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Det tegner til nogle spændende festdage i maj
Her halvanden måned før det går løs, tegner der sig et billede af en spændende by-og egnsfest i weekenden den 16.-17. maj
umiddelbart efter jubilæumsdagen den 12. maj.
Der er indmeldt mange aktiviter med musik, optræden, stadepladser og andet, men der er stadig plads til flere der vil være med.
Det er på jubilæumshjemmesiden man tilmelder aktiviteter på torvet, i gaderne, i Bløden og i paraden om lørdagen og i havnen
om søndagen.
Morgenmad med sang
Festligehederne lørdag den 16. maj begynder med morgenbord kl. 9-10 i Jægerspris ved Rejsestalden, i Skibby i bymidten, i
Slangerup på Rådhuspladsen og i Frederikssund på Torvet og i gågaden ved vandkunsten.
Morgenmaden og -kaffen serveres af lokale aktive og sponseres af handlende og Beredskabsforbund.
I forbindelse med morgenmaden 'uropføres' en til lejligheden forfattet sang med lokale kor til at synge for.
Byfesten åbnes med en parade
Når festen midt på dagen samler sig i Frederikssund, sker med en stor åbningsparade som bevæger sig rundt gennem
strøggaderne. Paraden begynder kl. 12 på Kalvøen og slutter samme sted cirka en time efter.
I spidsen går den lokale musikgarde, Frederikssund Street Band (tidligere Jægerspris Garden), og bagefter følger et mix af
deltagere fra ballonskippere til folkedansere, fra linedancere til brydere, fra vikinger til unicyklister, foruden partier med slagord,
hjemmeværn med faner og beredskab med brandbiler. Med flere.
Og der er plads til endnu flere, det bliver paraden bare længere og flottere af. Trænede folk fra det lokale politihjemmeværn sikrer
at paraden afvikles på en god og effektiv måde.
For børn og familer i Bløden
I Bløden samles nogle mere stille aktiviteter med børneteater, børnevikingespil, ponytrækning, brydeopvisning m.m. Vi skal også
have kåret Frederikssunds sødeste hund. Og så er det i Bløden man finder beredskabet og hjemmeværnet med biler, udstyr og
mandskab.
Der vil i Bløden være et picnic-område med boder med mad og udskænkning.
Fest i gaderne
Østergade og dele af Havnegade lukkes for trafik om lørdagen, og FETC-butikkerne i strøggaderne holder åbent til kl. 22.
Foruden at mange butikker selv flytter ud på gaden, er der ind imellem plads til andre boder og stande med oplysning, salg og
udskænkning.
Pladserne i gaderne er forbeholdt foreninger og lignende, medens kommercielle boder er henvist til stadepladserne på Torvet.
Lørdag er jo torvedag. Begge slags stadepladser reserveres via hjemmesidens tilmeldingsformular.
Et særligt indslag bliver et politikertorv hvor alle poltitiske partier er velkomne. I løbet af dagen og aftenen er der tilmeldt en del
andre aktiviteter med underholdning, optræden og musik rundt i gaderne.
På Torvet stilles der en stor mobilscene op, og her er der allerede et fuldt tegnet musikprogram hele dagen og aftenen. Vi skal
høre to orkestre fra Musikskolen, Frederikssund Street Band, Showtime Brass Band, Mainstream All Stars, Frederikssund Big
band, Hill City Band og Ungdomsskolens musicalhold med en koncertversion af Smuk og Dejlig. Alle bands og grupper er stærke
lokale kræfter.
Først på aftenen har FETC engageret Sweethearts til en koncert.
Kl. 22 slutter det, og kort efter er der stort fyrværkeri på havnen arrangeret af FETC.
Havnefest søndag den 17.
Det bliver både til lands, til vands og i luften.
Til lands er der musik og underholdning, boder af alle slags (foreninger og kommercielle), politikertorv, redningsberedskab,
hjemmeværn m.m. Og stadig med plads til flere.
Til vands er der også hjemmeværn og redningsberedskab, og der er bebudet flere spændende gæsteskibe i havnen. Ud for
Nordmolen arrangerer de lokale sejl- og roklubber flere kapsejladser på en bane der kan ses fra land.
Og i luften foregår der om formiddagen en dragekonkurrence ude på Tippen, og om eftermiddagen springes der i faldskærm med
landing samme sted.
Andre søndagsaktiviteter
Medlemmer fra de historiske foreninger står om søndagen for et tilbud om to tre-timers dobbeltture i bus på henholdsvis østsiden
og vestsíden af Fjorden. Turene foregår formiddag og eftermiddag, og kl. 12-13 kan man holde picnic i haven ved Museet
Færgegården som er udgangspunkt for turene.
Den nystiftede kunstnerforening fjordkunst.dk afholder søndag den 17. maj sit første arrangement med åbne atelierdøre.
Bemærk
Ret til ændringer i forhold til det nævnte forbeholdes. Artiklen her skal ikke betragtes som en annoncering af arrangementerne,
det sker senere. Den er blot en orientering om hvordan forberedelserne forløber med eksempler på allerede tilmeldte aktiviteter –
og en oplysning om at man stadig kan nå at melde sig til det meste hvis man har lyst at være med.
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Sidste pæl er rammet ned
På kanten af rigtigt forår blev man på byggepladsen Sillebroen i uge 14 endelig færdige med at ramme
piloteringspæle ned i jorden. Og hermed er det slut med det evindelige bankeri.
Den store rambuk et blevet henvist til en plads i et hjørne hvor den ikke står for meget i vejen – medens
den venter på nye opgaver andre steder.
Og som det ses af dette overbliksbillede, ville der heller ikke være plads til ret mange flere pæle.
De to bygningskomplekser – butikscentret og parkeringshuset – nærmer sig hinanden og indsnævrer
efterhånden det mellemliggende og endnu ubebyggede område.
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Og der monteres videre. Læs efter læs af betonelementer køres ind og løftes på plads.
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Nogle af de sidste funderingsarbejder er nu i gang. Her er en stribe fotos der viser det der snart ikke kan ses.
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Så kom vi så langt, så venter vi bare på betonkanonen...'
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Parkeringshusets facade er ikke helt færdig, men viser allerede sit blivende udseende.
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En byggeplads med mange store maskiner – og enkelte små, som her en fjernstyret tromle.

Og nogle interiørbilleder – det ene med besøg af en butiksindehaver og pressefotograf...
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Endelig et par kig til og fra stationen – som viser at designerne af det ny center spiller op til de idéer der var med
stationsbygningens udformning og muligheden for fremtidige forbindelseslinjer til byen. Her kommer nok en bro over Sillebro Å.

Å
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Livskvalitet og sundhed – vejen til en bedre ældrepleje
Ældreprojektet Livskvalitet og sundhed – vejen til en bedre ældrepleje tog midt i januar fat på projektets tredje år. Det foregik
på Skuldelev Kro med en fællesdag for 'ambassadører' og områdeledere i ældreplejen.
Temaet for dagen var: Hvordan kan vi i fællesskab holde energierne oppe i hverdagen og bevare engagementet, så de gode
idéer fortsat føres ud i livet? Som en af arbejdsmetoderne blev brugt en symbolsk rejse med luftballon.
– Og på den måde fik projektet en flyvende start på sit tredje og sidste år, fortæller projektleder Jette Scheel. – På rejsen besøgte
vi andre 'kongeriger', og vi fik samlet værdifulde indtryk som var værd at gemme.
Glade medarbejdere giver bedre ældrepleje
Projektet blev sat i gang i 2007 efter at kommunen fik i alt 1.562.765 kroner af Velfærdsministeriet til fordeling over et treårigt
forløb.
Den overordnede filosofi i projektet er at velfungerende og glade medarbejdere yder bedre ældrepleje, og at dygtige og
engagerede ledere giver bedre ledelse.
I projektets første år var der især fokus på at indsamle viden om 'det gode liv' og 'den gode arbejdsplads'. Det foregik gennem
fokusgruppeinterview med deltagelse af ældre, pårørende, medarbejdere og ledere. Der blev igangsat en uddannelse af
'ambassadører' for projektet og en kompetenceudvikling til områdelederne.
I andet projektår fortsatte ambassadør- og lederuddannelserne samtidig med at der blev arbejdet videre med idéer og temaer til
det gode liv og den gode arbejdsplads. Idéerne blev samlet i tre hovedindsatsområder som igen førte til formuleringen af tre
pilotprojekter til gennemførelse i år.
Af forskellige grunde er det nu reduceret til to pilotprojekter med temaerne Arbejdsmoral og Sundhed og udvikling. Under det
første tema skal der arbejdes med teambuilding, korpsånd og det at sætte hold. Under det andet tema er der fokus på arbejdet
med trivsel og velvære, egen sundhed – både individuelt og i gruppen.
De frivilliges betydning
Ældreområdet nyder i det daglige godt af en stor indsats som frivillige yder til glæde for de svageste
borgere på plejecentrene. Derfor er gruppen af frivillige også blevet inddraget i projektet, og på et
caféseminar sidste år udarbejdede de frivillige et idékatalog til aktiviteter for de svageste ældre.
I sidste uge blev der på Kulturhuset Elværket afholdt et dialogmøde hvor frivillige, ambassadører og
ledere drøftede samarbejdet om aktiviteter på plejecentrene.
Her blev man enige om at prøve nogle af de mange idéer og forslag af gennem projekter på
plejecentrene Østergården og De Tre Ege.
Det der skal afklares er blandt andet hvilke aktiviteter de svageste ældre efterspørger. – Det er
tilsyneladende ikke de store fællesarrangementer, men derimod aktiviteter med nærvær, små en-til-ensamtaler, en lille tur og lignende, siger Jette Scheel.
– Om et halvt års tid holder vi endnu et cafémøde for at høre om resultaterne og erfaringerne fra de to
plejecentre og finde de bæredygtige idéer der kan bredes ud til alle centrene.
Jette Scheel konstaterer allerede nu at der er sket en markant forbedring af trivslen blandt
medarbejderne og lederne i ældreplejen. – De oplever at de har fundet et fælles grundlag at arbejde
ud fra, og det smitter klart af på plejen, siger projektlederen.
– Arbejdspladserne er blevet mere attraktive, og det er ikke længere så svært at rekruttere nyt
personale. Sygefraværet er begyndt at falde, og ikke mindst de ældre medarbejdere synes at trives
godt, siger Jette Scheel.
Fotos fra dialogmødet med de frivillige i Kulturhuset Elværket. Fotograf Bettina R. Wiegaard,
områdeleder på De Tre Ege.
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Nyt fra Skuldelev Strandpark
Sidste lørdag i marts var medlemmer af Skuldelev Bylaug og Naturværnsforeningen for Skuldelev By, Ås og Strand ude og lave

12

praktisk arbejde på fællesarealet ved Skuldelev Strandpark og på åsen. Arbejdet gjaldt opstillingen af to borde med bænke i
strandparken og en en udsigtsbænk på åsen.
Foreningerne har i fællesskab bekostet og fremstillet bordene og bænkene. Stellet er med venlig hjælp fra Onsved Smeden lavet
af et kraftigt jernskelet, og borde og bænke er forsvarligt gravet ned i jorden og forankret med beton. Så man håber de kan stå i
nogle år.
De to foreninger har villet skabe mere kvalitet i området. I forvejen har Bylauget opsat tre store grille, og der er også indrettet en
bålplads i nærheden.
Strandparken bruges flittigt hele sommeren af både familier, kano- og kajakklubber, spejdere og skolebørn. Området bruges også
til overnatning.
Der ny udstyr til strandparken skal ifølge Lennard Krogh fra Naturværnsforeningen også betragtes som en gave fra de to
foreninger i anledning af Frederikssunds 200-årsjubilæum.
– Og så ser vi i øvrigt frem til at Fjordstien en gang kommer forbi strandparken, siger Lennard Krogh. – Og ikke mindst til at der
på et tidspunkt findes penge på kommunens budget til en ny badebro.

På billedet ses fra venstre Lennard Krogh, formand for Naturværnsforeningen, Niels Pedersen, formand for Skuldelev Bylaug,
Ove Madsen og Allan Jørgensen.
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10 Borger Web-GIS
Hvad er det? Jo, det er 'kælenavnet' for et digitalt kort som er beregnet til borgeres og virksomheders brug, og som er tilgængeligt
via kommunens hjemmeside. GIS står for Geografisk InformationsSystem.
Frederikssund Kommune har netop åbnet for en ny og forbedret version af Borger WebGIS.

For at komme til Borger Web-GIS skal man klikke på ordet KORT på forsiden af hjemmesiden (den røde cirkel på de noget
utydelige billede ovenfor).
Der også en kort webadresse til BorgerWeb-Gis: http://infokort.frederikssund.dk.
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Borgernes brug af Web-GIS
De fleste vil nok finde det interessant at kunne se egen eller andres bolig eller ejendom på de luftfoto som Web-GIS indeholder,
og som er af en langt bedre opløsning end fx Google Earth.
I forhold til bolig eller ejendom har Web-GIS desuden en funktion der hedder Hvad gælder for mig? Her kan man se forskellige
oplysninger om en bestemt ejendom, fx om der er en lokalplan, og hvilket skoledistrikt boligen hører til. Med link til yderligere
information, fx til lokalplanen for ejendommen.
Til Web-GIS hører også en avanceret Sagsbehandler WebGIS-version til brug for den administrative og politiske sagsbehandling.
Den ny Web-GIS hostes internt på kommunens servere, og kortet administreres af en GIS-gruppe der vedligeholder og udvikler
systemet. Har man bemærkninger til Web-GIS-funktionerne og indholdet, kan man sende en mail til GIS-gruppen på
gis@frederikssund.dk.
En mere teknisk vejledning
På den digitale kortside Web-GIS præsenteres en række oplysninger og data knyttet til geografiske lokaliteter.
Kilden til de forskellige data er blandt andet kommunens database med tekniske grundkort med veje, bygninger, adresser m.m.,
Danmarks Miljøportal (data om miljøforhold), Kort & Matrikelstyrelsen (matrikelkort, matrikulære veje, fredskov, forurenede
grunde o.a.) samt andre kilder.
På sidens venstre menubjælke kan man blandt andet
slå temaer til og fra
lave et opslag på en adresse eller matrikel (ADRESSE OPSLAG)
undersøge forhold for en given adresse (HVAD GÆLDER FOR MIG)
Med værktøjerne i øverste menubjælke kan man blandt andet
zoome ind og ud
panorere rundt i kortet
vælge og fravælge elementer i kortet
måle afstande og arealer
printe et kortudsnit
søge efter bynavne
Bemærk at det kun er visse oplysninger der kan ses på startkortet (oversigtskortet). Fx vil bygninger og luftfoto først være synlige
når der er zoomet ind til et vist niveau i kortet (fx 1:10.000 eller 1:5000).
Kommunen tilstræber at oplysningerne på kortene er så aktuelle og fyldestgørende som muligt, men man skal være opmærksom
på at oplysningerne ikke er dagsaktuelle. Størstedelen af temaerne bliver opdateret årligt, matrikeldata og lokalplaner bliver dog
opdateret cirka fire gange årligt.
Kommunen garanterer ikke for fejl og mangler i oplysningerne og påtager sig intet ansvar for fejl. Derfor er kort og data formelt
set kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation.
10 Giv dit bidrag på trafiksikkerheden i kommunen
Sådan lyder opfordringen nu fra Frederikssund Kommune. Administration og konsulenter arbejde for tiden på en plan for
trafiksikkerheden i kommunen, en plan der skal sikre en målrettet indsats for at reducere antallet af trafikulykker.
Til brug herfor skal der laves en kortlægning af trafikulykker og problemsteder. Det er de sidstnævnte steder kommunen har brug
for borgernes hjælp til at finde: Hvor er der problemer, hvor føler borgerne sig utrygge i trafikken?
I uge 16, 17 og 18 kan alle deltage i en spørgeundersøgelse på en særlig hjemmeside (link fra forsiden af kommunens
hjemmeside). Undersøgelsen rummer dels nogle generelle spørgsmål om trafiksikkerhed, dels mulighed for at beskrive de
utrygge veje, stier og kryds og udpege dem på et kort.
Alle der deltager i denne internet-undersøgelse, har mulighed for at være med i lodtrækning om tre gavekort med en værdi af 500
kroner.
Sideløbende med denne undersøgelse deltager elever fra 3. til 10. klasse ude på skolerne i en undersøgelse om steder på deres
skoleveje hvor de føler sig utrygge.
Trafiksikkerhedsplanen skal indeholde en prioriteret liste over forslag til trafiksikkerhedsprojekter. Planen forventes sendt i høring
efter sommerferien.
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10 Trekantet friareal midt i kommunen beplantet
Et mindre, trekantet friområde omtrent midt i kommunen, beliggende mellem J.F.Willumsensvej og Færgevej ved tilkørslen fra
Frederikssund-siden til Kronprins Frederiks Bro, er netop blevet beplantet efter en plan der nøje er tilpasset stedet.
Der har tidligere ligget en benzintank på grunden, og den går da også stadig under betegnelsen "Shellgrunden". Jorden er
forurenet, og blandt andet derfor bliver der ikke plantet noget med spiselige frugter.
For beplantningsplanen står arkitekt Lene Møller, Jægerspris. Beplantningen er sammensat, så den med løv og blomstring m.m.
understreger årstidernes skiften. Planterne i rækkerne består af lave og krybende buske med enkelte overstandere
(enkeltstående træer). Græsset mellem rækkerne kan slås med maskine, og beplantningen kan holdes med beskæringer hvert
andet år.
De lave planter er blandt andet Rosa virginiana, mariebær, fjeldribs, blodribs, krybende pil, rosmarinpil og kornel.

Ifølge Lene Møller er orienteringen af rækkerne valgt meget bevidst for at give bilisterne på de to veje mulighed for afvekslende
kig ind gennem beplantningen når de holder for rødt eller langsomt kører forbi i en kø.
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Træerne er placeret så de ikke tager udsigten til fjorden fra boligerne på Færgevej.

Foto: Morten Ledet, tegning: Lene Møller
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10 Forskningens Døgn 2009: Utopi, Ritualer og Fordomme
Forskningens Døgn i Frederikssund den 23. og 24. april 2009:
Kulturhuset Elværket, Kunsthøjskolen Thorstedlund og Frederikssund Bibliotekerne er igen i år gået sammen om at huse og
sammensætte et program for Forskningens Døgn. Samtidig præsenteres tre forskere inden for henholdsvis kunst, ritualer og
Kina.
Se folder om Forskningens Døgn i Frederikssund.
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Utopien i kunsten
Museumsinspektør Marie Laurberg fra ARKEN, Museum for Moderne Kunst, besøger torsdag den 23. april kl. 10 Kunsthøjskolen
Thorstedlund.
Med udgangspunkt i Qiu Anxiongs værker (se ovenfor) taler Marie Laurberg om hvilken betydning utopien har haft for kunsten
gennem tiden.
Qiu Anxiong er én af mange samtidskunstnere der i dag tager utopien - forestillingen om det perfekte samfund - op til
overvejelse. I et væld af genrer og fra forskellige vinkler giver kunstnerne både optimistiske og kritiske bud på hvordan vores
fælles virkelighed ser ud. Kunstnerne spørger til hvilke drømme vi kan formulere for fremtiden.

Hvorfor udfører mennesket magiske ritualer?
Lektor ph.d. Jesper Sørensen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier ved Syddansk Universitet, kan høres torsdag
den 23. april kl. 19.30 i Kulturhuset Elværket.
Forestillingen om at man ved rituelle handlinger kan påvirke den omgivende verden, er udbredt i alle verdens kulturer. Hvad
enten det drejer sig om at sikre en stor høst, mange børn eller undgå sygdomme og uheld, så synes der at være bestemte
ritualer der betragtes som effektive. Men hvorfor?
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Billeder af Kina
Post.doc, ph.d. Bent Nielsen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, kan man møde fredag den
24. april kl. 16 på Frederikssund Bibliotek.
Der eksisterer fortsat et billede af en kultur som i århundreder eksisterede i isolation og selvtilstrækkelighed bag den store mur.
De fleste har en klar holdning til landet; og denne holdning er baseret på hvad de har hørt. I foredraget vil Bent Nielsen forsøge at
vise et billede af det moderne Kina tættere på de billeder mange kinesere har sig af sig selv, deres land og deres kultur.
Forskningens Døgn
Der er fri entré til alle arrangementer i Forskningens Døgn som er et årligt tilbagevende 'udstillingsvindue' hvor forskere inden for
alle discipliner formidler deres forskning.
Den lokale gruppe bag Forskningen Døgn er højskoleforstander Dan Mølgaard, elværksbestyrer Eskild Marcussen og bibliotekar
Jesper Dalmose.
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14 Sol, søndenvind og snart sommer – Sommerflid søsættes
– Med et formidabelt påskevejr bag os er Museet Færgegårdens gode museumsskib Sommerflid nu klar til at blive søsat,
fortæller Niels Nielsen fra bådelaugets bestyrelse.
Sommerflids besætning står klar med med et nymalet og klargjort skib og venter kun
på at kranen svinger skibet ud i dets rette element. Det sker på Kignæs Havn lørdag
den 18. april kl. 9.
– Læg en tidlig morgentur forbi inden lørdagsindkøbene og se om skuden igen i år vil
holde sig flydende, siger Niels Nielsen.
– Alle er velkomne til at kikke med.
Sommerflid ejes af Museet Færgegården, og driften varetages af en forening der
udgør et skibslaug. Man kan blive medlem af foreningen og efter nærmere
bestemmelser få lov at bruge skibet.
Læs mere om skibet og foreningen på Sommerflids egen hjemmeside.
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16 Åbent Hus på Haldor Topsøes katalysatorfabrik

Åbent hus hos Haldor Topsøe A/S på Linderupvej i Frederikssund torsdag den 14. maj kl.
17-19.30 med præsentation af katalysatorfabrikken og rundvisning.
Topsøe vil gerne være med til at fejre Frederikssunds 200-års købstadsjubilæum og holder
derfor åbent hus for interesserede.
Katalysatorfabrikken er med sine 675 medarbejdere den største privatejede virksomhed i
Frederikssund. To tredjedele af fabrikkens medarbejdere kommer fra Frederikssund
Kommune, og der er familier hvor både anden og tredje generation arbejder i
virksomheden.
Tilmelding på visittopsoe@topsoe.dk inden den 1. maj.
Luftfoto: Haldor Topsøe
Billede fra sidste års rundvisning hvor Thomas Sørensen var en af rundviserne. Foto:
Morten Ledet
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17 Sillebroen omkring påske
Aktuel panorerings-status for hvordan butikscenter-delen vokser frem i retning mod parkeringshuset hvorfra billederne er
fotograferet
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Og en panorering inden døre fotograferet fra cirka midtvejs i fløjen mod Nygade set fra øst over syd mod vest.
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Og oversigtsplanen med placering af skillevægge m.v. står klar op ad en søjle.

På det nordøstlige hjørne af parkeringshuset fortsætter forberedelserne til støbning af dæk med udskæring af plader (foregår
med motorsav) og binding af armeringsjern (med et snildt stykke håndværktøj der laver ståltrådsbindinger). Nederst samme sted
et par dage efter.
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Fundamentarbejdet i rundingen mod rundkørslen skrider frem – set fra jordhøjde og oppefra.
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Et trappefag sænkes ned i trapperummet. Kranføreren kan ikke selv se hvad der foregår, men manøvrerer forsigtigt det store
emne dirigeret per radio af en af de tre montører – som med planker, hænder og koben hjælper faget på plads i hullet. Trappen
tages i brug endnu før kranens løft ophører.
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Her følger en serie billeder der viser et motagearbejde af det øverste af en trapperum på øverste plan hvor
penthouselejlighederne skal bygges. Også her dirigeres kranføreren per radio af en af montørerne. Og også her er der en
tegning der hjælper montørerne i arbejdet.
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Og duen – den er der endnu.

Foto: Morten Ledet
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17 Afhentning af effekter til udstillingen Hallo Frederikssund
Museet Færgegården åbner den 26. april sin særudstilling i anledning af købstadsjubilæet. En lille måneds tid forinden var
museumsleder Mette Kia Krabbe Meyer rundt for at hente nogle historiske effekter som museet skal låne til sin udstilling.
Først gik turen til Slangerup Lokalhistoriske Arkiv ved det gamle rådhus hvor arkivet har sit eget lille hus.
Her ses hun til venstre sammen med Lis Madsen som er medlem af den lokale historiske forening og frivillig medarbejder på
arkivet. Listen over effekter der skal udlånes til udstillingen, konfereres af.
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Her ses de to i samtale med John Madsen hvor det diskuteres om det er trommen på bordet eller en yngre model der skal med
på udstillingen. Det besluttes at det er den yngre model der passer bedst til de 1809-effekter som arkivet i øvrigt medgiver til
Færgegårdens særudstilling.
John Madsen er denne dag ellers travlt beskæftiget med at sælge billetter til den lokale historiske forenings forestående tur til
Skåne. Han tager gerne en snak med billetkøberne, men det bliver ikke til så meget, medlemmerne kommer nemlig i en jævn
strøm.

Der er orden i tingene, men ikke meget plads til overs mellem arkivhylderne - som Lis Madsen her demonstrerer.
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En gang i det lokalhistoriske arkiv rummer en stribe små udstillingsmontrer.

Dagen for besøget på Slangerup Lokalhistoriske Arkiv var samtidig første dag for den nyansatte arkivleder Anne-Marie
Jørgensen (siddende ved computeren). Hun er samtidig historielærer på Falkenborgskolen. Her ses hun sammen med Karsten
Lolck fra Frederikssund Bibliotekerne som hjælper den ny kollega på plads. De lokalhistoriske arkiver hører under bibliotekerne.
Arkivlederstillingen er kun knap og nap en tredjedel af en fuldtidsstilling. Arkivet drives desuden med en stor portion frivilligt
arbejde fra historisk interesserede borgere der hjælper med registrering af de effekter arkivet får indleveret, og andre
forefaldende opgaver.
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1909
Så kom turen til Sven Asger Nielsen på Thorfinsvej i Frederikssund. Han er nevø af købmandsdatteren Karen som på udstillingen
skal repræsentere tiden for hundrede år siden. Han har en del effekter som har tilhørt Karen.
Mette Kia Krabbe Meyer sidder her med Karens karakterbog. Svens hustru Anna Nielsen hjælper med at vise Karens ting frem.
De fleste af Karens efterladte sager bliver tilbage på køkkenbordet, museumslederen må prioritere stramt og udvælge et mindre
antal sager som skal repræsentere Karen i den montre der er til rådighed.

