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Kagekonkurrence på Selsø Slot
Har du en konditor gemt i maven er det nu du skal finde opskrifterne frem og gå i gang med bageriet.
Har du altid haft trang til at lege med figurer i sukkermasse vil det kun tælle ekstra hvis kagen er smukt udført, og har du
din mormors yndlingsopskrift liggende, så er det også nu den kan komme til ære og værdighed.
Søndag den 6. juli 2014 inviterer Selsø Slot alle kageentusiaster til at deltage i den store kagedag på slottet.
Adgangsbillet: Et styks hjemmebag
Kommer du med en kage kommer du gratis ind. Kager indleveres til konkurrencen mellem kl. 12.00 og klokken 14.00, og
kl. 15.00 uddeles der præmier for den lækreste kage, den smukkeste kage og den bedste historiske kage.
Når præmierne er uddelt vil kagebordet blive åbnet for publikum. Entréen er 50 kroner for voksne, og 20 kroner for børn,
men kagebagere har fri entré.
Dommerpanelet udgøres af forfatter, foredragsholder og tv-vært Julia Lahme, der er kendt for sin hang til kager og
desserter og af museumsinspektør på Nationalmuseet Rikke B. Ruhe, der i mange år har været én af skribenterne på
kokkepigens blog kokkepigen.natmus.dk.
Kager har i tidens løb naturligt haft stor betydning på Selsø. I 1700-tallet lavede man hele kinesiske landskaber i sukker
som udsmykning og de franske makroner fandt vej til bordene. Kager blev tilsmagt med rosenvand, cognac og eksotiske
krydderier.
Denne arv vil vi nu bringe til ære på slottet og historiske kager har derfor deres egen kategori i pausen – men en historisk
kage kan også være den, der er bagt efteren opskrift fra 1930’erne eller senere – du skal bare fortælle os, hvori det
historiske består.
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Yoga for børn
Eventyr yoga - yoga for 9-12 årige den 12. juli kl. 10 – 11.30 i Kulturhuset Rejsestalden.
Med yogaens kropslige øvelser sættes der fokus på, hvordan børnene kan komme fra aktivitet til et "roligt og fredeligt"
sted i sig selv ved hjælp af åndedrætsteknikker og dybdeafspænding.
Annette Brodersen, der er lærer på holdet, fortæller:
- Vi arbejder i børnehøjde, leger med eventyr og bruger fantasien, så børnene bliver opmærksomme og oplever med alle
deres sanser.
Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig via Rejsestaldens hjemmeside.
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Nu kan 4.000 synge med
SYNG MED-arrangementet på Kalvøen på mandag den 7. Juli er flyttet fra Vikingepladsen til Cirkuspladsen fordi
interessen for arrangementet var enorm. 1.200 billetter blev revet væk, og mange gik forgæves. Men nu er det lykkedes at
skabe plads til 4.000 mennesker.
Husk stol eller tæppe
Dem der ikke har billet i forvejen møder bare op og må gerne medbringe stole og tæpper, da der kun er siddepladser til
de, der fik billet i første omgang.
Arrangement begynder kl. 18, men kom i god tid. Man er velkommen til lydprøverne som begynder allerede kl. 15.
Formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V), glæder sig over at arrangementet stadig kan afholdes i de smukke
omgivelser på Kalvøen.
- Vi har forsøgt at skaffe så mange P-pladser på Kalvøen som muligt, dels er der etableret P-pladser rundt om
Frederikssund Hallen, og sejlklubben har stillet deres arealer til rådighed for parkeringspladser, fortæller han.
Lad bilen stå
Med op til 4.000 koncertgæster bliver der imidlertid pres på P-pladserne. Så udvalgsformanden opfordrer til at alle dem der
overhovedet kan, vælger at ankomme uden bilen, så kødannelse kan undgås.
Morten Skovgaard takker alle for at bakke så flot op om arrangementet. Ikke mindst vikingerne, der stiller deres ugentlige
fridag til rådighed for at sørge for mad og drikke til de fremmødte.
Basim kigger forbi
At der virkelig er lagt op til en folkelig familiekoncert i smukke rammer underbygges yderligere af at også Basim har meldt
sin ankomst på mandag.
Så der er super mulighed for en musikalsk oplevelse for alle - uanset alder.
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Hvem skal have årets Kulturpris?
Hvert år hylder Fritidsudvalget en særligt engageret person, gruppe, forening eller institution inden for det kulturelle
område – og som borger har du mulighed for at indstille, hvem du synes fortjener denne påskønnelse!
Den heldige vinder får 15.000 kr. og sit navn indgraveret på en plade, som lægges foran Langes Magasin.
Kulturprisen er en påskønnelse af en særlig indsats ydet af amatører inden for det kulturelle område. Prisen tildeles en
gruppe, en person, en forening, en institution eller kulturelle miljøer, der har:
været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Frederikssund Kommune
taget initiativer og virket som igangsættere op det kulturelle område
udvist kulturelt mod eller nytænkning
ydet en bemærkelsesværdig indsats inden for billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område
Borgere i Frederikssund Kommune kan indstille kandidater til kulturprisen, som overrækkes ved et festligt arrangement
den 24. september 2014 i Langes Magasin.
Indstilling om kandidat til Kulturpris 2014 skal indsendes senest den 20. august 2014, hvorefter Fritidsudvalget vælger én
vinder den 3. september. Vinderen får direkte besked.
Find også indstillingsformularen på www.frederikssund.dk/kulturpris
Sidste år modtog Per Gottlieb, formand for JAS, prisen.
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Per Gottlieb modtog Kulturprisen i 2013.
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Tag en sleep-over i Sillebro Ådal
Sillebro Ådal tilbyder nu aktive naturoplevelser, og der kommer løbende flere til.
Sillebro Ådal er blevet møbleret med tre shelters, hvor du kan tage en overnatning i det fri og grille din aftensmad på den
nærliggende grill-plads.

Du har også mulighed for at invitere venner og familie ned i bålhytten. Her kan du sidde trygt og kigge ud på søen og
regnen, mens du f.eks. bager dit snobrød.
I den gamle grusgrav på de stejle skråninger er der i øjeblikket ved at blive etableret bedre forhold for mountainbikere.
Det bliver en træningsbane med store udfordringer. I løbet af sommeren vil banen blive markeret med retningspile,
således at det bliver trygt at færdes på ruten.

Du kan også invitere vennerne til fodboldkamp på den restaurerede fodboldbane, og se om I kan sende bolden i nettet på
de nye mål. Eller på en løbetur rundt i ådalen -løberuten vil blive skiltet.
I løbet af sensommeren vil der blive etableret tre fitness-miljøer og skiltning med information om ådalen før og nu vil blive
sat op.
Alle disse aktiviteter er del af projekt Grønne Oplevelser, som kommunen har stået i spidsen for med følgeskab og
samarbejde med en gruppe engagerede borgere.
Velkommen i Sillebro Ådal – en ådal med mange oplevelser.
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God dialog om børnehuslukning i Slangerup
Børnetallene i Slangerup viser at det for at sikre en ordentlig pædagogisk kvalitet i hverdagen er nødvendigt at nedbringe
antallet af udbudte pladser.
Udvalgsformand for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) oplyser at der træffes endelig afgørelse i
sagen i august måned.
Den 5. maj 2014 besluttede Uddannelsesudvalget efter endt høring at lukke skovbørnehaven Siflingen - en beslutning som
dog sidenhen blev begæret i Byrådet og på baggrund af henvendelser fra forældre i Siflingen stillet i bero.
- Noget af det vi lærte af forløbet i foråret er vigtigheden af at have en løbende dialog med områdebestyrelsen. Vi har
derfor brugt perioden fra byrådsmødet i maj og indtil nu til at have en meget intens dialog med områdebestyrelsen i
dagtilbud i Slangerup, og har i juni måned allerede afholdt tre møder med dem om den aktuelle situation. Jeg synes at
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møderne har bidraget til en gensidig forståelse af de udfordringer Slangerup står overfor, og glæder mig til fortsat dialog
med områdebestyrelsen når vi i august træffer endelig beslutning i sagen. I den forbindelse vil jeg gerne rose både
Områdebestyrelsen og MED-udvalget i Slangerup for konstruktivt at gå med i og bidrage til drøftelserne, udtaler formand
for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt (V).
Sidste møde mellem områdebestyrelsen og Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) samt næstformand i Uddannelsesudvalget
Kim Rockhill (A) var i onsdags. Mødet tog udgangspunkt i en status for forholdet mellem udbudte og efterspurgte
dagtilbudspladser i Slangerup, forventninger til udviklingen for 2015 samt en pædagogisk vurdering af hvor mange børn de
enkelte børnehuse optimalt kan rumme, og bød sidenhen på mulighed for at drøfte hvordan processen i august skal
forløbe.
- Når vi kigger på tallene er det tydeligt at vi i Slangerup har flere pladser i vores børnehuse end der er børn til.
Umiddelbart betyder det at vores børn har god plads i børnehusene, hvilket jo er rigtig dejligt, men desværre betyder det
også at der ikke er så mange pædagoger til at passe dem, og det går ud over personalet der skal løbe meget stærkt, og
ud over børnene der ikke får den voksen kontakt de har brug for, udtaler formand for områdebestyrelsen Kamilla Nielsen
Skjerning.
Forholdet med udbudte og efterspurgte pladser viser at der er mellem 86 og 123 (enheder) tomme pladser i 2014
afhængig af om man kigger på den gennemsnitlige belægning over året eller på belægningen i april, hvor der er flest børn.
- Vi ønsker ikke at bringe børn og forældre i Slangerup i en situation hvor vi igen om 1 år skal ud og varsle
børnehuslukninger, og vi er derfor meget opmærksomme på at den tilpasning som vi skal foretage i efteråret skal være af
en sådan størrelse at vi selvfølgelig har de pladser der efterspørges nu og i den nære fremtid, men også sådan at det ikke
bliver nødvendig at drøfte tilpasninger i Slangerup i de kommende år. Derfor vil vi bruge den kommende tid til at overveje
om det er nok at lukke et børnehus eller om vi må pege på to. Vi er utrolige kede af den usikkerhed som forældre og
personale må leve med indtil vi har truffet en beslutning, men vi vil lægge os i selen for at træffe den rigtige beslutning på
august mødet, slutter Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)
Uddannelsesudvalget forventes at træffe beslutning i sagen på udvalgsmøde den 11. august 2014. Umiddelbart efter
Uddannelsesudvalgets møde er områdebestyrelsen og MED-udvalget indkaldt til en orientering om beslutningen, hvorefter
beslutningen sendes i høring i områdebestyrelsen og i MED-udvalget. Byrådet forventes efterfølgende at træffe endelig
afgørelse på Byrådsmødet den 27. august 2014.
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Byg af bøger
Så bliver der sommersjov for alle store og små på bibliotekerne i Frederikssund og Skibby .
Frederikssund Bibliotekerne kasserer hele tiden bøger. Enten fordi de ikke bliver lånt ud - måske er de blevet for gamle eller også fordi de er gået i stykker eller ikke interesserer folk mere.
Alle disse bøger bliver enten sat til bogsalg eller skal smides ud. Men bøgerne kan stadig meget endnu. Der er stadig små
rester af historier og billeder som vil ud. Måske kan den ene bog blive til et slot med en skrå trappe, eller til et tårn hvor en
ugle kikker ud? Hvem ved?
Kom og prøv alt det du aldrig må gøre med en biblioteksbog, sammen med scenograf Stine Worm Sørensen. Vi folder,
krøller, bøjer og klipper i bibliotekets gamle bøger. Og til slut står der små poetiske skulpture, af det der ellers bare skulle
have været smidt væk.
Alle kan være med, store som små. Kom bare og deltag. Ingen tilmelding!
Det hele foregår på Frederikssund Bibliotek torsdag den 10. juli kl. 11.00 - 13.30 og på Skibby Bibliotek onsdag den 30. juli
kl. 11.00 - 13.30.
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Forslag til lokalplan for seniorlandsby i høring

Byrådet har 25. juni vedtaget forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et område ved Hannelundsvej i Jægerspris.
Forslagene giver mulighed for etablering af et nyt boligområde med tæt-lav boligbebyggelse med fællesfaciliteter for
seniorer.
Der åbnes for opførelse af 61 fritliggende ejerboliger.
Sammen med planforslagene offentliggøres også et udkast til en betinget udbygningsaftale.
Se forslag til lokalplan nr. 063
Se forslag til kommuneplantillæg nr. 003
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Se udkast til betinget udbygningsaftale
Se den digitale annonce
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Tilbage til stenalderen
Lær om stenaldermennesket og prøv kræfter med fortidens flintehåndværk på Frederikssund Museum.
Sommerarrangement for børn og voksne
Den 17. og 18. juli 2014 mellem kl. 12 og 16 besøger museumsinspektør og flintsmed Søren Moses Frederikssund
Museum. Her vil han fortælle om stenalderens spændende hverdag, og om hvordan menneskene dengang klarede sig
ved hjælp af en særlig dyb indsigt i naturen og forståelse for dens muligheder. Søren Moses vi også demonstrere hvordan
man i stenalderen fremstillede effektive redskaber af flint, og gæsterne får selv mulighed for at prøve flintsmedens ædle
håndværk.

