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Nye eksperter i egen udvikling
Socialpsykiatrien har et særligt tilbud til unge mellem 18-25 år, Støttecenter Spiren, Jægerspris.
De unge der er visiteret og tilknyttet støttecenteret tilbydes undervisning i selvudvikling. Her trænes de i at se deres
problemer i et anderledes lys - ud fra det positive livssyn.
Underisningen foregår over tre moduler, og forløber over 1½ år.
- Vi har rigtig mange gode resultater, og erfaring viser at mange unge kommer videre med deres liv på en mere positiv
måde - mange i uddannelse og job, siger funktionsleder Charlotte Bindner Marsfeldt.
De unge mennesker som har gennemført undervisningen er blevet fejret med en middag i Spiren, og har i den forbindelse
fået overrakt diplom og hue.
Afslutningen bar iflg. Charlotte Bindner MArsfeldt præg af de unges historier omkring egen udvikling igennem forløbet.
- Nogen havde skrevet personlige breve om forløbet, og andre havde brugt deres kreative evner ved at male billeder
som efterfølgende er hængt op i Spirens lokaler til glæde og inspiration for øvrige unge der benytter tilbuddet.
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Lær om grafiske teknikker
Mandag den 8. juli kl. 19.30 til 21.30 holder kunstner Mogens Kischinovsky et levende foredrag om
forskellige grafiske teknikker.
Mogens Kischi debuterede på Kunstnernes Vinterudstilling i 1995 og deltog året efter med 3
installationer på Kunstnernes Efterårsudstilling. Siden da har han haft en lang række udstillinger og
er repræsenteret både herhjemme og i udlandet med sine malerier, skulpturer og grafiske tryk.
Mogens fortæller denne aften blandt andet om forskellen mellem højtryk (linoleumssnit, træsnit),
dybtryk (kobberstik, radering) og plantryk (litografi). Der vil være lidt historie om principperne bag
litografi (stentryk) samt hvordan man genkender et "ægte" litografi. Mogens vil fortælle om de nyere
teknikker og den oprindelige teknik på sten samt give en praktisk demonstration på en sten som
Mogens medbringer.
I samme periode udstiller Mogens udvalgte værker i de tre smukke staldbåse i Kulturhuset.
Der er gratis entré til både udstillingen og foredraget med gyldig billet som downloades via linket på Rejsestaldens
hjemmeside.
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Ny gangbro over J.F. Willumsens Vej
Vejdirektoratet vil i perioden fra den 8. juli om aftenen til den 12. juli om morgenen montere en ny gangbro over J.F.
Willumsens Vej i Frederikssund.
Montagen vil ske om natten i ovennævnte periode, hvor trafikken på vejen er minimal.
Under arbejdet mellem kl. 19.00 og 6.00 vil den pågældende delstrækning af J.F. Willumsens Vej blive lukket og trafikken
omlagt. Omkørsel vil være skiltet.
Når broen er monteret, vil den sidste del af tilslutningen til gangstien udestå. Den del regner Vejdirektoratet med at kunne
afslutte sidst i samme uge (uge 28), hvorefter broen vil blive åbnet.
Vejdirektoratet tilstræber at gøre arbejdet hurtigt færdigt, og beklager på forhånd de gener der måtte opstå for trafikanter
og borgere.
Information om hvor der p.t. arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken i hele perioden kan ses på vejdirektoratet.dk
sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.
Yderligere oplysninger: Iben Maag, Vejdirektoratet, på 72 44 34 24 elleribma@vd.dk
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SMS-projekt "Tryk Politi"
Nordsjællands Politi og Frederikssund Kommune indgår partnerskab om SMS-projekt
Som led i det løbende arbejde med at skabe en tryg kommune for alle at bo og færdes i, har Nordsjællands Politi og
Frederikssund Kommune indgået et partnerskab om SMS-projektet "Tryk Politi".
Partnerskabet betyder at godt 1.300 kommunale arbejdsmobiler fra onsdag den 3. juli 2013 indgår i SMS-tjenesten "Tryk
Politi".
Ved at tilmelde sig ordningen "Tryk Politi" vil kommunens ansatte modtage SMS-beskeder fra politiet i forbindelse med
eksempelvis efterlysninger af bortgåede, mistænkelige forhold eller ved særlige indsatser som indbrud og tricktyveri.
Vil du som borger hjælpe politiet for at skabe et mere trygt Nordsjælland, kan du tilmelde dig politiets SMS-tjeneste "Tryk
Politi", som gør det muligt at give politiet oplysninger via SMS.

På billedet ses fra venstre eksperter i egen udvikling: Maja Strømsted. Lene Bendtsen og Amanda Danefeldt.
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Læs mere på https://www.hjaelppolitiet.dk
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Er du generet af støj fra jernbanen?
Banedanmark har fået 15 mio. kr. til at uddele som tilskud til boligejere, der er belastede af støj fra jernbanen.
For at komme i betragtning skal ansøgere senest 30. september i år tilmelde sig Banedanmarks støjpulje.
Tilskuddene gives til lydisolering af facaden og udendørs støjskærme. Pengene bliver i første omgang uddelt til de boliger,
der ikke tidligere har fået tilskud, og som er hårdest ramte ud fra de støjberegninger, der er foretaget langs jernbanen.
Boligejere, der modtager tilskud, vil få gratis assistance til deres lydisoleringsprojekter fra en støjkonsulent.
For at få tilskud til støjafskærmning skal boligen være bygget eller have fået byggetilladelse før 1. juli 2007, mens tilskud til
lydisolering kan gives til boliger, der er bygget eller har fået byggetilladelse før 1. april 1984.
For at komme i betragtning til tilskud skal det gennemsnitlige støjniveau ved boligens facade være mindst 64 dB. For
lydisolering gives endvidere tilskud, hvis det maksimale støjniveau overstiger 85 dB, når tog passerer.
Banedanmark har tidligere uddelt støtte til boligejere der er generede af jernbanestøj, og dette bliver sidste omgang,
oplyser Banedanmark. Fremadrettet vil Banedanmark arbejde med initiativer til at minimere støj ved selve kilden - for
eksempel mellem toges hjul og selve skinnen.
Yderligere information om tilskudsordningen samt tilmeldingsblanketten til støjpuljen kan findes på Banedanmarks
hjemmeside.
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Broerne i Sillebro Ådal udskiftes
Den 10. juli går Frederikssund Kommune i gang med at udskifte stibroerne i Sillebro Ådal.
De gamle broer er slidte og kan ikke renoveres.
Derfor udskiftes de til nye og vedligeholdelsesfrie træbroer i træsorten Azobe, som er en tropisk træsort der kan tåle det
fugtige miljø i og ved åen. Træet er fsc-certificeret.

De gamle broer fjernes, og pæle rammes til de nye broer og dæk monteres. Dette kan tage et par dage for hver bro.
Der kan forventes byggerod, og det vil ikke være muligt at komme over åen imens.

Når vi er færdige kommer det til at se ud som på billedet.
2013 7

8

Sommerferie er læsning for sjov
Frederikssund Bibliotekerne og Palles Gavebod har åbnet Sommerbogen.
Ferietid er læsetid og til en god sommerferie hører en hel stak gode bøger. Det ved Jægerspris,
Slangerup, Skibby og Frederikssund Børnebibliotek som hele sommerferien igennem hjælper
feriebørnene til de bedste læseoplevelser.
Sommerbogen
Sommerbogen er et tilbud over hele landet, og er en konkurrence der samtidig er tænkt som
inspiration. Formålet er at få feriebørn til at holde læsemusklen ved lige, og læse gode bøger.
Konkurrencen kører i to spor, idet den foregår både lokalt på de fire lokale biblioteker og
landsdækkende på børnebibliotekernes fælles hjemmeside Palles Gavebod. Konkurrencen
løber frem til 18. august.
Konkurrencen går ud på at hvert barn skal læse gode bøger og anmelde dem. På
Frederikssund Bibliotekerne skal man læse fem bøger, og når man kommer og viser sine anmeldelser af bøgerne,
kvitterer børnebibliotekerne med en bog efter eget valg.
Stort set alle kommuner i Danmark afholder "Sommerbogen", og man kan tjekke de enkelte bibliotekers aktiviteter på
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hjemmesiden for Palles Gavebod.
På hjemmesiden for Palles Gavebod trækkes der lod mellem de børn, der skriver eller filmer anmeldelser på
hjemmesiden. Her skal man aflevere fem anmeldelser for at være med i lodtrækningen om en Ipad. Lodtrækningen om
ugepræmierne på Palles Gavebod kræver kun én anmeldelse.
Man kan både skrive en anmeldelse og optage en på video. De tæller lige meget.
Ny virtuel bogklub og forfatteraften i Frederikssund
Til Sommerbogen opretter Pallesgavebod.dk også en bogklub, hvor læseinteresserede børn kan diskutere bøger, fremvise
deres anmeldelser, læse nyheder om bøger og meget andet.
Bogklubben vil også lejlighedsvis byde på tilbud fra de fire forlag som Palles Gavebod samarbejder med om dette års
Sommerbogen; Gyldendal, Carlsen, Rosinante og Alvilda. Ligeledes afsluttes Sommerbogen med et stort
forfatterarrangement i Frederikssund lige efter sommerferien.
Print et læsebevis
Når du har skrevet eller filmet dine anmeldelser på Palles Gavebod kan du printe et "Læsebevis" der viser hvor mange
anmeldelser du har lavet, og hvilke bøger du har anmeldt.
Tag det med på dit bibliotek og få en bog af os når du har læst de fem sommerbøger. Du kan også hente folderen
Sommerbogen 2013 på dit lokale bibliotek, og skrive dine anmeldelser ind i den.
Sommeraktiviteter 2013
I samarbejde med de lokale foreninger og kulturinstitutioner byder Frederikssund Kommune hen over sommerferien på en
lang række sommeraktiviteter for børn og unge.
Du kan stadig nå at deltage i følgende sommeraktiviteter:
Kunstuge på J. F. Willumsens Museum
Den 9. juli til 12. juli, hver dag fra kl. 10 - 13, er der Kunstuge på J. F. Willumsens Museum.
Vikingebopladsen
Den 9. og 10. juli summer det af liv på Vikingebopladsen.
Kom og vær med, du kan f.eks. grutte korn, lave smykker og andet sjov.
Madlavning på slottet
Onsdag den 17. juli, fra kl. 11 - 15, kan du lave ild som i gamle dage og stege kød over åben ild på Selsø Slot.
På sporet af fortiden
Den 17. til 19. juli, kl. 10 til 14 og igen den 20. juli fra kl. 11 - 15, kan du komme på sporet af fortiden på Museet
Færgegården, og bl.a. høre om hvordan, man renser, rengør og konserverer gamle genstande.
Malerværksted
Den 22. og 23. juli, fra kl. 10 - 14 kan du få et indblik hvordan Picasso tegnede og malede. Deltag i malerværkstedet hos
billedkunstneren MajBritt Bartholdy.
Karneval
Søndag den 28. juli, fra kl. 14 - 16, er der karnevalsstemning i Rejsestalden.
Aktiviteter som i gamle dage
Torsdag den 1. august, kl. 11 - 14, er der aktivitetsdag i Den Gamle Smedje i Slangerup. Kom og lær hvordan smeden
arbejdede, og prøv hvordan din bedstemor vaskede tøj i gamle dage.
Songwriter Camp
Den 5. og 6. august er der Songwriter Camp på Skibby Bibliotek.
Der er gennem hele sommeren mulighed for at deltage i:
Kreativt Familieværksted på J. F. Willumsens Museum
Hver onsdag, kl. 10 til 12 og igen fra kl. 13 til 15.
Jægerspris Mølle, hver lørdag mellem kl. 13 og 16
Vær opmærksom på at der er deltagerbetaling til nogle af aktiviteterne.
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15 "Friske fysser" cyklede længst
I starten af april stod Sundhedsafdelingen tidligt op for at promovere kampagnen "Vi cykler til arbejde" ved en pendler
event hvor der blev delt poser med lidt godt i ud til trafikanterne.
Her var budskabet: Tag cyklen på arbejde i maj måned! Ud over at dele kampagnemateriale ud til trafikanterne rundt i
omkring kommunen blev der også sendt invitationer ud til alle større virksomheder med en opfordring til at deltage i
kampagnen.
Flere og mere energiske deltagere
Og det ser ud til at eventen og den ekstra opmærksomhed på kampagnen har fået flere til at blive en del af hverdagens
cykelhelte. Der var nemlig knap 50 % flere hold tilmeldt i Frederikssund Kommune end sidste år.
Ud over at der var langt flere hold og deltagere har dem der har deltaget også gennemsnitligt taget cyklen flere dage, og
cyklet længere sammenlignet med 2012. Hver deltager cyklede gennemsnitligt 125,7 km. Det er 12,5 km mere end sidste
år.
Alt i alt kan vi derfor konkludere, at langt flere har deltaget, de har haft flere cykeldage og ydermere har de i gennemsnit
cyklet mere, fortæller sundhedskoordinator Louise B. Staal.
- Vores mål var naturligvis at få flere op på cyklen, og til at tage det sunde transportvalg, men reelt er vores mission at
deltagerne opdager hvor dejligt det er at tage cyklen frem for bil, bus og tog.
- Når vi kommer fra arbejde og allerede har fået motion, giver det os en god følelse af at vi har gjort noget godt for os selv.
Og det er i virkeligheden den følelse, vi håber deltagerne har fået, fordi den følelse kan gøre at det ikke kun bliver i
kampagneperioden de vælger at tage cyklen, men også resten af året eller en del af året hvor vejret er mildt siger Louise
B. Staal.
De "Friske Fysser" var mest aktive
I forbindelse med den lokale kampagne satte Sundhedsafdelingen i Frederikssund Kommune en præmie på højkant til det
hold som cyklede flest kilometer pr deltager.
Ved konkurrencens afslutning var det holdet "Friske Fysser" fra Nordsjællands Hospital i Frederikssund der havde været
de mest aktive på cyklen. Med hele 234,3 km pr deltager på holdet var de kampagnens flittigste deltagere.
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De "Friske Fysser". Det var desværre ikke muligt at samle hele holdet pga. ferie, men her ses fire ud af de syv deltagere
på holdet.
Det var da også med stor glæde de modtog nyheden om at de havde vundet i den lokale konkurrence. Holdet fik overrakt
et diplom til at hænge op på arbejdspladsen sammen med en præmie til hver deltager. Præmien er en lille fix saddeltaske
til hver af de aktive cyklister på holdet med et reparations-kit, så de hurtigt kan komme videre hvis de skulle være uheldige
at få defekt på cyklen.
Vi siger stort tillykke til holdet - og håber de vil være med til at fylde cykelstierne.
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15 Skibbys middelalder frem i lyset
Det er for første gang lykkedes arkæologer fra Roskilde Museum at finde spor fra Skibbys middelalder.
I de seneste par uger har Roskilde Museum gennemført en mindre udgravning ved Skibby Præstegård. I haven langs
Selsøvej skal etableres en parkeringsplads til det nye sognehus.
Museet prøvegravede på stedet i maj. Resultaterne var så lovende at der skulle foretages en egentlig nødudgravning af et
afgrænset område af haven. Det er nemlig for første gang lykkedes at finde spor fra Skibbys middelalder.
Skibby omtales som en købstad omkring 1240, men det er i realiteten også alt hvad vi ved, fortæller museumsinspektør
Palle Østergaard Sørensen fra Roskilde Museum.
- Hverken før eller siden bliver Skibby omtalt som by i de middelalderlige kilder. Skibby Kirke
er fra 1100-tallet, bygget i romansk stil, og den er større end almindelige landsbykirker af
samme alder. Den er desuden forsynet med fine kalkmalerier, hvoraf de ældste er romanske.
Kirkens særpræg har i mangel af bedre været brugt som argument for Skibbys status som
købstad.
Mønt fra 1200-tallet
Nu er det så endelig lykkedes at finde oldsager, der stammer fra 1200-tallet.
I en affaldsgrube er fundet en mønt fra kong Erik Menveds regeringstid (1286-1319) sammen
med rester af dobbeltkamme, affald fra kammagerens værksted og en del glaseret keramik
med fine dekorative detaljer.
- Udgravningen understreger at spor i jorden, der ikke umiddelbart ser ud af så meget, kan
gå hen og skrive historie. Skibby som middelalderby er kommet på det arkæologiske landkort, siger Palle Østergaard
Sørensen.
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15 Caféstemning i Rejsestalden
Når du besøger Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris fra den 16. juli - 15. august kan du cafehygge i de gamle intakte
Staldbåse som blev bygget i 1875.
Du kan også i turistsæsonen få ekstra god vejledning af turistmedarbejder Ulla Sohn Christensen som er korttidsansat i
Rejsestaldens turistinformation.
Ulla har boet i Jægerspris i 17 år, og kender området rigtigt godt. På informationskontoret kan du købe kort over skoven,
lokale bøger, postkort og hente gratis brochure fra mange steder i Danmark. Der er også lokale aviser, offentlig toilet og i
sommercafeen kan du sidde i Rejsestaldens åbningstid i forskellige stemningsrammer og læse, spille, snakke og indtage
drikkevarer købt i Rejsestaldens café.
Som i mormors tid
Den ene hestebås er indrettet som i Mormors tid, og her får du kaffen i gamle mokkakopper. Du kan også sidde i
Loungebåsen med avisen eller lad børnene bruge den farverige cafébås som taler til de små højder. I Rejsestalden kan du
benytte det trådløse Internet, og der er en computer til rådighed.
Personalet sørger for at dit stop ved det folkelige kulturhus i Jægerspris bliver en ekstraordinær og hyggelig oplevelse. Ta'
et smut forbi.
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18 Træfældning på naturområdet Hammergården
Poplerne på Hammergården er nu så store og gamle at de udgør en fare for at vælte, og der kan falde rådne grene ned.
Desuden er der en del tjørn og udgåede træer på området. Så inden der sker en ulykke på tilfældige forbipasserende, skal
de store træer fældes i september 2013.
Fældningen vil betyde en markant ændring af landskabet da poplerne er 20-25 høje. Det kan måske virke voldsomt, men
så skal man huske på at poplerne i sin tid blev plantet for at give læ til frugttræerne, altså er poplerne kulturskabte.
I dag er området udlagt til friluftsaktiviteter. Bestyrelserne for Ejendomsfonden for Hammergården 2 og Friluftsforeningen
for Hammergården ønsker at der med tiden kommer en mere varieret natur, som kan give levested for flere forskellige
plante- og dyrearter, samt at Hammergården bliver et rekreativt område, som vil give mulighed for mange gode oplevelser
og læring fremover.
I foråret havde bestyrelserne en inspirationsdag om Hammergården, og der arbejdes stadig med de mange gode input fra
dagen.
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Søndag den 4. august 2013 mellem kl. 10 og 12 kan du komme og se området ved Hammergården der ligger ud til
Isefjorden. Der vil være mulighed for rundvisning, og du vil kunne tale med en naturvejleder samt medlemmer af
bestyrelserne for Hammergården.
Bestyrelserne håber at møde mange interesserede borgere på dagen.
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18 Old Time Run 2013
Harley Davidson Club Sjælland var den 6. juli 2013 på besøg på Omsorgscentret Pedershave.
Der kom omkring 20 Harley Davidson motorcykler, og der var rig mulighed for at prøve en tur på en af de store maskiner.

