Generel tidslinje, over forhold / begivenheder i Frederikssund Kommune – 2. kvartal 2015.
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Lydmontager med børn
T e a t e r T a s k e n har i forbindelse med Aprilfestival besøgt en række skoler, og det er der kommet nogle
lydmontager ud af.
Se et lille sammenklip fra K o m m o d e n , en bil klædt ud som kommode, der for nylig besøgte skoler over hele
kommunen.
Inde i Kommoden blev der lavet lydmontager med kommunens børn.
Montagerne kan allerede nu kan høres på Aprilfestivalens hjemmeside: www.aprilfestival.dk
I montagerne fortæller børn og unge fra Frederikssund kommune om rare, særlige, uvante og spændende steder, samt
om steder, hvor de føler sig hjemme.
Stedet Frederikssund kommune er mange steder. Mød landbørn, bybørn, børn fra villaer, lejligheder, kollektiver og gårde.

Montagerne kan høres på de fire biblioteker i Frederikssund, hvor ”Kommoden” holder ind under Aprilfestivalen:
Mandag den 20. april mellem kl. 14.00 -16.00 på Jægerspris Bibliotek Tirsdag den 21. april kl. 13.00 – 15.00 på
Frederikssund Bibliotek Onsdag den 22. april mellem kl. 10.00- 13.00 på Skibby Bibliotek Fredag den 24. april mellem kl.
13.00- 16.00 på Slangerup Bibliotek.
2015 4
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Gratis kompost
I perioden den 21. marts til den 3. maj kan borgere i kommunen hente gratis kompostmuld på genbrugspladserne.
Du kan hente al den kompost, du har brug for. Du skal blot medbringe en trailer eller nogle sække og en skovl.
Se genbrugspladsernes åbningstider
Kompost er genbrug
Komposten er lavet af have- og parkaffald.
Ved at omsætte haveaffaldet til kompost genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen. På den
måde er vi med til at sikre en fornuftig udnyttelse af sparsomme råvarer, for eksempel fosfor, som er en af de ressourcer,
der vil være mangel på i fremtiden.
Komposten overholder alle lovpligtige grænseværdier og er behandlet, så den er fri for snegleæg og ukrudtsfrø.
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Hjælp Byrådet og bliv lidt klogere
Kommunen holder tyvstart på budgettet for 2016 ved et borgermøde på Falkenborgskolen lørdag den 18. april.
Her stiller Byrådet op for at lytte til borgernes idéer.
Vigtigt for Byrådet
- Der er plads til flere, og jeg håber at andre vil bruge en formiddag på at hjælpe os. For hele Byrådet er det vigtigt at lytte
til borgerne, og derfor lægger vi stor vægt på arrangementet, fortæller borgmester John Schmidt Andersen.
Han lover at alle deltagere lærer nyt ved arrangementet.
- En kommune er en stor og mangesidet organisation, og vi politikere lærer hver dag om nye problemstillinger. På mødet
handler det om frivilliges indsats, udnyttelse af ny teknologi og om at udnytte alle vores ressourcer bedre. Det er faktisk
meget interessant, siger John Schmidt Andersen.
Prøvet af på medarbejdere
Programmet for dagen er prøvet af på 80 medarbejdere og ledere fra kommunen, som før påske brugte en dag at udvikle
idéer. Her var Borgmesteren også til stede.
- Det var inspirerende at opleve et stort engagement og idérigdom. Det bekræftede for mig, at det er rigtigt at spørge
medarbejdere og borgere, inden vi i Byrådet træffer afgørende beslutninger. Medarbejderne havde virkelig noget på
hjerte, og det er jeg sikker på at borgerne også har den 18. april, forklarer Borgmesteren.
Dialogdag 18. april
Deltagerne arbejder i grupper med tre temaer: frivillige, teknologi og bæredygtige tilbud. Der kommer en introduktion til
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hvert tema.
Grupperne producerer idéer, som afleveres online på stedet direkte til Byrådet.
Brug tilmeldingsblanketten eller tilmeld dig på SMS med Dialogmøde og dit navn til 29 29 12 28 senest den 14. april
2015 4

14 25.000 gratis teaterbilletter
Om mindre end en uge går det løs, når Aprilfestival slår dørene op til mere end 800 teaterforestillinger for børn, unge og
deres familier med 25.000 gratis billetter. Har du bestilt dine?
Bestil billetter nu
Alle billetter til forestillingerne er som sagt gratis. Du skal blot bestille dem online på Aprilfestivalens hjemmeside, og
efterfølgende selv printe dem hjemmefra.
Billetbestillingen blev åbnet mandag den 13. april.
Frit valg på alle hylder På Aprilfestivalen, der er verdens største af sin art, kan du som publikum opleve forestillinger hvor
historien fortælles af en enkelt skuespiller med få rekvisitter – her er ordet i centrum. Andre forestillinger er stort anlagte
opsætninger med masser af deltagende skuespillere, finurlige kulisser og lys-, lyd- og videoeffekter der kan tage pusten
fra enhver.
Der er både ordrige og ordløse forestillinger. Der er musicals, danseforestillinger og poetisk dukke- og animationsteater.
Festivalen præsenterer også grandiose helte-eposser hvor de store følelser stilles til skue. Krigsdramaer, hvor
menneskelige tragedier oprulles for publikum. Spændende nyfortolkninger af de gamle folkekære eventyr. Knugende
socialrealisme og medrivende skildringer af historiske begivenheder. Der er sågar operaer skrevet til og sunget specielt
for børn og unge.

Eksperimenterende teater
En række teatre eksperimenterer med den traditionelle teaterform og inddrager bl.a. publikum direkte i forestillingerne.
Det betyder at publikum i nogle tilfælde præsenteres for et tomt rum uden publikumspladser; forestillingen udvikler sig så
som en slags teaterleg – eller totalteater, om man vil – mellem skuespillerne og publikum. Andre forestillinger er opbygget
som sanse- og oplevelseslabyrinter hvor publikum går eller kravler rundt i scenografien, går på opdagelse, og på den
måde får meget personlige oplevelser med sig hjem.
Fælles for alle festivalens forestillinger er at de gerne vil fortælle en vedkommende historie til deres publikum – uanset
om emnet er krig, religion, politiske magtkampe, kærestesorger, spiseforstyrrelser, mobning eller vold.
Ikke kun for børn Scenekunst for børn og unge er ikke kun for børn og unge, selvom mange forestillinger henvender sig til
helt bestemte aldersgrupper. Nej, voksne kan også få en god oplevelse ud af en tur i teatermørket – og dermed tage del i
teater-magien – i løbet af festivalugen.
Derfor: Tag hele familien med i teatret, og få en eller flere teateroplevelser med hjem.
Foto: KEJE
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14 Visioner for Hornsherred
Du kan stadig nå at være med til at skabe visioner for Hornsherreds udvikling
Der er nu afholdt to succesfulde workshops med 30-40 borgere fra område øst, hvor der blev diskuteret visioner ud fra
bl.a. borgernes projektforslag. Flere arbejdsgrupper blev nedsat, som arbejder for en realisering af forskellige konkrete
projekter.
Frederikssund Kommune inviterer nu vest-holdet til at fortsætte arbejdet i projekt Fremtidens Landskaber.
Område vest består af Vejleby, Vellerup, Ferslev, Venslev og området omkring Hammergården samt for andre med
interesser i dette område.
Tid og sted
To workshops afholdes i Sognegården i Skibby, Selsøvej 4, 4050 Skibby.
Workshop 1: 20. april kl. 18.30-21.30
Workshop 2: 11. maj kl. 18.30-21.30
De to workshops udgør et sammenhængende forløb. Det er således en fordel, at du kan deltage i begge workshops.
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Program for workshop 1 den 20. april
18.30Velkomst
18.35 Hvad ved vi allerede om dit lokalområde? Værdier, potentialer, udfordringer og projektforslag mv.
19.10 Introduktion til workshoparbejde.
19.15 Gruppearbejde – Vi sætter fokus på dit lokalområdes muligheder. Hvilke muligheder for aktiviteter giver natur,
bygninger, infrastruktur mm? Hvilke fysiske udfordringer er der i området?
19.55 PAUSE
20.10 Gruppearbejde – Vi sætter fokus på dit lokalområdes sociale ressourcer. Hvilke sociale ressourcer har vi at trække
på? Hvilke vil vi gerne tiltrække?
20.25 Debat om områdets muligheder og ressourcer.
20.45Gruppearbejde – Dit lokalområde i år 2025: Hvordan ser lokalområdet ud om 10 år? Hvilke ord vil vi gerne kunne
sætte på vores område i 2025?
21.05Debat om dit lokalområdes fremtid.
21.25 Tak for i aften og på gensyn den 11. maj.
Tilmelding
Af hensyn til gruppearbejdet og kagebestillingen er tilmelding nødvendig senest fredag den 17. april 2015.
Tilmelding sker til Elisabeth Jeppesen på 47 35 24 09 eller ejjep@frederikssund.dk med angivelse af navn og evt.
foreningsnavn.
Baggrund
Projektet undersøger hvordan der kan skabes helhedsorienteret og visionær planlægning og administration i det åbne
land og landsbyerne.
Frederikssund Kommune kickstartede i efteråret 2014 projekt Fremtidens Landskaber med en velbesøgt workshop, hvor
80-90 engagerede beboere mødte op for at snakke om udfordringer, potentiale og indlevere projektidéer.
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14 Jagten på Den Hvide Dame
På Selsø Slot vandrer Den Hvide Dame hvileløst om i sorg. Det siges at hun slog sin mand ihjel, og at hun tog sit eget liv.
Men hvorfor? Og hvem var hun?
Det finder du måske svaret på når Jagten gennem historien går ind igen for fjerde år i træk - i år fredag den 8. maj kl.
17.00 på Selsø Slot, Selsøvej 28 i Skibby.
I 2012 var temaet jagten på Wiedevelts mystiske stenstøtter i Slotsparken i Jægerspris, mens jagten i de seneste to år
har været henlagt til Herregårdsmuseet Selsø Slot. I 2013 jagtede deltagerne således herremandens yndlingsopskrift,
mens det sidste år var slaven Ferdinand der var undløbet.

- I år er turen imidlertid kommet til endegyldigt at fastslå, hvor Den Hvide Dame befinder sig, fortæller Specialkonsulent
for idræt og fritid i Frederikssund kommune, Ole Munch. Den Hvide dame er husspøgelset på Selsø Slot, hvor hun har
huseret i århundreder, men kun sporadisk har vist sig efter sin udåd.
Gys og mysterier
Hold hinanden i hånden, og kast jer ud i at opklare mysteriet under et spændende løb gennem kældre, gange og haver
på Selsø Slot.
På slottet vil du møde fortidens beboere, og blive stillet over for udfordrende opgaver som skal ruste dig til at afdække
gåden om Den Hvide Dame.
- Og som noget nyt spiller Selsø Slots nærmeste nabo, Selsø kirke, en meget betydningsfuld rolle i årets jagt, fortæller
Ole Munch.
Skattekort til alle skoleelever
Alle skoleelever vil i uge 16 i skolen via klasselæreren få udleveret årets skattekort med alle informationer om tilmelding
m.v.
Målgruppen er primært børn i alderen 6 til 12 år, men alle børn - og forældre - er meget velkomne til at deltage.
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Pris og baggrund
Jagten gennem historien er et kulturtilbud og orienteringsløb for hele familien som byder på 14 mysterier der kombinerer
familiesamvær, fysisk aktivitet og viden.