Flintesmeden Søren Moses fortæller om oldtidens mennesker, og demonstrerer oldtidens flintehåndværk. Foto: Roskilde
Museum
2014 7

7

Nye regler for parkering
Folketinget har med virkning fra 1. marts. 2014 vedtaget ændringer i Færdselsloven.
De betyder blandt andet at det som udgangspunkt er forbudt at parkere på fortovet. Kommunerne kan stadig ved
afmærkning, skiltning eller i en lokal parkeringsbekendtgørelse tillade fortovsparkering på udvalgte strækninger, eller
nærmere udpegede områder.
Lovændringerne har imidlertid den konsekvens at de hidtidige bekendtgørelser bortfalder, og der skal vedtaget nye.
Kommunen har haft en ny bekendtgørelse til politisk behandling, og den er blevet vedtaget, og afventer nu politiets
godkendelse. Når den foreligger, vil den nye parkeringsbekendtgørelse blive lagt ind her på siden, og det vil blive
annonceret som en nyhed på hjemmesiden samt i lokalavisen.
Indtil da, er der ikke nogen lokal parkeringsbekendtgørelse i Frederikssund Kommune, det vil sige, at al parkering skal ske
efter færdselslovens bestemmelser.
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Danseballaderne dansede af i Ishøj
Fredag den 4. juli drog 14 spændte Danseballadebørn fra Frederikssund til Ishøj, hvor de sammen med hold fra Egedal og
Ishøj Kommune, optrådte foran godt 200 mennesker.
I Frederikssund Kommune har Danseballaderne arbejdet med danseformidler Viola Dröse. Og det har været hårdt
arbejde; fem timer om dagen til at øve trin, lave en samlet koreografi og huske det hele. Men torsdag stod holdet klar med
generalprøve, og fredag gik turen til Ishøj KulturCafé som lagde rammer om afslutningen.

Danseballade holdet 2014.

4

Holdene fra de tre kommuner havde hver lavet en forestilling over temaet storbyliv, som både viste tegn på travlhed og
kaos, liv og turister, regn og glade dage. Det var meget forskellige opvisninger, og Frederikssund var den eneste
kommune der kunne bryste sig af at have drenge med på holdet.

Holdet fra Frederikssund i gang med sin optræden i Ishøj.
Hele showet blev sluttet af med en fælles polka: Årets Dans, en koreografi som på den internationale fejring af dansen –
den 29. april – blev danset af flere hundrede tusinde mennesker i Danmark.
Dansehallerne står bag Danseballaden, som tilbydes i forbindelse med kommuners Sommeraktiviteter. Det var tredje gang
i år, at Frederikssund Kommune havde et danseballadehold.
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Værtskommunen, Ishøj, deltog også selv i Danseballeden med dette farverige nummer.
Foto: ASIMY.
Vil du være en af de første til at køre på den nye bro?
Kom og deltag i åbningen af supercykelstiens nye stibro over Snostrupvej, fredag den 11. juli kl. 11.00.
Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg, står for åbningen af kommunens nye stibro over Snostrupvej.
Stibroen er den sidste delstrækning på Frederikssund Kommunes del af supercykelstien ”Frederikssundruten”, og krydser
Snostrupvej ved S-banen, hvor arrangementet finder sted.
Efter åbningen vil det være muligt at cykle mellem Frederikssund Station og Ølstykke Station uden at skulle cykle ned på
Snostrupvej.
Broen er således en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden for cyklisterne.
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11 Undgå lugt og maddiker i skraldespanden
Her i sommervarmen kan du opleve grim lugt fra skraldespandene – eller det der er værre. Kan spyfluen for eksempel
komme til at lægge æg i madrester i spandene, så kan der i løbet af få dage komme maddiker i affaldet.
Ved at pakke madrester og andet let fordærveligt affald ind i plastposer kan du undgå både den grimme lugt og
maddikerne.
Lugt af kød og fisk tiltrækker spyfluer på lang afstand. Spyflue-hunnerne lægger æg (også kaldet spy) på døde dyr, kød og
let fordærveligt affald. Æggene klækker allerede efter cirka et døgn, og larverne (maddikerne) kravler rundt og æder af
affaldet. De kravler måske ud af spanden på jagt efter mere føde.
Det er derfor vigtigt at pakke madaffaldet ind i tætte affaldsposer inden det smides i skraldespanden. Det gælder også den
emballage med rester af mad i som smides i spanden med restaffald.
Affaldsposerne fra køkkenet skal altså bæres ud før de er så fyldte at man ikke kan slå en tæt knude på dem.
Plastposer i bioaffald?
Der er ikke problemer med plastposerne i bioaffaldet. De bliver sorteret fra før den videre behandling.
Bioaffaldet køres i første omgang til Vestforbrænding Frederikssund, hvor det omlastes. Herefter køres bioaffaldet til et
forgasnings- og komposteringsanlæg ved Holbæk hvor plastposerne og eventuelle andre uønskede ting sorteres fra, og
affaldet omdannes til biogas og gødning.
Rengøring af skraldespandene
Skraldespandene til bioaffald og restaffald kræver et minimum af rengøring, hvis fordærveligt og 'beskidt' affald er
emballeret så det ikke sviner nede i spanden.
Er man uheldig at få et 'angreb' af maddiker, skal man vide at de i sig selv ikke er farlige. Eventuelt kan man tage en
plastpose på hånden og putte larverne i en plastpose og smide dem i skraldespanden – med knude på posen!
Du kan også vaske med vand og et almindeligt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprøjtegift.
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11 Bogkunstnere for en dag
Umiddelbart syntes torsdag den 10. juli ikke meget forskellig end de fleste andre. Sommersol og feriestemning lagde et
idyllisk skær i gaderne.
Men på hovedbiblioteket i Frederikssund gik det torsdag formiddag vildt for sig - hele 50 børn og voksne mødte op for at
prøve noget man sjældent får lov til: Her blev gennem to en halv time foldet, klippet og klistret i biblioteksbøger under
ledelse af scenograf Stine Worm Sørensen.
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Der blev klippet og klistret flittigt på biblioteket.
Kreativiteten blomstrede, og resultatet var en række flotte kunstværker af kasserede biblioteksbøger. Tykke romaner blev
til litteraturorigami, og billedbøger blev til kollager af dyr, planter og bogstaver. På denne måde fik de gamle bøger nyt liv,
og de besøgende kunne gå hjem med hver deres fine bogskulptur til reolen.
Vil du også prøve at bygge bogtårne har du muligheden for det onsdag den 30. juli på Skibby Bibliotek. Det er fra kl. 11.00
til 13.30 og er ganske gratis. Ingen tilmelding.

En af de mange bog-kreationer der blev resultatet af dagens anstrengelser.
Foto: PRASM og PSTEE.
2014 7

11 Supercykelstien fik ny bro
Både vejret og fremmødet var flot, da sidste delstrækning på Frederikssund Kommunes del af supercykelstien blev
indviet.
Fremmødet ved indvielsen var pænt - og det samme var vejret.
Bedre forhold for cyklister
Frederikssundruten, som kommunens dels af supercykelstien hedder, er en af de i alt ni Supercykelstier, der vil blive
anlagt mellem 2014 og 2018. Supercykelstien er en markant forbedring af forholdene for cyklister i Frederikssund
Kommune.
- Jeg er stolt af dette projekt. Jeg vil især fremhæve den bedre fremkommelighed for vores cyklister, den nye
belægning, og broen over Snostrupvej, siger Tina Tving Stauning (A), formand for Teknisk Udvalg.
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Udvalgsformand Tina Tving Stauning åbner sammen med vej- og trafikingeniør Lene Pind cykelbroen.
Kæmpe potentiale
Supercykelstierne kan være helt nye stier eller opgraderinger af eksisterende cykelstier så ruten kommer til at leve op til
de fire kvalitetskrav for supercykelstierne: Tilgængelighed, fremkommelighed, komfort og tryghed/sikkerhed.
- Der er et stort potentiale i vores nye supercykelsti. Den er første del af infrastrukturen i den nye bydel Vinge, og vil give
pendlere langt bedre betingelser, siger Tina Tving Stauning.
Placering af den nye bro
Den nye bro krydser Snostrupvej ved S-banen, hvor arrangementet fandt sted. Det er nu muligt at cykle mellem
Frederikssund Station og Ølstykke Station uden at skulle cykle ned på Snostrupvej.

Den nye cykelbro.
Foto: KEJE.
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15 Sommerbogen 2014
Selv om det er sol og sommer kan det være helt rart at smutte ind i skyggen efter nye gode oplevelser.
Hele sommerferien kan alle skolebørn deltage i Sommerbogen 2014. Sommerferien for skolebørn er dejligt lang. Men især
for nybegyndere i læsningens kunst samt for usikre læsere er seks uger længe nok til, at det lærte kan går i glemmebogen
hvis det ikke holdes ved lige. Derfor inviterer alle børnebibliotekerne alle børn i 1.- 10. klasse til at deltage i
"Sommerbogen". Det er sjov sommerlæsning, og reglerne er enkle.

Sommerbogsskemaet kan du få på alle Frederikssund Bibliotekerne

Så skal du bare låne tre bøger, tegneserier, film eller spil og læse/se/spille dem

Skrive kort, hvad de handler om, og hvad du synes om dem. Du kan også optage en anmeldelse på din
mobiltelefon eller skrive anmeldelsen på biblioteket.
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Du får et stempel for hver bog, film og spil, som du har brugt og når du har 3 stempler, får du en bog i præmie af
biblioteket
Sommerbogen varer til 22. august, så alle kan nå at være med. Og Sommerbogssæsonen afsluttes med besøg af selveste
Kenneth Bøgh Andersen.

Fodr din indre bogorm
Husk din indre bogorm er særligt sulten i sommerferien. Den skal fodres med masser af gode historier.
Heldigvis har biblioteket hyldevis af seje bøger du kan læse. Der er krimier, kærlighedshistorier, sjove bøger, gys og gru,
hestebøger, eventyr, fantasy-bøger og mange, mange flere. Mange gode film har bibliotekerne - og lydbøger, tegneserier
og spil venter blot på at komme med hjem. Der er noget for alle aldre.
Mangler du gode ideer, så spørg bibliotekaren. Bibliotekaren kan også hjælpe med at finde spændende steder på nettet
hvor andre børn giver tips om sjove bøger de har læst.
Vil du dele din sommerferielæsning med alle Danmarks børn, kan du samtidig deltage i Sommerbogen på børnesitet
Palles Gavebod. Du kan hente og udfyld skemaet på denne internetadresse: Palles Gavebod eller på dit bibliotek.
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15 Workshop med kunstneren Mille Maj Egbo
Mille-Maj Egbo kommer den 31. juli og laver en collageworkshop i Kulturhuset Rejsestalden, hvor børnene arbejder efter
"ripped posters" konceptet.
- Det vil sige at vi bygger op lag på lag, river i stykker og lægger nyt hen over. Det giver et slidt look og til sidst kan vi
lægge et transparent billede hen over - det kan være et portræt af dig selv, et idol eller et ikon. Vi arbejder og hygger,
mens vi fordyber os i, hvad de forskellige lag gør for hinanden, fortæller Mille-Maj med en smittende begejstring.
Hvis børnene gerne vil have et foto af sig selv på collagen, bliver der taget et billede af dem, mens de er i Rejsestalden.
Børnene skal bare have en lille madpakke med, så sørger Mille Maj for alle de materialer der skal bruges.
Der arbejdes kun i s/h for enkelthedens skyld, og for at tydeliggøre hvor meget udtryk der er i kun at bruge sort og hvid.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig via nedenstående links.
Første workshop: kl. 10 - 12
Anden workshop: kl. 13 - 15
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21 Bålhytte får nyt liv i Ådalen
AKUcenter Højagergaards Grønne Værksted nedtog i efteråret 2013 bålhytten der stod ved Skovbørnehaven ved
Østskoven i Hornsherred. Børnehaven var lukket, og det Grønne Værksted afmonterede derfor hytten del for del og lagde
den på depot.
Siden da har har medarbejderne på værkstedet arbejdet på at klargøre bålhytten, og på det seneste har de genopført den
som en del af det store natur- og klimaprojekt i Frederikssund Ådal.

9

Bålhytten fra Skovbørnehaven i Skibby har fået nyt liv i Ådalen i hjertet af Frederikssund.
I smukke omgivelser
Bålhytten ligger smukt ved en af de mange små søer, og passer sig fint ind i naturen, lidt gemt væk fra de mest befærdede
stier, så der kan blive de bedste rammer for naturoplevelser tæt på flora og fauna.
Bålhytten er da også blevet forbedret på flere områder.
Udover at der er udskiftet brædder og stolper som var i dårlig forfatning, så er der også opsat bænke langs væggene inde i
hytten. Bænkene er lavet af håndskårne kalmerplanker fra Højagergaards Grønne Værksted. Så nu kan man ikke alene
sidde rundt om lejrbålet inde i hytten - bænkene er også så brede og solide at man kan anvende dem til overnatning hvis
man er på ”flerdags-hike” i og omkring fjordlandet.
Bålhytten er blot et af flere nye tiltag som er kommet til - eller kommer - i Ådalen denne sommer.
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28 Fægt som en adelsmand på Selsø Slot
Den 31. juli kan børn og unge mellem 12 og 16 år sætte sig i fortidens unge adelsmænds sted, når fægtemester Thorbjørn
Sølver Lange giver undervisning i historisk fægtning til både piger og drenge.

Fægtemester Thorbjørn Sølver Lange giver undervisning i historisk fægtning.
Selsø Slot inviterer således publikum tilbage til en tid, hvor æren herskede og rigtige mænd bar kårde, sværd eller floret.
Fægtning var en del af adelsmænds uddannelse og en god fægter viste overblik, udholdenhed, sans for detaljen og
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elegance.
Men fægtning var også dødeligt alvor og i november 1720 døde en af Danmarkshistoriens største søhelte, Peder Wessel
Tordenskiold af et stiksår han havde fået i en duel i Hannover – selv om dueller faktisk var ulovlige.
Fægtemesteren på Selsø passer naturligvis godt på alle deltagere.
Der er to hold, hhv. fra kl. 10 til 12 eller fra kl. 13 til 15, og det koster 40 kroner at deltage i arrangementet. Tilmelding sker
på booking.selsoslot@gmail.com eller på 52 17 20 60.
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28 Åbne IT-caféer
Borgerservice og Frederikssund Bibliotekerne afholder i august to åbne IT-Caféer i Bibliotekssalonen i Jernbanegade i
Frederikssund.
De to caféer finder sted hhv. tirsdag den 5. august kl. 10 til 12 og tirsdag den 26. august kl. 10 til 12.
Kom og få hjælp til oprettelse af Nem-Id, Digital post, skattemappen samt hør om de digitale muligheder i borger.dk.
Du kan også få hjælp til at bruge bibliotekets digitale tilbud.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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29 Blå Flag – klap en krabbe
Kom og fang/klap en krabbe. Tag far, mor eller dine bedsteforældre med eller kom selv. Der er fiskenet til låns og
madding.