Foto: Morten Ledet
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17 Jægerspris Slotskoncert
Søndag den 24. maj er der
opera under åben himmel i
Jægerspris Slotspark.
Her kan man
nyde klassiske toner og en
picnic i det grønne med den
smukke slotspark, foråret
og Grevinde Danners og
Frederik den
Syvendes kærligheds- og
jagtslot som stemningsfuld
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kulisse.
Opera-koncerten begynder kl. 15 og slutter kl. 18.
Koncertens program

Gioacchino Rossini (1792-1868): Barberen i Sevilla Ouverture - orkestret

Gioacchino Rossini (1792-1868): Barberen i Sevilla Cavatina: Una voce
poco fa - mezzosopran arie

J.P.E. Hartmann (1805-1900): Liden Kirsten Sverkels romance - tenor arie

Charles Gounod (1818-1893): Faust Prenez mon bras - kvartet

Jerome Kern (1885-1945): Show Boat Can't help lovin that man - sopran
arie og kor

Jerome Kern (1885-1945): Show Boat Ol' man river - bas arie med
mandskor

Giuseppe Verdi (1813-1901): Aida Triumph-march - kor

PAUSE

Niels W. Gade (1817-1890): Elverskud Morgensang - alle

Oluf Ring (1884-1946): Danmark nu blunder den lyse nat Fællessang

Emil Reesen (1887-1964): Farinelli Livets glæder - tenor arie

W. A. Mozart (1756-1791): Cosi fan tutte Prendero quel brunettino - duet

W. A. Mozart (1756-1791): Cosi fan tutte Soave sia il vento - trio

Richard Rodgers (1902-1979): Sound of Music Sound of Music - kor

W. A. Mozart (1756-1791): Tryllefløjten In diesen heiligen Hallen - bas arie

Giuseppe Verdi (1813-1901): Nabucco Slavernes kor - kor

Pietro Mascagni (1863-1945): Cavalleria rusticana Voi lo sapete - sopran arie

Georges Bizet (1838-1875): Carmen Habanera - mezzosopran arie og kor

W. A. Mozart (1756-1791): Don Giovanni Non ti fidar, o misera - kvartet

Giuseppe Verdi (1813-1901): La Traviata Brindisi - tenor, sopran og kor

Carl Nielsen (1865-1931): Maskarade Kehraus - alle
Arrangører og kunstnere
Bag koncerten står en lokal gruppe ildsjæle, Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris og FETC, Frederikssund Erhvervsog TuristCenter samt en længere række sponsorer.
Jægerspris Slotskoncert byder på sangere, musikere, kor og dirigent på et meget højt kunstnerisk niveau. Solisterne er unge,
men allererede succesfulde sangere fra Det Kongelige Teater og DR
Vokalensemblet. Af de 23 orkestermusikere er flertallet fra Det Kongelige Kapel og
DR Symfoniorkestret.
Koncertkoret på over 80 sangere er sammesat af fire kor, heriblandt det kendte
Kammerkoret Camerata, og koncerten ledes og dirigeres af den internationalt
anerkendte Anne Marie Granau.
Musikeksperten Mogens Wenzel Andreasen vil som konferencier guide publikum
gennem programmet.
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Velkommen til picnic
Slotsparken åbner kl. 13, altså to timer før koncerten begynder. Så der er mulighed at
nyde en picnic og komme i stemning op til koncerten i de smukke omgivelser.
Medbring selv tæpper og liggestole.
Picnic kan medbringes eller købes ved forudbestilling. Det er nemlig muligt at bestille picnic-take-aways på forhånd. Under
koncerten kan der købes forfriskninger, blandt andte fra lokale producenter. Der må ikke bruges åben ild i parken, og det er ikke
tilladt at medbringe alkohol. Men øl, vin og vand kan købes på stedet.
Gratis adgang
Deltagelsen i slotskoncerten er gratis. Børn under fem år behøver ikke billet. Der er udstedt 3000 billetter, og de uddeles efter
først til mølle-princippet.
Koncertbilletterne frigives fredag den 24. april ved normal åbningstid følgende steder:
Frederikssund Turistbureau
Kulturhuset Rejsestalden Jægerspris
SuperBest Slangerup
SuperBest Skibby
18 Ny redningslift til Brand- og Redningsberedskabet
Torsdag den 16. april fik Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab overdraget to nye køretøjer på
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brandstationen i Frederikssund. En 32 meter høj redningslift til stationen i Frederikssund og en tanksprøjte til stationen i
Slangerup.
Sidstnævnte blev godt nok allerede præsenteret ved nytårsparolen, men dengang var den ikke bemalet eller apteret med udstyr.
Det er den nu - og køreklar.
Redningsliften erstatter en 18 meter høj traditionel, manuelt betjent efterløberstige som ikke kunne opfylde krav om hurtighed,
fleksibilitet og sikkerhed for brandfolk som for nødstedte.

Den ny redningslift ses her med liften i ikke helt så høje positioner som muligt. Den kraftige blæst på dagen satte nogle
grænser for hvor højt liften måtte løftes, når det som her blot var med det formål at vise den frem.
Der er ført vand op til liften, og der er både en slangevinde til et håndholdt strålerør og flere muligheder for at montere
faste strålerør.
Liften kan både manøvreres oppe fra liften og nedefra via en manøvrepult på brandbilens lad.
Og så blev der flaget i dagens anledning (Dronningens fødselsdag).
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Støtteben skydes ud og løfter i en koordineret og computerstyret procedure liftvognen fri af hjulene (først foran og så
bagved) og op i en vandret position. Automatik sørger i øvrigt for at liften ikke kan manøvreres udad i en position der
vælter vognen.
En 'almindelig' libelle i styrehuset viser også om bilen står i en vandret position.
På liften sidder en vindmåler som styrer den automatik der begrænser liftens højde og udlæg i forhold til vindstyrken.
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Brandmand Kim Lund Sørensen, Slangerup, demonstrerer faciliteterne i førerhuset på den ny tanksprøjte.
Herunder fortæller beredskabschef Kim Lintrup de fremmødte pressefolk om det nye materiel. Tanksprøjten er
selvfølgelig det nyeste nye og har ekstra meget vand med til den første, hurtige indsats. Redningsliften er placeret i
Frederikssund, men har hele Frederikssund- og Halsnæs-området som sit operationsområde.
Se tidligere artikel fra da redningsliften blev bestilt ved den finske fabrikant Bronto.

Foto: Morten Ledet
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18 Renoveringen af sivegaderne i Frederikssund
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Brolæggere er gået i gang med en renovering af belægningen i sivegaderne i Frederikssund bymidte. Det kommer til at tage
længere tid hvor delstrækninger efter tur er spærret for færdsel.
Hvert renoveret stykke skal efterfølgende stå afspærret for færdsel i to uger for at sikre at betonen under og mellem brostene kan
hærde færdig.
Når arbejdet når til svinget ved indkørslen til Frederikssundcentret bliver der sat lysregulering op fordi det er et uoverskueligt sted.
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18 Bonderupvej ved Skibby åbnet igen
Den gamle jernbanebro er væk, en ny dæmning er anlagt, og der er lagt asfalt på og sat autoværn op. Så nu er vejen farbar igen.
Vejen på dæmningen er gjort godt bred og dermed fremtidssikret.

40

Dæmningen set oppefra fra siden - og nedefra hvor man kan se stien der fører mellem Bonderupvej og stien i banegraven.
I dæmningen er indbygget ny spildevandsledning, ny vandledning, ny elkabling og ny telefonkabling.
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Foto: Ingeniør Morteza Amini
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21 Husstandsomdelt jubilumsskrift
Et jubilæumsskrift på 48 sider husstandsomdeles i uge 17 i hele Frederikssund Kommune. Læs om de fem kulturelle 'fyrtårne' –
de to slotte, den store, gamle kirke, kunstmuseet og havnen som det hele kommer af.
Læs om Museet Færgegårdens særudstilling Hallo Frederikssund, læs om Ole Kortzau, manden bag jubilæumslogoet, læs om
integrationsprojektet på Baunehøj Efterskole, læs om jubilæumsøl og jubilæumsvin og læs om åbne atelierdøre.
Og læs i borgmester Ole Find Jensens forord om hvorfor det historiske jubilæum har et aktuelt perspektiv for den nye store
Frederikssund Kommune.
Skriftet udgives af Frederikssund Mediecenter (Frederikssund Avis) i samarbejde med Frederikssund Kommune. Skriftet
er redigeret af journalist Vibeke C. Larsen som også har stået for artiklerne om de fem kulturelle fyrtårne samt interview og andre
artikler.
Skriftet indeholder på midtersiderne en kronologisk oversigt over hvad der foregår i jubilæumsåret af særlige
jubilæumsarrangementer og andet af bred, almen interesse. Kalender-oplysningerne er redigeret for cirka halvanden måned
siden, og der er allerede sket ændringer og kommet flere begivenheder til.
Kalenderen i det husstandsomdelte skrift er ment som en orientering og appetitvækker, og man gør klogt i at holde sig orienteret
om de aktuelle begivenheder i den elektroniske kalender på jubilæumshjemmesiden. Her kan man også finde flere oplysninger
om de enkelte arrangementer, herunder ikke mindst oplysninger om tid, sted, entré, tilmelding og andre praktiske forhold.
Man kan også følge med i den helt aktuelle og meget brede kalender på forsiden af Frederikssund Kommunes hjemmeside.
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24 Færgegårdens særudstilling Hallo Frederikssund åbner
Fredag den 24. april var den officielle åbning, og fra søndag den 26. april er Museet Færgegårdens
særudstiling Hallo Frederikssund åben for publikum. Museet har ordinært lørdagslukket.
Lang reportage fra åbningen på FjordTV Frederikssund med et grundigt interview med
museumsleder Mette Kia Krabbe Meyer og et interview hvor Knud B. Christoffersen vurderer
udstillingen.
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Det almindelige og det usynlige
i hverdagsliv og fællesskab
Museumsleder Mette Kia Krabbe Meyer bød velkommen til åbningen af den udstilling man nu havde arbejdet på et
år. Hun nævnte to personer der havde inspireret til arbejdet.
Den ene var formand for museumsbestyrelsen, byrådsmedlem Michael Harder der oprindelig luftede tanken om at
gøre købstadsjubilæet som udgangspunkt for 2009-særudstillingen.
Den anden var historikeren, byrådsmedlem og tidligere borgmester Knud B. Christoffersen som har skrevet det store
to-bindsværk om købstaden Frederikssunds historie. Det værk der ifølge museumslederen står som den
grundlæggende lokalhistoriske fortælling og som et udgangspunkt for udstillingen.
Med udstillingen vil Færgegården fortælle om egnens hverdagsliv og fællesskab gennem de to hundrede år den spænder.
Og dermed vil man ifølge Mette Kia Krabbe Meyer ikke bare fortælle den 'store' historie om de store mænd, begivenhederne og
årstallene, men også den 'lille' historie, den om dagligdagen og det såkaldt almindelige liv.
I hverdagslivet gælder det de almindelige menneskers usynlige liv, som fx købmandsdatteren Karen Christiansen i
Kirkegade nr. 6 i Frederikssund og hendes samtidige Poula Jensen i fattighuset længere oppe ad gaden.
I fællesskabet gælder det noget andet og mere end de normalt agtede religiøse, nationale, symbolske og
højkulturelle fænomener, nemlig det verdslige, lokale, praktiske og lavkulturelle.
Alt det der aldrig finder vej til en kanon, fx plejehjem, skoler, veje, vandforsyning, kloakker, forsorg og
administration.
En enhed gennem mindst 200 år
Knud B. Christoffersen stod for den officielle åbning af Hallo Frederikssund-udstillingen.
Han fremhævede hvordan udstillingen ikke kun fortæller historien om købstaden, men om hele egnen
gennem de to hundrede år.
- Vores egn har i alle årene dannet en kulturel, administrativ, politisk og erhvervsmæssig enhed, sagde
Knud Christoffersen med henvisning til at landområderne og landsbyerne ikke kunne klare sig uden købstaden,
ligesom købstaden ikke kunne leve uden sit opland.
- Trods meget forskellige levevilkår i by og på land gennem tiden har der altid været en gensidig afhængighed og et fællesskab.
Og med henvisning til museumslederens fremhævelse af hans to-bindshistorie om Frederikssund kunne Knud Christoffersen så i
øvrigt bebude at han havde besluttet at sætte restoplaget på udsalg i forbindelse med jubilæumsåret.

Udstillingen Hallo Frederikssund er opstillet på en måde der gør den er svær at fotografere i sin helhed. De udstillede genstande
udgør desuden blot ét af tre hovedelementer i udstillingen. De to andre er løbende billedprojektioner på væggen og en indtalt
tekst som afspilles synkroniseret med billedprojektionen.
Her blot to af udstillingen elementer i form af valgstedsskilte med herlige gamle stavemåder af egnens forskellige sogne.
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24 Spejdere genbruger plads

Den slangerupske spejdergruppe Erik Ejegod indtager nu den tidligere Slangerup Genbrugsplads med telte, bål og rafter.
Gruppen fik torsdag den 23. april af kommunen overdraget nøglerne til pladsen.
Den gamle genbrugsplads blev nedlagt som et led i rationaliseringer efter kommunesammenlægningen. Efter at pladsen blev
nedlagt, har den været brugt som location til optagelser af filmen Blå mænd. Filmen blev i øvrigt også vist ved en open airforestilling på pladsen.
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Nu skal pladsen så være ramme for spejdernes fritidsliv. Erik Ejegod-gruppen har planlagt to teltpladser med skærmende
beplantning på begge sider af asfaltpladsen.
Bygningerne på pladsen skal bruges til spejderaktiviteter og oplag af rafter og andre materialer.
Den store asfaltplads kan bruges til forskellige aktiviteter og som parkeringsplads i forbindelse med forældrearrangementer. Erik
Ejegodgruppen har i forvejen en hytte lidt længere ude ad Lystrupvej.

Det var formand for Teknik- og Miljøudvalget, Morten Skovgaard, der havde den ære at overrække pladsens nøgler til
spejdergruppen ved formand Diana Heide og kasserer Erik Lange.
Nøglerne var betænksomt forsynet med et vedhæng som skulle gøre det svært at forlægge dem – og som samtidig fungere som
et minde om hvad pladsen engang havde været brugt til.
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26 Nyt logo og nyt program
Frederikssund Musikskole har fået nyt logo. Det er en blå node i grønne omgivelser, og inspirationen er fjorden gennem det
grønne landskab, broen der forbinder byerne, og musikken der alligevel breder sig ud over det hele... Sådan beskriver
musikskolen selv sit ny logo på hjemmesiden.
Logoet er tegnet af en ung, lokal illustrator, den 17-årige Regitze Krabbe. Regitze er elev i 11. klasse på Vidarskolen, som er en
Rudolf Steinerskole. Regitze har allerede illustreret børnebogen Tvesind af den unge phantasy-forfatter Mathias Toft Nilsson
Musikskolens logo er taget i brug i det ny program for sæsonen 2009-2010, og det vil også optræde på plakater, T-shirts og
plancher m.m. når musikskolens kor og orkestre optræder rundt omkring.

2009-2010-programmet
Frederikssund Musikskole går snart ind i sin tredje sæson. Tilmeldingsbrochuren til sæson 2009-2010 er uddelt på alle skoler og
institutioner, og tilmeldingsfristen er torsdag den 14. maj.
Små børn kan gå i musikskolen sammen med mor, far eller bedsteforældre allerede fra babyer, og fra skolealderen er der
masser af muligheder for både holdundervisning i grundlæggende musikalske færdigheder og undervisning på næsten alle
musikinstrumenter. En del instrumenter kræver dog vis størrelse eller minimumsalder.
Musikskolen er meget mere end at 'gå til violin'. Alle elever tilbydes sammenspil, korsang eller undervisning i grundlæggende
færdigheder sideløbende med deres instrument, og musikskolen opfordrer til at man tager imod de tilbud der passer barnets
alder og behov. En elev som får undervisning to-tre gange om ugen, lærer meget mere end den der kun får sin
instrumentalundervisning i 22 minutter hver uge, og de mange tilvalgsfag koster kun 40 kr. for en hel sæson.
Musikskolen udlejer en række instrumenter til nye elever, så man behøver ikke starte med at købe et dyrt instrument for at
komme i gang. Violin, bratsch, cello, kontrabas, tværfløjte, klarinet, saxofon, fagot, trompet/cornet, trækbasun, valdhorn og tuba
udlejes. Klaver, blokfløjte, trommesæt, elguitar og elbas udlejes ikke, og akustiske guitarer udlejes kun i meget begrænset
omfang.
Der er ofte rift om pladserne, og elever som tilmeldes efter tilmeldingsfristens udløb, må regne med at komme på venteliste, også
selv om de er elever på musikskolen i forvejen. Elever som fortsætter med et fag/instrument, de allerede er i gang med, er
garanteret plads forudsat at fristen overholdes.
Hvis man gerne vil vide mere eller har brug for et råd inden tilmelding, er man velkommen til at kontakte Musikskolens kontor på
telefon 47 31 58 04.
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27

Åbjergskolen serverer morgenmad
for dem der kom hjemmefra uden
– Vi vil både styrke børnenes sundhed og gøre dem mere læringsparate, fortæller
pædagogisk afdelingsleder på Åbjergskolen Morten Kristiansen om baggrunden for at
skolen er begyndt at tilbyde gratis morgenmad for de elever der kommer hjemmefra
uden at få
noget at spise.
Der er
undersøgelser der viser at mindre end halvdelen
af eleverne i
folkeskolen har spist morgenmad når de møder
på skolen.
På Åbjergskolen kan lærerne
konstatere at mange elever ikke er
undervisningsparate fra skoledagens
begyndelse. Og det skyldes blandt andet at de
ikke har fået morgenmad.
Derfor har man forsøgsvis og
foreløbig frem til sommerferien tilbudt alle elever at de kan spise et
sundt morgenmåltid i skolens
kantine. Kantinen er åben mellem kl. 7.45 og kl. 8.10, og eleverne kan
vælge mellem havregryn, cornflakes, A38 med drys, frugt og knækbrød. Og dertil drikke juice eller mælk.
- Vi håber at rigtig mange der ikke får spist et ordentligt morgenmåltid hjemmefra, vil benytte sig af dette gratis tilbud, siger
Morten Kristiansen, og at det vil gøre dem parate til at lære noget når skoledagen begynder.
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27 Vikingespillene i Frederikssund 1952–2005
Fredag den 1. maj udkommer bogen Vikingespillene i Frederikssund 1952–2005. Dermed er en vigtig brik til både
Vikingespillenes, men også byen Frederikssunds historie beskrevet og fastholdt i bogform.

Bogen, der udgives af foreningen Frederikssund Vikingespil, er skrevet af Anne-Marie Jørgensen der er cand.mag. i historie og
aktiv deltager i vikingespillene.
Andre bidragydere til bogen er Pernille Lykkegaard som har lavet vignetter i akvarel, Ole Bjørn Andersen der har stået for
billedbehandlingen, og Don Wagner der har lavet bogens layout. Karsten Kristensen har stået for den medfølgende cd med
udvalgte lydklip.
Kildematerialet til bogen består blandt andet af presseklip, programmer, billeder, manuskripter, spolebånd og filmoptagelser,
suppleret med interviews med primært ældre vikinger. Bogen udgives med støtte fra Frederikssund Kommune samt private
sponsorer.
Udgivelsen markeres fredag den 1. maj kl. 15-17 i Bibliotekssalonen i Jernbanegade 24, Frederikssund, hvor alle interesserede
er velkomne til at kigge ind og møde forfatter, tegner, tilrettelægger, billedbehandler og lydtekniker. Der er mulighed for at købe
bogen under receptionen.
Bogen koster 225 kroner og kan i øvrigt købes på Turistbureauet i Havnegade, i Thinghøjs Boghandel i Jernbanegade og i
Benthes Butik i Østergade.
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28 Sidste frist for tilmelding til paraden
Som en væsentlig del af den store byfest i Frederikssund lørdag den 16. maj i anledning af byens 200-års købstadsjubilæum
afholdes fra kl. 12 en stor parade.
Der er allerede mange grupper tilmeldt, men der er stadig plads til flere. Af hensyn til planlægningen er det imidlertid nødvendigt
at indføre en sidste tilmeldingsfrist. Den er nu fastlagt til mandag den 4. maj.
Paraden
Med fuld musik og i spidsen for paraden går selvfølgelig Frederikssund Street Band (indtil for nylig Jægerspris Garden). Bandet
opfordrer alle gamle gardere fra Frederikssund og Jægerspris til at møde op og støtte op om det ny StreetBand ved at give det
følgeskab i paraden gennem byens gader.
De tilmeldte indtil nu er (nævnt i tilfældig rækkefølge) Aerobicgården, Skjalm Hvide Hotel, Silverstar Linedancers, Gigtforeningens
Frederikssund, Europa Festival Frederikssund, Borger- og Fugleskydningsselskabet, Venstres Vælgerforening, Frederikssund og
Omegns Folkedansere, Hjemmeværnet med en fanekommando, Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab,
Brydeklubben Viking, Det Radikale Venstres Vælgerforening, Snake City Jazzfestival, Frederikssund Uni-Cyklister, ballonflyverne
Toni og Kai Paamand, Frederikssund Vikingespil, Dancestudio M, Kvindelige Marineres Musikkorps, Søværnets Tamburkorps,
KFUM Spejderne, Frederikssund Marineforening, De Grønne Pigespejdere, veteranbiler, Frederikssund Svendeforening, Cykel
Klubben Viking, De Danske Forsvarsbrødre for Frederikssund og Omegn, seniorcyklister fra Ældrecentret Lundebjerggård,
Ottende Regiments Musikkorps, Jørlunde Skytteforening, Gardehusarforeningen for Frederikssund og Omegn...
Paraden foregår med udgangspunkt og opmarch på Cirkuspladsen på Kalvøen. Det er også her paraden slutter. Ruten går ad
Kalvøvej, Bruhnsvej, Havnegade, Østergade, Jernbanegade (gågaden), Nygade og Kalvøvej.
Politihjemmeværnets Frederkssund-kompagni har påtaget sig den store opgave det er at afvikle paraden. Herunder også den
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nødvendige trafikregulering på gaderne og tilkørselsvejene medens paraden passerer gennem byen.
2009 4

30 Sillebroens store bygninger hænger nu sammen
Nu hænger de to store 'huse' sammen. Parkeringshuset og butiksbygningen hænger nu sammen i facaden mod A.C.
Hansensvej, rundkørslen og Nygade. Billederne illustrerer i øvrigt hvor komplekst byggeriet er med et utal af betonelementer i
forskellige former, afskæringer og størrelser.

Og så 'hopper' vi på tværs af byggepladsen til siden mod Sillebro Å og tager en panorering fra parkeringshuset og 'uret rundt' og
henover det nu delvist lukkede 'hul' mellem de to store bygninger.
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Det centrale kig mellem de to store bygninger fra en lidt anden position (panoreringen ovenfor er fotograferet fra første sals højde
bag rækværket på betondækket til højre).
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En lille serie montage-billeder taget fra et centralt punkt oppe i butiksbygningen (et element hentes fra blokvognen, tiltes og
hejses på plads i facaden mod rundkørslen):
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Oppe på tagene arbejdes der på (forberedelserne til) tagbelægningen.

Først er det øverste dæk på parkeringshuset hvor betondækket høvles eller raspes af for at sikre en jævnt underlag med en
passende ruhed.
Operatøren trækker høvlen efter sig, og maskinen er gennem den store slange forbundet med en stor støvsuger der opsamler
det afhøvlede i en stor hvid sæk.
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I baggrunden ses støvsugeren til et anlæg magen til.
På taget af butiksbygningen er der en noget lignende, men knap så avanceret afhøvlingsproces i gang.
Og så svejses der asfalt på i lange baner.

Til sidst et kig mod en åbning i butiksbygningen - og et kig fra åbningen og ind i bygningen.

Foto: Morten Ledet
2009 5
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Skibby Borger Netværk mødes på Degnemosegård
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Skibby Borger Netværk holder sit næste sammentræf i form af et gå-hjem-møde tirsdag den 12. maj kl. 18 til cirka kl. 20 på
Degnemosegaard i Ferslev.
Program

Hvordan går det med en ny forbindelse over Roskilde Fjord?
Ved formand for En Bedre Fjordforbindelse, Jens Ross Andersen

Vinproduktion på en dansk mark - hvorledes kan det lade sig gøre?
Ved Kirsten og Gorm Poulsen, Degnemosegaard
(sørg for fodtøj til en tur i vinmarken)
Da der ikke altid kan regnes med sponsorer til møderne, opfordrer planlægningsgruppen deltagerne til at give et bidrag på 50
kroner til dækning af omkostninger til sandwich og drikkevarer og udgifter til foredragsholdere.
Tilmelding
Indbydelsen gælder alle i Skibby-området, men det er nødvendigt at tilmelde sig senest den 7. maj.
Tilmelding kan til Bent Rait på bent.raith@mail.dk eller telefon 47 52 71 13.
Skibby Borger Netværk
Netværket er et uformelt forum for borgere og personer i Frederikssund Kommune med en særlig interesse i Skibby-området og
et ønske om at fastholde og videreudvikle et lokalt netværk i den sydvestlige del af kommunen.
Netværket arrangerer møder under hyggelige og sociale former for at diskutere emner af lokal interesse. Medlemskab af
netværket er gratis og der følger ikke nogen forpligtelser med medlemskabet. Tilmelding via hjemmesiden.
Formål

Netværket varetager områdets politiske og kulturelle særinteresser og danner et forum for udveksling af erfaringer og
vedligeholdelse af sociale forbindelser

Netværket kan virke som talerør for lokale interesser og repræsentere området for de relevante myndigheder i kommunen
2009 5
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Beskyttelse mod videregivelse af oplysninger
En række medier har igennem den sidste uges tid oplyst, at borgere skal have navne- og adressebeskyttelse, såfremt de ikke
ønsker, at virksomheder har adgang til deres adresse via cpr-registeret.
Mange borgere har derfor rettet henvendelse til Borgerservice for at få navne- og adressebeskyttelse, fordi de tror at de dermed
fritages for at få tilsendt personligt adresseret reklamemateriale. Det er imidlertid ikke korrekt. Nedenfor kan du læse et uddrag af
reglerne i cpr-loven.
Beskyttelse mod videregivelse af oplysninger
Der findes fire forskellige former for beskyttelse med videregivelse af oplysninger efter cpr-loven. For alle fire typer gælder, at
registering skal ske i cpr-registeret.
Navne- og adressebeskyttelse
Navne – og adressebeskyttelse beskytter dig mod at dit navn og adresse gives videre til privatpersoner. Har du navne- og
adressebeskyttelse er der samtidig registreret vejviser og forskerbeskyttelse. Adressebeskyttelse gælder et år og fornyes ved
henvendelse til folkeregisteret.
Markedsføringsbeskyttelse
Markedsføringsbeskyttelse giver beskyttelse mod at få tilsendt personligt adresseret reklamemateriale på grundlag af adresser
trukket fra cpr-registeret. Beskyttelsen gælder både post, e-mail og telefon. Markedsføringsbeskyttelse kaldes også
Robinsonlisten.
Markedsføringsbeskyttelsen gælder indtil du selv meddeler kommunen at den skal ophæves. Markedsføringsbeskyttelsen
opdateres en gang i kvartalet.
Når du har markedsføringsbeskyttelse får du heller ikke reklamer fra virksomheder, som du er kunde hos i dag, f.eks. bank eller
realkreditinstitut.
Lokal vejviser
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Har du beskyttet dit navn og din adresse, har du også automatisk beskyttelse mod at dit navn vises i lokalvejvisere. Har du ikke
navne- og adressebeskyttelse kan du i stedet anmelde, at dit navn ikke må fremgå i lokalvejviser.
Forskerbeskyttelse
Forskerbeskyttelse beskytter dig mod henvendelser vedrørende statistiske og videnskabelige undersøgelser, der sendes ud på
baggrund af oplysninger fra cpr-registeret. Forskerbeskyttelsen gælder, indtil du selv meddeler kommunen at den skal ophæves.
Videregivelse af oplysninger fra cpr-registeret
Indenrigsministeriets videregivelse af oplysninger til private
Aktieselskaber, anpartsselskaber, fonde, virksomheder og andre juridiske personer samt fysiske personer, der driver
erhvervsvirksomhed, har ret til efter cpr-lovens §§ 38- 40 af Indenrigsministeriet at få leveret oplysninger i CPR om en større
afgrænset kreds af personer, som de pågældende forud har identificeret enkeltvis. Identifikationen kan ske enten ved
personnummer, fødselsdato og navn eller adresse og navn.
Folkeregisterets videregivelse af enkeltoplysninger m.v. til private
Enhver har ret til ved henvendelse til folkeregisteret at få oplysninger i CPR om en bestemt person, som den pågældende forud
har identificeret. Identifikationen kan ske enten ved navn og fødselsdato, navn og adresse eller navn og personnummer.
Oplysningerne, der kan videregives er:
1) nuværende navn, medmindre dette er beskyttet
2) nuværende adresse, medmindre denne er beskyttet,og datoen for flytningen hertil,
3) eventuel stilling,
4) eventuel markering af, at den pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed,
5) eventuel død, datoen for dødsfaldet og afdødes daværende adresse, medmindre denne er beskyttet,
6) eventuel forsvinden og datoen herfor,
7) eventuel udrejse og datoen herfor, eventuel ny adresse i udlandet, medmindre denne er beskyttet,og datoen herfor,
8) eventuel kontaktadresse og datoen herfor og
9) eventuelt værgemål efter værgemålslovens § 6, datoen herfor og værgens navn og adresse.
Der gælder særlige regler for forsikringsselskaber og pensionskasser samt pengeinstitutter ved administration af opsparing i
pensionsøjemed. Kreditoplysningsbureauer, som Datatilsynet har meddelt tilladelse til kreditoplysningsvirksomhed, har ret til at få
oplyst navn og adresse fra CPR, uanset om disse er beskyttede. En persons navne- og adressebeskyttelse kan normalt ikke
opretholdes over for kreditorer, der agter at foretage skridt til opkrævning eller inddrivelse af en forfalden fordring.
Enhver har ret til hos folkeregisteret at få oplyst navne på personer, der ifølge CPR er tilmeldt i en bolig, som den pågældende
dokumenterer at være (med)ejer eller lejer af. Dette gælder, uanset om de tilmeldte personer har navne- og adressebeskyttelse.
Kommunen har bestemt, at forespørgsler skal være skriftlige. For hver enkelte forespørgsel opkræver kommunen opkræve 52 kr.
til dækning af sine omkostninger. Kommunen kan forlange, at betaling er sket før den videregiver oplysningerne.
Selvbetjening – døgnet rundt
Du kan læse meget mere om beskyttelse og videregivelse af oplysninger på www.borger.dk
Både på Borger.dk og her på kommunens hjemmeside kan du med det samme give folkeregisteret besked om, at du ønsker at
benytte en eller flere af de fire beskyttelsesmuligheder. Det gør du ved at udfylde den relevante blanket og sende den til
Borgerservice signeret med digital signatur. Du kan også vælge at printe blanketten ud og sende den som almindelig post.
Anmeld lokal vejviserbeskyttelse, forskerbeskyttelse, markedsføringsbeskyttelse
Ansøg om navne- og adressebeskyttelse
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Kulhusfærgen er til reparation
Færgen Columbus mellem Kulhuse og Sølager ligger stille en-to dage for at få udbedret en pludseligt opstået maskinskade.