Børn under 6 år deltager gratis, men ellers er priserne:

Børn over 6 år: 25 kr. (+ 5 kr. gebyr) Voksne (15+ år): 50 kr. (+ 5 kr. gebyr)

Familiebillet: 125 kr. (+ 5 kr. gebyr)
Billetter kan med fordel købes på forhånd på Jagten gennem historiens hjemmeside. Der kan også købes billetter i døren.
Da er priserne: 65 kr. for voksne (15+ år) og 35 kr. for børn over 6 år. Der kan kun betales kontant.
Foto: KEJE.
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14 Netværk for ægtefæller til beboere i plejeboligerne
Kan du tænke dig at være med i en netværksgruppe, hvor vi deler erfaringer og tanker om at have en ægtefælle, der bor i
plejebolig?
Du får mulighed for at dele både de svære og de gode oplevelser, og du kan få ideer til, hvordan du kan forholde dig til
hverdagens udfordringer.
Vi mødes på Omsorgscenteret Tolleruphøj cirka en gang om måneden i alt seks gange.
Første gang er onsdag den 6. maj 2015 fra kl. 13 – 15.
Tryghed og netværk
Gruppen har højst otte deltagere. Desuden deltager sygeplejerske Linda Dahlstrøm og gruppeleder Bodil Dam som
tovholdere.
Første gang vi mødes, aftaler vi ”spilleregler” for samværet.
Vi har alle tavshedspligt. Det vil sige, at det, vi taler om, er fortroligt og bliver ikke omtalt udenfor gruppen.
Tilmelding senest den 30. april.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere eller tilmelde dig.
Centersygeplejerske Linda Dahlstrøm, 47 35 02 78 eller lidah@frederikssund.dk.
Gruppeleder Bodil Dam, 20 22 25 95 eller bodam@frederikssund.dk.
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14 Samarbejde skal sikre flere unge en uddannelse
Frederikssund Kommune satser på uddannelse for alle kommunens unge.
Derfor besluttede Byrådet i budget 2015 at der skal etableres en Ungekontakt.
Vækstudvalget og Uddannelsesudvalget holdt fælles møde for at fastlægge vision og strategiske pejlemærker for den
tværgående ungeindsats.
Fælles udvalgsmøde
Det er noget helt nyt at de politiske udvalg i Frederikssund Kommune afholder fælles møder.
- Det kræver en fælles indsats på tværs af de politiske udvalg, hvis vi for alvor skal gøre en forskel for de unge, der står
uden for arbejdsmar kedet og ikke har en uddannelse.
- Disse unge fortjener at få mulighed for at kunne forsørge sig selv og få et godt liv. Og her viser alle undersøgel ser, at
uddannelse er vejen frem. Hvis vi skal give dem nogle bedre betingelser er vi nødt til at sætte ind allerede i folkeskolens
ældste klas ser og helt frem til de unge er 30 år.
- Derfor er vi også meget tilfredse med, at vi på mødet i dag har haft nogle gode politiske drøftelser og har fået sat nogle
ambitiøse pejlemærker for den tværgående ungeindsats, siger formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard
Schmidt (V), og formand for Vækstudvalget, Ole Søbæk (C)
Én indgang for den unge
Vækstudvalget og Uddannelsesudvalget ser det som helt centralt, at det skal være nemt for de unge at komme i kontakt
med kommunen. Derfor skal der kun være én indgang.
- Vi har tidligere hørt at det kan være svært at finde rundt i kommu nen, når man har brug for hjælp og vejledning. Det
siger både de unge selv og uddannelsesinstitutionerne. Hvis vi skal have fat i de unge, så skal vi være både tilgængelige
og i øjenhøjde. Netop derfor etablerer vi Ungekontakten, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.
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Fokus på uddannelse
Et andet af de centrale pejlemærker for Ungekontakten er, at der skal være et klart fokus på uddannelse allerede ved
første møde med den unge. Ungekontakten skal i det hele taget være aktivt opsøgende på alle uddannelsessteder.
- Vi har oplevet en stor samarbejdsvilje fra uddannelsesinstitutionerne, ikke mindst fra Campus Frederikssund. KNord har
tilbudt studievejled ning i Ungekontakten, og HF og VUC Nordsjælland har tilbudt at deltage på informationsmøder.
- Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne er helt centralt, hvis vi skal lykkes med at få flere unge til at gennemføre
en ungdomsuddannelse. Nærheden og kendskabet til uddannelsesmiljøerne betyder meget for den enkelte unges
motivation til at søge ind på en uddannelse og til at blive fastholdt i et forløb. Derfor glæder det da både Anne-Mette og
jeg, at Roskilde Tekniske Skole ønsker at etablere grundforløb i mediefag på Campus, og at Regionsrådet bakker op om
dette.
- Nu håber vi på Undervisningsministeriets endelige godkendelse af grundforløbene i Frederikssund. Det vil betyde meget
for de unge at få en erhvervsskole til Frederikssund igen, udtaler Ole Søbæk.
Ungekontakten åbner til august
Den konkrete planlægning og opstart af Ungekontakten er i fuld gang. Ungekoordinator Keziban Bilal Aydin er ansat pr.
1. februar 2015. Unge kontakten etableres på Campus Frederikssund og forventes åbnet 15. august 2015.
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16 Rosenvænget viser vejen til mere genbrug
Siden november har beboerne i etageboligbebyggelsen Rosenvænget indsamlet genanvendelig emballage og en række
andre typer affald

Beboerne har især været gode til at indsamle småt elektronik, plastemballage samt pap, og selv om det endnu ikke er
alle beboere der sorterer har mængderne været stigende gennem hele forsøget som løber frem til sommer.
- Man skal ændre på nogle af sine vaner, men når man først er kommet igang er det faktisk ikke så svært at udsortere
emballage. Det vigtigste er at man sørger for at den er fri for madrester, siger affaldskonsulent Lars Ege Larsen.
Der kan gå lang tid fra man afleverer emballagen til den bliver behandlet på genanvendelsesanlægget nogle gange flere
måneder. Derfor kan madrester give hygiejneproblemer undervejs, og i nogle tilfælde helt umuliggøre genanvendelse.
Det meste emballage er rent nok hvis det bliver rystet fri for krummer. Hvis emballagen er fra fedtede ting som fersk kød,
makrelsalat eller tomatsauce, skal den dog skylles af først. Er det ikke nok med en let skylning i koldt vand, skal man
lægge emballagen i restaffaldet.
Det nytter noget
Det kræver meget energi og mange ressourcer at producere nye materialer. Derfor er det bedre for miljøet at indsamle
emballage end at brænde det. Langt de fleste typer emballage kan nemlig sagtens blive til brugbare materialer. Til
eksempel kan genanvendt plast bruges i bl.a. plastflasker, affaldsposer, soveposefyld, fleecetrøjer, møbler, isolering og
legetøj. Læs mere på kendditaffald.dk.
Enkelte typer emballage kan ikke genanvendes fordi de er sammensat af forskellige typer materialer der er umulige at
skille ad. Det er blandt andet chipsposer, kaffeposer, smørbakker og ikke mindst kartoner til mælk, juice og færdige
saucer. Man kan heller ikke genanvende emballage fra farligt affald.
Regeringen har i planen "Danmark uden Affald" fastsat nationale mål om at 50 % af husholdningsaffaldet skal
genanvendes i 2022. Frederikssund Kommunes mål er iflg. vores Affaldsplan for 2013/2014 at vi allerede i 2018 når de
50 %. Dette skal blandt andet ske gennem øget indsamling af emballageaffald fra husholdningerne.
Fra 2016 kan flere være med
Indsamlingen i Rosenvænget er et forsøg. Når forsøget slutter til sommer skal erfaringerne bruges til at indrette en
ordning for indsamling af flere typer affald fra etageboliger og andre boliger med fælles beholdere.
Planen er at kommunens øvrige etageboliger kan få opstillet nye beholdere fra 2016. Inden da skal en fremtidig ordning
dog først behandles og vedtages i Teknisk Udvalg.
Forsøget med indsamling i Rosenvænget er et samarbejde mellem Boligselskabet Rosenvænget og Frederikssund
Kommune.
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16 Fund af asbest på Ådalens Skole
I forbindelse med renoveringen af Ådalens Skole, Afdeling Nord, er der fundet asbest i skolens loftskonstruktion.
Asbesten findes i nogle plader, som ligger mellem loftspladerne og taget, og som derfor ikke umiddelbart er synlige eller
tilgængelige.
Asbesten udgør ingen sundhedsfare for elever eller ansatte, men vil forsinke og fordyre renoveringen af skolen.
Skoleafdelingen har i dag udsendt dette brev til skolens elever og forældre (pdf).
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16 Fioma omdannet til kulturel byggeplads
Som led i Aprilfestival flyttede en gruppe unge mennesker fra Aarhus ind på Fiomagrunden i Frederikssund i denne uge.
De har været her i området før, da de i marts måned huserede på Produktionsskolen PFFU i Skibby for, sammen med
elever derfra, at lave forskellige prototyper på pile, stole og bænke der i den kommende uge placeres centrale steder i
Frederikssund By for at markere den store Aprilfestival.
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Bureau Detours
De unge mennesker fra Aarhus er fra den kreative organisation Bureau Detours, der lever af at skabe midlertidige sociale
mødesteder i byer rundt om i landet såvel som internationalt.
Med udgangspunkt i deres faglige baggrunde inden for kunst, design, tømrer, byplanlægning mv. er målet at inspirere
byers borgere til at bruge deres by på nye måder.

En af de medvirkende medarbejdere fra Bureau Detours er Mikkel fra Aarhus, som egentlig er uddannet
bygningskonstruktør og tømrer.
På Fiomagrunden i Frederikssund har han bl.a. stået for opbygningen af DJ-scenen til diskoteket, hvor alt er opbygget af
genbrugsmaterialer, primært i form af europaller og brosten - sidstnævnte så det ikke blæser væk, og så statikken er i
orden, siger han, og griner.
På spørgsmålet om hvad der får ham til at vælge sådan et arbejde falder svaret prompte:
- Det her er en mere human og vedkommende måde at arbejde på, og man er meget tættere på menneskene der får
glæde af det man laver.

Skolelever som "fabriksarbejdere"
I denne uge er elever fra Lindegårdskolen også i gang. De er fabriksarbejdere to timer af gangen, og skal være med til at
gøre skilte og bænke klar, så det er muligt at finde rundt og få et hvil når festivalen er i gang.
Alexander Muchenberger fra Bureau Detours instruerer i det forestående arbejde:
Den bemærkning fik eleverne til at grine og forhåbentligt også glemme regnen og kulden for en stund!
I det hele taget syntes de unge at det var sjovt at være med til at bygge området op med skamler, bænke, en bar og
overdækket scene til diskotek. Som Jonathan og William fra 6. B udtrykker det, mens de er i fuld gang med at spraye
bænke med teksten "Vores By":
- Vi synes det er et fedt projekt!
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I skal slibe det så fint, at damer med nylonstrømper kan sidde – uden at få en splint i røven!

Fabrik for børn
Fabrik for børn er et koncept Bureau Detours ofte bringer i spil i de byer de arbejder.
For de to lærere fra Lindegårdskolen, Camilla Hørsholt og Lotte Laybourn, er det en sjov måde at eksperimentere med
det nye fag Håndværk og Design, og så er det sjovt for eleverne at de ting de laver rent faktisk skal bruges til noget - i
dette tilfælde være en del af Aprilfestivalen.
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17 Kom og bliv klæt ud
Lørdag den 25. april, bliver der mulighed for at komme og prøve en masse flotte kostumer fra det lokale teater, JAS, på
Jægerspris Bibliotek.
Både den store Aprilfestival, og ønsket om at gøre lørdagene endnu mere livlige på Jægerspris Bibliotek, er anledningen
til dette arrangement. Ydermere kan man tage et sjovt og anderledes foto af sig selv eller vennerne i de flotte kostumer,
og på stedet få lavet sit eget postkort af begivenheden. Måske skal mormor eller farfar have en teaterhilsen?
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Mulighederne for at prøve flotte kostumer fra JAS og lave sit eget postkort, er det første ud af en lang række Livlig Lørdag
på Jægerspris Bibliotek.
”Den sidste lørdag i hver måned kan man godt forvente, at der sker lidt ekstra.
- Vi vil gerne kræse ekstra for alle bibliotekets lørdags-besøgene, så der vil altid være kaffe på kanden samt en
famileaktivitet først på dagen, fortæller lokalkoordinator Merry Kruse.
- Ja vi har allerede planlagt forskellige aktiviteter, så som hækleværksted, oplæsning mv., så vi glæder os til at se ekstra
mange på Livlig Lørdag, tilføjer bibliotekar Tina Tving Stauning.
Det er ganske gratis at deltage på Livlig Lørdag og der er ingen tilmelding. Man møder blot op og deltager i aktiviteterne!
Foto: Per Gottlieb
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17 Festival tiltrækker internationale gæster
112 gæster fra 24 lande kommer til Frederikssund i den kommende uge for at se dansk scenekunst ved Aprilfestival.
Velkommen til Ouèdrago, Khatiwada, Choi, Liang og alle andre
De mange internationale gæster der har meldt deres ankomst til festivalen er en varieret og farverig forsamling af
teaterfolk, skuespillere, instruktører, festivalproducenter og talentspejdere. De kommer alle for at se nyt og banebrydende
teater på dette område, deltage i debatter og købe forestillinger til deres egne festivaler rundt omkring i verden.
Dansk scenekunst for børn og unge har nemlig ry for at være af meget høj kvalitet, og er derfor efterspurgt i mange lande
over hele verden. Scenekunst for børn og unge er faktisk blandt Danmarks mest markante kultureksportartikler.
Danske børne- og ungdomsteatre turnerer så intenst i udlandet at der statistisk set opføres to forestillinger pr. dag, året
rundt et eller andet sted i udlandet. Det sker bl.a. takket være de mange internationale teaterfolk der gæster
Aprilfestivalen hvert eneste forår for at opleve dansk scenekunst af høj kvalitet og købe ind.

