færdigheder, og måske vinder de dronningens gunst og bliver optaget i hendes hird.
Det er en festdag, som giver den lokale befolkning en mulighed for at komme nærmere de legendariske vikinger og selv
prøve at udfordre vikingerne.
Baggrunden for eventen
Eventen Viking Games er udviklet i et samarbejde mellem Øresund Event Center og følgende nøgleaktører fra
vikingeområdet:
•Foteviken Vikingemuseum, Skåne
•Trelleborgen, Skåne
•Frederikssund Vikingespil, Frederikssund
•Vikingeborgen Trelleborg, Slagelse
•Vikinga tider, Skåne
Eventen er tænkt som en tilbagevendende begivenhed der løbende kan udbygges med større og flere events.
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Formålet med eventen er at udvikle et tæt samarbejde på tværs af Øresund der kan skabe opmærksomhed omkring
vikingerne i Øresundsregionen, og give familier en god og spektakulær oplevelse i deres region.
Tid og sted
Der er fri entre ved eventen i Vikingernes Verden i Frederikssund lørdag den 24. maj 2014, og parkering i tilknytning til
eventen.
På denne dag er vikingespillets kiosker åbne, og der kan købes mad fra grillen.
Dronning Thyra og følget ankommer til Frederikssund kl. 12.00 og drager af igen kl. 16.30.
Aktiviteter for børn
Der vil udover kappestriden imellem vikingerne på scenen være masser af aktiviteter for børn i løbet af dagen.
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19 Legat til hjælp og opmuntring til sygdomsramte personer
Mejerist Chresten Marius Olsen og hustrus mindelegat til hjælp og opmuntring til langvarigt eller på anden måde syge
personer uddeles i maj måned 2014.
Legatet kan søges af personer med bopæl i daværende Skuldelev-Selsø Kommune.
Ansøgning kan ske ved, enten at udfylde formularen via linket nederst på siden eller ved at printe ansøgningsskemaet og
herefter sende det pr. mail til hlsch@frederikssund.dk eller med almindelig papirpost.
NB: Tildeling kan have indflydelse på eventuel overførselsindkomst fx boligsikring, folkepension m.m. i ét år efter.
Papiransøgning mærket "Legat" sendes senest den 27. maj 2014 til:
Frederikssund Kommune
Byrådssekretariatet
Torvet 2
3600 Frederikssund
Hent ansøgningsskema til C M Olsens mindelegat i Borgerservice på Frederikssund Rådhus
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19 Bliv instruktør på kurset "Lær at tackle kroniske smerter"
Gør en forskel
Sundhedsafdelingen i Frederikssund kommune søger to frivillige instruktører til at lede kurset "Lær at tackle kroniske
smerter" .
Vi tilbyder dig en instruktøruddannelse på 2 x 2 dage, som ruster dig til at undervise andre, der lever med kroniske
smerter.
Som instruktør skal du selv leve med kroniske smerter eller være pårørende, og på den måde kende til de udfordringer og
begrænsninger det kan give i hverdagen. Du skal have lyst til at formidle, være rummelig overfor andre, være en positiv
rollemodel og være afklaret i forhold til din egen sygdom.
Du skal have lyst til at afvikle kursusforløbet to gange årligt, forår og efterår. Hvert forløb varer seks uger, hvor du mødes
med kursisterne en gang om ugen i 2,5 timer pr. gang.
For at komme i betragtning skal du kunne deltage på instruktøruddannelsen den 28.-29. august og den 4.-5. september
2014.
Få mere at vide
Kontakt sundhedskonsulent Kristine Z. Mortensen på kzmor@frederikssund.dk eller på telefon 21 13 44 75.
Du kan også læse om "Lær at tackle kroniske smerter" på www.frederikssund.dk/smerter eller på
www.patientuddannelse.info
Meld dig som instruktør senest den 9. juni
Hvis du er interesseret i at blive instruktør, skal du skrive kort om dig selv og din motivation for at påtage dig opgaven.
Send det til kzmor@frederikssund.dk senest den 9. juni 2014.
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20 Børnehavebørn udstiller på J.F. Willumsens Museum
Som afslutning på huskunstnerprojektet "MALERIET SOM RUM - PERFORMATIVT MALERI" med billedkunstner Marika
Seidler, udstiller børnehavebørn fra børnehusene Kragebakken, Nordstjernen, Skibbyssen, Skolevejen, Solsstrålen,
Tumlebo, Pilehuset, Sct. Georgsgården og Svanholm deres værker på J.F. Willumsens Museum.
I løbet af foråret har børnehusenes 4-5årige deltaget i et workshopforløb på fem dage, der både har foregået på J.F.
Willumsens Museum og i daginstitutionerne.
Formålet med projektet har været at styrke børnenes møde med den visuelle kunst, og inspirere dem til selv at lege og
eksperimentere med kunstneriske udtryk.
Med udgangspunkt i et udvalg af J.F. Willumsens fantasifulde og farvestærke malerier har billedkunstner Marika Seidler
skabt rammerne for børnenes aktive deltagelse og fordybelse i den kunstneriske proces. Børnene har bl.a. skabt deres
eget fantasidyr ud fra en afstøbning af deres hånd tilsat ler og genbrugsting, og de har genskabt et rum fra et Willumsenmaleri og arbejdet med stemninger, krop/bevægelse og mimik inspireret af personerne i kunstværket.
Det er resultaterne fra disse workshops, der nu kan opleves på museet. Børnenes værker præsenteres i dialog med
Willumsens malerier og skulpturer.
Der er fernisering for børnene og deres familier tirsdag den 20. maj fra 17-18. Formand for Fritidsudvalget i Frederikssund
Kommune Morten Skovgaard åbner udstillingen. Udstillingen vises frem til 1. juni 2014.
Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og Frederikssund Kommune. STARK Frederikssund har været så venlige at
sponsorere trælister til projektet, og den kreative linje på Produktionsskolen Frederikssund har syet nogle fantastisk
smukke tæpper inspireret af Willumsens billedunivers.
Efter sommerferien fortsætter huskunstnerprojektet med deltagelse af andre børnehuse. Ved udgangen af februar 2015
har samtlige 4 - 5-årige daginstitutionsbørn i Frederikssund Kommune deltaget i forløbet.
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20 Thorstedlund indviet som Familie- og Ungehus
Arbejdet omkring etablering og renovering af Frederikssund Kommunes nye Familie- og Ungehus i bygningerne på
Thorstedlund er nu færdigt. Familie- og Ungehuset er en del af en omfattende omlægning af indsatsen over for særligt
udsatte unge, børn og familier i Frederikssund Kommune.
Den 20.maj indviede borgmester John Schmidt Andersen (V), på vegne af Byrådet, de nyrenoverede lokaler som skal
huse de forskellige teams der arbejder med socialt udsatte og udviklingstruede familier og unge. I sin indvielsestale sagde
borgmesteren blandt andet:
- Det er bestemt ikke hver dag at der åbnes et nyt, kommunalt familiehus. Og da slet ikke et familiehus med den kvalitet,
den beliggenhed og de visioner som der er her på Thorstedlund.
- Det er et sted, som i den grad udstråler vilje og ambitioner. Et sted, som sætter en tyk streg under, at når vi i
Frederikssund taler om at gå fra anbringelse til forebyggelse - så mener vi det!

Borgmester John Schmidt Andersen taler ved indvielsen af Thorstedlund.
Dynamiskt, visionært og tværfagligt hus
Visionen for det nye Familie- og Ungehus er at skabe et dynamisk hus for alle opgaver på
ungeområdet og at skabe et sted hvor opgaverne bliver løst på tværs af organisationsskel.
Huset kommer blandt andet til at rumme mange forskellige hjælpetiltag, blandt andet
forebyggelse på overbygningsskolerne, forebyggelse generelt og to såkaldt intensive teams.
Flemming Olsen, familiechef i Frederikssund Kommunes, ser frem til at kunne byde både
familier og medarbejdere velkommen i de nye omgivelser og roste også Byrådet for
beslutningen om at købe Thorstedlund:
- Jeg vil allerførst takke byrådet for at træffe en modig beslutning i sin tid. Stort set alle
kommuner gennemfører i disse år forskellige ændringer på det såkaldte specialiserede børne-
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og ungeområde med henblik på at flere børn og unge i problemer hjælpes i deres nærmiljø - i deres skole, i deres
fritidstilbud og i deres hjem. Men jeg mener ikke, at andre kommuner gør det i et sådan omfang som Frederikssund.
- Det er forebyggelse med stort F, der er planlagt her i Frederikssund - ikke mindst på Thorstedlund. Så stor ros og tak til
byrådet for beslutningen om at købe og renovere denne bygning. En bygning der nu fremstår smuk, indbydende og
kapabel.
Nyt Ungeteam arbejder på tværs
Et af de nye initiativer som huset vil rumme er blandt andet et nyt Ungeteam.
Ungeteamet arbejder på tværs af forvaltningerne og samarbejder med de allerede eksisterende faggrupper, som for
eksempel ungekonsulenter og rådgivere samt Birkevænget der er kommunens ungeboliger med tilknyttet
socialpædagogisk støtte.
- Målet er at færre udsatte unge placeres udenfor kommunen og at de får hjælp til at kunne fungere i deres nærmiljø så de
kan opretholde kontakt til familie, venner, fritidsaktiviteter og skole. Hele Ungeteamets værdigrundlag er at ansvaret skal
tilbage til familien, og at teamets medarbejdere kun er besøgende i familien, fortæller Turid Rørtveit, leder af ungeområdet
i Familieafdelingen.
Indsatserne kan blandt andre være:

Forebyggende familiesamtaler hvor familier tilbydes samtaler med fokus på hele familien og dennes netværk som
den øvrige familie, skolen, fritidsaktiviteter og venner.

Andre familier tilbydes intensive forløb, hvor familien bl.a. kan kontakte Thorstedlund døgnet rundt pr. telefon.

Der vil også være forskellige tilbud om at møde andre med lignende vanskeligheder, og der vil blive etableret
forskellige gruppetilbud som pigegrupper, forældregrupper og idrætsgrupper.
Grupperne dannes i samarbejde med kollegaer fra de øvrige teams i Ungeteamet.
SIIF- nyt tilbud til de 13-18 årige
Sociale Indsatser I Familieafdelingen (SIIF) er et helt nyt tilbud til udsatte familier i Frederikssund Kommune og er
målrettet børn og unge fra 13-18 år. SIIF skal arbejde med særlige socialfaglige indsatser overfor udsatte unge og deres
familier. SIIF, der er en del af Ungeteamet, består af ungekonsulenter og rådgivere samt Birkevænget.
Det nye børne- ungehus på Thorstedlunds kommer desuden til at rumme et "sove hotel" med plads til tre unge. Tilbuddet
er målrettet unge som i en kortere periode har brug for at komme væk fra et højt konfliktniveau hos mor og far, imens
Ungeteamet arbejder for at finde løsninger.