2009 5
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Tema om sol-vaner i uge 20 og 21
Sundhedsbussen har solen som tema i ugerne 20 og 21 hvor bussen har Kræftens Bekæmpelse med ude at
køre.
Danmark har en af de højeste forekomster af hud- og modermærkekræft i verden. Lige nu lever 80.000 danskere
med sygdommen som årligt betyder 300 dødsfald. Det er en tredobling i løbet af 30 år.
Kræft i huden den hyppigste kræftform i Danmark, men det er den eneste kræftform der stort set fuldstændig kan
forebygges. Det kræver blot fornuftig omgang med solen. Og det gælder ikke mindst børn som leger ude. Jo
mere sol og jo flere skoldningen man får, des større er risikoen for (senere) at få kræft i huden
Kræftens Bekæmpelse har i flere år i samarbejde med TrygFonden haft en landsdækkende kampagne et par uger i foråret om
kræft i huden: Skru ned for solen mellem 12 & 15.
Sundhedsbussen kører med
på de to kampagneuger
I år er Sundhedsbussen gået i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Frederikssund om at bruge sol-ugerne til
at fortælle om gode sol-råd og sol-vaner.
I uge 20 og 21 har Sundhedsbussen materiale, quiz, råd og vejledning om sol og soldyrkelse.
Se sundhedsbussens køreplan.
Følg de tre solråd: Siesta-Solhat-Solcreme
Halvdelen af dagens ultraviolette (UV) stråling falder mellem kl. 12 og 15. Derfor skal man passe særligt på sig selv og sin familie
midt på dagen. Altså når solen er fremme, og ikke mindst når dagens UV-index er 3 eller højere.
Der er ikke bare UV-stråling fra solen, men også fra solarier. Unge bruger solarierne meget, og over halvdelen oplever skader og
skoldninger efter et besøg i solariet. Det afspejler sig desværre også i kræft-statistikkerne: Modermærkekræft er nu den
hyppigste kræftsygdom blandt unge kvinder.
Sundhedsbussen og Hjerteforeningen
Sidst i april var Sundhedsbussen af sted sammen med Hjerteforening med holdt på Frederikssund Torv.
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FjordTv Frederikssund kom også forbi
og lavede denne reportage.
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Billeder fra jubilæumscafékoncert
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Musikskolen afholdt den 6. maj en særlig jubilæums-cafékoncert – som den kunne have lydt for 200 år siden.

Det var Musikskolens dygtigste elever der optrådte ved denne helt specielle cafékoncert i anledning af Frederikssunds 200-års
købstadsjubilæum.

Der var både Mozart, Händel og Haydn på programmet. Cafégæsterne blev diverteret med Haydns trompetkoncert og Londontrioer for fløjter og cello, violinduetter af de gamle mestre, Mozart for to og fire hænder på klaver, arier fra Figaros Bryllup og
Plasir d'amour i en udgave for saxofon og klaver.
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Saxofonen blev ganske vist først opfundet i 1840rne og har således ikke en 200-årig historie, men for 200 år siden var det helt
almindeligt at musikken blev udgivet og spillet for mange forskellige instrumentkombinationer, så den frihed har Musikskolen
også taget sig.

Saxofonen er ikke kommet med i denne lille billedkavalkade – som til gengæld viser hvor meget nogle af de unge musikere
havde gjort ud af påklædningen.
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Den voksne er violinlærer Edith Code – som her spiller bratsch.
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10 Nyt spisehus til beskæftigelsesinstitutionen Højagergaard
Højagergaard ved Slangerup er en afdeling af det såkaldte AKUcenter som sammen med afdelingen Ejegod i Slangerup tilbyder
beskyttet beskæftigelse for voksne borgere som på grund af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse ikke kan klare almindeligt
arbejde. Tilbuddet drives for tiden af Region Hovedstaden, men Frederikssund Kommune overtager driften fra årsskiftet.

Institutionerne tilbyder Arbejde, Kultur og Udvikling inden for aktiviteter som gartneri, snedkeri, maskinværksted, kreative
håndværksmæssige aktiviteter, kunst, musik, edb, kantine, rengøring, motorlære og idræt. Institutionerne giver den enkelte
mulighed for at forfølge ønsker og drømme. Udgangspunktet er at alle har kompetencer og resurser.
Ejegod og Højagergaard rummer tilsammen cirka 180 medarbejdere og en personalegruppe på cirka 40 personer. Ejegodafdelingen ligger midt Slangerup, og Højagergaard-afdelingen ligger på Højagergaard, Højager 20, lidt uden for Slangerup på
vejen mod Gørløse og Hillerød.
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I 2006 købte Slangerup Kommune Højagergaard af den Selvejende Institution Højagergaard. Overskuddet ved handelen, cirka
13 mio kroner, udgør i dag formuen i den Selvejende Institution Højagergaard, og formuen skal efter vedtægterne
bruges til handikapformål på Højagergaard.
Det er denne selvejende institution (fond) der står bag opførelsen af et nyt spisehus på Højagergaard. Tirsdag den
5. maj blev der taget første spadestik til byggeriet.
Den eksisterende spisestue og det tilhørende køkken – som samtidig er en arbejdsplads på institutionen – ligger i
gårdens gamle hovedbygning uden handikapegnet adgang og i øvrigt i så trange rammer at det er ganske upraktisk
og utidssvarende. Det er på denne måde at den særlige fond kommer ind ti billedet med dens formål om at
forbedre forholdene for de handikappede medarbejdere på Højagergaard.
Her er det formanden for 'fonden' Kim Rockhill der taler ved første spadestik-arrangementet. Ved sin side har han et af centrets
medarbejdere, Ramia, som også er med til at grave – her en ekstra gang for Lokalavisen Fjordbyernes fotograf.

Det nuværende køkken lever ikke op til kravet om et handikapvenligt arbejdsmiljø. Køkkenet er i to etager, og adgangen til
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spisestuen er ad en stentrappe. Spisestuen kan kun rumme 40 personer, men der er cirka 110 personer der har deres daglige
gang på Højagergaard.

I de sidste to år har man undersøgt eventuelle ombygningsmuligheder og mulige placeringer, og nu står institutionen med et
projekt til et smukt moderne spisehus som rummer en kantine der kan betjene alle på Højagergaard, og et køkken der er en
handikapvenlig og lettilgængelig arbejdsplads og træningskøkken for medarbejderne (brugerne) med det nødvendige antal
individuelle arbejdspladser.
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Spisehuset opføres som en selvstændig bygning på i alt 425 kvadrratmeter i haven ved siden af hovedbygningen.
På ovenstående oversigtsplan for Højagergård ses det ny spisehus i øverste venstre hjørne (sydvest). Bemærk også det nye
anlæg på gådspladsen. Se oversigtsplanen i større format.
Gårdbutik
Besøg Højagergaard: I gårdbutikken sælger institutionen afgrøder og planter fra gartneriet samt produkter produceret på
Højagergaards andre værksteder.
Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 8-15.30. Fredag kl. 8-13.
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10 Første spadestik til Plejecenter Pedersholm i Oppe Sundby
Sådan ser der ud nu – en grå regnvejsdag i begyndelsen af maj – på Pedersholms jorder i Oppe Sundby i det sydøstlige
Frederikssund. Her skal der snart ligge et nyt og moderne plejecenter til supplement for kommunens fem eksisterende centre.

Mod øst grænser området op til åbne marker, mod nord ligger erhvervsområdet Pedersholm Parken, mod vest afgrænses
området af Roskildevej (og fodboldbaner) og mod syd afsluttes området af Foreningscentret Pedersholm og den gamle
hovedbygning til Pedersholm.
Området har været en del af gården Pedersholms jorder. Driftsbygningerne var i ringe stand og er nylig blevet revet ned.
Gårdens gamle stuehus er privatejet og indgår ikke i projektet (den hvide bygning på modellen herunder).
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Og sådan ser der ifølge arkitekttegningen ud når plejecentret er bygget. Se nyhedsartikel om byggeprojektet.
Plejecentret får vejadgang til Roskildevej via en ny vej langs fodboldbanerne – en allé af lindetræer langs kørebane og gang- og
cykelsti.
Første spadestik
Tirsdag den 5. maj var der første spadestik til byggeriet af det ny plejecenter. Førdst kom der lige lidt byggematrialer der skulle
læsses af.

Og så tog borgmester Ole Find Jensen fat på arbejdet med en fin 'sølv'-spade – og gav arbejdet nogle ord med på vejen..
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Bagefter var det formanden for Social- og Ældreudvalget Tina Tving Stauning der tog ordet og greb spaden. Til sidst kom turen til
direktør Allan Hansen fra G.V.L. Entreprise A/S der står for byggeriet.
I baggrunden for dem begge ses – bortset fra 'dumperen' – den gamle Pedersholm-hovedbygning med et fint, gammelt
kastanjetræ på gårdsladsen.
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Herunder ses direktør Allan Madsen sammen med projektleder Claus Michael Schunck (til venstre) der har den daglige ledelse af
byggepladsen.
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10 658 lod skægget stå og lavede historie
Og siden er der en en hel masse frederikssundere der har 'skrevet' videre på den. Senest har Anne-Marie Jørgensen m.fl. samlet
et pænt udsnit af den i en flot illustreret bog der tematisk fører os gennem de 50-60 års vikingetid.
Læs foromtale
Læs Martine Bentsens interview med Anne-Marie Jørgensen i Frederikssund Avis
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Bogen om vikingespillenes historie blev præsenteret ved et arrangement fredag den 1. maj i Bibliotekssalonen i Frederikssund.
Her ses forfatteren og formand Jesper Wittenburg mellem lurblæsere. Nedenfor har Anne-Marie Jørgensen – selv udøvende
viking – travlt med at signere bøger til med-vikinger.
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FjordTV Frederikssund har denne et kvarter lange reportage fra da bogen blev præsenteret for sponsorerne – med
interview med forfatteren Anne-Marie Jørgensen, illustratoren Pernille Lykkegaard og formanden for Frederikssund
Vikingespil Jesper Wittenburg.
Bogen koster 225 kroner og kan købes på Turistbureauet i Havnegade, i Thinghøjs Boghandel i Jernbanegade, i
Benthes Butik i Østergade (Servicegaden) og i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris.
Frederikssund Vikingespils ny logo
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10 Vikingerne vandt Sund By-løbet
Tirsdag den 5. maj drog 48 idrætsudøvere fra Idrætsforeningen Vikingerne (Frederikssunds lokale idrætsforening for
sindslidende) trods regnvejr glade af sted mod Fælledparken i København for at deltage i Sund By-løbet 2009. Og de kom også
glade hjem.
Sund By-løbet 2009 blev skudt i gang af selveste Wilson Kipketer, og de cirka 600 deltagere begav sig ud på ruter a 2,5 eller 5
kilometer fordelt på disciplinerne løb, stavgang, almindelig gang og kørestolskørsel.
Hovedpræmien gik til den idrætsforening som havde flest deltagere der gennemførte ruterne.
Alle fra Idrætsforeningen Vikingerne gennemførte løbet, og med en placering klart foran de andre deltagende
idrætsforeninger var det da også dem der løb med den store pokal.
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Idræts- og Kulturfestival i Frederikssund
Torsdag den 14. maj er Idrætsforeningen Vikingerne sammen med Frederikssund Kommune vært for en stor Idræts- og
Kulturfestival på Kalvøen i Frederikssund. Der er 230 tilmeldte fra Frederikssund og Storkøbenhavn m.m.
Arrangementet skal også ses som et jubilæumsarrangement. Se omtalen på 200aar.frederikssund.dk.
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11 Hørup Skov skal udvides ved Jørlunde
Skov- og Naturstyrelsen, Vandværkssamarbejdet Slangerup og Frederikssund Kommune arbejder nu for etablering af endnu
mere skov ved Slangerup i form af en udvidelse af den planlagte Hørup Skov.
For to år siden blev de første træer plantet i det der benævnes Hørup Skov, en kommende storskov på størrelse med en halv
Dyrehave vest og syd for Slangerup. Den gule stjerne på kortet herunder viser hvor det første stykke skov blev plantet.
Den ny skov anlægges over en længere årrække med det sigte at skoven kan holdes uden brug af sprøjtemidler og
kunstgødning. Dermed bremses nedsivning af uønskede stoffer til grundvandet, og der er dernede at hele pointen er at finde.
Området rummer nemlig store kildepladser for indvinding af drikkevand til københavnerne, og det er da også Københavns Energi
A/S der gennem årene vil investere i de jordkøb der er nødvendige for at få standset landbrugsdriften og anlagt skov og anden
ekstensivt udnyttet natur i området.
Skov- og naturområderne anlægges af Skov- og Naturstyrelsen der også står for den fremtidige drift af området som statsskov.

I forlængelse af den planlagte skov, på et areal mellem Jørlunde og Jørlunde Overdrev, har andre, lokale vandværker besluttet at
følge den samme linje med opkøb af landbrugsjord for at sikre grundvandet. Området ses med den blå markering på kortet
herunder.
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Aftale om udvidelse af Hørup Skov
Det er Vandværkssamarbejdet Slangerup bestående af fem lokale (private og almene) vandværker samt Københavns Energi A/S
der nu vil udvide projektområdet for Hørup Skov med yderligere tolv hektar ved Jørlunde. Området rummer nogle af de lokale
vandværkers indvindingsområder og kildepladser.
Det nedsivningsbremsende og dermed beskyttende lerlag i området ved Jørlunde er meget tyndt (under fem meter tykt), og det
betyder at grundvandet netop her er i meget stor risiko for forurening. De lokale vandværker ønsker derfor at også deres
grundvand på sigt kan blive beskyttet af skov.
Den ny statsskov
Det var tilbage i 2003 at Københavns Energi A/S, Slangerup Kommune og Skov- og Naturstyrelsen aftalte i løbet af 20-30 år at få
etableret en ny statsskov på 445 hektar. Københavns Energi betaler jordkøbet, og Skov- og Naturstyrelsen står for
skovrejsningen, anlæg af stier m.m. og driftsudgifterne i fremtiden.
Den ny statsskov sikrer den københavnske befolkning adgang til rent drikkevand i fremtiden. Under området ligger nemlig et
grundvandsreservoir som forsyner hovedstaden med drikkevand. Skov- og Naturstyrelsen kan drive skoven helt uden brug af
pesticider, og det er en af grundene til at skovrejsning er den bedste måde at beskytte grundvandet på.
Etableringen af skoven er desuden i overensstemmelse med en statslig vision om et bælte af grønne områder omkring
København, samtidig med at det ny skov- og naturområde vil forbedre levevilkårene for dyr og planter.
I april 2007 blev der plantet 30.800 træer og buske på de første godt 11 hektar af Hørup Skov. Det er endnu ikke lykkedes at
erhverve mere jord til skoven. Det kan også kun lade sig gøre hvis de nuværende ejere frivilligt sælger deres jord til formålet.
Vandværkssamarbejdet Slangerup, Frederikssund Kommune og Skov- og Naturstyrelsen har nu to år efter aftalt at udvide
projektområdet for Hørup Skov med yderligere 12 hektar. Det er Vandværkssamarbejdet Slangerup der skal betale for
erhvervelsen af jorden, mens Skov- og Naturstyrelsen betaler for den efterfølgende tilplantning og drift. Men udvidelsen bliver kun
til noget hvis ejerne af jorden frivilligt vil sælge, og ingen ved om eller hvornår dette sker.
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Medlemmer af bestyrelsen for Vandværksamarbejdet Slangerup foran det berørte areal, formand Ole Green, Jørlunde Østre
Vandværk, og bestyrelsesmedlem, sektionschef Anne Scherfig Kruse fra Københavns Energi A/S.
2009 5

12 Spejdere har bygget lystårne som jubilæumsmarkering
To grupper af spejdere, en Hornsherred-gruppe og en gruppe på den østlige side
af Roskilde Fjord, har bygget hver deres lystårn til markering af 200-års
købstadsjubilæet.
De to lystårne står nu og kigger til hinanden hen over fjorden.
Lyset i tårnene blev tændt tirsdag aften den 12. maj (jubilæumsdagen), og det
slukkes efter planerne igen en gang i september.
De to lystårne er ens. De er tolv meter høje, støttet af wirer og rafter og foroven
forsynet med et rød lyskilde som tændes ved aftentide og slukkes igen om
morgenen.
Finansieringen af projektet er sket fra den nu nedlagte 'Grisefond' som har brugt
det sidste af sin formue stammende fra Særimnerprojektet* på diverse mindre
jubilæumsprojekter og -indslag som ellers ikke ville kunne gennemføres.
Elinstallationerne på lystrårnene er venligst udlånt af EL ABC. Wirer, beslag og
andet isenkram er anskaffet hos HC Venslev til 'gode' priser.
Spejderne har
udformet
lystårnet i
samarbejde med
tegnestuen
Mangor & Nagel.
Her har arkitekt
Christian
Hangel designet
konstruktionen og nøje beregnet længder af rafter og andet udstyr.
Rafterne stammer fra Nordskoven. Frederik den Syvendes Stiftelse har solgt dem til projektet for en 'god' pris. Og skovfoged
Jens Peter Andersen og hans folk havde fundet prima rafter frem og lagt de to gange 31 op til 13 meter lange rafter i sirlige
bunker.
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5 16 BYFEST
Morgenbord i Frederikssund på Torvet og ved Vandkunsten i
Gågaden, i Jægerspris ved Kulturhuset Rejsestalden, i Skibby i
bymidten og i Slangerup på Rådhuspladsen kl. 9-10 - der
serveres kaffe med brød doneret af lokale handlende med
hjælp fra Beredskabsforbundet.
Torvet er erhvervschef Peter Bo Andersen, Hanne Ipsen og
FETC-formand André Wilhelmsen i gang med at skære
rundstykker og dække bord.
Borgmester Ole Find Jensen åbner festen. Medlemmer af
Frederikssund Sangforening med Stig Möglich Rasmussen i
spidsen synger for til den fælles afsyngning af den
jubilæumssang som Jette Fischer har skrevet til lejligheden.
Sangen blev sunget i alle fire byer.
Og dagens koncertmester på Torvet, Elværkets bestyrer Eskild
Marcussen, og hans lydfolk er allerede godt i gang.
Morgenbordet i Skibby foregik i Bymidten med medlem af
Byrådet og Jubilæumskomitéen Hanne Kyvsgård som arrangør
I Bløden i Frederikssund er fra cirka kl. 10-18
familieunderholdning med blandt andet børneteater,
børnevikingespil, brydeklub, ponyridning, hoppeborg, brand- og
redningskøretøjer m.m. og kåring af Frederikssunds Sødeste
Hund. Bløden er også et picnicområde med boder med mad og
drikke. Børneteatret er Andersens Kuffert Teater der kl. 11 og

kl. 13.30 opfører Fyrtøjet.
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Det store indslag i byfesten i Frederikssund var paraden med cirka 40 medvirkende hold af mest forskellig art.
Parade gennem Frederikssunds gader fra kl. 12 med en lang række af gående, cyklende og kørende grupper. I spidsen går
selvfølgelig Frederikssund Street Band (tidligere Jægerspris Garden). Bandet opfordrer alle gamle gardere fra Frederikssund og
Jægerspris til at møde op og give det ny Street Band følgeskab i paraden. I øvrigt deltager tre fire andre orkestre, brandvæsen,
flere hold cyklister på et og to hjul, dansere, spejdere, vikinger, svende, skyde- og forsvarsbrødre, hjemmeværn, firmaer og
foreninger.
Gademarked i Frederikssund med åbne butikker til kl. 22. Østergade og Havnegade (til Fredensgade) er dagen og aftenen
igennem omdannet til gågader.
På Torvet og i gaderne er der stande og boder med salg og udskænkning, og der er forskellig underholdning rundt omkring.
Underholdning og musik ved Frederikssund Square Dance, Ohne Lederhosen, Silverstar Linedancers, Frederikssund og
Omegns Folkedansere, Dance Studio M, Frederikssund Uni-Cyklister, Camilla Pedersen, mc Clemens, kæmpe skakbræt,
arbejdende amatørradiostation og rundvisninger på posthuset. ‘Torv’ af stande for de politiske partier. Se luftfoto af eget hus.
Marked anno 1909: Kl. 10-15 er der markedsplads fra forrige århundredeskifte i gården til biblioteket i Jernbanegade - med
børnelege, gøglere, gadesælgere, vægtere, gårdsangere, folkedans, børstenbindere, pilefl etværksted og Mester Jakel-teater (kl.
11). I værtshuset Kandestøberriet kan man købe jubilæumsøl af byrådspolitikere i rollen som værtshusholdere.
Fra scenen på Torvet i Frederikssund er der hele dagen musik med lokale bands og grupper (cirkatider):
Kl. 09.30 Musikskolens blæser- og slagtøjsorkester
Kl. 10.30 Showtime BrassBand
Kl. 11.30 Musikskolens rytmiske band Flåede Tomater
Kl. 13.00 Mia Maj Larsen
Kl. 13.30 Frederikssund Bigband
Kl. 14.30 Mainstream All Stars
Kl. 15.30 Frederikssund Street Band
Kl. 16.30 Ungdomsskolens musical Smuk
FETC stod for aftenunderholdningen fra den store mobilscene på Frederikssund Torv. Regnen stilnede af, og torvet fyldtes af
tilhørere – med mange som fik varmen ved at danse til Sweethearts' schlagere
Kl. 19.30 Sweethearts
(arrangeret af FETC)

Byfesten slutter med fyrværkeri
2009

5 17 Fest til lands, til vands og i luften i Frederikssund havn
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• Borgmester Ole Find Jensen åbner festen kl. 10
• sejlkonkurrencer ud for havnen
• firmakaproning
• dragekonkurrence på Tippen
• faldskærmsspring på Tippen
• salgsboder og boder med mad og drikke
• skibe på besøg i havnen (fx Askø fra Marinehjemmeværnet)
• mini fi tnesscenter
• politiker-torv
• kæmpe skakbræt
• biler og udstyr fra beredskab og hjemmeværn m.v.
• musik med blandt andet Showtime BrassBand
• Frederikssund Uni-Cyklister

Kommunen arrangerer i samarbejde med de historiske foreninger to gange to tretimers busture på østsiden og vestsiden af
fjorden med afgang fra Museet Færgegården (to dobbelt ture kl. 9-12 og kl. 13-16). Billetter a 30 kroner købes på bibliotekerne.

Mulighed for picnic i museets have.
Åbne atelierdøre arrangeret af foreningen Fjordkunst.dk. 44 lokale kunstnere åbner deres atelier- og værkstedsdøre kl. 10-17.
For at lede interesserede rundt til kunstnerne bliver der udgivet en kunstfolder, og på gruppens hjemmeside kan man fi nde et
kort med værksteds- og atelier-adresser.
2009 5

17 Vikingernes kultur- og idrætsfestival
Foreningen Vikingerne og Frederikssund Kommune holdt torsdag den 14. maj en heldags idræt- og kulturfestival i og omkring
Valhal på Kalvøen i Frederikssund.
Festivalen har holdt nogle års pause, men i år har Idrætsforeningen Vikingerne for Sindslidende i Frederikssund i samarbejde
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med Frederikssund Kommune genoptaget traditionen.
På festivalen fik deltagerne mulighed for at dyste i forskellige idrætsgrene, prøve nye idrætsaktiviteter, danse, male, sejle eller
bare kigge på og heppe. Festivalen sluttede med en stor aftenfest i Valhal.
Deltagerne kom ikke bare fra Frederikssund men fra hele hovedstadsområdet. Der var i alt 230 deltagere. Blandt deltagerne var
også godt en snes medarbejdere fra den kommunale socialpsykiatri (væresteder m.v.).