Selv om det er en helt anden slags køretøjer nogle af beboerne er vant til i dagligdagen, benyttede mange sig af at få en
tur.
At beboerne ikke selv kunne komme op på maskinerne, var ingen hindring. Klubmedlemmerne har god erfaring med at
hjælpe dem op på motorcyklerne fra tidligere Old Time Run arrangementer.
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Dejlige minder fra tidligere motorcykelture blev glædeligt fortalt til klubbens medlemmer og til personalet, fra de beboere
der tidligere har kørt eller selv har haft motorcykel.
Vejret artede sig fra sin bedste side og både beboerne og personalet hyggede sig gevaldigt sammen med Harley
Davidson klubbens medlemmer.
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22 Kom til tromme workshop
Søndag den 28. juli kl. 14-16 holder Kulturhuset Rejsestalden tromme workshop. Kom gerne festligt udklædt.
Vær med til at lave et karnevals trommeorkester med Michael Aabye fra "Slagkraft". Vi leger, griner, og bygger
efterhånden en rytme og en stemning op så alle får lyst til at danse, spille og være med. Alle er velkommen til at spille på
de mange trommer. Børn, forældre, bedsteforældre og andre.
Der kan købes Sambakage og brasiliansk kaffe i Staldcaféen.
Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding. Hvis det regner afholdes workshoppen indenfor.
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22 Forbud mod afbrænding
På grund af tørke, og dermed øget brandfare i naturen, har Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab
besluttet at indføre totalt afbrændingsforbud i Frederikssund og Halsnæs Kommuner.
Lad ukrudsbrænderen blive i skuret
Afbrændingsforbuddet betyder at åben ild og afbrænding ikke er tilladt. Der må altså ikke bruges åben ild i forbindelse med
optænding af grillen, og hverken permanente eller flytbare bålsteder må anvendes. Ukrudtsbrænderen skal også blive i
redskabsskuret indtil videre.
Handler om borgernes sikkerhed
Forbuddet kommer som følge af en lang periode med meget tørt og varmt vejr. Ifølge DMI er der høj risiko for tørke i hele
landet - og hvis der ikke snart kommer noget nedbør kan vi forvente den tørreste juli nogensinde målt i Danmark.
- Vi har de sidste par uger holdt nøje øje med DMIs tørkeindeks, og ikke mindst vegetationen i vores område. Vi vurderer
nu at brandrisikoen er så høj at det af hensyn til borgernes sikkerhed er nødvendigt at indføre forbud mod afbrænding,
siger beredskabschef Kim Lintrup.
Da selv den mindste gnist kan antænde en brand i den knastørre vegetation, minder beredskabet også om ikke at smide
cigaretskodder i naturen.
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25 Klar til barn
Vil du vide mere om spædbarnets forunderlige verden, og alt det et nyfødt barn formår?
Vil du lære noget om, hvordan man kan være sammen med barnet på en god måde?
Er du måske usikker over at skulle være forældre?
Vil du lære, hvordan du tackler situationer, hvor det hele er ved at tage magten fra dig?
Hvis du kan nikke genkendende til et eller flere af udsagnende, så er Klar til barn et gratis tilbud, du ikke skal snyde dig
selv for!
Næste kursus starter den 11.september 2013 kl. 17.00 - 19.30.
Kursuslederne er en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, og I mødes i alt tre gange.
Du er velkommen til at kontakte sekretær Tina Lundegaard for mere information/tilmelding på 47 35 10 43
eller tlund@frederikssund.dk.
25 Bløde vestafrikanske toner
I år indtager Copenhagen World Music Festval også Frederikssund og nærmeste omegn når Kulturhuset Elværket søndag
den 1. september stiller sine fine rammer til rådighed for en koncert med den meget kendte kora-spiller, Basiru Suso.
Basiru spiller med et unikt touch på den melodiske 21-strengede vestafrikanske harpe, Koraen, og hans spændende bløde
stemme giver publikum en næsten guddommelig musikalsk oplevelse.
Basiru har spillet sammen med et utal af danske og udenlandske musikere, bl.a. Moussa Diallo, Mikkel Nordsoe, Jorge
Degas og Moonjam. Tillige har han udgivet flere CD'er i eget navn eller sammen med andre.
Historie- og mytefortæller
Basiru Suso er født i Gambia og vokset op i Mali, omgivet af rige musikalske traditioner, samt meget lang tradition for
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historiefortælling. Han er Griot - en historie- og mytefortæller: Noget man er født som, ikke noget man bliver.
Selv siger han:
- Min fornemmelse for musik har altid været en integreret del af mig. Koraen er en levende del af mig, som vingerne er en
del af en fugl.
- At være den 71. generation af Griots, et barn af min far, tror jeg er en gave. Jeg har aldrig følt lyst til at gøre noget andet
end hvad jeg gør. Hvorfor skulle en fugl gøre noget andet end flyve?

Slangerup Bio og Elværket
Basiru kan opleves som historiefortæller i Slangerup Bio samme søndag den 1. september mellem kl. 14 og 16, hvor han
på dansk vil guide gennem en legende, interaktiv workshop hvor børnene aktivt bliver inddraget i det vestafrikanske
eventyr. Vi indøver rytmer og leger med instrumenter. Arrangementet henvender sig til 0.- 5. klasse. Efterfølgende giver
han koncert kl. 19.00 i Kulturhuset Elværket.
Glæd jer til en fin sensommereftermiddag og aften i de vestafrikanske toners verden søndag den 1. september.
Billetter á kr. 80,- plus gebyr til aftenkoncerten fås i døren fra kl. 19 eller via Kulturhuset Elværkets hjemmeside.
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26 Åben ild igen tilladt
Beredskabet ophæver afbrændingsforbuddet men opfordrer stadig til øget opmærksomhed på brandrisikoen i forbindelse
med afbrænding og brug af åben ild.
Efter samtale med DMI om vejrsituationen og en vurdering af forholdene i området nedjusterer Frederikssund-Halsnæs
Brand- & Redningsberedskab nu det hidtidige afbrændingsforbud til en advarsel.
I går regnede det i store dele af beredskabets indsatsområde, og ifølge DMI vil der falde mere vand i løbet af den
kommende uge, og der er ikke udsigt til en fortsat tørkeperiode som vi har set det i juli indtil nu, siger Ole Hermansen fra
Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab..
- Det skulle nedsætte brandfaren i naturen væsentligt. Beredskabet opfordrer dog stadig til, at man udviser skærpet
forsigtighed ved brug af ild.
- Der er stadig tørt flere steder, og med de nuværende temperaturer kan vandet også hurtigt fordampe, så det bliver tørt
igen. Derfor skal man stadig være meget opmærksom ved brug af åben ild, f.eks. tændstikker, lightere, ukrudtsbrændere,
blæselamper, fakler og lignende. Hvis man udviser forsigtighed, burde der dog ikke være noget i vejen for at tænde op i
grillen eller benytte bålsteder.
Hold opsyn
Beredskabet understreger, at det er vigtigt at holde særligt opsyn med bål, grill og lignende, og det bør under ingen
omstændigheder forlades, før ild og gløder er fuldstændigt slukket. Det anbefales altid at have en haveslange eller skovl
ved hånden, når man griller, laver bål, brænder ukrudt af eller på anden måde anvender åben ild.
Besøg desuden beredskabets hjemmeside www.fh-brand.dk hvor du også finder Beredskabsstyrelsens folder "Grill, bål og
ukrudtsbrænder - med omtanke".
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29 Post Danmark Rundt
Den 23. udgave af Post Danmark Rundt starter onsdag den 31. juli på Torvet i Silkeborg.
Løbets sjette og afsluttende etape på 185 km har start på Stændertorvet i Roskilde søndag
den 4. august. Herfra køres nordpå til Frederikssund over flere spændende udfordringer og
derefter til København og Frederiksberg Allé, hvor Post Danmark Rundt har mål for 19. gang.
- Jeg synes, vi igen har fået strikket en spændende rute sammen med nogle rigtig hårde etaper i Jylland, selvfølgelig
specielt Kongeetapen til Vejle, og så den interessante etape med mål på Asnæs Indelukke. Jeg ser også frem til
enkeltstarten i Holbæk, hvor vi håber at tiltrække masser af tilskuere fra sommerlandet, siger Jesper Worre, der er
løbsdirektør for Post Danmark Rundt.
Danmarks Cykle Union har allerede nu sikret sig, at årets udgave af Post Danmark Rundt igen bliver med deltagelse af et
verdensklasse felt.
- Vi får et rigtigt stærkt felt igen i år. Vi har fået lavet aftaler med en række af verdens stærkeste teams, så vi vil komme til
at opleve verdensstjerner på de danske landeveje igen i år, siger Jesper Worre.
17 teams medvirker
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De 17 teams der kan opleves ved dette års Post Danmark Rundt er:
Pro Teams
Omega Pharma Quick Step
Team Belkin
Garmin-Sharp
Lotto Belisol
Vacansoleil-DCM Pro Cycling
Team Saxo-Tinkoff
Katusha Team
Pro Continental Teams
IAM Cycling
Team Europcar
Topsport Vlaanderne Baloise
Bardiani Valvole-CSF Inox
Team Novo Nordisk
Continental Teams
Team Cult Energy
Team Tre-For
Blue Water Cycling
Team Concordia Forsikring-Riwal
National Teams
Team Post Danmark
Bonusspurt i Frederikssund
Ruten for sjette og sidste etape søndag den 4. august går som sagt fra Roskilde via Jyllinge til Frederikssund og
Slangerup. Herfra kører feltet videre til Lynge, Allerød, Birkerød, Farum, Værløse, Ballerup og Rødovre. Etapen afsluttes
med ti omgange af seks kilometer på den klassiske rundstrækning på Frederiksberg. Som altid er der mål på
Frederiksberg Allé, og som altid køres der over Valby Bakke. Første målpassage på Frederiksberg Allé kl. ca. 14.15.
Forventet opløb kl. 15.30.
- Det er en klassisk sidste etape i Post Danmark Rundt, hvor vi har forsøgt at bruge mindre veje så langt som muligt ind til
København. Der er to bonusspurter på etapen, og de kan jo ofte vise sig afgørende på netop denne etape, forklarer
løbsdirektør Jesper Worre.
- Faktisk er etapens første bonusspurt på samme sted i Frederiksssund, som den var, da Kurt-Asle Arvesen sikrede sig
sejren i Post Danmark Rundt 2004 via bonussekunder.
Der er Changing Diabetes bonusspurt efter 26,8 km i Frederikssund, og efter 60,5 km i Blovstrød.
Dagens Telmore bakkespurter er efter 43,7 km, efter 69 km og efter 76,8 km. Altså masser af bakkepoint på spil.
- Drømmen er jo at Post Danmark Rundt først bliver afgjort på selve målstregen på Frederiksberg Allé, siger Jesper Worre.
Når Frederikssund kl. 12
Selve publikumskaravenen forventes at nå Strandvangen i Frederikssund kl. 11:59, og rytterne er fremme en halv time
senere, kl. 12:29, hvis de holder en gennemsnitsfart på 43 km/t.
Herfra går turen gennem Frederikssund ad Roskildevej (12:31), Ågade og Bakkegade (12:34), Græse (12:39), Hørupvej
(12:44) og Manderupvej (12:46). Kl. 12:48 forventes feltet at nå Strandstræde i Slangerup hvorfra det kører videre ad
Konmgensgade og Lystrupvej.
Se kort med hele ruten for sjette etape.
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31 Frivillighedssted gøres permanent
I februar måned 2011 åbnede Frederikssund Frivillighedssted som et lokalt servicecenter for det frivillige sociale arbejde.
Frivillighedsstedet anvendes til forskellige mødeaktiviteter, og som et sted hvor kommunens borgere kan søge oplysning
og informationer om de frivillige foreningers virke. Du kan også få svar på konkrete forespørgsler.
Som sådan er Frivillighedsstedet også et lokalt servicecenter for det frivillige sociale arbejde. Det er her, de frivillige
sociale foreninger, patientforeninger og humanitære foreninger og borgerne kan mødes på en uformel måde.
Frederikssund Frivillighedssted opsamler og faciliterer de initiativer der retter sig mod det sociale humanitære arbejde og
det patientmæssige område.
Hovedformålet for Frederikssund Frivillighedssted er at støtte, formidle og udvikle det frivillige sociale arbejde lokalt. Ideen
er at skabe yderligere og fornyet interesse/rum for frivilligt socialt arbejde.
Lokalerne kan benyttes af alle foreninger, som passer ind i stedets målsætning. Foreninger der benytter stedet, skal være
tilmeldt Frederikssund Frivillighedssted
Midlertidig løsning
Frivillighedsstedet har siden åbningen "levet på lånt tid", da det i hele perioden har haft status af et midlertidigt sted.
I maj måned 2013 besluttede Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget imidlertid at gøre Frivillighedsstedet permanent. Det
skete på baggrund af en netop gennemført evaluering af stedet.
Sammenkomst 20. august
For at markere dette indbyder Social-, Ældre og Sundhedsudvalget sammen med Frivillighedsstedet til en sammenkomst
tirsdag den 20. august 2013 fra kl. 16.30 - 18.00 i lokalerne på Østergade 3C i Frederikssund.
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31 Slut ferien af på fjorden
Brug de tre sidste dage i skolernes sommerferie på fjorden og lær at surfe eller sejle. Der er også nye trick til øvede
surfere og sejlere.
I dagene 7. til 9. august fortsætter Frederikssund Ungdomskole og SSP deres maritime aktiviteter på Marbæk Strand i det
sydlige Frederikssund.
God, opbyggende aktivitet
Iflg. Kjeld Erik Pedersen, der er SSP-konsulent, er det en god opbyggende aktivitet at møde andre unge omkring, og han
håber at se mange børn og unge på stranden i de tre dage.
Aldersgruppen fra ti år og op efter.
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- Som forældre skal du dog være opmærksom på men det er ikke nogen pasningsordning, så vi tager kun ansvar for
sikkerheden på vandet, hvor al sejlads foregår med svømmevest, fortæller Kjeld Erik Pedersen.
- Resten er forældrenes ansvar, så derfor skal vi have forældres accept.
Du kan prøve sejlads inden for:
Havkajak, for begyndere og øvede
Windsurf, for begynder og øvede
Meginjolle, smakke lignende sejl og ro jolle.
Deltagelse er gratis. Man bør medbringe skiftetøj, badetøj, solcreme og vand til tørsten. Og så skal du kunne svømme.
Bål og grill
Du kan også bare komme ned på stranden og hygge dig med andre aktiviteter.
- Vi har også bål og grill på stranden til fri afbenyttelse. Man må godt bare hænge ud og nyde se(j)lskabet og se på os der
sejler.
Der er åben for sejlads onsdag, torsdag og fredag den 7.-9. august. Alle dage kl. 10 til 16 på Marbæk Strand (for enden af
Østersvej)
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Veloverstået Europafestival
Sidste år var det Frederikssund der var vært for den årlige Europafestival. I år blev den afholdt i Luxemburg - naturligvis
med lokal deltagelse.
Lørdag morgen den 20. juli stod 40 medlemmer således klar til at drage mod dette års udgave af European Peoples
Festival (EPF) i den lille luxembourgske by, Schifflange, med cirka 8.000 indbyggere.
Efter sidste års succesfulde afholdelse af festivalen i Frederikssund, så alle danske medlemmer frem til at kunne nyde en
festival uden de store arrangørmæssige ansvarsområder.

Sidste års markedsplads på Kalvøen da Frederikssund var værtsby.
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Roligan-tema og konfetti
Søndag eftermiddag var det blevet tid til den officielle åbningsparade, og denne forløb yderst festligt gennem Schifflanges
små gader.
Danskerne satte sit præg på paraden med roligan-tema og masser af konfetti-bomberør og ikke mindste delegationen fra
Belgien sørger for godt humør, da de havde medbragt en lad-bil, som i dagens anledning var blevet bygget om til en mobil
scene for deres eget band.