Samtalerum på Thorstedlund.
Intensivt familiebehandlingstilbud
Frederikssund Kommune har allerede Familiehuset, som er et intensivt behandlingstilbud for
de 0-6 årige, og en stigning i antallet af familier med børn som har brug for hjælp, har
synliggjort at der også er et behov for en intensiv indsats rettet mod de 6-12 årige børn og
deres familier.
FATA - Famileafdelingens Alternativ Til Anbringelse - er en nytilrettelagt indsats, som er
meget fleksibel og flerfacetteret overfor de familier, hvor nødvendigheden af en anbringelse
af barnet er en reel mulighed. Metoden i indsatsen er udviklingsorienteret, støttende og
kompenserende.
Det intensive tilbud foregår både i og uden for familiens eget hjem - herunder på
Thorstedlund.
- Der er et behov for at kunne arbejde mere flerfacetteret og helhedsorienteret i
familiebehandlingsindsatsen. Det er vigtigt at møde familien der, hvor den er og hvor det
giver mening. Her støttes børn og forældre i at lave bevægelsen for forandring hen imod nærmeste udviklingszone. Det er
derfor afgørende, at der er ressourcer og en bred vifte af muligheder for, at kunne sammenstykke en skræddersyet
familiebehandlingsindsats til den enkelte familie, fortæller leder Bente Ø. Reisz, leder af børneområdet.
Familieafdelingens tilbud er lokalt forankret og giver mulighed for, at styrke og fremme samarbejdet mellem
skole/institution og det øvrige professionelle netværk f.eks. boligområder, sportsklubber, Jobcenter, Misbrugscenter,
psykiatrien m.v.
Foto: KEJE
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21 To dage til Special Olympics
I weekenden 23. - 25. maj går det løs i Frederikssund når 567 idrætsudøvere, 150 frivillige og 54 forskellige idrætsklubber
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deltager i Special Olympics Idrætsfestival 2014. Der skal dystes i 11 discipliner på seks forskellige idrætsfaciliteter rundt
om i kommunen. Alle er velkomne til at komme og heppe på atleterne.
Special Olympics Idrætsfestivalen er et breddeidrætsarrangement for alle personer over 16 år med generelle
indlæringsproblemer og/eller udviklingshandicap, uanset sportsligt niveau.
Special Olympics er et unikt stævnekoncept, og den eneste sportsfestival ud over Olympiaden som må bruge den
olympiske ild.
Frederikssund som værtsby
Det er ikke tilfældigt at Frederikssund Kommune af Dansk Handicap Idrætsforbund er udvalgt som værtsby for den femte
Special Olympics. Idrætsfilosofien og stævnekonceptet passer som fod i hose med kommunens vision på handicap og
psykiatriområdet: Frederikssund satser på mennesker og muligheder.
Kommunen har et stærkt fokus på idrættens værdier i en sundhedsfremmende indsats, og har i en årrække målrettet
arbejdet for at inkludere og styrke idrætsdeltagelsen for borgere med udviklingshandicap i det ordinære foreningsliv.
I gennem de seneste år har de to lokale idrætsforeninger for idrætsudøvere med specielle behov, Team 2010 og
Vikingerne, oplevet en stor medlemstilgang og kan nu tilbyde en lang række forskellige sportsgrene.
- Det er afgørende for os er at borgere med psykiske vanskeligheder eller et udviklingshandicap tilbydes et bedre liv
gennem idrætten, siger Mogens Damgaard, afdelingsleder på det specialiserede voksenområde i Frederikssund
Kommune, og fortsætter:
- Der er de sidste år etableret og udviklet et rigtig godt samarbejde med idrætsforeningerne Team 2010 og Vikingerne,
hvor søgningen til idrætsaktiviteterne er stærkt stigende. En række borgere, som før var inaktive og ikke søgte idrætten
som et naturligt valg, oplever nu både fysisk og psykisk velvære, øget livskvalitet og en styrkelse af egne sociale
kompetencer.
Med hjælp fra special-idrætskonsulenter og igennem et tæt samarbejde med de lokale idrætsklubber, har borgere med
specielle behov iflg. formand for Sundhedsudvalget, Jesper Wittenburg (A) markant fået forbedret deres idrætstilbud. Det
er en foreløbig kulmination på dette arbejde at kommunen nu kan byde velkommen til de mange idrætsudøvere fra
Spanien, Sverige og Danmark.
- De erfaringer som vi har fået igennem de sidste års fokus på området, og deltagelsen og inddragelsen af de lokale
sportsforeninger, har betydet et markant løft på mange niveauer og nu har vi nået vores foreløbige kulmination som
værtsby for Special Olympics.
- Planlægningsfasen har også medvirket til at styrke og udvikle de allerede eksisterende lokale netværk. De lokale
idrætsklubber vi samarbejder med har fået markant forbedret deres tilbud til borgere med specielle behov. Der bliver delt
viden på et meget højt niveau og med hjertet på rette sted.
Stor lokal opbakning
Special Olympics idrætsfilosofi og stævnekoncept har vundet genklang i hele Frederikssund Kommune, og har fået en
kæmpe opbakning hos rigtig mange lokale virksomheder og idrætsforeninger.
I alt ni lokale foreninger lægger faciliteter til de tre dage med olympiske idrætsaktiviteter. Dertil er der 150 lokale frivillige
som har meldt sig til at afvikle arrangementet. Otte lokale virksomheder og fonde har doneret både penge og naturalier.
- Det er gået rigtig godt med at finde frivillige, og der har været god lokal opbakning både fra kommunen, bostederne og
fra AKU-centrene Ejegod og Højagergård, fortæller idrætskonsulent i Frederikssund Kommune, Jonas Hviid.
- Mange af de frivillige kommer fra samarbejdet mellem Team 2010 og Slangerup Håndboldklub. Golfklubben ser det som
en helt naturlig del at bakke op om festivalen. Svømmeklubben var også hurtig til at støtte op, de har været med til at
planlægge svømmedelen og de har stor indsigt i handicapidrætten.
Mere idræt i fremtiden
Kommunens daværende Sundhedsudvalg vedtog i 2009 en handicap- og psykiatri plan der prioriterer fysisk aktivitet som
et indsatsområde, og etablerede Undervisningscenter Frederikssund med et selvstændigt budget. Centeret har et tæt
samarbejde med idrætsforeningerne IF Vikingerne og TEAM2010, hvis aktiviteter er målrettet henholdsvis borgere med
psykiske vanskeligheder og borgere med udviklingshandicap.
Idrætskonsulenten er omdrejningspunktet i indsatsen, og har sikret partnerskabsaftaler med en række lokale
idrætsforeninger. Således er der i dag et solidt samarbejde med golfklubben, sejlklubben, floorballklubben og
håndboldklubben HK73, hvilket har givet målgruppen muligheden for et varieret idrætstilbud - på trods af de fysiske og
psykiske begrænsninger.
Idrætskonsulenten fungerer også som bindeleddet mellem idrætten for voksne med særlige vilkår, de forskellige
forvaltningsenheder og det frivillige idrætsliv i Frederikssund.
- Da vi indbød både borgere, medarbejdere, pårørende, politikere, Handicaprådet og andre interessenter til to
evalueringsmøder om vores indsats på området, var konklusionen klar: Vi er på rette vej, og vi skal gøre mere af det
samme!
- Inklusionen i de ordinære idrætsforeninger og den faglige sparring der tilbydes trænerne samt forankringen i budgettet,
har betydet en kæmpe forskel for vores borgere med udviklingshandicap. Det var aldrig gået uden den tætte kobling til de
ordinære sportsforeninger, konkluderer Mogens Damgaard.
Stævnepladser og program
Alle er velkomne til at komme og heppe på atleterne.
Slangerup Idræts- og Kulturcenter er stævnecentrum. Der dystes er i 11 idrætsdiscipliner fordelt på Ådalens Skole,
Frederikssund Hallerne, Frederikssund Golfklub, SIK og på Jægerspris Ridecenter.
Se det fulde program på www.dhif-festival.dk, og følg festivalen på www.facebook.com/sodanmark.
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21 Marbæk og Kulhuse strande er tildelt Blå Flag
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Igen i år er Marbæk og Kulhuse strande tildelt Blå Flag. Blå Flag er et kvalitetsstempel, der kræver gode faciliteter,
badesikkerhed, gode miljøforhold samt sjove aktiviteter for børn og unge.
Blåt er godt
De kommuner som hejser det Blå Flag viser, at de ønsker at støtte et miljømæssigt, bæredygtigt samfund, med plads til
friluftsliv og natur, til gavn for deres borgere og turister.
- Blå Flag hjælper strandgæsterne med at finde den sikre strand, med gode og rene faciliteter og en række miljøoplysende
aktiviteter for børn og unge, siger Berit Mogensen fra Frederikssund Kommune.
Rent badevand
Der er garanti for god badevandskvalitet når du er på en Blå Flag strand.
- Vi tager minimum ti prøver af badevandet sommeren igennem for løbende at kontrollere for bakterier og alger. Derfor kan
du trygt gå i vandet når det Blå Flag vajer på stranden, siger Berit Mogensen.
Udover Kulhuse Strand og Marbæk strand tager Frederikssund Kommune også det krævede antal prøver på Skuldelev
Strand for at opretholde muligheden for Blå Flag her.
Fokus på sikkerhed
Blå Flag kampagnen stiller også en række krav til en strands sikkerhedsfaciliteter.
- En Blå Flag strand skal have et passende antal af funktionsdygtigt sikkerhedsudstyr samt førstehjælpsudstyr, og der skal
være en nødtelefon på eller i nærheden af stranden, siger Berit Mogensen.
Hvem kan få flag?
Alle strande og havne, som opfylder Blå Flag kriterierne indenfor vandkvalitet, sikkerhed, information, miljø, og faciliteter,
kan modtage det Blå Flag. Flaget tildeles for et år af gangen og skal godkendes af både en dansk og international jury.
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22 Musikskolen for fuld sommermusik
Tirsdag den 27. maj kl. 17 holder Frederikssund Musikskole årets store sommerkoncert i Kulturhuset Elværket og
Frederikssund Kirke.
Fem koncerter med gratis entré
Sommerkoncerten består af fem koncerter af ca. 40 minutters varighed, og de finder sted i Kulturhuset Elværket, i
Frederikssund Kirke og i et telt sat op på Kulturhuset Elværkets parkeringsplads.
Alle Musikskolens orkestre, BANDs, strygerskolen, ensembler, kor og børnerytmik hold vil optræde sammen med deres
lærere, og der er mulighed for at høre både klassisk musik og danske sange, rock, pop, jazz og elektronisk musik.
Percussionation, Blæserorkesteret og FM Big Band giver smagsprøver på den musik, de lige har optrådt med i Tivoli, og T
drops synger også med FM Big Band, som de også lige har gjort det fra Plænen i Tivoli.
Publikum får også mulighed for at høre T drops opføre sangene fra ferniseringen på Tøjhusmuseet i København, hvor
koret sang i februar i anledningen af museets udstilling om 1864. I teltet kan man høre fem til seks rockbands og et
jazzband, og der vil ind imellem også være optræden ved solister.
Der vil være uddrag af årets store UNAVIDA forestilling, som Musikskolen lavede sammen med tre af kommunens
folkeskoler på gymnasiet i slutningen af april, og til dette uddrag får Musikskolen besøg af 4.a og 4.b fra Ådalens skole
syd, som gæsteoptrædende.
Støtteforeningen sælger lækker mad, te og kaffe, og der er gratis entré til alle koncerter.
Ved samme koncert vil man kunne få et eksemplar af Musikskolens folder for sæson 2014-2015, Den levende folder.
Folderen er den første i Danmark hvor en musikskole præsenterer sin kommende sæson med 11 billeder, der alle har en
QR-kode, via hvilken billederne kan gøres levende, og i 11 film viser eksempler på hvad Musikskolen byder på.
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22 En lun sommeraften med fokus på trivsel, læring og kreativitet i skolen
Som led i arbejdet med realiseringen af folkeskolereformen var politikere fra Uddannelsesudvalget, faglige
organisationer, ledere, forældrebestyrelser og skoleafdeling samlet til dialogaften om den meningsfulde læring.
Dialogaftenen blev afholdt tirsdag den 20.maj, hvor Hans Henrik Knoop, lektor ved Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole holdt et inspirerende oplæg om trivsel, læring og kreativitet.
Med udgangspunkt i hjerneforskning, positiv psykologi og organisationsteori talte Hans Henrik Knoop om den
meningsfulde læring. Knoop lagde vægt på, at vi lærer bedst, når vi er fuldstændig opslugt af noget, og glemmer tid og
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sted, med andre ord at vi er i flow.
Han understregede, at det er vigtigt, at børn og unge motiveres og udfordres tilpas, så de bliver nysgerrige efter at lære
mere. Derfor skal undervisningsmiljøer have fokus på at skabe læringsflow, hvor børnene er aktivt medtænkende,
nysgerrige og drevet af lysten, og hvor de samtidig mødes af udfordringer der meningsfulde for dem.
Aftenen blev afrundet med en kort debat i grupper, hvor spørgsmål om læring, flow og motivation blev drøftet.
Se plancherne fra Hans Henrik Knoops oplæg.

Eksempel på arbejdet med arbejdet med læringsmål og den meningsfulde læring.
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22 Uddannelsesdag målrettet unge
Jobcenter Frederikssunds ungeindsats inviterede til Uddannelsesdag i dag kl.13.00 på Byvej 24 i Frederikssund. Dagen
var målrettet unge på uddannelseshjælp eller dagpenge, og formålet med dagen var at give de unge inspiration til at starte
på en uddannelse.
På Uddannelsesdagen fik de unge præsenteret indlæg fra forskellige uddannelser, og mulighed for at tale med
kommunens ungdoms- og uddannelsesvejledning samt vejledere fra de forskellige uddannelsesinstitutioner.
Der var repræsentanter fra Ungdoms- og uddannelsesvejledningen, Handelsskolen, VUC. TEC og UCC hvor man kan
blive uddannet til social- og sundhedshjælper, og kommunens uddannelseskonsulenter fra uddannelserne til Social- og
Sundhedshjælper samt Social- og Sundhedsassistent.
Formand for Vækstudvalget Ole Søbæk (C) havde set frem til uddannelsesdagen og håber at dagen kan inspirere de unge
til et uddannelsesvalg:
- Uddannelse er nøglen til et godt liv. En uddannelse giver dig bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, højere livsindkomst
og et både sundere og længere liv. Derfor er det så utrolig vigtigt, at forældre, skoler, vejledere og jobcenteret fokuserer på
at alle vores unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse. I dag har vi alt for mange unge uden uddannelse og
endda uden forudsætningerne for at tage en uddannelse. Den udfordring er Vækstudvalget meget optaget af at gøre noget
ved, siger Ole Søbæk.
Der var fuldt hus på uddannelsesdagen, og de omkring 80 unge der deltog, kan forhåbentlig bruge dagen til at blive
inspireret til at komme i gang med en uddannelse.
Formand for Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) deltog også i
uddannelsesdagen og havde set frem til at møde både de unge og uddannelsesinstitutionerne:
- Det er vigtigt for mig at følge med i hvordan det går de unge der er gået ud af folkeskolen og skal videre i deres
uddannelsesliv.
- Uddannelsesudvalget har stort fokus på, at vores skoler giver alle unge de bedste muligheder for at gennemføre en
ungdomsuddannelse, og derfor har jeg glædet mig til at møde både de unge og uddannelsesinstitutionerne, for at høre
mere om hvordan vi kan blive bedre til at skabe gode overgange fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.