Søsæt dit papirskib i fjorden
Det er Fjordlandet, der er vært for årets festival - derfor bliver den skudt i gang med en rigtig søsætning søndag d. 19.
april. Det maritime grundtema er også slået an på festivalplakaten og det øvrige festivalmateriale, hvor vand og
papirskibe er de gennemgående elementer.
Søsætningen begynder kl. 14.00 på torvet i Frederikssund, hvor borgmester John Schmidt Andersen holder åbningstalen.
Herfra vil alle fremmødte blive guidet rundt på en overraskende oplevelsestur gennem Frederikssund By. Sangere,
sejlere, skuespillere, gymnaster, et blæseorkester og – ikke mindst – skibet Skjelskør - er nogle af ingredienserne i den
store festivalsøsætning, som afsluttes med, at 300 festivalbåde af papir foldes og søsættes i fjorden til tonerne af
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’søsætningssangen’, der er specielt komponeret til dagen. Arrangementet er for hele familien.
Forberedelser er slut - vi er klar
Frederikssund er de seneste dage blevet festklædt – bannere og plakater af varierende størrelse pryder husmure og
luftrum i midten af byen, og lokale skoleelever har under kyndig ledelse af Bureau Detours været med til at skabe
byrumsinstallationer, der skal markere festivalen i bybilledet, og samtidig være med til at lede publikum på vej til
teateroplevelserne.
Hele ugen kommer her til at syde og boble af teater på skoler, institutioner og i forsamlingshuse. I næste weekend
kulminerer det hele med hundredvis af forestillinger for alle på 11 udvalgte spillesteder i Frederikssund by.
2015 4

17 Succes med fællessang gentages
Traditionen tro tager TV 2 Charlie rundt i det danske sommerland for at optage de populere undsendelser "Fællessang på
Charlie". 2015 er ingen undtagelse, og efter sidste års succes med at optage to udsendelser på Vikingepladsen i
Frederikssund har arrangørerne valgt også at henlægge optagelsen af to udsendelser til vores kommune i år.

Syng med på Speedwaybanen
Det er Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv der i fællesskab står bag arrangementet, som i år er henlagt til
Slangerup Speedway Center lørdag den 27. juni.
De to TV-udsendelser optages fra kl. 18, men der er også adgang for publikum til prøverne der starter allerede kl. 14.00.
Det kommer til at koster kr. 50,- at komme ind hvis man køber billetter i forsalg, og kr. 75,- ved indgangen. Børn og unge
under 18 år har gratis adgang. Det er endnu ikke muligt at købe billetter, men nærmere info følger.
Foto: KEJE
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19 Søsætning et tilløbsstykke
Søndag kl. 14 blev Aprilfestival formelt skudt i gang i hele centrum af Frederikssund by – en begivenhed som tiltrak tæt
ved 1.000 borgere.
Søsætningen tog sit begyndelse på land – som sådan en typisk gør. I dette tilfælde fra Torvet i Frederikssund, hvor
borgmester John Schmidt Andersen (V) startede løjerne.

Hele åbningen var anlagt som et teaterstykke arrangeret af det lokale teater, TeaterTasken. Det udspillede sig dels på
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Torvet, dels ved Vandkunsten på Gågaden, i baggården til Frederikssund Bibliotek, på Bløden og endelig på havnen,
hvor der bogstavelig talt blev søsat skibe.
Borgmester tabte mælet
Som sagt åbnede borgmesteren løjerne – men han tabte ganske mælet da en gruppe spejdere og formand for
Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V), ikke alene stjal scenen fra ham, men også huggede hans program over de 800
gratis teaterforestillinger.

Herefter bevægede folkemængden sig videre til Vandkunsten i Gågaden hvor Musikskolen spillede, og en gruppe unge
optrådte på deres løbehjul.
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Baggårdsteater
Tredje stop på ruten rundt i byen var gården bag Frederikssund Bibliotek. Her optrådte en gruppe unge på balkonerne og
i vinduerne på biblioteket. Deres lille stykke bød på fakta om Aprilfestival – bl.a. at den er for alle aldre, og at alle kan
bestille gratis billetter på www.aprilfestival.dk.
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Skuespil påaltanerne i biblioteksgården
Optoget fortsatte herefter til Bløden, hvor Dalby Idrætsforening, Shaolin Kung Fu fra Frederikssund og GræseSigerslevvester Gymnastikforening gav opvisning på deres kunnen.
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Og så skulle folk folde deres eget papirskib, som jo er Aprilfestivalens logo. Det fik de nøjagtig syv minutter til inden turen
gik videre til først opvisning ved Unicyklisterne, og så en tur igennem Føtex på havnen, hvor der var sang og musik.
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Båd med overraskelse
Vel fremme på havnen kunne Morten Skovgaard, der var ankommet i festivalens reklamebil, afslører den båd
Produktionsskolen PFFU har fremstillet og opstillet. Og her havde borgmesteren søreme gemt sig, for i fred at få lov at
læse i et program, og vælge hvad han selv vil se i den kommende uge.
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Han blev dog lokket ud af båden, og med ned til havnetrappen hvor folk var i gang med at søsætte deres papirsbåde
Foto: Preben Gøttsche og KEJE
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20 Action mod affald gav 400 kilo skrald
Naturen rummer rigtig meget affald, og det er et stigende problem at folk blot smider deres cigaretskodder, plastikposer,
øl- og sodavandsdåser og meget andet i naturen, i stedet for at putte det i opstillede skraldespande, eller tage det med
hjem.
Derfor havde Danmarks Naturfredningsforening og kommunen afdeling for Vej, Trafik og Affald inviteret til
søndagsindsamling i går, søndag den 19. april, i både Slangerup, Frederikssund, Skibby og Jægerspris en invitation som
cirka 100 borgere havde taget imod.
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Det er ikke første gang der laves sådan en søndagsindsamling af affald, men i år var der gjort ekstra meget ud af
forarbejdet - bl.a. med et borgermøde allerede i januar måned.
9 mio cigaretskodder - om dagen!
Iflg. Knud Eskesen fra Danmarks Naturfredsningsforening er der ikke tale om noget lille problem.
- Der smides dagligt 9.000.000 cigaretskodder i naturen i Danmark. Hvis de vejer 3 g stykket så er der tale om 270 ton
affald dagligt - alene i cigaretskodder.

Da der er tale om et stigende problem med affald i naturen havde borgmester John Schmidt Andersen (V) også valgt at
deltage i søndagens indsamling.
I sin velkomst sagde han bl.a. at der generelt set er mange steder hvor der ligger affald. Så dagen i dag er en opfordring
til at huske at rydde op efter sig.
- Der er mange der går rundt i naturen og smider ting - og dem samler vi så op efter i dag, så vores kommune kommer til
at se pæn og ren ud. Derfor har kommunen også valgt at indgå i samarbejdet om indsamlingen i år.
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400 kg affald
Indsamlingen bar da også frugt - om man så må sige.
Iflg. Knud Eskesen, så lykkedes det på kort tid at indsamle 400 kg affald - især plast og engangsemballage. Det blev
også til 240 dåser og nogle flasker og glasskår.
- Og så fandt vi også både en trækvogn med metalhjul, to træskamler, en stålskammel med platsiksæde, børneløbehjul
og bildæk.
Foto: KEJE
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20 Godt 100 idéer til en mere effektiv kommune
Det var hvad de ca. 50 aktive borgere og 11 repræsentanter fra Byrådet sammen producerede på en formiddag.
Anledningen var et dialogmødet om kommunens budget lørdag den 18. april 2015.
- Jeg er imponeret. For mig har det været en kardinalsag at inddrage borgerne tidligere, og her har vi haft en dialog
allerede mens vi stadig arbejder med at udvikle nye ideer. Jeg regnede helt sikkert med, at det kunne give nogle nye
idéer og vinkler på arbejdet, og det er til fulde blevet bekræftet. Det bliver ikke sidste gang vi gør det her, fastslog
borgmester John Schmidt Andersen (V) efter mødet.
Ideerne kommer tidlig på banen
Han selv og ti andre byrådsmedlemmer deltog i gruppearbejdet på borgermødet. Der blev således en direkte dialog
mellem borgere og politikere. De 100 idéer indgår nu i det store puslespil med at lægge kommunens budget for 2016. Det
skal endeligt vedtages i oktober, så der er tid til at bearbejde borgernes idéer.

Tre temaer – med fokus på mulige effektiviseringer
Dagen var bygget op over tre temaer. Ved debatten om frivillighed foreslog en gruppe at lade frivillige passe gravhøje og
gadekær, mens en anden efterlyste en app eller en anden kanal, hvor man kan tilbyde sin hjælp og byde opgaver ud.
En gruppe foreslog at bruge de eksisterende foreninger, netværk mv. til at koordinere de frivillige.
Teknologi var dagens andet tema, og her foreslog grupperne bl.a. digital mulighed (Skype eller lignende) til kontakt
mellem borger og kommunal medarbejder i yderområderne, intelligent trafikregulering f.eks. i krydset ved Færgegården,
intelligente "skraldespande" - der kan give signal om skraldespande er tomme eller fyldte, sms/mailbesked til borgerne,
hvis der er strømnedbrud, risiko for oversvømmelse, voldsom storm etc.
Endelig var der en mere effektiv organisation og bedre brug af kommunens bygninger på tapetet.
Her foreslog grupperne, fleksibelt og mobilt inventar, multifunktionelle rum, samarbejde mellem brugerne, hvor der tages
hensyn til hinandens kultur.
Tænk alle funktioner sammen i samme område, så der er færrest mulige (energivenlige) kvadratmeter. Kommunale
bygninger, der ikke benyttes 80-100 procent, skal kommunen skille sig af med (sælge eller alternativt rive ned).
Se alle idéerne fra dialogmødet

Online afstemninger
Dagen blev krydret med online afstemninger om dagens temaer. De viste blandt andet en stor opbakning til idéen om at
lade frivillige klare flere af de opgaver, kommunen tager sig af.
- Vi tager ikke stilling til alle idéerne nu. Vi siger bare mange tak for både deltagelse og for input, og lover at bruge
materialet i de kommende måneder. Vi skal nok holde deltagerne orienteret om det videre arbejde, lyder det fra John
Schmidt Andersen.
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20 Åbent hus for mulige leverandører til kommunen
Frederikssund Kommunes Byggeafdeling holder nu åbent én time om måneden for alle, der er interesserede i en dialog
omkring mulighederne for at blive leverandør til kommunens byggeopgaver.
Der er åbent hus den sidste fredag i måneden fra kl. 10 til 11. Stedet er administrationscenteret i Slangerup,
Kongensgade 18. Spørg efter det kommunale bygningsteam. Første åbent hus arrangement afholdes fredag den 24.
april.
- Tanken er at bl.a. de lokale håndværkere kan få mulighed for at komme og fortælle om deres firma og hvad de kan
tilbyde . Vi kan så til gengæld fortælle dem hvordan de kommer i betragtning til opgaverne og hvilke opgaver vi forventer
der kommer, siger Irene Nielsen, teamkoordinator i Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommune ønsker at det lokale erhvervsliv har de bedste forudsætninger for at handle med kommunen –
både ved store udbud og ved indkøb under udbudsgrænsen på 50.000 kroner.
Kommunen byder på kaffe og tilmelding er ikke nødvendig.
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20 Velkommen til Aprilfestivalens deltagere
Mandag var store ankomstdag for de 129 teatre der medvirker i Aprilfestival i Frederikssund.
Lige fra morgenstunden har det derfor sydet af aktivitet i Kulturhuset Elværket hvor teatrene og de 400 medvirkende har
tilholdssted helt til på søndag.
Kl. 13.00 bød festivalens leder, Henrik Køhler, fra Teater Centrum velkommen i de historiske rammer med cirka 45
minutters praktiske informationer om den kommende uges festival.
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Festivalleder Henrik Køhler giver praktisk info til deltagerne
Så mange deltagere fylder godt - faktisk hele parkeringspladsen foran huset, hvor de blev linet op til fællesbillede efter
informationsmødet.