Den danske delegation fra Frederikssund i åbningsparaden.
Paraden sluttede foran rådhuset, hvor der var åbningstaler og derefter åbnede alle deres 14 deltagende lande hver deres
stand, hvorfra man hele ugen kunne smage på lokale delikatesser fra det pågældende land, og få en snak med
medlemmer fra delegationen.
Sport og kultur
Mandag, tirsdag og torsdag var det tid til sportskonkurrencerne som i år bestod af basketball, fodbold, tennis, bordtennis
og petanque. Det blev ikke til nogle danske topplaceringer, men de danske deltagere fik konkurreret mod de øvrige
delegationer i en god fair-play ånd, hvor resultatet ikke er det vigtigste.
I de kulturelle discipliner som i år bestod af foto, male, skattejagt og gadeteater fik Danmark derimod udmærkede
placeringer.
Hvert land optræder også hvert år med et kulturelt show og disse spænder vidt, lige fra irisk riverdance til østeuropæisk
folkedans og tysk popmusik.

Den danske delegation optræder med sit kulturshow.
Danmark havde i år valgt at optræde med en række små sketches, hvor man på en kærlig måde gjorde lidt grin med sig
selv og de øvrige delegationer. Dette show faldt tydeligvis i rigtig manges smag, og det danske show blev af de øvrige
delegationer kåret til en andenplads i denne disciplin.
Lørdag morgen satte en folk trætte og glade danske deltagere sig ind i bussen og lørdag nat var de igen hjemme i
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Frederikssund og sige tak for en herlig tur og på gensyn næste år.
Tysklands tur næste år
Allerede nu er planlægningen af næste års festival i gang. Festivalen i 2014 afholdes i den tyske by Bad Segeberg som
kun ligger en times kørsel fra Puttgarden, og løber fra lørdag den 19. fredag den 25. juli 2014.
Du kan læse mere om festivalen på www.epf.dk.
Foto: EPF og KEJE..
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31. Frederikssund Festival er i gang
Torsdag eftermiddag tog folkene bag Frederikssund Festival hul på dette års musikfest på Kalvøen i Frederikssund.
Det skete traditionen tro med en stor børnekoncert med gratis adgang, da alle billetter var købt og uddelt af Danske Bank.
Små 1.000 børn og voksne trodsede regnen, og fandt vej til friluftscenen for at opleve Anne og Aberne optræde. Et show
der om noget formåede at komme ud over scenekanten, og involvere børnene, der ikke lod sig mærke af den stille regn.

Anne fra "Anne og Aberne" i gang med koncerten midt i mellem alle børnene.

Der blev rocket og sunget med i regnen.
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Musikken var også for de mindste.
Efter koncerten var der en lille "godtepose" til alle børnene mod forevisning af deres billet.

Børn og voksne for udleveret godteposer.
Ny scene i Humlehaven
Umiddelbart efter børnekoncerten åbnede Humlehaven. Humlehaven er festivalens sociale samlingssted. Det er her man
"hænger ud" til langt ud på natten, men også her der er gratis adgang for alle, og musik hele eftermiddagen og aftenen
bøde torsdag, fredag og lørdag.
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Aftenstemning torsdag aften i Humlehaven.
I år har arrangørerne valgt at lave en ekstra scene - så nu er der en for musikken "med trommer" og én for musikken uden,
som Torben Nielsen, der er medlem af festivalens bestyrelse, udtrykker det.

Rock Revival underholdt torsdag aften i Humlehaven.
- Det er inspireret af Grøn Koncert, og giver os mulighed for at bedre flow i musikken i Humlehaven, så der hele tiden er
musik på én af scenerne, mens der skiftes band og udstyr på den anden, fortæller han.
Fredag eftermiddag spiller Crossroads Band, Billey Shamrock, Midlife Crisis, Jeppe & Morten samt Unik Band, og lørdag
kan du opleve miAbandEt, Blå Mandag Snake City Jazzband, American Ride, Workers In Songs samt Kris Herman Trio.
Natkoncerten fredag står Gas & Vand for, og lørdag er det lokale Hit It Live der går på scenen.
Stjernespækket program
Ud over de gratis koncerter er der selvfølgelig koncerterne med hovednavnene inde i Valhal.
Valhals åbningsaften torsdag bød på to rimeligt velbesøgte koncerter, om end der var ledige pladser: Den første med et af
dansk musiks nye stjerneskud, Barbara Moleko, efterfulgt af et mere garvet et af slagsens i skikkelse af The Savage Rose.
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Babara Moleko lagde ud med den første koncert i Valhal torsdag aften.

Hun blev efterfulgt at Savage Rose, der stadig kan tryllebinde sit publikum.
Marie Key fredag aftens hovednavn
Aftenkoncerterne fredag i Valhal er helt udsolgt. Her optræder Marie Key med sin guitar og de blidt samfundsrevsende og
hverdagsbeskrivende fortællinger, som på en gang er brutalt ærlige og hjerteskærende smukke.
Som optakt til Marie Key kan festivalens gæster opleve det albumdebuterende band Folkeklubben, som har skabt dansk
hitlistehistorie ved at ligge højt på Det Elektriske Barometer og Dansktoppen i mere end 5 uger og endda på samme tid.
Aftenen afsluttes med en god gang rock når Bryan Adams Tribute leverer klassikerne fra canadiske Bryan Adams store
rock-katalog.
Søren Huss og Fallulah lørdag
Lørdag er sidste dag på Frederikssund Festival, og her er der stadig ledige billetter at få.
Denne aften satser arrangørerne på en flot og intens afrunding når forsangeren fra Saybia - Søren Huss, A Rush of Cold
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Play og Fallulah lukker og slukker.
Valhals publikum vil møde Søren Huss med et ansigt vendt ud mod verden, med en fornyet appetit på livet og med et
brændende ønske om også at kunne nyde det. Søren Huss har sat sit orkester i spil på de nye kompositioner, hvilket giver
sig udslag i en række up-tempo sange, med udgangspunkt i den akustiske guitar.
A Rush of Coldplay er et tribute-band der hylder det verdensberømte britiske band Coldplay, som har solgt mere end 50
millioner albums. Der bliver ikke gået på kompromis nogen steder når de danske kopier med sin fire mands besætning
genskaber ikke alene Coldplays store lyd, men gengiver også deres visuelle udtryk på forbilledlig vis.
- Vi går hele vejen, udtaler drengene fra A Rush of Coldplay.
- Vores mål er at spille Coldplays musik så tæt på den ægte vare, at hvis du lukker øjnene, tror du, at du er til en Coldplaykoncert.
Sidst men ikke mindst, så optræder Fallulah i Valhal lørdag aften. Fallulah blev kendt for sit kæmpehit til tv-serien "Lykke",
og er nu klar til at forkæle sit publikum med sit dugfriske album der har et mere drømmende og filmisk udtryk end
debutpladen.
- Umiddelbart lyder "Superfishyality" som en positiv og lalleglad sang, men tematikken er ret dyster. Jeg kan godt lide at
spille på kontrasterne, for det underbygger uhyggen, at omkvædet er så glad, fortæller Fallulah selv.
Inspirationen til førstesinglen "Superfishyality" kommer fra London og handler om Fallulah selv, der har set, hvordan
musikbranchen også kan være, hvor man fremstiller sig selv mere perfekt end man er.
Når Fallulah gæster Frederikssund Festival venter der koncertgæsterne en følsom og velovervejet kvinde, som fortsat
rører sit publikum med mange forskellige lag i både musik og tekst.
- Der er så mange, der hører musik uden at lytte til teksterne, og så misser man et lag af, hvad jeg gerne vil med
musikken. Og hvis man lytter til dem, så lærer man mig virkelig godt at kende, fortæller Fallulah.
Program og priser
Se hele programmet for festivalen på Festivalens hjemmeside. Her kan du også læse mere om køb af billetter.
Foto: KEJE.
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Vær med - Filmkonkurrence for unge og studerende
På bare én dag skaber vi flotte, sjove, underfundige og kreative film om livet i den fremtidige by, Vinge, som skal bygges
lige syd for Frederikssund.
Konkurrencen finder sted på Frederikssund Gymnasium lørdag den 24. august kl. 10 - 18.
Hold øje!
I løbet af uge 32, 33 og 34 kommer der nærmere information ud på uddannelser i Frederikssund og
omegn.
Fra uge 32 kan du læse mere om Vinge-projektet, konkurrencen, juryen, præmierne, tilmelding med
videre under
Nyheder og events eller på Facebook-siden om Byen Vinge.
Så hold øje med os, spred budskabet, og lok dine venner med!
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Hvem skal have årets kulturpris?
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget uddeler hvert år en Kulturpris i Frederikssund Kommune.
Kulturprisen kan tildeles en gruppe, en forening, en institution enkeltpersoner eller kulturelle miljøer, der har:
Været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Frederikssund Kommune
Taget initiativer og virket som igangsætter på det kulturelle område
Udvist kulturelt mod eller nytænkning
Ydet en bemærkelsesværdig indsats indenfor billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område
Kulturprisen tildeles amatører
Du kan stadig nå at indstille kandidater til årets Kulturpris. Sidste frist er 23. august 2013 kl. 12.00.
Tidligere års prismodtagere
I 2011 gik prisen til Jørgens Christensen fra Slangerup Jazzklub, og i 2012 var det Niels Elberling fra Vikingebopladsen,
Musik over Broen, Kunsthøjskolen m.m. som modtog prisen.
Læs om de to prisuddelinger i hhv. 2011 og 2012.







Jørgen Christensen holder takketale ved prisuddelingen i 2011.
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Niels Elberling med Kulturprisen, som han modtog i 2012.
Foto: KEJE.
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Borgermøder på handicap- og psykiatriområdet
Ultimo 2008 startede en proces med udarbejdelse af Frederikssund Kommunes Handicap- og Psykiatriplaner.
Udarbejdelsen af planerne indbefattede to åbne cafearrangementer hvor borgere, politikere, medarbejdere samt
administrationen deltog.
Vi satser på mennesker og muligheder
Handicap og Psykiatriplanerne er et udtryk for den strategi, der sætter retningen for indsatsen på det specialiserede
sociale voksenområde. Handicap og Psykiatriplanerne understøtter visionen: "Vi satser på mennesker og muligheder."
Efterfølgende blev planerne - der er et udtryk for den strategi, der sætter retningen for indsatsen på det specialiserede
sociale voksenområde - udsendt medio 2009.
I 2010 blev der ved borgermøder gjort status på planernes handlingsaktiviteter.
Tid til endelig status
Det er nu tid til at gøre endelig status, og derfor inviterer Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget brugere, pårørende,
medarbejdere, interesseorganisationer og andre interesserede til at deltage i borgermøder på henholdsvis handicap- og
psykiatriområdet.
Borgermøderne afholdes i Kulturhuset Elværket den 29. august kl. 17.30 til 21.00 for psykiatriområdet, og den 3.
september kl. 17.30 til 21.00 for handicapområdet.
Der vil blive serveret et let traktement ved møderne. Derfor er tilmelding nødvendig, og kan ske til Dag- og
døgnafdelingens på 47 35 14 16.
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Nationalparkforslag offentliggøres snart
Nationalparkens styregruppe, som er udvidet med fire lodsejerrepræsentanter, er nået til enighed om forudsætningerne og
idegrundlaget for de syv indsatsområder for nationalparken.
Lejres tidligere borgmester Flemming Jensen (V) er som formand for nationalparkens styregruppe en glad mand.
- Det er rigtig tilfredsstillende, at vi har kunnet nå til enighed hele bordet rundt. Lodsejerforeningen lagde meget hårdt ud,
og jeg var bange for, hvor det ville føre hen. Men endnu en gang har det vist sig, at lydhørhed og dialog giver bedre
løsninger, som også er mere holdbare på længere sigt.
I vinteren blev der dannet en lodsejerforening i området på initiativ af en gruppe bekymrede lodsejere, der dels syntes, at
de ikke vidste nok om nationalparken og dels frygtede, at den på sigt ville betyde nye reguleringer af landbrug, jagt,
offentlig adgang m.v.
På anmodning fra lodsejerforeningen og landbrugsorganisationen Gefion besluttede styregruppen at udvide antallet af
lodsejerrepræsentanter i styregruppen fra to til seks. Endvidere er tidspunktet for færdiggørelse og annoncering af
styregruppens forslag til nationalpark rykket 5 måneder, sådan at det nu forventes sendt i høring sidst i august 2013.
- I styregruppen er der fuldstændig enighed om de grundlæggende politiske forudsætninger, som nationalparkforslaget
bygger på. Det handler bl.a. om at der gælder samme lovgivning indenfor som udenfor, at nationalparken ingen
tvangsmidler har og alene kan nå sine mål gennem frivillige aftaler med de enkelte lodsejere", siger Flemming Jensen.
- Endvidere er vi bordet rundt enige om det, vi kalder Idegrundlaget, altså målsætningerne om, hvad det er vi vil opnå med
parken, og hvad det så betyder mere konkret, siger han.
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Roskilde Fjord er spækket med varieret natur. Her ses vikingeskibe i fjorden.
Otte indsatsområder
Der er otte politik- eller indsatsområder: lokalt ejerskab, natur, kulturhistorie, jordbrug, erhverv, friluftsliv, stier og formidling.
Tilbage står en endelig afklaring af bestyrelsens sammensætning og forretningsorden m.v.
- Mange lodsejere har nok fortsat en vis frygt for at lovgivningen kan ændres ad åre, eller at området bliver belastet af
ureglementeret færdsel i landskabet. Jeg tror, at beslutningerne om bestyrelsesforhold og nødbremser på næste møde vil
give den fornødne tryghed, siger Flemming Jensen.
Borgerne må væbne sig med tålmodighed frem til udgangen af august inden
Faktabox
det samlede forslag fremlægges.
Styregruppens forslag til nationalpark
- Et nationalparkforslag er en fælles vision om bevaring og udvikling af
forventes offentliggjort sidst i august. I
landskabets særlige værdier - et forslag skabt i samarbejde mellem alle de
september afholdes fire borgermøder om
aktører og organisationer, der hver har deres legitime interesser i landskabet,
sagen.
siger projektchefen, landinspektør Poul Bjerager, og fortsætter:
- Det mest konkrete i nationalparkforslaget er selve afgrænsningen. Ligger man
Kommunalbestyrelserne ventes at
som lodsejer indenfor kan man få støtte til projekter, der fremmer
behandle sagen i oktober.
nationalparkens formål. Udenfor kan man ikke.
Miljøministerens officielle forslag til
nationalpark forventes i offentlig høring i
fire måneder til vinter. Der håbes på
indvielse i sommeren 2014.
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Pas på de små i trafikken
I de kommende uger vil mange nye, små trafikanter komme ud på vejene. Alene i Frederikssund Kommune begynder 550
børn i skole for første gang. Derfor er kommunen med i den landsdækkende kampagne "Pas på de små i trafikken". Den
skal minde trafikanterne om at passe ekstra godt på de nye skolebørn på vejene.

Det kan være svært at overskue trafikken, når man kun er fem eller seks år, og skal over en skolevej hvor biler, cyklister
og knallerter suser forbi i høj fart. Samtidig er der mange nye regler og gode råd som børnene først skal lære og huske i
trafikken.
For at hjælpe børnene, og forebygge trafikulykker, er Frederikssund Kommune gået sammen med Politiet, Rådet for
Sikker Trafik og TrygFonden. Med kampagnen "Pas på de små i trafikken" vil man minde trafikanterne om at passe ekstra
godt på de mange skolebørn, der nu skal ud i trafikken hver dag.

Frederikssund Kommune sætter store plakater op langs mange af skolevejene, så bilisterne bliver mindet om, at de
skal passe på de nye elever.

Kommunens fire fartmålere der viser "Din Fart" vil være opsat på nogle af skolevejene.