2014 5

22 Skuffelse over lukning af skattecenter
Frederikssunds borgmester er skuffet og uforstående over for Skatte-ministeriets beslutning om at lukke Skattecenter
Frederikssund.
- Det er med dyb skuffelse at Frederikssund Kommune i dag har modtaget besked om, at Skatteministeriet har besluttet at
lukke det lokale skattecenter i Frederikssund.
Sådan siger borgmester John Schmidt Andersen, som ud over skuffelsen er dybt forundret over ministerens beslutning,
som han vil opfordre til bliver genovervejet.
Ifølge SKAT har man ved valget af hvilke skattecentre der skulle lukkes, lagt vægt på at fastholde skattecentre i områder
hvor der er en stor kon-centration af borgere og virksomheder, og hvor infrastrukturen og tilgænge-ligheden er god. Og det

35

burde ifølge John Schmidt Andersen netop tale for at bevare skattecentret i Frederikssund:
- Jeg henvendte mig allerede i starten af marts til skatteministeren med en række argumenter for at bevare Skattecenter
Frederikssund. Det drejer sig blandt andet om den centrale placering tæt på S-tog-stationen og den kommende motorvej,
der giver perfekte adgangsmuligheder for borgere og virksomheder, som har et ærinde hos SKAT. Kombineret med at
skatte-centret i Frederikssund har rigtig gode bygninger, giver det optimale mulig-heder for rekruttering af medarbejdere og
udvikling af skattecentret, siger John Schmidt Andersen.
Mange af de ansatte på skattecentret i Frederikssund er tidligere ansatte i Frederikssund Kommune, og John Schmidt
Andersen har i løbet af dagen været i kontakt med fællestillidsmanden for skattecentrets ansatte, Kasper Sørensen. I
lighed med borgmesteren er Kasper Sørensen forundret og skuffet over beslutningen, som - netop på grund af de gode
argumenter for at bevare skattecentret i Frederikssund - virker helt meningsløs.
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23 Bestil din egen bus på nettet
Teknisk Udvalg arbejder målrettet med at optimere den kollektive trafik. Det er nu besluttet, at udvide bustransporten med
såkaldte Flexture, der på mange måder minder om taxakørsel.
Hvert år i maj måned skal Frederikssund Kommune give Movia besked om, hvordan busdriften for næste år skal være.
Den største ændring i 2015 bliver muligheden for Flexture.
- En Flextur er kollektiv trafik fra adresse til adresse, eller fra gårdsplads til gårdsplads om man vil. Du vælger selv hvor og
hvornår du vil hentes. En Flextur har nemlig ingen fast køreplan. Ordningen har været en stor succes i andre kommuner
og vi ser frem til at Flextur snart er en mulighed i Frederikssund Kommune, siger Tina Tving Stauning (A), formand for
Teknisk Udvalg.
Attraktive priser
Flexture køres af taxaer og liftvogne, men er ikke taxakørsel, da du ofte kører sammen med andre, der også har bestilt
kørsel. Til gengæld er prisen væsentligt lavere end almindelig taxakørsel.
- Det er vigtigt for os at Flextur er et reelt alternativ til de traditionelle busser. Derfor minder priserne om det vi kender fra
den øvrige kollektive transport. Grundtaksten er 24 kr. for de første ti kilometers kørsel. Herefter koster det 6 kr. per
kilometer, fortæller Tina Tving Stauning.
Sådan bestiller du
Fra 14. december 2014 er det muligt, at bestille en Flextur i Frederikssund Kommune - og det er nemt at bestille en
Flextur. Du kan bestille via Movia's hjemmeside eller ved at ringe.
Der gives 10% i rabat på bestillinger via hjemmesiden, og det er muligt at betale med Dankort. Ved bestillinger over
telefonen opnås ingen rabat, og der skal betales kontant til chaufføren.
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23 Special Olympics er i gang
Slangerup Idræts- og Kulturcenter var fyldt godt op fredag aften, ved den officielle åbning af Special Olympics
Idrætsfestival 2014.
Åbningsceremonien startede med den imponerende indmarch, akkompagneret af festlig marchmusik, hvor de 567 atleter
fra 54 forskellige idrætsklubber i Danmark, Sverige og Spanien bar deres flotte faner ind.

Fanen for Frederikssunds lokale deltagere i Special Olympics, TEAM2010, bæres ind.
Den olympiske ild
Aftenens højdepunkt var den højtidelige tænding af den olympiske ild og hejsningen af Special Olympics flaget og den
efterfølgende aflæggelse af Special Olympics eden akkompagneret af en imponerede trommesolo.
Næstformand i Dansk Handicap Idrætsforbund, John Petersson lagde ud med sin tale i sin egenskab
som repræsentant for værtsnation og sagde.
John Petersson bor selv tæt på Frederikssund, og hans egne børn dyrker sport i kommunen. Han
sagde blandt andet, at DHIF er meget glade for den store opbakning, da det er de mange foreninger,
organisationer og deres frivillige der gør det muligt at gennemføre Special Olympics med deltagelse
af over 500 atleter.
- Jeg håber I har trænet godt, og med den rette sportsånd og ansvarlighed som bærende elementer,
er parate til konkurrencen, sagde John Petersson, og fortsatte:
- En ting er idræt og konkurrence. En anden ting er de muligheder festivalen giver på de sociale
områder. Her har i nemlig muligheder for at skabe nye kontakter, og møde nye venner de næste to tre dage.
- Alt dette havde ikke været muligt uden den fantastiske lokale opbakning, dels fra Frederikssund Kommune, dels fra
lokale virksomheder og idrætsforeninger rundt om i Frederikssund og Slangerup. Vi er derfor også stolte over at have valgt
Frederikssund Kommune som værtsby, da kommunens vision på psykiatri- og handicapområdet passer perfekt til dette
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stævnekoncept: Frederikssund Kommune satser på mennesker og muligheder.
Derefter bød borgmester John Schmidt Andersen (V) velkommen til Frederikssund i sin video tale, optaget specielt til
lejligheden, da han desværre ikke kunne deltage:
I talen som kan ses herover siger borgmesteren blandt andet:
- Vi har glædet os længe til at I skulle komme og jeg håber at I er parate til idræt og fest. Vi er stolte over at vi kan tænde
den olympiske ild i Frederikssund - det er ikke noget der sker hver dag!
- Vores lokale Team 2010 stiller op med hele 73 atleter, 14 trænere og 50 frivillige - det er flot! Jeg vil også gerne sige tak
til Dansk Handicap Forbund for at vælge os som værtsby for den femte Special Olympics - og også sige en kæmpe tak til
alle de lokale idrætsforeninger og engagerede medarbejdere her i kommunen, som har arbejdet hårdt for at have alt på
plads til i dag! Nyd det - og pas godt på hinanden!

De lokale vikinger fra Frederikssund udførte en drabelig fægte- og slåskamp under åbningen af Special Olympics.

Vikinge-action og olympisk ed
Derefter var der et actionfyldt indlæg med en vild fægte- og slåskamp udført af vikinger fra
Frederikssund Vikingespil.
Special Olympics atleten Camilla Jørgensen, 26, år fra Viborg Håndbold Klub, afsagde Special
Olympics eden og fik også den ære at tænde den olympiske ild:
"Lad mig vinde, men hvis jeg ikke kan vinde, så lad mig gøre det så godt jeg kan"
"Let me win, but if I can not win, let me be brave in the attempt"
Næstformand i DHIF John Peterson kunne derefter erklære Special Olympics for officielt åben.
Verdensklasse underholdning
Udover slåskampen med vikingerne var der verdensklasse underholdning leveret af nogle af de
danske verdensmestre i freestyle unicykling 2012, og med Shaolin Kung Fu truppen, der viste
en blanding af de forskellige kung fu grene man kan træne i Shaolin Kung Fu, der anses som
"moderen" af al asiatisk kampkunst.
Aftenen sluttede ved ni tiden og så var det på tide at finde de skoler i Slangerup som i weekenden fungerer som
overnatningssteder for en stor del af atleterne fra det øvrige Danmark, Sverige og Spanien under de tre dage som
festivalen varer.
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Shaolin Kung Fu truppen gav eksempler på deres kampsport, og brækkede blandt andet stænger med de bare næver.

Salen i Slangerup Idræts- og Kulturcenter var fyldt godt op med forventningsfulde atleter og trænere fredag aften til
åbningsceremonien.
Foto: KEJE
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24 Godt 300 hjalp slaven Ferdinand
Fredag den 23. maj var det tid til årets udgave af Kulturens Motionsdag.
Temaet er i år var "Jagten på den forsvundne slave". Et tema som har stor national bevågenhed i disse år, men også en
særlig aktuel lokal vinkel, idet netop Selsø Slot pt. huser en udstilling om bl.a. slaveriet i de forrige århundreder.
Opgaven bestod derfor i at følge i slaven Ferdinands fodspor rundt på Selsø. Her kunne man prøve capoeira, slavernes
kampdans, hjælpe Ferdinand med at få kontakt til sine forfædre og hjælpe ham med at tage svære beslutninger, der gjaldt
liv eller død.
Denne udfordring valgte godt 300 voksne og børn at tage imod.
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Der var mange mennesker på Selsø Slot ved Skibby fredag aften.
Museer behøver ikke være støvede
Velkomsten til årets arrangement var lagt i hænderne på medlem af regionsrådet, Per Seerup (A).
I sin velkomst sagde han blandt andet:
- Mange børn opfatter museer som noget støvet noget! Men med Jagten på historien er dét, der sker på museerne
imidlertid blevet spændende. Vi kommer til at opleve det, der fortælles inde på museet på en anden måde, fordi det kobles
sammen med løb med søgen og spørgsmål.
- Herregårdsmuseet Selsø Slot fortæller netop nu om dengang Danmark var en kolonimagt, og havde en koloni i Dansk
Vestindien. Derfor drejer Jagten på historien sig om slaven Ferdinand.
Mere ville Per Seerup ikke løfte sløret for i sin velkomst, for det var de mere end 300 fremmødte børn og voksne som selv
skulle finde ud af hvordan det gik slaven Ferdinand.

Medlem af regionsrådet, Per Seerup, bød velkommen.
Kulturoplevelser der hvor de findes
Kulturens Motionsdag er et eksempel på det gode samarbejde som kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet
har lavet sammen med museer og sportsforeninger.
- Vi er gået sammen for at give borgerne kulturoplevelser der hvor de findes. Et sted er Herregårdsmuseet Selsø Slot,
men andre tilbud var der samtidig 14 andre steder i kulturregionen, fortæller Per Seerup. Og bevillingen strækker i endnu
et år.
Kildeholm Orienteringsklub stod for den sportslige del af arrangementet. Så deltagere, som havde fået lyst til mere
orienteringsløb, blev opfordret til at høre mere om Orienteringsklubbens tilbud for deltagere i alle aldre.
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Frivillige fra Kildeholm Orienteringsklub i gang med at dele kort og opgaver ud til deltagerne.

Kort og opgaver bliver studeret i græsset foran slottet.
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Der var trængsel ved posterne på slottet.