Officiel velkomst mandag aften
Oven på søsætningen af festivalen søndag, og alle de praktiske informationer mandag eftermiddag, var det mandag
aften blevet tid til den officielle velkomst til alle skuespillere og andre medvirkende ved festivalen.
Det skete kl. 19.30 i VW Volkswagen Frederikssunds lokaler på Holmensvej med både taler og optræden af vikingerne.
Første taler var borgmester John Schmidt Andersen (V). Han sagde at vi i Frederikssund ikke bare har glædet os – vi har
glædet os rigtig meget til at byde velkommen til verdens største teaterfestival for børn og unge.
- Og når jeg siger ”vi” mener jeg ikke bare Byrådet, og de indviede i kommunens kulturafdeling, men hele kommunen.
For det er noget, der betyder meget for os alle sammen. For vores skoler og institutioner. For vores foreninger. For vores
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børnefamilier. For vores handlende og øvrige virksomheder. For alle, der bor eller arbejder i Frederikssund kommune.

Borgmesteren talte også om de tre målsætninger som Frederikssund Kommune har for festivalen - ud over selvfølgelig at
have det sjovt:

Vi vil bruge teatret til at give vores børn og unge dannelse. Alle børn i kommunen kommer til at se mindst én
forestilling i løbet af ugen. Og mange kommer til at se flere.

Vi vil ha’ en levende by. Vi vil ikke bare ha’ teater i et lukket rum for en lukket kreds.

Vi vil åbne vores by for kunsten. Og åbne kunsten for vores borgere.

Vi vil være gode værter. Vi vil sikre, at alle føler sig godt modtaget og godt tilpas, og at vores gæster får lyst til at
komme tilbage til Frederikssund.
Kunsten skaber vidende og demokratiske borgere
Aftenens anden taler var formand for TIO - de små og mellemstore teatres brancheorganisation, Gitta Malling.
Hun talte blandt andet om de utroligt mange spændende ting der for tiden sker i forhold til kunstens rolle i samfundet.
- Vi kan være med til at udforme nye og spændende dagsordener, og kan ved at udforske og skabe ny kunst, udvikle og
se dét man ikke har set endnu. Vi kan være med til at være innovative, og vi kan med kunsten være med til at skabe
vidende, demokratiske borgere.
- Det at vi med kunsten skaber værker der rører, overrasker eller bare sætter tanker i gang, gør at vi har skabt afsættet til
at de kan få ikke bare en god oplevelse, men de kan også tage det med videre og reflektere over det. For der er brug for
at skabe rum for refleksion med børn

Du er aldrig alene
Sidste taler var festivalens leder, Henrik Køhler, som benyttede sin tale til dels at takke Frederikssund Kommune for at
turde kaste sig ud i et projekt der i starten syntes større end I kunne gabe over, men som hurtigt viste sig at passe utroligt
godt ind, både i kommunens politiske ambitioner og kulturelle visioner.
I øvrigt brugte han sin tale til at tale om hvad det er teatret og scenekunsten kan, og hvad det er som er hele essensen
ved Aprilfestival:
- Forstil jer børn overalt, der aldrig blev præsenteret for den magi, som scenekunsten giver dem. Som med teatret kan
møde sig selv igen og igen og mærke, at uanset hvor stor verden kan synes og hvor uoverstigelige dine problemer kan
virke, så er du aldrig alene. Der er altid nogen, som har det ligesom dig. Der er altid en hånd, der rækker ud og vil hjælpe
og guide dig og stå ved din side uanset hvilke udfordringer du måtte møde.
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- Det er dét kunst kan. Det er dét scenekunst kan. Det er dét vi kan være garanter for, os der er samlet her i
Frederikssund i denne uge. Det er derfor Aprilfestival eksisterer, og derfor Aprilfestival bevæger sig rundt i landet hvert år
og hvert år finder et nyt sted at lande. Et sted, hvor Børn og unge, måske for allerførste gang, skal sluses ind i mørket, for
allerførste gang skal rammes lige i hjertet, og måske for allerførste gang skal møde sig selv, gestaltet gennem en
karakter i en forestilling der præsenteres ”live” for øjnene af én lige netop der hvor man er, på den særlige dag, på det
særlige sted.

Vikingerne trådte op
Gæsterne ved aftenens reception fik også et indblik i hvad Frederikssund blandt andet selv kan byde på af teater, da
vikingerne optrådte hele to gange.
Første gang lige efter borgmesterens tale, da da buffeten blev åbnet, og anden gang lidt senere på aftenen, hvor to af
gæsterne blev lært op i af fægte på vikingemanér.
Foto: KEJE
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20 Norsk venskabsby gæstede festival
Aprilfestival tiltrækker mange udenlandske gæster - herunder også fra kommunens norske venskabsby, Aurskog-Høland.
Mandag havde en delegation af embedsmænd på fritidsområdet i den norske kommune således valgt at lægge vejen
forbi Frederikssund, for blandt andet ved selvsyn at opleve verdens største teaterfestival for børn og unge.
Delegationen var derfor både på besøg i basen for alle de medvirkende, Kulturhuset Elværket, hvor de fik lejlighed til at
hilse på en del af de medvirkende og snuse til stemningen "back stage", men de fik også lov at komme en tur i teatret.
Det er jo dét det hele handler om.

Historien om Absalon
Mandag formiddag var nemlig de gæster ved en forestilling opført af det "Det Fortællende Teater" på Frederikssund
Private Realskole for deres 6. klasser.
Absalon er en fortællerejse til 1100-tallets virvar af store begivenheder. Teaterfortællingen om drengen der hvirvles ind i
spillet om magten. Om hans liv tæt forbundet med lillebroren, Kong Valdemar. Om Axel, som blev til Absalon – og om
hvordan han skabte en særlig fred og prisen han måtte betale
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Jesper la Cour Andersen og Anne Karina Nikolaisen i forestillingen Absalon
Fantastisk forestilling
De besøgende lagde da heller ikke skjul på at forestillingen have gjort indtryk:
- Det var en fantastisk forestilling, sagde Sigbjørn Solheim, der til daglig er kulturchef og rektor på kulturskolen i AurskogHøland.
Han, og de øvrige deltagere fra venskabsbyen, var i det hele taget meget betagede af det store arrangement, og fortalte
også at der er norske teateropkøbere med på festivalen i Frederikssund, så de håber at komme til at se mere til nogen af
forestillingerne hjemme hos dem selv.
- Det har været en lærerig dag, hvor vi er blevet taget vel imod i Frederikssund, sagde Sigbjørn Solheim.
Foto: KEJE
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21 Cyklistprøver for 6. klasserne
Frederikssund Kommune gennemfører i den kommende tid cyklistprøver for kommunens 6. klasser sammen med
Nordsjællands Politi og kommunens skoler.
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Program og ruter
I Frederikssund afholdes der prøve den 28. og 30. april ved Frederikssund Private Realskole - Se rute.
I Skibby afholdes der prøve den 5. maj ved Marbækskolen - Se rute.
I Slangerup afholdes der prøve den 7. maj ved Byvangskolen - Se rute.
Teoretisk og praktisk prøve Eleverne gennemfører en teoriprøve på egen skole og en praktisk prøve. Den praktiske
prøve består af en ca. 5 km lang rute som eleverne sendes ud på enkeltvis. På ruten vil elevernes viden om
færdselsreglerne blive testet.
Eleverne kører på deres egne cykler, og før de sendes ud på ruten checker politiet at cyklerne lever op til lovens krav om
reflekser, bremser, ringeklokke mv.
Klasserne måles på den samlede pointhøst i teoriprøve og praktisk prøve, deltagelsesprocent og procent godkendte
cykler. De tre bedste klasser i kommunen vinder en pengepræmie til klassekassen.
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21 Bliv røgfri inden sommerferien
Er du ryger, og ønsker du at blive røgfri?
Har du brug for rådgivning og støtte for at kunne knække vanen, så meld dig til det næste rygestopkursus. Vi mødes på
Skibby Fritidscenter, lokale 2, Nyvej 7, 4050 Skibby. Første gang er: Tirsdag den 5. maj 2015 fra 16.00 til 18.00
Kurset er for en gruppe på op til 12 deltagere, og løber over seks uger på følgende datoer: 5., 12., 19. og 26. maj samt 9.
og 16. juni. Møderne varer cirka to timer.
Hvert møde hjælper dig et skridt videre. Derfor er det vigtigt at du deltager alle gange, så du bliver rustet til at håndtere dit
rygestop.
Få opbakning og viden til at forberede dit rygestop
Det kan være hårdt arbejde at blive røgfri, derfor er din motivation vigtig. Du skal være klar til at gøre et aktivt og
helhjertet forsøg på at blive røgfri. Du får opbakning fra rygestopinstruktøren og gruppen i processen. På kurset får du:
Viden og hjælp til at forberede dit rygestop Hjælp til at bryde vaner, og vejledning i hvordan du tackler rygetrang Viden
om sundhedsmæssige fordele ved rygestop Viden og rådgivning i forhold til nikotinafhængighed Vejledning om vægt og
rygestop Inspiration og støtte fra de øvrige deltagere og fra rygestoprådgiveren.
Er du klar til denne udfordring?
Ring til rygestopinstruktør Kristine Mortensen på 21 13 44 75 eller send en mail til: kzmor@frederikssund.dk for mere
information og for tilmelding.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
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21 ”Salg” af teaterbilletter går forrygende
Muligheden for at sikre sig en andel i de 25.000 gratis billetter til de 800 forestillinger som Aprilfestival byder på bliver
flittigt benyttet.
Allerede efter knap en uge var de første 15.000 billetter revet væk, og billetter til det store festivalshow var der heller ikke
flere af allerede efter få dage.
Selv om det går stærkt, så er der stadig billetter at få. Iflg. Dianna Telling fra TeaterCentrum var der ved 16-tiden tirsdag
bestilt knap 19.000 billetter, så der er stadig 6.000 billetter tilbage. Hvilke kan du danne dig et overblik over på festivalens
hjemmeside.
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Det er dog en god idé at tjekke det husstandsomdelte program ud, eller klikke ind på festivalens hjemmeside og danne
sig et overblik.
Og husk… Der er forestillinger for alle aldersgrupper. Selv om Aprilfestival er verdens største festival for børne- og
ungdomsteater, så har den ikke sit slogan ”Teater for store og små” uden grund.