Her en situation med opvarmning efter frokostpausen. Tre engagerende instruktører oppe på et par borde hjalp deltagerne i et
såkaldt Ekko-løb med at få varmet og blødgjort musklerne.
Et Ekko-løb går ud på at løbe den samme strækning to gange. Og vinderen er den der i løb nummer to opnår den tid der ligger
tættest på tiden i første løb. Ifølge arrangørerne ikke nogen nem opgave. Tilmed skulle løberne inden andet løb aflevere deres
ure til en official.
Og her går så starten til Ekko-løbets anden afdeling.

To formænd
Herunder ses to formænd for Foreningen Vikingerne (se Sidste Nyt på foreningens hjemmeside):
Til venstre eksformand Preben Meilvang som på foreningens sidste generalforsamling for godt to uger siden forlod posten efter
fire års tjeneste og lod sig vælge som menigt medlem af bestyrelsen.
Til højre den nyvalgte formand Torben Winkel som arbejder i et værested i Skibby. Torben deltog i Ekko-løbet, Preben
bemandede en post ude på ruten.
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18 Open Night (kulturnat) i Slangerup fredag den 15. maj
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Med anledning i Frederikssunds 200-års købstadsjubilæum genoptog man i år i Slangerup traditionen med afholdelse af
'kulturnat'. Eller Open Night.
Arrangøren var Slangerup City Forening, og byens butikker holdt åbent til kl. 22.
Traditionen tro var det Sankt Mikaels Kirkes Ringerlaug der ringede kulturnatten i gang, og lauget bidrog med en halv times
kampanologiske* øvelser. Ringerlauget består af et lille dusin ivrige amatører, og kulturnat-holdet ses her ved døren til
klokketårnet.
I løbet af kulturnatten kunne man møde ringerlauget til en snak om 'klokkeriets svære kunst' og noget om hvorfor lauget stadig
mener det er vigtigt at lade klokkerne lyde.
* Kampanologi (eller campanologi) er læren om klokker og kunsten at ringe med dem eller spille på dem.

Andre musikalske indslag var et rockband fra Musikskolen (herunder), og så selvfølgelig jazzen (billedmæssigt
repræsentaret ved Snake City Jazz-kærren)
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Midt i Kongensgade kunne man finde Brydeklubben Viking.
Og ved SuperBest var der opvisning af DGI's Junior Amts hold hvor cirka 50 piger og drenge underholdt i godt en halv time
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Bagefter forærede uddeler Peter Nielsen gymnasterne en gave, og der var sandwich og vand.

Et lille billedmæssigt strejtog fra aftenenens begyndelse. Se i øvrigt programmet.
Foto: Morten Ledet
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18 OZ200FRS – radioamatørernes jubilæumskaldesignal
I forbindelse med Frederikssunds 200-års købstadsjubilæum fik foreningen af Eksperimenterende Danske Radioamatører, EDR's
Frederikssund Afdeling den idé at fremstille en særlig udgave af de QSL-kort radioamatører bruger til bekræftelse af en
radioforbindelse med en anden radioamatør.
QSL-kortene er en slags postkort som radioamatører udveksler når de har haft kontakt med hinanden eller hørt hinandens
udsendelser. Kortene er er samleobjekt for radioamatører. Læs mere nedenfor.
Kortet er fremstillet med støtte fra kommunens Kultur- og Fritidsudvalg med en bevilling på 1500 kroner. Kortet indeholder en
kort, illustreret og engelsk tekst om kommunen og jubilæet. På siden med jubilæumslogoet er et frit felt hvor klubbens
medlemmer kan placere en label med navn og kontaktoplysninger.
Klubben havde en stand med en arbejdende radiostation på Torvet i Frederikssund under byfesten lørdag den 16. maj. Antennen
var sat op i torvets træer. Her havde de særlige jubilæums-QSL-kort præmiere.
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Se kortet i PDF-format. Kortets tekst, Morten Ledet, oversættelse, Christina Frænde Kristensen, grafik, Annet Bunch, DART
Reklamebureau.
Særligt kaldesignal
I forbindelse med købstadsjubilæet har radioamatørklubben søgt Telestyrelsen om tilladelse til at bruge et specielt, midlertidigt
kaldesignal.
Jens Christensen (OZ1AKY) fra klubbens bestyrelse oplyser at medlemmerne i perioden fra maj til oktober har fået lov at bruge
kaldesignalet OZ200FRS. Klubbens normale kaldesignal er OZ6FRS.
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– Selv om vejret ikke var med Frederikssund i lørdags, fik vi da lavet lidt på torvet, siger Jens Christensen og fortæller at der var
57 radiokontakter i de få timer den interimistiske radiostationen på Torvet var åben:
Danmark - 42
Tyskland - 4
Belgien - 4
Tjekkiet - 3
Estland - 1
Holland - 1
England - 1
Grønland - 1
Se radioamatørernes egne billeder fra byfest-radiostationen på EDR-Frederikssunds hjemmeside.
QSL
QSL is one of the Q codes used in radiocommunication and radio broadcasting. A Q code message can stand for a statement or
a question. In this case, QSL means either "do you confirm receipt of my transmission?" or "I confirm receipt of your
transmission". A QSL card is a written confirmation.
QSL cards confirm either a two-way radiocommunication between two amateur radio stations or a one-way reception of a signal
from an AM radio, FM radio, television or shortwave broadcasting station. They can also confirm the reception of a two-way
radiocommunication by a third party listener. A typical QSL card is the same size and made from the same material as a typical
postcard, and most are sent through the mail as such.
From Wikipedia, the free encyclopedia
Foto: Morten Ledet
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18

Musikskolen først til byfest og så til Østrig
Frederikssund Musikskole deltog i den store jubilæumsfest lørdag den 16. maj.
På den store scene på Torvet i Frederikssund optrådte Blæseorkestret, slagtøjsensemblet Percussionation og
bandet Flåede Tomater.
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Øverst er det Blæseorkestret under ledelse af Ian Price, dernæst er det slagtøjsensemblet Percussionation under ledelse af
Andrew Cholvat, og her ved siden af er det de Flåede Tomater.
Frederikssund Musikskole til Europæisk Ungdoms Musik Festival i Østrig
38 elever, fire lærere og fem voksne medhjælpere rejser i kristi himmelfartsferien til European Youth
Music
Festival i Linz, Østrig. Linz er europæisk kulturby i 2009, og festivalen er et af byens mange kulturbyarrangementer.
Det er Frederikssund Musikskoles Blæseorkester og slagtøjsorkestret Percussionation der deltager
i
koncertrejsen, og Percussionation er til lejligheden udvidet med en strygekvartet og en blokfløjtespiller.
I alt 6000 musikskoleelever fordelt på 173 orkestre fra hele Europa skal mødes for at spille for og med
hinanden. De to orkestre fra Frederikssund Musikskole skal hver spille tre koncerter på festivalen og
skal
desuden medvirke ved en fælles, musikalsk afslutning for alle deltagerne.
Turen til Østrig foregår med bus med afgang fra Frederikssund meget tidligt om morgenen onsdag den
20.
maj. Der overnattes under vejs på hotel i Tyskland, og under festivalen er grupperne indkvarteret på et ungdomscenter i Linz.
Hjemrejsen starter umiddelbart efter afslutningsarrangementet, og her må elever, lærere og medhjælpere klare sig med en lur i
bussen som kører direkte hjem til Frederikssund med ankomst søndag eftermiddag.
Musikskolens elever skal selv betale for koncertrejser. Selve festivalgebyret er overkommeligt, men en bus i fem dage koster
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mange penge. Derfor har Musikskolen søgt og fået sponsorstøtte til turen fra Haldor Topsøe. Sponsoratet blev aftalt sidste år, og
til gengæld leverede orkestrene musik til virksomhedens juleafslutning.

Musikskolens Blæseorkester

Slagtøjsorkestret Percussionation
Foto: Conni Haugbølle, Morten Ledet og Musikskolen
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19 Seks koncerter på fire timer I Kulturhuset Elværket
Musikskolens forårskoncert
Onsdag den 27. maj spiller flere hundrede elever til Frederikssund Musikskoles forårskoncert i og ved Kulturhuset
Elværket i Frederikssund.
Koncerten begynder klokken 17 og er opdelt i seks mindre koncerter som spilles skiftevis i kulturhusets sal og i et stort
telt opstillet på parkeringspladsen foran. Hver koncert varer 35-40 minutter, og man er velkommen til at komme og
overvære så mange som man nu har tid og lyst til.
Der bliver lejlighed til at høre forskolehold, strygeorkester, en solocellist, en blokfløjtegruppe, en tværfløjtetrio, et basunensemble, et guitarorkester, fire-hændigt klaver, et saxofonorkester og en solosanger foruden musikskolens fem faste kor, de to
slagtøjsorkestre Percussion Young Stars og Percussionation, Frederikssund-bandet Flåede Tomater og Skibby-bandet Band
Skybi samt blæseorkestrene Just Brass og Frederikssund Musikskoles Blæseorkester.
Desuden bliver der lejlighed til at høre musikskolens talenthold uropføre deres egen komposition Fra En Tones Dagbog
som blev til i marts måned i forbindelse med en workshop med komponisten Østen Mikal Ore. Stykket er skrevet for to-tre
tværfløjter, cello, trompet og trækbasun.
Støtteforeningen for Frederikssund Musikskole sælger mad, drikke, kaffe, te og kage under hele koncerten til særdeles rimelige
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priser. Gratis adgang.
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22 Dispensationer til sommerhusejere udløber
Til efteråret udløber de ti års dispensationer en række borgere i 1999 fik til at afvikle ulovlig beboelse af sommerhuse.
Frederikssund Kommune har netop skrevet til indehaverne af disse ti-års afviklingsdispensationer og gjort opmærksom på at
dispensationen udløber den 30. september i år.
Brevet er sendt til cirka 400 borgere, men en del af dem vil formentlig have mulighed for at blive boende. Enten fordi de i
mellemtiden er blevet pensionister, eller fordi de kan få en dispensation af andre årsager. Derfor vil der formentligt kun være et
begrænset antal borgere der faktisk skal ud at finde ny bolig.
For at vejlede borgerne bedst muligt er der sammen med brevet udsendt en anmeldelsesblanket for de der er blevet pensionister,
og en vejledning om mulighederne for at få særlig dispensation til fortsat at kunne bruge sommerhuset til helårsbeboelse.
Forbuddet mod helårsbeboelse
Det er 70 år siden at forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse blev indført. Forbuddet skal sikre at sommerhusområder
forbliver rekreative områder og ikke udvikler sig til almindelige parcelhuskvarterer.
Målet med at fastholde sommerhusområderne som sådanne er blandt andet at sikre et vist udbud af sommerhuse uden at
udlægge flere værdifulde landskaber til sommerhusområder. Forbuddet skal også beskytte områdernes landskaber mod slid.
Afviklingsdispensationerne blev givet i 1999 hvor Folketinget med den såkaldte 'Afviklingslov' gav kommunerne mulighed for at
give op til ti års dispensation til borgere som dengang boede ulovligt helårs i deres sommerhuse.
Og i Frederikssund Kommune vurderes det altså at mange af de pågældende sommerhusejere i de forløbne år har fået ret til at
blive boende fordi de i mellemtiden er blevet pensionister, eller fordi de kan få en særlig dispensation.
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24 Jubilæumsfesten lørdag den 16. maj
Frederikssunds 200-års købstadsjubilæum (med den eksakte jubilæumsdato den 12. maj) blev fejret i weekenden den 16. og 17.
maj.
Morgenbord
Lørdag den 16. maj begyndte festlighederne med morgenbord på torvene i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og
Slangerup.
Her først en reportage rundt i den morgenfriske Frederikssund by med blandt andet en lille kø.
Og på Torvet er erhvervschef Peter Bo Andersen, Hanne Ipsen og FETC-formand André Wilhelmsen i gang med at
skære rundstykker og dække bord. Ronald Graabæk, kredsleder i Beredskabsforbundet (det frivillige supplerende
beredskab) leverer kaffen – som i det tre andre byer.
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Og så er de morgenmadssultne borgere i Frederikssund dukket op på Frederikssund Torv.
Borgmester Ole Find Jensen åbner festen. Medlemmer af Frederikssund Sangforening med Stig Möglich Rasmussen i spidsen
synger for til den fælles jubilæumssang som Jette Fischer har skrevet til lejligheden. Sangen blev sunget i alle fire byer.
Og dagens koncertmester på Torvet, Elværkets bestyrer Eskild Marcussen, og hans lydfolk er allerede godt i gang.
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Morgenbordet i Skibby foregik i Bymidten med medlem af Byrådet og Jubilæumskomitéen Hanne Kyvsgård som arrangør (yderst
til venstre på foto 2).
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Og her et enkelt billede fra morgenbordet i Jægerspris som foregik på gårdspladsen foran Rejsestalden. Her var det Niels
Sømand der spillede for på sin harmonika.

Parade
Det store indslag i byfesten i Frederikssund var paraden med cirka 40 medvirkende hold af mest forskellig art.
Her ses en række fotos fra opmarchen på Cirkuspladsen på Kalvøen og fra afmarchen derfra med Frederikssund Street Band i
spidsen og med borgmester Ole Find Jensen umiddelbart herefter. Og afmarchen gik netop som den daglange regn begyndte.
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Og her følger så billeder af et udvalg af parade-deltagerne fotograferet forskellige steder på ruten rundt i
bymidten.
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Og sådan så det ud set fra sidelinjen:

TV2 Lorry bragte samme aften en reportage med interview med blandt andre borgmester Ole Find Jensen.
Andre aktiviteter i gaderne
Fx marked med gøgl og politisk kandestøberi m.m. i biblioteksgården, danseopvisninger, udskænkning, grill, vægterrundgang og
orkestret Ohne Lederhosen.
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Torveunderholdningen

Hele tre orkestre og band fra Musikskolen lagde ud – se særskilt artikel. De øvrige lokale medvirkende var Showtime Brass
Band, Frederikssund Big Band (et foto), Mainstream All Stars (et foto), Frederikssund Street Band (tre fotos) og Ungdomsskolens
Smuk Og Dejlig-musical i en koncertudgave (fotos kommer i særskilt reportage). Og nederst torveunderholdningens dygtige
konferencier Jens Søbæk.
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Og sidst men ikke mindst det kommunale rockband som havde forberedt en overraskende tilsynekomst fra Rådhusets tag, men
som regnen tvang i læ inden for i det tomme rådhuskonditori.
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Bløden
I Bløden var der våde hunde og våde ponyer, brydere i et opvisningstelt, børneteater fra pavillonscenen (foto) og børnevikingespil
(foto). Samt Politihjemmeværnet og en flåde af køretøjer fra Brand- og redningsberedskabet.
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Sweethearts
FETC stod for aftenunderholdningen fra den store mobilscene på Frederikssund Torv. Regnen stilnede af, og torvet
fyldtes af tilhørere – med mange som fik varmen ved at danse til Sweethearts' schlagere.
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FjordTV Frederikssund
Den lokale tv-station var også med, her med Erik Zangenberg og manden med den faste kamerahånd, Poul Asmussen.
Se FjordTV's reportage fra byfesten.
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Havnefesten søndag den 17. maj
Reportage fra havnefesten den 17. maj følger.
Fotos: Conni Haugbølle, Jesper Handberg og Morten Ledet
2009
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3000 til opera i slotshaven - artikel fra Frederiksborg Amtsavis hjemmeside.
Slotskoncerten med gratis opera blev velsignet af solskin.
Jægerspris: Efter en formiddag med regnvejr, kom solen frem og gjorde søndagens gratis operakoncert i Jægerspris Slotshave til
en ren fornøjelse.
På scenen stod nogle af landets mest talentfulde sangere, et symfoniorkester sammensat af musikere fra Det Kgl. Kapel, DR
Radiosymfoniorkesteret, Helsingborg Symfoniorkester og musikkonservatoriet samt et kor med 80 mænd og kvinder. Og det var
en flot jubilæumsgave til frederikssunderne, som blev serveret. I alt mere blev det til tre timers musik med både klassikere fra
kendte operaerne, og nye kendte sange fra musicalen Sound of Music og den amerikanske operette Show Boat.
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26 FETC og Væksthus Hovedstaden styrker samarbejdet
Samarbejdet med Væksthus Hovedstadsregionen og FETC, Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter fungerer godt, men
det skal blive endnu bedre til gavn for erhvervsliv, arbejdspladser og udvikling.
Det var konklussionen efter et nyligt møde mellem kommunens Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Væksthus
Hovedstadsregionen og FETC om rådgivning af virksomheder i Frederikssund Kommune.
Samarbejdet mellem FETC og Væksthuset skal have flere arbejdspladser som ambition, og på længere sigt skal samarbejdet
også omfatte lokalisering af virksomheder inden for clean tech (ren teknologi) ved den ny by ved Store Rørbæk.
FETC og Væksthuset
I dag er FETC ansvarlig for generel rådgivning af iværksættere og virksomheder, fx om finansiering, markedsføring
og generationsskifte. Det regionale væksthus står for specialiseret rådgivning af virksomheder med særligt vækstpotentiale.
– Vi sætter stor pris på samarbejdet mellem FETC og Væksthuset, og der er et stort potentiale for at udvikle samarbejdet med
det formål at skabe flere arbejdspladser, siger formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Kim Rockhill.
– For Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget er det vigtigt at systemet er enkelt og gennemskueligt. FETC skal være den lokale
indgang til virksomhedsrådgivning fordi man hos FETC har den tætte tilknytning til lokalområdet og dets muligheder og
udfordringer, siger Kim Rockhill.
– Samtidig har FETC brug for at kunne trække på specialiseret rådgivning fra Væksthuset, fx ved om patenter, markedsføring i
udlandet og lignende.
Vækstmøde til september
FETC-konsulent Bent Kiemer står for den generelle virksomhedsrådgivning i FETC og har her stor fordel af at kunne trække på
Væksthusets specialrådgivning.
– Vi er glade for samarbejdet, det kan ikke undværes, og naturligvis skal vi arbejde med at udvikle det, siger Bent Kiemer. – Og
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det er vigtigt at vi gør systemet 'enstrenget', så iværksætteren og virksomhedslederen ved at kontakte FETC altid kan være sikker
på at få den rigtige rådgivning, uanset om den findes i Frederikssund eller i København.
Direktør Marlene Haugaard fra Væksthus Hovedstaden bakker op:
– Fra Væksthusets side går vi aktivt ind i at udvikle samarbejdet med FETC. Og det gælder såvel konkrete projekter
som specialarrangementer og i forhold til den lokale rådgivning.
Marlene Haugaard fortæller at Væksthuset og FETC planlægger et vækstmøde i Frederikssund til september.
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26 Stationscentret Sillebroen medio maj
Det fri areal mellem parkeringshuset (til venstre) og 'butikshuset' indskrænkes mere og mere, og det fri område er snart dækket
med beton. Situationen set fra tre forskellige vinkler.

Udefra (set fra rundkørslen Nygade Bruhnsvej A.C.Hansensvej) ser der sådan ud i en panoreringsserie på tre billeder.
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Oppe fra ser det sådan ud i det aktuelle montageområde (set fra tre forskellige vinkler).
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Udefra ser den igangværende montage af bygningselementer sådan ud.
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Og tæt på oppefra hvor montagearbejderne både bruger muskelkraft og trådløst dirigerer kranføreren – som ikke fra sin plads i
kranens førerhus kan se hvad der foregår (når der er visuel kontakt med kranføreren, bruges også håndfagter).
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Lige efter montagearbejdet følger arbejdet med at sikre arbejdspladsen med rækværk – så man kan arbejde på betondækket
uden sikkerhedsline. Arbejdet klares af montagearbejderne medens krankrogene er nede hos anhuggeren på lastbilen for at
hente næste element.
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Og så er der også ham der får det hele til at hænge sammen ved at hælde beton i kanalerne med de armeringsjern der
binder elementerne sammen.

Kraner har været et gennemgående motiv i dækningen af byggeriet – her følger endnu nogle kranbilleder afsluttende med lidt
krandans.
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En detalje fra den aktuelle montage er en bro der fører mellem to førstesals-dæk (der støbes beton i elementmellemrummene).

Indendøre arbejdes der med skillevægge, loftsskørter, ventilationsanlæg og kabel- og rørføringer. Og mellem de to store
bygninger er der endnu kun en midlertidig bro. Nederste foto er taget bag den runde facade mod rundkørslen.
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Oppe på taget monteres ovenlys over en af centrets indre pladser med åbent op gennem anden etage.
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Udenfor er murerne godt i gang med beklædning med grågule mursten på facaden mod Nygade.
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På den anden side kan man nu fornemme den kommende promenade mellem butikscentret Sillebroen og Sillebro Å – hvor der
før var en sti.

Foto: Morten Ledet
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27 Søndagens jubilæumsfest i Frederikssund Havn m.m.
Festens arnested, Frederikssund Havn, blev søndag den 17. maj benådet med alt det sol lørdagen havde savnet. Noget
blæsende, men der var mange mennesker der søgte havnens liv og aktiviteter.
Åbning med kanal-navngivning
Havnefesten åbnedes kl. 10 af borgmester Ole Find Jensen som samtidig navngav den to år gamle kanal gennem havneområdet
Berntsens Kanal. Opkaldt efter afdøde fabrikant og lokale kunstmæcen William Berntsen af Byrådet efter forslag fra journalist
Harly Foged.
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Her ses Harly Foged (til venstre) sammen med byrådsmedlem og formand for Jubilæumskomitéen Michael
Harder.
Harly Foged har i magasinet Bådnyt's webudgave en artikel om kanalnavngivningen med særlig fokus på
William Berntsens fortjenester som sejlsportsmand.
Og efter ceremonien var der en trafik over kanalbroen som ingensinde.
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Inderhavnen
Og så gik havnefesten ellers i gang. Først en række billeder fra området tæt på byen ved Toldboden og Amsterdamhusene med
folk, Showtime Brass Band, et blue grass band og deres fans, en ballonsamling som man kunne få den på politikertorvet,
Aerobicgården og Unicyklisterne som på forbilledlig vis hjalp hinanden med plads og udstyr, og en ny måde at 'gå' på vandet på.
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Tippen
Ude ved Tippen for enden af Sydkajen var der også aktivitet med boder for Marinehjemmeværnet og Marineforeningen med MHV
905 Askø fra Hundested liggende ved kajen, hoppeborg og elastikhob og Brand- og Redningsberedskabet med udstyr til vejrs og
til vands.
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Dragekonkurrence
Ude på Tippen var også dér hvor Mangor & Nagel Plan & Landskab og Legekæden holdt deres dragekonkurrence. Vinderne blev
Anna Duelund Mortensen, Emilie Brandt-Møller, Daniel Sejerbo Willumsen og Freddy Rasmussen. Sidstnævnte ses på foto
nummer tre herunder med sin hjemmelavede drage af en flamingo-kasse med en hale af små flamingo-stykker.
Nederst ses arrangøren, arkitekt fra Mangor og Nagel, sejlsports- og drageentusiast m.m. Jacques Duelund Mortensen på vej om
morgenen med skilte og andet udstyr gennem den mennesketomme havn. Hans to døtre deltog aktivt med hver deres
hjemmelavede drage. Den ene vandt, mens den anden mistede sin drage.
Den stærke blæst tog pigens drage og sendte den nordpå hvor den havnede den i rækværket på Kronprins Frederiks Bro hvorfra
brofogeden bjærgede den. Dragen var påført navn og adresse, og den flinke brofoged ringede senere på dagen og sørgede
dermed for at pigen fik sin drage igen.
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Samme stærke blæst var i øvrigt også skyld i at Nordsjællands Faldskærmsklub måtte aflyse sin planlagte opvisning med
landinger ude på Tippen.
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Firmakaproning
Fra molerne ved Nordkajen afholdt Frederikssund Roklub en firma-rokonkurrence med 16 deltagere. De fire stærkeste hold var
fra Nykredit, Haldor Topsøe, Nordea og Jyske Bank.
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Busrundture
En helt anden aktivitet på søndagens jubilæumsdag var de busture der udgik fra Museet Færgegården i samarbejde med
medlemmer af de lokale historiske foreninger som fungerede som guider på de to gange to ture rundt i kommunen på
henholdsvis øst- og vestsiden af Roskilde Fjord.
Først et kig fra Frederikssund Havn over til Museet Færgegården på Hornsherredsiden af fjorden. Her ses også et af spejdernes
to jubilæums-lystårne. Det andet står på Tippen - se ovenfor.
Dernæst et par fotos fra Færgegården midt på dagen da de første ture var afsluttet, og folk samledes til de næste rundture. De
fire guider er fra venstre Asger Mansted og Niels Nielsen fra Hornsherred-siden og Knud B. Christoffersen og Stig Colbjørn
Nielsen som guider i henholdsvis Frederikssund-og Slangerup-områderne.
Og nederst kan man måske skimte en af Holger Danskes sponsorbusser som på sin østlige tur runder Frederikssund Havn samtidig med at veterandampskibet Skjelskør er på vej ind efter en af dagens sejladser.
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Fotos: Conni Haugbølle, Jesper Hanberg og Morten Ledet m.fl.
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27 Tunneldag

Foreningen En Bedre Fjordforbindelse holdt onsdag den 20. maj en aktionsdag med uddeling af løbesedler og flasker
med vand på J.F. Willumsensvej og Færgevej i eftermiddagsmyldretiden ved tilkørslen til Kronprins Frederiks Bro.
Her er det Jørgen Vingaard fra Gerlev der række vand ind gennem sideruden til bilister der holder i kø på J.F.
Willumsensvej.
Længere oppe ad vejen er byrådsmedlem Hanne Kyvsgaard, Skibby, i gang med vand og løbesedler i en fremskudt position.
Det er fotograf Allan Nørreegaard fra Frederiksborg Amts Avis der fanger samme situation.

Formand for foreningen, byrådsmedlem Jens Ross Andersen, Jægerspris, er denne dag depotbestyrer og ses her i samtale med
journalist Janne Mulvad fra Amtsavisen.
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Her er Maja Petterson, Kulhuse, i depotet for at få fyldt muleposen op med vandflasker og løbesedler til uddeling til ventende
bilister på Færgevej. I alt var der syv 'tunnel-græsrødder' i aktion denne myldretidseftermiddag.