Her kan du sammen med naturvejleder Yuri Tümmler fra Naturværkstedet Fasangården:
Fange krabber
Se hvad der ellers er af liv i fjorden
Lære at se om det er en han eller en hun krabbe, som du har fanget
Og meget andet spændende
Tid og sted
Onsdag den 6. august, torsdag den 7. august og fredag den 8. august 2014 kl. 10.00 – 14.00 på stranden ved Kulhuse.
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31 Ungdomsskolens sommeraktiviteter
Sommervejret forsætter, og det gør ungdomsskolens sommeraktiviteter også!
De sidste dage i sommerferien og det gode sommervejr skal udnyttes med sjov og hygge på strand og vand.
Ungdomsskolen stiller med udstyr og instruktører onsdag til fredag den 6. til 8. august. Hver dag kl. 10 til 16 på Marbæk
Strand. Der bliver mulighed for Stand up paddling, windsurfe, kajakroning, sejlads, svømning og selvfølgelig solbadning,
hygge og sjov.
Som noget nyt i år er der torsdag og fredag ”Åbenvandssvømning” på én km. Åbenvandssvømning er en ny dille som
selvfølgelig også skal afprøves hos os. Hvis man er vant til at svømme i svømmehallen, og tage 25 meter adgangen, så er
det noget helt andet at svømme i fjorden. Med badevandets høje temperatur i år, så er det måske nu det skal prøve.
Svømningen starter hver dag kl 11.
I år er der også Stand up paddling. Stand up paddling er den mest accelererende spot i Danmark og her er muligheden for
at se om det også er noget for dig. Herudover er der Windsurfing og kajakroning. Der vil være mulighed for begynder
undervisning, og for mere øvede. Har man mod på det så er der kæntrings- og redningsøvelser i kajak. Hvis man i forvejen
kan surfe, eller har gjort det for mange år siden, så lån et bræt og få det frisket op.
Herudover kan man sejle i Meginjolle. En jolletype der er let at lære at sejle med sejl i eller man kan ro en tur. Den har
plads til fem personer.
Der vil være tændt op i grillen hver dag mellem kl. 12 og 14, og den er til fri afbenyttelse. Alle er velkomne og man kan
også bare kikke forbi, hygge på stranden og nyde det gode sommervejr.
Det er en god ide at medbringe drikkelse, tøj efter vejret, en ekstra trøje til når man er blevet godt afkølet og solcreme.
Tid og sted
Onsdag den 6. til fredag den 8. august på Marbæk Strand. Alle tre dage fra kl. 10.00 til 16.00.
Man kan se mere om dagene på www.fusweb.dk eller kontakte Ungdomsskolen på tlf. 30 69 56 69.
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31 Danmarks kærligste festival
”Jeg hedder Kaptajn Klap – så må i gerne klappe! Klar parat start!
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Palle Pirat i gang med sit show på Kalvøen.
Der var fyldt godt op på tilskuerpladserne med omkring 1.000 glade børn og voksne da Palle Pirat torsdag eftermiddag
skød Frederikssund Festivalen i gang på Kalvøens friluftsscene.

Der var godt fyldt op på bænkene på Kalvøens friluftsscene torsdag eftermiddag, og børn og voksne sang og klappede
med til musikken.
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Enkelte børn fandt en mere skyggefuld plads end bænkene, og andre havde selv taget "parasol" med hjemmefra.
Programmet torsdag aften bød først på en en yderst intim og meget humoristisk optræden og koncert med Allan Olsen.
Efterfølgende tog det noget mere livlige irske band Tupelo over, og fik i den grad løftet taget på Valhal.

Allan Olsen (herover og -under) gav en yderst intim og stemningsmættet koncert i Valhal torsdag aften.
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Irske Tupelo fulgte efter Allan Olsen, og fik i den grad taget til at løfte sig på Valhal med deres irske folkemusik, og
fantastiske humør.
Fredag og lørdag aften er der musik for de lidt ældre når hovednavnene Magtens Korridorer, Sanne Salomonsen,
Folkeklubben og Ulige Numre går på scenen i Valhal.
Festival for 33. gang

Det er 33. gang at arrangørerne kan byde velkommen til festivalen og
festivalleder Claes Wilhelmsen, regner med at årets festival vil have den højeste belægning hidtil med mellem 3.500 til
5.000 publikummer i alt, over de tre dage som festivalen varer.
- Der er 500 billetter i forsalg til hver aftenkoncert, og der er kun få billetter tilbage. Vi har sammensat årets musik program,
så det passer til folk der er 30 plus og deres børn, så der er både pop, rock og folk, fortæller Claes Wilhelmsen, og
fortæller videre:
- Vores profil har ændret sig de sidste par år, men vi holder stadig fast i de gamle rødder med et fokus på folkemusik.
Filosofien er at der skal være musik for alle, og blandt andet derfor har vi også gratis koncerter i Humlehaven om
eftermiddagen.
Non-profit
Festivalledelsen kalder festivalen for ”verdens kærligste sted”, og der er 147 frivillige involveret, fordelt på 15 forskellige
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teams. Hele overskuddet går til foreninger med fokus på unge i Frederikssund Kommune, og i løbet af det sidste år har
festivalen doneret 100.000 kr. til forskellige foreninger.
Festivalen varer fra den 31. juli til 2. August, og programmet byder på aftenkoncerterne i Valhal som det koster entré at se
og høre. Men hver eftermiddag og aften er der også gratis koncerter for alle om i Humlehaven.
Se hele programmet, og læs mere om køb af billetter på festivalens hjemmeside.

Aftenstemning i Humlehaven.
Foto: KEJE.
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Bliv digital på Biblioteket
I løbet af sensommeren og efteråret gennemføre Borgerservice og bibliotekerne en række IT caféer i Bibliotekssalonen på
Gågaden i Frederikssund. Det sker alle tirsdage i perioden 2. september til 25. november fra kl. 10.00 til 12.00.
Her står Borgerservice og personale fra Biblioteket parat til at hjælpe dig med Digital Post, NemID, borger.dk samt helt
almindelige IT spørgsmål om computere, tablets, download og meget mere.
Bare mød op. Tilmelding er ikke nødvendig.
Intro til Digital Post
Ud over de åbne IT caféer sætter Borgerservice og bibliotekerne også fokus på Digital Post, så alle borgere over 15 år i
Frederikssund kommune bliver klar til den 1. november 2014.
Lige nu har knap halvdelen af alle borgere over 15 år i kommunen oprettet en digital postkasse. Vi er på rette kurs, for den
1. november 2014 bliver det obligatorisk for alle borgere at kommunikere digitalt med det offentlige, med mindre man har
søgt og fået dispensation.
På kurserne lærer du hvordan du opretter, bruger og indstiller din Digitale Post. Du har også mulighed for at få hjælp til at
oprette NemID, og høre mere om mulighederne på borger.dk.
Introduktionerne bliver afholdt på de tre lokalbiblioteker på følgende dage:
Mandag den 1. september kl. 10.00 til 12.00 Jægerspris Bibliotek
Mandag den 8. september kl. 10.00 til 12.00 Slangerup Bibliotek
Torsdag den 18. september kl. 10.00 til 12.00 Skibby Bibliotek
Mandag den 6. oktober k. 10.00 til 12.00 Jægerspris Bibliotek
Mandag den 13. oktober kl. 10.00 til 12.00 Slangerup Bibliotek
Torsdag den 16. oktober kl. 10.00 til 12.00 Skibby Bibliotek.
Ved introduktionen vil der være personale tilstede fra såvel Borgerservice som fra Frederikssund Bibliotekerne.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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Speedway VM i Slangerup
De regerende danske U21 holdverdensmestre vil blive mødt med et gigantisk forventningspres når Slangerup
Speedwaycenter lørdag den 23. august fra kl. 14.00 danner rammen om dette års VM finale.
Hvert eneste heat vil syde af nerveflænsende spænding når det unge danske landshold på hjemmebane skal søge at
gentage den sensationelle guldtriumf fra Pardubice i Tjekkiet i fjor. Modstanderne fra Polen, Sverige og Tjekkiet byder
også på en talentmasse der sagtens kan overrumple de danske stjerner. Især Polen der, siden U21 Hold VM's indførelse i
2005 har vundet fem gange, tørster efter revanche fra 2013, hvor de så guldet forsvinde i sidste øjeblik, da Mikkel
Michelsen afgjorde finalen til dansk fordel.
Den polske landstræner Marek Cislak stiller med et hold, hvor supertalenterne Piotr og Przemyslaw Pawlicki udgør
ryggraden af holdet, som også har den regerende U21 individuelle verdensmester Patryk Dudek på kortet. Sverige stiller
med stærke kørere som Jacob Thorsell, Victor Palovara, Frederik Engman og Oliver Berntzon. Tjekkiet møder i Slangerup
frem med et hold som også kørte senior Hold VM, for kort tid siden, idet nationen er i gang med en regulær foryngelseskur
og byder på Vaclav Milik, Eduard Krcmar og Michal Skurla.
Trods deres status som U21 kørere er samtlige deltagere i Slangerup allerede fuldtids-professionelle i Europas førende
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klubligaer, og flere af kørerne vil om få år være at finde i VM Grand Prix serien.
Det gælder også de danske kørere, hvor især de to sjællændere, Mikkel Michelsen og Mikkel Bech, spåes at overtage
hovedrollerne i dansk speedway efter Nicki Pedersen-generationen, godt suppleret af ultra-seriøse Nicklas Porsing og
Lasse Bjerre.
Landtræner Anders Secher har kun foretaget en ændring i forhold til guldholdet fra Pardubice, og det grunder i den logik at
Michael Jepsen Jensen nu er fyldt 22 år og derfor erstattes af Lasse Bjerre. Bjerre har efter en længere skadesperiode
genfundet den form som i 2011 gjorde ham til dansk U21 mester.
Løbet er ubetinget det største i Slangerup Speedwayklubs historie, og fra den internationale motorunion, FIM, vil den
australske topdommer Dan Holt og den kendte tyske Grand Prix dommer Frank Ziegler udgøre øverste myndighed.