Sådan bestiller du
Der er to måder at bestille billetter på. Det letteste er nok at bestille dem direkte på www.aprilfestival.dk, men ellers er
TeaterCentrums sekretariat også rykket ind i Bibliotekssalonen på Jernbanegade 24 (Gågaden) i Frederikssund. Her kan
man også bestille og hente/printe sine billetter.
Foto: KEJE
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21 Apps, loops og nørderier i Præstegården
Uden for Frederikssund Præstegård skinner forårssolen, og termometret nærmer sig 20 grader. Men det rør ikke de
fremmødte til Thomas Sandbergs workshop om teater, baseret på iPads, iPhones og hjemmebrygget software. De lytter
opmærksomt og sender jævnligt spørgsmål i den mere nørdede kategori mod Thomas Sandberg. Om loops, apps,
HTML, PHP, mySQL, CSS, DMX, algoritmer og Javascript.
Thomas Sandberg svarer engageret, mens han går rundt med sin iPad og iPhone, som er tilsluttet hans
hjemmebryggede software, LiveLooperOne, som kører på MacBook’en i baggrunden, og som han har brugt et år på at
udvikle.
- Man må finde nogle muligheder for at lege. Så kan man altid kalde det en forestilling, siger han om forestillingen iPlay
uPlay wePlay.
I forestillingen optager Thomas Sandberg lyd og billeder fra publikum. Lyden samples og bliver til musik, mens billederne
sendes gennem hans algoritmer som er hentet frit tilgængeligt på internettet, og bliver projiceret op på lærredet bag ham
som forvrængede mønstre. Og ud fra det tager forestillingen form.
På den måde er alt 100% improviseret. Han ved ikke hvor han starter eller ender. Det afhænger helt af lydene og
billederne fra publikum. Et ”bevidst kontroltab” kalder han det, og siger at det både inspirerer og presser ham.
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Thomas Sandberg fortæller at børnene som ser hans forestillinger både er meget fascinerede af teknologien og af
muligheden for selv at være med til at skabe forestillingen. Og at han selv skal anstrenge sig for at fastholde nærværet.
- Jeg har selv lavet min software, og kan derfor blive meget optaget af den undervejs. Så tror publikum at jeg står og
tjekker Facebook eller e-mails, og så falder de fra, siger Thomas Sandberg.
På et tidspunkt drister en af de få kvindelige deltagere sig til at sige ”jeg ved altså ikke, hvad DMX er”. Thomas Sandberg
skynder sig – sekunderet af en del af de andre deltagere - at forklare at det er en protokol som bl.a. bruges til at styre lys.
- Det er for øvrigt mit næste projekt. At lyset også kan styres fra min iPhone, så jeg slipper for konventionel lyssætning,
siger Thomas Sandberg før vi igen går ud i solen.
Foto: KEJE
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22 Borgmesteren møder kulturredaktør fra Kina
Som led i Aprilfestival mødtes borgmester John Schmidt Andersen og museumsdirektør Annette Johansen onsdag
formiddag med Xu Xin, kulturredaktør fra verdens største dagblad, Folkets Dagblad i Kina på J.F. Willumsens Museum.
Aprilfestival nærstuderes
Xu Xins stofområde på Folkets Dagblad er primært teater for både børn og voksne, og hun er inviteret til at nærstudere
Aprilfestival som et led i det store kulturudvekslingsfremstød mellem Danmark og Kina.
Xu Xin er sammen med en større gruppe kinesere der arbejder med teater på besøg i denne uge. Borgmesteren var glad
for at kunne byde som mange kinesere velkommen, ikke mindst fordi Frederikssund i forvejen via Bycirklen har et
samarbejde med venskabsbyen Wuxi.
Han fortalte Xu Xin om det samarbejde der allerede er i gang med Wuxi, hvor der har været spændende udveksling - ikke
mindst på skoleområdet. Han fortalte også hvad en satsning som Aprilfestival kan tilføre byen - blandt andet en blivende
interesse for teater hos børn og unge.
Annette Johansen og John Schmidt Andersen berettede i fællesskab om den nye skolereform med "den åbne skole" som
giver nye mulighed for samarbejde mellem skole og kulturinstitutioner, hvilket giver børnene og de unge nogle nye
redskaber ift. kulturforståelse.
Et af Aprilfestivalens mange produkter, K ult u r c r e w , uddanner netop de større børn og unge til at blive
kulturformidlere og arrangører, noget der kan bliver en fordel for Frederikssund på den lange bane.
Xu Xin synes det lød utrolig inspirerende - og meget anderledes end i Kina.
Xu Xin har fulgt den kulturudveksling Danmark og Kina indledte i 2014, og var til stede da en større delegation med
kulturministeren i spidsen var i Kina i efteråret. Med sig havde den danske delegation en række toneangivende
kulturaktører, så her fik Xu Xin en forsmag på hvad dansk teater og ikke mindst børneteater er for en størrelse.
Hun er ovenud begejstret for dansk børne- og ungdomsteater, og så tirsdag forestillingen ”CUT//” af ”hvid støj
sceneproduktion”. Den handler om unge der skærer i sig selv, og den slags konfliktfyldte temaer behandles ikke på
kinesiske scener.
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Hun kunne endvidere berette at også de kinesiske teaterfolk, der havde stiftet bekendtskab med dansk børneteater,
havde stor respekt for at man tager de store dybe problemstillinger op på scenen.
I Kina beskytter man børn mod den virkelige verden.
- Det er især eventyr man spiller for børnene, man forbereder dem ikke på eventuelle problemer. Children is being not
becoming i Kina, fortalte hun.
Xu Xin kunne godt tænke sig, at se disse stykker oversat til kinesisk, og i det hele taget så hun gerne mere af denne
slags teater i Kina.
Xu Xin er en ivrig Twitter-bruger, og har tweeted om både teater, Frederikssunds natur og om den danske byggestil. Xu
Xin er dybt fascineret af dansk byggestil, og meget begejstret for at det ikke blot museer og kulturinstitutioner der har de
rene funktionalistiske linjer, men også fx. skoler. Hun havde studeret nordisk design hjemmefra, og havde til fulde fået
indfriet alle sine forventninger om enkelheden i de nordiske linjer.
Hun fortalte om de festival-koncepter man udvikler i Kina, hvor man forener teater på naturskønne steder med
friluftsaktivitet med børneteater, hvilket kunne interessere Danmark. Annette Johansen og John Schmidt Andersen kunne
godt forestille sig at undersøge det koncept nærmere.
På spørgsmålet om, hvad Frederikssund helt konkret kunne eksportere på kultursiden havde John Schmidt Andersen
flere bud, dels J.F. Willumsens kunst, mere konkret kunne man vise jubilæumsudstillingen ”Café Dolly” for et kinesisk
publikum, Vikingespillene og Vinges bæredygtighed til Kina. Venskabsbyen Wuxi har allerede vist glødende interesse for
både Vikingespillene og Vinge.
Xu Xin overbevist om at også de store byer som Shanghai og Beijing kunne have interesse i de samme kulturprodukter.
Kulturfremstødet fortsætter langt ind 2015 og kulturudvekslingen mellem Danmark og Kina slutter ikke dér.
Foto: MALYK
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22 Kulturel byggeplads sitrer af liv
Aprilfestival handler ikke kun om teater der forgår på en klassisk scene inden for en bestemt tidsramme. Den rækker
meget længere, puster til de unges kreativitet og virkelyst, og sætter sig spor i landskabet i Frederikssund - navnlig i disse
dage, men forhåbentlig også langt ind i fremtiden.
Et af de synlige spor, som vi også omtalte her på hjemmesiden i sidste uge, er at det Aarhusianske firma Bureau Detours
har indtaget en del af Fioma-grunden i hjertet af Frederikssund og omdannet den til Kulturel byggeplads som led i
Aprilfestival – og det med stor succes.
Direktør på skaterrampen
Lige siden byggeriet på pladsen var overstået har de unge boltret sig på deres nye scene, og på de midlertidige
skaterramper der er opstillet på grunden.
Onsdag eftermiddag var kommunens direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, Jan Milandt, på besøg for med egne
øjne – og på egen krop – at opleve aktiviteten og begejstringen blandt de unge.
Han slap da heller ikke for lidt instruktion i at benytte et løbehjul.
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- Jeg syntes det er et utroligt spændende projekt Bureau Detours og de unge har skabt i fællesskab, siger Jan Milandt.
- Og så er det en sand fornøjelse at komme her og se hvilket liv det har skabt, og hvor engagerede de unge er i
projektet. Det er super inspirerende.

Indrettelse af byrum
Måske har du også set pilene, bænkene og taburetterne i bybilledet. Det er også Bureau Detours der står bag dem, og
dermed hjælper med at guide folk rundt i byen til de rette stedet under Aprilfestival.
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Netop indretning af byrum er deres speciale. Bureau Detours er en kreativ organisation med stor interesse i at skabe
sociale miljøer på offentlige steder – som fx Fioma-grunden. Det gør de med en blanding af kunst, arkitektur, design og
byplanlægning.
Foto: KEJE
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24 Renovering af brostensfelt på Bruhnsvej i Frederikssund.

Frederikssund Kommune har planer om at renovere brostensfeltet på Bruhnsvej i Frederikssund som er beliggende ud
for Føtex’ hovedindgang.
Arbejdet vil gå i gang mandag den 27. april 2015, og påregnes afsluttet fredag den 5. juni 2015. Denne relative lange
periode skyldes at den underliggende beton skal have tid til at hærde, før den må blive udsat for trafik.
I løbet af denne periode vil der blive trafikreguleret med B18 og B19 tavler (hvor bilister skal holde tilbage for hinanden),
og der vil for bilister der kommer kørende fra Havnegade være venstresvingsforbud, således at man kun kan svinge til
højre mod Færgevej.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunens Vej- & Trafik-afdeling på vejogtrafik@frederikssund.dk.
2015 4

24 Forrygende festivalshow i Frederikssundhallen
Med Niels Grønne som den meget veloplagte og lidt selvoptagede konferencier, Gustav Flejner, fik de 1.100 gæster
smagsprøver på, hvad Aprilfestivalen har at byde på. Med bistand fra bekvemmelighedsflygtningen Ali og de
bemærkelsesværdigt usynlige ninjaer fra Dansk Ninjaunion bød aftenen på både falde-på-halen-komik og opera.
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Vikingernes lurblæsere åbnede ballet, hvorefter Lars Gregersen fra Teater Glimt – bogstaveligt talt optrådte på slap line
som optakt til åbningstalerne.

Lars Gregersen fra Teater Glimt
Og åbningstalerne var det første (men bestemt ikke sidste) programindslag, der bragte Gustav Flejner i vanskeligheder,
da der med kort varsel indløb afbud fra både Dronning Margrethe og kulturminister Marianne Jelved. Åbningen blev dog
reddet, da Ali fandt borgmester John Schmidt Andersen og festivalleder Henrik Køhler blandt publikum og fragtede dem
til scenen i hans cykeltaxi.
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Borgmesteren indledte med at sige, at han – i modsætning til dronningen – ikke havde forberedt en tale. Men da han –
ligeledes i modsætning til dronningen – altid havde sin ægtefælle med til væsentlige begivenheder, og da hun alligevel
altid skrev hans taler, blev der med kort varsel leveret en tale til borgmesteren fra fru Anne, som kunne holdes inden
borgmesteren klippede den røde snor og erklærede festivalen for åben. Herefter talte festivalleder Henrik Køhler, og
fremhævede bl.a. det enormt variede udbud under Aprilfestivalen.

Borgmester klipper snoren med en negleklipper

Herefter kunne publikum opleve smagsprøver fra forestillingen ”For enden af tunnellen” med Limfjordsteatret og Den
Jyske Opera, Mavedans fra Ali til hans hjemlands irriterende rytmer, Det Olske Orkester, om hvilket det stod klart, at det
eneste, der var dårligere end orkestret var dets dirigent, Dansk Rakkerpak med udpluk fra forestillingen ”PSYCHO –
Street Cut” og Uppercut Danseteater med ”Just Blazin’”.
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Det hele sluttede med fælles knaldfyrværkeri, da de 1.100 publikummer oppustede og baldrede til på stolene udlagte
papirsposer til parolen ”Mange mennesker kan meget”. Og så var den åbne del af Aprilfestivalen skudt i gang.
Foto: Preben Gøttsche
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24 Masser af internationale teatergæster i Frederikssund
Aprilfestivalen, som i disse dage afholdes i Frederikssund, er ikke bare den største børneteaterfestival i Danmark, men i
hele verden. Og dansk børneteater har ry for at være verdens bedste. Derfor valfarter skuespillere og andre teaterfolk fra
hele kloden til Frederikssund for at opleve dansk børneteater. Hele 100 internationale gæster fra 24 lande er i
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Frederikssund under festivalen.
Onsdag var de internationale gæster på tur til udvalgte seværdigheder i Frederikssund Kommune. Et af de steder, der
blev besøgt var Svanholm Gods i Hornsherred – Danmarks største kollektiv med fællesøkonomi, som har en stor,
økologisk landbrugsproduktion.

Efter besøget talte vi med Juan González Fiffe fra Teatro Andante i Bayamo på Cuba om oplevelserne under
Aprilfestivalen, og forskellene på dansk og cubansk børneteater.
Hvad har du oplevet under festivalen?

- Det er exeptionelt at opleve den store mangfoldighed, der er i dansk børneteater. Og Aprilfestivalen er en utroligt
effektiv måde at udveksle kulturer på.
- Festivalen er meget åben og varieret. Der er forestillinger for babyer og unge og forskellige genrer og stilarter, og det
hele er præget af meget høj kvalitet. Og så er der en stor interesse for at kommunikere med publikum blandt teatrene.
Hvilke ligheder og forskelle er der mellem dansk og cubansk børneteater?
- Der er mange ligheder, f.eks. er der i begge lande et stærkt ønske om at komme fra den etablerede scene og ud, hvor
publikum er. Den væsentligste forskel er nok, at man i Danmark benytter mere teknologi og har langt bedre teknologiske
muligheder end i Cuba. De muligheder ligger stadig fjernt for cubanerne.
Hvad har overrasket dig?
- Jeg er overrasket over det kæmpe udbud og den store variation, der er i dansk børneteater. Og over hvor
velorganiseret festivalen er. Det er en virkelig stærk oplevelse.
Hvad synes du om Svanholm?
- Svanholm har en social organisering som måske kan blive model for hvordan de små lokalsamfund kan organiseres i
Cuba. Lige nu er der nogle åbninger i Cuba, og dermed mulighed for at ændre vores organisering, og her kunne
modellen fra Svanholm bestemt bruges.
Foto: KEJE og MORJE
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24 Nye teatre bejler til opkøbere
Aprilfestival er ikke kun sjov og hygge for de deltagende teatre. Det handler også om at bejle til opkøbernes gunst for at
få solgt sin forestilling.
For at gøre det lidt lettere at få nogle af opkøberne - eller formidlerne som de kaldes i festivalregi - i tale, så var der i år
arrangeret en såkaldt "New Case"-event fredag morgen i Kulturhuset Elværket. Her kunne teatrene præsenterer sig selv
på tre minutter, og efterfølgende blev de interviewet ganske kort af André Andersen om dem selv eller deres teater, og
der var mulighed for at stille korte spørgsmål til den forestilling de præsenterer på årets festival.
14 nye teatre havde taget imod tilbuddet, og det samme havde en række formidlere.
Hvordan vælger man en forestilling?
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Det spørgsmål er jo nok så vigtigt for teatrene. For fanger de ikke formidlernes interesse, så får de ikke solgt noget.
Iflg. Grethe Olsen, der er formand for Frederikssund Børneteater gennem 24 år, så har det ændret sig gennem årene
hvordan man vælger:
- Det handler først og fremmest om hvorvidt vi kommer ud med noget vi kan bruge til noget. Og er der en rar stemning
når vi skal ind og se en forestilling.
- Og så skal der være en alsidighed i vores program, og vi skal sikre der er lidt for enhver aldersklasse.
- Vi kigger også på om forestillingerne har lidt magi; det kan vi godt li'. Vi kan li' når her er sådan rart at være. Og vi
kigger på hvordan børnene ser ud - hvordan de reagerer. Børnene har fået meget at tænke over, så vi vil gerne vise
noget børnene lærer noget af - ikke med løftede pegefingre, men hvor de selv kommer til at tænke nå, sådan har jeg det
også. Gad vide om der også er andre der har det sådan?