Udsigtspost med udsigt over Selsøs marker.
Begejstrede børn kommer igen
Nogle af årets deltagere i jagten på Selsø Slot var Maja Lykketoft sammen med Sofus på otte år, William på ni, Theo på
14 og Clara på 16.
De begyndte deres jagt på slottet, og var rundt i alle rum og sale, samt slottets jorder og gennem skoven.
- Alle børnene var enige om at Selsø slot var eventyrligt, og den perfekte scene til et arrangement som
dette, fortæller Maja Lykketoft.
- Historien om slaven Ferdinand passede perfekt ind i den samtidige udstilling på slottet om slaveri, hvilket
ungerne dog ikke havde tid til at nærstudere, for indlevelsen i projektet - at hjælpe Ferdinand på 19 år med
at undslippe sin slavetilværelse - gik rent ind.
Den lille gruppe kom hurtigt fra post til post, og fik undervejs informationer om slavens tilværelse i 1700-tallet, og om tidens
skikke. De to drenge på otte og ni år var oprevede over, at man havde holdt mennesker fanget som slaver bare fordi de
var sorte, og de syntes det var skræmmende at slaven havde fået slottets mindste mørkeste kammer, når nu alle andre
rum var store lyse sale.
Især oplysningen om at Ferdinand altid bar en tung jernring om halsen var forfærdende for dem.
På turen gennem skoven og ud på marken mødte gruppen først en slotsjomfru med forhistoriske gevandter,
og de traf også den gudinde der indhyllet i blå gevandter skulle hjælpe Ferdinand med at komme hjem.
Undervejs mødte de også Capoeira-dansere der dansede kampdans fordi slaver ikke måtte kamptræne.
Sofus og William på 8 og 9 år var meget begejstrede for Capoeira-kampdansen og meldte sig straks til at
prøve, da de fik tilbuddet. Også Theo på 14 og Clara på 16 hyggede sig med at læse informationer og
spørgsmålene op for de små, men mente dog ikke, at de var målgruppen.
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Sofus og William på 8 og 9 år var begejstrede for Capoeira-kampdansen.
Begejstringen hos den otte- og niårige var mere uforbeholden. Det sidste de sagde inden de kørte, var at de glædede sig
til at komme igen næste år.
Foto: KEJE og MALYK
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24 Atleter dystede - og fik fint besøg
Efter en flot åbningsceremoni i går har dagen i dag budt på konkurrencer for alle de deltagene atleter i Special Olympics.
Dagen startede i SIK med et formiddags arrangement for forskellige repræsentanter fra de mange lokale idrætsforeninger,
organisationer, sponsorer, Frederikssund Kommune og enkeltpersoner, som har medvirket til at planlægge og afholde
Special Olympics.
Lene van der Keur fra Dansk Handicap Forbund (DHIF) og Jesper Wittenburg (A), formand for Sundhedsudvalget, bød
velkommen og gav derefter ordet til Søren Jul Kristensen fra DHIF, som gav en kort introduktion til handicap idrætten i
Danmark samt Special Olympics idrætsfilosofien. Der var efterfølgende mulighed for at få en rundvisning til de forskellige
idrætter.
Jesper Wittenburg, fortalte at planlægningsfasen har medvirket til at styrke og udvikle de allerede eksisterende lokale
netværk indenfor handicap idrætten og at de såkaldt ordinære idrætsklubber som Frederikssund Kommune samarbejder
med, igennem en årrække markant har forbedret deres tilbud til borgere med specielle behov.
Han fremhævede desuden den nøgleposition som kommunens idrætskonsulenter har i forhold til det brede samarbejde og
som bindeleddet mellem idrætten for voksne med særlige vilkår, de forskellige forvaltningsenheder og det frivillige idrætsliv
i Frederikssund.
Endelig udtrykte han glæde ved at stævnekonceptet har vundet så stor genklang i hele Frederikssund og takkede de
mange frivillige og sponsorerne:
- Der har været en kæmpe opbakning hos rigtig mange lokale virksomheder og idrætsforeninger, og det er gået over al
forventning med at finde frivillige, både fra bostederne og fra AKU-centrene Ejegod og Højagergård.
- Rigtig mange af de frivillige kommer fra samarbejdet mellem Team 2010 og Slangerup Håndboldklub. Men ingen nævnt
ingen glemt - tak til alle de frivillige og vores sponsorer, som har gjort det muligt at vi i disse dage sammen kan bruge et
par dejlige dage sammen i idrættens tegn, sagde Jesper Wittenburg blandt andet til de fremmødte.
De frivillige er uundværlige
De frivillige som Jesper Wittenburg i sin tale lagde vægt på betydningen af har vi talt med nogen af i løbet af dagen, og
spurgt dem hvorfor Special Olympics - og i det hele taget idræt og motion - er så vigtigt for de udviklingshæmmede.
Frederik og Birgitte Hedetoft, som er hhv. bror og mor til Thomas på 34 år der dyster i boccia, har meldt sig som frivillige,
og skal uddele to gange frokost og én gang morgenmad til de mange Special Olympics atleter i SIK. Thomas bor i
bofællesskabet Møllevangen i Slangerup.
Iflg. Frederik betyder sporten egentlig ikke så meget for Thomas som selskabet, og dét at der er gang i den:
- Han er meget social, han har glædet sig meget, og han var en af de fire fra Team2010 der var med til at bære fanen ind
til åbningsceremonien, fortæller han.
Thomas' mor, Birgitte, supplerer:
- Det er det sociale og sammenholdet som Thomas kan lide. Her under Special Olympics er der en fest lige med det
samme. Vi ville gerne være frivillige for at hjælpe alle der har brug for det til at skinne på hver deres måde.
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Frederik og Birgitte Hedetoft.
Special Olympics betyder flere medlemmer
Peter Kyser er formand for Team2010, og også frivillig hjælper under Special Olympics
denne weekend.
Han fortæller, at det allerførste som er vigtigt for Team 2010 er at sætte fokus på idrætten
for udviklingshæmmede, og her er Special Olympics en stor hjælp.
- Der er kommet flere medlemmer til Team2010, omkring 30 mere. Medlemstallet lå på
cirka 100 da vi startede i 2010 og lå ret stabilt i 2012 og 2013. Og det stopper jo ikke med
de 30 ekstra på grund af Special Olympics, for nu har medlemmerne fået smag for det, de
nyder at være mere fysisk aktive.
- Samtidig har det styrket samarbejdet mellem de frivillige og den kommunale indsats og
det går fint i spænd hvis man har viljen!
Hooked på badminton
Vi har også talt med et par af deltagerne om deres oplevelse af festivalen.
Den første er Sussi Rosenmejer Petersen på 41 år fra Frederikssund. Hun er Team2010medlem, har deltaget i tirsdagstræning og spillet badminton i et halvt års tid, og dyster i
badminton til Special Olympics.:
- Jeg er blevet hooked på badminton. Når man ikke har noget arbejde så får man energi af
at spille i stedet for at sidde med en kat derhjemme hele dagen. Jeg har ikke dyrket sport på
grund af overvægt, og jeg var "cola-alkoholiker", spiste slik og jeg vejede over 150 kilo. Nu
har jeg tabt 21 kilo. Jeg fik en kæreste og det har givet energi.
Det er godt at der bliver lavet noget for nogen der er anderledes end andre. Jeg har trænet til
Special Olympics, jeg har været til træning og gået og cyklet, og det sætter jo én i gang. Og
dagen før jeg skal af sted, hører jeg høj musik, rock og punk, for at komme op på dupperne.
Jeg skal spille single i dag og double i morgen.
Andenpladsen dur ikke
Finn Buch på 40 år har spillet boccia i fem år i Ballerup, og startede i Team2010 i 2010:
- Jeg har trænet til Special Olympics hver tirsdag og torsdag fra kl. 7 - 9, og jeg har også været
til andre stævner i Danmark end Special Olympics. Det er sjovt og hyggeligt med Special
Olympics, venner og venskab, og jeg har været tre år på bocciaholdet.
- Jeg glæder mig til festen, men jeg skal op og kæmpe tre kampe i morgen. Og så vil vi meget
gerne vinde førstepladsen, eller tredje- eller fjerdepladsen, og jeg synes at det var en flot
åbningsceremoni. Jeg glæder mig også til næste Special Olympics, og jeg vil meget gerne
være med til et helt nyt Special Olympics.
Festival fortsætter søndag
Lørdag aften er der fest for de omkring 800 deltagere, og søndag fortsætter kampen om
medaljerne i alle konkurrencerne.
Alle er velkomne til at kigge forbi, og festivalen kan løbende følges på Dansk Handicap Idrætsforbunds hjemmeside, og på
festivalens Facebookside. Resultaterne vil også kunne ses her på hjemmesiden i starten af næste uge.
Foto: KEJE.
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26 Juni måneds babycafé
Er du på barsel, og vil du gerne møde andre forældre med babyer. Så er du velkommen til at deltage i Frederikssund
Bibliotekernes babycafeer med din baby.
I juni måned er der én babycafé tirsdag den 3. juni kl. 10-12 Slangerup Bibliotek.
Kl. 10-11 vil Kim Anna Rebecca Hansson fortælle om BabySigning (babytegn) der giver dig mulighed for at kommunikere
med din baby, inden babyen kan tale.
Fra kl. 11-12 er der hyggetid og erfaringsudveksling og besøg af sundhedsplejersken.
Det er gratis at deltage, men billet til arrangementet skal bookes via bibliotekernes hjemmeside, eller ved at henvende sig
på det lokale bibliotek.
I juli og august er der ikke babycafeer på Frederikssund Bibliotekerne.
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26 Blå Nat 2014 i Jægerspris
Kulturhuset Rejsestalden byder igen op til en forrygende kulturnat i Jægerspris for folk i alle aldre fredag 6. juni kl. 16.00 til
22..00.
Årets program byder på oplevelser i hele byen, der i dagens anlednng bliver klædt på med flag og blå balloner.
Hovedgaden forvandles til en gågade som aldrig har været større. Den spærres af fra Vinkelvej til Lejrvej i tidsrummet fra
kl. 15.00 til 22.00.
Igen i år kan man handle i byens butikker hele aftenen, og opleve at mange af butikkerne har gjort noget særligt ud af
denne aften, og der vil foregå spændende ting i alle afkroge af Jægerspris by.
Man kan bl.a. tage på Stomp-workshop på Jægerspris Bibliotek, deltage i en rundvisning på Møllen eller hos Jægerspris
Amatør Scene - eller hvad med et smugkig på de restaurerede freskoer i Draaby Kirke inden den officielle åbning? Man
kan tage på lygtetur med Hjerteforeningen, høre gospel og se linedance hos Bentes Blomsterhjørne, opleve de kongelige
stuer, grevindens børnehjem og årets særudstilling på Jægerspris Slot samt tale med Jacob Holdt, og se et udsnit af hans
tankevækkende udstilling om Ku Klux Klan i Rejsestalden.
Dannermarked
Der er traditionen tro Dannermarked rundt om Rejsestalden samt på den afspærrede del af Hovedgaden. Her kan man
bl.a. se en udstilling af motorcykler og veteranbiler, udfolde sig kreativt sammen med billedkunstner Mille-Maj, møde
politikere, besøge diverse infoboder, vinde et besøg til det hemmelige viskelædermuseum, møde Jægerspris Netværk og
være med til at kåre Byens Pryd 2014, vinde et gavekort på 5.000 kr. - og meget, meget mere.
Masser af god musik
Kulturhuset Rejsestalden præsenterer god musik fra scenen, på gårdspladsen og på hovedgaden, hvor Niels Sømand er
munter konferencier. Her kommer Percussionation og Percussion All Stars fra Frederikssund Musikskole, Baunehøj
Efterskoles 100 mands kor, The What og Delta Blues Band. Som fast indslag overrækkes Rejsestaldens Kulturstokpris og
Kulturhuset Rejsestalden og Historisk Forening afslører en spændende ting på gårdpladsen...
Endelig er der også en masse kulinariske oplevelser i vente.
Se mere i programmet der kan downloades fra Kulturhuset Rejsestaldens hjemmeside.
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27 Gensynet med Norge
Borgmester John Schmidt Andersen og Kommunaldirektør Ole Jacobsen var i den forgangne weekend til venskabsbytræf
i Aurskog-Høland Kommune sammen med Foreningen Norden og en mindre delegation fra Frederikssund Kommune.
Temaet var opvækst og uddannelse og udbyttet var både fagligt, kulturelt og fremadskuende.
200 år efter Norge løsrev sig fra Danmark
Besøget i Aurskog-Høland faldt en uge efter 200 året for Norges grundlov - og 200 året for Norges løsrivelse fra Danmark.
Og det år er ikke det eneste i historien, hvor bidder af Sverige, Norge og Danmark har skiftet nationalitet.
Historierne fortælles med et glimt i øjet, og set med nutidens briller er virkeligheden i de fire kommuner meget ens. For
kommunaldirektør Ole Jacobsen var det interessant at høre Grethe Rønning (kommunalsjef for oppvekst og utdanning)
fortælle om organiseringen af og udfordringerne på opvækst og uddannelsesområdet.
- Det samme oplæg kunne have været holdt i Frederikssund, siger Ole Jacobsen og tilføjer - det er tankevækkende at vi
arbejder med de samme udfordringer og leder efter de samme løsninger, og set i det lys er det jo interessant at udveksle
erfaringer og konkrete initiativer.
Også Borgmester John Schmidt Andersen ser en værdi i samarbejdet mellem de nordiske lande - for mig er det en
forudsætning at vi får bragt børn og unge i spil så de er med til at definere indholdet i samarbejdet - det er jo de unge
mennesker, deres fællesskaber og de værdier de ser i relationerne, som skal få det til at rykke, siger John Schmidt
Andersen.
De nordiske relationer
Frederikssund Kommune har siden 1989 haft tre venskabskommuner i de nordiske lande: Sibbo i Finland, Kumla i Sverige
og Aurskog-Høland i Norge.
Borgmestre, politikere og embedsmænd mødes hvert andet år, imens Foreningen Nordens afdelinger i samme kommuner
mødes hvert år for at holde aktivt gang i de nordiske fællesskaber. Dette understreges desuden af jævnlige udvekslinger
af elever fra de forskellige venskabskommuner, som fx når unge fra Frederikssund og Sibbo udveksles i forbindelse med
Aprilfestivalen - teater for små og store i Frederikssund 2015.
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27 Special Olympics en stor succes
Søndag den 25. maj blev der med fællessang og en flot opvisning fra festivalens gymnaster sat punktum for Special
Olympics i Frederikssund. Arrangørerne, de frivillige og atleterne er alle enige om at festivalen har været en stor succes på
mange niveauer.
- Idrætsfestivalen har levet op til alle vores forventninger og lidt til, siger formand for Team2010, Peter Kyster, og
fortsætter:
- Det er utroligt livsbekræftende med så mange glade mennesker, og det fokus vi har fået på idræt og
udviklingshandicappede i Frederikssund kommer vi til at have stor glæde af fremover.
Tilfredse arrangører
Det er nogle tilfredse og glade arrangører der nu kan slappe af oven to års forberedelse der kulminerede i en vellykket
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weekend i idrættens tegn.
- Vi kan næsten ikke få armene ned, og er ved at selvantænde af glæde og stolthed over at dele denne oplevelse med
alle der var med i weekenden, siger idrætskonsulent ved Frederikssund Kommune, Jonas Hviid.
- En kæmpe tak til alle de frivillige der på flotteste vis har givet atleterne og trænerne en uovertruffen service. Vi har talt
med adskillige hold udefra som alle har rost deres indsats til skyerne.
Mogens Damsgaard, afdelingsleder af kommunens Dag- og døgnafdeling i Social Service er også glad for at
arrangementet har givet borgere med specielle behov en unik oplevelse.
- Det var en ganske unik oplevelse; en verden af gode oplevelser. Frederikssund Kommune er de bedste ambassadører
for det specialiserede område. Vi fik vist at vi er i Top fem i superligaen i at tilrettelægge og give vores borgere muligheder
i den idrætslige verden, og det er også frivilligheden i det her der har gjort det til en unik oplevelse, siger Mogens
Damsgaard.
Atleter og frivillige fik kæmpe oplevelse
Festivalleder Annette Sveistrup fra Dansk Handicap Idrætsforbund håber og tror at festivalen har givet
atleterne mere selvtillid og en god oplevelse med i bagagen.
- Jeg håber og tror at deltagerne har fået en rigtig god oplevelse, sved på panden og nye kammerater. For
flere nye deltagere - både atleter, trænere og ledere - har det været en sejr at kunne deltage. De har
gennemført 'disciplinen'; at være sammen så tæt og intenst, at skulle følge et program, og måske ikke leve op
til egne forventninger rent sportsligt. Så nu kan de også det, og tage det med videre at de kan noget som de
måske ikke troede.
- De lokale borgere der bød sig til som frivillige har fået en god oplevelse og en indsigt i de mange talenter som de
udviklingshandicappede har - både som idrætsudøvere, men ikke mindst som mennesker.
Der er heller ingen tvivl om at også de 12 spanske håndboldspillere der deltog i Special Olympics har haft stor glæde af at
deltage.
- Det er første gang vi er udenlands for at deltage i et idrætsstævne, og turen her til Frederikssund var en slags belønning
for holdet, fortæller Margarita Frade, træner for holdet.
- Vi føler os meget velkomne, og hele holdet har glædet sig så meget til at komme og deltage i Special Olympics at det
har været helt overvældende! Næste gang vi skal udenlands har jeg lovet forældrene at jeg vil vente med at fortælle det!
Der var heller ingen på flyet herop der var i tvivl om at vi skulle til Frederikssund for at deltage i Special Olympics. Vi vil
meget gerne komme igen.