De danske U21 hold verdensmester fra Pardubice 2013.
Foto: Bitch Pedersen.
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Babycaféer i august
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. Programmet i august ser ud som følger:
Tirsdag d. 26. august kl. 10-12 Frederikssund Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 er der tumlingeleg med Johanna Gadgaard. Tumlingeleg er beregnet for tre til ni måneder gamle babyer
og deres mor/far.
Tumlingeleg er tilpasset børnenes motoriske niveau og understøtter deres naturlige sanse- og bevægelsesudvikling. Der
synges, tumles, svinges og leges – en dejlig måde at være sammen på.
Tirsdag d. 26. august kl. 10-12 Skibby Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 er der babysang og bevægelse med Gitte Ziebell. Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær fordi børn
lærer gennem kroppen. Babysang og bevægelse er en form for musikalsk legestue med sansemotorisk stimulering for de
mindste.
Fra kl. 11.00 til 12.00 er der begge steder hyggetid og erfaringsudveksling.
Det er gratis at deltage, men billet til arrangementerne skal bookes via bibliotekernes hjemmeside, eller ved henvendelse
på det lokale bibliotek.
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Vestindisk rom på Selsø Slot
Torsdag den 14. august kl. 17.00 vil vestindiske varmegrader sprede sig på Selsø Slot.
Hør Ulla Lunn, skaberen af årets særudstilling Dansk Vestindien – en koloni bliver til, fortælle om de smukke gamle, men
også ofte nødlidende, bygninger der står tilbage fra dengang US Virgin Islands var Dansk Vestindien. Hør også om hvad
man i nutiden gør for at bevare bygningerne, og hvad folk på øerne tænker om deres delte historie med Danmark.
I forbindelse med fortællingen serveres der smagsprøver på vestindisk rom, og en klassisk rum punch kan man også
nyde.
Alle deltagere er velkomne til at komme inden foredraget og se særudstillingen. Der er åbent fra kl. 11.00 til 17.00.
Billetter købes på billetto.dk og koster kr. 100,- pr. person, hvori entré til museet er inkluderet.
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Toldbod, fort og slavestation på St Croix.
Foto: Lunn og Co.
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Stafet for livet
Stafet For Livet Frederikssund – en holdstafet i eget tempo
Stafet For Livet er et døgn med holdstafet, aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb og støtte til alle, der er
berørt af kræft.
Vi gentager succesen fra sidste år, og afholder igen Stafet For Livet i Frederikssund.
I år starter stafetten lørdag den 30. august kl. 14.00 og slutter søndag den 31. august kl. 10.00.
Hold går sammen mod kræft
Stafetten holdes i gang af de mange holddeltagere, der går eller løber på banen gennem hele stafetten. Jo flere hold, jo
stærkere indsats. Du kan oprette et hold og få dit netværk til at støtte op om din deltagelse. I bestemmer selv hvor stort
holdet skal være, men hvert hold skal minimum have mindst en deltager på banen under hele stafetten. I kan gå eller løbe
– Stafet For Livet handler ikke om at komme først, men om at gøre en aktiv indsats for at bekæmpe kræft.
Lysceremoni – tid til fordybelse
Når mørket falder på, dæmpes musikken og belysningen. Herefter tændes der levende lys i små papirposer, som er
opstillet langs banen. På hver pose kan du skrive navnet på og en hilsen til en person, som du gerne vil mindes eller støtte
i kampen mod kræft.
Fightere og fighterrunder
Hvis man på et tidspunkt har haft kræft, så ved man hvad det vil sige at kæmpe. Som fighter er du æresgæst til Stafet For
Livet. Stafet For Livet åbnes med en fighterrunde, hvor fighterne går forrest rundt på banen. Fighterne er tidligere og
nuværende kræftpatienter. Som deltager i fighterrunden giver du andre håb og styrke til at kæmpe deres personlige kamp
og viser sammenhold i den fælles kamp mod kræft.
Hvis du har spørgsmål til stafetten, er du velkommen til at kontakte formand Inge Højsgaard på 47 31 22 91 eller
ih.hojgaard@hotmail.com
Læs mere på www.stafetforlivet.dk/frederikssund.
Fakta
•
Stafet For Livet Frederikssund blev afholdt for første gang i 2013
•
I alt blev der samlet 172.000 kr. ind til Kræftens Bekæmpelse
•
450 deltagere fordelt på 18 hold deltog i stafetten
•
40 fightere deltog som æresgæster i stafetten
•
Tilsammen gik holddeltagerne 8.455 runder, hvilket svarer til 5.918 km
•
Før og under stafetten blev der solgt 246 lysposer
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- En Jaha-oplevelse
…Siger én af de cirka 600 begejstrede medarbejdere fra Frederikssund Kommunes skoler der onsdag hørte James
Nottingham.
- Han sagde ikke noget vi ikke har hørt før, men han formåede at kæde det hele sammen, og gjorde det tydeligt hvad
opgaven er og hvordan vi skaber bedre læring - det var en Jaha-oplevelse, udtaler Morten Jensen fra Falkenborgskolen
og fortsætter:
- Lige nu er det som om lærerværelserne rundt omkring i kommunen summer af den gode oplevelse med James
Nottingham.
James Nottingham, der er verdenskendt oversætter af skoleforskning til brugbar praksis, fortalte den varme formiddag om
målrettet arbejde med børn og unge, så de lærer mest muligt og trives bedst.
Samtidig stod det klart, at det er de professionelle der gør en stor forskel for hvor meget børn kan lære i skolen.
Feedback giver bedre undervisning, fx når lærere og pædagoger filmer eller ser hinandens undervisning, og når ledere
vejleder medarbejdere med fokus på børnenes læring.
Det der har størst virkning på motivation og læring er dog klart, at børn og unge selv bliver bevidste om hvad de skal nå,
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og hvordan de kommer derhen.
Lærere skal på forhånd fortælle hvilke krav der er til en opgave, så børnene selv kan se, hvor langt de er nået, og hvad der
kendetegner den gode opgave. Samtidig skal lærerne bruge test til at måle elevernes fremskridt, da fokus på fremskridt
gavner alle – også de dygtigste.
Meget kan øves med tre enkle spørgsmål, som børn og unge bør kunne svare på:
1.Hvad er mit mål?
2.Hvad har jeg gjort indtil nu?
3.Hvad er det næste, jeg skal gøre?
Målene bør være lige så tydelige som grebene på en klatrevæg, mens fantasien gerne må sprudle på vejen til målet.
Skolechef Ulla Olin fortæller:
- Formiddagen var en fantastisk inspirerende start på det nye skoleår, og der kan nu tages fat med meget energi og
professionel stolthed i forhold til målet om at gøre det bedste for alle børn og unge. Vi har i det kommende skoleår en
massiv uddannelsesindsats som sætter fokus på folkeskolereform, fagligt løft for alle børn, bevægelse og trivsel.
Bliv frivillig i Klub Stjerneskud
Kunne du tænke dig at gøre en forskel for nogen af kommunens bogere med nedsat funktionsevne? Så har du chancen
nu, for vi leder efter frivillige som vil give en hånd med i Klub Stjerneskud, der er vores aktivitets- og fritidstilbud på
området.
Klubben med cirka 70 medlemmer er beliggende på Lundebjergvej 76 i Frederikssund, og har åbent mandag, onsdag,
torsdag, udvalgte fredage og én lørdag om måneden.
Det er til aktiviteterne om lørdagen i tidsrummet fra kl. 9 til kl. 16 vi godt kunne bruge et par frivillige pr. weekend - og på
længere sigt forventer vi også at bruge frivillige på hverdags klubaftener.
Udflugt og læring
Lørdagsaktiviteter vil som udgangspunkt være udflugter, fx. til Den Blå Planet, ZOO, fisketur, Shopping og Kanalrundfart.
Som frivillig vil du få dækket udgifter til fortæring, transport og indgang.
Desuden inviteres alle frivillige tre gange årligt til dialogmøder omkring aktuelle emner der kan være relevant for det
frivillige arbejde i Klub Stjerneskud.
Lyder det som noget for dig, og er du over 18 år, så er du velkommen til informationsmødet som afholdes tirsdag den 23.
september 2014 kl. 18.30 i Klub Stjerneskud, Lundebjergvej 76, 3600 Frederikssund.
Tilmelding til mødet til funktionsleder Jørgen Carstensen på 51 22 39 80 eller jcars@frederikssund.dk.
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11 Vejsyn på Bredagervej og Pagteroldvej
Der afholdes vejsyn på den private fællesvej Bredagervej, på strækningen fra Pagteroldvej til Ordrupholmsvej, samt på
den del af Pagteroldvej som er privat fællesvej, dvs. fra sidevejen som fører til Pagteroldvej 5A-D, og hen til svinget hvor
den møder Bredagervej.
Vejsynet afholdes onsdag den 27. august 2014 kl. 14.00 i medfør af § 14, jf. § 17, stk. 1-5 i privatvejsloven (Lov nr. 1537 af
21. december 2010 om private fællesveje).
Enhver der mener at have vejret til vejen, eller som i øvrigt måtte være forpligtet til at deltage i vedligeholdelsen, kan give
møde, og fremsætte sine synspunkter.
Mødested: ved Ordrupholmsvejs udmunding i Bredagervej.
Grundejere der efter kommunens oplysninger har vejret til strækningen, er indkaldt ved brev.
Grundejere der møder til vejsynet på baggrund af denne annonce, bedes så vidt muligt medbringe dokumentation for
vejretten.
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11 Skal du være forældre...
og vil du vide mere om spædbarnets forunderlige verden, og alt det et nyfødt barn formår? Så meld dig til "Klar til barn".
Du skal heller ikke snyde dig selv for kurset hvis du kan nikke ja til én eller flere af følgende situationer:
•Du vil lære noget om, hvordan man kan være sammen med barnet på en god måde?
•Du måske er usikker over at skulle være forældre?
•Du vil lære hvordan du tackler situationer hvor det hele er ved at tage magten fra dig?
Næste kursus starter den 3. september 2014 kl. 17.1100 – 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.
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11 Oplever du tegn på angst eller depression?
Deltag i et gratis kursus, hvor du bliver præsenteret for redskaber, der er udviklet til at håndtere symptomer på angst og
depression og de problemer, det typisk medfører i hverdagen.
Lær at tackle angst og depression
Vi arbejder blandt andet med emner som bedre kommunikation, forebyggelsesstrategier, håndtering af træthed,
problemløsning, samarbejde med sundhedsvæsnet og fysisk aktivitets betydning for humøret.
Instruktørerne på kurset har angst og depression tæt inde på livet og kender selv til de udfordringer, det kan give.
Holdet mødes syv gange á 2½ time på Østergården, Frederiksborgvej 8 i Frederikssund.
Første gang er mandag den 8. september 2014 fra kl. 10.00 til 12.30. Det er gratis at deltage.
Kurset kan ikke erstatte konsultation hos læge eller psykolog.
Yderligere oplysninger og tilmelding
Kontakt sundhedskonsulent Kristine Z. Mortensen på mail kzmor@frederikssund.dk eller telefon 21 13 44 75, hvis du har
brug for flere oplysninger eller vil tilmelde dig.
Hvis du ønsker at deltage, bliver du indkaldt til en visiterende samtale.
Læs mere på www.frederikssund.dk/angstogdepression.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning.
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12 Tid til jazz i Snake City
Torsdag den 21. august går det løs igen. Her tager Slangerup hul på årets Snake City Jazz Festival, der er den ottende i
rækken siden debuten i 2007.
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Som noget nyt starter festivalen i år faktisk allerede onsdag aften med såkaldt "tyvstartsjazz". Her optræder "Blå Mandag
Jazzband" nemlig for byens borgere og sponsorerne ved en såkaldt House Warming i festivalteltet på Cirkuspladsen.
Herefter følger 15 arrangementer, primært koncentreret omkring festivalteltet, men også biblioteket, Slangerup Kirke,
Slangerup Bio og Skjalm Hvide lægger rammer til koncerter i år.
Ud over koncerterne der kræver billet er der også en række gratis arrangementer, som får hele bymidten af Slangerup til
at syde. Således er der fx Børnestreetparade fredag fra kl. 12 til 13, med officiel åbning på Rådhusscenen kl. 13, og
efterfølgende koncerter. Snyd heller ikke dig selv for markedsdagen lørdag med masser af stande i hele Kongensgade,
Jazzparader hele dagen, og masser af musik i gadeplan. Det hele starter lørdag kl. 8 med stort gratis morgenbord og
musik leveret af bandet "PlusFore".
Biblioteksjazz og NemID
PlusFore spiller som optakt til festivalen også på Slangerup Bibliotek torsdag den 21. august kl. 15.00 til 17.00.
PlusFore er et lille band, der sætter en ære i at tolke de dejlige gamle jazz ballader og souls, hvilket de gør med en følelse
der rammer de fleste, ligesom deres spil er præget af intensitet og dynamisk variation.

Plus Fore består af Jan Eirup (piano), Manne Drasbeck (bas & vokal), Poul-Erik Waltz (trommer) og Stefan G. Rasmussen
(saxofon & vokal).
Der er gratis adgang til koncerten og tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op og nyd et par timer med glad jazzmusik!
Til markedsdagen lørdag d. 23. august står personale fra Biblioteket samt Borgerservice klar på Kongensgade til at byde
på kaffe, juice og bibliotekscroissanter til en billig penge.
Du kan samtidig få fingrene i Frederikssund Bibliotekernes spritnye program for efteråret '14, og deltager du i vores
programquiz kan du blive den heldige vinder af et Fjordlandskort til en værdi af 500 kr.
Borgerservice vil desuden stå klar til at informere om NemID og Digital Post.
Mere info
Hvis du vil vide mere om årets jazzfestival, så læg vejen forbi festivalens hjemmeside. Her finder du hele programmet,
informationer om priser, muligheder for overnatning og meget mere.
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12 Babycafeer i september
Hvis du er på barsel, og gerne vil møde andre forældre med babyer, så er du velkommen til at deltage i bibliotekernes
babycafeer med din baby.
I september har biblotekernes babycaféer følgende program:

Tirsdag den 2. september kl. 10. 00 til 12.00 på Jægerspris Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 fortæller zoneterapeut Laiff Pedersen om zoneterapi til babyer med kolik og om hvad forældre selv kan
gøre for at reducere ulemperne ved kolikken.
Tirsdag den 2. september kl. 10.00 til 12.00 på Slangerup Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 vil Jeanet Langeskov fortælle om kroppen efter fødslen: Hvad sker der i kroppen fysisk og psykisk?
Hvordan optrænes kroppen efter graviditet og fødsel?
Desuden får du små øvelser, du kan tage med hjem og bruge med det samme.
Tirsdag den 30. september kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek
Kl. 10.00 til 12.00 får vi besøg af John Petersen, som underviser i simpel førstehjælp til babyer og småbørn.
Desuden fortæller han om sikkerhed i hjemmet
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Tirsdag den 30. september kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 er der babysang og bevægelse med Gitte Ziebell. Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær fordi børn
lærer gennem kroppen.
Babysang og bevægelse er en form for musikalsk legestue med sansemotorisk stimulering for de mindste.
Fra kl. 11.00 til 12.00 er der alle steder hyggetid og erfaringsudveksling, i Slangerup desuden besøg af
sundhedsplejersken.
Det er gratis at deltage, men billet til arrangementerne skal bookes via bibliotekernes hjemmeside, eller ved at henvende
sig på det lokale bibliotek.
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12 Forældremøde om handicap og seksualitet
Specielt for forældre til børn og unge med handicap
Mødet afholdes
torsdag den 4. september 2014 kl. 15.30-18.00 i Kulturhuset Elværket
Seksualvejleder Pauline Kreiken vil komme med et oplæg, og der vil blive lejlighed til at diskutere dette i mindre grupper.
Tilmelding senest mandag den 25. august 2014 på www.frederikssund.dk
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til familie@frederikssund.dk.
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13 Unge dykkere renser op
Ungdomsskolens unge dykkere går søndag den 17. august sammen med de lokale fiskere om at rydde op i den lokale
fritidsfiskerhavn på Sydkajen hvis vejret tillader det. De unge dykkere vil systematisk gennemgå havnebassinet og
indsejlingen, og alt hvad der ikke hører til på havets bund vil blive samlet op, hævet, eller markeret for senere hævning.
Dagens program giver mange spændende udfordringer til dykkerne, og deres færdigheder i bl.a. navigation, opdriftskontrol
og samarbejde vil blive sat på prøve, fortæller afdelingsleder ved Ungdomsskolen, Ulrich Mehr.
- Hvad havets bund gemmer vil tiden vise, men ud over de traditionelle genstande som plastikposer, rebstumper,
fiskeforfang og øldåser, gemmer havnen sikkert også på overraskelser, siger han.