I forbindelse med tunnel-aktionsdagen har foreningen En Bedre Fjordforbindelse udsendt et nyhedsbrev til "alle
beslutningstagere, trafikanter og erhvervsliv og folk der bor ved og værdsætter fjordområdet" om at foreningen blandt de mange
forslag til en ny fjordforbindelse helt entydigt går ind for en tunnel.
At en tunnelløsning skulle være en kvart milliard dyrere end en broløsning, anfægter ikke foreningen. Man mener ikke det er af
betydning at det koster det ekstra for en rimelig lang tunnel.
– Et projekt som skal og vil tjene landet de næste 100 år eller mere, må og skal ikke afgøres for beløb svarende til udskiftningen
af motoren i et jagerfly, skriver foreningen i sit nyhedsbrev og spørger til hvad prisen er for de støjgener der vil være for fx
beboere i Sydbyen med vejanlæg højt hævet over terræn og fjord.
Foreningen afviser også indvendinger om finansieringen af en ny fjordforbindelse og mener at en afgiftsløsning er helt
uacceptabel. Det ville i så fald være det eneste sted i landet at man skulle betale for at bruge en forbindelse over en fjord.
Foreningen kan i det hele taget ikke forstå at der skulle være samfundsmæssige likviditetsproblemer i et anlægsprojekt af den
forholdsmæssige lille størrelse som en ny forbindelse over Roskilde Fjord udgør.
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27 Bilen slår hårdere end dig

Der er i disse uger en landsdækkende færdselskampagne rettet mod cyklisterne. Hold øje med sidevejene - du ved aldrig
hvad der kommer hedder den.
Hovedstadens Færdselssikkerhedsudvalg (HFU) deltager i kampagnen og har i fem byer opstillet specielle standere med bildøre
som skal minde cyklisterne om at holde ekstra øje med hvad der kommer fra sidevejene.
– Bildøren er et konkret eksempel på hvad man som cyklist kan risikere at køre ind i hvis der pludselig kommer en bil ud fra en
sidevej, siger formanden for HFU Jarl Ahlers Mortensen, Vejdirektoratet. – Og faktisk kunne vi have opstillet alt lige fra en hel
bilfront til et stort hjulsæt fra et lastbilvogntog for at synliggøre at en bil altid slår hårdere end cyklisten.
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En af de fem bildøre med kampagnens budskab er opstillet på Torvet i Frederikssund.
Ulykker ved sideveje udgør 40 procent af alle cyklistulykker, og tallet er stigende. Cyklisterne opfatter ikke
sidevejene som potentielt farlige, og det skyldes måske den aktuelle fokus på højresvingsulykker med
lastbiler.
Politiet i Hovedstadsområdet registrerer årligt flere end 400 cyklister som kommer til skade i trafikken, og
endnu flere ender på skadestuen efter mindre alvorlige trafikulykker som ikke kommer til politiets kendskab.
45 procent af landets cykeltrafik foregår i hovedstadsområdet, og området tegner sig for 40 procent af landets
tilskadekomne cyklister.
Som cyklist er man altid den blødeste trafikant, uanset om man har retten på sin side eller ej, og selv om det kan være bilisten
der bryder færdselsloven, er det oftest cyklisten der rammes hårdest.
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28 Igen i år kommer det Blå Flag op ved Kulhuse Strand
Frederikssund Kommune er stadig med i Friluftsrådets Blå Flag-kampagne med fokus på natur og miljø omkring havet.
Det Blå Flag hejses samme dag som den landsdækkende kampagne begynder, nemlig grundlovsdag fredag den 5. juni, og det
er på stranden vest for Kulhusvej, lidt nord for Kulhuse Kro, Kulhusvej 210 i Jægerspris.
Kl. 11 taler Bjørn Prassé, Friluftsrådet, og Mads Bondo Dydensborg, radikalt medlem af Frederikssund Byråd.

Derefter bliver flaget hejst af børn fra fritidsklubben Højen. Det er børn fra denne klub der igen i år har påtaget sig at lave ekstra
strandrensninger i højsæsonen.
I forbindelse med flaghejsningen har kommunens naturvejleder en feltstation ved molen hvor der er mulighed for at fange rejer og
krabber.
Efter flaghejsningen vil der også være mulighed for at deltage i et lille stjerneløb til fem små 'seværdigheder' i nærheden.
Fuldførelse belønnes med en is eller en kop kaffe.
Som del af Blå Flag-kampagnen afholder kommunen og FETC hen over sommeren flere andre arrangementer om natur og miljø.
Der bliver blandt andet en botaniktur til strandengene ved Roskilde Fjord, et "sand mellem tæerne"-arrangement den 10. juli og
en geologi-tur om stenalderhavet.
Foto ovenfor af kommunal biolog Minna Møller som sidste år måtte aflyse et Blå Flag-arrangement med kajaksejlads ved
Kulhuse Strand på grund af hårdt vejr.
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28 Nyt havelaug på Museet Færgegården
Museet Færgegården indbyder nu alle haveglade folk at være med til at udvikle museumshaven som medlem af et nyt havelaug
af frivillige. Det ny havelaug etableres i tilknytning til museets venneforening.
Der er inviteret til møde torsdag den 4. juni kl. 19. Det foregår på Færgegården, og her vil havearkitekt Mette Rønne fortælle om
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det foreløbige arbejde med haveplanen.
Havearkitekt Mette Rønne er begyndt på arbejdet med Museet Færgegårdens ny haveplan. Det er hun hyret til at Haveselskabet
som har foræret udarbejdelsen af en haveplan til Museet Færgegården som en gave.

Mette Rønne er samtidig selv medlem af Foreningen Færgegårdens Venner og vil som medlem af havelauget blive en
gennemgående person i udviklingen af museets have.
– Jeg har mine idéer til hvordan det kan gøres og hvad der kan være i haven, men hver gang jeg forelægger dem for andre – og
det har jeg allerede gjort for museets ledelse og medarbejdere – kommer der nye idéer til, siger Mette Rønne. – Sådan går det
helt sikkert også torsdag den 4. juni.
Museet Færgegårdens have ligger beskyttet bag det røde hovedhus, omkranset af skovbevoksede skråninger og med udsigt til
græssende køer. Mellem haven og skoven ligger et naturareal med kulthus og helleristninger, oldtidssti og jægerstenalderhytte,
og det hele bliver flittigt brugt af motionister, museumsgæster og børn fra skoler og børnehaver.
Alle er glade for havens grønne oase, men nu skal haven fornys, så den bliver endnu dejligere, skriver museet i en
pressemeddelelse. Det kan lade sig gøre takket være den gave Haveselskabet har givet museet i form af en haveplan der skal
udarbejdes af havearkitekt Mette Rønne.
Museet Færgegårdens havemedarbejder, Bjarne Nielsen, skal fortsat stå for pasningen af museets have, men det nye er også at
det skal ske sammen med en række frivillige. Måske nogle af Haveselskabets medlemmer eller andre haveglade og frivillige folk
som fremover vil få en mere nær tilknytning til Færgegården.
Tanker om haven dengang og nu
Den ny have skal både være en pryd- og en nyttehave. Med græsplæne, fritstående træer og staudebede, med frugttræer og
måske også et syrenlysthus. Nogle elementer vil være autentiske – fx har der tidligere været æbletræer i haven – mens
andre hentes fra typiske landbo- og købstadshaver i slutningen af 1800- og begyndelsen af 1900-tallet.
Samtidig skal der være mulighed for at føje helt nye former for haveindretning og vækster til. På ønskesedlen står desuden en
terrasse, en løgplæne og forskellige naturbevarende tiltag.
Måske skal der ikke blot være en kavalkade af historiske planter, men også af historiske havemøbler. Derfor efterlyses møbler af
ældre dato i træ eller jern. Også gerne selv om de skulle trænge til en kærlig hånd.
Tanker om havelauget
Til havelauget efterlyser Mette Rønne folk med mange forskellige interesser og kunnen og viden. Ikke kun det plantefaglige.
Der er fx brug for at få renoveret havemøbler og hegn – og altså nogen der er gode til værktøj. Der er også det grove
planteteam – de der kan noget (gerne maskinelt) med gravning, jordbearbejdning og plantning af buske og træer. Og selvfølgelig
det 'lette' planteteam til plantning og formering af stauder og ikke mindst lugning.
Og sikkert også et brolæggerteam – for haver er også noget med sten. Og et serviceteam der kan stå for de arrangementer
havelauget påtager sig. Og nogen der kan skrive om de gamle planter og hvad havelauget laver.
Interesserede i deltagelse i havelauget kan bare møde op torsdag den 4. juni, men man kan også kontakte Mette Rønne på
adressen haven@fgven.dk.
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Samarbejdet mellem Museet Færgegården og Haveselskabet udmønter sig også i afholdelse af plantebyttedage i
museumshaven. Senest Kristi himmelfartsdag hvor Haveselskabets Nordsjællandsafdeling stod for arrangementet.
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28 Idyllen tilbage igen i Skuldelev

Så er gadekæret igen er et idyllisk sted at se på, lyder det fra Skuldelev Bylaug.
Flere års omfattende arbejde med at fjerne en stor forurening af områdets undergrund er slut. Det var Region Hovedstaden der
stod for projektet, og nu er mange måneders bortkogning af organiske opløsningsmidler overstået, og jorden er kølet ned igen.
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Efter at entreprenøren havde planeret området og lagt dug og sand ud i kæret, har Bylauget ved oldermand Niels Pedersen stået
for opfyldningen med vand i kæret, og skulpturen Skuld har fået en ny flot sten at stå på.
Kristi himmelfartsdag fik Bylauget og frivillige fra byen så lagt ikke mindre end 700 kvadratmeter rullegræs omkring gadekæret.

Officel indvielse
Den officielle indvielse af det nyistandsatte gadekær foregår lørdag den 6. juni.
Om formiddagen arbejder man med at lave et nyt hegn og nogle nye bænke og rejse gadekærets flagstang.
Cirka kl. 15 er der indvielse hvor Bylauget er vært med en forfriskning. Bylauget håber at rigtigt mange vil møde op og give en
hånd med og ikke mindst fejre at tre års 'byggeplads' på stedet nu er overstået.
Region, kommune og bylaug
Projektet med genskabelsen af gadekæret og dets omgivelser er blevet til i samarbejde med Frederikssund Kommune. Bylauget
gik for et år siden i forhandling med Region Hovedstaden som skulle renovere gadekæret efter at forureningsarbejdet var slut.
Men regionen skulle kun tage sig af den halvdel af kæret der havde været gravet op.
Bylauget fik en aftale i stand hvor renoveringsmidlerne fra regionen blev overført til kommunen, og med et mindre kommunalt
tilskud oveni og især fordi at Bylauget påtog sig en del af arbejdet, fandt man frem til en løsning der betyder at hele gadekæret
bliver som nyt.
De sidste arbejder med at fjerne forureningen i området foregår stadig ved siden af gadekæret, men forventes afsluttet i løbet af
sommerferien.
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Hvad rullegræs også kan bruges til: Arbejdet Kristi himmelfartsdag foregik med de behørige pauser.
Fotos: Skuldelev Bylaug
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31 Jægerspris Blå Nat 2009
Årets Blå Nat i Jægerspris med Kulturhuset Rejsestalden som omdrejningspunkt blev i år begunstiget af et rigtig godt
vejr, mange deltagere og en god stemning.
Her en stribe fotos fra da aftenen endnu var på vej. Først her til højre Rejsestaldens leder Anja Linde på rundfart i
området og med meget at se til.
Bemærk den kransepyntede stang i baggrunden. Jægerspris by var gennempyntet af flag og kranse.
Dernæst tre lokale billedkunstnere på det rigtige hjørne
– fra venstre Christina Christensen, Lailasilke Krogsgård og Anja Wium – alle tre stærkt optaget af hvad der sker på scenen bag
dem.

Og her optrådte blandt andre stomp-duoen White Trash på et et par aktuelt noget omdiskuterede 'instrumenter'.
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Og Jægerspris Unicyklister gav opvisning på det gågade-lukkede stykke af Hovedgaden.

Kulturstokken
Et vigtigt punkt på aftenens program var uddelingen af årets 'kulturstok', en pris der har fået lov at ligge i dvale et par år, men
som nu er blevet genoplivet.
Her er det Niels Sømand der indleder prisoverrækkelsen. På scenen ses blandt andre Anja Line, Hardy Hansen og Stig Teilman
Hansen med barn og Danske Bank-check.
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Prisen gik til Huset på Lejrvej, et aktivitetssted og foreningshus holdt i gang af en større kreds frivillige – som her er på scenen for
at takke for prisen.

Blå Nat med tilbageblik
I anledning af købstadsjubilæet var temaet for årets Blå Nat Tilbageblik. Det udmøntede sig blandt andet i udsmykning af
butiksvinduer i byen med fotos fra de gamle dage.
Bag udstillingen står Annie Poulsen fra Lokalhistorisk Arkiv og Historisk Forening i Jægerspris. Annie Poulsen skrev i 1999 om
husenes historie i forbindelse med indspilningen af en videofilm om Hovedgaden. Det er teksten fra dengang med en smule
opdatering der bruges sammen med billederne i butiksvinduerne.
Cirka 100 billeder er der alt i alt, men det er op til forretningerne hvor længe de bliver hængende efter Blå Nat.
Er man interesseret i at læse og se mere om byens historie, så kan årbøgerne fra Historisk Forening Billeder fra Jægerspris og
Neder Draaby og Glimt fra Jægerspris i 1950erne stadig købes. De forhandles i Kulturhuset Rejsestalden og på Biblioteket og
kan bestilles på foreningens hjemmeside www.jphist.dk.
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Her ovenfor er det Hovedgaden 31 fra 1870, og nedenfor er det familien Poulsen.
Annemette Aarøe, formand for Historisk Forening, fortæller at Poulsen var den kære gamle ismand der startede hele
dynastiet med en iskagebod og cigarforretning m.m. og senere bageri. Han boede i en periode i det gamle hus ved Dyrnæsvej,
og er her fotograferet med kone og børn. Bemærk datidens gyngehest.
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31 Askelundskrydset
En ombygning af Askelundsvejs udmunding i J.F. Willumsensvej ved det store nordlige industriområde i Frederikssund har givet
meget bedre trafikafvikling.
Vejen er udvidet i bredden til tre kørebaner – én ind og to ud. Den mørke asfalt på billedet viser udvidelsen.
Indkørslen
Umiddelbart efter forreste helle åbner sig en venstresvingsbane (til tankstationen) som slutter i endnu en helle. Det fjerner én
flaskehals fordi venstresvingende ikke længere blokerer for andres indkørsel til industrikvarteret og dets store butikker.

Udkørslen
For udkørende fra Askelundsvej er der nu en ligeud- og højresvingsbane og en venstresvingsbane.
Venstresvingsbanen kan rumme op til to sættevognstog, og det har da også ofte været de store lastbilers svingning mod øst der
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har blokeret for udkørsel ligeud (syd) og til højre (vest). Som det ses af billedet herunder kører der stadig biler ud fra
Askelundsvej, selv om de venstresvingende må holde tilbage for de ligeudkørende fra Ådalsvej.
Det er kommunal vejingeniør Morteza Amini som sammen med Vejdirektoratet (J.F. Willumsvej er statsvej) har stået for den lille,
men effektive ombygning. Morteza Amini har registreret trafikken både før og efter ombygningen og mener at den ny udmunding
af Askelungsvej er cirka fire gange så effektivt som det gamle.

Den lille vejingeniør
Apropos: Et andet sted i Frederikssund (Odinsvej) har vejingeniører in spe arbejdet med trafikregulering på cykelstien. Arbejdet
afslører rimelig forståelse for funktionerne, men det er måske ikke en blivende løsning – den er nu også regnet væk
efterfølgende.
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31 Mobilt køkken til Beredskabsforbundet
Det supplerende frivillige beredskab i Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab (Beredskabsforbundet) har indsat
et mobilt køkken i beredskabet. Det over ti meter lange køretøj er opbygget, så otte-ni af beredskabets forplejningsfolk kan
arbejde i køkkenet.
Køkkenrummet er indrettet med et større gaskomfur og en kraftig udsugning, og bag i vognen er der hylder og køle- og
fryseskabe. Når køretøjet er i brug, laver en generator strøm til køle- og fryseskabe samt lys.
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Køretøjet har en 200 liters vandtank forbundet med en gasvandvarmer og to vaske. Afløbet fra vaskene fører til
en spildevandstank under vognen. Gassen kommer fra gasflasker i en boks under køretøjet.
Indretningen af det ny køretøj har kostet over 400.000 kroner, og det er det frivillige beredskab selv der har skaffet midlerne.

Beredskabsforbundet har for første gang haft det ny mobile køkken i brug i forbindelse med et spisested under Frederikssund
Sommerfest her i pinsen. Der er her billederne herunder stammer fra. Kredsleder Ronald Graabæk ses til højre på det øverste
foto.
Beredskabsforbundets Frederikssundkreds står for en del af brandværns- og samaritertjenesten ved Langelandsfestivalen.
Herunder står man for catering-opgaven for en camp af beredskabsfolk med pårørende på flere en 100 personer. Her får det
mobile køkken sin første store opgave.
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31 Sillebroen i pinsesnit
Lige før pinse kunne der hentes disse billeder ud fra den store byggeplads ved Frederikssund Station.
Først en serie interiører omkring de atrier eller dobbelthøje rum der er flere steder i centret, afsluttende med nogle billeder fra
samme rum fotograferet fra tre forskellige etager.
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Dernæst en serie billeder der viser at 'hullet' mellem de oprindeligt adskilte p-hus- og butikshus-bygninger nu snart er lukket.
Undervejs må bjælkeelementet vente i luften medens der skæres armeringsjern til, og medens tegningen tjekkes.
Så skal elementet fanges med de til rådighed stående redskaber, svinges på plads og til sidst lirkes ned over armeringsjernene
så det hele kommer til at hænge sammen.
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Og inden fotografen når rundt og ned, er montagefolkene allerede et par bjælker længere i processen.

147

Foto: Morten Ledet
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31 Indsatsen for ældre syns- og hørehandikappede
Hun er 84 år, bor i egen lejlighed og er alene efter mandens død for seks år siden. De sidste par år har hun isoleret sig mere og
mere, går sjældent en tur og tager kun på de mest nødvendig indkøb. Hun undgår helst sammenkomster og har opgivet at
komme i ældrecentret. Hun kan ikke rigtig følge med i samtalen omkring et bord, og hverken tv, radio eller aviser har hun samme
glæde af som før.
Hun ved at blive gammel og sær, tænker pårørende og venner måske – og har ikke opdaget den hørenedsættelse og den
synsnedsættelse der gennem de sidste år er kommet snigende.
Vores person er opdigtet, men hun har det som flere tusinde ældre danskere med en kombineret høre- og synsnedsættelse som
ikke er blevet opdaget. Derfor får de hverken den hjælp de har behov for eller krav på.
Omfanget af problemet med mere eller mindre døvblindblevne ældre borgere har også overrasket kommunernes
omsorgsmedarbejdere. Det gør man nu noget ved i Frederikssund Kommune.
Alle ældre over 75 år skal ifølge loven tilbydes forebyggende hjemmebesøg af kommunen. Formålet med besøget er så tidligt
som muligt at opdage eventuelle sundheds- og trivselsproblemer. Frederikssund Kommune har nu sat særlig fokus på de
oversete høre- og synsproblemer under disse besøg.
1+1=3
Mange mennesker får syns- eller høreproblemer med alderen. Jo ældre man er, desto større er risikoen. Hvis man har nedsat
hørelse, bliver man meget mere afhængig af synssansen – og omvendt. Men når en hørenedsættelse og en synsnedsættelse
optræder sammen, forstærker de hinanden. Selv en relativt let hørenedsættelse og en relativt let synsnedsættelse som hver for
sig måske ikke ville give de store problemer, kan medføre store problemer når de optræder sammen. 1 + 1 = 3 – så at sige.
Høre- og synsproblemer bliver meget let overset fordi de ofte udvikler sig snigende over flere år. Mange – også de ældre selv –
opfatter det i øvrigt som en naturlig del af det at blive gammel og ikke som noget der kan gøres noget ved.
Kombineret syns- og hørenedsættelse overses også let hvis den ældre har andre, måske påtrængende sygdomme og
skavanker. Og endelig kan symptomerne meget let misforstås, sådan at man tror at den ældre er blevet forvirret eller
begyndende dement.
Samarbejde med videncenter for døvblindblevne
Problemer med syn og hørelse hos ældre kan medføre en lang række andre fysiske og psykiske problemer. Men får de den rette
hjælp, kan der rettes op på det, og de ældre syns- og hørehandicappede kan få både livskvalitet og livsmod tilbage.
Frederikssund Kommune har fem forebyggelsesmedarbejdere som alle har øje for at finde de høre- og synshandikappede ældre
og få dem henvist til den rette hjælp og støtte.
Kommunen har her indgået et samarbejde med døvblindekonsulent Jane Seiler og Videncentret for Døvblindblevne. De
involverede medarbejdere har været på et kursus for lære mere om kombinationen af høre- og synsnedsættelser hos ældre, og
ved forebyggelsesbesøgene bruger de nu en særlig spørgeguide for at afklare eventuelle problemer.
Det er Videncentret for Døvblindblevne der har udviklet spørgeguiden som sikrer at eventuelle syns- og høreproblemer bliver
opdaget ved hjemmebesøget. I givet fald får den ældre borger et tilbud om at få besøg af en konsulent med særlig viden om
syns- og høreproblemer.
Cirka 75 borgere med problemet
Statistisk set er der omkring 75 ældre borgere med et kombineret syns- og hørehandikap i Frederikssund Kommune.
Om årsagen til at kommunen har sat så stærkt ind over for problemet, siger forebyggelseskonsulent Annette Madsen:
– Vi vil gerne sikre at ældre i Frederikssund Kommune ikke får dårligere livskvalitet eller nedsat funktion på grund af høre- og
synsproblemer.
– Der kan jo gøres noget ved det. Det er et meget overset problem som vi med en enkel indsats kan vi gøre noget ved, siger
forebyggelseskonsulent Annette Madsen.
– Og vi kan se at det gør en forskel at der bliver gjort noget ved de to handikap og ikke mindst kombinationen af dem, siger en
anden af forebyggelseskonsulenterne Anne Willum.
– Ved systematisk at opspore disse handikap kan vi tilbyde de pågældende hjælp fra konsulenter med særlig viden om syn og
hørelse.
Forebyggelseskonsulenterne kontaktes mellem kl. 8 og 9 på telefon 47 35 17 51.
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31 Optog og tyrkisk musik i gaderne
Lørdag den 23. maj om eftermiddagen arrangerede Tyrkisk Kultur- og Idrætsforening et optog med musik gennem
Frederikssunds gader. Optoget gik fra den tyrkiske klubs lokaler i Bakkestrædet gennem strøggaderne til Cirkuspladsen på
kalvøen. Her var der forskellige ceremonier blandt andet som afslutning på en landsdækkende fodboldturnering for tyrkiske
idrætsklubber – og mere musik.
Orkestret var Berlin Mehter Takimi. Arrangementet var foruden de 'tyrkiske' anledninger en tak i jubilæumsåret for byens gode
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behandling af tyrkiske indvandrere gennem årene.
Marchen gennem byen
Først en serie fotos fra afmarchen fra Bakkestrædet og turen rundt ad Bakkegade, Ågade, Jernbanegade, Østergade,
Havnegade, Bruhnsvej og Kalvøvej.
Marchen gennem byen foregik i et overkommeligt tempo anslået af orkestret som for hver to skridt frem tog ét skridt til hver side.
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Og drengene benyttede lejligheden til et nærmere bekendtskab med de ledsagende motorcykelbetjente.

På Cirkuspladsen på Kalvøen
I arrangementet deltog den tyrkiske konsul Osman Fikri Kocabaş som her ledsages over Cirkuspladsens græs af formanden for
Tyrkisk Kultur- og Idrætsforening Selçuk Bayrak (til højre).
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På Cirkuspladsen på Kalvøen var der en længere række taler og præmieoverrækkelser efter afslutningen samme formiddag på
FIK's stadion af en landsdækkende tyrkisk fodboldturnering. De deltagende byrådsmedlemmer Grethe Olsen, Lis Olsen og Knud
B. Christoffersen fik efter tur lov at overrække medaljer og pokaler.
På billede nr. 3 ses det vindende hold fra Horsens flankeret til højre af Selçuk Bayrak og FIK-formand Lars Aabech.
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Osmannerne mødte Nijmegen
Kuriøst blev det flagbærende osmanniske 'militærorkester' et par gange mødt af danske flagbærende militærenheder i form af
grupper der netop denne eftermiddag deltog i march-kvalifikationen til det militære hollandske Nijmegen-marchstævne i juli.
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31 Opera under åben himmel
Billeder fra den store opera-begivenhed i parken til Jægerspris Slot søndag den 24. maj.
Først et par flotte 'luftfotos' af Henrik Janning Juul som har hævet sit kamera op på et højt stativ for at få overblik over koncerten
og dens cirka 2700 tilhørere i græsset foran scenen.