De spanske deltagere foran Frederikssund Hallerne.
Alle resultaterne fra festivalen kan ses på Dansk Handicap Idrætsforbunds festival-hjemmeside. Herunder bringer vi lidt
indtryk fra weekendens mange sportsbegivenheder.
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Boccia-kamp i Slangerup lørdag morgen.

Golf i Jægerspris lørdag formiddag.
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Håndbold i Frederiksund Hallerne lørdag eftermiddag.

Atletik på Ådalens Skole lørdag.

Ridning i Jægerspris lørdag eftermiddag.
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Bowling i Hillerød lørdag eftermiddag.
Foto: Heine Larsen og KEJE.
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27 Kom og hør om
klimatilpasningsplanen
Tid: Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 19-21
Sted: Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

Frederikssund Kommune inviterer til borgermøde, hvor forslag til Klimatilpasningsplan bliver præsenteret.
Tilpasning til klimaforandringer er nødvendig for at vi kan håndtere de forandringer der vil komme nu og i fremtiden.
Vi skal være forberedte på voldsommere og mere intense regnskyl, højere grundvandsstand, en stigning i havniveau og
højere bølger.
Frederikssund Kommune har derfor lavet forslag til en klimatilpasningsplan, som kigger på de udfordringer kommunen står
over for, og viser de mest udsatte områder.
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27 Reception for stormflodens frivillige
I forbindelse med stormfloden den 7. december 2013 var der mange frivillige som gjorde en ekstraordinær utrættelig
indsats for at hjælpe de stormflodsramte medborgere.
Hjælpen kom mange steder fra: frivillige organisationer som eks. Røde Kors, Lions Club, Ældresagen og
Frivillighedsstedet. Ligeledes bidrog de frivillige beredskabsfolk og Frederikssund forsyningsansatte. Endvidere deltog

48

privat personer i hjælpearbejdet både i forbindelse med indsamling af tøj og husly, mad mv. Endeligt blevet der givet
frivillig advokatbistand, samt forsikringsrådgivning fra to borgere.
Frederikssund Kommune vil gerne sige tak til de mange stormflodsfrivillige ved en reception den 13. juni kl. 16.00
I den forbindelse vil Frederikssund Kommune samtidig gerne benytte lejligheden til, at takke de mange ansatte, der gjorde
en ekstraordinær indsats i forbindelse med stormfloden. De er ligeledes inviteret til at deltage i receptionen.
Tilmelding til epost@frederikssund.dk senest den 9. juni.

Foto: Preben Gøttsche
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27 Byvandring i Skibby
Hvordan så Skibby ud for 200 år siden? Og hvad ved vi om de mennesker, der boede i byen dengang?
Det kan du blive klogere på den 3. juni, hvor Færgegårdens Venner inviterer til byvandring med fokus på Skibbys historie
kl. 19.00.
Ikke mange huse og slet ingen af indbyggerne er i dag til stede og kan berette om fortiden. Men ved hjælp af gamle bykort
og optegnelser samt en villig fantasi kan det lade sig gøre at få et indblik i det forsvundne Skibby. Hvad rummede bondens
gård og præstens af inventar og værdier? Og hør om en speget arvesag efter en afdød præst. Var byen virkelig engang en
købstad?
Turen starter fra kirkens parkeringsplads, og herfra vandres i den gamle del af byen. Der gøres ophold ved udvalgte steder
hvor nogle af historierne fortælles. Turen tager ca. 1½ time i roligt tempo.
Det er gratis at deltage.
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27 Ekstra IT-caféer
Borgerservice og Frederikssund Bibliotekerne har med stor succes afholdt åbne IT-cafeer den første og sidste tirsdag i
måneden hele foråret i Bibliotekssalonen i Jernbanegade i Frederikssund.
Dette har man valgt at fortsætte med i juni og august måned.
Derfor tilbyder vi, at du kan komme og få hjælp til oprettelse af NemID, Digital post, skattemappen samt høre om de
digitale muligheder i borger.dk. Du kan også få hjælp til at bruge bibliotekets digitale tilbud.
De to første caféer gennemføres
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•Tirsdag den 3. juni kl. 10-12 på Frederikssund Bibliotek, Bibliotekssalonen
•Tirsdag den 24. juni kl. 10-12 på Frederikssund Bibliotek, Bibliotekssalonen.
2014 6
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Klimatilpasningsplan i offentlig høring
Byrådet har 27. maj 2014 besluttet at sende forslag om klimatilpasningsplan i offentlig høring frem til 18. august 2014.
Du kan læse forslaget på vores hjemmeside www.frederikssund.dk/klima, hvor du også kan komme med dine
kommentarer og ideer.
Borgermøde
Der afholdes desuden et borgermøde 17. juni 2014 kl. 19-21 i Kulturhuset Elværket, hvor du kan komme og høre mere om
klimatilpasningsplanen.

2014 6

6

Vejsyn på Torøgelgårdsvej

Tirsdag den 24. juni kl. 14.00 afholdes der vejsyn på den private fællesvej Torøgelgårdsvej, på strækningen fra sidevejen
til Torøgelgårdsvej 1 og 3 (sydskellet af matr.nr. 7a, Oppe Sundby By, Oppe Sundby) mod syd til vejens afslutning ved
bommen vest for indkørslen til Viermosevej 9 (matr.nr. 4b, Lille Rørbæk By, Snostrup).
Vejsynet afholdes i medfør af § 14, jf. § 17, stk. 1-5 i privatvejsloven (Lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private
fællesveje).
Vejsynet afholdes med henblik på en vurdering af vejens stand, og fastsættelse af bestemmelser om vejens
istandsættelse og fremtidige vedligeholdelse, samt fordelingen af arbejdet.
Enhver der mener at have vejret til vejen, eller som i øvrigt måtte være forpligtet til at deltage i vedligeholdelsen, kan give
møde, og fremsætte sine synspunkter.
Mødested: ved Kølholmvejs udmunding i Torøgelgårdsvej.
Grundejere der efter kommunens oplysninger har vejret til strækningen, er indkaldt ved brev.
Grundejere der møder til vejsynet på baggrund af denne annonce, bedes så vidt muligt medbringe dokumentation for
vejretten.
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10 Mænd smagte på sundheden
Denne uge gennemføres årets Mens Health Week. Temaet hedder ”Mænd som sundhedsvæsenet sjældent når”, og målet
med ugen er at få sat fokus på hvordan man får gjort noget ved danske mænds dårlige hel-bred og korte levetid, særligt
de kortuddannede og dem uden uddannelse?
Kommunens Sundhedsafdeling valgt at henlægge arrangementet tirsdag aften til havnen i Kulhuse i år. Her havde man
inviteret til Grill med lidt sundere mad end normalt – nemlig med sund kartoffelsalat og grovbrød – og samtidig til en snak
om sundhed og et helbredstjek i kommunens sundhedsbus.
Det tilbud havde omkring 100 mennesker taget imod, på en varm og solrig sommeraften.

Der var pænt fremmøde på Kulhuse Havn tirsdag aften.
Hvorfor er det nødvendigt?
Det var formand for Sundhedsudvalget, Jesper Wittenburg (A), der åbnede arrangementet med at stille spørgsmålet:
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- Mænds sundhedsuge: Pjat! Hvorfor er det nu nødvendigt?
Han gav hurtigt selv svaret, og lagde også vægt på at man i sin stræben efter bedre sundhed, ikke skal forsage alt det
traditionelle mad.
- Det handler ikke om at vi ikke må spise en medister eller en grillpølse og drikke en øl. Derimod handler det om at spise
mindre af det hele. Så i stedet for at tage fire stykker kød, så nøjes med tre, og skær ned fra to portioner til halvanden. Det
er nok i første omgang.
Han forsikrede også de fremmødte om at man vil kunne mærke forskellen, da han selv har prøvet det.
- Med andre ord skal vi gøre det stille og roligt, uden at droppe alt det der er godt og dejligt. Det skal trods alt også være
sjovt at leve, sagde Jesper Wittenburg, der også foreslog at man i stedet for at tage bilen til købmanden efter øl, i stedet
går derned. Så har du også fortjent den, når du kommer hjem.

Jesper Wittenburg (A) bød velkommen til arrangementet.
Mad og sundhedstjek til alle

Efter velkomsten var der som sagt tændt op i grillen, hvorfor der blev serveret pølser med sundt tilbehør, tilberedt af
frivillige mænd fra et af Sundhedsafdelingens slankehold. En del valgte også at tage imod tilbuddet om en snak og et tjek i
Sundhedsbussen.
Var du ikke en af de som var med tirsdag aften i Kulhuse, så kan du læse mere om Mens Healt Week på kampagnens
hjemmeside, og du kan allerede igen i næste uge lægge vejen forbi Sundhedsbussen, når den igen er i Kulhuse.
Sundhedsbussens køreplan kan altid ses her på hjemmesiden.
Der var godt gang i grillen.
Foto: KEJE.
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11 Kom godt i havn i Frederikssund
Rimelig leje og gode faciliteter gør Frederikssund Havn til et attraktivt sted at ligge til kajs, og lige nu kan ejere af lystbåde
og joller sikre sig en havneplads i Frederikssund Havn. Den populære havn har nemlig ti ledige pladser. Pladserne
udbydes efter princippet ”første til mølle”, men vil dog også være afhængig af størrelsen på båden, da pladserne er af
forskellig størrelse.
Central placering og tæt på attraktioner
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Frederikssund Havn ligger tæt på attraktioner, restauranter og gode indkøbsmuligheder. Placeringen centralt i købstaden
Frederikssund er unik og giver mulighed for at kombinere livet til søs med bylivet. Fjorden byder på perfekt farvand til
tursejlads og chancen for at komme tæt på havpattedyr som marsvinet.
- Efterspørgslen efter havnepladser i Frederikssund Havn har altid været stor. Vi har normalt ventelister på vores
havnepladser. Men i år er der opstået en unik mulighed, hvor ti heldige bådejere kan få en havneplads uden ventetid, siger
Nawzad Marouf fra Frederikssund Kommune.
Bestil din havneplads via nettet
Det er nemt at bestille en havneplads. På Frederikssund Kommunes hjemmeside kan du reservere en af de ledige
havnepladser ved at udfylde et skema. Det er også muligt, at rette henvendelse til Ejendomsskat og Forbrug på
ejendomsskat@frederikssund.dk eller 47 35 10 00. Priserne starter ved 3.014 kroner pr. år.
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11 Snostrupvej er lukket for trafik
Snostrupvej mellem Dalvejen og Landsbyerne Snostrup og Store Rørbæk er lukket for trafik i perioden fra mandag den 16.
juni 2014 til og med fredag den 20. juni. 2014.
Lukningen forekommer i forbindelse med etablering af en træbro over Snostrupvej. Træbroen er en del af Supercykelsti
projektet, Frederikssund Rute R97.
Evt. kontaktpersoner på stedet er:
Leif Olesen
sjakbejs på pladsen 22708827
Jens Andersen
formand
22708880
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11 Stormflodsfortællinger
Lørdag den 21. juni kl. 13.00 åbner Frederikssund Museum, Færgegården, særudstillingen ”Stormflodsfortællinger”.
Udstillingen bygger på personlige beretninger og fotos som museet har indsamlet blandt borgere langs Roskilde Fjord.
Flodbølgen efter stormen Bodil havde så voldsomt et forløb at der var tale om en begivenhed af historiske dimensioner.
Derfor besluttede Frederikssund Museum, Færgegården at dokumentere stormfloden og tiden efter, så kommende
generationer vil kunne få indblik i hvad der skete.
500 billeder
Det var vigtigt for museet at lade de der selv havde oplevet stormfloden komme til orde.
I februar opfordrede museet derfor borgere langs Roskilde Fjord om hjælp til at indsamle fotos, beretninger og andet
materiale med tilknytning til stormfloden. Således lykkedes det museet at indsamle mere end 500 fotos samt interviews og
nedskrevne beretninger.
I særudstillingen kan man opleve borgernes egne fortællinger igennem fotos, citater og interview. Har man selv lyst til at
bidrage, ligger der materiale klar i udstillingen, så man kan skrive eller tegne sin egen fortælling om stormfloden.
Udstillingen kan fra den 21. juni ses i museets normale åbningstid. Læs mere på museets hjemmeside.
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11 Håb om S-togsstation i Vinge
En ny trafikaftale er endnu ikke offentliggjort, men rygtet om at en ny S-togsstation er på vej i Vinge er alligevel nået ud til
offentligheden.
- Jeg både håber og tror at stationen i Vinge er lige på trapperne. Vi har gennem lang tid haft en fantastisk god og
konstruktiv dialog med transportminister Magnus Heunicke og embedsmænd i ministeriet, og derfor tror jeg på at stationen
endelig bliver en realitet, siger borgmester John Schmidt Andersen.
En ny S-togsstation i Vinge har længe været planlagt, men finansiering og tidsplan har været usikker. Et at de store
problemer i forbindelse med etablering af nye stationer er at det er vanskeligt at tiltrække borgere, og dermed
togpassagerer, til et område uden en station - og omvendt svært at etablere en station i områder uden tilstrækkeligt
passagergrundlag. Det må derfor forventes at stationen først etableres når Vinge har nået en vis udvikling, men det
bekymrer ikke John Schmidt Andersen:
- Udviklingen i Vinge er i fuld gang. De første virksomheder er allerede etableret, og det første boligkvarter –
Deltakvarteret – bliver snart klar til indflytning. Vinge har hovedstadens største vækstpotentiale. Vi er meget tilfredse med
at forligspartierne på denne måde tager et medansvar for at vi lokalt kan udnytte og realisere det store vækstpotentiale,
siger John Schmidt Andersen.
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12 150 års jubilæum i IF 1864
Det var en stor dag for Frederikssund Skytteforening, der torsdag den 12. juni 2014 kunne fejre sit 150 års jubilæum i
bragende solskin og med flere jubilæumstalere.
Borgmester John Schmidt Andersen (V), der glædede sig til at prøve skydebanen, var indbudt til at holde én af
jubilæumstalerne. Han sagde blandt andet:
- Jeg vil gerne sige et stort tillykke. Det er flot at jeres foreningen både rummer noget nyt og noget gammelt, og at jeres
foreningen lader til at være både veldrevet og med forholdene i orden.
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Borgmeter John Schmidt taler mens Flemming Hansen lytter på.
Skytteforeningen, der er hovedforening for riffel-, bueskytte- og pistolafdelingerne, har 160 medlemmer, heraf en stor
andel af børn fra otte år og opefter. De 45 er aktive bueskytter og 35-38 er aktive pistolskytter.
- Foreningen har en meget stor børnegruppe på 60-70 børn, og vi har nogen fantastiske folk til at køre dem, fortæller
formand for hovedforeningen, Flemming ”Slagter” Hansen, og fortsætter:
- Der er en stor interesse for det, og i dag skal vi bare hygge os. Der er både noget ungt og noget gammelt. Vi har også
den første protokol fra 1864, inde i klubhuset, vi har veteraner og vi har de mindre børn.
Frederikssund Skytteforeningen var en af de første skytteforeninger i Danmark.