Projekt Aware
Oprydningsprojektet er et officiel projekt under den globale non-profit organisation ”Project Aware”, hvis formål er at
beskytte vores have for miljøaffald samt skabe bedre levebetingelse for havets dyreliv.
Verden over samles sportsdykkere i lignende arrangementer for at samle affald sammen på strande og i havene, og
hjælper til med at beskytte sårbare dyrebestande såsom skildpadder og hajer, gennem uddannelse og oplysning til
lokalbefolkning mm.
Frederikssund Ungdomsskole tilbyder hvert år et bredt udbud af dykkerkurser, ture og rejser, og har i år oprettet ”dykning”
som en del af valgfagsprogrammet til folkeskoleelever.
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15 Skuldelev Skole ny idræts- og bevægelsesskole
I overværelse af repræsentanter fra Uddannelsesudvalget og skoleforvaltningen blev Skuldelev Skole på den første
skoledag i det nye skoleår officielt Kosmos-certificeret som Idræts- og bevægelsesskole.
Udnævnelsen blev offentliggjort i forbindelse med skolens traditionelle samling på den første skoledag. Det skete ved at
lektor og koordinator Jesper von Selen fra Videnscentret KOSMOS – som hører til under UCC-syd – overrakte skolen det
officielle diplom som bevis på certificeringen.
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Gymnastiksalen på Skuldelev Skole var fyldt med glade elever, forældre og lærere ved overrækkelsen af diplomet på årets
første skoledag.
Bevægelse helt i top
Over 2½ år har skolens personale været igennem et tre-delt kompetenceudviklingsforløb omkring elevernes motoriske
udvikling og den røde tråd i idrætsundervisningen, omkring bevægelse i undervisningen, og omkring udvikling af en
bevægelseskultur, hvilket betyder at personalets kompetencer i forhold til bevægelsesdelen i den nye skolereform er helt i
top.
Med certificeringen er Skuldelev Skole ikke blevet en elite-idrætsskole, men en skole hvor bevægelse vil blive en naturlig
del af hverdagen med et socialt og personlighedsudviklende sigte.
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19 Bliv røgfri i Kulhuse - ”Kom og Kvit”
Der er størst chance for at blive røgfri, når man bliver bakket op.
Det bliver du på et ”Kom og Kvit” rygestopkursus, hvor du mødes med andre og drøfter forskellige emner om rygestop.
Kurset løber over otte uger, og hvert møde er af to timers varighed fra kl. 11.00 - 13.00.
Tilmeld dig et gratis rygestopkursus i Kulhuse
Vi mødes i Kulhuse Kultur- og Medborgerhus på følgende dage:

Torsdag den 23/10

Torsdag den 30/10

Torsdag den 6/11

Torsdag den 13/11

Torsdag den 20/11

Mandag den 24/11

Torsdag den 4/12

Torsdag den 11/12
Du bliver indbudt til en indledende samtale af ca. en times varighed med rygestopinstruktøren i Kultur og Medborgerhuset.
Tidspunktet aftales ved tilmelding.
Tilmelding hos rygestopinstruktør Rikke Juel på 24 44 60 73 eller rjhan@frederikssund.dk.
Læs mere om rygestop på www.frederikssund.dk/Rygestop.
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20 Move in nature, genoptræning i Ådalen
Sillebro Ådalen har over sommeren været brugt til et forsøg med et nyt genoptræningsprojekt ”Move in Nature” med ti
deltagere og to fysioterapeuter fra Frederikssund Kommunes Træningsenhed.
Projektet er målrettet borgere, hvor hovedparten har fået en ny hofte eller et nyt knæ, og som har brug for lidt mere end de
seks til otte gange træning de i forvejen tilbydes.
Ideen med det nye projekt er at bevægelse, aktivitet og læring i naturen giver et meget bedre resultat end den traditionelle
indendørs genoptræning og at den enkelte deltager hurtigere bliver mindre ’nervøs’ for at færdes udendørs.
- Holddeltagerne har lært at man som nyopereret faktisk kan røre sig meget mere end man umiddelbart tror. Det vigtigste
er at deltagerne skal turde at komme i gang med at skubbe til de forestillinger de har om hvor meget de egentligt kan efter
en knæ- eller hofteoperation.
- Der har været mange personlige sejre undervejs i projektet, fortæller fysioterapeuterne Gitte Kristensen og Anja Volf
Jensen, som længe har kunnet tænke sig at arbejde med genoptræning i naturen og som så det oplagte i at bruge den
nyindviede Ådal til træningen.
- Vi er i den afsluttende del af projektet og har en enkelt gang tilbage og så skal vi i gang med at evaluere projektet. Vi har
benyttet logbøger som vi og deltagerne har skrevet i efter hver mødegang og afhængigt af evalueringsresultatet, må vi se
om det bliver en fast del af genoptrænings tilbuddene i kommunen.
- Den spontane tilbagemelding fra deltagerne har været meget positiv fra starten af, og vi forestiller os på forhånd at Move
in Nature vil kunne bruges på flere forskellige områder, - fortæller Gitte Kristensen, fysioterapeut i træningsenheden.
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Facts om Move in Nature
Move in Nature er en form for patientcentreret behandlings- eller genoptrænings forløb som foregår udendørs, og de
centrale værdier og mål er:
Stærk balance
Kraft i bevægelse
Det uforudsigelige
Det åbne rum
At være med andre
At deltage involveret
At føle sig træt, svedig
At se muligheder og udfordringer
At lege
At udfordre og blive udfordret
At falde uden at kollapse
Overgange i bevægelse
At holde sig oprejst
At føle styrke uden stivhed
Foto: KEJE.
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21 Transportable telte og konstruktioner
Energistyrelsen har de seneste år indskærpet i medier og direkte til landets kommuner at der er krav om byggetilladelse til
offentlige arrangementer, hvor der opsættes transportable telte og konstruktioner.
Krav om byggetilladelse til disse har altid været en betingelse før opsætning, men det har været håndteret forskelligt i
landets forskellige kommuner.
Der er certificeringsordning på vej, som gør at telte og konstruktioner kan opføres uden byggetilladelse. ordningen træder
dog først i kraft 1. januar 2015, så der er stadig krav om byggetilladelse og dermed byggesagsbehandling.
Ud over byggetilladelse kan et arrangement også kræve at der skal indhentes tilladelse fra f.eks. brandmyndigheden. Når
en ansøgning om byggetilladelse er modtaget hos bygningsmyndigheden, videresendes sagen til de relevante enheder i
kommunen som skal give tilladelse.
Tilladelse til arrangementet i forhold til beredskabsloven skal dog indhentes særskilt hos brandmyndigheden.
Der skal foreligge tilladelse fra brandmyndigheden, inden der kan udstedes eventuel byggetilladelse.
Ansøgning skal fremsendes seneste 30 dage før et kommende arrangement.
Hvis du er i tvivl om noget kan du kontakte byggesag@frederikssund.dk
Her kan du se bilag til den kommende certificeringsordning, hvor det også fremgår hvad der kræver byggetilladelse.
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21 Kinesiske udvekslingselever svinger ketsjeren
12 unge drenge og piger fra den kinesiske samarbejdsby Wuxi besøger Frederiksssund, Egedal og Ballerup.
Fra mandag den 25. august til søndag den 31. august vil der blive smashet og tryllet med ketcherne i Ballerup Super
Arena, når cykelarenaen lægger underlag til VM i badminton. Det er dog ikke kun der at fjerboldene vil svæve gennem
luften.
VM-arrangementet betyder at Bycirklen, der er et kommunalt samarbejde mellem de tre kommuner, har inviteret de unge
og tre ledere fra den kinesiske samarbejdsby Wuxi, til Danmark.
- Arrangementet er en direkte udløber af det tætte og gode samarbejde mellem storbyen Wuxi og Bycirklen. Udvekslingen
viser på bedste vis, hvordan vores Kina-samarbejde kan være med til at give kinesiske og danske unge en oplevelse for
livet, siger formand for Bycirklen og borgmester i Egedal Willy Eliasen.
Samarbejdet med Wuxi er eksisteret siden 2007, og det blev i juni måned sidste år forlænget for yderligere en periode.
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Skal bo lokalt og spille miniturnering
De 12 unge kinesere skal bo lokalt hos en række værtsfamilier, der er fundet hos de lokale badmintonklubber i Måløv,
Ølstykke og Frederikssund. Kina-besøget kommer til at byde på en masse spændende aktiviteter, og selvfølgelig en
masse badminton – både med og mod danske unge fra de tre badmintonklubber.
- Klubberne har lagt en masse energi i besøget, og vi har i tæt samarbejde blandt andet arrangeret en mini VM-turnering.
Badmintontræneren Lian Ying Zhang kommer også til at tilbringe en dag sammen de unge. Han er til daglig teknisk træner
for det danske landshold, så det bliver uden tvivl en oplevelse for både de danske og kinesiske badmintonspillere, siger
Willy Eliasen.
Alle er velkomne i Frederikssund Hallen lørdag, kl. 10 -16, hvor man kan se de unge kinesere og danskere træne med
Lian.
Verdensstjernerne skal ses live
Under udvekslingsbesøget bliver der også tid til en sightseeing-tur til København, skoledag i en dansk folkeskole, og
mandag aften er værtsfamilierne og udvekslingsleverne inviteret i Ballerup Super Arena for at overvære verdens bedste
badmintonstjerner, når fjerbolden officielt bliver givet op til VM.
Onsdag den 27. august rejser udvekslingseleverne tilbage til Kina – forhåbentlig med en masse gode minder i bagagen.
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28 Mad til alle tider
Frederikssund Museum, Færgegården inviterer til familiesøndag.
Årets familiesøndag på Færgegården byder på et væld af sanselige oplevelser, når museets have fyldes med herlige dufte
af frugtgrød, æblemost, friske krydderurter, æbleskiver, mad fra jordovn og meget, meget mere.
Tag familien med til en dag fyldt med smagsprøver og aktiviteter: Hvem tør smage på oldemors morgengrød? Og hvem
har ”smørlykke” nok til at kunne forvandle den tykke fløde til smør i museets gammeldags kærne?
Man kan også prøve at presse æbler eller dyste i viden om historisk mad i museets skattejagt.
Gå med på omvisning i museets køkkenhave og få smagsprøver på te lavet af friske krydderurter. Eller tag en frisk sejltur
på fjorden med ”Skarven”.
De mindste kan få en ridetur på pony, mens de voksne lytter til musik ved gruppen ”Trojka”.
Gå også på opdagelse i havens boder, der blandt andet byder på nyslynget honning, friskpresset most, friske krydderurter
og økologisk vin.
Udskriv indbydelse og program for Mad til alle tider
Praktisk:
Hvornår: Søndag den 31. august kl. 12-17
Hvor: Frederikssund Museum, Færgegården
Entré: 40 kr. for voksne. 20 kr. for børn
For yderligere oplysninger kontakt Bente Ottesen, 46 52 13 27 eller knirke04@mail.dk
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28 Havet gemte på overraskelser
Frederikssund Ungdomsskoles unge dykkere var søndag den 17. august gået sammen med den lokale Fritidsfiskerhavn
om at få ryddet op i deres havnebassin.
Og selv regn og ruskende vind kunne ikke tage modet fra de unge dykkere. Efter dykkerbriefing og sikkerhedsinstrukser
blev dykkerne opdelt i grupper som fik tildelt forskellige områder og opgaver, og inden længe begyndte affald at komme op
af havet.
Flasker, dåser, plastikposer, spande, pvc-rør og jern blev samlet op og der blev bl.a. hævet et stort anker med hævesæk.
Dagens store overraskelser blev to pengeskabe, dog kun fyldt med mudder.
På kajen hjælp repræsentanter fra Lystfiskerne til med at bjærge vraggodset og alle morede sig over dagens fangst.
Dykkerne sluttede dagen af med en pølse på den lune grill og alle var enige om at det ikke er sidste gang man deltog i
"skattejagt på havets bund".
Havnens tilstand blev af dykkerne blevet betegnet som meget pæn, da mængden af affald og vraggods er minimal i
forhold til andre havne som de har dykket i. Og nu har skraldemændene og -pigerne ryddet pænt op i krogene.
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28 Introduktion til Digital Post
Borgerservice og bibliotekerne sætter fokus på Digital Post, så alle i kommunen bliver klar til den 1. november 2014, hvor
det bliver obligatorisk for alle borgere at kommunikere digitalt med det offentlige.

Foto: Ulrich Mehr
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Nu har 52,5 % af alle borgere over 15 år i Frederikssund Kommune oprettet en digital postkasse, så vi er på rette kurs.
Vi fortæller dig hvordan du opretter, bruger og indstiller din Digitale Post. Du har også mulighed for at få hjælp til at oprette
Nem-ID og høre mere om mulighederne på borger.dk.
Introduktionerne bliver afholdt på de tre lokalbiblioteker på følgende dage:
Mandag den 8. september kl. 10-12 Slangerup Bibliotek
Torsdag den 18. september kl. 10-12 Skibby Bibliotek
Mandag den 6. oktober k. 10-12 Jægerspris Bibliotek
Mandag den 13. oktober kl. 10-12 Slangerup Bibliotek
Torsdag den 16. oktober kl. 10-12 Skibby Bibliotek
Ved introduktionen vil der være personale tilstede fra såvel Borgerservice som bibliotekerne.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Når det digitale driller - åben IT-café
Alle tirsdage i perioden 2. september til 25. november holder vi åben IT-café kl. 10-12 i Bibliotekssalonen, Jernbanegade i
Frederikssund.
Her står Borgerservice og personale fra biblioteket parat til at hjælpe dig med Digital Post, Nem-ID, borger.dk samt helt
almindelige IT spørgsmål om computere, tablets, download og meget mere.
Bare mød op, da tilmelding er ikke nødvendig.
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28 Ny Udbuds- og indkøbsstrategi for 2014-2017
Byrådet godkendte i sit møde den 27. august 2014 kommunens Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014 til 2017.
Udbuds- og indkøbsstrategien fastlægger de overordnede principper og retningslinjer for udbud samt indkøb af varer og
tjenesteydelser i Frederikssund Kommune. Strategien har dermed til formål at skabe en fælles ramme for det
fremadrettede arbejde med udbud og indkøb.
Strategien omfatter alle former for udbud i forbindelse med køb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver
og gælder for samtlige områder, institutioner m.fl. i Frederikssund Kommune. Selvejende institutioner og § 60
virksomheder er ikke omfattet af strategien.
Det er kommunens overordnede målsætning for udbud og indkøb, at det sker i henhold til at sikre:
• Effektivitet - med lave priser, lave totalomkostninger og brugbare ydelser/løsninger for at sikre, at kommunen handler
bedst og billigst.
• Innovation og kvalitetsudvikling - baseret på nytænkning og markedsmodning med fokus på markedsdialog.
• Bæredygtighed - gennem miljø- og energikrav samt ved at tage et samfundsansvar (CSR) og sociale hensyn, herunder i
form af sociale klausuler og arbejdsklausuler, hvor det giver mening i forhold til ydelsen samt sikre et kædeansvar i forhold
til evt. underleverandører.
Der er overordnet tre fagområder, der varetager udbud:
• Udbud og Kontrakt.
• Byggeriafdelingen.
• Plan, Vej og Miljø.
Frederikssund Kommune ønsker at indgå i et professionelt samarbejde med leverandører, som er værdiskabende for
begge parter. Kommunen har derfor vedtaget et leverandørkodeks, jævnfør bilag 2 til strategien, der gælder for alle indkøb
af varer og tjenesteydelser. Enhver aktuel som potentiel leverandør behandles således med baggrund i principperne om
gennemsigtighed, ligebehandling og ikke-diskrimination.
Frederikssund Kommune ønsker at samarbejde både med små, mellemstore og store leverandører. Udbudsreglerne
udelukker favorisering af lokale leverandører. Alle leverandører får lige adgang til at konkurrere i forbindelse med udbud
via kommunens elektroniske udbudssystem samt information på kommunens hjemmeside.
Frederikssund Kommune vil udnytte sin økonomiske volumen, hvor det er relevant i forhold til ydelsen/indkøbet til positivt
at påvirke og sikre, at leverandørerne gør en aktiv indsats indenfor sociale klausuler, miljø m.m.
Det er vigtigt, at kommunen fremstår som en seriøs og dygtig samarbejdspartner. Det er derfor en forpligtelse for
kommunens institutioner og enheder at anvende indkøbsaftalerne, hvilket også er en forudsætning for at realisere de
potentielle økonomiske gevinster ved udbud.
Se Udbuds- og indkøbsstrategien for yderligere.
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Blå Flag - Fugletur til Eskilsø
Årets sidste naturformidlings tur går til Eskilsø
torsdag den 11. september 2014 kl. 16.00 – 20.00.
Arrangementet er en del af Blå Flag i Frederikssund Kommune.