Dernæst en stribe fotos af Eskild Marcussen. Først et par kø-billeder, dernæst et portræt af de to lokale arrangører af
komcerten – pianist og organist ved de lokale Jægerspris-kirker Elena Koukhar og Jægerspris-borger Michael Hasselgaard.
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Her har Eskild Marcussen og undertegnede haft fat i det samme motiv.
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Sidste fire fotos af Morten Ledet – næstnederst er det Café Danner der venter på pausens rykind.
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31 Luftfotos fra paraden
Ved paraden ved jubilæumsfesten lørdag den 16. maj var der sendt et fly iluften over byen med en fotograf ombord.
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Flere end 500 brevstemmere på tre dage
Over hele landet meldte de kommunale borgerservicekontorer torsdag den 4. juni om massiv tilstrømning af vælgere der ville
brevstemme til EU-valget og folkeafstemningen om tronfølgeloven.
Borgerservice i Frederikssund blev allerede tirsdag efter pinse nærmest løbet over ende. 127 borgere mødte op for at
brevstemme til EU-valg og folkeafstemning. Der var også run på de øvrige områder i borgerservice, så der var travlhed ved alle
skranker.
Onsdag og torsdag blev endnu mere travle. Onsdag kom 157 borgere forbi for at brevstemme, og inden torsdagens åbningstid
sluttede kl. 18, var der ikke færre end 230 der havde brevstemt.
Torsdag var der desuden 82 andre borgerserviceekspeditioner, og pas- og kørekort-afdelingen havde ny dag-rekord med 91 pas,
26 kørekort og 30-40 andre henvendelser.
- Alt i alt en mægtig travl dag, fortæller teamleder Marianne Schelle, men vi har haft det både godt, sjovt og hyggeligt. Alle har
bakket op om at få betjent borgerne hurtigst muligt. Der har været en hektisk stemning, men dagen har været præget af en dejlig
holdånd, siger teamlederen.
Brevstemme også fredag
Der kan afgives brevstemme til og med fredag den 5. Og selv om Rådhuset i øvrigt holder lukket grundlovsdag, så holder
Borgerservice åbent for brevafstemning samt pas og kørekort kl. 10-15.
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BUPL roser Frederikssund-klubberne i nyhedsbrev
Et 12 sider langt nyhedsbrev fra BUPL Nordsjælland (maj 2009) bringer en række artikler om Frederikssund Kommunes klubber.
Artiklerne behandler nogle af klubberne og de fokusområder de har, og der er interview med klubledelser og medarbejdere samt
med borgmester Ole Find Jensen.
En af de kommuner der satser mest på klubber
Faglig sekretær Annette Bisgaard fra BUPL Nordsjælland interviewes som den første i nyhedsbrevet under
overskriften Frederikssund har styr på klubberne. Vi citerer nyhedsbrevets indledning:
Hvis man kigger på et danmarkskort over klubber, er der mange steder for langt imellem klubberne, og andre
steder tilbyder klubberne måske ikke det, der gør, at de større børn og unge rent faktisk vælger at bruge
klubben frem for at rende rundt på gaden eller nøjes med deres egne, private fritidsaktiviteter. Men
Frederikssund Kommune er en af de kommuner, der satser mest på deres klubber.
"Der er god grund til at anerkende Frederikssund Kommune for deres arbejde med at skabe klubber og andre
tilbud, som tiltrækker og fastholder de unge. Det betyder, at en meget stor del af ungdommen i Frederikssund har et holdepunkt i
deres hverdag, hvor der er engagerede, nærværende voksne, de kan tale med, og jævnaldrende kammerater i nogle sunde,
sjove og trygge rammer. Der er ingen tvivl om, at prioriteringen af klubområdet betyder, at mange får bedre muligheder, og at
kommunen på den måde forebygger problemer som hærværk, kriminalitet, rodløshed og ensomhed blandt de større børn og
unge," siger BUPL Nordsjællands Annette Bisgaard, der er kommuneansvarlig for Frederikssund.
Artiklen fortsætter med interview med Carsten Lunn, konstitueret fællesleder for de ti klubber i Frederikssund, og BUPL
Nordsjællands Annette Bisgaard.
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Pigeprojekt i Jægerspris
Dernæst følger en artikel om et særligt pigeprojekt i Jægerspris-klubben Klub Højen som er en nylig sammenlægning af
klubberne Femhøj og Vester Mose. Her er interviewet med pædagog Tanja Maria Friis som startede pigeprojektet i
Vester Mose-klubben som et tiltag over for piger der har svært ved at gøre konstruktiv brug af de tilbud klubben ellers har.
Integration i Nord
Atiklen om Klub Nord i Frederikssund med interview med leder Christian Vilhelmsen handler særligt om inddrage områdets børn
med indvandrerbaggrund i klubbens liv:
"Vi er da i høj grad med til at skabe integration. Klubben er jo et stort fællesskab og omdrejningspunkt for næsten alle de 10-14 år
børns fritidsliv i området. Det er her, de jævnaldrende er, og her der bliver knyttet venskaber på tværs af også etniske forskelle.
Alle børnene leger sammen. Måske er der lidt flere venskaber mellem børnene med anden etnisk baggrund, men det ville da
også være underligt andet, for de har jo deres udenlandske rødder tilfælles," siger Christian Vilhelmsen.
I virkeligheden har vi aldrig lukket
Næste artikel handler om Klub Zonen med interview med leder Kenneth Nissen Arnmark. Overskriften kommer fra
lederens bemærkning undervejs i interviewet:
"Men i virkelighed har klubben aldrig lukket, for mobiltelefonen bliver aldrig slukket. De ringer, når de har lavet noget
dumt, er styrtet på deres knallert, er blevet taget af politiet, eller når der er nogle andre unge efter dem. Det er tankevækkende, at
de hellere vil ringe til os, når de er kommet til skade i trafikken end til deres forældre," siger han.
Der er afsat tre årsværk til de cirka tyve unge der kommer i Klub Zonen.
Dem SKAL der være plads til
Artiklen om Klub Græse Bakkeby handler om hvordan klubben inkluderer børn med en psykiatrisk diagnose, børn der
kræver måske ti gange så meget opmærksomhed som andre. Og hvad er mon lettest for dem at klare, fritid eller skole?
Det har klubleder Sissi Stolze et bud på:
"Selv om folk måske tror, at fritidslivet er lettere for de børn, end skolen er, så er det altså min erfaring, at det forholder sig stik
modsat. En klub kan virke meget uoverskuelig med mange aktiviteter og grupper, som man selv skal kunne navigere i, og det er
det, de sårbare børn har allersværest ved," siger hun.
BUPL-nyhedsbrevets sidste artikel handler om sammenlægningen af de to Jægerprisklubber Femhøj og Vester Mose til Klub
Højen med interview med leder Tine Koefoed Hansen og Leif Jahnsen, en af de i alt 12 medarbejdere i den sammenlagte og
sammenbragte klub.
"Vi har kun haft åbent i få uger, men ambitionen er jo i fællesskab at lave en klub, der er endnu bedre, end de to klubber vi havde
før, som også var gode og havde en stor søgning blandt de store børn og unge. Der er generelt en god tradition for at gå i klub i
Jægerspris, og den vil vi gerne fastholde og helst også udbygge," siger Tine Koefoed Hansen.
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Store Legedag med Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelses Lokalforening arrangerer for tredje gang Store Legedag. Det sker søndag den 14. juni kl. 11-14.
Store Legedag foregår på de grønne arealer bag Museet Færgegården og arrangeres i samarbejde med Gerlev Legepark og
Historisk Værksted. Alle kan være med, og det koster ikke noget.
Leg og motion, glæde og latter, hygge og fællesskab kan være med til at forbedre vores livskvalitet og derved også være med til
at forebygge forskellige sygdomme. Det fortæller Erling Løfberg, næstformand i Kræftens Bekæmpelses Lokalforening, om
baggrunden. - Vi vil gerne invitere børn og barnlige sjæle til en sjov og hyggelig dag fuld af spændende og medrivende lege.
En instruktør fra Gerlev Legepark fører an i løjerne, men sværhedsgraden er ikke højere end at alle kan være med. På græset
bag Færgegårdens hovedbygning kan alle få lov at være som børn igen i nogle timer, siger Erling Løfberg.

Tag mad med eller køb den på stedet
Man plejer at opfordre deltagerne til at medbringe en madkurv, for uden mad og drikke, så kan man ikke klare tre timers leg og
bevægelse. Man er stadig meget velkommen til at tage sin egen madkurv med, men i år vil det også være muligt at købe mad på
stedet.
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Diætist Bettina Herskind Frandsen byder på lækker pastasalat med hjemmebagt brød for kun 25 kroner, og hun kan også lave
frugtspyd sammen med børnene for 10 kroner per spyd.
Museet Færgegården
Store Legedag foregår på Museet Færgegården friarealer, og så kan man måske bruge en pause på et smut indenfor og se
særudstillingen Hallo Frederikssund - fra fiskenet til internet. Udstillingen er et led i Frederikssunds 200-års
købstadsjubilæum. Entré 20 kroner for voksne, børn gratis.
Andre aktiviteter i lokalforeningen
Ud over Store Legedag har lokalafdelingen af Kræftens Bekæmpelse disse arrangementer:

Åben kræft-café på Foreningscentret Pedersholm i Oppe Sundby første onsdag i måneden kl. 16-18, dog ikke juli og august.
Kræftcaféen er åben for alle nuværende og tidligere kræftramte samt alle pårørende til kræftramte.

Torsdag den 17. september er der Frugt-dag i Føtex med smagsprøver på forskellige salater med frugt.

Lørdag den 24. oktober bliver der igen arrangeret et løb i forbindelse med brystkræft-måneden.
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Et kig 7500 år tilbage: Åben udgravning i Engebæk
Som vidt bekendt kan Frederikssund i år fejre 200-års jubilæum som selvstændig købstad. Mindre kendt er det nok at
Frederikssund også kan fejre 7500-års jubilæum som beboelsessted.
Havde der eksisteret aviser for 7500 år siden, ville man have kunnet læse at en gruppe mennesker netop havde bosat sig på
området ved Græse Ås udløb i Roskilde Fjord. Flere familier bosatte sig her lokket af de gode fiskemuligheder i fjord og å og af
den fremragende jagt der kunne drives i baglandets store skove.
Nu ved vi ikke præcist på dato, endsige år hvornår de første beboere fandt vej til Frederikssund, men stenalderbopladserne nær
Græse Ås udløb er nogle af de allerførste bosættelser i området, og de er netop omkring 7500 år gamle.
Meget har forandret sig siden de første stenalderjægere slog sig ned på kysten, ja selv landskabet som ellers forekommer meget
uforanderligt, så helt anderledes ud dengang. Der hvor Græse Å i dag løber ud i Roskilde fjord, skar en lille fjordarm sig ind i
landet forbi bakken hvor hospitalet ligger i dag, og ind til foden af Skovbakken (Danshøj) ved Græse. Siden er havets niveau
faldet, og der er aflejret materiale i den lille fjordarm i form af sand og grus, så området er nu en lavtliggende, tør eng.

En rekonstrueret hytte fra ertebølletiden ved slutningen af jægerstenalderen.
Opført som forsøg af ledende arkæolog Søren Sørensen
i denne vinter på stenalderøen i Færgegårdens 'baghave'.
Åben udgravning
Nu bliver det muligt at opleve en 7500 år gammel stenalderpoblads. Det sker ved Græse Bakkeby, nærmere bestemt ved
Engebækgård, men på sydsiden af Byvej.
Her er den arkæologiske afdeling ved Museet Færgegården gået i gang med en udgravning for at forsøge at kaste mere lys over
datidens bosætning. Undersøgelsen gennemføres i løbet af juni i samarbejde med arkæologigruppen under Frederikssund
Historiske Forening.
Arkæologerne inviterer til åben udgravning, og alle er velkomne til at kigge på og høre om de tidligste frederikssundere.
Udgravningen er fra mandag den 8. juni normalt bemandet på hverdage cirka kl. 9-15, og derudover bliver der sat en
informationstavle op på stedet.
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EP-valg og afstemning om Tronfølgeloven
Der har den 7. juni været valg til Europa Parlamentet (EP) og folkeafstemning om ændring
af Tronfølgeloven.
Valget til Europa Parlamentet
Valget til Europa Parlamentet gav følgende resultat for Frederikssund Kommune i
Frederikssundkredsen (i parentes den procentvise fordeling af stemmerne mellem
partierne):
A Socialdemokratiet 3740 (19,1)
B Det Radikale Venstre 662 (3,4)
C Det Konservative Folkeparti 2219 (11,3)
F SF - Socialistisk Folkeparti 3017 (15,4)
I Liberal Alliance 121 (0,6)
J JuniBevægelsen 389 (2,0)
N Folkebevægelsen mod EU 1570 (8,0)
O Dansk Folkeparti 3984 (20,4)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 3854 (19,7)
Blanke stemmer 471
Ugyldige stemmer 59
I alt afgivne stemmer 20086
Stemmeprocent 61,5.
På grund af ændringer af valgdistrikterne er det ikke muligt lokalt at sammenligne med
tidligere valg til Europa Parlamentet.
Afstemningen om Tronfølgeloven
Afstemningen om Tronfølgeloven gav følgende resultat for Frederikssund Kommune i
Frederikssundkredsen (i parentes procenttal fordelt på ja- og nej-stemmer):
JA-stemmer 15387 (84,7)
NEJ-stemmer 2785 (15,3)
Blanke stemmer 1513
Ugyldige stemmer 139
I alt afgivne stemmer 19824
Stemmeprocent 60,9
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Sidste element i Sillebroen på plads,
råhuset er færdigt, og rejsegildet venter
For en uge siden (tirsdag efter pinse) blev der stadig stablet søjle- og vægelementer. Elementerne lirkes på plads så armeringen
hænger sammen, og der måles omhyggeligt ud til næste søjles placering.

171

172

At råhusbyggeriet nærmer sig sin afslutning, kan ses af at de senest opsatte væg-elementer er med murbindere på. De er altså
facade-elementer, og den midterste del af bygningskomplekset nærmer sig således sin afslutning.
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Tre dage senere, grundlovsdag, fredag den 5. juni, er dagen hvor det sidste element skal monteres. Det er allerede kommet og
ligger lidt til en side og venter. En bygningsarbejder har lagt sin regnfrakke fra sig på den lille klods.

Her ses den oppefra. Hvor man tydeligt kan se afslutningen på byggeriets bagside med murene med murbindere og portene til
vareindleveringerne til butikkerne.
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Men først skal der lægges nogle andre, større dækelementer på niveau 4. Huset skal lukkes.

Denne dag er byggepladsen ellers stille, men et sjak på fem mand – kranføreren, anhuggerne og montørerne oppe på niveau 4 –
plus chaufører – skal lige have placeret den sidste snes elementer. Vi følger her montørerne medens elementerne bugseres i de
rette positioner. Tommestokkene er flittigt i brug. Det samme er kobenene som bruges til at skubbe elementerne på plads
medens der stadig er løft fra kranen.
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Og så er der lige det allersidste, lille element.
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Det var så det.
Weekenden og næste uges rejsegilde (torsdag den 11. juni) venter.
Plus nogle ugers arbejde med færdiggørelse med armering, forskalling og udstøbning af mellemrum mellem søjler, dragere og
dækelementer.
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Det med det allersidste element er rigtigt nok for så vidt angår det egentlige råhus. Natten til tirsdag en 9. juni monteres dog
yderligere fire elementer oven på centret som en del af bygeriet af penthouselejligheder – som i øvrigt bygges som en
trækonstruktion på stedet.
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Byrådet besluttede den 27. maj at udskille driften
af den kommunale vandforsyning og
spildevandsområdet som selvstændige
aktieselskaber, ejet af kommunen.
Stiftelsen af selskaberne skete ved en
generalforsamling og et konstituerende møde den
10. juni. Efterfølgende blev bestyrelsen,
medarbejderne i det ny selskab samt selskabets
logo præsenteret for pressen.
Baggrunden for beslutningen om at udskille vandog spildevandsområderne i et
selvstændigt selskab skal
findes i en netop vedtaget, men
længe bebudet lov om
Vandsektorens organisering
og økonomiske forhold.
Loven skal sikre at områderne
drives effektivt og på en måde
der er gennemsigtig for
forbrugerne.
Gennem loven er de
selvstændige
forsyningsselskaber pålagt at
sikre vandforsyning og
spildevandsbehandling af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet.
De to områder udskilles fra den kommunale administration som to selvstændige aktieselskaber under et overordnet selskab med
navnet Frederikssund Holding A/S. Det er en selskabsform der giver bedre muligheder for at foretage store investeringer med
langsigtede afskrivninger.
Som i de fleste andre kommuner landet over er der nemlig store opgaver i vente med renovering af gamle anlæg og rørledninger.
Hertil kommer nye udfordringer med ændret vejrlig med større, samlede nedbørsmængder. Selskabet skal også stå for etablering
af nye anlæg (byggemodning) i nye byområder, blandt andet ved etableringen af en ny by ved Store Rørbæk. Også her er der
brug for store investeringer.
Som (ene-)ejer af selskabet vil kommunen stadig være den der overordnet sætter selskabets miljømæssige, kvalitetsmæssige og
økonomiske standarder.
Fra dannelsen har selskabet 33 medarbejdere med funktioner inden for spildevand, drikkevand, projektering og administration.
Administrationen har til huse i lejede lokaler i Administrationscenter Slangerup (det gamle rådhus).
Selskabets egenkapital er ved oprettelsen omkring 900 mio. kroner. Det er den fastsatte værdi af fem vandværker*, otte
renseanlæg, cirka 470 km vandledninger og cirka 665 km afløbsledninger (kloakker). Den årlige omsætning forventes at ligge
omkring 80 mio. kroner, og på overdragelsestidspunktet er der anlægs- og renoveringsopgaver i gang for 55 mio. kroner.
* Selskabet (hidtil kommunen) står kun for vandforsyningen i en del af kommunen, de andre områder forsynes via lokale
vandværksforeninger.
Selskabsstiftelsen
Stiftelsen af Frederikssund Forsyning skete ved en generalforsamling hvor eneaktionæren Frederikssund Kommune var
repræsenteret ved borgmester Ole Find Jensen bistået af konst. kommunaldirektør Ole Jacobsen (samt advokaten der sikrede at
alle dokumenterne blev behørigt underskrevet).
En af generalforsamlingens beslutninger var sammensætningen af selskabernes bestyrelse.
Herefter trådte selskabsbestyrelsen sammen og konstituerede sig. Og som en af sine første handlinger ansatte
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selskabsbestyrelsen en chef for selskabet.
Ved pressemødet ses fra venstre

den nyudnævnte direktør for Frederikssund Forsyning Arne Kirt Hansen

eneaktionæren ved borgmester Ole Find Jensen

formand for forsyningsselskabets bestyrelse, byrådsmedlem og formand for Teknik- og Miljøudvalget Morten Skovgaard

næstformand, byrådsmedlem, medlem af Teknik- og Miljøudvalget Torben Petterson

bestyrelsesmedlem, direktør for arbejdsmarked, erhverv og teknik (områdets hidtidige
direktør) Ejvind Mortensen

bestyrelsesmedlem og medarbejderrepræsentant driftsleder (vandforsyning) Bruno
Nielsen

bestyrelsesmedlem og medarbejderrepræsentant ingeniør Mogens Dueholm Hansen
Arne Kirt Hansen er den nyudnævnte direktør for forsyningsselskabet. Han har allerede i en
periode fungeret som kommunal forsyningschef og dermed også stået i spidsen for mange af
forberedelserne forud for den formelle udskillelse af vand- og spildevandsområderne i et
selvstændigt selskab.
Og som i den sammenhæng havde følge af en stor del af det ny selskabs 33 medarbejdere
med trøjer med selskabets logo på.
Et logo der ifølge forsyningsdirektøren med en blå streg fortæller hvad det drejer sig om,
nemlig vand, med en grøn streg betoner selskabets miljømæssige ansvar og forpligtigelser og
med en rød streg pointerer alvoren og ansvaret både med hensyn til at sikre forbrugerne en
stabil forsyning af sundt drikkevand og med hensyn til en tilsvarende sikker bortskaffelse af
spildevandet.
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10 Svømmeundervisningen flyttet ud i Roskilde Fjord
Svømmehallen på Odinsvej i Frederikssund er lukket på grund af en større ombygning af bassin og teknik. Men skolernes
svømmeundervisning er ikke aflyst af den grund. Den er i stedet flyttet til Marbæk Strand i det sydlige Frederikssund.
Så for tiden foregår svømmeundervisningen i Roskilde Fjord. Og efter skolernes sommerferie fortsætter den dér indtil midt i
september. Svømmehallen skulle genåbne i begyndelsen af oktober.
Undervisningen foregår i et indhegnet 'bassin' på sydsiden af badebroen, og der er foruden klassens lærer tre medarbejdere
(livredere) fra Svømmehallen til stede. Den ene har våddragt på og er med børnene i vandet. De andre passer på fra badebroen
og stranden.
Vi kom forbi da en klasse var på vej op af vandet. De sidste 'vandhunde' hentes ind. Vandet er 16-17 grader, måske ikke koldt,
men det er varmere i svømmehallen. Til sidst kan man få varmen på strandens to volleyball-baner. Bortset fra pigen med den
dårlige fod som ikke var med til nogen af delene. Hun blev dog senere set spille frisbee.
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Omklædningen foregår i to telte. Her er det Susanne Opprud der sikrer at de to vandhunde fra før kommer i tøjet og med bussen
hjem til skolen.
Og så går det op over bakken til en ventende skolebus.
Den eneste skole der ikke er med til fjordsvømningen er Marienlystskolen som er nabo til svømmehallen. Her har man ikke haft
skemalagt tid til transport.
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Foruden omklædningsteltene (som stilles op og tages ned hver dag) og to mobile toiletter (som tages med hjem hver dag) er der
på stranden opstillet en container med det nødvendige udstyr, herunder også livrednings- og førstehjælpudstyret som hver dag
hænges op uden på containeren så det er umiddelbat tilgængeligt. Der er hjertestarter, ilt m.m. Svømmehallens medarbejdere
pointerer deres meget høje beredskab og bevidsthed om børnenes sikkerhed.
Her ses fra venstre Susanne Opprud, Elsebeth Petersen og Henrik Petersen. Til højre svømmehalsinspektør Bo Nielsen.
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Skuldelevs renoverede gadekær indviet
Lørdag den 6. juni fulgte Skuldelevborgere op på indsatsen to uger forinden. Her havde man samlet sig på Kristi himmelfartsdag
for at tage den første store omgang frivilligt arbejde med udlægning af rullegræs m.m.
Denne gang gjaldt det især opsætningen af et hegn omkring kæret, og igen havde Skuldelev Bylaug mobiliseret et hold frivillige
som var mødt op for at udføre arbejdet. Og man blev færdige 'til tiden'. Den officielle indvielse af det nyrenoverede gadekær var
sat til cirka kl. 15, og arbejdet var færdigt kvart i tre.
Bylauget har sendt os billederne af det færdigrenoverede gadekær, og her kan man blandt andet se forskellige af de ting der er
med til at gøre Skuldelev gadekær til et ægte gadekær:
Springvandet, skulpturen, andehuset, bordene og bænkene.
FjordTV var der
Alt det og mere til fortæller bylaugets oldermand Niels Petersen om i sin tale ved gadekærets indvielse. Som kan ses på
denne reportage fra FjordTV Frederikssund hvor Erik Zangenberg også har et uddybende interview med oldermanden.
I alt et kvarters se- og høreværdig reportage med grundig besked om hvordan det hele er forløbet, og med spændende
lokalpolitiske betragtninger fra bylaugets oldermand.
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11 I uge 25 er det mændenes uge i Sundhedsbussen
– Sundhedsbussen sætter i uge 25 fokus på mænd og deres sundhed, fortæller sundhedsbuschauffør og sygeplejerske Anne
Willum. – Derfor har vi sat mændene stævne på genbrugspladsen på Strandvangen og ved byggemarkederne Stark og Silvan på
Askelundsvej i Frederikssund, ved HC i Venslev og ved Daglig Brugsen i Kulhuse.
– Mange mænd er rigtig gode til at sørge for at bilen får de nødvendige servicetjek, men det kniber måske med at få tjekket sig
selv, siger Anne Willum. – Så nu har vi disse servicetjek på programmet i uge 25:

Er dit hjerte godt kørende?
Kom og få målt dit blodtryk.

Er der for meget kulilte i din udåndingsluft?
Kom og få målt dit kulilte-tal.

Hvor mange hestekræfter kører du på?
Kom og få målt din muskelmasse.

Hvad giver du din krop at køre på?
Kom og få målt din fedtprocent og dit taljemål.

Hvad er din vægtafgift?
Kom og bliv vejet og få en snak om mandemad.

Er du rustbeskyttet?
Kom og få målt dit kolesteroltal.

Hvilke væsker kører du på?
Kom og få testet din viden alkohol.

Hvor hurtigt kan du komme frem?
Kom og få målt dit kondital.
Sådan et sundhedstjek er helt gratis.
– Måske skulle du smide de dårlige vaner ud på genbrugspladsen og og i stedet give din krop nogle gode byggematerialer, lyder
opfordringen fra Anne Willum.
Sundhedsbussens køreplan
Onsdag den 17. juni
ved Stark og Silvan på Askelundsvej i Frederikssund kl. 11-12.30
ved Genbrugspladsen på Strandvangen i Frederikssund kl. 13-15

Torsdag den 18. juni
ved HC i Venslev kl. 10-12
ved DagligBrugsen i Kulhuse kl. 13-15
11 Oversigt over lokal historisk litteratur
Kom i selskab med røverne fra Venslev
og salmedigteren fra Slangerup
I anledning af Frederikssunds 200-års købstadsjubilæum har Frederikssund Bibliotekernes fire lokalhistoriske arkiver
udgivet pjecen Fra by og land - litteratur fra dit lokalområde.
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Pjecen fås gratis på bibliotekerne og giver tips til hvad man kan læse for at blive klog på lokale forhold rundt om i kommunen.
Fx om Venslev-røverne og om Thomas Kingo, den store salmedigter fra Slangerup.
Bibliotekerne har desuden små udstillinger med lokalhistoriske bøger som kan lånes med hjem.

Fra en præsentation af pjecen om lokalhistorie i Bibliotekssalonen
i Frederikssund hvor bibliotekspersonalet havde lånt historiske
dragter hos JAS-amatørskuespillerne i Jægerspris.
Bibliotekar Karsten Lock står ved skrivepulten og fortæller om nyudgivelsen.
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Sådan så vejrudsigten ud onsdag eftermiddag:
Måske op til 50 mm regn. Der kom det dobbelte.
Mere end 100 mm: Hidtil største sammenhængende regnvejr
I løbet af næsten halvandet døgn er der faldet et pænt stykke over 100 mm regn i Frederikssund-området. Det er formodentlig
det største sammenhængende regnvejr i nyere tid og i alt fald hvad man kan kalde en 100-års begivenhed.
Regnvejret begyndte torsdag den 11. juni cirka kl. 13 og nåede på godt og vel et døgn op på mere end 100 mm. Det er ekstremt
meget regn på kort tid, men det har været en konstant og meget vedholdende regn. Der har ikke været egentlige skybrud. I
gennemsnit er der 'kun' faldet fire-fem mm i timen, og da det gik stærkest, faldt der syv-otte mm i timen.
På Slangerup Renseanlæg er der faldet 107 mm regn på 26 timer (frem til kl. 15 fredag den 12. juni). På en privat vejrstation i
Frederikssund blev der målt en smule mindre. Altså en nedbør i løbet af ét døgn på cirka 90 mm.

Nedbørsregistreringerne fredag morgen og fredag ved middagstid.
Den private vejrstation har været i drift i 47 år, og den erfarne iagttager af vejret har aldrig oplevet noget lignende. Den hidtil
største regnmængde på ét døgn i Frederikssund blev målt på vejrstationen for knap to år siden, nemlig den 5. juli 2007 hvor der
faldt 58 mm regn.
Det kommunale beredskab
Driftsleder Kim Frost fra Frederikssund Forsynings spildevandsafdeling fortæller at det er gået "forbløffende" godt. Renseanlæg,
pumpestationer, materiel, mandskab og beredskab har fungeret som det skulle.
Der har selvfølgelig været mange lokale problemer med vand i haver, kældre og lavtliggende huse, og Frederikssund Forsyning
har haft rigtig travlt ved telefonerne for at rådgive 'vandlidende' grundejere. Både den halve torsdag og fredagen og ikke mindst
natten mellem.
En anden vigtig opgave har være en intensiveret overvågning af afløbssystemerne for at tage eventuelle driftsforstyrrelser straks
de opstod. Forsyningsselskabet har 250 pumpestationer, og der har i løbet af godt et døgn været fire-fem driftsstop.
Ifølge Kim Frost er grunden til det gode forløb blandt andet at man tog varslingen af det kraftige regnvejr alvorligt og gav kritiske
steder i afløbssystemerne et grundigt eftersyn med spuling og oprensning. På den måde var rør- og pumpesystemerne gearet til
kraftig regn. At det skulle blive så ekstremt, havde man dog ikke ventet.
Den private vejrstation
Ebbe Skjødt på Færgevej i Frederikssund har drevet vejrstation i 47 år. Hans vejrstation har siden 2003 været en del af
Danmarks Meteorologisk Instituts hjemmesides afsnit Borgervejr. Her kan man med ganske kort tids forsinkelse finde de
aktuelle data for Frederikssund-vejret.
DMI garanterer ikke for kvaliteten, som der står. Ebbe Skjødt er heller ikke helt sikker på de værdier han selv indberetter. DMI får
hele tiden overført digitale vejrdata fra stationen som illustreret ovenfor. Men den autoriserede digitale regnmåler måler
konsekvent for lavt. Ebbe Skjødt stoler mere på den gode gamle, manuelle måler. Og det er herfra de i teksten nævnte tal
stammer.
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Her aflæser Ebbe Skjødt fredag kl. 14 sin manuelle vandmåler: 12,5 mm var der kommet - oven i de i alt 83,2 mm han havde
målt frem til kl. 8.

Ebbe Skjødt i silende regn i haven med en del af vejrmålingsudstyret, noget udstyr har været i brug i mange år, andet er moderne
digitalt udstyr. Andre dele af udstyret sidder på husets tag. Og inden døre er der transmissionsudstyr og computere.