Formand Flemming Hansen og foreningens sekretær med fanen.
Fundraising bag nyt anlæg
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Efter en længere fundraising indsats er foreningen på vej med en markant forbedring af sine faciliteter med et helt ny
elektronisk markeringsanlæg. Anlægget skal erstatte det gamle system med papmålskiver, og derudover er der
sponsoreret nyt klubtøj og nye hæve/sænke borde til skytterne. Næstformand Henning Worm, der har haft ansvar for
sponsorsøgningen fortæller:
- Markeringsanlægget er ret nyt i Danmark, og jeg tror at vi bliver den femte forening i Danmark der har det. Vi skal også
have installeret nye hæve/sænke borde, så både høje og lave, unge og gamle, kan få den bedste skydeposition.
- Vi håber at det nye markeringsanlæg vil betyde at foreningen bliver mere attraktiv for nye og gamle medlemmer og det
betyder også at vi kan køre stævner på kortere tid og med flere deltagere. Det er og så godt at man kan koncentrere sig
bedre om åndedræt og præcision, når man ikke skal skifte plader hele tiden!
Fokus på autister

Formand for Riffelafdelingen, Stig Heltborg Hansen, der har været medlem siden 1984, fortæller at en del af foreningens
medlemmer er autistiske børn og unge:
- De er en god udfordring, og DGI har mulighed for at hjælpe os med at undervise os i at have med autistiske børn at
gøre. Det er noget som vi vil bygge videre på i fremtiden.
- Navnlig Karin og Ewald har gjort en kæmpe indsats i vores forening. Børnene får lov at lege skydningen ind, samtidig
med at de lærer våbenføring og disciplin. Alle er velkomne i vores forening, børn og ældre og handicappede.
Nye æresmedlemmer
Dagen blev også fejret med nye æresmedlemmer, der alle igennem en længere årrække har spillet en stor rolle for
foreningens medlemmer og de mange forskellige foreningsaktiviteter. De fire nye æresmedlemmer er Arne Pedersen,
Claes Henriksen, Karin Jensen og Ewald Jensen.
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Karin og Ewald Jensen har i mere en 30 år spillet et meget stor rolle for Skytteforeningens børn og unge, og fik på 150 års
jubilæums dagen tildelt titlerne som æresmedlemmer for deres store indsats.

De to nye æresmedlemmer, Claes Henriksen og Arne Pedersen
Lidt om historien
Efter krigen i 1864 blev IF 1864 dannet som en del af et Landsnetværk af frivillige rekrutteringsenheder der trænede idræt
og skydning. Vi blev tredje Kreds i Frederiksborg Amt, fortæller Stig Heltborg Hansen.
- Det må ses historisk, som et spædt forsøg på at etablere det som vi i dag kender som Hjemmeværnet.
- Hjemmeværnet er dog en udløber af en anden strid med Tyskerne; nemlig anden Verdenskrig, hvor dansk krigsindsats
hovedsagelig er sporadiske kamphandlinger på besættelsesdagen den 9. april 1940 med flådetransporter og efterfølgende
modstandskamp i krigsårene.
- I dag er Foreningen en almindelig Idrætsforening med børn unge og seniorer samt veteraner men med rødder solidt
plantet i forsvarstanker.
Skytte for en dag
Ved dagens jubilæum var der selvfølgelig også lejlighed til at få afprøvet sine færdigheder som skytte, i et til lejligheden
opstillet telt.
Det valgte en del at forsøge, heriblandt også mange af de børn og unge der var til stede på dagen.
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Der var lejlighed til selv at prøve færdighederne som skytte. På billedet her er det dog nogen af foreningens egne
ungdomsmedlemmer som er i gang.
Foto: KEJE og IF1864
2014 6

13 Gratis billetter til Syng Med
Johnny Reimar og TV 2 Charlie inviterer traditionen tro til Fællessang rundt i det danske land. Den 7. juli er det
Frederikssunds tur til at få besøg.
Kom og oplev indspilningen af to TV-shows til TV2 Charlie på vikingepladsen på Kalvøen i Frederikssund, og nyd en
hyggelig aften i selskab med Richard Ragnwald, Torben Lendager, Wenche Hartmann og ikke mindst Johnny Reimar.
Nærmere information om arrangementet og billetter følger her på kommunes hjemmeside og i lokal pressen op til
begivenheden.
Billetterne er gratis, men der kan kun udleveres to billetter pr. person.
Billetter kan hentes på bibliotekerne i hele kommunen, i Borgerservice og på Turistbureauet.
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13 Stormflodens frivillige hædret
Fredag den 13. juni holdt Frederikssund Kommune reception for de mange frivillige, som gjorde en stor og utrættelig
indsats for at hjælpe deres stormflodsramte medborgere, under og efter stormfloden den 6. og 7. december 2013.

Omkring 50 personer deltog i receptionen, og borgmester John Schmidt Andersen (V) indledte sin takketale med at sige,
at han og Frederikssund Kommune havde set frem til at få mulighed for at udtrykke taknemmelighed for den store
ekstraordinære frivillige indsats:
- Ligegyldig hvem jeg har været i kontakt med under og efter stormfloden, har det været en sand fornøjelse at mærke det
engagement, det ansvar og den omsorg og bekymring for andre der i jer. Jeg er stolt af at være borgmester i en kommune
hvor vi bekymrer os om hinanden. Hjælper hinanden. Hvor fællesskabet er så stærkt som det har vist sig at være.
Samarbejde på tværs
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Mette Nørregaard, som er frivillig koordinator i Frederikssund Kommune, og som arbejdede tæt sammen med Røde Kors,
fortalte om de mange former for hjælp som de stormflodsramte borgere havde brug for, og roste det gode samarbejde
mellem Frederikssund Kommune og de frivillige organisationer:
- Samarbejdet har været utroligt nemt og en meget positiv oplevelse at se hvilket givtigt samarbejde der kom ud af koble
kommune og frivillighed sammen. Det gør mig meget varm om hjertet at at opleve den omsorg , interesse og medleven
der naboer, familie og frivillige, der stiller op når andre har brug for det.
Stormflodsindsatsen i tilbageblik
Carsten Pontoppidan, formand for Røde Kors Frederikssund, som koordinerede indsatsen, pointerede i sin tale, der
handlede om stormflodsindsatsen i tilbageblik, at han ikke en eneste gang har fået et nej til noget at det han bad om på
vegne af de 70 – 80 borgere som kontaktede ham og han kone for hjælp, og mindede om hvor vigtigt der er at man lytter
til folk der har været ude for en så voldsom oplevelse som stormfloden var:

- Det der vigtigt at vi husker at samtaler, og det at nogen lytter, er vigtigt for at komme mentalt oven på igen, efter en så
voldsom hændelse som stormflodsofrene var ude for.
Det er første gang at Røde Kors har lavet nødhjælp i Danmark. Organisationen stillede frivillige, som har været ude ved
internationale katastrofer, til rådighed og uddelte 15 gavekort á 800 kr. til stormflodsramte familier.
Mange forskellige faggrupper hjalp
Udover de private frivillige takkede borgmesteren også beredskabet, de ansatte i ældreplejen, kommunens ansatte i Vej
og Park, Affaldskontoret og det tekniske Servicekorps, Jægerspris Slot/Grevinde Danner Stiftelsen og
Udlændingestyrelsen samt de myndigheder og forsyningsselskaber, som kommunen arbejdede med under stormen og
oprydningen.
Også de ansatte i kommunens administration, som fik nye opgaver og udviste engagement og fleksibilitet ud over det
sædvanlige, blev takket. Eksempelvis de opsøgende socialmedarbejdere der i dagene efter stormfloden opsøgte de
udsatte borgere i deres egne hjem. Et andet eksempel er medarbejderne fra det tekniske servicekorps der indkøbte og
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samlede møbler mv. på Jægerpris Slot v/Grevinde Danner Stiftelsen til indkvartering af de borgere, der pludselig stod
uden tag over hovedet.
Efter talerne var der mulighed for at tale sammen og skåle i et glas mousserende vin, samt uddeling af gaver, to flotte
lysestager, som blev personligt overrakt af borgmesteren.
Foto: KEJE
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16 Skibby har fået sin nye Sognegård
Søndag den 15. juni blev Skibby Kirkes nye Sognegård indviet med et flot program. Dagen startede med Højmesse i
Skibby Kirke ved den lokale sognepræst Mette Brunshuus og Biskop Lise-Lotte Rebel, efterfulgt at taler i den nye
Sognegård, garneret med musik og et lettere traktement.

Skibby Sognegård set fra Selsøvej.
Den nye Sognegård, der ligger i de ombyggede udlænger til Skibby Præstegård, består af en stor sal til møder og
kulturelle arrangementer. Det er planen at Sognegården skal kunne bruges af alle. Både til almindelige kirkelige
arrangementer, men også til koncerter, kunstudstillinger med mere.

Formanden for Skibby Menighedsråd, Dan Koch, bød velkommen. Det gjorde han med et enkelt ord: Tak.
- Man må gerne sige tak, når man får en gave eller en erkendtlighed. Den tak skal rettes til Skibby Menighedsråd, der har
ydet et stort arbejde. Der skal også lyde en tak til provsten og provstiudvalget.
- Det har været en lang og og sej vej, men vi har nået et mål vi kan være stolte af, synes vi.
Nyt samlingssted
Borgmester John Schmidt Andersen (V), var også indbudt til at tale ved indvielsen, og han ønskede tillykke med den flotte
ombygning og udtrykte sin overbevisning om, at den nye Sognegård vil komme til at spille i central rolle for alle borgere i
Skibbys Sogn:
- Nu har menighedsrådet og borgerne i Skibby og omegn fået et helt nyt samlingssted og jeg er ikke i tvivl om at
Sognegården i fremtiden vil byde på mange spændende arrangementer og oplevelser. Jeg er heller ikke i tvivl om at huset
kommer til at spille en stor rolle med hensyn til at indfri nogen af de mange, og forskellige ønsker og forventninger der er til
en moderne kirke - både de ønsker som kommer fra kirkens menighed, men også fra Skibby Sogns borgere i
almindelighed.
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Borgmester John Schmidt Andersen var en af dagens talere i den godt fyldte sognegård.
Fugl Fønix rejser sig af asken
Borgmesteren gav ordet videre til provst Inge Bastkjær Rasmussen, der

- Menighedsrådet og provstiudvalget har sammen ansvaret for at bygningerne ikke går til. Så vi havde ikke andet valg end
at finde ud af hvad vi kunne gøre ved huset for det ikke skulle suýnke i grus.
- Provstiudvalgets første tanke var naturligvis at sikre tag og fag, så huset kunne bestå. Så er der et menighedsråd, som
synes der kan foregå en masse i de pæne, istandsatte bygninger: Det kan ikke nytte noget at få de onde ånder ud, hvis
ikke det kommer noget ordentligt ind igen. Så det er nærmest helt bibelsk et huset nu bliver et tip-top moderne hus for
kirken.
- Nu har længerne rejst sig som Fugl Fønix af asken, og står som fantastisk smukke.
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Indvielsen af sognegården var velbesøgt.