Eskilsø har et rigt fugleliv på enge og i søer. Fuglene yngler, raster eller er vintergæster.
Her vil biolog Erik Mandrup Jacobsen bl.a. fortælle om:
de fugle vi ser undervejs
trækfugle som passerer forbi øen
pleje af øen
Undervejs serveres en sandwich og sodavand.
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Mødested: Havnen ved Østskov kl. 16.00, følg Skovvejen fra Sønderby, hvorfra der sejles over til øens havn.
Kom derfor i god tid. Der sejles i en mindre båd, og der er redningsvest til alle.
Maks. deltagerantal: 30 personer – tilmelding ved først til mølleprincippet på mail blmog@frederikssund.dk
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Kulturbrag med rim, remser og solskin
Tirsdag den 2. september lød kulturpasbraget, og godt 80 spændte 4. klasses elever fra skoler i Skibbyområdet fik deres
Kulturpas.
Det er 7. gang Kulturpasset udleveres til alle 4. klasser i Frederikssund Kommune.
Og der er tradition for at starte med et brag – en kulturel oplevelse for udvalgte klasser. I år stod den på ”Godmorgen Sol”,
hvor Apollo Teater tog børnene med på en eventyrlig rejse gennem Halfdan Rasmussens univers med rim, remser,
performance og dans.
At det lige netop var en teaterforestilling, der skulle åbne Kulturpassæsonen i år, er Frederikssund Kommunes værtskab
for verdens største børneteaterfestival Aprilfestivalen 19. – 26. april 2015.
Traditionen tro var der også velkomsttaler, og formanden for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard, lagde i sin tale til de nye
Kulturpassere vægt på at de nu er ambassadører for kulturen i Frederikssund Kommune. Han opfordrede desuden
børnene til at tage deres forældre og bedsteforældre med ud og udforske kulturlivet i Frederikssund.
De kommende dage modtager alle kommunens øvrige 4. klasser passet, der åbner døre til en masse sjove, smukke og
spændende oplevelser. Passet viser den store mangfoldighed af steder og muligheder Frederikssund Kommune rummer –
og det er passets intension at vise paletten frem og invitere til at gå på opdagelse.
Passets mange spændende tilbud vidner også om et stort engagement blandt opfindsomme og engagerede
kulturpassteder, som inviterer Kulturpasserne indenfor.

Velkomsttaler fra Kent Poulsen (Pædagogisk Center), Tina Tving Stauning (Frederikssund Børnebibliotekerne) og Morten
Skovgaard (Formand Fritidsudvalget).
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Kulturpasserne viser deres nye pas frem.
Fotos: Kirstine Balslev
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Legat til værdigt trængende
Garvermester J. P. Werdelin og hustrus mindelegat for værdigt trængende personer, uddeles i starten af oktober måned.
Legatet kan søges af personer, der er fyldt 65 år, og som har bopæl inden for den før kommunesammenlægningen pr. 1.
april 1970 gældende kommunegrænse, dvs. Frederikssund Købstad, Udesundby og Bonderup.
Ansøgningsfristen er den 10. september 2014.
Ansøgnningen skal sendes til:
Frederikssund Kommune
Byrådssekretariatet
Torvet 2
3600 Frederikssund
Mrk.: ”Werdelin legatet”
Hent ansøgningsskema til Werdelins legat eller få skemaet ved henvendelse i borgerservice på Frederikssund Rådhus.
Hent ansøgningsskema til Werdelin legat i word.
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Frederikssund lidt mere erhvervsvenlig
Frederikssund Kommune stiger 5 pladser i Dansk Industris årlige undersø-gelse af det lokale erhvervsklima. Flere
initiativer skal forbedre erhvervs-klimaet yderligere.
I Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima stiger Frederikssund fra en placering som nr. 75 i 2013 til
nr. 70 i 2014. Årsagerne til fremgangen skal især findes i virksomhedernes vurdering af den kommu-nale sagsbehandling,
kommunens velfærdsservice og en bedre vurdering af kommunens infrastruktur, mens et fald i vurderingen af kommunens
anvendelse af private leverandører trækker ned.
Borgmester John Schmidt Andersen hæfter sig ved at det – selv om det går den rigtige vej – stadig er meget at arbejde
med:
- Vi har i år sænket dækningsafgiften på erhvervsejendomme, og jeg håber at det lykkes at fjerne den helt i løbet af denne
valgperiode. Vi har desuden arbejdet hårdt for en bedre infrastruktur, ikke mindst en ny broforbindelse og færdiggørel-sen
af Frederikssundmotorvejen. Undersøgelsen viser at erhvervslivet, på trods af stor fremgang på området, stadig
efterspørger bedre infrastruktur, siger John Schmidt Andersen.
At undersøgelsen viser et stort fald i tilfredsheden med kommunens anven-delse af private leverandører kan umiddelbart
undre, da Frederikssund i de senere år har gennemført omfattende udbud af kommunale ydelser. Dansk Industri peger
selv på at kommunen bør forbedre informationen til og dia-logen med virksomhederne, og det er John Schmidt Andersen
enig i:
- Byrådet har for kun en uge siden vedtaget en udbuds- og indkøbsstrategi, hvor dialog med de lokale virksomheder er en
vigtig brik. Og vores erhvervsdirektør og erhvervskoordinator har inviteret alle virksomheder i kommunen til dialogmøder.
Jeg er derfor sikker på at vi kan nå at forbedre os meget inden næste års undersøgelse, siger John Schmidt Andersen.
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Invitation til indvielse af rundkørsel
Ny rundkørsel i krydset Marbækvej / Strandvangen indvies onsdag den 10. september 2014 kl. 14.00 af Tina Tving
Stauning, formand for Teknisk Udvalg.
I 2005 godkendte Frederikssund Byråd "Helheds- og Landskabsplan for Fjordparken og Sydbyen i Frederikssund", som
blandt andet betød at der skulle anlægges en rundkørsel i krydset Marbækvej / Strandvangen.
Krydset Marbækvej / Strandvangen har i mange år fungeret med unormale vigepligtsforhold, idet vigepligten var for de
trafikanter der kom fra syd og skulle ud på Strandvangen.
Efter at byggemodningen af Sydbyen er gennemført, er krydset blevet betydelig mere trafikeret. I løbet af 2016 opstartes
anlæg af Fjordforbindelsen over Roskilde Fjord ved Frederikssund, som forventes at åbne i 2019.
Fra borgere i området har der gennem lang tid været fokus på en fremtidig rundkørsel med bedre trafiksikkerhed og
tryghed.
Den nye rundkørsel er nu anlagt. Der mangler dog beplantningsarbejder, som vil blive udført i løbet af efteråret 2014, samt
asfaltslidlagsarbejder som udføres i sommeren 2015.
Rundkørslen er af trafiksikkerhedsmæssige hensyn udformet med separate cykelstier udenom rundkørslen.
Supercykelstien mod København er koblet på rundkørslen.
Rundkørslen er projekteret af det rådgivende ingeniørfirma MOE A/S fra Søborg og anlagt af Møller & Co. A/S
Entreprenører fra Ringsted. Udformningen af Rundkørslen er godkendt af Nordsjællands Politi.
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Budgettet for anlæg af rundkørslen har været på kr. 4,5 mio.
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Frederikssund Børneteater åbner sæson 2014 - 15
Der er 25 forestillinger i løbet af efterår og vinter, og den første - forestillingen Æble 3-2-1 fra teatret Gazart - opføres på
Elværket den 15. september.
Læs om forestillingerne på www.frederikssund-borneteater.dk hvor du også kan bestille, betale og printe billetter.
Se pressemeddelelse fra Frederikssund Børneteater.
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Høring Budget 2015 - 2018
Økonomiudvalget har den 4. september udarbejdet forslag til budget 2015-2018, som nu udsendes i høring.
Se det samlede høringsmateriale for budget 2015-2018.

Samlet høringsmateriale
Bilag: Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)
Høringsperiode og afgivelse af høringssvar:
Budgetforslaget udsendes i høring fra den 8. september til den 24. september kl. 12:00
Høringssvar kan mailes til oekonomi@frederikssund.dk, eller
Frederikssund kommune
Att. Økonomi
Torvet 2
3600 Frederikssund
Informationsmøde:
Ønsker du en gennemgang af budgetforslaget, inviteres du til at deltage i et informationsmøde tirsdag den 16. september
kl. 19:00.
Mødet afholdes på:
Falkenborgskolen
Ved Kirken 1
3600 Frederikssund
Tilmelding til arrangementet senest den 14. september, via blanketten www.frederikssund.dk/tilmelding
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16 Lever du med kroniske smerter?
Måske har du brug for redskaber der kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag, så det er dig og ikke smerterne som tager
styringen.
Du kan deltage på kurset "Lær at tackle kroniske smerter", der starter torsdag den 9. oktober fra kl. 13.00 – 15.30. Det
strækker sig over seks gange og foregår på De Tre Ege i Jægerspris.
Instruktørerne lever selv med kroniske smerter, og har dermed personligt kendskab til de udfordringer som det fører med
sig.
Kurset henvender sig til borgere over 18 år som lider af kroniske smerter, og til deres pårørende.
For at deltage skal du kontakte sundhedskonsulent Kristine Mortensen på 21 13 44 75 eller kzmor@frederikssund.dk
Du kan læse mere på www.frederikssund.dk/smerter
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18 Pædagogisk Markedsplads – Levende evaluering
Den pædagogiske markedsplads giver igen mulighed for dialog i øjenhøjde.
For andet år i træk åbnede dørene til den pædagogiske markedsplads på Frederikssund Gymnasium.
Pædagoger, dagplejere, husråd, forældrebestyrelser og politikere samledes til evaluering af læreplanerne i øjenhøjde.
Gymnasiets gange var prydet af flotte stande, som institutioner på 0–6 års området i Frederikssund Kommune havde
lavet.
Sidste år startede en ny tradition, og den 17. september 2014 åbnede dørene for anden gang. 550 fagfolk deltog i Den
Pædagogiske Markedsplads.
Efter en velkomst af Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget, var der mulighed for at
udforske standene, hvor man både kunne se, røre og læse om de initiativer institutionerne har taget i forbindelse med
læreplanerne.
Alt fra OL i dagplejen til en kæmpe papmache kylling, var til at finde på markedspladsen.
Der blev også afholdt en masse workshops i løbet af aftenen. Der var blandt andet mulighed for at prøve et såkaldt
formspil hvor nogle pædagoger spillede et skuespil, og publikum kunne byde ind med deres pædagogiske erfaringer og
løse den opsatte konflikt.
Der var stor enighed fra personalet i institutionerne om at den pædagogiske markedsplads er en god måde at evaluere
lærerplanerne på, i stedet for kun at aflevere en rapport.
Både politikere og personalet i institutionerne var enige om at dialog i øjenhøjde er meget vigtigt, og giver en bedre
forståelse af det arbejde der laves i praksis.