Foto: Morten Ledet
Glæden ved at have sin egen vejrstation
Der er flere måder at følge vejret på. Man kan gå ind på forskellige websider med vejr og vejrudsigter. Aviser har også vejr og
vejrudsigter, men de lider af at være for 'gamle' i forhold til websiderne. Disse websider giver en grov vejrudsigt dækkende en
landsdel eller et større område.
Skal man bruge udsigten for et bestemt sted (og det skal de fleste jo), kan man eventuelt bruge byvejr på DMI som giver udsigter
for en uge, men de er kun detaljerede det første døgn. Bor man ikke ved en by, eller skal man bruge flere oplysninger, kan man
jo have sin egen vejrstation.
Jeg oprettede min egen vejrstation i 1962 og kan således snart fejre 50 års jubilæum.
Det startede med måling af temperatur og nedbør, senere kom måling af vindretning og hastighed, relativ fugtighed, soltimer og
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globalstråling.
Målingerne blev foretaget dels ved selvregistrerende instrumenter dels ved manuelle aflæsninger og observationer så som
skydække og skyarter, sigtbarhed, sneens udbredelse og dybde.
Jeg samarbejder med Danmarks Meteorologiske Institut og har gjort det siden 1972. Efterhånden blev DMI's stationsnet
automatiseret, og nu ringer jeg kun nedbørsmålinger ind til DMI hver morgen per telefon. Jeg og også med i DMI's Borgervejr.
Det er en samling elektroniske amatørvejrstationer der kører on-line på Borgervejrs hjemmeside. DMI er således ikke ansvarlig
for målingerne, det er de enkelte stationsejere. Nogle borgervejrstationer melder undertiden nogle mystiske data, så man skal
nok kikke på flere nærliggende stationer for at få et korrekt billede af vejret.
Jeg etablerede to elektroniske vejrstationer i 2003. De måler mange parametre, blandt andet UV-stråling, jord- & bladfugtighed,
jordtemperatur samt afkølingstemperatur, fordampning m.m.
Hver måned laver jeg en vejrrapport på 13 A4-sider på engelsk og sender den til venner i Danmark og udlandet.
Jeg indsender også vejrdata til to udenlandske vejrobservationskæder, en i England og en i Tyskland. Den i England begyndte
jeg at sende data til i 1973 og den tyske i 1992.
Ved ferier har jeg afløser på vejrstationen.
Den erfaring jeg har fået ved målinger med egen vejrstation, danner et bedre grundlag for at bedømme DMI's og andre
forudsigeres varsler.
Afstanden mellem DMI's stationer er forskellig og ikke altid dækkende, afhængig af hvor man bor.
Til sidst vil jeg sige, at der findes ikke godt/dårligt vejr. Det gode vejr er dårligt for nogle og omvendt, men vejret er altid
interessant at følge.
Gør det!
Ebbe Skjødt, Frederikssund.
2009 6
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H.V. Ravn er nået til Frederiksværk på vej til Frederikssund
Det gamle fyrinspektionsskib H. V. Ravn er på vej til Frederikssund Havn. Skibet befinder sig nu i Frederiksværk hvor Dansteel
for en kort tid lægger kaj til skibet. Skibet sejler videre med forventet ankomst i Frederikssund cirka på årets længste dag.
I Frederiksværk vil frivillige fra Frederikssund Marineforening og andre give skibet en overhaling og gøre det præsentabelt efter
dets vinterophold på Holmen i København.
H. V. Ravn
H. V. Ravn er bygget i stål på H.N. Andersens Værft i Nakskov 1938-1945. Skibet er af Skibsbevaringsfonden erklæret
bevaringsværdigt fordi skibet tegner en vigtig del af dansk søhistorie. Skibet er med sit design, den nittede stålkonstruktion, det
danskproducerede tekniske udstyr osv. et udstillingsvindue for det ypperste af mellemkrigstidens danske stålskibsbyggeri.
H.V. Ravn er opkaldt efter fyrdirektør Hans Viggo Ravn. Skibet sejlede proviant og mandskab ud til fyrskibe og blev senere
inspektionsskib for Fyrvæsenet. Skibet måler 279 bruttotons med en største længde på 42 meter, og på dækket ligger der to
kilometer teakdæk.
Hovedmaskinen er en gammel seks cylinder 664 HK Frichs-maskine fra 1938, som er den eneste bevaret. H.V. Ravn er et af to
bevaringsværdige jernnittede skibe der endnu er tilbage. Med den unikke hovedmaskine er skibet i dag en stolt repræsentant for
historien om dansk jernskibsbygning.
I 1986 blev skibet udfaset fra Farvandsvæsenets tjeneste og opkøbt billigt ved en auktion i Proviantmagasingraven på
Frederiksholm af Otto Bjørn Leth. Auktionen blev hurtigt afsluttet, skrothandlerens bud nåede nemlig ikke frem fordi han ikke
kunne komme over Storebælt på grund af storm. Siden lå skibet i Hobro og blev blandt andet brugt som beboelsesskib.
I 2001 købte Jan Richardt og Jesper Hjorth Johansen H.V. Ravn og sendte det til renovering på Søby Værft. Skibet anløb
København i juni 2002, og her det har indtil sidste år fungeret som caféskib.
Skibets dimensioner:
Længde (LOA) 42,45 m
Bredde 7,85 m
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Dybgang 3,55 m
BRT 278,97
NRT 75,82
H. V. Ravn i Frederikssund
En kreds af institutioner og enkeltpersoner arbejder nu på at få H.V. Ravn til Frederikssund Havn som et museumsskib der
sammen med blandt andre S/S Skjelskør vil kunne øge interessen for livet på havnen.
Det er i den forbindelse at H.V. Ravn i disse dage er på vej til Frederikssund. Der skal under alle omstændigheder findes en ny
placering til skibet som ikke kan blive liggende på Masteskursvej på Holmen i København.

Man forestiller sig ifølge en af initiativtagerne, arkitekt Jacques Duelund Mortensen, at H.V. Ravn vil
kunne bruges som samlings- og udstillingssted, som museumscafé, til udlejning til arrangementer
og selskaber, som hostel om sommeren og til undervisningsaktiviteter.
Der er plads til 30-40 gæster på fordækket, og dermed skulle der være basis for drift af en
sommercafé. Initiativtagerne håber at H.V. Ravn allerede kan komme i brug i forbindelse denne
sommers festligheder på havnen som fx musikscene til Frederikssund for fulde sejl og bar ved ølfestivalen.
Man mener at skibet med sin historie, maritime detaljer og fysiske fremtoning med sit lave fribord
(skandæk kun godt to meter midtskibs) er særdeles egnet til havnen i Frederikssund.
Foto:
Jacques Duelund Mortensen
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14 Sommer-åbent hus på Kunsthøjskolen Thorstedlund
Forårets elever på Kunsthøjskolen Thorstedlund afslutter deres ophold med en udstilling der opsummerer forårssemestrets
arbejde.
Skolen har i perioden haft elever af flere forskellige nationaliteter. Der er studerende fra både Ungarn, Brasilien, USA, Sverige og
Norge, og de vil sammen med deres danske medstuderende præsentere kunst og kunsthåndværk i en række forskellige genrer.
På udstillngen kan man se og købe maleri, skulptur, keramik, fotografi og grafik, og det vil i løbet af dagen være muligt at høre
hvad musikholdet har øvet på gennem foråret. Værkstederne har åbent, og man kan få en snak med både elever og lærere.
Og som sædvanligt har højskolens køkken lækkerier til salg i spisestuen. Denne gang suppleret af Damgaards Vinhandel fra
Skævinge som byder på smagsprøver.
Det hele foregår lørdag den 20. juni kl. 11-16. Fra kl. 13 leverer Lyrik Lokummet poesi - lige på og hårdt, kl. 13:30 er der
rundvisning, kl. 14.15 underholder musikholdet i Pyramiden, og kl. 15 er der mere fra Lyrik Lokummet.
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Højskoleforstander Dan Mølgaard har i sin pressemeddelelse medsendt en illustration som er en gengivelse af et værk af elev
Johanna Østervang, Parallel-Memo, inspireret af huske-vendespil.
2009 6

15 Før rejsegilde på Sillebroen
Med et færdigt råhus til butikscentret Sillebroen ved Frederikssund Station er det tid for rejsegilde. Rejsegildet blev holdt torsdag
den 11. juni efter at de sidste betonelementer var blevet bragt på plads den 5. juni.
Og netop det vender vi tilbage til på en foto-rundtur i anledning af rejsegildet.
Som her det allersidste element, den lille trekant, som nu ligger fastgjort med armering og sammenstøbning med nabodækelementer, dragere og søjler.
De andre små betonelementer som vi fulgte placeringen af i forrige foto-reportage, ligger også faststøbt. Hullerne skal bruges til
ventilationsanlæg.

Parkeringshusets nederste dæk bruges til håndværkerparkering og forskellige midlertidige værksteder og arbejdspladser, og det
øverste dæk bruges til skurby. De to mellemste dæk ligger øde hen.
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Et eksempel på en midlertidig arbejdsplads er dette blikkenslagerværksted - som dog er etableret i butiksblokken.

Konstruktionen af ovenlysene og lysåbningerne ned gennem etagerne er en spændende del af byggeriet som vi også prøver at
følge. Der arbejdes med dem både oppefra og nedefra. Nedefra skal stålbjælkerne isoleres og beklædes.
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Et andet sted er man endnu ikke nået så langt, men er i gang med kantstøbning af ovenlysåbningen i taget.
Betonen kommer op taget gennem en kran-betonpumpe, men kranens rækkevidde er ikke lang nok, så betonen bringes
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videre med motoriserede børe.
Personen ved siden af børen sørger for at betonen bliver vibreret på plads i støbeformen.

Der mures på facaderne på flere sider af butikshuset samtidig.
Her ses først et par billeder fra å-siden og et enkelt billede fra gade-siden.
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Fotos: Morten Ledet
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16 Rejsegilde på Sillebroen
Når man vil skabe opmærksomhed i en forsamling til et rejsegilde, er den traditionelle og effektive måde et slag med
en hammer på et koben i en snor. Det kan høres.
Her er det projektleder Niels Christian Skovgaard fra bygherren TK Development der byder velkommen og leder
talerækken.
Og som man kan se, fordelte håndværkere og gæster sig over et stort område.
På første foto er talerstolen er lige under det punkt på plan 2 hvorfra fotografiet er taget. Og i baggrunden ses
hovedindgangen hvor der var udskænkning og ristede pølser. Det næste foto 'vender' den anden vej.

Talerne var borgmester Ole Find Jensen og direktørerne Robert Andersen fra TK-development og Kai Salomonsen fra Hornum
Murer- og Entreprenørforretning. Sidstnævnte takkede og roste alle underleverandører og andre medvirkende.
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Blandt de roste, og i dette tilfælde meget roste, var byggepladsens leder Ole Laursen som her ses blandt tilhørerne.

FjordTV Frederikssund var selvfølgelig også med. Lydforholdene i det rå betonhus var ikke ideelle for at optage talerne, så
interviewer Erik Zangenberg blev stationeret med en mikrofon foran højttalerne.
Se FjordTV Frederikssunds reportage fra rejsegildet med uddrag af de tre taler og interview med borgmester Ole Find
Jensen.
Ved rejsegildet var udstillet en model af det færdige center. Her fotograferet fra øst, vest, syd og nord.
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Foto: Morten Ledet
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16 Nabodag i Frederikssund Havn
Lørdag den 20. juni fra cirka kl. 12 er der mulighed for at besøge havnens gamle skibe og høre ejere og brugere fortælle om
skibenes historie. Arrangementet er et led i fejringen af Frederikssunds 200-års købstadsjubilæum.
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Havnens museumsskibe repræsenterer en 1000 år lang udvikling inden for sejlads og skibsteknologi. De ældste skibe er dog
repræsenteret i kopi. Det er vikingeskibet Sif Ege der er bygget som en tro kopi af et lille handelsskib der blev fundet i Roskilde
Fjord ud for Skuldelev.
En anden kopi er den lille frederikssundsjolle Ternen. Den befinder sig på Museet Færgegården og er bygget som kopi af en
cirka 100 år gammel jolle.

Skibslaug
Ved at invitere byens og egnens borgere ombord på skibene og fortæle om deres historie får folkene bag de enkelte skibe også
mulighed for at fortælle om de skibslaug der driver nogle af skibene.
Den næsten 100 år gamle fiskerbåd Sommerflid der ejes af Museet Færgegården, drives således af et frivilligt skibslaug som har
brugsret til båden. Sådan håber museet at man kan holde liv i traditionen for sejlads med træbåde på Roskilde Fjord.
Bådene er med til at formidle egnens kulturhistorie på en levende måde uden for en snæver museumsramme.
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Passagerfærgen Skjelskør
Havnens yngdste museumsskib er det stålbyggede fartøj SS Skjelskør fra 1914. Skjelskør er ikke et lokalt fartøj, det sejlede som
passagerfærge mellem Skælskør og de to små øer Omø og Agersø fra 1915 til 1962. Tilsvarende små damp- og senere
motorfærger sejlede i mange år på Roskilde Fjord og forbandt landet på begge sider af fjorden i et netværk af færgeruter.
Der er stadig færger på fjordene, fx den kommunale færge Columbus mellem Kulhuse og Sølager, men den er 'på arbejde' og
deltager ikke i arrangementet.

Skipperlauget Frederikssund Havn
Veteranskibsgruppen i havnens skipperlaug med skibene Skjelskør, Anne Marie og Viking sejler cirka kl. 11.30 hver en tur på
en times tid med indbudte gæster.
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16 Hidtil største kommunale deltagelse i DHL-stafetten
Ved tilmeldingsfristens udløb har hele 85 hold, svarende til 425 ansatte ved Frederikssund Kommune, tilmeldt sig årets DHLstafetløb i Fælledparken mandag den 31. august. Sidste år var der 60 hold med i alt 300 ansatte med i det store
løbearrangementet.
Kommunens tilmelding i år lød oprindeligt på 75 hold, men det forslog altså ikke. Nu er der tilmeldt ti hold mere.
Hermed deltager kommunens med mere end 10 procent af den samlede medarbejderskare regnet fra yngste assistent til
kommunaldirektør.
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I år bliver det endnu lettere at få øje på løberne fra Frederikssund Kommune.
Foto fra DHL 2008
Der forestår nu de enkelte deltagere og hold to-tre måneders træning for at bringe løbeformen op i et passende gear.
DHL-stafetten har navn efter sponsoren, men er arrangeret af løbeklubben Sparta. Det er det suverænt største løb af sin art i
Danmark, og løbet består af fem gange fem kilometer stafetløb. Løbet afvikles over fem dage og samler i alt over 100.000
deltagere.
Deltagelsen er ikke bare sportslig, men danner også et socialt miljø med mulighed for netværksdannelse på tværs af
forvaltningsområderne.
2009 6
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Kulturpasåret afsluttet med præmier til tre 'kulturpassere'
Rekordmange børn har benyttet 2008-2009-sæsonens Kulturpas. 319 børn ud af årgangens cirka 530 elever har aktiveret deres
pas på Kulturpassets hjemmeside. Sidste år var der cirka 100 der aktiverede deres kulturpas på hjemmesiden.
Endnu flere børn (hvor mange vides ikke) har formodentlig brugt passet som adgang til en eller flere af de museer m.v. der er
med i kulturpas-ordningen. Mere end halvdelen af besøgene på kulturpasstederne er gennemført sammen
med (mindst) en voksen.
– Kulturpasset har virkelig bidt sig fast, siger konsulent Elsebeth Kristensen fra Kultur- og
Fritidssekretariatet. – Og vi hører om små søskende der glæder sig til at blive fjerdeklasser og også få
deres eget pas.
Ved at aktivere passet på den særlige hjemmeside bidrager man til viden om hvordan passet bruges – og
så deltager man i en lodtrækning.
Der var tre præmier på 500 kroners gavekort fra FETC. Og de tre vindere var fredag den 12. juni inviteret
til en reception og en særlig kulturpas-kage i Café Ferdinand på J.F. Willumsens Museum.
De tre fjerdeklasse-elever Nanna, Lasse og Emil ses her med præmier, diplomer og blomster sammen med Grethe Olsen,
formand for Kultur- og Fritidsudvalget.
Og Nanna skærer for af kagen.
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FjordTV Frederikssund var med ved præmieoverrækkelsen og har denne reportage.
Kulturpasset 2009-2010
Arbejdet med næste sæsons Kulturpas er allerede godt i gang. I maj blev der afholdt en konference med repræsentanter
for gamle og nye kulturpassteder.
– Alle kulturpasstederne skal nu byde ind med deres aktiviteter inden udgangen af juni måned, og så går vi i gang med
udformningen af næste års kulturpas, fortæller Lene Jensen fra kontaktgruppen for Kulturpasset. – Det ny kulturpas bliver en
blanding af de gode, velkendte seværdigheder, nye oplevelser og særlige arrangementer.
– Frederikssund Bibliotekerne er fx i gang med nogle arrangementer med børnebogsforfattere, og museer, biografer og
friluftssteder arbejder der på at udvikle deres kulturoplevelser.
I næste sæson bortfalder det hidtidige tilskud fra det statslige Børnekulturens Netværk, og derfor har Kultur- og Fritidsudvalget
afsat 60.000 kroner til Kulturpasset i skoleåret 2009-2010.
Kulturpaskonferecen foregik på Café Danner på Jægerspris Slot. På billederne ses blandt andre bibliotekarerne Jette Liebing,
Henrik W. Sørensen og Merry Kruse, Asger Mansted fra Jægerspris Mølle, kosulent Elsebeth Kristensen fra Kultur- og
Fritidssekretariatet, skolebibliotekskonsulent Kent Poulsen, Rikke Lund Heinsen fra Børnekulturens netværk, bibliotekschef
Kirstine Lundsgaard og bibliotekar Charlotte Langhans.
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17 Renere statsveje
Vejdirektoratets Vejcenter Hovedstaden har nu skrevet kontrakt med en ny entreprenør, nemlig firmaet Hededanmark om renhold
og beplantningspleje på statsvejene i hovedstadsområdet.
Hededanmark har nu kontrakt på i de kommende 3½ år at indsamle affald langs statsvejene, tømme skraldespande, feje
cykelstier og nødspor m.m.
En anden vigtig opgave for det ny firma er at tage sig af beplantningen langs vejene. Det betyder blandt andet at beskære
beplantningen omkring færdselstavler, så de kan ses af trafikanterne.
Tilbage til normalt renhold
Aftalen med Hededanmark skulle være trådt i kraft allerede fra årsskiftet, men det sker først nu efter afslutning af en juridisk tvist
med den tidligere entreprenør på området. Det betyder at der kun har været udført renhold på Hovedstadens veje i meget
begrænset omfang siden årsskiftet.
I den kommende tid vil Vejcenter Hovedstaden og Hededanmark genetablere den normale og ønskede kvalitet af renhold både
hvad angår fejning og opsamling af affald.
Vejdirektoratet beklager i en pressemeddelelse om entreprenørskiftet de gener problemet med den tidlige entreprenør har
betydet for trafikanter og borgere. Man forventer at det forsømte indhentes hen over sommeren.
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18 Anderledes Sommerture med Jægerspris Turistforening
Tur med SS Skjelskør søndag den 5. juli
Klokken 17.30 sejles der med dampskibet "Skjelskør" fra Frederikssund Havn en cirka tre timers hyggetur på Roskilde Fjord
sydpå næsten til Roskilde.
Tag madkurven med. Drikkevarer som vand, vin og øl købes om bord. Turen koster 100 kroner (50 kroner for børn under 12 år
og børn under fire år sejler gratis med). Tilmelding nødvendig på telefon 47 53 13 56 efter klokken 18.

Cykeltur i skydeterrænet syd for Nyhuse lørdag den 18. juli
Klokken 10 køres en cykeltur i den unikke natur i skydeterrænet syd for Nyhuse. Turen udgår fra P-pladsen på Sandbakken
på hjørnet af Kulhusvej og Nygårdsvej.
Turen tager cirka fire timer, og undervejs nydes de medbragte madpakker. Gratis deltagelse.

204

Besøg på klimaforsøgsanlægget Climaite på Brandbjerg lørdag den 15. august
Klokken 10 er der mulighed for at se og høre om Climaite-forsøgsanlægget som Risø m.fl. driver på fjerde år ved Brandbjerg i det
nordlige Hornsherred.
Turen begynder med en lille gåtur til Brandbjerg med udgangspunkt i P-pladsen på Sandbakken på hjørnet af Kulhusvej og
Nygårdsvej. Tag madpakken med, turen slutter igen på P-pladsen kl. 14. Gratis deltagelse.
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19 Sankthansaften 2009

Kulhuse
Bålet tændes kl. 21. Elever fra Baunehøj Efterskole synger. Arrangører er Erik Christiansen og restauratør Tino Stott fra Kulhuse
Kro.
Færgen Columbus sejler en ekstra tur til Sølager kl. 22.
Jørlunde
Borgmester Ole Find Jensen holder båltalen ved Jørlunde Sogneforenings sankthans-arrangement i Lindegårdens have
i Jørlunde (i nærheden af kirken).
Sogneforeningens, menighedsrådets og kirkens samlede arrangement:
 Besøg på Metalskolen med udsigt over Buresø kl. 16.30-17.30
 Rundtur i andelsboligforeningen Rappendam Have i Jørlunde kl. 17-17.30
 Festgudtjeneste i Jørlunde Kirke med fokus på 200-års jubilæet kl. 18-19 med kirkens koncertkor og fokus på de 200 år
 Sankthansaften i Lindegårdens have fra kl. 19.15. Spisning af medbragt mad, men også mulighed for at købe
grillpølser, vin, øl og vand. I løbet af aftenen fortælles Jørlunde-historie og spilles jazzmusik ved "Blå Mandag"
 Sankthansbål med båltale af borgmester Ole Find Jensen
Slangerup
Slangerup og Omegns Idrætsforening, SOIF, holder sankthansbål på grusbanen på Slangerup Stadion. Bålet tændes af et
fakkeloptog med klubbens ungdomsspillere anført af byens vægtere. Båltale ved byrådsmedlem John Smidt Andersen.
Frederikssund Kalvøen
Vikingespillet har premiere, og vikingerne går traditionen tro cirka kl. 22.15 i fakkeltog og efterfulgt af publikum til stranden på
Kalvøen og tænder sankthansbålet.
Båltalen holdes af borgmester Ole Find Jensen, og der er lurblæs og fælles midsommersang, og Vikingernes Vølvekor giver et
par numre for at skabe den rette stemning.
Ude på fjorden ligger der nok som sædvanlig en masse lystbåde og tuder i hornene og bidrager til stemningen.
Vikingerne og Roklubben sælger øl og vand til tørstige sjæle.
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Roskilde Fjord
Veterandampskibet S/S Skjelskør byder på midsommerstemning og bål fra søsiden. Musikalsk underholdning undervejs med Jan
Eirup på harmonika.
Der sejles kl. 19-23, pris 110 kroner for voksne og 55 kroner for børn. Billetter sælges fra Turistbureauet Havnegade 5A,
Frederikssund, telefon 47 31 06 85.
Der kan ikke købes mad og drikke på skibet, så man skal selv tage 'proviant' med.
Nyd sankthansbålet, men pas på dyrene
Når der mange dage i forvejen samles grene og kvas til bålet, tiltrækker bunkerne mange dyr. De bruger dem som skjulesteder
og til at bygge reder i. Mange dyr risikerer at miste livet i flammerne. Fx pindsvin, frøer, mus, kattekillinger, solsorte og
gærdesmutter.
Man kan mindske risikoen ved tage hele stakken og flytte den hen til et andet sted. Når man gør det, vil de fleste dyr nemlig tage
flugten.
Sankt Hans
Den 24. juni er Johannes Døberens helgendag. På dansk er hans navn Johannes, det blev til Hans, og dagen før hans dag er
derfor Sankt Hans' aften.
Tidligere var sankthansbålet et blot en af flere båltraditioner. I visse egne brugte man fx blus til pinse og valborgaften. Nu er
bålskikken kun knyttet til sankthansaften.
I folketraditionen har man ment at hekse er særligt aktive på magiske helligaftener, fx ved at samle ingredienser til deres
trolddomsaktiviteter eller ved at rejse til heksemøder, fx til Bloksbjerg i Harzen. Ilden skal skræmme dem, og forhindre dem i at
holde rast.
Midsommervisen
Med tekst af Holger Drachmann og melodi af P. E. Lange-Müller
Vi elsker vor land
når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.
Når om våren hver fugl,
over mark, under strand
lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
Vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade;
men den skønneste krans
bli'r dog din, sankte Hans!
Den er bunden af sommerens hjerter, så varme så glade.
Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler,
da går ungdom til dans
på dit bud sankte Hans
ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler.
Vi elsker vort land,
og med sværdet i hånd
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skal hver udenvælts fjende beredte os kende;
men mod ufredens ånd
over mark, under strand
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde;
hver by har sin heks, og hver sogn sine trolde,
dem vil vi fra livet med glædesblus holde,
vi vil fred her til lands
sankte Hans, sankte Hans!
Den kan vindes hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde.
2009 6

21 Stor deltagelse i byvandring i Skibby

Der mødte 80-90 deltagere op da den lokale historiske forening lørdag den 13. juni havde inviteret til byvandring i den centrale
del af Skibby by. Byvandringens tema var at finde spor af byens liv for 200 år siden.

Carl Guldbjerg og Niels Nielsen fra Historisk Forening fra Skibby-egnen fortalte om hvad man fra granskning af arkiverne ved om
gårde og huse og de daværende beboere.
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Det er store forskelle mellem livet i Skibby dengang og nu, men der er også nogle grundlæggende træk i bykernen omkring
kirken der er de samme som for 200 år siden.
2009 6
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Billeder fra det gamle Jægerspris og omegn
Historisk Forening i Jægerspris og Lokalhistorisk Arkiv udstiller historiske billeder fra Jægerspris by og egn i Kulturhuset
Rejsestalden fra den 27. juni til den 29. juli.
Billederne har de sidste to somre været udstillet i Gerlev Kirkerum, og de har for nylig også været vist i Hovedgadens forretninger
i forbindelse med Blå Nat-arrangementet.
Billederne kan nu opleves samlet i Rejsestalden. De udstillede billeder er kopier af gamle foto, og dem der ikke er plads til på
væggene kan man bladre i. Der er mulighed for at hjælpe arkivet og den historiske forening med flere oplysninger om de afbillede
personer og steder.
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En anden mulighed på udstillingen er at se et diasshow med Wiedewelts mindesten i skoven bag Jægerspris Slot med billeder
taget af fotograf og kunstner Finn Wadmann i 1980erne. Bagefter kan man gå sig (endnu) en tur i Slotshegnet og studere
mindestenene med ny viden om dem.
En tredje mulighed er at se filmen Rasmussen og Sørensen, en gammel dansk film om blandt andre Grevinde Danner og
Frederik den Syvende.