- Nogen gange kommer vi til at vælge det vi kender. Det vi er trygge ved, og som vi ved er kvalitet og bare virker. Men det
er lige så vigtigt vi tør forny os, og går ind og ser nogen af de nye forestillinger som måske har noget helt andet i sig, og
som kan bringe vores teatre videre og give dem nye oplevelser.
- Børnene har forandret sig meget siden vi startede i 1991, så vi skal møde børnene der hvor de er i dag, og det er
teaterfolkene fantastisk dygtige til.
- Endelig betyder det selvfølgelig noget hvilke forestillinger vi kan få på de tidspunkter vi kan få plads i de rigtige rammer
til at skabe en intim oplevelse i øjenhøjde for børnene og deres voksne.
Viljen til sejr
14 teatre præsenterede som sagt sig selv ved New Case.
En af dem var Lene Vestergård der egentlig ikke er debutant, men har deltaget på festivalen mange gange før - men
aldrig med sin egen forestilling.
Det gør hun i år med sin egen forestilling "Viljen til sejr", frit efter Shakespeares Coriolanus, der er en voldsom historie om
magt, øre og arrogance.

Racist?
En af de andre nye grupper på festivalen er Global Stories med deres forestilling "Racist?".
Som grundlag for forestillingen har den dansk/afrikanske performer Sara Traore taget kontakt til mennesker med
racistiske holdninger på Facebook.
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“Racist?” handler om de mennesker hun har talt med. Sara spiller 19-årige Samir der “hader danskere” og 37-årige Jane
der “er bange for perkere”.
Tematikkerne er globale spændinger i DK, et bistandssystem i kaos, tarvelige medier og menneskelige misforståelser.
Med hjertevarme og et stort håb for fremtiden, undersøger monologen hvorfor så mange mennesker i Danmark er bange
for og hader hinanden. Som publikum får man lov til at tage stilling til sin egen rolle i indvandrerdebatten. Monologen bør
ses af alle slags mennesker, med alle slags holdninger.

Global Stories præsenterer forestillingen”Racist”?.
De øvrige nye teatre på festivalen er:

Måle Fortælleteater

hello!earth

Levende fortællinger

TeaterBorderline

Why not theatre company

Forumteatret Prisme

Tidsrum

Teater Sporenstregs

Memory Wax

Teater GLiMT

Faster Pussycat

DuckslapCompany.
Foto: KEJE
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25 Årets børneteaterarrangørpris uddelt
Ved fredagens New Case-event i Kulturhuset Elværket var det ikke kun nye teatre der fik lejlighed til at præsenterer sig
selv. Det var samtidig anledningen til at udnvæne årets bedste arrangør af børneteater i Danmark.
Bag prisen står Kulturkongen.dk, som er et landsdækkende netværk af kulturinteresserede danskere, som via websitet
tester, rater og anbefaler kulturoplevelser til hinanden. Netværket samarbejder også med diverse børneteaterproducenter
og TeaterCentrum.
Børneteaterrrangørprisen gives til en arrangør som har gjort en ekstraordinær indsats i forbindelse med et børneteaters
besøg, eller som generelt er en god, behaglige og konstruktiv samarbejdspartner når teatrene kommer på besøg med
deres forestillinger. Prisen er et forsøg på at give lidt tilbage fra teatrene til arrangørerne.
Pris til Skive
Det er producenterne selv som nominerer vinderne, og i år gik prisen til Helle Kappel Nielsen fra Skive.
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Pelle Koppel fra kulturkongen.dk motiverde valget af Helle Kappel Nielsen med flg. ord:
- Du får prisen fordi du gennem mange år har været en ildsjæl. Du har udvalgt forestillinger med stor omhu, deltaget
aktivt i festivallerne, og gjort dit til at teater for børn og unge er blevet en rigtig vigtig del af Skives børn og unges liv både
før, under og efter deres skolegang.
Prisen består i en gratis forestilling til den vindende arrangør, som en række teatre har doneret. Vinderen trækker selv
den gratis forestilling, og Helle Kappel Nielsen trak forestillingen "Kongen og vandkanden" fra Nørregaards Teater.
Foto: KEJE
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25 Workshop for instruktører in spe
Aprilfestival byder også på muligheder for at dygtiggøre sig. I dag var det unge med instruktørdrømme som kunne
komme på workshop på Marienlystskolen.
Workshoppen, der blot er én i en lang række af workshops på højt niveau som led i det såkaldte TeaterBattle, der drives
af Mungo Park i samarbejde med KulturMetropolØresund, som Frederikssund Kommune er en del af. Vi kiggede forbi og
overværede den første del af den fem timer lange workshop.
Dagens underviser, Jacob Schjødt, er derfor naturligt nok også selv professionel instruktør. Han er uddannet fra Statens
Scenekunstskole, og har senest instrueret Venus in Fur på Østre Gasværk. Jacob var i sin tid med til at starte
TeaterHUSET op, en independentteater-forening med prøvelokaler og egen scene.

Med på holdet i dag havde han Asta, My, Luna, Christian, Maria-Nadia og Rex, som alle til daglig spiller teater på mere
eller mindre professionelt plan, spændende fra Asta som har spillet meget teater til Christian, der spiller i Jægerspris
Amatør Scene (JAS) på anden sæson.
Uanset erfaring var det dog en fællesnævner for dem alle, at de synes det er spændende og sjovt, og at de gerne vil blive
dygtigere - ikke mindst til at lære at instruere. Og som Christian udtrykte det, med anerkendende nik fra de øvrige
deltagere:
- Jeg håber det bliver sjovt i dag, for teater er aldrig det samme. Der sker altid noget nyt.

Hjertelæsning
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En instruktørs opgave handler om første gang man møder en tekst at sætte sig ned og læse den så åbent som
overhovedet muligt:
- Hvad siger teksten mig, og hvor bliver det interessant, hvor keder jeg mig og hvor ser jeg nogle billeder for mig? Det er
ikke så rituelt som det lyder, men man skal skabe plads, så man har tid og ro til at sætte sig ind i universet i historien, og
få sat billeder og temaer på. Hvad rykker det i mig?
- Typisk starter arbejdet med man bliver kontaktet af en teaterdirektør som beder om man læser manuskriptet igennem.
Men som ny kan det være nødvendigt at gå på jagt i tekster selv, og finde nogen man rigtig godt kunne tænke sig at lave,
for så selv at kontakte en producent eller teaterdirektør.
- Man kan også søge penge i Statens Kunstfond til at prøve at realiserer sit projekt, så der er masser af muligheder,
beroligede Jacob Schjødt sine kursister på spørgsmålet om hvordan man kommer i gang som studerende eller
nyuddannet, hvor man jo ikke er et "navn" endnu.
Dagens øvrige temaer dækkede over konceptudvikling, den handlende analyse, hændelsesanalyse, mødet med
skuespillerne, arbejdet på gulvet og praktiske øvelser.
Foto: KEJE
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26 Hyldest til 180 festival-frivillige
Aprilfestival handler om teater for store og små. Den del har de 129 medvirkende, professionelle teatre taget sig af. Men
uden en masse logistik omkring festivalen går det ikke, og den del har godt 180 frivillige borgere stået for.
Det takkede TeaterCentrum, Frederikssund Kommune og alle skuespillerne dem for ved en fest lørdag aften i Kulturhuset
Elværket i Frederikssund.

Har løbet stærkt
Det var formand for Fritidsudvalget i Frederikssund Kommune, Morten Skovgaard (V), der holdt takketale til de frivillige
inden champagnepropperne sprang, og der blev skænket op af teaterfolkene.
- Jeg vil gerne sige tusind tak til alle de frivillige som har løbet rigtig, rigtig stærkt i denne uge. Om det så er yngste mand
på 16 eller ældste frivillige, som var Aase på 84, sagde Morten Skovgaard, og fortsatte:
- Vi vil fra Byrådets side gerne levere en levende by, og have at teater er en del af vores dannelseskompetence i
Frederikssund Kommune. Det er lykkedes i denne uge - ikke mindst takket være de frivillige der har medvirket til at levere
et godt værtskab, og det er vi stolte af.
- I har løbet for halvanden person, I har været tusindkunstnere og kørt pendulfart til lufthavnen, langet kaffe og kage over
disken - ja, I ved selv alt det som det har krævet. Og alle har givet et nap med, og har været super fleksible, sagde
udvalgsformanden om de frivillige.
- Også en stor, stor tak til de 12 teamledere der har fået vagtplaner og det hele til at gå op. Og endelig også en tak til
vores produktionsskole, der har været med til at skabe nogen af de synlige beviser på festivalen i bybilledet i form af
skilte, bord/bænke m.m.
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Efter Morten Skovgaards tale trak skuespillere og teaterfolk op - bogstaveligt talt - og lod champagnepropperne springe,
mens hele salen råbte "Aprilfestival 2015". Og så blev der ellers skænket champagne til de frivillige.

Staffetten videre til Frederiksberg Kommune
Inden musikken blev overladt scenen, og danseløverne overtog gulvet mens andre søgte baren naturligvis bemandet af
frivillige - så skulle stafetten gives videre til næste års værtskommune som er Frederiksberg.

Det slete ved at Morten Skovgaard overrakte symbolet på Aprilfestival 2015, papirsbåden, til repræsentanter for
Frederiksberg Kommune.
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Foto: KEJE
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26 Arkitekt for en dag
Byg en by i pap Både lørdag og søndag inviterede Polyglot Theatre fra Australien indenfor i Valhal, hvor børn og barnlige
sjæle kunne boltre sig med at bygge huse og boliger af 4.000 papkasser.

Det tilbud valgte rigtig mange børn, og voksne ikke mindst, at tage imod. Forestillingen, hvis man kan kalde den sådan,
var da også en af de få i Aprilfestivalens program der ikke krævede billet. Man mødte blot op, og blev så lukket ind i hold
af 50 personer. Og det var nødvendigt, for søgningen til de fire forestillinger af hver to timer var stor.
Og det var også rigeligt, for der var godt fyldt op i Valhal. Sådan 4.000 papkasser i alverdens størrelser de fylder godt.
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Hyldest til den barnlige fantasi
Hele idéen med stykket er at give børn og unge rollen som arkitekter, og lade dem bygge deres drømmeby. De kan
konstruere huse og rive dem ned igen, forbedre den, udvide den osv.
Selv kalder Polygot Theatre det for en teaterinstallation, der på én og samme tid er en hyldest til enkeltheden og den
barnlige fantasi.
Og både fantasien og barnligheden fik frit løb - også blandt de voksne, der lige som børnene lod sig rive med og kastede
sig ud i at bygge op, og rive ned.
- Må man gerne sige det hvis man syntes der er en som bygger noget grimt? spurgte en dreng.
Svaret faldt prompte:
- No, no!
For i papbyen er der ikke grimme huse, og her kan man bygge hvad man vil.
Og bygget det blev der så. Både højhuse, tårne, tunneller, caféer og meget mere. Nå ja, og leget gemme i kasserne blev
der også.
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Mens folk ventede udenfor Valhal på det blev deres tur til at komme indenfor på byggepladsen, så blev der leget flittigt
med flyttekasserne der var stillet op udenfor - bl.a. kunne de også bruges til at lege gemme i.
Foto: KEJE
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28 Hvad skal den nye bro hedde?
Dommerkomitéen, der skal udvælge navnet til den nye bro over Roskilde Fjord syd for Frederikssund, har holdt sit første
møde den 28. april 2015.
Der har været stor interesse for at finde det helt rette navn til den kommende bro.
Der er indkommet over 600 forslag, og derfor har Dommerkomitéen ikke kunne træffe en endelig beslutning om, hvilket
navn der skal udpeges som navnet til den kommende bro.
Dommerkomitéen mødes igen snart, og et navn vil blive meldt ud i løbet af foråret.
Vejdirektoratet takker for den store interesse til alle der har deltaget i konkurrencen.
Se nyhed om konkurrence om broens navn.