Kommunen har indkøbt materiale som lærerne giver eleverne ved skolestart i 0. klasse. Materialet indeholder et
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opgavehæfte som eleverne kan lave sammen med deres forældre, der er en lille folder til forældrene med gode råd til
trafiktræning med deres nye skolebarn og eleverne får refleksveste og kasketter, så de er synlige, når de færdes i
trafikken.
Politiet laver kontrol
Politiet vil i løbet af de første uger af skoleåret være til stede med kontrol ved mange af landets skoler.
Det er nødvendigt for at få bilisterne til at lette foden fra speederen og holde godt øje med de mange nye børn i trafikken.
Hvert år stopper politiet mange bilister der kører for stærkt, eller ikke viser nok opmærksomhed når de kører på en
skolevej.
Øvelse gør mester
Men kontrol gør det ikke alene.
Derfor opfordrer kommunerne, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden forældrene til at komme ud i trafikken og træne med
deres børn. Det kræver øvelse og praktisk erfaring hvis børnene skal blive sikre trafikanter, og lære hvad de skal holde øje
med på vejene.
Besøg www.sikkertrafik.dk/skolestart, og find informationer om kampagnen og råd om trafiktræning. På hjemmesiden er
der både informationer til lærerne, forældrene og skolerne.
Ti gode råd
1. Træn skolevejen på cykel eller til fods med dit barn - både inden skolestart og i løbet af skoleåret.
2. Træn ruten sammen rigtig mange gange så de gode vaner sidder fast hos barnet - også når barnet engang går
alene. Tal også om hvad man skal huske at kigge efter og passe på
3. Vælg den sikreste rute til skolen, ikke den hurtigste. En sikker rute er eksempelvis via gang- og stisystemer,
gangbroer, tunneller, lyssignaler og fodgængerovergange.
4. Er det svært at få tid til at cykle eller gå sammen til skole hver dag, kan I med fordel vælge en ugentlig gå - eller
cykledag.
5. Har I meget langt til skole, så parker bilen et par hundrede meter fra skolen og gå det sidste stykke sammen, så
dit barn får erfaringer med at gå i trafikken
6. Lær dit barn de basale regler i trafikken: Stop ved rødt lys og ved kantstenen, se dig for til begge sider, gå kun
over vejen på sikre steder, hvor I kan orientere jer ordentligt mv.
7. Hvis I cykler sammen, så husk hjelmen og lær dit barn at give tegn til stop og tegn for at dreje, så de andre
trafikanter kender jeres intentioner
8. Gå ned i knæ og se trafikken med dit barns øjne - for børn har ikke det samme overblik, som du har.
9. Husk at du er rollemodel for dit barn: børnene kopierer dine vaner i trafikken.
10. Tjek om skolen har en trafikpolitik, som handler om skolens regler og indsatser på området - og læs den.
2013 8
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Gratis mulighed - grib den og bliv røgfri!
Er du ryger, og har du brug for rådgivning og støtte for at kunne knække vanen, så meld dig til rygestopkursus.
Nyt forløb starter mandag den 16. september kl. 19.00.
Det foregår i Langes Magasin ved Rådhuset i Frederikssund. En gruppe på op til 12 deltagere mødes i ca. to timer pr.
gang i et forløb over seks uger.
Hvert møde hjælper dig et skridt videre. Derfor er det vigtigt at du deltager alle gange, så du bliver rustet til at håndtere dit
rygestop.
På kurset får du:
Viden og hjælp til at forberede dit rygestop
Hjælp til at bryde vaner og vejledning i hvordan du tackler rygetrang
Viden om sundhedsmæssige fordele ved rygestop
Viden og rådgivning i forhold til nikotinafhængighed
Vejledning omkring vægt og rygestop
Inspiration og støtte fra de øvrige deltagere og fra rygestopinstruktøren.
Det kan være hårdt arbejde at blive røgfri. Derfor er din motivation vigtig, og du skal være klar til at gøre et aktivt og
helhjertet forsøg på at blive røgfri. Du vil få opbakning i processen fra rygestopinstruktøren og gruppen.
Mere info og tilmelding
Er du klar til denne udfordring, så ring til rygestopinstruktør Kristine Mortensen på 21 13 44 75 eller send en mail til
kzmor@frederikssund.dk for mere information og for tilmelding.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
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12 Jazz og bogcafé
Som optakt til Snake City Jazzfestival indbyder Slangerup Bibliotek torsdag den 22. august kl. 15 til
17 til et par timers swingende jazz med Marius Kvartetten.
Marius Kvartetten er kendt for at spille glad traditionel jazz, så vi tør godt love et par timer med musik
der swinger!
Ud over den levende musik vil der være masser af jazzstemning i biblioteket i form af udstillinger,
bøger, CD'er og LP'er med jazz, så kom og lyt og lån.
Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.
Bogcafé om ”Det dyrebare”
Den følgende lørdag er der også aktivitet på biblioteket - dog i Jægerspris. Lørdag den 31. august kl.
13 til 15 indbyder Jægerspris Bikbliotek nemlig til lånernes egen bogcafé.
Denne lørdag vil vi tale om Lin Ullmans roman "Det dyrebare".
Bogcafeen byder også på inspirationsrunde med udveksling af forrygende læseoplevelser.
Deltagerne beslutter sammen hvad der skal læses til næste gang. Der er nemlig yderligere to bogcafeer i løbet af
efteråret: Hhv. lørdag den 5. oktober og lørdag den 9. november - begge gange kl. 13 til 15.
Bogcafeen er åben for alle, og der er ingen tilmelding. Bare mød op.
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12 For Fulde Sejl i Frederikssund
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Fredag den 16. og lørdag den 17. august arrangerer Frederikssund Juniorsejlcenter i samarbejde med Frederikssund og
Marbæk sejlklubber dette års Frederikssund For Fulde Sejl.
Havnefesten på Frederikssund Havn er efterhånnden blevet en fast tradition. Således er det i år syvende år i træk at
festen løbet af stablen - og som altid går hele overskuddet ubeskåret til junior sejlsportsaktiviteterne i Frederikssund
Juniorsejlcenter.
Liv på kajen - og i vandet
Frederikssund For Fulde Sejl og byens handlende vil sammen få kajerne til at summe af liv, mens der på vandet er
juniorsejlere, kajakker og de spændende gamle træskibe - et projekt der plejer at lykkes over al forventning.

Herover lidt indtryk fra sidste års "Frederikssund For Fulde Sejl" med træskibe på fjorden, og søslag mellem
spejdergrupperne i havnen.
Musik og fyrværkeri fredag
Løjerne starter som sagt fredag den 16. august - helt præcist kl. 16.00 - hvor KFUM-spejderne går i gang med at bygge
deres tømmerflåde til lørdagens søslag.
Herefter er der musik indtil kl. 22.30 med Fendersejlerne, Walk og Shame og Hit It Live. Ind i mellem kommer søværnets
redningshelikopter forbi og giver opvisning omkring kl. 19, og kl. 22.30 er der festfyrværkeri hvis vejret tillader det.
Borgmestertale, søslag og hønseskidning
Lørdag begynder festen med den officielle åbning ved borgmester Ole FInd Jensen kl. 10.00.
Dagen byder i øvrigt på hønseskidnings lotteri, meulighed for at besøge hjemmeværnskutteren Askø, radiostyrede både i
havnebassinet, opvisning ved Brand- og Redningsberedskabetkl. 11.30 og søslag i havnebassinet kl. 12.30.
Ind i mellem er der både danse- og gymnastikopvisning og musik ved "Hit Lounge" - samt en masse muligheder for at
besøge de mange boder på kajen hele havnen rundt.
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Sidste år kunne man røre ved nogle af fjordens dyr i en af boderne på havenkajen.
Foto: KEJE.
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15 Forrygende salsaevent
Torsdag den 29. august kl. 18-21 vil en af Danmarks populæreste danseinstruktører Camila Viancos hjælpe alle til at tage
de første spæde trin ind i den latinske danseverden.
Arrangementet er en del af Copenhagen World Music Festival, og dette salsaarrangement er blot ét af mange spændende
tiltag under denne paraply.
Læs mere om festivalen under cphworld.dk.
Musikken er kendt fra filmen Buena Vista Social Club, og spilles på alle Cuba's Barer, Hoteller og Casa de la Trova'er.
Kom alene, eller ta' din dansepartner med. Salsabaren er åben, og Cafe Kignæs byder denne aften på lækker
Latinamerikansk mad.
Hele arrangementet foregår på Rejsestaldens gårdsplads, som denne aften bliver afspærret.
Glæd jer til en aften, hvor der vil være fest for alle - både for fødder og ører!
Se mere på Rejsestaldens hjemmeside.
Billetter á 100 kr. kan købes via Place2Book.
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15 Vandmotion for alle
Sommeren går på hæld, og vandtemperaturen i vores fjorde er samtidig på vej ned i et leje som mange nok ikke finder
behageligt til svømning. Det skal dog ikke afholde dig fra at springe ud i det våde element.
I Frederikssund Svømmehal er vandtemeperaturen nemlig stadig dejligt komfortabel, og der er masser af tilbud til dig som
har lyst og mod på dem.
Morgenfrisk eller motionssvømmer
Svømmehallen er åben mandag til fredag fra kl. 6 til 8 for de morgenfriske.
Her ud over er der mulighed for at træne Aqua Punkt og Aqua Mama i offentlig åbningstid.
Til dem der ønsker øvelserne gennemgået er der uden forudgående tilmelding mulighed for dette hver lørdag kl. 10.30.
Vil du have lidt mere gang i den, så tilbyder vi også Aqua Fit til musik og med instruktør, fortæller Birgitte Gahrn fra
Frederikssund Svømmehal.
- Det gør vi tre gange om ugen, på mandage og onsdage kl. 17.00 og lørdage kl. 11.30.
Se mere om Frederikssund Svømmehals tilbud og åbningstider på hallens hjemmeside.
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17 Velbesøgt havnefest
Fredag og lørdag bød på den årlige havnefest "Frederikssund For Fulde Sejl" på Frederikssund
Havn.
I modsætning til tidligere år var festen ikke begunstiget med flot solskin, men alligevel fandt
rigtig mange mennesker vej til havneområdet midt i byen.
Fra regn til sol - og tilbage igen
Festen blev officielt åbnet af borgmester Ole Find Jensen (A) lørdag kl. 10 - i silende regnvejr.
Arrangørerne havde dog tyvstartet allerede aftenen før med musik, dans og fyrværkeri.
I sin åbningstale sagde borgmesteren blandt andet at det var ham en stor fornøjelse at byde
velkommen til det syvende udgave af Frederikssund For Fulde Sejl - et arrangement til støtte af
juniorsejlerne i kommunen:
- Det er en fornøjelse at opleve det store arbejde sejlklubberne lægger i at støtte op om Juniorsejlcentret.
- Og selvom vejret ikke viser sig fra sin mest gunstige side, så er det ikke en udfordring der slår arrangørerne ud. Men nu
hører det jo også nærmest sejlsporten til, sagde Ole Find Jensen.
Afslutningsvis fremhævede han i sin åbningstale ét af de nye initiativer ved årets havnefest: Samarbejdet mellem
dampskibet SS Skjelskør og Frederikssund Ny Initiativråd om at man kan sejle til Østby, og bagefter cykle retur til
Frederikssund af Fjordstien - eller omvendt.
- Der er 40 pladser på turen, og der er udsolgt, vejret til trods.
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Cykellister sejler af sted med SS Skjelskør.
Regnen løjede dog hurtigt af, og med temperaturen på omkring 20 grader fandt folk hurtigt vej til havneområdet for at
opleve nogle af alle aktiviteterne der blandt andet bestod i søslag, kapsejlads - både af radiostyrede- og rigtige både,
danseopvisninger, fitness, opvisning ved redningsberedskabet, god musik og meget andet.

Fitness på Østkajen.
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Søspejderne i gang med deres drabelige søslag i havnebassinet.

Ikke alle kom tørskoede i land igen - men måtte i stedet svømme i land med deres kano eller båd.
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Andre lykkedes det at få båden på ret køl igen.
Foto: KEJE.
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17 Forfattertræf for børn og unge
Frederikssund Bibliotekerne holder for første gang et forfattertræf for børn og unge, som afslutning på
Sommerbogen 2013.
Det sker lørdag den 31. august 2013, når der fra kl. 10.30 til 12.00 bliver mulighed for at møde et par af de
nye, gode børnebogsforfattere til et afslutningsarrangement i Kulturhuset Elværket, arrangeret af
Frederikssund Bibliotekerne.
Kom og hør Camilla Wandahl og Nicole Boyle Rødtnes fortælle om deres bøger, få en snak med de to
forfattere, og ha' en hyggelig formiddag med tid til en lille forfriskning sammen med alle de mere end 125 børn og unge
som også har deltaget i Sommerbogen 2013.
Sommerbogen 2013
Sommerbogen 2013 har været et tilbud til alle børn og unge om at læse fem bøger i løbet af sommeren og så få en bog
efter eget valg på de lokale børnebiblioteker. Desuden har man kunnet deltage med Sommerbogen på Palles Gavebod.
Som en ekstra event vil der til arrangementet blive trukket lod om en iPad blandt de børn og unge som kommer til
forfattertræffet den 31. august. Selvfølgelig skal man også have deltaget aktivt i Sommerbogen på Frederikssund
Bibliotekerne for at deltage i lodtrækningen.
Forfattertræffet er flyttet fra Frederikssund Bibliotek i Jernbanegade til Kulturhuset Elværket i Frederikssund, så der er
plads til alle.
Husk tilmelding
Husk at tilmelde dig arrangementet på forhånd enten på dit lokale bibliotek eller på Frederikssund Bibliotekernes
hjemmeside
Frederikssund Bibliotekerne glæder sig til en hyggelig formiddag med masser af børn og unge til det store forfattertræf.
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18 IT-hjælp på biblioteket
Frederikssund Bibliotekerne tilbyder nu IT-hjælp fast hver anden tirsdag i lige uger kl. 10 til 12. Første gang er tirsdag den
3. september, hvor IT-caféen i Bibliotekssalonen på Jernbanegade 24 i Frederikssund er åben første gang.
Selvbetjening på nettet
Der er mange muligheder for at betjene sig selv på nettet.
Har du brug for hjælp til at finde rundt på de kommunale hjemmesider, borger.dk eller hos andre offentlige myndigheder,
og vil du have hjælp til at finde de rigtige blanketter, bestille NemID og oprette en digital postkasse? Så vil bibliotekets
personale gøre hvad de kan for at hjælpe dig på rette vej.
Du er også velkommen hvis du er internet-begynder, og vil have lidt start-hjælp, få en e-mail adresse eller lære hvordan du
henter e-bøger, netlydbøger eller film på nettet.
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18 MHV Askø hædrer lokal frihedskæmper
Som omtalt andet steds på siden, så var det i den forgangne weekend den årlige havnefest "Frederikssund For Fulde Sejl"
fandt sted på havnen i Frederikssund. Som led i festlighederne aflagde Marinehjemmeværnets orlogsfartøj, MHV 905
Askø, også besøg i Frederikssund.
Formålet med besøget var at vise skibet frem for alle interesserede og oplyse om Marinehjemmeværnets arbejde og rolle i
beredskabet, men også for at hverve nye medlemmer. Søgningen for at komme om bord var da også stor lige fra start kl.
10 til skibet forlod havnen igen kl. 15.40.
Dagen tog en drejning
Alt i alt var der lagt op til en helt normal dag med "åbent skib" for de frivillige på Askø - og sådan så det også ud til at gå
indtil ved 13-tiden. Da tog dagens program en uventet drejning.
Her blev besætningen nemlig kontaktet af hjemmeværnets chef, kommandør Jens Walther - og det er iflg. Henrik Gahrn
fra Askø ikke noget der sker hver dag. Anledningen var, at Jens Walther var blevet kontaktet af den tidligere
frihedskæmper og modstandsmand Eigil Skov Jørgensen, kaldet Foss.
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Ejgil Skov Jørgensen bor i dag på Sydkajen i Frederikssund, og er stadig meget aktiv i arbejdet omkring at skabe
synlighed om vilkårene for vores soldater, og i oplysningen om modstandskampen under anden verdenskrig. Og han
følger aktivt med i hvad der rører sig - også i Marinehjemmeværnet.
Våbenmageren "Foss" fra Askø
Eigil Skov Jørgensen er selv født og opvokset på Askø, ud af en søskendeflok på 13. Og det sammenfald - at han selv er
fra Askø, og Marinehjemmeværnets fartøj der også hedder Askø nu lå lige neden for hans vinduer på havnen - kunne han
ikke lade gå ubemærket forbi.

Eigil Skov Jørgensen med Askø i baggrunden.
- Så han kontaktede altså vores øverste chef med budskabet om at han ønsker at møde os, og overrække os en personlig
hilsen til hele besætningen, fortæller Henrik Gahrn, da han opsøger os på kajen.
Det blev starten på et uventet og bevæget besøg hos våbenmageren fra Askø. For det er hvad Eigil Skov Jørgensen var
under modstandskampen.
- Jeg kom jo med i krigen fra første dag, den 9. april 1940, fortæller han, da vi er blevet budt indenfor i hans stue med
udsigten over havnen og Askø.
- Vi startede i det små med at sværte ruderne til hos dem som handlede med tyskerne - men langsomt udviklede kampen
sig jo, og da jeg blev udlært som elektronikmekaniker i 1942, begyndte jeg at hjælpe med at reparere pistoler og fremstille
magasiner. Sidenhen startede vi produktionen af egne maskinpistoler -en kopi af den Engelske Stengun. Det skete alt
sammen i modstandsgruppen "Holger Danske".
Det var Eigil Skov Jørgensen, der gik under dæknavnet "Marius Foss", som var produktionsleder, og selv om hans våben
er sjældne i dag - der blev produceret i alt 150 Stenguns eller Fossguns i Danmark - så findes de stadig, og alle
nummereret med et J samt tal fra 10000 og nedefter.
- Våben havde vi ikke mange af dengang - og værktøj havde vi slet ikke - så det var ikke nemt. Derfor måtte vi jævnligt
bryde ind på Riffelsyndikatet for at stjæle værktøj. Det var ikke ufarligt, og de måtte ikke opdage noget manglede, så derfor
brød vi altid ind to gange samme nat: Første gang for at "låne" værktøj og materialer, og anden gang for at aflevere
værktøjet igen, fortæller Eigil Skov Jørgensen.
Krigen sætter sine spor
Hvor spændende og dragende historierne fra modstandskampen end kan lyde i dag, så var det ikke ufarligt, og det at
være modstandsmand satte sine spor, både fysisk og psykisk - lige som det gør på vores soldater der er udsendt til
krigsområder i dag, påpeger Eigil Skov Jørgensen.
- Derfor ligger det mig også på sinde at der også er fokus på soldaternes vilkår i dag.
- Jeg havde selv svært ved at falde til ro efter krigen, og tog derfor ud at sejle i 1949 - bl.a. på Østkysten i USA, og fra New
York til Chile via Panamakanalen. Og en enkelt fysisk skade pådrog jeg mig da også: Det var i 1942 eller 1943, en nat
hvor vi skulle lave jernbanesabotage i Nordsjælland. Det blev nu aldrig til noget, da man aflyste det efter vi var taget af
sted. Så vi måtte vakle hjem i mørket, og her vrider jeg så om på en jernbanesvelle
Det lyder måske ikke som den mest dramatiske måde at komme til skade på, men dengang kunne man jo ikke uden
videre søge læge og fortælle hvad der var sket - eller hvordan, når man var modstandsmand. Så han fik skaden
"repareret" illegalt, hvilket ikke har været uden gener senere i livet.
Gave og hilsen til besætningen
Ejgil Skov Jørgensens historie er blot én af mange fra en svunden tid, som det ligger ham meget på sinde ikke bliver glemt
af eftertiden.
Derfor har han i mange år været yderst aktivt medlem af Præsidiet for Frihedskampens Veteraner (FV). FV udgav i 2003
en mindebog i anledning af 60-års dagen for 29. august 1943. Det var dagen hvor Danmark officielt brød
samarbejdspolitikken med tyskerne, og trådte ind i de allieredes rækker.
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Henrik Gahrn modtager hilsner til besætningen.
Denne bog overrakte Eigil Skov Jørgensen lørdag et eksemplar af til besætningen på Askø - alle med en personlig hilsen
til hvert af besætningens medlemmer.
Det var næstkommanderende på Askø denne lørdag, Henrik Gahrn der tog imod gaven i Eigil Skov Jørgensens stue på
Sydkajen. Selv var han for dårligt gående til at aflægge skibet besøg denne dag, men fik lejlighed til at hilse på hele
besætningen fra sin altan, da de til ære for den gamle frihedskæmper linede op i stævnen af skibet.