Øverst maleri fra Jægerspris Slot,
i midten Hovedgaden 31
og nederst ishus-grundlæggeren Hans Poulsen med hustru Agnethe og børn.
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22 Et hold fra Ungdomsskolen cykler igen i år til Prag
Frederikssund Ungdomsskole har igen i år samlet et hold som på ni dage cykler de 1000 kilometer til Prag. Holdet cykler fra
Skibby lørdag en 27. juni kl. 10.
Forældre, søskende, kollegaer og alle andre der har fulgt Tour de Prag-holdet på tæt hold, kommer og sender holdet af sted.
Borgmester Ole Find Jensen er også til stede og hjælper med at få de unge og klubmedarbejderne godt af sted.
Holdet har trænet siden januar måned. Det begyndte i hård modvind og kuldegrader som ville have fået de fleste andre til at blive
inden døre. Der har været mulighed for at træne op til tre gange om ugen, og en enkelt deltager har cyklet ikke mindre end 3500
kilometer.
Den megen træning betyder at det ikke noget problem for deltagerne at sætte sig i sadlen for at cykle de omkring 100 kilometer
som dagsmarcherne bliver på turen til Prag.
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Her ses holdet på et dusin ungdomsskole-elever
og en håndfuld voksne deltagere under en træningstur.
– Holdet har været på mange lange ture for at vænne sig til at sidde mange timer i træk i sadlen og bare trampe derudaf, fortæller
afdelingsleder i Skibby, Kim Gildberg. – Der hersker en god team-ånd, og alle glæder sig til at skulle af sted mod målet i Prag
hvor der bliver et par dages afslapning og hygge.
Den årlige Prag-cykeltur er en aktivitet der udgår fra Skibby-afdelingen, men ungdomsskoleelever fra hele kommunen kan
deltage.
Turen går ned over Sjælland, Falster og Lolland med første stop i Vordingborg. I Tyskland går det ned mod Elben som herefter
følges mod sydøst. Efter syv dage i Tyskland krydses grænsen til Tjekkiet, og så er der ikke langt til målet Prag.
Der bliver ført en dagbog, og hver gang holdet har mulighed for at komme på internettet, kommer der noget på hjemmesiden
www.tourdeprag.dk, så mor og far og alle andre kan følge med i hvordan turen forløber. Fra hjemmesiden kan der sendes hilsner
til holdet og de enkelte deltagere.
Afgangen fra Skibby
Afgangsarrangementet i Bymidten i Skibby lørdag den 27. juni begynder kl. 9.30 med kaffe og rundstykker til de fremmødte.
Elinstallatørfirmaet H. Helbo Hansen stiller som sædvanlig startrampen op, ungdomsskolens inspektør Carsten Rasmussen og
hjælperytter Lars Nuka sender holdet af sted, og borgmester Ole Find Jensen skyder startskuddet.
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22 Skraldemændene kører
Der har mandag morgen i radioprogrammet P4 været en omtale af arbejdsnedlæggelser blandt skaldemænd i flere kommuner.
Det blev herunder nævnt at også Frederikssund Kommune er omfattet.
Det er ikke korrekt. Renovationsfirmaet oplyser at der afhentes skald som normalt.
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22 Præsentation af kommunens handicap- og psykiatriplaner
Social- og Ældreudvalget inviterer alle borgere og ikke mindst de direkte involverede borgere, pårørende og
interesseorganisationer til offentliggørelse af kommunens nye handicap- og psykiatriplaner.
Handicap- og psykiatriplanerne 2009-2013 præsenteres torsdag den 25. juni kl. 16 i byrådssalen på rådhuset.

Vi satser på mennesker og muligheder
Sådan lyder visionen på handicap- og psykiatriområdet i Frederikssund Kommune.
I slutningen af 2008 blev der afholdt to offentlige caféseminarer om indsatsen på handicap- og psykiatriområderne.
– Udgangspunktet for dialogen var spørgsmålet Hvad er det gode liv i Frederikssund? fortæller formand for Social- og
Ældreudvalget Tina Tving Stauning, – og svaret blev Vi satser på mennesker og muligheder.
Borgere, pårørende, politikere, administration, brugere af de sociale tilbud, interesseorganisationer og andre interesserede har
deltaget i processen med cafémøderne og den efterfølgende høring, og de har med deres deltagelse bidraget til formuleringen af
handicap- og psykiatriplanerne.
Social- og Ældreudvalget vil med arrangementet i byrådssalen takke alle bidragyderne for den store interesse de har vist
processen omkring tilblivelsen af handicap- og psykiatriplanerne på voksenområdet i Frederikssund Kommune.
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22 Kontaktudvalg mellem kommunen og sommerhusområder
Kommunen og grundejerforeningerne i sommerhusområderne har et kontaktudvalg som mødes cirka halvårligt.
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Seneste møde var i april, og referatet er nu at finde på hjemmesiden på en særlig side om grundejerforeninger i kommunen,
herunder sommerhus-grundejerforeninger.
På mødet i april var emnerne de ny affaldsordninger i dele af kommunen med særordning (ingen sortering) i
sommerhusområderne, ordningen for tømning af septiktanke, klipning af hække ud til vej, hastighedsgrænser,
lokalplanprocedurer og udløbet af dispensationer til helårsbeboelse i sommerhuse.
Et særligt punkt var Kontaktudvalgets kommissorium. Valgkredsene til valg af repræsentanter for sommerhusbeboerne skal
revideres, og det forventes at mødet i april 2010 bliver med et nyt kontaktudvalg valgt efter en ny kredsinddeling af
sommerhusområder og grundejerforeninger.
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22 Ny asfalt i den store rundkørsel på Frederikssundsvej
Vejdirektoratet lægger ny asfalt på i rundkørslen Frederikssundsvej og J.F. Willumsens Vej fra fredag den 26. juni kl. 21 til og
med søndag den 28. juni.
Rundkørslen blev bygget om og udvidet sidste år, og nu er tiden kommet til de sidste asfaltarbejder og den endelige afstribning.
Trafikanterne ledes om ad afmærkede omkørselsruter.
Adgangsvejene til Frederikssund Hospital fra J. F. Willumsens Vej og Frederikssundsvej bibeholdes under arbejdet.
Omkørselsruter
Trafikken fra København mod Frederikssund, Hornsherred og Frederiksværk ledes ind til Frederikssund ad Ågade. Trafikanter
mod Hornsherred og Frederiksværk ledes videre ad Ådalsvej til J.F. Willumsens Vej. Trafikanter mod Frederiksværk skal derefter
køre et stykke mod vest og fortsætter nord på ad Frederiksværkvej og Bygade.
Trafikken fra Frederiksværk mod Frederikssund og Ølstykke/Ballerup ledes via Bygade og Frederiksværkvej til J.F. Willumsens
Vej. Trafikanter mod Ølstykke kører derefter et stykke mod øst og fortsætter ad Ådalsvej og Ågade til Frederikssundsvej.
Trafikanter på J.F. Willumsens Vej som skal mod Ølstykke/Ballerup, skal køre ad Ådalsvej og Ågade.
Trafikanter på J.F. Willumsens Vej som skal mod Frederiksværk, skal køre ad Frederiksværkvej og Bygade.
Trafikanter ad Frederikssundsvej fra Slangerup og Farum mod Frederikssund ledes via Græse Bygade, og trafikanter den
modsatte ved ledes via Sundbylillevej.
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Ravnen kommer
Det gamle fyrforsyningsskib H.V. Ravn er blevet forsinket i sin ankomst til Frederikssund Havn, og skibet kom ikke som bebudet
til byen på årets længste dag. Skibet ligger stadig i Frederiksværk Havn.
Det forventes nu at skibet sejler gennem Kronprins Frederiks Bro søndag den 28. juni kl. 12 med ankomst til Sydkajen i
Frederikssund cirka kl. 13.
Formand for Frederikssund Marineforening, Kurt Terkelsen, har sendt os disse billeder af H.V. Ravn i og på vej til Frederiksværk.
Ovenfor ses H.V. Ravn passere Kulhuse den 10. juni på vej til Frederiksværk bugseret af den tremastede skonnert Maja fra 1919
(ses bagved).
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Ny badebro indviet ved Hammer Bakke
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På begge sider af Hornsherred - ved Hammer Bakke og Skuldelev Havn - har der været kommunale badebroer der var tjenlige til
udskiftning. Dog var det sådan at dele af elementerne i de to (ens) badebroer stadig kunne bruges.
De brugbare elementer er nu samlet ved Skuldelev Havn hvor der opstilles en badebro som kan holde nogle år endnu.
Badebroen her er at typen med flydende brofag.
Ved Hammer Bakke er der nu opført en ny bro af en anden type med fag der hænger på pæle oven over vandet.
Den oprindelige badebro var 70 meter lang, og det er den nye også. Broen er så lang fordi man som badende skal ud forbi et
bælte med tang og sten og ud på badedybt vand.
Den ny badebro er halvanden meter bred og afsluttes med en badeplatform på 3 x 5 meter. Både midtvejs og ved
badeplatformen er monteret en badetrappe. Badebroen ved Hammer Bakke har kostet cirka en kvart mio. kroner.
Ved enden af badeplatformen er vanddybden cirka 1,40 meter. Det betyder at det ikke er en badebro egnet til udspring.
Den ny badebro ved Hammer Bakke ligger (som den gamle) lige nord for færgelejet for Østre Færge til Orø. Broen ligger ved
siden af en lille havn som Nordhammer Bådelaug driver.
Badebroen blev indviet tirsdag den 23. juni af formanden for Teknik- og Miljøudvalget Morten Skovgaard sammen med
projektleder, ingeniør Rikke Daugaard og vej- og parkafdelingens leder Robert Meisner. Og for at gøre det rigtig festligt var der
også inviteret en gruppe børn fra nærmeste skoles fritidsklub, SFO2'eren fra Ferslev Skole.

Her ovenfor klipper Morten Skovgaard snoren som Rikke og Robert har fat i hver sin ende af. Overvåget af repræsentanter for
Lokalavisen Frederikssund og Lokalavisen Hornsherred samt Ferslev-børnene og pædagog Mads Christiansen.
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Og så er det Morten Skovgaard der tager sin en dukkert.

Her nedenfor ses broen fra færgelejet med Nordhammer Bådelaugs havn i baggrunden. Allerøverst ses broen fra
lystbådehavnen med Orø i baggrunden.
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Selsø Sø set fra sydøst
Fugletur ved Selsø Sø
Frederikssund Kommunes afdeling for Natur og Miljø inviterer på fugletur ved Selsø Sø. Det er torsdag den 2. juli kl. 19-21, og
mødestedet er Selsø Kirke (Selsøvej 28, 4050 Skibby). Det er gratis, og der er ingen tilmelding.
Ornitolog Pelle Andersen-Harild (Dansk Ornitologisk Forening) og skovfoged Troels Karlog (Frederikssund Kommune) fortæller
om de mange ynglefugle ved og i Selsø Sø.

Turen starten med et kig ud over søen ved Selsø Kirke. Her er de mange ynglefugle ved at få ungerne gjort flyvefærdige. Pelle
Andersen-Harild fortæller om årets optælling af fugle i området. Troels Karlog fortæller om hvordan engene plejes, og om hvad
der gøres for at tilgodese de tusindvis af vand- og vadefugle der bruger Selsø Sø – ikke bare som ynglested, men også som
overvintringssted.
Turen fortsættes – i bil – til nordenden af søen ved parkeringspladsen ved Ventehuse. Her er det vade-og engfuglene der
dominerer i det smukke landskab. Og her vil der også være mulighed for at se Dybemosens Pumpelaugs pumpehus og se
hvordan det øvrige landskab bliver holdt tørt.
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Medbring gerne kikkert eller teleskop – og kaffe. Både børn og kørestolsbrugere kan deltage i turen.

Fotos af Pelle Andersen-Harild:
Øverst en rørhøg og dernæst flyvende hættemåger og hættemåger med unger.
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Fotos fra blæsende nabotræf i Frederikssund Havn
Skibsentusiasten, arkitekt Jacques Duelund Mortensen har sendt os en række fotos (her nedenfor) fra det nabotræf der lørdag
den 20. juni blev afholdt blandt lokale museumsskibe i Frederikssund Havn.
Der var smæld i flagene, og museumsskibene havde samlet sig omkring den Sorte Bro hvor man foruden åbne skibe bød
på kaffe og hyggesnak om livet og arbejdet om bord på skibene.
Der var de der var heldige at komme med ud at sejle. Anne Marie sejlede en tur med 15 personer, og Skjelskør tog 70 personer
med ud. De øvrige skibe sejlede ikke ud med gæster på grund af vind. – Men trods det blæsende vejr var der er godt fremmøde,
fortæller Jacques Duelund Mortensen.
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Her er det ovenfor Anne Marie der sejler ud – og nedenfor Skjelskør.
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6 28 Programmet for regentparrets besøg den 10. september
Borgmester Ole Find Jensen offentliggjorde på et pressemøde fredag den 26. juni programmet for regentparrets besøg i
Frederikssund Kommune torsdag den 10. september.
Regentparrets besøg er kommet i stand i forbindelse med fejringen af Frederikssunds 200-års købstadsjubilæum. I den
anledning sendte kommunen for godt et år siden en indbydelse til hoffet om at lade Frederikssund indgå i Kongeskibet
Dannebrogs sommertogt for 2009.
Midt i februar kom tilsagnet om at Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen ville besøge Frederikssund.
Siden har kommunen og hoffet arbejdet på at fastlægge et program.
Programmet afspejler de samme idéer som ligger bag fejringen af 200-årsjubilæet. Altså at det selvfølgelig er et
købstadsjubilæum og som sådan byens jubilæum der fejres, men at det – ud fra devisen om at en købstad intet er uden sit
opland – samtidig er hele egnens historie der markeres.
Og det markeres netop nu som hele egnen (købstadens opland) er blevet samlet i en administrativ og politisk enhed i form af den
ny store Frederikssund Kommune, som har samlet de gamle kommuner Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup.
Det kommunen gerne vil vise regentparret, er derfor både byen og kommunen i fortid og nutid.

Regentparrets ankomst
Selv om regentparret besøger Frederikssund (som sidste sted) under deres sommertogt med Dannebrog, betyder det desværre
ikke at kongeskibet kommer til Frederikssund Havn. Skibets fører, jagtkaptajnen, mener ikke besejlingsforholdene ned gennem
fjorden gør det muligt.
I stedet lægger Dannebrog til i Hundested, og regentparret kører i bil herfra til Frederikssund med ankomst på Torvet foran
Frederikssund Rådhus kl. 10.
Her modtages regentparret af direktør for Statsforvaltning Hovedstaden Bente Flindt Sørensen og borgmester Ole Find Jensen.
Der er musikalsk ledsagelse ved Den Kongelige Livgardes musikkorps og lurblæsere fra Frederikssund Vikingespil. Derefter er
der modtagelse og præsentation i byrådssalen.
Karettur gennem byen og over broen – og gennem Jægerspris
Kl. 10.40 tager regentparret i følge med borgmester med frue af sted fra Rådhuset kørende i karet ad en rute gennem gågaden,
videre ned til havnen, ad Færgevej og over Kronprins Frederiks Bro til Museet Færgegården.
Kareten eskorteres på turen af Gardehusarregimentet. Regimentets deltagelse og besøg i Frederikssund er et helt kapitel for sig
selv. Det vil sætte sit præg på bybilledet, og det forventes at der bliver mulighed for at se nærmere på regimentet og dets mange
heste.
Efter besøget på Færgegården med rundvisninger i museets permanente samling og jubilæums-særudstillingen Hallo
Frederikssund fortsættes kl. 11.45 i bil til Jægersprislejren. Her stiges der igen om til karet, og der køres gennem Jægerspris
med gardehusar-eskorte med ankomst til slottet kl. 12.10.
Værterne for dette besøg er Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris Slot. Efter rundvisning på slottet og orientering
om Stiftelsens virksomhed byder Stiftelsen regentparret og indbudte gæster på frokost.
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Dronningens rundtur
Efter frokosten vil der på traditionel vis blive to adskilte besøgsprogrammer for henholdsvis H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsen.
Turene begynder fra Jægerspris Slot kl. 14.05.
Dronningen ledsages på sin rundtur af borgmester Ole Find Jensen og hustru Rikke Jensen, og første besøgsmål er Kingoskolen
i Slangerup med ankomst kl. 14.30.
Herfra fortsættes kl. 15 til Sankt Mikaels Kirke (Slangerup Kirke) hvor sognepræst Caja Winterø holder en kort prædiken, og
organist Nicolai Kjølsen står for det musikalske. Menighedsrådet vil tilbyde en begrænset antal adgangsbilletter til offentligheden.
Kl. 15.35 fortsætter turen til katalysatorvirksomheden Haldor Topsøe A/S i det nordlige Frederikssund. Dr. Haldor Topsøe er
blandt værterne.
Prinsens rundtur
Prins Henrik ledsages på sin tur rundt i kommunen af 1. viceborgmester Anne-Mette Worch og kommunaldirektør Ole Jacobsen.
Første besøgssted er H.C. Handelscenter i Venslev hvortil man ankommer kl.14.30. Næste besøgssted er siliciumproducenten
Topsil Semiconductor Materials A/S i det nordlige Frederikssund (nabo til Topsøe). Her ankommer man kl. 15.20.
Sidste besøg på Prinsgemalens rundtur gælder Ældrecentret Lundebjerggård i Frederikssund.

Fælles program
Kl. 16.30 mødes alle på J.F. Willumsens Museum. Der bliver for Dronningen tale om et gensyn, idet hun i 2005 var med til at
indvie museumstilbygningen. Sidst regentparret samlet var i Frederikssund var i øvrigt for 20 år siden til indvielsen af den ny Stogsforbindelse.
Besøget på J.F. Willumsens Museum bliver afslutningen på regentparrets officielle besøg i Frederikssund.
Kl. 19 mødes man igen, men det bliver på Kongeskibet Dannebrog ved kajen i Hundested hvor regentparret er vært ved en
reception ombord.
Yderligere information
Der er oprettet en hjemmeside for regentparrets besøg, og her kan man også finde programmet og siden hen endnu mere
information om besøget, besøgsstederne, gardehusarerne, menuerne, gæstelister m.v.
Her vil der også til sin tid kunne findes reportager og billeder fra regentparrets besøg.
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Sand mellem tæerne på Blå Flag-stranden ved Kulhuse
Blå Flag-arrangement på Kulhuse Strand fredag den 10. juli kl. 10-14 med aktiviteter for strandglade mennesker i næsten
alle aldre.
Arrangøren er Frederikssund Erhverv (tidligere FETC) i samarbejde med naturvejleder Erik Thalling.
Det er nok mest børn aktiviteterne er henvendt til, men de kan tage mor, far og bedsteforældrene med og få en dejlig dag
på stranden.
Krabber
Fang en af fjordvandets frække krabber og se hvordan den trækker vejret når vi giver den lidt methylblåt.
Eller vær med i konkurrencerne om at fange den største krabbe – hvis man altså tør. Konkurrencerne afgøres kl. 11, 12 og 13, og
vinderne får et 100 kroners gavekort til Hansens Ismejeributik i Lyngerup – så er der is til hele familien.
Der er også krabbevæddeløb. Graver din krabbe sig ned i sandet, eller skynder den sig ud i bølgerne. Første krabbe i vandet er
vinderen.
Undersøgelsesudstyr
Sammen med voksne kan man låne og prøve udstyr som bruges til havbiologiske undersøgelser. Prøv fx det store rejefangstnet,
også kaldet en rejehov, og se hvad I kan fange.
I kan også låne en to-vejs lup, fiskenet, vandkikkert, gennemsigtige plasticspande og små pincetter til at holde tanglopper, rejer
og hornfiskeunger med, så man rigtig kan se dem.
Naturvejleder Erik Thalling fortæller om dyrene i vandet og om hvordan de lever, hvad de spiser, og hvor de bor.
Husk solcreme og hat.
Blå Flag går ud på at styrke arbejdet med at værne om hav- og kystmiljøet. Strande og lystbådehavne der gør en indsats
for miljøet og for at højne strandens eller havnens standard, belønnes med et Blå Flag. Bå Flag-kampagnen arbejder
også generelt for oplysning om livet og miljøforhold langs kysten og i havet. Bag kampagnen står Friluftsrådet.
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H.V. Ravn ligger nu som kulturskib i Frederikssund Havn
Frederikssund Havn har nu et kulturskib, nemlig H.V. Ravn som ankom til havnen søndag den 28. juni. Om der er et kulturskib
om et år, afhænger blandt andet af om initiativgruppen bag kulturskibet kan skaffe de 1,2 mio. kroner som er prisen for skibet.
De nuværende ejere har sat en frist året ud for gennemførelse af købet. Læs om optakten til skibets ankomst til Frederikssund.
Café, bar og musik på H. V. Ravn
Det ny kulturskib i Frederikssund Havn holder åbent med café og bar søndage i sommerhalvåret. Søndag den 5. juli kl. 14
spiller Niels 'Sømand' Pedersen og Arne Würgler, og Niels fortæller om skibets historie og idéen om skibet som kulturskib i
Frederikssund.
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Som det fremgår var havnens hidtil eneste motoriserede og ikke-sejlførende museumsskib, SS Skjelskør, med ude at hilse H.V.
Ravn velkommen – sammen med en flåde af andre skibe.

Med om bord var borgmester Ole Find Jensen. Han støtter stærkt op om kulturskibsprojektet – og giver også gerne en hånd med.
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På Sydkajen var der også mange til at byde velkommen, og de var på denne varme sommersøndag både nysgerrige og
tørstige – og skyndte sig ombord for at studere skibet og være med til at teste dets vigtigste hjælpemaskineri – fadølsanlægget.
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Niels Sømand underholdt skibets første gæster med sit harmonikaspil, og som man kan se var der også musikalsk opbakning til
kulturskibet nede på kajen.
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Her ses en meget glad leder af kulturskibsprojektet, Niels Sømand, sammen med byrådsmedlem Grethe Olsen og borgmester
Ole Find Jensen.
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Fotograferne er
Jacques Duelund Mortensen 1 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16
Britt Christensen 2 - 3 - 4 - 5
Kurt Terkelsen 8 - 13 - 17
30 Sillebroen sveder i varmen
Det for tiden mest synlige ved butikscenterbyggeriet Sillebroen er nok de murstensfacader der kryber op og griber murbinderne i
betonelementerne – og efterhånden giver facaden et helt nyt udtryk.
Her set både fra Nygade og fra stationen og Sillebro Å.
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En anden markant udvikling er opstillingen af stålskelettet til centrets penthouse-lejligheder oppe på plan 3.

228

Tagområdet er i det hele taget en verden for sig:
Der laves endnu flere ovenvinduer over lyshullerne ned gennem centeretagerne. Og der anlægges 'fundamenter' for flere
penthouselejligheder på de senest tildækkede dele af centret. Og en masse ventilationsudstyr m.m. er om ikke på plads, så bragt
op hvor det skal monteres.
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Indenfor er der sine steder allerede lagt gulvbelægning på, men ellers gælder det skillevægge og ikke mindst installationerne
oppe under loftet med kabler, ventilation, sprinkleranlæg og sågar højttalere.
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Og en enkelt prøve på loftafskærmningen kan man også finde.
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30 Vikingeskibe fra fjorden mødes i Frederikssund Havn
I Frederikssund Havn mødes lørdag den 4. juli vikingeskibskopier fra Frederikssund, Lundby og Roskilde. Frederikssundvikingeskibet Sif Ege får besøg af nogle af kopifamiliens andre flotte medlemmer fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde og fra
Maritimt Forsøgscenter i Lundby.
Fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde kommer efter planen Helge Ask og Kraka Fyr. De ankommer i løbet af formiddagen og
afsejler cirka kl. 18 for aftenovernatning ved Skuldelev Strand. Herudover er der – ifølge den allesteds til vands værende Jacques
Duelund Mortensen – en chance for at havskibet Ottar kommer.
Fra Maritimt Forsøgscenter i Lundby kommer Aslak i løbet af eftermiddagen for overnatning inden det drager videre på sit
sommertogt.
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Langskibet Aslak fra Lundby møder her Havhingsten.
Fotograferet af Marinekutteren Patrioten
og lånt fra Maritimt Forsøgscenters hjemmeside.
Første skib der passerer Kølholm, adviserer telefonisk Frederikssund Vikingespil, således af der kan foregå en standsmæssig
lurblæst velkomst i Frederikssund Havn.
Gæstende vikingeskibe er denne dag bevilget gratis overligning i havnen. Skibene optager – selv om de ligger parvis ved kajen –
20 meter (Helge Ask og Kraka Fyr) plus 26 meter (Aslak og Ottar).
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30 Sommer i Kulturhuset Rejsestalden
Som sædvanlig er Jægerspris Turistinformation i Kulturhuset Rejsestalden klar til at bistå
sommergæster fra nær og fjern med oplysninger om hvad der rør sig, turistbrochurer, færgeplaner m.v.
Der kan købes foldere om Jægerspris Slot og skovene omkring, postkort med lokale motiver og bøger
udgivet af Lokalhistorisk Forening.
Den historiske forening udstiller hele juli måned en stor billedserie fra det gamle Jægerspris og opland.
Og fotografen Egon Pedersen udstiller lokale natur- og landskabsfotografier.
Turistinformationen er for tiden bemandet med turistmedarbejder Olav Olesen, udlånt af Turistbureauet i
Frederikssund.
Husets åbningstider er alle hverdage kl. 10-15, onsdag dog kl. 12-18. Til og med den 16. august holdes
weekendåbent begge dage kl. 10-16.
Læs mere om turismen i Frederikssund Kommune på www.visitfrederikssund.dk.
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30 Skoleafslutning i henhold til sundhedspolitikken
En ny sundhedspolitik fra april i år fik uventede, men ikke uvelkomne følger på specialskolen Skolen ved Kæret i Frederikssund.
Det er skolebestyrelsen på Skolen ved Kæret der står bag sundhedspolitikken som man fik vedtaget i aprili år. Og den greb
skolens elevråd straks da den årlige sommerafslutning nærmede sig.
Skolebestyrelsesmedlem Ulla Brendstrup fortæller om elevrådets henvendelse: Efter vedtagelsen af den ny kostpolitik syntes de
ikke det var passende med de tradiotinelle røde pølser og sodavand til sidste skoledag, så de spurgte om ikke skolebestyrelsen
ville lave pitabrød med fyld i stedet.
Et så flot initiativ fra eleverne ville vi i skolebestyrelsen gerne belønne, fortæller Ulla Brendstrup, og ved afslutningsfesten
tilberedte vi så 225 pitabrød med sundt fyld til skolens elever og personale.
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– Det gik rigtig godt, og både elever og personale var glade for pitabrødene, siger Ulla Brendstrup. – Vi så ingen der ikke kunne
lide dem. Det var en dejlig dag.
Sundhedspolitikken
Skolens sundhedspolitik lyder kort og godt:
 Det tilstræbes at gøre skolens elever bevidste om sund kost ved at mad der fremstilles og indtages på skolen, er
sammensat i henhold til den nyeste viden om sund kost.
 Kager og slik hører naturligt med til festlige lejligheder, men må meget gerne suppleres med frugt og sunde snacks.
 Når det er muligt, skal skolens personale prioritere indkøb af fødevarer der indeholder færrest mulige kunstige farveog tilsætningsstoffer, samt mindst muligt unødigt fedt, salt og sukker.
 Økologi og dyrevelfærd forventes at indgå som naturlige emner når der snakkes indkøb og madlavning med eleverne.
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