27

Billeder og tekst: Kirstine Balslev
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19 Målrettet indsats skal gøre de unge klar til digital post
Tablets, smartphones og sociale medier er hverdagskost for danske unge. Men hvor flere af dem surfer nettet tyndt
adskillige gange dagligt, er de ikke nødvendigvis klar til kommunikation med det offentlige online.
De unges tilmelding til Digital Post ligger under gennemsnittet, og de må endda se sig slået af deres bedsteforældre.
SU og boligstøtte vedkommer de unge
Digital Post ruller ud den 1. november, men det er endnu ikke alle der ved hvad det indebærer. Særligt de unge har
overraskende nok brug for en hjælpende hånd.
Selvom danske unge er opvokset i en digital tidsalder, halter de nemlig bagud når det kommer til digital kommunikation
med det offentlige. Indsatsen med at få de ældre gjort klar til den digitale virkelighed suppleres nu af en særlig indsats
målrettet de unge for at få dem engageret i digital post, inden det bliver obligatorisk.
- Blandt de unge er der nok en opfattelse af at spørgsmålet om digital post ikke er relevant for dem, da de ikke har haft så
mange anledninger til kommunikation med det offentlige. Men fra 1. november bliver mere og mere post fra det offentlige
digitalt, og så er det vigtigt at de unge er med, så de ikke går glip af vigtige meddelelser om fx indkaldelse til undersøgelse
på sygehuset, SU eller boligstøtte, siger Louise Palludan Kampmann, der er teamleder i Digitaliseringsstyrelsen.
De unge mod de ældre
"Er du mere digital end en 65-årig?” er navnet på et af elementerne i Digitaliseringsstyrelsens indsats målrettet de 15-24årige.
Spørgsmålet er ment som en provokation til de unge, som nok selv tror at de kan svare ’JA!’. Gennem en digital quiz, hvor
der dystes i digital kunnen mod borgere over 65 år, kan de unge få kontant svar på spørgsmålet, og blive ledt videre til
borger.dk hvor de kan tilmelde sig.
- Ideen med quizzen er at illustrere paradokset i at de unge kan være nok så digitale i deres liv, men altså ikke når det
gælder kommunikationen med det offentlige hvor de får baghjul af de ældre, siger Louise Palludan Kampmann.
Danskere der er uden for aldersgruppen 15-24 år, er også velkomne til at tage quizzen og måle deres digitale kunnen.
Indsatsen løber frem mod den 1. november, hvor alle danskere der ikke er fritaget, automatisk begynder at modtage digital
post fra det offentlige.

2014 9

23 Babycaféer i oktober 2014
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 7. oktober kl. 10-12 Jægerspris Bibliotek
Kl. 10-11 vil Jeanet Langeskov fortælle om kroppen efter fødslen: Hvad sker der i kroppen fysisk og psykisk? Hvordan
optrænes kroppen efter graviditet og fødsel?
Desuden får du små øvelser du kan tage med hjem og bruge med det samme.
Tirsdag den 7. oktober kl. 10-12 Slangerup Bibliotek
Kl. 10-11 fortæller Susan Weber fortæller om sine erfaringer med "kranio-sakral terapi" til babyer, blandt andet i
forbindelse med kolik og fordøjelsesproblemer.
Mange børn udsættes for klem og vrid under fødslen med ubalancer til følge.
Tirsdag den 28. oktober kl. 10-12 på Skibby Bibliotek
Kl. 10-11 fortæller Susan Weber fortæller om sine erfaringer med "kranio-sakral terapi" til babyer, blandt andet i
forbindelse med kolik og fordøjelsesproblemer.
Mange børn udsættes for klem og vrid under fødslen med ubalancer til følge.
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Tirsdag den 28. oktober kl. 10-12 på Frederikssund Bibliotek
Kl. 10-11 fortæller Laiff Pedersen om zoneterapi til babyer, hvor zoneterapien bl.a. kan være en god hjælp til at genoprette
eller styrke babys helbred generelt.
Hør om Elenas erfaringer bl.a. i forbindelse med kolik, fordøjelsesproblemer eller gentagne infektioner. Der bliver tid til
både spørgsmål og demonstration af zoneterapien.
Fra kl. 11-12 er der alle steder hyggetid og erfaringsudveksling, i Slangerup desuden besøg af sundhedsplejersken.
Det er gratis at deltage, men billet til arrangementerne skal bookes via bibliotekernes hjemmeside, eller ved henvendelse
på det lokale bibliotek.
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23 Mød forfatteren Sissel-Jo Gazan
Frederikssund Bibliotekerne inviterer til inspirationsaften tirsdag den 30. september kl. 19.00 i Kulturhuset Rejsestalden,
Hovedgaden 29 A i Jægerspris.
Aftenen er især for deltagere i læseklubber, men alle er velkomne.
Kl. 19-20 er der litteraturcafé med mulighed for at snakke med andre læsere, deltagere i læseklubber og bibliotekarerne.
Desuden er der mulighed for at få tips og inspiration til gode læseoplevelser, se de nyeste bøger samt få
inspirationsfoldere med hjem.
Kl. 20-21.30 vil forfatter Sissel-Jo Gazan fortælle om sit forfatterskab.
Sissel-Jo Gazan er født i 1973 og er uddannet biolog med speciale i dinosaurer. Sissel-Jo Gazan debuterede som forfatter
i 1995 med romanen ”Når man kysser i august”, men det er især med sine to seneste anmelder roste spændingsromaner
”Dinosaurens fjer” og ”Svalens graf”, at hun for alvor har slået sit navn fast.
I disse romaner formår hun at kæde sin viden som biolog sammen med hendes evne til at skrive romaner, og med emner
som fortidsøgler, globale vacciner, kærlighed og familiehemmeligheder, har hun skabt et univers, der på én gang er
spændende, vidende og meget underholdende.
Sissel-Jo Gazan modtog i foråret Læsernes Bogpris 2014, for sin seneste roman ”Svalens graf”.
Bag ”Læsernes Bogpris”, der uddeles årligt, står Danmarks Biblioteksforening, Berlingske og de danske folkebiblioteker.
Men hvem der skal modtage prisen afgøres suverænt af den størst tænkelige ekspertgruppe, nemlig landets læsere, der
stemmer blandt de nominerede.
Billetter til denne aften koster 50 kr., og kan købes via bibliotekernes hjemmeside eller ved fremmøde på dit bibliotek.
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23 Vær med når vi indvier Miljøautomaten

Tirsdag den 30. september klokken 11.00 indvier Frederikssund Kommune "Miljøautomaten" i SuperBrugsen i Slangerup.
Miljøminister Kirsten Brosbøl (A) er inviteret, og det er du også.
Første i landet
Borgere i Slangerup bliver de første i landet der kan aflevere deres elektronikaffald i det lokale supermarked. Kommunen
stiller nemlig nu en automat op hvor borgerne kan komme af med alle de brugte småting der har været strøm i: Batterier,
glødepærer, elsparepærer, lysstofrør og alle de dimser og devices fra vores hverdag der blinker og laver lyde.
- Vi gør det fordi det skal være nemt for borgerne at komme af med det her affald, og fordi det er godt for miljøet at vi får
pillet det farlige affald ud og genanvendt ressourcerne, siger Tom Henrik Johansen, der er ansvarlig for projektet i
kommunen.
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Miljøautomaten bliver stillet op som et forsøg SuperBrugsen i Slangerup i samarbejde med affaldsselskabet
Vestforbrænding og Rubæk & Co A/S, virksomheden der producerer Miljøautomaten.
- Vi forventer, at Miljøautomaten vil få flere borgere i Slangerup til at aflevere elektronikaffald. Gør de det, vil vi gerne se
på om vi kan udvide ordningen til hele kommunen, siger Tina Tving Stauning (A), formand for Teknisk udvalg.
Miljøautomaten kommer fra Sverige, hvor den under navnet Samlaren har vundet the Swedish Recycling Award.
Automaten står blandt andet i Göteborg, Malmö og Västerås.
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23 Byrådet satser massivt på udbygningen af Vinge
Privat udviklingsselskab skal bygge 30.000 kvadratmeter i tilknytning til den kommende station i Vinge. Kommunen sikrer
aktiviteter i de 5.500 kvadratmeter.
Planerne for udviklingen af den nye by ved Frederikssund, Vinge, er ved at tage fart. Et privat udviklingsselskab der skal
stå for udbygningen af Vinge, forventes etableret i begyndelsen af 2015.
Udviklingsselskabet som bliver dannet efter udbud i november, skal i første omgang opføre 30.000 kvadratmeter bolig-,
butiks- og erhvervsbyggeri i området omkring den kommende S-togstation.
Og der er stor interesse for både erhvervs- og boligdelen af byggeriet fra private og almene investorer. Så stor at den
andel af byggeriet som kommunen skal garantere for lejen af, er nedjusteret fra tidligere forventet 7.500 til 5.500
kvadratmeter.
Den store interesse for Vinge glæder Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen:
- Jeg er glad for at Byrådet i aften har sagt ja til at sikre aktiviteter i en del af det kommende byggeri i Vinge. Udviklingen i
Vinge skal hovedsageligt finansieres af privat, risikovillig kapital, men det ændrer ikke ved at kommunen også skal
understøtte udviklingen og tage ansvar, siger John Schmidt Andersen.
Byrådet vil på dets næste møde i oktober tage konkret stilling til hvilke funktioner der skal lokaliseres i Vinge, og det
forventes at fritidsfaciliteter og offentlige servicefunktioner som naturligt hører til i en ny by – f.eks. daginstitutioner – vil
indgå som en del af planerne.
Kommunens årlige lejeudgift for de 5.500 kvadratmeter vil være ca. 6 mio. kr., som vil blive indarbejdet i kommunens
budget fra 2016.
Desuden skal kommunen som følge af lovgivningen om kommunernes mulighed for at indgå leje- og leasingaftale
deponere ca. 113 mio. kr., som frigives over de næste 25 år. Deponeringen tages af kommunens kassebeholdning som
over det sidste år gennemsnitligt har været ca. 320 mio. kr.
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24 Bliv klar til Digital Post
Vi nærmer os den 1. november hvor det bliver obligatorisk for alle borgere at kommunikere digitalt med det offentlige.
56,8 pct. er klar
Lige nu har 56,8 % af alle borgere over 15 år i Frederikssund Kommune oprettet en digital postkasse. Så vi er godt på vej,
men der mangler stadig en del tilmeldinger.
Derfor afholdes der fortsat workshops med introduktion til hvordan du kommer i gang med Digital Post. Frem mod den 1.
november bliver der afholdt tre workshops på lokalbibliotekerne:
Mandag den 6. oktober kl. 10 til 12 på Jægerspris Bibliotek
Mandag den 13. oktober kl. 10 til 12 på Slangerup Bibliotek
Torsdag den 16. oktober kl. 10 til 12 på Skibby Bibliotek.
Du kan her få hjælp med at oprette, bruge og indstille din Digitale Post. Du har også mulighed for at få hjælp til at oprette
NemID, og høre mere om mulighederne på borger.dk.
Ved introduktionen vil der være personale tilstede fra såvel Borgerservice som fra Frederikssund Bibliotekerne.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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24 Grethe Olsen løb med årets kulturpris
Det var en synligt bevæget og rørt vinder, der modtog årets kulturpris på 15.000 kr. og en plakette i fortovet ved Langes
Magasin på Østergade i Frederikssund, da hendes navn blev afsløret af formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V)
onsdag eftermiddag.

- Det er fantastisk at stå her sagde Grethe Olsen, efter hun havde sundet sig
lidt, og fortsatte:
- Det er dejligt at få sådan en pris, og det er guld værd at være frivillig og være med i alt det der sker rundt omkring. Det er
fantastisk at få lov at være med når man gider, og få lov at gøre andre glade.
Så sent som sidste år var det Grethe Olsen selv, der som udvalgsformand uddelte prisen til Per Gottlieb fra Jægerspris
Amatør Scene; en opgave hun varetog i 12 år.
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Morten Skovgaard overrækker Grethe Olsen årets kulturpris.
Kultur i børnehøjde
Det var dog ikke så meget på grund af hendes virke som politiker, og formand for kulturen gennem mange år, at
Fritidsudvalget havde valgt Grethe Olsen som modtager af Kulturprisen.
Ud over Grethes politiske aktivitet, har hun været med i Frederikssund Børneteater som formand siden opstarten i 1991.
Børnene i Frederikssund kommune er dog ikke de eneste der nyder godt af Grethes engagement i teaterverdenen, for hun
sidder også i bestyrelsen i Frederikssund Teater, lige som Foreningen Norden i Frederikssund og omegn også har glæde
af hende som formand. Grethe Olsen har altid haft en stor kulturinteresse, og deltaget i foreningslivet.
- Du kom hertil fra Vesterbro i 1981, og havde lidt kulturelle frø med til Frederikssund, indledte Morten Skovgaard sin tale
til hende, og fortsatte.
- Siden den gang har du arbejdet utrætteligt for at holde liv, få det skabt og videreudvikle det kulturelle. Selv i tiden som
formand har du også arbejdet helhjertet som frivillig, og har bakket op om mange arrangementer. Som sådan er det en
stor ære at få lov at overrække netop dig prisen.
Tre nominerede
Ud over den glade prismodtager var yderligere to nomineret til at få Kulturprisen. Det var Claes Wilhelmsen fra
Frederikssund Festival og Slangerup Bio, der begge fik overrakt blomster, og fik stor ros af Fritidsudvalget for deres virke
for det lokale kulturliv.
Morten Skovgaard sagde blandt andet:

- Frederikssund Festivalen er blomstret gevaldigt op de senere år, efter Claes
er kommet til som formand, og det er en kæmpe succes år efter år. Alle nyder at deltage i den fantastiske stemning, og
opleve de store navne. Folk kommer fra nær og fjern for at opleve det. Som sådan er det på alle måder velfortjent at du er
nomineret i dag, sagde Morten Skovgaard, direkte henvendt til Claus Wilhelmsen.
Slangerup Bios nominering begrundede Morten Skovgaard med at biografen er meget andet end en mainstream biograf.
- Man kan se smalle film, komme i seniorklub og mødre gruppe, man kan komme og opleve foredrag og kulturelle
arrangementer, daginstitutioner deltager hos jer, og man kan også have kunstudstillinger. I er en dynamo, som er meget
mere end en biograf. I er samlingspunkt for det kulturelle område i Slangerup, og I er meget velbesøgte.
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Slangerup Bio var også nomineret til årets kulturpris.
Plakette afsløret
Efter talerne, og overrækkelsen af Kulturprisen, var det tid til at afsløre den plakette som alle prismodtagere får i fortovet
ved Langes Magasin på Østergade i Frederikssund.
Det klarede prismodtager og udvalgsformand i fællesskab.