2015 4

29 De gode historier fra Selsø Slot skal frem i lyset
På Rigsarkivet i København står der kasse efter kasse af gamle dokumenter, som kan fortælle om livet på Selsø, om
menneskene, der boede og arbejdede i huset og om bygningens historie. Dem får museumsleder Louise Sebro nu
mulighed for at forske grundigt i ved hjælp af en gene-røs bevilling fra Velux Fonden.
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Museumslederen skal i det næste halve år finde de spændende historier i kilderne, som skal være med til at fortælle de
besøgende på museet på Selsø Slot om livet på en herregård i gamle dage og om familien von Plessen, der mere end
nogen anden familie har sat sit præg på stedet.
Apotekerregninger fra den sidste frue på Selsøs dødsleje, konditorregninger fra 1730’erne, te-stamenter, dødsboer,
fæstebøndernes kontrakter og private breve kan fortælle om liv og død på herregården. Byggeregnskaber og
indkøbslister kan forhåbentlig give indblik i hvornår – og måske af hvem – bygningen blev ombygget og indrettet.
Foto: KEJE
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29 Bliv klogere på Apps
Frederikssund Bibliotekerne tilbyder en introduktion til Apps, så du kan få mere ud af din tablet.
På kurserne der varer to timer vises en buket af de bedste og mest praktiske dagligdags apps til din tablet (iPad eller
Android). Så hvis du lige er gået i gang med din tablet er der inspiration at hente med en stribe nyttige, sjove og
spændende apps.

Der er to kurser afholdes:
Onsdag den 6. maj på Jægerspris Bibliotek kl. 11.00 til 13.00. Onsdag den 20. maj Skibby Bibliotek kl. 11.00 til 13.00.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig og billetter kan bookes via bibliotekernes hjemmeside eller ved
fremmøde på dit bibliotek.
2015 4

30 Projekt sætter fokus på idræt og bevægelse
Fra april 2015 til september 2016 skal tre distriksskoler i Frederikssund Kommune deltage i fyrtårnsprojektet ”Krop &
Kompetence” støttet af A.P. Møller Fonden.
Projektet gennemføres i samarbejde Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Skoleidræt og VIA University, som står bag
projektet, samt de fire andre kommuner Aalborg, Herning, Ringkøbing-Skjern og Slagelse. Erfaringer fra projektet skal
danne baggrund for en senere national udrulning.
Fra Frederikssund Kommune vil de tre kommende distriksskoler fra Frederikssund Nord, Frederikssund Syd og
Hornsherred Syd deltage, og herved være en del af de i alt 43 skoler der på landsplan skal tegne projektet.
Formålet med projektet er at gennemføre et kompetenceløft i idræt og bevægelse med henblik på at understøtte
folkeskolereformens mål mod at øge elevernes læring, trivsel og sundhed.
Kompetenceløftet kommer hele vejen rundt fra skoleledelsen over lærere og pædagoger til de foreningsfrivillige. Samlet
for hele projektet vil 791 idrætslærere og 2.420 lærere og pædagoger blive efteruddannet.
Udgangspunkt i virkeligheden
Projektet sigter mod at skabe et længerevarende praksisnært kompetenceudviklingsforløb som tager afsæt i skolernes,
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lærernes og pædagogernes virkelighed med at skabe det bedst mulige læringsmiljø for eleverne og sikre 45 minutters
fysisk aktivitet.
Kompetenceudviklingsforløbet vil bestå af en række moduler og temaer der tager fat i helt centrale dele i reformen, som
bevægelse og idræt i den understøttende undervisning, bevægelse i alle fag og den åbne skole.
På den måde vil projektet give svar på nogle af de udfordringer der ligger i reformen. Det handler især om:

Hvordan kan skolen sikre, at alle elever har 45 minutters fysisk aktivitet i løbet af skoledagen?

Hvor meget og hvilken type idræt og bevægelse skal der være i den understøttende undervisning?

Hvordan kan bevægelse bidrage til variation og bedre læring i den fagopdelte undervisning?

Hvordan kan man skabe en rød tråd i idrætsfaget fra skolestart til eksamen i 9. klasse?

Hvordan kan alle lærere og pædagoger bidrage til mere idræt og bevægelse i skolen?

Hvordan kan kvaliteten i idrætsfaget højnes?

Hvordan kan kommune, skole og forening arbejde med at udvikle ”den åbne skole”?
Løft til læring, trivsel og sundhed
Formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), ser store muligheder i projektet:
- I Frederikssund Kommune er det et helt central mål, at vi vil øge folkeskoleelevernes læring, trivsel og sundhed. Med
dette projekt får vi en gylden mulighed for at løfte denne udfordring ved at sætte yderligere fokus på idræt og bevægelse.
- Den seneste tids forskning har vist, at der er en klar sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring og trivsel. Dette
projekt vil ikke kun sætte fokus på, hvordan vi sikrer at eleverne får 45 minutters fysisk aktivitet om dagen, men vil også
sikre at det sker med en kvalitet der understøtter elevernes læring og trivsel. For det er ikke nok at eleverne kun bevæger
sig.
- Det er også vigtigt, at elevernes bevægelse drages ind i en læringsmæssig sammenhæng – at bevægelse indgår i
andre fag end idræt og i den understøttende undervisning. Det er blandt andet i den sammenhæng, at der kan skabes
læring, hvilket projektet tager højde for”.
Projektets kompetenceudviklingsforløb vil også bidrage til at sikre en højere linjefagsdækning ved at de lærere der ikke
har fuldt linje-/undervisningsfag i idræt vil få den opkvalificering de mangler.
Hertil supplerer Anne-Mette Risgaard Schmidt:
- Hvad angår folkeskolereformens tiltag i forhold til idræt og bevægelse kommer vi jo stort set hele vejen rundt. Ikke nok
med at skolerne bliver opkvalificeret til at arbejde med bevægelse i skoletiden, så vil projektet også styrke arbejdet med
de nye Fælles Mål og medvirke til, at vi kan opnå det nationale mål om fuld linjefagsdækning.
Spændende og varieret skoledag
Projektet vil også sætte den åbne skole på dagsordenen, hvilket glæder formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard
(V):
- Med den åbne skole har vi mulighed for at sætte mange ting i spil, der kan bidrage til en endnu mere spændende,
lærerig og varieret skoledag.Ved at inddrage idrætsforeningerne i skoledagen får både elever, lærere og pædagoger et
friskt pust udefra. Idrætsforeningerne får mulighed for at vise hvad deres idrætsgren kan tilbyde eleverne og forhåbentlig
inspirere dem til at bevæge sig mere – også efter skoletid. Samtidig kan lærerne og pædagogerne få mere indsigt i
enkelte idrætsgrene samt inspiration til nye måder at instruere og undervise på.
- Projektet lægger op til at skolerne i samarbejde med idrætsforeningerne klædes på til at etablere og igangsætte
samarbejder, hvilket er positivt. Det er mit indtryk, at der er flere idrætsforeninger, der er lidt usikre på, hvad den åbne
skole er for en størrelse, ligesom nogle skoler måske mangler lidt inspiration og nogle redskaber til at komme i gang. Med
dette projekt er jeg ikke i tvivl om, at vi kan få taget nogle skridt i den rigtige retning til gavn for både elever, lærere,
pædagoger og idrætsforeninger.
A.P. Møller Fonden støtter samlet projektet med 5 mio. kr.
2015 5
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IT-caféer i maj 2015
I maj måned udbyder Frederikssund Bibliotekerne og kommunens Borgerservice syv IT-caféer hvor du kan få hjælp med
Digital Post, Nem-ID samt helt almindelige IT spørgsmål.
Der er åbent i IT-Caféen i bibliotekssalonen på Gågaden i Frederikssund mellem kl. 10.00 og 12.00 på følgende dage:

Tirsdag den 5. maj

Tirsdag den 12. maj

Tirsdag den 19. maj

Tirsdag den 26. maj
Også på de tre lokalbiblioteker er der IT-caféer i maj med åbent mellem kl. 10.00 og 12.00 på flg. dage:

Mandag den 4. maj i Jægerspris

Torsdag den 7. maj i Skibby

Mandag den 18. maj i Slangerup
Alle dage og steder står borgerservice og personale fra biblioteket parat til at hjælpe dig med Digital Post, Nem-ID samt
helt almindelige IT spørgsmål om computere, tablets, smartphones og med hjælp og vejledning til bibliotekets øvrige
tilbud.
Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig.
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Arven efter grevinde Danner
I anledning af grevinde Danners 200 års fødselsdag handler årets særudstilling på Jægerspris Slot om hende.
I udstillingen kan blandt andet ses mange af de henvendelser til grevinde Danner modtog fra folk i alle samfundslag med
en bøn om et kontant tilskud til dagligdagen, til børnenes konfirmation eller til huslejen. I udstillingen ses også grevinde
Danners store pengekiste og brevkuffert udformet som en bog. To ting hun altid havde med sig på sine og kong Frederik
7.’s rejser rundt i landet, hvor grevinden altid bad den lokale sognefoged om at sende områdets fattige til hende.
Støtte til de svageste
I alle årene fra grevinde Danner i 1850 blev gift med kong Frederik 7. og til sin død i 1874, ydede grevinden økonomisk
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støtte til mange mennesker over hele landet.
Det var hun ikke ene om. Med grundloven i 1849, hvor demokratiet i Danmark blev indført, havde mange borgere for
første gang selv oplevet at få rettigheder de ikke tidligere havde haft. Mange følte derfor at de havde en pligt til at hjælpe
de mange medborgere, der uforskyldt og på grund af arbejdsløshed og økonomisk krise levede i dyb fattigdom især i
København. Derfor blev der oprettet skoler, asyler, menighedspleje, understøttelses- og bespisningsforeninger for
samfundets svageste, ofte med støtte fra kongefamilien.
Grevinde Danner var dog den største bidragyder.
Som datter af en ung ugift tjenestepige kendte hun fra sin opvækst i Borgergade i København de begrænsede
muligheder der var for at komme fri af fattigdommen. Hun klarede det, og følte måske dermed en ekstra forpligtigelse til
at hjælpe andre på vej. Grevinden modtog hvert år mange hundrede ansøgninger fra folk der manglede til dagen og
vejen, og alle blev betænkt med et større eller mindre beløb.