Skibets personel hilser på Eigil Skov Jørgensen fra stævnen på skibet.
- Og om bord skal du nok komme, når du har lyst, sagde en taknemmelig Henrik Gahrn. Det vil være mig selv og resten af
besætningen en stor ære at byde dig velkommen om bord på en sejltur en dag.
En invitation som frihedskæmperen straks tog imod.
Foto: Preben Gøttsche og KEJE.
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19 Festival med TEAM2010
Torsdag d. 22. august 2013 holder Idrætsforeningen TEAM2010 Idræts- & Kulturfestival på Kalvøen i samarbejde med
Frederikssund Kommune.
Festivalen har deltagelse af personer med udviklingshandicap, personaler og familie, og et rekordstort antal på 250
personer har tilmeldt sig det forrygende arrangement.
I Sambaens tegn
Festivalen bliver åbnet kl. 10.00 af TEAM2010's formand, Peter Kyster, samt formand for Social-, ældre- og
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sundhedsudvalget, Tina Tving Stauning.
Årets festival står i sambaens tegn. Så udover idrætsdisciplinerne vil der blive danset, lavet sambapynt og spillet musik til
den store guldmedalje.
Kl. 16.00 kulminerer det i et optog hvor deltagerne laver et fælles sambaoptog på Kalvøen
Kl. 16.30 vil dagens medaljevindere blive hyldet.
Du er meget velkommen til at kigge forbi og opleve den gode stemning - også selv om du ikke er deltager eller pårørende.
Efter dagens idrætslige og kulturelle udfoldelser, samles deltagerne til en festaften i Valhal. Her vil Michael Sørensen og
senere Flying Sound sørger for den musikalske underholdning.
Festivalen bliver afsluttet med et stort fyrværkeri kl. 22.00.
Startede i 2010
Festivalen blev første gang afviklet i august 2010, hvor 120 personer havde tilmeldt sig. Dermed er der tale om en fin
fremgang i deltagerantallet med 250 deltager i år.
Grundlaget for festivalen blev til på et inspirationsmøde i februar i 2010. Her var alle med interesse for idræt for personer
med udviklingshandicap, indbudt til en debataften. To af de ønsker der kom frem denne aften var en idrætsforening
målrettet personer med udviklingshandicap, samt ønsket om en lokal festival.
Festivalen i 2013 fungerer også som opvarmning til den store Special Olympics festival 23.- 25. maj 2014. Her tager
TEAM2010 sammen med Frederikssund Kommune og Dansk Handicap Idræts-Forbund imod 1.000 atleter med
udviklingshandicap fra ind- og udland til en kæmpe fælles idrætsfestival.
TEAM2010
Idrætsforeningen TEAM2010 blev stiftet den 27. april 2010, og har i dag cirka 100 medlemmer der blandt andet dyrker
golf, floorball, yoga og dans.
Bestyrelsen består af både familie, personaler og personer med udviklingshandicap, og foreningen har lagt et stort arbejde
i at stable dette års Idræts- & Kulturfestival på benene. Udover at give deltagerne en rigtig god oplevelse skal festivalen
også være en op mulighed for at få endnu flere i gang med at dyrke idræt i hverdagen.
2013 8
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20 Willumsen runder 150 år
Oplev et visuelt sansebombardement af en udstilling, når J.F. Willumsens
Museum fejrer Jens Ferdinand Willumsens 150-års dag med
jubilæumsudstillingen "Café Dolly".
J.F. Willumsen har i anledning af sin 150-års fødselsdag fået internationalt
selskab af to af det 20. og 21. århundredes mest markante billedkunstnere: Den
fransk-spanske Francis Picabia som var Willumsens samtidige, og én af
frontfigurerne i den parisiske avantgarde, og den amerikanske, nulevende Julian
Schnabel som er et hovednavn indenfor det ekspressive figurmaleri, og en
succesrig filminstruktør.
Francis Picabia, Julian Schnabel og J.F. Willumsen er alle figurative eventyrere
hvis farvestærke og kraftfulde malerier har mødt stor kritik i samtiden. Alle
blander de klassisk kunst med mediernes billedstrøm, og har fastholdt deres
kunstneriske visioner på tværs af tidernes strømninger. "Café Dolly" giver et
farverigt indblik i de tre kunstneres excentriske universer.
Udstillingen rejser spørgsmål om kunstopfattelser og god smag. Udstillingstitlen
refererer til Dolly, det klonede får, som i 1997 for alvor rykkede ved vores
forestillinger om autenticitet og ægthed.
Tid og sted
Jubilæumsudstillingen kan opleves på J.F. Willumsens Museum, Jenriksvej 4 i Frederikssund fra 8. september til 30.
december 2013.
20 Afstemning før valgdagen
Tirsdag den 19. november 2013 holdes der valg til Byrådet og Regionsrådet.
Hvis du er forhindret i at stemme på valgdagen, kan du stemme ved at møde personligt op på et af landets folkeregistre fra
den 20. august til og med den 16. november 2013.
Legitimation skal medbringes, for eksempel pas, kørekort, sygesikringsbevis eller personnummerbevis.
I Frederikssund Kommune kan du stemme allerede nu i Borgerservice på Rådhuset mandag og onsdag kl. 9.00 - 15.00,
torsdag kl. 10.00 - 18.00 og fredag kl. 9.00 - 14.00.
Borgerservice holder ekstraordinært åbent for afgivning af stemmer:

lørdag den 2. november kl. 10.00 - 12.00

lørdag den 9. november kl.10.00 - 12.00

lørdag 16. november kl.10.00 - 14.00.
Du kan også stemme ved Frederikssund Kommunes biblioteker i perioden 7. oktober til og med lørdag den 16. november.
20 Indvielse af Sillebro Ådal
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Frederikssund Forsyning og Frederikssund Kommune har henover sommeren haft travlt med at omdanne ådalen fra krat
til rekreativt naturområde med regnvandsbassiner, genslyngning af åen og rekreative stier, der giver tilgængelighed og
naturoplevelser.
Dette arbejde er nu færdigt, og det vil vi gerne fejre.
Projektet i Sillebro Ådal indvies med fest og motion
tirsdag den 3. september 2013 kl. 11.30-13.00
i Sillebro Ådal ved den gamle grusgrav - se kort nedenfor - hvor der bydes på en forfriskning.
Miljøminister Ida Auken har takket ja til at indvie ådalen sammen med Borgmester Ole Find Jensen, og alle der måtte
have lyst til at være med er velkomne.
Program for indvielsen
11:30 Ida Auken ankommer til Sillebro Ådal. Kort gåtur langs vandløb og søbred. Kig på et af de nye regnvandsbassiner.
11:45 Taler ved, Ole Find Jensen, Ida Auken, formand for Frederikssund forsyning Jens Ross Andersen og
udvalgsformand Morten Skovgaard.
12:05 Løbere sendes af sted på en 3 km tur rundt i ådalen.
Lystfiskere præsenterer, hvad der kan fanges i søen og i åen.
12:15 Spisning og snobrød over bål med de yngste. Oplev projektet fra oven på en 30 m lift. Udstilling af fisk fra sø og å.
13:00 Afslutning
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21 Afstemning til ældrerådsvalg før valgdagen
Ældrerådsvalget i Frederikssund kommune holdes den 19. november samtidig med kommunal- og regionsrådvalget.
Hvis du er forhindret i at møde op på valgdagen kan du afgive din stemme i Borgerservice på Rådhuset fra
den 20. august til og med den 16. november 2013.
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Rådhuset har åbent mandag og onsdag kl. 9.00 - 15.00, torsdag kl. 10.00 - 18.00 og fredag kl. 9.00 - 14.00.
Du skal vise legitimation, for eksempel pas, kørekort eller sygesikringsbevis.
Borgerservice holder ekstraordinært åbent for afgivning af stemmer:
lørdag den 2. november kl.10.00 - 12.00
lørdag den 9. november kl.10.00 - 12.00
lørdag den 16. november kl.10.00 - 14.00.
Ældrerådet repræsenterer alle borgere over 60 år i Frederikssund kommune, og fungerer som kontaktorgan mellem
borgere og Byrådet. Medlemmerne vælges af og blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år.
På www.frederikssund.dk/aeldre kan du læse mere om Ældrerådets funktion og de opstillede kandidater.
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22 Kursus for iværksættere i Frederikssund
Der er gode råd og nyttig viden på vej til alle, der overvejer at starte egen virksomhed. Den 10. september 2013 holder
Iværksætterhuset for første gang startupkursus i Frederikssund.
Der er spirende optimisme i dansk økonomi, og efter en lang nedtur er antallet af nye iværksættervirksomheder igen
stigende. Er man en af dem, der længes efter at blive sin egen chef og springe ud i tilværelsen som selvstændig, er der
hjælp at hente, når Iværksætterhuset sammen med Frederikssund Kommune holder det første startupkursus den 10.
september. Kurset har kørt med succes i andre kommuner og kommer nu til Frederikssund.
Det vigtigste på fire aftener
Moms, skat, budgetter og markedsføringslov - startupkurset introducerer iværksættere for den vigtigste viden i forhold til at
starte og drive virksomhed. Kurset strækker sig over fire aftener og er for alle - både dem der drømmer om at starte
virksomhed og dem, der allerede er sprunget ud som selvstændige.
Damefrisør eller it-virksomhed - det handler om kunderne
En af underviserne på kurset er Leif Fokking, konsulent hos Iværksætterhuset. Han oplever, at for mange iværksættere
udelukkende har fokus på deres produkt og glemmer at tænke på, hvem der skal købe det:
- Det er lige meget, om man vil åbne en damefrisør eller en verdensomspændende it-virksomhed, det er afgørende at
have fokus på kunderne - hvem er de, hvor er de henne og hvordan kommer du i kontakt med dem? Det skal enhver
iværksætter kunne svare klart på, før de starter forretningen op, ellers går det alt for nemt galt, og så går vi glip af en mulig
succesrig virksomhed, siger Leif Fokking og fortsætter:
- På kurset giver vi deltagerne en række konkrete værktøjer og input til, hvordan de bedst kan løse denne vigtige opgave,
før de går i gang med deres virksomhed.
Erfarne undervisere
Underviserne på kurset har selv etableret og udviklet virksomheder og har rådgivet en lang række iværksættere inden for
alle brancher.
Startupkurset kommer rundt om alle de emner, som er centrale, når man skal starte egen virksomhed. Lige fra registrering
af virksomheden, regler for moms og skat, jura i forbindelse med virksomhedsformer og samarbejdsaftaler samt bogføring
og revision. Samtidig får deltagerne mulighed for at udvide deres netværk og dele erfaringer med andre iværksættere.
Hvornår?
Kurset starter den 10. september og foregår fire aftener i september fra kl. 17 - 21 på Frederikssund Handelsskole,
Heimdalsvej 1, 3600 Frederikssund
Læs mere og tilmeld dig på Iværksætterhusets hjemmeside
FAKTA
Iværksætterhuset -www.ivsh.dk- tilbyder sparring og vejledning til iværksættere i ni nordsjællandske kommuner.
Iværksætterhuset drives af Væksthus Hovedstadsregionen.
Kontakt Tina Nørregaard, projektkoordinator: 31 684 110 / tdn@vhhr.dk
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22 Filmkonkurrence aflyst
Vi står desværre i den situation at der er for få tilmeldte til filmkonkurrencen - lørdag den 24. august, på Frederikssund
Gymnasium kl. 10-18.
Der har været stor interesse for projektet, men det viser sig at falde sammen med mange andre arrangementer og
aktiviteter her i studiestart-tiden.
Vi er derfor nødt til at aflyse i denne omgang, men forventer at gennemføre konkurrencen på et senere tidspunkt - måske i
foråret 2014.
Vi håber ikke at der er nogen der går forgæves til den offentlige del af arrangementet, som var annonceret til at løbe af
stablen kl. 16-18.
Plan og Miljø, Vingeteamet
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26 Oplevelsestur i Frederikssund Kommune
Søndag den. 29. september inviterer Færgegårdens Venner i samarbejde med de fire historiske foreninger på en guidet
bustur rundt til afkrogene i Frederikssund Kommune.
Der er afgang kl. 10.00 fra Frederikssund Museum, Færgegården, Færgelundsvej 1.
Der køres ad de små veje gennem en række af de mange landsbyer, hvor der undervejs fortælles om det, vi kommer forbi
- fra det ældste ældste til det nyeste nye. Det kan være historiske og kulturelle hotspots, tekniske anlæg, smukke udsigter
og kommende anlæg som den nye by Vinge.
Og selvfølgelig skal vi forbi Bløden, hvor der måske er et nyt kulturhus på vej.
Turen er delt op i en afdeling på Horns Herred vest for fjorden, hvor vi tager herredet fra den ene ende til den anden, og en
afdeling øst for fjorden. Den ene rute før og den anden efter middagspausen, der holdes i haven ved Færgegården.
For nye borgere i kommunen vil der her være en enestående chance for at lære egnen at kende, og for gamle mulighed
for at gense steder, hvor I ikke har været længe; måske endda opdage nye.
På grund af massiv støtte fra kommunen er prisen kun 50 kr. pr. person; og heri er inkluderet en kop kaffe, en øl eller en
vand til den madpakke eller madkurv, som deltagerne selv skal medbringe.
Billetter købes på forhånd i Turistbureauet i Frederikssund fra 1. september til 22. september.
Turen afsluttes ca. kl. 15.
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26 Børn og unge kan snart skate og klatre i Slangerup til egen musik via mobilen
Som et af de første steder i landet får børn og unge i Slangerup mulighed for at spille egen musik fra et nyt digitalt
musikanlæg, mens de skater, klatrer, spiller basket eller danser.
Det er firmaet Innotronic of Scandinavia, der er sponsor på det digitale lyd-system, der for første gang ser dagens lys på
en skole i Danmark.
- Vi vil gerne vise, at vi kan levere en multifunktionssøjle, som både indeholder lys, Wifi (internet), overvågning, højttalere
og musikanlæg i én mast, og som samtidig er så robust, at systemet kan holde til unge menneskers brug, siger direktør
Henrik Cramer fra Innotronic of Scandinavia, der lover at systemet indrettes så musikken ikke generer naboerne.
I realiteten kommer systemet til at fungere som et højttalersystem, hvor de unge kan koble sig på og spille deres egen
musik fra deres telefon. På sigt bliver der mulighed for at installere software, så de unge også kan se hvor de andre
befinder sig på anlægget omkring skolen og klubben.
Fire stationer skaber bevægelse på nyt mødested
Takket være en kæmpe indsats fra arkitekterne fra KatoxVictoria hen over sommeren, er fire stationer nu færdigtegnet og
klar til at blive bygget. Alt sammen som resultatet af DR's Byg-Det-Op-konkurrence, hvor Klub Toppen og Kingoskolen i
Slangerup vandt et million-beløb til et nyt børne- og ungemiljø, der lægger op til at børn og unge bevæger sig udenfor ved
klubben og skolen.
Der bliver etaberet fire stationer med arealer til at skate, danse, spille basket og dyrke parkour, som det fremgår af
billederne.
Det nye mødested for områdets børn og unge bliver indviet 30. september. Følg udviklingen på Facebook, skriv Super
Street Slangerup i søgefeltet.
Parkourbyggeri
Mandag i uge 35 går hovedentreprenør Elindco i gang med at etablere fundamentet til parkourbjerget Monkey Mountain,
der opføres i stål og træ. Arbejdet foregår med store maskiner,og vil derfor udelukkende blive etableret af professionel
arbejdskraft. Arealet vil blive spærret af under arbejdet.
Til gengæld bliver det børn og deres forældre der skal bygge scene i gården mellem skolen og klubben - og tribuner ved
basketbanen bag skolen, mens lokale skatere forhåbentlig melder sig til at give et nap med, når et hold canadiske skatere
i starten af september kommer og bygger skaterrampe foran Klub Toppen.
Appel til forældre og sponsorer om at hjælpe
Arkitekt og tovholder Victoria Diemer Bennetzen har netop fået overblik over det endelige budget, der løber op i 1,57
millioner kroner, men hun sidder stadig og filer frem og tilbage for at spare hist og pist, så der bliver flest mulige penge til
de unges fremtidige street-miljø.
- Jo flere der melder sig med arbejdskraft, materialer eller gavekort til for eksempel byggefirmaer, jo federe Street-miljø får
børn og unge i Slangerup, konstaterer hun.
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27 Eva glæder sig over haveprojekt på Nordhøj
Eva er er med på Nordhøjs havehold, og har i en periode stået for pasning af planterne, blandt andet de nyindkøbte
engletrompeter.
Planterne var i god vækst, og Eva håbede at de ville komme i blomst mens de var i hendes varetægt, men det lykkedes
ikke.
- Jeg snakkede ellers med dem hver aften, siger Eva.
Derimod kunne hun glæde sine medbeboere med de friske cherrytomater, som hun hver dag høstede i drivhuset.
Haveholdet, der i øjeblikket består af 12 - 15 beboere, dyrker blomster, frugter og krydderier i drivhus, højbede og krukker.
Centerterapeut, Mette Ørvad, fortæller at der bliver lagt vægt på duft- og smagsoplevelser, som kan pirre sanserne og
vække minder.
Eva med de nyindkøbte engletrompeter
Når holdet mødes en gang om ugen, er nogle med ude ved drivhuset og plantekasserne, mens andre vælger at blive inde
i skyggen, hvor de venter med kaffe og kage.