Efter alle talerne kunne gæsterne nyde tonerne fra The Librarians under buffeten.
Foto: KEJE
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16 Vil du vinde 10.000 kroner?
Deltag i konkurrencen om udformning af årets Aprilfestival plakat – og vind 10.000 kr.
I 2015 er Frederikssund vært for APRILFESTIVAL – teater for små og store i perioden 19. - 26. april.
Aprilfestivalen er verdens største turnerende teaterfestival med forestillinger for børn og unge. Mere end 120 forskellige
professionelle teatre optræder på festivalen. Festivalen afholdes hvert år i en ny dansk kommune, og i 2015 er det i
Frederikssund.
Vi har brug for en plakat, der skal udgøre grundstenen i Aprilfestival 2015’s visuelle identitet. En plakat, der får en massiv
landsdækkende eksponering, da motivet også vil blive brugt til festivalens øvrige tryksager og på mange digitale flader.
Festivalen rykker ind på alle skoler og i alle dagsinstitutioner, og den visuelle identitet kan danne afsæt for workshops med
elever og børn.
Konkurrencen starter i dag, og den færdige plakat skal indleveres senest fredag den 1. august. En dommerkomité vælger
det vindende forslag i august måned, og ultimo august vil vi præmiere en vinder med kr. 10.000,Alle kan deltage, så måske er det netop dig der skal give dit særlige bud på årets festivalplakat?
Kriterier
Plakaten skal opfylde følgende kriterier:
•Plakaten skal kommunikere, at festivalen er et sprudlende forum, der bibringer oplevelser for små og store - med teater,
dans og musik.
•Dette skal kommunikeres på en enkel let aflæselig måde. Der vil blive lagt vægt på en grafisk og farverig plakatløsning.
Det er vigtigt, at den visuelle idé er enkel og stærk nok til at brande Aprilfestival 2015.
•Den visuelle idé skal også kunne skabe sammenhæng på tværs af de mange medier og kommunikationskanaler, som
Aprilfestivalen benytter sig af. Motivet skal kunne bruges både i sin helhed, men også kunne beskæres. Udsnit samt delelementer fra motivet skal kunne bruges på billet, program, annoncer, merchandise, digitale flader etc.
•Motivet skal afleveres som planche i A-format/ højformat, men ellers er der ingen designmæssige bindinger (farver,
typografi el. lign.) Se de mange og meget forskelligartede plakateksempler fra de tidligere år.
Plakatens tekst
Tænk over at der skal være plads til følgende tekst ”APRILFESTIVAL – teater for små & store Frederikssund. 19.- 26. april
2015”.
Vi modtager gerne forslag til placering som vi dog ikke kan love at opfylde.
Aflevering
Plancherne skal være Aprilfestivalen i hænde senest 1. august 2014, kl. 12.00.
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Der må højst indsendes to forslag til plakat pr. person, og forslagene skal være væsensforskellige. Fremsendes flere
variationer over samme tema, vil kun ét, vilkårligt forslag blive bedømt.
Forslag skal være mærket med et tilfældigt nummer nederst på bagsiden. Navn, adresse, privat telefonnummer, e-mail,
cpr. vedlægges i en lukket kuvert, der er mærket med tilsvarende nummer. Bedømmelsen er anonym.
Forslaget indsendes eller afleveres til:
Frederikssund Kommune
Kultur og Fritid
Att. Maja Lykketoft
Rådhuset, Torvet 2
3600 Frederikssund
Information
Har du spørgsmål om konkurrencen kan du skrive til malyk@frederikssund.dk eller ringe på 26 73 55 90.
Konkurrenceudskriver er Frederikssund Kommune, der i samarbejde med Teatercentrum er værter for årets Aprilfestival.
Dommerkomitéen består af kommunikations- og PR-folk, direktør på J.F. Willumsens Museum samt Fritidsudvalget i
Frederikssund Kommune. Vi offentliggør en begrundelse for valg af vinder efter bedømmelsen på Aprilfestivalens
hjemmeside. Vinderen får direkte besked.
Læs mere om regler forbundet med konkurrencen.
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17 Kør på gas i Frederikssund Kommune
Nu kan borgere og virksomheder tanke gas i Frederikssund. Kommunens skraldebiler er de første kunder i butikken.
Onsdag den 25. juni klokken 14.00 inviterer Frederikssund Kommune og HMN Naturgas borgere og virksomheder til
indvielse af den første gastankstation i kommunen.
Arrangementet finder sted ved den nye tankstation beliggende i erhvervsområdet Pedersholmparken i Frederikssund.
Tankstationen ejes og drives af HMN Naturgas, der er et såkaldt fælleskommunalt interessentskab ejet af 57 kommuner,
heriblandt Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommune benytter lejligheden til at præsentere kommunens nye skraldebiler, der kører på 100% biogas.
Det vil sige gas lavet af biologisk materiale fra eksempelvis affald. Det vil være muligt at se nærmere på de nye
skraldebiler, der udover at køre på gas, har fået eldreven lift og affaldspresser samt et digitalt rutestyringssystem. De nye
skraldebiler er en del af kommunens arbejde for at mindske klimabelastningen og øge genanvendelsen af affald, i dette
tilfælde affald fra husholdningernes madlavning.
- Med åbningen af gastankstationen og biogas som brændstof i skraldebiler tager Frederikssund Kommune endnu et
konkret skridt mod omstilling til CO2-neutrale energikilder. Jeg har mødt stor interesse for projektet fra vores lokale
virksomheder, og forventer derfor at anvendelsen af biobrændsel vil blive mere og mere udbredt i kommunen i de
kommende år, udtaler John Schmidt Andersen (V), Borgmester i Frederikssund.
På dagen vil man også kunne stifte bekendtskab med en række andre gasdrevne biltyper, som vil kunne tankes på den
offentligt tilgængelige gastankstation i Pedersholmparken.
I Frederikssund Kommunes stand kan man høre mere om den lokale indsamling af bioaffald, der bruges til at producere
biogas. Hos HMN Naturgas kan man blive klogere på fremtiden for biogas og naturgas og den aktuelle udbredelse af
gastankstationer i Danmark.
Ved arrangementet vil der være taler af Borgmester John Schmidt Andersen (V), Bestyrelsesformand i HMN Naturgas Ole
Bjørstorp og udvalgsformand Tina Tving Stauning (A). Der er lidt at spise og drikke til de besøgende.
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17 Sankthans aften på Færgegården
Færgegårdens Venner, Frederikssund Lokalhistoriske Forening, Historisk Forening i Jægerspris og Frederikssund
Museum, Færgegården inviterer til Sankthans aften på Færgegården.
Kom og nyd en hyggelig aften i Færgegårdens smukke omgivelser. Gæster opfordres til at medbringe madkurv og benytte
lejligheden til at nyde den i "Havelaugets" flot anlagte have. Tag eventuelt et tæppe med til at sidde på.
Der er god plads på Færgegården, og mulighed for at børn og voksne kan gå på opdagelse på oldtidsvejen, i
jægerstenalderhytterne eller i museets helt nye særudstilling ”Stormflodsfortællinger”.
Program
Fra kl. 19.00
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:
Båltale af Knud B. Christoffersen Frederikssund.
Kl. 21.00
Bålet tændes.
Gennem aftenen vil Niels Sømand underholder på harmonika og spiller til fællessang.
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18 Øget åbning af broen i weekenden
Vejdirektoratet har modtaget og imødekommet en henvendelse fra ”Sjælland Rundt på Indersiden” vedrørende kapsejland
i Roskilde Fjord i weekenden den 21. og 22. juni 2014.
Derfor har Søfartsstyrelsen undtagelsesvis forhåndsgodkendt åbninger af Kronprins Frederiks Bro for passage hver halve
time i hele broens åbningstid.
Dvs. at der ekstraordinært er givet tilladelse til passage for skibe og fartøjer på følgende tidspunkter: Kl. 10.30; kl. 11.30;
kl. 12.30 og kl. 13.30 begge dage.
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19

Præmie for 6. klasses cyklistprøve
I slutningen af april og starten af maj 2014 blev der afholdt cyklistprøver for 18 af kommunens 6. klasser.
I dag blev vinderen kåret. Det blev 6 A på Ferslev Skole. Vinderen modtog 5000,- kroner til klassekassen.
Vinderklassen blev overrasket midt i en dansktime her til formiddag af en medarbejder fra Frederikssund Kommunes Vej-,
Plan- og Miljøafdeling samt af skolelederen, hvor de fik overrakt den store check og et diplom, og bagefter var der is.
Eleverne blev med rette glade og stolte over sejren.
Eleverne har været oppe i både en teoriprøve og en praktisk cyklistprøve, og herudover er de blevet målt på antal
deltagere fra klassen samt på eventuelle fejl på cyklerne.
De har cyklet en rute på ca. 5 km. Prøverne afholdes i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Nordsjællands
Politi.
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19 Sommertid er tid for sankthansbål og havebål
Frederikssund Kommune gør opmærksom på reglerne for Sankt Hans-bål og mindre havebål.
Sankthansbål
Sankthansaften er det tilladt at afbrænde tørt haveaffald. Det skal ske under opsyn af en myndig person, og afbrændingen
må ikke være til gene for naboer og trafik.
Der skal holdes god afstand til huse og letantændelige materialer, og vindretningen skal med i overvejelserne, såvel i
forhold til brandfaren som i forhold til røgudbredelsen. Hvis du er i tvivl omkring sikkerhedsafstand og brandfare, kan du
kontakte beredskabet.
Mindre havebål
På andre tidspunkter end Sankt Hans aften er almindelige, mindre (under 200 liter) havebål, lejrbål og bål til
madlavningsformål tilladt, såfremt der benyttes rent, tørt træ. Det er således ikke tilladt, at afbrænde haveaffald i disse bål.
Også her skal der tages hensyn til naboer, trafik mm., så røgen ikke er til gene.
Sankthansbål må godt være større end havebål. Til gengæld skal afstanden til huse og letantændelige ting så også være
større, så ildspåsættelse undgås.
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19 Spildevandsplan vedtaget
Byrådet har 27. maj 2014 vedtaget Spildevandsplan 2013-2021. Planen samler de fire tidligere kommuners planer til én,
og indeholder en række projekter og nye administrationsgrundlag.
Du kan læse planen på vores hjemmeside www.frederikssund.dk/spildevandsplan

2014 6

19 Kulturpassere præmieret
Skoleåret synger på sidste vers, og dermed er det også tid til at runde Kulturpas året 2013/2014 af - den ottende sæson
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med Kulturpas for eleverne i kommunens 4. klasser.
Det skete på helt traditionel vis med lækker kulturpas kage, borgmestertale og overrækkelse af diplomer og gaver til de tre
flittigste brugere af Kulturpasset. Det skete torsdag eftermiddag, og i år var arrangementet henlagt til det nyligt istandsatte
børnebibliotek i Frederikssund.
Få viden om kultur og idérighed
Det var borgmester John Schmidt Andersen (V), som i dagens anledning var iført borgmesterkæde, der overrakte diplomer
og gaver, og ledsagede det med en lille tale til de tre vindere.
I alt 273 elever har i år benyttet sig af Kulturpasset, og af dem har I tre været lidt flittigere end de andre, sagde
borgmesteren blandt andet, og fortsatte:
- Jeg håber I også har taget jeres forældre og bedsteforældre med rundt, så de også er blevet beriget. Geografisk og
kulturelt set dækker det jo en stor del af vores kommune.
- Det er den alder hvor kulturen skal ind, og det var netop derfor vi lavede tiltaget i kommunen; for at man i en tidlig alder
skulle få øje på de kulturelle ting vi har at byde på i kommunen. Derfor er vi rigtigt glade for vi har fået indført det, og at vi
står her i dag og kan fejre de tre flittigste brugere.

Borgmester John Scmidt Andersen overrækker vinderne deres diplomer. Bag ham ses Kent Poulsen (i midten), Tina Tving
Stauning og Sofie Myschetzky fra Kulturpasgruppen.
Gaver og kage
Ud over hæder og diplom fik de tre vindere, som er Amalie Marie Lihme fra 4. e på Græse Bakkebyskolen, Marius
Matthesen fra 4. a og Emil Bock fra 4. b, begge Jægerspris Skole, også overrakt en rose og et Fjordlandskort på 500
kroner fra Frederikssund Erhverv.

De tre vindere: Fra venstre Emil Bock, Marius Matthesen og Amalie Marie Lihme, sammen med borgmesteren.
Efter præmieoverrækkelsen var der servering af den traditionelle, ja snart legendariske, Kulturpas-lagkage som
borgmesteren fik lov at skære for.
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Kulturpas kagen skæres ud, og vinderne fik naturligvis de første - og største - stykker.
Foto: KEJE.
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20 Vikingerne tænder bål
Mandag den 23. juni fejres sankthansaften på Kalvøen, og Vikingespillet, Frederikssund Kommune og Frederikssund
Roklub har i samarbejde endnu en gang sørget for rammerne omkring sankthansbålet på Kalvøen.
Salgsboderne på Vikingepladsen er åbne fra kl. 17.30 til 22.00, og roklubben har åbent i sin salgsbod ved klubhuset fra kl.
19.00, så der er rig mulighed for at købe både mad og drikkevarer.
Vikingespillet starter kl. 20, og efter spillet går vikingerne kl. ca. 22.10 i fakkeltog til det store bål ved fjordkanten, og
tænder det.
Umiddelbart derefter holder borgmester John Schmidt Andersen båltale, og efter borgmesterens tale er der lurblæs og
fællessang.
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23 Midlertidig indsnævring af Byvej ved Græse Å
Frederikssund Kommune skal have udskiftet en gammel cykel- og gangbro over Græse Å på Byvej i Frederikssund.
Det betyder at den nordlige kørebane bliver inddraget midlertidigt som cykel- og gangsti. Der vil derfor kun være én
vognbane til rådighed på en strækning af ca. 100 m, hvilket forventes at give nogen kødannelse.
Der opsættes midlertidig lysregulering på stedet med countdown, så man kan se den forventede ventetid.
Arbejdet opstartes mandag den 23. juni og hvis vejret tillader det, så forventes arbejdet at blive afsluttet fredag den 27. juni
sidst på dagen. Ellers kan arbejdet strække sig ind i uge 27.
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24 Sankthansbål trak folk af huse
Vejrudsigten for Sankthansaften var ikke alt for lovende i år. Der varslet en kølig aften med både blæst og regn. Men
sådan gik det ikke, da himlen åbnede sig en smule, og slap lidt solstrejf igennem ud på aftenen, samtidig med at vinden
lagde sig.
Således var rammen sat for en smuk aften rundt om Roskilde Fjord, hvor der blandt andet var bål både på Kalvøen og ved
Frederikssund Museum, Færgegården.

Ild i bål og heks på Færgegården.
God og ond magi
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Sankthans er oprindeligt en hedensk midsommerfest, og det var opfattelsen af midsommernatten var fuld af magiske
kræfter - både onde og gode. Siden har kirken også taget del i festen ved at tilegne den Johannes Døberen, som ifølge
Lukasevangeliet skulle være født seks måneder før Jesu fødsel, hvilket altså vil sige på Sankthansdag, den 24. juni.
Traditionen med at tænde bål og brænde hekse er i virkeligheden forholdsvis ny. Den stammer fra 1860'erne, og er af tysk
oprindelse.
Om der var god og ond magi ved årets midsommerfester er svært at vurdere, men festlige og folkelige var de i hvert fald og med flot fremmøde og borgmestertaler; både af en nuværende og en forhenværende af slagsen.