Plaketten i fortovet afsløres.
Herefter blev prisarrangementet rundet af helt i prismodtagerens ånd; med lidt ungdomsteater, leveret af ungdomsgruppen
fra Jægerspris Amatør Scene (JAS). Og dermed blev der spundet en fin sløjfe på arrangementet, da sidste års
prismodtager jo netop var formanden for JAS.
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Ungdomsgruppen fra JAS underholder.
Foto: KEJE.
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25 Certificering til idrætsbørnehuse
Efter mange timers bevægelse, uddannelse og leg med børnene oprandt endelig dagen hvor Børnehusene Fjordtoppen
og Kragebakken officielt kan kalde sig certificerede idrætsbørnehuse. Og inden længe følger Strandstræde, Lærkereden,
Stagetorn og Krabbedam efter, lige som alle dagplejere er certificeret som bevægelsesdagplejere. Alle medarbejdere i de
øvrige 33 børnehuse i kommunen har modtaget en kortere uddannelse i bevægelse som pædagogisk metode og således
har Frederikssund Kommune uddannet i alt ca. 75 dagplejere og 355 medarbejdere i børnehusene i pædagogisk idræt.
Projektet har kostet én million kroner, og Frederikssund Kommune er den første kommune i Danmark der har prioriteret
området så højt, og har sikret at alle ansatte har en uddannelse i bevægelse, og at så mange børnehuse er certificeret.
Alle børn og unge skal trives
Det øgede fokus på bevægelse i kommunens dagtilbud er en direkte udløber af den Børne- og Ungepolitik som Byrådet
vedtog sidste år. Af den fremgår det at alle børn og unge skal trives, og et væsentligt element for at opnå dette er iflg.
formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Riisgaard Schmidt (V) netop sundhed, motion og bevægelse.

- Trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling. Det er noget helt
centralt hele livet igennem – ikke mindst i barnets første år. Men motion og bevægelse er også blevet et centralt element i
vores nye skolereform, hvilket blot understreger vigtigheden af det, og bekræfter at den prioritering vi har foretaget her i
Frederikssund Kommune er helt rigtig, sagde udvalgsformanden bl.a. i sine taler i Børnehuset Fjordtoppen og Børnehuset
Kragebakken i dag.
- Det skaber en rød tråd på det her område, lige fra vuggestuen og op igennem skolen, og derfor var der heller ikke tvivl i
det gamle Opvækst- og uddannelsesudvalg om, at vi skulle prioritere at bruge en million kroner på området.
Sund kost, tovtrækning og balancebane
Ud over Anne-Mette Riisgaard Schmidt deltog Søren Gøtzsche fra Danmark Idrætsforbund i fejringen.
Han roste i sin tale kommunen for at være fremsynet, og turde være så visionær at man siger ”vi vil gerne have alle børn i
bevægelse”.
Søren G¢tzsche fra Dansk Idrætsforbund med certifikatet i glas og ramme.
- Tillykke med det, og tillykke til forældrene og personalet. I vil komme til at få nogle børn med hjem, der faktisk godt kan
balancere op på en stol, op på bordet, op i vindueskarmen, og ud ad vinduet hvis det er åbent, uden at vælte potteplanter.
Og der er mange forældre der vil opleve nye lege, når I kommer hjem.
Søren Gøtzsche afsluttede sin tale med at ønske allermest tillykke til alle børnene, som råbte hurra i kor sammen med
ham. Herefter overrakte han det officielle certifikat til børnehusenes pædagogiske ledere, Trine Enemark Christiansen og
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Susan Salk, samt certifikater til de enkelte medarbejdere som har gennemført uddannelsen.
Overrækkelse af certifikat til Trine Enemark Christiansen, pædagogisk leder i Børnehuset Fjordtoppen.
Kun lige begyndt
Ifølge Trine Enemark Christiansen har det været en rigtig spændende proces, som kun lige er kommet i gang:
- Vi arbejder meget med bevægelse og sansning, og glæder os til at arbejde meget mere med hvordan vi kvalificerer
hverdagen med idræt, leg og bevægelse, og hvad det betyder for at identificere os selv som idrætsinstitution.
Susan Salk sammenlignede uddannelsen med det at få et kørekort:
- Vi har lært at ”køre” men det er først nu vi skal til at øve os og blive rigtig dygtige – det glæder vi os til at arbejde med.
Efter talerne var der sunde snacks, og så blev der dystet i tovtrækning og afprøvet balancebane.

Børnene fik sunde snacks.

Efter overrækkelsen i Fjordtoppen blev der dystet i tovtrækning.
Læs mere om det samlede bevægelsesprojekt.
Foto: KEJE.
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26 Wellnessaften i Frederikssund Svømmehal
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Frederikssund Svømmehal har fokus på afslapning og nydelse når der fredag den 3. oktober 2014, kl. 19 til 21 holdes
wellnessaften.
Så tag din ven eller veninde, kæreste eller ægtefælle med, og kom til wellnessaften hvor hverdagens stress og jag kan
slippes og livet nydes.
På wellnessaftenen bydes der på saunagus, som er ti minutter med duftende olier der kommer på saunaen. Herudover er
der også fodterapi-bane, isvand, the, frisk frugt, stille musik, og stemningsfuld belysning med stearinlys langs
bassinkanten.
Det koster 75 kr. pr. person at deltage. Minimumsalder 18 år.
Der er et begrænset antal billetter, som kan reserveres ved at ringe til Frederikssund Svømmehal på 47 35 11 11 eller ved
at skrive til Svommehallen@frederikssund.dk. Billetterne skal hentes indenfor 24 timer efter bestilling.
Billetsalg slutter den 30. september 2014.
Denne aften er det også muligt at tilkøbe:
Massage til kr. 175,- for 25 min.
Zoneterapi til kr. 150,- for 25 min.
Husk tidsbestilling senest 30. september 2014. Der er begrænset antal tider til massage og zoneterapi.
Frederikssund Svømmehal forbeholder sig ret til ændringer.
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29 Forældremøde om Facebook-fester
De såkaldte åbne Facebook-fester er blevet populære, og popper hele tiden op, også i Frederikssund Kommune. Men
hvordan skal du som forældre forholde dig til dem?
Det spørgsmål vil SSP gerne hjælpe med svaret på, og inviterer derfor til forældremøde for kommunens 7., 8. og 9.
klasses forældre
mandag den 6. oktober kl. 19.00 på Kingoskolen i Slangerup.
Iflg. SSP-konsulent Kjeld Pedersen handler det om at man som forælder forinden festen skal aftale et sæt spilleregler for
at deltage med de unge:
- Må de drikke, og hvis ja, hvor meget? Og kom selv forbi den ”åbne fest” i løbet af aftenen - gerne flere gange, og se
hvorledes den forløber.
- Ved forældremødet vil vi komme med flere konstruktive forslag til hvordan man som forældre kan håndtere udfordringer i
lignende situationer, samt hjælpe forældrene til at være netværk omkring deres børns gøren og laden, fortæller Kjeld
Pedersen. Repræsentanter for Gadeteamet og Natteravnene deltager også.
- Og ellers handler det jo om som forældre at følge med i sine børns planer, også for fritidslivet, og håndtere det derefter.
Det kan man sagtens som forældre, og endnu bedre; hvis man hjælper hinanden, siger SSP-konsulenten.
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30 Fire forslag til budget 2015
De politiske partier i Frederikssund har fire forskellige forslag til budgettet for 2015.
Flertallet, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Borgernes Liste, foreslår blandt andet
større skoledistrikter og halvering af skatten på erhvervsejendomme.
Da fristen for at fremsende ændringsforslag til kommunens budget for 2015-2018 udløb natten mellem fredag og lørdag,
var der indkommet fire ændringsforslag: Et fra Enhedslisten, et fra Socialistisk Folkeparti, et fra Socialdemokratiet og et fra
flertallet, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Borgernes Liste.
Flertalsgruppen ønsker at skærpe kommunens erhvervsprofil m.h.t. at få skabt flere jobs ved at afskaffe det kommunale
byggesagsgebyr og ved en halvering af skatten på erhvervsejendomme (dækningsafgift sænkes fra 5 promille til 2,5
promille).
På skoleområdet bruger partierne 3,2 mio. kr., stigende til 7,9 mio. kr. fra 2016, på at fjerne en påtænkt udvidelse af
lærernes undervisningstid. Desuden indeholder ændringsforslaget en ny skolestruktur med færre skoledistrik-ter, og
indførelse af en demografibaseret budgetmodel, som skal medføre mindre udgifter på 1,5 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr.
årligt når den er fuldt indfaset i 2016.
Budgetforslaget fra 1. behandlingen indeholdt anlægsudgifter for ca. 150 mio. kr. i 2015. Flertallets ændringsforslag
ændrer ikke ved disse, men til gengæld reduceres enkelte anlæg i 2016-2018 for at finansiere en renovering af
kommunens svømmehaller i 2016 og 2017 for i alt 17 mio. kr.
- Vi har haft et fint og konstruktivt forhandlingsforløb, men i sidste ende var det desværre ikke muligt at få enderne til at
mødes. Det stod hurtigt klart at Enhedslisten ikke ønskede at være med, og til allersidst måtte jeg også konstatere at vi
ikke kunne nå helt i mål med Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Det ændrer dog ikke ved at jeg fortsat vil
arbejde hen imod det brede samarbejde om alle væsentlige spørgsmål, udtaler Borgmester John Schmidt Andersen.
Flertalsgruppens budgetforslag medfører et driftsoverskud på 81 mio. kr. og en kassestyrkelse på 53,9 mio. kr.
Driftsoverskuddet er dog ikke tilstrækkeligt til at finansiere de forventede, fremtidige anlægsinvesteringer, og derfor
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indeholder budgetaftalen også et krav om at kommunens administration i første halvdel af 2015 skal fremkomme med
yderligere effektiviseringsforslag.
Ændringsforslagene til budgettet bliver behandlet i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Byrådet den 8. oktober. Alle fire
ændringsforslag vil være offentligt tilgængelig på kommunen hjemmeside, når dagsordenen til Byrådets møde udsendes
den 2. oktober.
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30 Unge afslutter undervisning i selvudvikling
Støttecenter Spiren som er et særligt tilbud for unge mellem 18 og 25 år, i Socialpsykiatrien har igen haft den glæde at
kunne sætte hue på de fem unge som er blevet "eksperter" i eget liv
De unge der er visiteret og tilknyttet støttecentret, tilbydes blandt andet undervisning i selvudvikling. Her trænes de i at se
deres problemer i et anderledes lys - ud fra det positive livssyn. De unge har deltaget i gruppeforløb, tre timer hver uge
over ni måneder.
Fra venstre: Kian Andersen, Tanja Kiel, Camilla Mortensen og Daniel Christoffersen (fraværende var Casper Jensen).
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30 Aflever dit elektronikaffald i supermarkedet

Tirsdag den 30. september kl. 11.00 kunne formand for Teknisk udvalg, Tina
Tving Stauning (A), indvie den nye miljøautomat i Slangerup til miljøfarligt affald der har været strøm i - fx elpærer,
lysstofrør, batterier, mobiltelefoner og andre små elektronikdimser.
Den er ikke bare den første af sin slags i Frederikssund Kommune men faktisk i hele landet, og skal stå ved SuperBrugsen
som et forsøg indtil videre i seks måneder.
- Jeg er utroligt stolt over at vi i dag kan indvie miljøautomaten i Slangerup, sagde Tina Tving Stauning.
Og hvorfor nu en miljøautomat?
- Jo, fordi det skal være lige så nemt at komme af med de små elektronikdimser der ikke dur mere, som det er at komme
af med flaskerne. Det ligger jo i rygraden på os at de skal ned til genbrug, og sådan kan det også være med
elektronikaffaldet.
Formand for Teknisk udvalg, Tina Tving Stauning (A), indviede miljøautomaten i Slangerup.
Automaten er opstillet i et samarbejde mellem SuperBrugsen i Slangerup, I/S Vestforbrænding, Rubæk & Co. A/S og
Frederikssund Kommune, og er som sagt et forsøg der skal vise om det er en god måde at samle ind på, og om måden
skal udbredes til resten af kommunen - ja, og landet.
- Der har allerede været stor interesse for automaten, så det bliver spændende at se resultaterne, siger Tina Tving
Stauning, der håber at folk kommer til at bruge den meget: Jeg kan næsten ikke andet end tro på Slangerupborgerne tager
godt imod den her automat.
- Det betyder meget for Teknisk udvalg og Frederikssund Kommune at vi går i front på de her miljøting. Det her er jo ikke
kun genbrug, men også noget med at udvise en respekt for det samfund vi har med de knappe ressourcer.
Affald i stedet for rød snor
Der var ikke nogen traditionel rød snor til at markere indvielsen af automaten, men derimod elektronikaffald som
udvalgsformanden fyldte i automaten. Hun blev hurtigt afløst af en skoleklasse fra Slangerup der gik i gang med at fylde
automaten med affald de havde medbragt i bæreposer.
Skoleelever fra Slangerup var hurtige til at tage automaten i brug.
Foto: KEJE.
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30 Røde Kors søger frivillige til Vågetjenesten
Ingen skal dø alene
Det er ikke alle som har nogen at dele livets sidste timer med.
Et ord, en varm hånd, en lille historie kan gøre en verden til forskel i en svær tid, uanset om den døende er i sit eget hjem,
på et omsorgscenter eller lignende.
Som frivillig i Vågetjenesten giver du nærvær, ro og tryghed til den døende og eventuelle pårørende. Det er vigtigt at
understrege at du ikke skal erstatte plejepersonalet.
Du bliver tilknyttet den lokale Røde Kors-afdeling i Frederikssund, og indgår i et netværk hvor vi løbende deler erfaringer
og viden. Dit arbejde er frivilligt og ulønnet, og du vil blive tilbudt et kursus inden du starter.
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For at blive en del af Vågetjenesten skal du være ansvarsfuld og psykisk robust.
Vågetjenesten holder Åbent Hus den 8. oktober 2014 kl. 19.00
på Havelse Mølle 14, 3600 Frederikssund.
For eventuelle spørgsmål og tilmelding, skriv til betina_hollesen@jubii.dk. Du er også velkommen til at møde op uden
tilmelding.
Vågetjenesten er blevet til i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Røde Kors Frederikssund.

37