Fra venstre: Inge, Vagn, Mette og Lisbeth
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Indenfor er der interesse for at sætte tænderne i dagens høst, som består af strimlet peberfrugt og cherrytomater. Her er
det Ingrid og Inger, der får smagsprøver.

Lisbeth plukker duftgeranie i drivhuset. Den lille gren kommer i vase og får lov til at sprede sin duft indenfor ved
kaffebordet.
For udvalgsformand Tina Tving Stauning, er det er en fornøjelse at følge de tiltag, der udspringer af Handleplan for Ældre.
- Rigtig mange var involveret i at udarbejde handleplanen, og det er dejligt at opleve at den kommer så mange til
gavn. Jeg forstår til fulde glæden ved haven og det grønne - at se det spire og gro, tilføjer Tina, der selv er en stor og
daglig havenyder.
Se flere billeder fra Nordhøjs haveprojekt.
Foto: moerv og kaars
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29 Teater for små og store
Den nye sæson i Frederikssund Børneteater er skudt i gang
Professionelt teater for alle i Frederikssund Kommune. Både for de helt små børn - de unge og de
voksne!
Se programmet på www.frederikssund-borneteater.dk - eller hent brochuren på bibliotekerne eller
i kulturhusene.
Der spilles for daginstitutioner og skoler på hverdage, og for familier i weekender!
Der er forestillinger i Slangerup Kirke, Kulturhuset Elværket, Rejsestalden, Slangerup Idræts og
Kulturcenter, Skibby Fritidscenter, Kignæshallen og som noget nyt spilles en del af Familieteaterforestillingerne i Pyramidesalen på Thorstedlund.
Bestil billetter på www.frederikssund-borneteater.dk
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29 Revideret nationalparkforslag til høring i september
Nationalparkens styregruppe er nået til enighed om nyt debathæfte med revideret idegrundlag og tydeliggjorte
tryghedsbestemmelser for lodsejerne.
Nationalparkens bredt sammensatte styregruppe præsenterer nu sit nationalparkforslag i en version 3.0. Forslaget bygger
på de tidligere forslag fra 2005 og 2011.
De tidligere forslags fokus på naturværdier, kulturhistorie og lokal udvikling er fastholdt, men der er nu kommet betydeligt
mere opmærksomhed på lodsejernes ønsker til parkens idegrundlag. Endvidere er der taget udstrakt hensyn til de
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bekymringer, lodsejerne har ytret.

- Halvdelen af nationalparken er offentlig ejendom, halvdelen er privat, og på landjorden er det små 80 %, der er privat
ejendom. Vi kan godt forstå at lodsejerne har frygtet, om der skulle komme nye regler om landbrug, jagt og færdsel i
nationalparken, men det gør der altså ikke. Vi har indskrevet bestemmelser, der klart sikrer at alle parter står ved disse
grundlæggende forudsætninger, siger Lejres tidligere borgmester Flemming Jensen (V), der er formand for styregruppen.
Lejres nuværende borgmester Mette Touborg bakker op: - Ingen skal frygte for en nationalpark. Tværtimod. Den skal være
til glæde for lodsejere, beboere, lokale borgere og gæster udefra, og den skal være til gavn for landskab, natur og dyreliv.
Nationalparken skal gøre alt for at gæster i landskabet færdes med respekt, og vor primære interesse ligger i at bevare og
styrke naturen i området.
Joy Mogensen (S), borgmester i Roskilde, er meget tilfreds med at styregruppen efter udvidelse med fire ekstra
lodsejerrepræsentanter, og gennem yderligere fem måneders afklaringer og drøftelser er nået frem til enighed om at
sende dette forslag i høring. - Vi har et fantastisk landskab med en enestående natur og en rigdom på kulturhistorie, der
vel ikke overgås andetsteds i landet. Det er oplagt som nationalpark. Jeg er overbevist om at det kommende samarbejde
om landskabet vil blive til fordel for alle parter.
I Frederikssund er borgmester Ole Find Jensen (S) glad for at områderne ved Selsø og Østskoven er kommet med i
parken, ligesom Eskilsø. - Dette vil kunne styrke en lokaløkonomisk udvikling i den del af kommunen, og vi er stolte over at
kunne få kvalitetsstemplet Nationalpark. Det er godt at nationalparksagen har bred politisk tilslutning fra alle sider i alle tre
byråd.
Nationalparkforslaget kan ses på www.skjoldungelandet.dk og på de tre kommuners hjemmesider.
Der afholdes borgermøder i Roskilde den 11. september, i Lejre den 17. september og i Frederikssund den 23. september.
Endvidere inviteres alle lodsejerne ved brev til et særskilt lodsejermøde den 18. september.
Forlaget er i lokal høring frem til den 30. september, hvorefter styregruppen behandler indkomne kommentarer og forslag.
Det forventes at de tre kommunalbestyrelser behandler sagen sidst i oktober. En indvielse vil tidligst kunne ske i
sommeren 2014 efter endnu en officiel, ministeriel høring på 16 uger.
Se debathæftet Skjoldungernes Land - forslag til nationalpark
Yderligere oplysninger: Poul Bjerager, projektchef, 40 24 32 46, poulb@lejre.dk
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Hvor varm er solen? Hvorfor lugter en prut? Hvad hedder Lucky Lukes hest?
Lutter gode spørgsmål, som børn mellem 8-14 år nu kan stille på bibliotekernes nye spørgetjeneste med navnet Spørg
Palles Venner.
Tjenesten er netop åbnet på børnebibliotekernes fælles hjemmeside pallesgavebod.dk her den 30. august 2013.
Spørg Palles Venner er børn og unges helt egen spørgetjeneste, hvor de kan spørge
bibliotekarer om alt mellem himmel og jord og få svar tilbage på mail, sms eller live-chat.
Det er nyeste skud på stammen af interaktive muligheder fra de danske børnebiblioteker, og
spørgetjenesten har længe været ønsket af både børn og bibliotekarer.
- Børn er fulde af spørgelyst og nysgerrighed på den verden, vi lever i og bibliotekarer kan
hjælpe dem med at finde svar. Vi kan også vise dem mangfoldigheden af bøger, film, spil,
musik og digitale platforme, der kan åbne døren til viden og oplevelser, udtaler Anine
Sander Kaas, der er projektleder for Spørg Palles Venner og bibliotekar.
- Det er oplagt at give børnene muligheden for at få afløb for deres nysgerrighed ikke kun,
når de færdes på biblioteket, men også virtuelt på Palles Gavebod. Alle børnene kan stille
spørgsmål døgnet rundt og få svar alle ugens hverdage. De kan også live-chatte med en
bibliotekar og stille spørgsmål direkte alle hverdage mellem klokken 15 og 16.
Frederikssund Bibliotekerne er begejstret for den nye tjeneste og bakker op omkring Pallesgavebod og de mange
mulighederne for børn til hele døgnet at blive inspireret og være nysgerrig.
Pallesgavebod.dk er de danske børnebibliotekers internet-univers. Siden giver børnene adgang til alle tænkelige medier,
digitale såvel som fysiske, i et sammenhængende univers, der åbner for oplevelser, leg, fordybelse og tidsfordriv.
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Besøg fra Japan
Torsdag d. 29. august 2013 fik Familieafdelingen besøg af 3 japanske forskere fra universiteterne i Setsunan, Tottori og
Kyoto.
Forskerne var interesserede i at høre, hvorledes Frederikssund Kommune støttede udsatte børn, unge og deres forældre.

Den japanske sociallovgivningen på børne- og ungeområdet skal revideres og
forskerne er blevet bedt om at komme med forslag til dette, af den japanske regering.
De 3 forskere havde så valgt at lade sig inspirere af Frederikssund Kommune.
Japanerne besøgte Jægerspris Administrationcenter og Familiehuset, hvor
repræsentanter fra forskellige afsnit af Familieafdelingen fortalte om deres arbejde
med de udsatte børn og unge.
Gæsterne udtrykte efterfølgende, at de særligt var blevet inspireret af støtten til de helt
små børn samt det helhedsorienterede syn og tværfaglige organisering af indsatserne.
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Damgården i Vinge er under forvandling
Den 5. august 2013 påbegyndte forvandlingen af den kommunalt ejede ejendom Damgården, Dalvejen 8, placeret i det
centrale område af Vinge, lige syd for Tvinsmosen.
Damgården er en ældre gård fra starten af det 20. århundrede, og bestod af et stuehus, en trelænget lade og flere
driftsbygninger. Samtlige bygninger har stået tomme siden kommunens overtagelse af ejendommen i 2009. Da kommunen
overtog ejendommen, var den trelængede lade og de øvrige driftsbygninger meget medtagne, og det kunne derfor ikke
svare sig at renovere disse.
Længerne og de øvrige bygninger skulle derfor rives ned, og i sidste uge blev arbejdet allerede færdigt. Nu står
hovedhuset tilbage, og trænger til en kærlig hånd.
Huset skal renoveres, hvis det skal kunne bruges aktivt i den videre udvikling i Vinge.
Renovering af hovedhuset, som har en fantastisk central placering i Vinge, drøftes politisk primo september.
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Ny Børne- og Ungepolitik
Alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udnyttes bedst muligt.
Det er den overordnede vision i Frederikssund Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Visionen suppleres med en række
værdier der har fokus på forældresamarbejdet, børn og unges sundhed, trivsel og læring samt mangfoldige fællesskaber.
Børne- og Ungepolitikken blev den 28. August vedtaget af Byrådet, og er gældende fra 2013 til 2017. I modsætning til den
tidligere Børne- og Ungepolitik er den nye politik kort og enkel. Der er én overordnet vision som ledestjerne, og herunder
beskrives hvilke værdier der lægges særligt vægt på for at skabe de bedste rammer for kommunens børn og unge.
For at politikken kan påvirke arbejdet ude i den enkelte skole eller institution vil der i et samarbejde med medarbejdere og
relevante interessenter blive formuleret konkrete målsætninger der afspejler politikkens vision og værdier.
Målsætningerne skal fungere som et brugbart evalueringsredskab, og samtidig sikre den ønskede udvikling.
Børne- og Ungepolitikken er blevet til med bidrag fra mange forskellige parter. Opvækst- og Uddannelsesudvalget har
undervejs været på besøg i dagpleje, daginstitutioner, folkeskoler, specialskoler, SFO’er, klubber, ungdomsklub og
produktionsskole for at få inspiration og viden om hvad der kendetegner et godt børne- og ungeliv.
Desuden har politikken været i offentlig høring, hvor forældrebestyrelser, medarbejdere og foreninger har givet
interessante bidrag til den endelige politik.
Læs den nye Børne- og Ungepolitik.
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Større tryghed for borgere der udskrives fra sygehus
Frederikssund Kommune investerer i en optimeret indsats, bedre koordinering og dermed større tryghed i forløbet, når
borgere skal udskrives fra sygehuset.
Fremskudt visitation
Fra den 2. september vil en visiterende sygeplejerske fra Frederikssund Kommune være til stede på Hillerød Hospital for
at planlægge og koordinere udskrivelser i samarbejde med borgere, pårørende og hospitalets medarbejdere.
Den nye indsats - fremskudt visitation - indebærer at visitator kan følge den enkelte borger fra indlæggelse til udskrivelse.
Dermed optimeres det eksisterende samarbejde imellem hospital og kommune, og den indsats der skal til når borgeren
skal udskrives, kan planlægges i god tid.
Borgeren skal opleve helhed og tryghed i forløbet
Samlet set forventer Frederikssund Kommune at den fremskudte visitation vil bidrage til, at kommunens indsats bliver
mere målrettet, præcis, rettidig og ikke mindst rehabiliterende, og at borgeren vil få mere helhed og øget kvalitet og
tryghed i patientforløbet.
Risikoen for brist i forbindelse med udskrivelsen er øget i takt med at indlæggelsestiden er blevet kortere.
Med fremskudt visitation vil visitators kendskab til borgeren, de pårørende og måske borgerens hjem understøtte en mere
præcis vurdering af borgerens behov og ressourcer ved udskrivelsen. Dermed kan den hjælp der iværksættes blive
målrettet og koordineret, og indsatsen kan planlægges i tæt samarbejde med borger og pårørende.
Udskrivelsen planlægges tidligt i forløbet
Allerede tidligt i forløbet kan visitator etablere kontakt til fx hjemmesygeplejerske eller terapeut, og bestilling af
hjemmehjælp og eventuelle hjælpemidler kan ske i god tid.
Den fremskudte visitation placeres på Hillerød Hospital, fordi omring halvdelen af de borgere, der udskrives til
Frederikssund Kommune, kommer derfra. Forventningen er, at funktionen på Hillerød, udover at give et kvalitetsløft i
udskrivelserne, vil skabe mere tid til de borgere, der udskrives fra Frederikssund Hospital og andre hospitaler i og uden for
Region Hovedstaden.
Mere personale i Visitationen
Der er rekrutteret en ny medarbejder i Visitationen, men for at skabe stabilitet og kontinuitet er den fremskudte visitation
fordelt på tre visitatorer. De tre er Mette Møller Ree, Tina Lund Pehrsson og Christine Blixenkrone-Møller, der på skift vil
varetage funktionen en uge ad gangen, hvor de dagligt vil være til stede på hospitalet fra kl. 10 - 14.

Visitatorerne Mette Møller Ree, Tina Lund-Pehrsson og Christine Blixenkrone-Møller
- Vi glæder os til at kunne yde endnu bedre hjælp og støtte til den enkelte borger, siger Tina Tving Stauning, formand for
Social, Ældre og Sundhedsudvalget. - Med en lokal visitator på hospitalet kan vi hjælpe her-og-nu og langt mere målrettet,
så det bliver trygt og godt at vende hjem efter en indlæggelse.
Social- Ældre og Sundhedsudvalget besluttede i januar 2013 at reservere midler fra Økonomiaftalen mellem Regeringen
og KL til fremskudt visitation, og i maj besluttede udvalget at afsætte 500.000 kr. til formålet.
I Økonomiaftalen er der afsat midler til at styrke kommunernes indsats overfor mennesker med kronisk sygdom og til
arbejdet med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre.
Foto: kaars
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Du kan stemme allerede nu
Det er blevet nemmere at stemme til de lokale valg. Du kan stemme, hvor det passer dig - på mere end 500 valgsteder i
Danmark.
Du møder blot op og afgiver din stemme.
Du behøver ikke medbringe valgkort, kun legitimation som fx sygesikringsbevis.
Ændrer du holdning, kan du stemme igen frem til lørdagen før valget den 19. november.
Læs mere om hvordan du kan stemme før valgdagen eller find lokale valgsteder på www.stem.dk
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Lokalplan for Enghusene i Frederikssund