Hyldest af frugtbarheden
Ved Frederikssund Museum, Færgegården, var det borgmester i den gamle Frederikssund Kommune, Knud B.
Christoffersen (A), er holdt båltalen. Han koncentrerede sig om traditioner og "plejer". Han sagde bl.a.
- I dag skal vi være fremadskuende, nyskabende og visionære; ikke blive hængende ved det gamle. Der er ikke noget
med man skal have erfaring, bare man er dynamiske og fremadskuende. Så må man håbe at det lykkes.
- Dét det går ud på er at prøve at få erfaringen bevaret, og forme den til en fremtid der er bedre end den vi har nu. Det er
blandt andet det vi gerne vil opnå her på Færgegården: At fastholde det virkeligt gode, og gentage det så det bliver en god
tradition - og måske rammen om samvær.
- Sådan er det også med Sankthans, som vi fejrer her i aften. En fest til hyldest af frugtbarhed og lysets kræfter. Det var
dét de gamle før os glædedes over; Man glædede sig over det normale!

Bålet på Færgegården tændes af Knud B. Christoffersen og hjælpere fra Færgegårdens Venner.
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Efter tale og tænding af sankthansbålet var der naturligvis musik og
fællessang i museets have. Den del tog Niels Sømand sig af at akkompagnere.
Vi elsker vort land...
- det er ikke bare noget vi synger en enkelt aften om året. Det er noget vi mener! Og med god grund: Intet andet sted i
verden er trygheden, tilliden og sammenholdet så stort som i Danmark!
Sådan indledte borgmester John Schmidt Andersen (V) som tale ved sankthansbålet på Kalvøen i Frederikssund, og
fortsatte:
- Når man bor i Danmark, så er det måske indlysende. Men det er faktisk enestående at det er på den måde. Og det er
det sammenhold, den tryghed og den tillid vores land bygger på. Det er der ikke noget nyt i. Det fremgår allerede af
Drachmanns 130 år gamle midsommervise der siger "Vil vil fred her til lands". Sådan slutter sangen, med tilføjelsen: "den
kan findes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde".

- Det er netop det der gennem århundredet har drevet vores land
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frem til det det er i dag.
Det viser sig også lokalt i foreningslivet, hvilket borgmesteren også berørte i sin tale.
- Frederikssund er en stærk foreningskommune med mere end 300 forskellige foreninger, hvor medlemmer og ledere
hver eneste dag giver deres bidrag til fællesskabet, og til at vores hjerter aldrig bliver tvivlende kolde. Det skylder vi jer stor
tak for!
- I Frederikssund har vi heldigvis tradition for at stå sammen om det der virkelig gælder i Frederikssund. Det kan godt
være vi har nogen sunde skænderier af og til, men når det virkelig gælder, så står vi sammen.

Vikingerne kaster deres fakler og tænder bålet på Kalvøen.

Bålet på Kalvøen er tændt.
Foto: KEJE.
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24 Special Olympics sponsorat til TEAM2010
Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) og OK Benzin uddelte tirsdag 2.500 kroner til brændstof til TEAM2010.
OK Benzin er en af DHIF’s mange loyale samarbejdspartnere.
Uddelingen skete som anerkendelse af det store arbejde, TEAM2010 ydede i forbindelse med afholdelsen af Special
Olympics festivalen, 23.- 25. maj i Frederikssund.
Udover OK-Benzin, har mange lokale fonde og firmaer sponsoreret festivalen.
Stort frivilligt arbejde
TEAM2010 har sammen med flere lokale idrætsforeninger lagt et stort stykke frivilligt arbejde før, under og efter festivalen.
Blandt andet stod TEAM2010 for indkvartering og servering af morgenmad for de mange deltagere.
Arbejdet med bespisning og indkvartering af atleterne honoreres af DHIF, og sammen med andre sponsorater og
donationer forventes det at give et økonomisk tilskud til de foreninger der var med til at skabe en forrygende festival.
Iflg. Peter Kyster der er formand for TEAM2012 er det selvfølgelig rart med et tilskud til foreningen.
- Vi vil gerne takke DHIF og OK Benzin. Sammen med de øvrige sponsorater, har det givet mulighed for at levere en
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festival, vi kan være stolte af, siger formanden, og fortsætter:
- Hvis der samtidig kan blive et økonomisk skulderklap til de frivillige foreninger er det jo bare ekstra dejligt. Det
allervigtigste for os har dog været samarbejdet og netværket med DHIF, kommunen og alle de frivillige i foreningerne.
Samtidig med, at vi har kunnet give vores medlemmer en rigtig god oplevelse.
Et meget konkret resultat af festivalen er en turneringsinvitation til TEAM2010/Slangerup Håndbold Forening i oktober
måned. Invitationen kommer fra Spanien, fra det catalonske håndboldhold, der deltog i maj måneds festival.

Jesper Hviid (th.) fra DHIF overrækker på vegne af OK Benzin/DHIF gavekortet til Peter Kyster, formand i TEAM2010.
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27 Indkaldelse af ideer og forslag til anvendelse af areal ved Bonderupvej og Kornvænget
Frederikssund Kommune har modtaget en henvendelse om at anvende arealerne vist på nedenstående kort til opførelse
af boliger.

Kortet illustrerer områdets afgrænsning.
Området omfatter matr.nr. 11a og 13l Oppe Sundby, Frederikssund.
Arealet er på nuværende tidspunkt beliggende i landzone og anvendes som landbrugsareal. Der er i kommuneplan 2013
ikke aktuelle planer om at ændre anvendelse for arealet. Frederikssund Kommune skal derfor indkalde til ideer og
forslag til hvad arealet kan anvendes til, inden der kan tages stilling til om kommunen ønsker at fremme det aktuelle
projekt jf. Planlovens § 23c, stk.1 (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013).
Projektudviklerne ønsker at bygge boliger på store dele af arealet. Som udgangspunkt er der tænkt i parcelhuse og
rækkehuse.
Frederikssund Kommune har endnu ikke taget stilling til om projektet eller dele af projektet skal realiseres gennem
kommunens planlægning. Syd og sydøst for arealerne er der allerede udlagt områder til støjende fritidsaktiviteter og
erhverv, som afkaster en beskyttelseszone.
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Ideer og forslag
Inden kommunen går videre med projektet vil vi gerne høre om du har bemærkninger til det aktuelle forslag om at anvende
arealet til boliger eller om du har andre ideer til anvendelse af arealet. Eventuelle bemærkninger til ideen om at bygge
boliger på arealet - eller alternative ideer eller forslag til fremtidig anvendelse af arealet - skal være Frederikssund
Kommune i hænde senest den 15. august 2014.
Bemærkningerne eller spørgsmål til projektet kan fremsendes på mail til: planvejogmiljoe@frederikssund.dk eller pr. post
til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Har du spørgsmål til projektet er du også velkommen til at ringe til planlægger Dorthe da Silva på telefon 47 35 10 00.
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27 Skraldebiler for fuld gas
På en noget ustadig forårs-onsdag blev Frederikssund Kommunes nye CO2 neutrale skraldebiler indviet. Det skete ved at
formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A), fyldte gas på en af bilerne ved HMN Gashandels nye gastankstation
i Pedersholmparken.
De besøgende til arrangementet fik herefter demonstreret hvordan de nye skraldebilers tokammersystem fungerer.
Tokammersystemet gør at skraldemanden kan afhente restaffald og bioaffald på samme tid.

Tina Tving Stauning lagde i sin tale vægt på at ringen nu var sluttet, idet Frederikssund kommune, der i mange år
har indsamlet bioaffald med henblik på kompostering, nu også kan melde sig blandt aftagerne af den biogas der kan
produceres af komposteret bioaffald.
Skraldebilerne fik også pæne ord med på vejen af formanden for HMN, Borgmester i Ishøj Kommune Ole Bjørstorp, der
udtalte at Frederikssund Kommune havde lagt sig i det grønne førerfelt ved at lade skraldebilerne køre på 100% biogas og
benytte vindmøllestrøm.
Som afslutning på arrangementet blev skraldebilen sendt af sted på sin rute der nu køres i toholds skifte. De nye
skraldebiler kan derfor opleves i bybilledet mellem 6.30 og 20.
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27 Alle kommunens børn skal bliver bedre til at læse - uanset deres forudsætninger!
Frederikssund Kommune har startet en større undersøgelse af sprog- og læseområdet
- Målet er at sikre, at alle børn får den hjælp og støtte, de har brug for. Vores tilbud til elever i læsevanskeligheder skal
være af høj kvalitet, fleksible og tilpasset det reelle behov, lyder det fra formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette
Risgaard Schmidt (V).
Et af de første skridt på vejen har været at ændre vores procedurer for support fra kommunes Videnscenter. Fra og med
næste skoleår kan skolerne løbende anmode om support fra Videnscenteret i kraft af en læsefaglig vurdering af elever,
der vurderes at have vanskeligheder på området.
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Tyngden af den enkelte elevs vanskeligheder skal vurderes, så der kan sættes ind med individuelle indsatser, der bistår
skolerne som en forstærkning af deres indsats. Forstærkningen kan eksempelvis indeholde en læseobservation, et
kursustilbud eller mindre omfattende indsatser, alt afhængig af den enkelte elevs behov.
Det næste skridt på vejen er at vi fremadrettet skal sikre, at de elever der har behov for et kursustilbud på Videnscenteret
får det. Vores tilbud skal være fleksible og kunne tilpasses det reelle kommunale behov. Disse to tiltag vil have virkning fra
og med det kommende skoleår.
Yderligere er der nedsat en arbejdsgruppe der lige nu arbejder på en sprog- og læsestrategi for 2014-2018 med en
tilhørende handleplan, som helt konkret skal udmønte kommunens Børne- og Ungepolitik i forhold til sprog og læsning.
Målet er at vi i fremtiden skal sikre en helhedsorienteret indsats, hvor der arbejdes med tale, høre, sprog og læsning på
hele 0-18 års området.
- Vi skal have en fremtidssikret plan for området. Der er med andre ord brug for at vi tænker os om og sikrer nogle gode
langsigtede løsninger. Nogle af de helt konkrete tiltag vil have en virkning fra næste skoleår, mens andre har et mere
langsigtet mål, udtaler skolechef Ulla Olin.
I starten af foråret havde Anne-Mette Risgaard, direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, Jan Milandt og skolechef Ulla
Olin et møde med en forældregruppe til ordblinde børn, som har erfaring med kommunens udfordringer på området.
- Det har været vigtigt at vi fra starten lyttede til de borgere der har børn med læsevanskeligheder, og derigennem kunne
få en masse input til, hvordan vi kan gøre det bedre, siger Ulla Olin.
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27 Effektiviseringer starter i 2015
Frederikssund Byråd har på det netop afholdte budgetseminar drøftet behovet for at styrke kommunens økonomi i de
kommende år, og sætter nu gang i effektiviseringer.
Frederikssund Kommune har en god økonomi. Budgetterne har været ansvarlige, regnskaberne har overrasket positivt, og
kassebeholdningen er god.
Alligevel har Byrådet på det netop afsluttede budgetseminar drøftet behovet for at styrke økonomien i de kommende år.
Ved sidste års budgetvedtagelse blev både person- og erhvervsskatten reduceret, og økonomien vil i de kommende år
blive presset af et stigende antal ældre borgere. Der er således allerede nu brug for at tage initiativer, der kan sikre den
fremtidige økonomi.
Derfor startes der nu på effektiviseringer, som over de næste 2 år skal styrke kommunens økonomi med 120 mio. kr., og
borgere og medarbejdere vil blive inddraget i overvejelserne om hvilke områder der kan effektiviseres, og hvilke der skal
friholdes.
Efter Byrådets budgetseminar opsummerer borgmester John Schmidt Andersen situationen og konklusionerne således:
- Det er min klare opfattelse at Byrådet anerkender udfordringen, og også har vilje til at indgå i det nødvendige arbejde for
at sikre balance mellem udgifter og indtægter. Vi tager det første skridt med budget 2015, og vil sigte mod at tilvejebringe
økonomisk balance med budgetvedtagelsen for 2016 næste år. Desuden er der enighed om at det er nødvendigt at
tilpasse ambitionsniveauet på anlægssiden.
De konkrete forslag som indgår i budgetoplægget for 2015 bliver sendt i høring i september måned.
Med økonomiaftalen for 2015 er puljen som kompenserer kommuner der sætter skatten ned, videreført, og en fjernelse af
skatten på erhvervsejendomme vil indgå i de videre drøftelser.
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30 Super sommer
Et gratis ferietilbud for børn og voksne torsdag den 3. juli og fredag den 4. juli kl. 10 til 14.
Super sommer ved fjorden, er et gratis offentligt ferietilbud for børn og voksne.
Arrangementet er et samarbejde mellem Roskilde Museum, Frederikssund Lokale fiskerforening og Sommerflid Skibslaug.
Familier kan gennem aktiviteter opleve fjorden på tæt hold. Livet i fjorden kommer på land og børn og voksne kan se og
røre ved fjordens dyr. Der fortælles om fiskeriets historie, kutteren ”Sommerflid” vises frem og der er smagsprøver fra
fjordens spisekammer.
Aktiviteter/stande

Klap en fisk og kram en krabbe

Smag på fjordens spisekammer

Kom om bord på kutteren Sommerflid

Hør fortællinger om fjordens- og fiskeriets historie

Hør om tidernes jagttyper ved fjorden
Deltagelse er helt gratis. Du møder bare op på pladsen foran Restaurant Toldboden på Frederikssunds Havn, Færgevej
1 i Frederikssund.

Roskilde Museums mobile værksted ved Super sommer.
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