Byrådet har den 28. august 2013 endeligt godkendt lokalplan 057 for bolig-bebyggelsen Enghusene i Frederikssund efter
offentlig høring.
Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, fastsætte særlige bestemmelser for opsætning
af altaner på bebyggelsen og for udvidelse af terrasser.
Lokalplanen fastlægger desuden almindelige bygningsregulerende bestemmelser, bestemmelser for veje, stier og
parkering samt bestemmelser for bebyggelsens friarealer.
Se lokalplan nr. 057 og Hvidbogen med indkomne bemærkninger
Se den digitale annonce
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Prøv at windsurfe eller ro havkajak med dit barn
Forældre til Børn i 4. til 6. klasse får nu mulighed for at afprøve, om windsurfing og havkajak-roning er noget for dem.
Fra på tirsdag den 10. september og de efterfølgende fem tirsdage vil instruktører i havkajak og windsurfing stå klar til at
instruere børn og deres forældre i sejlads på Marbæk fjord.
- Vi vil gerne give forældre og børn kendskab til - og mulighed for sjove naturoplevelser med - havkajak og windsurfing på
fjorden. Forældre har efterlyst sejlads som fritidstilbud, men pt. Eksisterer det ikke til den gruppe børn, siger klubleder i
Klub 200 i Skibby, Sissi Stoltze og SSP konsulent Kjeld Pedersen, der er initiativtagerne.
Foruden Frederikssund Klubberne står Ungdomsskolen og SSP i Frederikssund Kommune bag initiativet, der blev til på
opfordring fra flere forældre til børn, der deltog i sejl arrangementet på Marbæk Strand i sommer.
Her oplevede forældre deres børns glæde ved friluftslivet på vandet, og de ærgrede sig over at børnene ikke efterfølgende
kunne gå til denne sejlads. Ganske vist tilbyder Ungdomsskolen netop kurser i sejlads til børn, men først når de går i 7.
klasse.
Om børn fremover i Frederikssund skal have mulighed for at gå til havkajak og windsurfing i dette regi allerede i 4.-6
klasse, vil de kommende fem tirsdage vise.
Tilbuddet vil arbejde med aktiv brobygning til foreningslivet der virker inden for dette felt. Målet at få børnene til at melde
sig ind, og få deres forældre til aktivt at støtte det frivillige foreningsliv omkring deres børns interesser.
Mød op på tirsdag den 10. september kl. 17 ved Marbæk Havn, ved containerne bag Frederikssund Hallerne. Her får både
børn og forældre udleveret udstyr og eventuelt våddragter.
Derefter bliver de guidet videre til instruktører i havkajak roning og windsurfing.
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Høring om budget 2014 - 2017
Økonomiudvalget har den 5. september udarbejdet forslag til budget 2014 - 2017, som nu udsendes til høring.
Se det samlede høringsmateriale for budget 2014-17, samt omtale af hvordan man afgiver høringssvar.
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10 Klubberne inspirerer til samarbejde med skolerne
Frederikssund Klubberne har netop udarbejdet et inspirationskatalog, der skal inspirere til et styrket samarbejdet mellem
skoler og klubber i Frederikssund Kommune.
- Vi havde selv brug for at få et overblik over de kompetencer, vi kan byde ind med i forhold til skolereformens
implementering i Frederikssund Kommune. Samtidig ønskede vi at høre, hvilke ideer og visioner skoleledere har i forhold
til at bruge klubpædagogisk arbejdskraft på skolerne, fortæller fællesklubleder Nina W. Pedersen, Frederikssund
Klubberne.
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Resultatet er blevet et 20 sider katalog, der indeholder konkrete erfaringer på nuværende og tidligere
klub/skolesamarbejder, plus en række ideer til et fremtidigt samarbejde.
Kataloget indeholder desuden en række konkrete ideer til hvordan klubberne kan bidrage i den understøttende
undervisning, der - som noget nyt - skal etableres som følge af skolereformen.
Trivselspædagoger i klassen
Det foreslås blandt andet at klubpædagoger indgår som inklusions- eller trivselspædagoger på mellemtrin og måske i
udskolingen. Det kaldes indirekte understøttende undervisning, da det kan være vanskeligt at undervise hvis børnene i
klassen har konflikter eller på anden måde mistrives.
Foruden trivsels- og inklusionstiltag for enkeltbørn og grupper af børn, er der forslag om at klubpædagoger kan supplere
lærernes undervisning ved fx at tilrettelægge en række valgvalg i 7. klasse eller andre specialiserede læringsforløb for
forskellige hold af børn som led i den direkte understøttende undervisning, som skolereformen medfører.
- Som der står i kataloget, så er det ikke nyt for klubberne at være underlagt et læringspotentiale, men vi har været dårlige
til at formidle vores kompetencer. Det håber vi kataloget kan råde en smule bod på, siger Nina W. Pedersen.
Undervisningsministeren fik et eksemplar
Inspirationskataloget er udarbejdet på meget kort tid for at kunne indgå fra starten i de arbejdsgrupper, der netop er nedsat
med henblik på implementering af skolereformen i Frederikssund Kommune.
Men da undervisningsminister Christine Antorini alligevel var i Frederikssund forleden, fik hun også et par eksemplarer
med til inspiration.
Se Inspirationskatalog til et styrket samarbejdet mellem skoler og klubber i Frederikssund Kommune
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11 Hvordan får jeg en digital postkasse?
Folketinget har vedtaget en lov om digital post.
Det betyder at du som borger i Danmark fra november 2014 skal have en digital postkasse til at modtage post fra
offentlige myndigheder - fx fra din kommune.
Foreninger og virksomheder med et CVR nummer skal have en digital postkasse fra november 2013, og kan få hjælp til
oprettelsen ved henvendelse til Biblioteket.
Men der kan være mange fordele ved at få din digitale postkasse allerede nu.
Er du usikker på hvad Digital Post er, og hvordan du får aktiveret din digitale postkasse, så kom ned på Biblioteket og hør
mere.
Onsdag den 18. september kl. 10.00-11.00 i Skibby
Tirsdag den 24. september kl. 10.00-11.00 i Slangerup
Husk tilmelding senest tre dage før.
Der er plads til max. 15 deltagere pr. introduktion, og tilmeldingen vil foregå efter først til mølle princippet.
Frederikssund Bibliotekerne: 47 31 25 25 eller bibliotekerne@frederikssund.dk.
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11 Kom til KOL-café
Tirsdag den 17. september mellem 15.30 og 17.30 er der igen KOL-café.
Denne gang foregår det i kantinen på Nordsjællands Hospital i Frederikssund.
Dagens emne er intimitet og KOL
- Når man er kronisk syg, kan det være svært at bevare intimiteten i et forhold, siger sygeplejerske, Lotte Fonnesdorf, som
er underviser på kommunens KOL-hold.
- Derfor har vi inviteret sexolog, Rikke Thuesen, som underholdende og alvorligt behandler problematikken om kærlighed
og nærhed, når man samtidig lider af en kronisk sygdom. Rikke vil blandt andet give sine bud på, hvordan man kan bevare
intimiteten - også uden sex.
På cafeen er der tid til at udveksle erfaringer om hverdagens udfordringer med andre der har KOL, og måske lære nye
måder at håndtere dagligdagen på.
De fagpersoner der arbejder med KOL-patienter i kommunen eller på hospitalet, vil være til stede, og der er også mulighed
for at få en snak med dem om hvad der rører sig for netop dig.
Cafeen er åben for alle interesserede
Arrangørerne håber at se rigtig mange på dagen. Klik for at se dagens program.
Du kan tilmelde dig på 48 29 54 56 eller på fysfrs@regionh.dk, men du er også velkommen uden forudgående tilmelding.
KOL-caféerne arrangeres i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital, Frederikssund, Danmarks Lungeforening,
Halsnæs Kommune og Frederikssund Kommune.
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12 Dialogmøde 2013
Invitation til dialogmøde omkring Frivilligt Socialt Arbejde i Frederikssund Kommune.
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget indbyder til dialogmøde for de frivillige organisationer, grupper og foreninger, der
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lokalt arbejder med frivilligt socialt arbejde.
På dialogmødet vil der blandt andet blive afholdt Frivillighedsstedets ordinære generalforsamling, hvor formanden for
frivillighedsstedet vil aflægge sin årsberetning.
Derudover vil der være valg til brugerråd og bestyrelse for Frivillighedsstedet.
Dialogmødet afholdes
torsdag den 3. oktober kl. 18.30 – 19.30 i Byrådssalen på Rådhuset.
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget lægger rammerne for tildeling af økonomisk støtte til aktiviteter for særlige
målgrupper, der foregår med frivillig social indsats.
Udvalget ønsker at fremme og udvikle et godt samarbejde med de mange frivillige organisationer og foreninger, der
arbejder med området.
Dialogmødet er en af de aftalte metoder hvorved rammerne kan drøftes m.m.
Alle interesserede er velkomne, men tilmelding er nødvendig.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 27. september 2013 og kan ske til Social Service på 47 35 10 00, Gitte Broberg
Christiansen.
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13 Gratis mulighed - grib den og bliv røgfri!
Er du ryger, og har du brug for rådgivning og støtte for at kunne knække vanen, så meld dig til rygestopkursus.
Nyt forløb starter mandag den 7. oktober kl. 19.00.
Det foregår i Langes Magasin ved Rådhuset i Frederikssund. En gruppe på op til 12 deltagere mødes i ca. to timer pr.
gang i et forløb over seks uger.
Hvert møde hjælper dig et skridt videre. Derfor er det vigtigt at du deltager alle gange, så du bliver rustet til at håndtere dit
rygestop.
På kurset får du:

Viden og hjælp til at forberede dit rygestop

Hjælp til at bryde vaner og vejledning i hvordan du tackler rygetrang

Viden om sundhedsmæssige fordele ved rygestop

Viden og rådgivning i forhold til nikotinafhængighed

Vejledning omkring vægt og rygestop

Inspiration og støtte fra de øvrige deltagere og fra rygestopinstruktøren.
Det kan være hårdt arbejde at blive røgfri. Derfor er din motivation vigtig, og du skal være klar til at gøre et aktivt og
helhjertet forsøg på at blive røgfri. Du vil få opbakning i processen fra rygestopinstruktøren og gruppen.
Mere info og tilmelding
Er du klar til denne udfordring, så ring til rygestopinstruktør Kristine Mortensen på 21 13 44 75 eller send en mail til
kzmor@frederikssund.dk for mere information og for tilmelding.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
16 Kun med Kondom
Mere end hver fjerde ung på 25 år har haft en sexsygdom - kun med kondom er I alene i sengen!
Sådan lyder budskabet de næste to uger til unge i kommunen, når Sundhedsstyrelsens årlige Kun Med Kondomkampagne gennemføres i disse uger.
- Meget tyder på, at vi har fået knækket klamydiakurven. Færre unge bliver smittet med klamydia, og især fyrene tager
ansvar og har kondom med, siger specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø.
- Men der er stadig alt for mange smittede. Vi kan også se, at der er dobbelt så mange piger som drenge, der synes, at det
er så svært at foreslå kondombrug, at forespørgslen udebliver.
- Det tyder på, at der er behov for at aftabuisere kondombrug og slå fast, at kondom er en almindelig del af et ungdomsliv,
uanset om man er en ung kvinde eller mand, fortsætter han.

Det er nye tal fra Statens Serum Institut der viser at antallet af klamydiasmittede falder for tredje år i træk. Samtidig har
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Sundhedsstyrelsen spurgt 1.114 unge mellem 18 og 25 år om deres brug af kondomer, og viden om sexsygdomme. I
undersøgelsen siger 16 procent af drengene at det er svært at foreslå brug af kondom, og derfor sjældent får det gjort.
Hele 31 procent af pigerne siger at det er svært.
Smittet uden symptomer
For selv om klamydiatallet falder er det stadig vigtigt at få kondomet rullet på, lyder det fra Sex & Samfund der koordinerer
kampagnens lokale indsatser. Søren Ingemann Zinck, projektleder i Sex & Samfund, siger:
- Du kan ikke se, om den nye sexpartner har klamydia. Vedkommende ved det måske heller ikke selv. Derfor skal du
bruge kondom og beskytte dig.
Sundhedsstyrelsens kampagne Kun Med Kondom kører fra den 9. til den 22. september og retter sig mod unge i alderen
16-25 år.
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16 Rytmetrolderier
Så er der festlige og sprudlende Rytmetrolderier på Jægerspris Bibliotek og i Bibliotekssalonen på
Jernbanegade i Frederikssund.
Lørdag den 21. september kommer rytmetrolden Ann til Jægerspris Bibliotek med en interaktiv
koncert med musik, dans og sangleg, spas og hygge for de små.
Klokken 10.00 - 11.00 er det for de mindste på nul til to år, og mellem klokken 11.30 - 12.30 er det
børn mellem tre og seks år der får glæde af musikrytmeløjerne.
Også i Bibliotekssalonen er koncerten opdelt med hensyn til børnenes alder. Selvfølgelig for at
hvert enkelt barn får allermest ud af en festlig og sjov formiddag.
Lørdag den 28. september klokken 11.00 - 12.00 går det løs for de små mellem nul og to år, og kl.
12.30 - 13.30 kommer turen så til børn mellem tre og seks år.
For alle 4 arrangementer gælder det, at der på forhånd skal bestilles billet. Det kan man enten ved
at henvende sig på de lokale biblioteker eller ved Frederikssund Bibliotekernes hjemmeside.
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16 Drømme udtrykt i kunst
Pædagogisk Center i Frederikssund Kommune (PCF) og Center for Kultur og Udvikling (CKU) har inviteret en række
nyskabende kunstnere fra nogle af verdens brændpunkter til Danmark, for at skabe kunstværker i samarbejde med
danske skoleelever.
Under den tematiske overskrift "UTOPIA" udforsker elever og kunstnere fælles drømme og visioner for fremtiden, og på
baggrund af denne udveksling skaber de genbrugskunst af elektronisk affald, lommefilm lavet på mobiltelefoner,
højenergisk gadeteater, personlige og raptekster .
Kunstnere og elever møder hinanden i energiske og kreative workshops, hvor stereotyper nedbrydes og varige relationer
grundlægges.
- Det er tredje år i træk, at vi er iblandt de få kommuner der for vore skoleelever i kommunes ældste klasser kan
præsentere et yderst spændende felt af kunstnere fra verdensdele vi normalt kun høre fra i medierne, siger Kent
Poulsen der er leder af PCF, og fortsætter:
- Vi er glade og stolte over dette fine samarbejde med CKU.

Genbrugskunst, film og rap
De ældste klasser på 8. og 10. klasserne får besøg af 14 unge kunstnere fra Benin, Myanmar (Burma), Etiopien,
Cambodja og Zambia som underviser i fem forskellige workshops der fokuserer på kunstformerne genbrugskunst, film,
teater, gadekunst og rap.
- Mange udviklingslande er blandt verdens hurtigst voksende økonomier, og hvis danske elever skal klare sig
internationalt i fremtiden, er der behov for at udfordre deres blik på verden og tilbyde dem en mere nuanceret fortælling om
globale sammenhænge, foræller Gavin Clarke som er leder af Ungdomsprogrammet hos Center for Kultur og Udvikling.
- Lige præcis derfor laver vi de her workshops, hvor danske elever samarbejder med kunstnere, som anvender kunst i en
kamp for basale rettigheder som vi selv tager for givet, og de får derigennem en forståelse for udviklingslandendes styrker
og ressourcer.
Workshoppene afvikles på de forskellige kommunale skole fra den 16. til 25. september.
Dem møder eleverne
Kunstnerne Ferdinand Kosh og Thierry Oussou fra Benin der laver skulpturer og masker ud af elektronisk affald som
eksporteres i stor stil fra bl.a. Danmark til Benin. De danske elever og kunstnerne laver i fællesskab voodoomasker ud af
elektronisk affald.
De unge filminstruktører Soe Moe Aung og Tin Win Hlaing fra Myanmar (Burma) som arbejder aktivt med at udvide
ytringsfriheden i deres land, hvor et undertrykkende militærdiktatur har siddet på magten i over 50 år. Filminstruktørerne
underviser eleverne i at lave korte "lommefilm" på deres egne mobiltelefoner, og til slut vises alle film samlet.
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Skuespillere fra Barefeet Theatre fra Zambia som finder på løsninger for landets miljøproblemer i teatrets
eksperimenterende rum. Elever og skuespillere laver teaterøvelser og opfører til slut en kort performance om forurening og
miljø.
Rap for Peace crew'et som består af rappere og sangere fra Etopien, Somalia og Danmark, der fortæller om hvordan rap
og musik kan bruges til at løse konflikter og skabe fred. Eleverne arbejder med at skrive deres egne raptekster som de
efterfølgende rapper over et beat.
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16 Digital post til foreninger og virksomheder
Inden 1. november 2013 skal alle med et CVR-nummer oprette en digital postkasse til sikker post fra det offentlige. Det
gælder således også for alle kommunens foreninger. Postkassen er gratis og kan oprettes på virk.dk/postkasse.
I postkassen vil virksomheder og foreninger fremover modtage meddelelser om fx sygedagpenge, straffeattester,
indkaldelse til bilsyn og rykkere for årsregnskaber.
- Den digitale postkasse er et vigtigt skridt i retning af effektiv og billig kommunikation mellem det offentlige og
virksomheder og foreninger. Men det er helt afgørende, at virksomheder og foreninger får oprettet deres digitale postkasse
inden 1. november, så de ikke går glip af vigtig post fra det offentlige, fortæller direktør i Erhvervsstyrelsen Betina
Hagerup.
- Derfor gennemfører vi en omfattende informationskampagne efter sommerferien, så alle ved, hvad de skal gøre,
hvornår, siger hun.
Hun suppleres af direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersen:
- Postkassen til virksomheder og foreninger er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor også borgerne
skal have en digital postkasse.
- Når alle borgere og virksomheder har en digital postkasse, opnår det offentlige en besparelse på op til én mia. kr. om
året - til fordel for alle. Og så vil virksomhederne og borgerne selvfølgelig også få fordel af at kunne opbevare deres post
sikkert og kunne læse den hvor som helst, når som helst.
Virksomheder og foreninger mv. kan allerede fra i dag oprette en digital postkasse på virk.dk/postkasse.
Du kan også få hjælp biblioteket til at oprette din postkasse. Læs mere om kurserne og tilmelding.
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18 Windsurf og havkajak
Fritidsklubberne, Ungdomsskolen og SSP tilbyder Windsurf & Havkajak frem til efterårsferien for børn og forældre.
Aktiviteten startede op tirsdag den 10. september, og her havde fire familier taget imod tilbuddet om at børn fra fjerde til og
med sjette klasse kunne komme og prøve at ro havkajak eller windsurfe sammen med deres forældre. I går mødte hele 18
børn og forældre op fortæller SSP-konsulent Kjeld Pedersen.
- Efter at have iført sig våddragter og svømmeveste fik de en grundlæggende instruktion, så de kunne sejle frem og
tilbage langs kysten ved Kalvøen.
- Nogle af kajakroerne sejlede også en lille tur gennem kanalen til havnen ved Føtex, mens surferne blev ved området
omkring lystbådehavnen. Stemningen var god og alle var begejstrede for det nye tiltag, og ville helt sikkert komme igen de
næste tirsdage op til efterårsferien.

Foto: KEJE.
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Plads til flere
Flere forældre og børn er velkomne, så hvis du har lyst til at prøve, mødes du bare op bag ved Frederikssund Hallerne kl.
17 om tirsdag. Her gør I sammen udstyret klar, inden sejlads.
Der er plads til både begyndere og erfarne, men husk at tage badetøj og håndklæde med, samt en let regnjakke og
kasket/hue hvis det regner. Våddragte og svømmeveste har de, så det skal du ikke tænke på.
Vil du hører mere så ring enten til Fritidsklub leder Christian Vilhelmsen på 25 88 46 13 eller SSP-konsulent Kjeld
Pedersen på 30 69 56 69.
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23 Lær at leve med kronisk sygdom
Benyt dig af dette kursus hvis kronisk sygdom begrænser din hverdag, og påvirker din livskvalitet.
Få mere ud af livet
Vi sætter fokus på de udfordringer som mange oplever når de lever med en kronisk sygdom. Vi arbejder med redskaber
og metoder til hvordan du får mere ud af hverdagen - og livet!
Kurset starter fredag den 8. november.
Det løber over de følgende seks fredage, alle dage fra 10.00 - 12.30, og det foregår på De Tre Ege i Jægerspris.
Kurset er for borgere over 18 år som lever med kronisk sygdom eller er pårørende til en med kronisk sygdom.
Det er gratis at deltage men tilmelding er nødvendig.

42

Du kan få mere information, og tilmelde dig hos sundhedskonsulent Kristine Mortensen på kzmor@frederikssund.dk eller
21 13 44 75.
Læs mere om tilbuddet.
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24 Influenzavaccination
Igen i år tilbydes visse persongrupper gratis vaccination mod influenza.
Tilbuddet omfatter alle der er fyldt 65 år, alle førtidspensionister, samt gravide der er mere end 12 uger henne i deres
graviditet (2. og 3. trimester)
Der ud over omfatter tilbuddet personer med bestemte kroniske sygdomme uanset alder, efter lægelig vurdering:

Personer med kroniske lungesygdomme eller varigt nedsat vejrtrækningsfunktion

Personer med hjerte- og karsygdom (dog ikke hvis man alene har forhøjet blodtryk)

Personer der har sukkersyge.

Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt

Personer med kronisk lever- og nyresvigt

Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en
alvorlig sundhedsrisiko, f.eks:

Personer med svær overvægt, BMI > 40
I særlige tilfælde tilbydes vaccination også til raske personer som bor sammen en der har alvorligt nedsat immunfunktion,
og som derfor ikke tåler vaccination, hvis det reducerer risikoen for at den syge sambo bliver smittet.
Fra 1. oktober
Ordningen træder i kraft den 1. oktober, og vaccinationen skal foretages inden udgangen af året. For gravide i 2. og 3.
trimester gælder tilbuddet dog frem til udgangen af februar 2014.
Selv om det gratis vaccinationstilbud gælder året ud, anbefales det at vaccinationen foretages i oktober og november for at
opnå størst effekt.
Du kan blive vaccineret hos din egen læge. Nogle ældreorganisationer arrangerer også fælles vaccinationer. Det kan man
holde sig orienteret om, fx via annoncering i aviserne.
Denne sæsons influenzavaccine indeholder de mest aktuelle stammer af de sæsoninfluenzavira, der cirkulerer globalt og
opfylder WHO's anbefalinger. Vaccinen beskytter således de fleste, men ikke alle, mod Influenza.
Bivirkninger
Bivirkninger efter vaccinationen er relativt sjældne. De består almindeligvis af at man bliver lidt øm der hvor man bliver
stukket, får feber eller bliver lidt utilpas.
Man kan godt få influenza selv om man er vaccineret, men sjældent i alvorlig grad, og vaccinen i sig selv giver ikke
influenzasygdom.
Er man blevet syg med influenza eller anden luftvejsvirus, kan man beskytte omgivelserne mod smitte ved grundig
håndhygiejne og ved at dække mund og næse ved host og nys, enten med engangslommetørklæder, eller til nød med et
ærme.
Læs mere om influenza og vaccination på Sundhedsstyrelsens temaside.
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24 25 år i Byrådet
Den 1. oktober er det 25 år siden Grethe Olsen (F) indtrådte i Frederikssund Byråd.
Før kommunalreformen var Grethe Olsen formand for først Plan- og miljøudvalget indtil 1994. Her blev
hun formand for Socialudvalget - en post hun bestred i otte år, for derefter at blive formand for
Kulturudvalget i 2002.
Efter kommunalreformen fortsatte hun som formand for det der i dag hedder Kultur-, fritids- og
idrætsudvalget.
Grethe Olsens jubilæum fejres med en reception i Byrådssalen på Frederikssund Rådhus fredag den 4.
oktober kl. 12.00 til 15.00.
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24 Babycaféer i oktober
Hvis du er på barsel, og gerne vil møde andre forældre med babyer, så er du velkommen til at deltage i bibliotekernes
babycafeer sammen med din baby.
I oktober er der følgende program:
Tirsdag den 1. oktober kl. 10.00 til 11.00 på Jægerspris Bibliotek
Børn & omsorg (simpel førstehjælp). John Petersen vil undervise i simpel førstehjælp til babyer og småbørn, og vil
desuden fortælle om sikkerhed i hjemmet.
Tirsdag den 1. oktober kl. 10.00 til 11.00 på Slangerup Bibliotek
Susan Weber, der er uddannet Kranio Sakral Terapeut, kommer på besøg og fortæller om sine erfaringer samt
demonstrerer denne terapi til babyer. Den kan blandt andet lindre i forbindelse med kolik og fordøjelsesproblemer.
Tirsdag den 22. oktober kl. 10.00 til 11.00 på Frederikssund Bibliotek
Signe Fjord vil introducere teknikken 'Baby Tapping' der vil kunne berolige og trøste dit barn. Se mere på
www.signefjord.dk.
Fra kl. 11-12 er der alle tre steder hyggetid og erfaringsudveksling. I Slangerup er der desuden besøg af
sundhedsplejersken, og dermed lejlighed til at få gode råd.
Det er gratis at deltage, men billet skal bookes via bibliotekernes hjemmeside, eller ved fremmøde på dit bibliotek.
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25 Overskudsvarme skaber fjernvarme til 1700 husholdninger
Haldor Topsøe A/S og E.ON har indgået et samarbejde, hvor E.ON vil udnytte overskudsvarme fra Haldor Topsøes
produktion i Frederikssund og benytte det til fjernvarme.
I slutningen af august blev et større gravearbejde igangsat for at lægge godt 400 meter fjernvarmerør i jorden mellem
Haldor Topsøes produktionsanlæg i Frederikssund og E.ONs fjernvarmenet. Arbejdet forventes afsluttet inden årets
udgang.
Når de nye fjernvarmerør er på plads vil der årligt blive transporteret omkring 30- 35.000 MWh overskudsvarme i form af
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varmt vand, der ellers skulle have været nedkølet og var gået til spilde.
Varmen kan i stedet benyttes i fjernvarmenettet og svarer til det årlige varmeforbrug i 1700 husholdninger.
- Det her er en særdeles energieffektiv løsning, hvor vi nyttiggør en anseelig mængde energi, der ellers ville være gået
tabt. Aftalen er kommet på plads på baggrund af et fortrinligt samarbejde mellem Haldor Topsøe, E.ON og Frederikssunds
kommune, siger Henrik Rasmussen, COO, E.ON Danmark.
- Haldor Topsøes produkter sparer energi og reducerer miljøbelastningen verden over. På fabrikken i Frederikssund
arbejder vi også på at spare energi. At udnytte overskudsvarmen har længe stået på ønskesedlen. Tidligere har krav til
fremløbstemperaturen været højere end vi kunne levere. Men E.ON har arbejdet målrettet på at tilpasse
fjernvarmesystemet, så overskudsvarmen nu kan udnyttes. Når anlægget kører spares miljøet for over 6000 ton CO 2 per
år og ca. 2,5 ton NO x per år, siger energichef i Haldor Topsøe, Jan Ove Jensen.
Borgmester Ole Find Jensen fra Frederikssund Kommune hilser også projektet velkommen og udtrykker ros til initiativet
fra både E.ON og Haldor Topsøe.
- Projekter ligger helt i tråd med kommunens ønske om at bruge grøn energi og få skabt en mere bæredygtig energi
produktion. Det glæder mig derfor, at et sådant initiativ kommer fra to så vigtige aktører i vores lokalområde. Vel at mærke
et initiativ, der kommer borgerne til gavn i form af overskudsvarme, der ellers ville være gået tabt. Det er både en lokal og
samfundsmæssig god løsning, som vi forhåbentlig vil se flere af i årene fremover, lyder det fra Ole Find Jensen.
Fjernvarmeforbrugerne i Frederikssund vil fra starten af december få adgang til overskudsvarmen fra Topsøes produktion,
og forventningen er at det vil føre til reducerede omkostninger for slutbrugerne.
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26 Skolerne styrkes med matematikkonsulent og matematikvejledere
Et af de konkrete resultater af udviklingsprojektet FFF (Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund) er ansættelse af en fælles
matematikkonsulent i kommunen og uddannelse af matematikvejledere på hver skole til at styrke arbejdet med at løfte
elevernes matematikkompetencer.
På læseområdet er der i Frederikssund Kommune positive erfaringer med at løfte elevernes læsekompetencer ved hjælp
af en fælles kommunal læsekonsulent og læsevejledere på hver skole. Erfaringer med lignende tiltag i andre kommuner
viser også positive resultater.
De nye matematikvejledere skal vejlede kollegaer og ledelse på skolen inden for matematikfaget, og være med til at
udvikle ny og spændende matematikundervisning.
Et af de nye tiltag som vil blive indført, er et fælles kommunalt testsystem i matematik på alle klassetrin.
I valget af testsystem lægges der stor vægt på at det skal kunne bruges som et direkte værktøj til at tilrettelægge
undervisningen og udarbejde individuelt tilpassede læringsmål for hver elev.
Målet er at matematikkonsulent og matematikvejledere på sigt også skal have fokus på udvikling af naturfagsområdet - på
baggrund af erfaringerne fra matematikområdet.
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26 Så kom vi endelig i gang
Første laboratoriedialog omhandlende forældresamarbejde og forældreinvolvering blev afholdt tirsdag aften den 24.
september 2013 på Ådalens Skole.
90 forældre, pædagoger, medhjælpere, ledere, politikerne og borgere var samlet til den første af fem laboratoriedialoger
under udviklingsprojektet Fokus på Dagtilbud.
Temaet for første laboratoriedialog var Forældresamarbejde og forældreinvolvering.
Opsamlingen fra aftenen viser at deltagerne i dialoglaboratoriet i særlig grad var optaget af den daglige dialog mellem
forældre og personale.
Det er vigtigt, at der er tid til den daglige dialog. Det skal ikke kun være om de negative historier. Husk de positive historier
om barnet eller historier om den generelle trivsel. (forælder)
Informationer til forældrene skal skrives så man forstår dem, og så de kan bruges til at tale med børnene om. (forælder)
Der er til hver af de fem laboratoriedialoger lavet en lille film, hvor børn fra vores børnehaver udtaler sig om emnet.
Se film om forældresamarbejde.
Om laboratoriedialogerne
Hensigten med at afholde laboratoriedialoger er at alle med interesse for dagtilbudsområdet får mulighed for at tale
sammen om et udvalgt emne. ´
De deltagende stemmer vil præge den fremtidige udvikling på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune.
Resultaterne eller opdagelserne fra de fem laboratoriedialoger opsamles på forskellig vis blandt andet i ordillustrationer, og
præsenteres for Opvækst- og Uddannelsesudvalget i december måned.
Herefter arbejder området videre med hvordan man i hverdagen kan implementere den nye viden i form af konkrete
handlinger.
Det er vigtigt at så mange som muligt med interesse for Dagtilbudsområdet deltager i laboratoriedialogerne.
Kommende arrangementer under Fokus på Dagtilbud
8. oktober kl. 18.30-20.30
Laboratoriedialog om God pædagogisk praksis
22. oktober kl. 18.30-20.30
Laboratoriedialog om Læring og læringsmiljøer
5. november kl. 18.30-20.30
Laboratoriedialog om Inklusion
26. november kl. 18.30-20.30
Laboratoriedialog om God ledelse
Alle arrangementer afholdes på Ådalens skole, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund
Læs om Projekt Fokus på Dagtilbud og se billeder fra arrangementet
Se første nyhedsbrev fra Fokus på Dagtilbud
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27 Alle vælgere kan afgive deres stemme før valgdagen
Hvor kan du afgive din stemme?
Du kan stemme i alle kommuner frem til den 16. november 2013. Du behøver altså ikke bo i den kommune, hvor du
afgiver din stemme.
Hvis du bor i plejebolig, i beskyttet bolig, er indlagt på hospitalet eller er under kriminalforsorgen, kan du stemme på
institutionen.
Hvordan stemmer du?
Vælger du at stemme før valgdagen, afgiver du det der kaldes en brevstemme, også selv om stemmen afgives i
Borgerservice, på et bibliotek eller et andet sted.
Du får en lille stemmeseddel hvor du kan skrive et bogstav, et liste- / partinavn og et kandidatnavn. Du behøver kun at
udfylde et af felterne.

Du skal udfylde stemmesedlen uden at andre kan se hvad du stemt, og så lægge sedlen i en lille farvet kuvert. Der er blå
kuverter til byrådsvalget, og gule til regionsvalget.
Herefter skal du udfylde et følgebrev og underskrive det, mens den der modtager stemmen ser på. Stemmemodtageren
skal også underskrive følgebrevet som sikring af at alt er gået rigtigt til.
Kuverten samt følgebrev lægges i yderkuverten, der sendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget
på valglisten. På yderkuverten angives dit navn, fødselsdato og bopæl.
Det giver mulighed for at du senere kan ombestemme dig og afgive en ny stemme. Det er den sidst afgivne stemme som
gælder. Når du har afgivet din stemme på forhånd, kan du ikke møde op på valgdagen og afgive din stemme.
Hvornår og hvor kan du stemme lokalt?
Du kan stemme i Borgerservice, Torvet 2, 3600 Frederikssund i perioden fra 20. august til lørdag 16. november 2013.
Åbningstiderne i Borgerservice er:
Mandag kl. 9.00 - 15.00
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00
Borgerservice holder ekstraordinært åbent for afstemning
Lørdag den 2. november kl. 10.00 - 12.00
Lørdag den 9. november kl. 10.00 - 12.00
Lørdag den 16. november kl. 10.00 - 14.00

Foto: KEJE.
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30 Er dit gamle legetøj penge værd?
Få en professionel vurdering af dit gamle legetøj på bibliotekerne i Frederikssund og Jægerspris.
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Lørdag den 5. oktober kl. 10.00 til 14.00 kan du møde op med dit gamle legetøj i Bibliotekssalonen på Frederikssund
Bibliotek, og få en professionel vurdering af effekterne.

Biblioteket har inviteret legetøjseksperten Thomas Hedegaard fra Furesø Auktionshus til at komme og vurdere.
Thomas Hedegaard startede selv med at samle på gammelt legetøj i en ung alder, og har med tiden opbygget en stor
viden om gammelt legetøj og samlerobjekter.
Furesø Auktionshus har specialiseret sig i vurdering og salg af legetøj og samlerobjekter, og har 15 års erfaring i
branchen.
Lørdag den 26. oktober kl. 10-13 holdes et tilsvarende vurderingsdag på Jægerspris Bibliotek.
Der er ikke tilmelding til disse vurderingsdage, så bare kig i gemmerne og mød op med det legetøj du vil have en vurdering
af.
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30 Årets Kulturpris til Per Blædel Gottlieb, Jægerspris Amatør Scene
Torsdag aften uddelte Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Frederikssund Kommunes Kulturpris for 2013.
Formålet med Kulturprisen er at give en gruppe, en forening, en institution, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer en
anerkendelse for en særlig kulturel indsats, og som vinder af Kulturprisen får man ud over et diplom, en Kulturpris plakette
i Frederikssunds Walk of Fame, fliserne foran Langes Magasin samt 15.000 kroner.
Der var tre indstillede til årets Kulturpris, som alle var til stede i Langes Magasin torsdag aften kl. 17.30. De var

Hornsrock Musikfestival

Bestyrelsen for Kulhuse Kultur og Medborgerhus med Maia Petterson som drivkraft

Per Blædel Gottlieb, Jægerspris Amatør Scene
Alle tre personer eller foreninger opfyldte betingelserne for at komme i betragtning til prisen:

De har været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Frederikssund Kommune .

De har taget initiativer og virket som igangsætter på det kulturelle område.

De har udvist kulturelt mod eller nytænkning.

De har ydet en bemærkelsesværdig indsats indenfor billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område.
Alle de nominerede til årets Kulturpris repræsenterer kulturens verden i Hornsherred.
Fælles for de indstillede er, ifølge formanden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Grethe Olsen, at de brænder for kulturen
og de er alle uerstattelige på hver deres måde.
Årets kulturprismodtager blev Per Blædel Gottlieb, Jægerspris Amatør Scene.
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I motiveringen sagde Grethe Olsen bl.a.. - Kære Per Du har i rigtigt mange år være formand for JAS - du gør det med
charme, vid, indsigt og godt humør!
Men også på en måde, så både traditioner og fornyelse spiller sammen, både hvad angår det teatermæssige - for I spiller
både nye dramatiske forestillinger, samtidig med, at I holder fast i de kendte og elskede klassikere, når det handler om
børneforestillingerne og dem for det voksne publikum.
Fornyelse og traditioner er også med i jeres organisation, for I nu har nu gang i et generationsskifte i bestyrelsen. I er en af
de foreninger, som i tide ser udfordringen i, at unge skal være med, have indflydelse og tage ansvar for videreførelsen af
jeres elskede JAS.
Per - jeg ville ønske, at jeg lige kunne ryste en historie ud af ærmet, men her savner jeg den evne, som andre har (du ved,
hvem jeg tænker på) - så du må nøjes med æren, prisen, blomsterne og et flot diplom!
I sin takketale sagde Per Gottlieb bl.a.
- Mange tak for prisen! Det er en stor ære for JAS at modtage denne påskønnelse. Denne tak er på vegne af 70 børn og
unge samt 50 voksne aktive medlemmer af foreningen, som årligt tilbringer samlet ca. 10.000 timer i teatret for at give
3161 betalende publikummer en god oplevelse på 1-1½time 39 gange i løbet af teatersæsonen 2012-13
Dette ville ikke være muligt

uden de 10 børne- og ungdomsledere, som ind imellem selv skriver og omskriver forestillinger til børnene

uden vores ihærdige instruktører inklusiv en låneinstruktør fra Støbeskeen i Frederiksværk

uden vores sceneteknikere, lyd/lysfolk og sy-damer, som er unikke i deres virke med at skabe illusionerne på scenen

uden alle de andre frivillige, der får teatret til at virke før, under og efter forestillingerne.
Kom og besøg vores nyrenoverede foyer og teatersal.
På bestyrelsens vegne: TAK!
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Fotos: KEJE
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