To stiftelser
Året før sin død havde grevinde Danner oprettet to stiftelser der skulle være hovedarvinger til hendes meget store
formue.
Den ene stiftelse skulle først træde i kraft efter hendes død. Her skulle Jægerspris Slot og gods, som kong Frederik 7.
forærede grevinde Danner i fødselsdagsgave den 21.april 1854, under navnet ”Kong Frederik den VII’s Stiftelse på
Jægerspris for hjælpeløse og forladte Pigebørn især af Almuen” være børnehjem og museum, hvilket det fortsat er.
Den anden stiftelse ”Kong Frederik den VII’s Stiftelse for fattige Fruentimmer af Arbejderklassen” i København lagde
grevinde Danner grundstenen til den 7.august 1873 på hendes og kongens bryllupsdag. Bygningen stod færdig i 1875 og
er i dag kendt som Dannerhuset.
De to stiftelser var udtænkt af grevinden ned til mindste detalje, og navngivet til minde om den mand der gav hende
muligheden for at anvende hele sin store formue til hjælp til den gruppe i samfundet hun selv kom fra. Hermed har
grevinde Danner indskrevet sig i den danske historie, ikke blot som kongens hustru, men især for sin indsats mod social
uretfærdighed.
Tid og sted
Udstillingen om grevinde Danner kan ses på Jægerspris Slot, Slotsgården 20, 3630 Jægerspris, og er åben tirsdag til
Søndag fra kl. 11.00 til 16.00.
Udstillingen kan ses indtil den 25.oktober 2015. Se mere på slottets hjemmeside.
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Heimdalsvej fester 9. maj
Lørdag den 9. maj fra kl. 11.00 til 15.00 inviterer SSP Frederikssund i samarbejde med Boligselskabet Rosenvænget,
Frederikssund Ungdomsskole, Frederikssund Klubberne og DGI til fest på asfaltbanen bag højhuset (kilometerhuset) på
Heimdalsvej.
Iflg. kommunens SSP-konsulent, Kjeld Erik Pedersen er arrangementet blevet til ud fra et ønske om at at skabe mere
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morskab og sjov i fællesskabet, samt kendskab, trivsel og respekt på tværs af aldre, holdninger, kulturer.
- Og så ønsker vi også at området omkring Heimdalsvej bliver set som den ressource de er, siger han.
Tredje gang
Det er tredje gang vi laver dette samen med beboerne, fortæller Kjeld Erik Pedersen:
- Et af hovedformålene er netop at få de voksne til at udvikle en samværskultur der er til gavn for alle, også de børn og
unge der bor eller færdes i kvarteret. Og vi kan se at langsomt men sikkert bliver flere beboere inddraget.
- Vi regner med at få aktiveret flere beboere i og omkring deres dagligdag, og at vi kan få unge og ældre til at arbejde
mere sammen, lige som da de havde hhv. kunstprojekt og gavlmaleri sammen.
De to foregående gange festen der har været afholdt har da også været en succes, og festen har tidligere givet en god
stemning blandt beboerne og de fremmødte gæster.
Program
Dagen byder på en række aktiviteter - blandt andet

Street Soccer turnering og Panna

Loppemarked

Windsurfing og kajak-maskine

Boligselskabets maskinpark

Madbod & Kagebord

Åbent Hus i beboerhuset Solsikken

Frederikssund Juniorbrandkorps

Skattejagt for børn

DJ
Iflg. SSP-konsulenten engagerer Beboernes Loppemarked mange, og trække endnu flere ud af lejlighederne. Asfalt
fodbold/street soccer er sjovt for dem der spiller og ser på. Der er bare nogen som har boldkontrol, og som ynder at vise
det frem.
- Panna fodbold er nyt, som DGI møder op med. Junior Brandkorpset får altid god opmærksomhed med deres optræden.
I år er der yderligere mulighed for tør windsurfing, da Ungdomsskolens Windsurferhold deltager med en surf-simulator og
vindmaskine. Ungdomsskolens Havkajak hold er her også med et stativ til at foretage Grøndlanske rebøvelser. Der vil
blive vist trænings eksempler på computer, til inspiration og efterligning for de fremmødte der har mod på det.
Hvis du ønsker at deltage i loppemarkedet kan du tilmelde dig og booke et bord ved at kontakte Lena Städe Hansen på
heimdalsvej@hotmail.com - der er et begrænset antal borde til rådighed som fordeles efter først-til-mølle princippet. Du
kan også medbringe dit eget bord.
Hvis du har lyst til at bidrage med en kage til kagebordet, så kontakt Sofie Damgaard Pedersen på ejdsdp@domea.dk
eller 40 20 04 28. Hende kan du også kontakte hvis du har lyst til at hjælpe til på dagen. Du vil få en gratis madbillet som
tak for hjælpen.
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Musikskolen klar til ny sæson
Musikskolen er klar med sit program for sæson 2015/2016, og tilmeldingen til alle holdene er derfor åben på
Frederikssund Musikskoles hjemmeside.
Musikskolens levende folder med 11 små filmeksempler på hverdag og koncert i Musikskolen er igen delt rundt til alle
kommunens skoleelever. Der er tilbud om undervisning i en lang række instrumenter, f.eks. violin, klarinet, guitar, slagtøj,
kontrabas og klaver, og der er også mulighed for at blive meldt til holdundervisning, kor og solosang.
Musikskolen udbyder undervisning for alle aldre, Babymusik, Legestuer, Musikkarrusel, Performancekor for teenagere (T
drops) og meget mere. I instrumentalundervisning er der ingen øvre aldersgrænse.
Du kan finde flere oplysninger på skolens hjemmeside eller ved at ringe til skolen på 47 35 12 44.
Tilmeldingsfristen udløber 26. maj 2015.

2015 5

5

Høring om scenarie for etablering af børnehuse i Skibby
Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 4. maj 2015 at sende følgende scenarie for etablering af børnehuse i
Skibby i høring:

Der etableres to børnehuse i Skibby by, på to geografisk adskilte matrikler, idet der bygges nye børnehuse. Det ene
børnehus ønsket placeret på eller ved Marbækskolens matrikel.

Pilehuset etableres som et selvstændigt børnehus (0-6 år) og vil indgå i distrikt Skibby pr. 1. august 2015. Der
etableres faciliteter således at Pilehuset kan rumme 0-3 årige. Dagplejerne i Ferslev tilbydes ansættelse i
børnehuset Pilehuset fra 1. august.
Høringsperioden er fastsat til 5. maj 2015 – 29. maj 2015 kl. 12.00.
Høringssvar sendes til dagtilbud@frederikssund.dk
Sagen genoptages til politisk behandling på Uddannelsesudvalgets næste ordinære møde 1. juni 2015.
Endelig politisk behandling på Byrådsmødet 27. juni 2015.
Spørgsmål kan rettes til Afdelingen for Dagtilbud på dagtilbud@frederikssund.dk
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Om at være mor
Familieafdelingen inviterer til foredrag for forældre til børn med særlige behov.
Foredraget afholdes
Torsdag den 28. maj 2015 kl. 16.30 til 18.30
i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
På baggrund af bogen "Med hjerte og hjerne" holder forfatteren Birgitte Dahl foredrag om at være mor til et barn med
særlig behov.
Pris for deltagelse 20 kr., betales ved indgangen
Tilmelding senest onsdag den 20. maj 2015 på www.frederikssund.dk
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til familie@frederikssund.dk.
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Sirenerne hyler onsdag den 6. maj 2015 kl. 12.00
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Når sirenerne lyder landet over på onsdag er der ikke fare på færde. Det sker for at afprøve varslingssystemet, og for at
befolkningen skal lære sirenevarslingssignalerne at kende.
Ved en virkelig faresituation, hvor sirenerne hyler er det vigtigt at vide, hvad signalerne betyder, og hvordan man skal
reagere. Når varslingssignalet lyder skal man:

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

Afvente information fra DR eller TV2 som viderebringer meddelelser fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2
vil desuden bringe informationer om varslingssituationen på deres hjemmesider og på tekst-tv side 150. Endelig vil
du ofte kunne finde information på myndighedernes profiler på sociale medier.
Når faren er overstået vil sirenerne afgive et såkaldt afvarslingssignal, og myndigheder og medier vil orientere om at der
er sket en afvarsling.
Ring ikke til 112 eller 114
Når sirenerne hyler på onsdag er der som nævnt tale om en test. Man skal ikke ringe til 112 eller 114 fordi sirenerne hyler
– hverken under testen eller hvis sirenerne tages i brug på baggrund af en reel fare. Unødvendige opkald kan blokere for
livsvigtige opkald til alarmcentralen.
Under testen vil der lyde tre signaler:
Varslingssignal: Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder
langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. Varslingssignal gentages: Efter cirka tre minutter
gentages varslingssignalet. Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at
faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.
Krisekommunikation og sirenevarsling
Afprøvningen af sirenerne med fuld lyd sker hvert år den første onsdag i maj. Foruden den årlige test afprøves sirenerne
hver nat året rundt uden lyd.
Asbest på Ådalens skole
I forbindelse med renoveringen af Ådalens skole, Afdeling Nord, er der tidligere fundet asbest i skolens tagkonstruktion.
Det har resulteret i at kommunens rådgivere også har taget prøver ved indgangsdørene og i depotrummet i hallen på
skolen.
Prøverne viste at der også er asbest i loftspladerne i forhallen og i omklædningen i sportshallen.
Det er derfor nødvendigt at lukke hallen for en periode. I første omgang forsegles loftspladerne, og de vil herefter blive
saneret og rengjort. Hallen forventes at kunne benyttes igen i slutningen af næste uge.
Der er taget støvprøver i omkringliggende områder for at afdække om støvet fra pladerne har spredt sig. Det er ikke
tilfældet.
Pladerne vil senere blive udskiftet helt i forbindelse med renoveringen af Ådalens skole. Det er forventningen at det vil
ske i sommerferien.
Det er vigtigt at understrege at asbesten ikke udgør en fare for skolens ansatte og elever, og heller ikke for de
foreningsmedlemmer der benytter hallen eller tidligere har gjort det.
Kommunelægen er også denne gang orienteret om sagen.
Der er skrevet ud til skolens elever, forældre og ansatte på Forældreintra og Personaleintra, ligesom de foreninger der
benytter hallen, også er informeret om sagen.
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11 Billetter til fællessang i handlen
Også i 2015 tager TV2 Charlie rundt i det danske sommerland for at optage de populære udsendelser "Fællessang på
Charlie".
Som tidligere omtalt har Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv valgt også i år - for andet år i træk - at byde
ind på værtskabet for én af optagelserne. Det bliver lørdag den 27. juni, og kommer til at foregå i Slangerup Speedway
Center.
Billetter kan købes nu
Billetterne koster kr. 50,- hvis man køber billetter i forsalg, og kr. 75,- ved indgangen. Børn og unge under 18 år har gratis
adgang.
Forsalget er netop startet hos SuperBrugsen i Slangerup, Slangerup Speedwaycenter, kommunens fire biblioteker,
Turistinformationen i Frederikssund og Borgerservice på Rådhuset.
To show
Billetterne giver både adgang til generalprøverne som starter allerede kl. 14.00, og til de to show der skal optages fra kl.,
18.00.
De medvirkende ved det første show vil være Pernille Højmark, Dieters Lieder samt Martin og Stine. Ved det andet show
medvirker Nadia Stein og Allan Mortensen.
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11 Kæmpe kapsejlads for joller i Frederikssund
Søndag den 17. maj 2015 afholder Juniorsejlcentret sammen med Jægerspris sejlklub en stor kapsejlads for joller.
Stævnet har navnet Haldor Topsøe Cup, og det finder sted lige syd for Frederikssund og Marbæk lystbådehavn.
Haldor Topsøe Cup er det første af i alt fire kredsstævner i år i Isefjordskredsen. Ved stævnet deltager børn og unge, der
sejler i optimistjoller, Zoom 8, Feva, Tera, 405’ere m.m.
Selve kapsejladsen starter kl. 10.00, og foregår i to afdelinger, adskilt af en frokostpause på land.
Der deltager mange børn og unge i de forskellige jolletyper som i dagens løb vil sprede liv og glæde på vandet, på
jollepladsen og de omkringliggende arealer. Foruden de mange børn/unge vil også en masse forældre og søskende fra
forskellige sejlklubber rundt omkring på Sjælland være tilstede for at hjælpe sejlerne.
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Se det fra vandsiden
For tilskuere vil der være mulighed for at komme ud på vandet og se på kapsejladserne fra Dampskibet Skjelskør, som i
dagens anledning vil sejle med passagerer lige uden for kapsejladsområdet.
Billetter købes på Skjelskør. Hvis vejret tillader det vil Skjelskør lægge til ved bro 5 i Frederikssund Lystbådehavn.
Foto:KEJE
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11 600 jagtede Den Hvide Dame
Ethvert slot og enhver herregård har sine spøgelser. Således også Herregårdsmuseet Selsø Slot, hvor Den Hvide Dame
vandrer hvileløst om i sorg.
Om det er sandt eller ej, og hvor hun gemmer sig, forsøgte 600 gæster at få opklaret fredag aften, da de som led i
Kulturens Motionsdag jagtede hende på slottet og i Selsø Kirke, der er slottets nabo.
Aftenens opgave
Det var tredje år i træk at Selsø Slot dannede ramme om begivenheden, og for tredje år i træk blev der sat besøgsrekord.
Heldigvis var Kignæs Radio Sport engageret til at dirigere trafikken.
Jagten startede som de tidligere år uden for slottet. Her bød sognepræst ved Selsø Kirke, Aage Koed Mikkelsen,
velkommen.
Herefter gik jagten ind i og omkring slot og kirke, hvor opgaven lød:
"Vid, at der sker forfærdelige ting på det gamle slot. Den Hvide Dame er set. En genganger, som hjemsøger slottet og
skræmmer alle, der møder hende. Hvorfor går hun igen, og hvem er hun? Endnu har ingen kunnet finde ud af det."

Og jagtet blev hun så, og når familierne ikke var på farten i Jagten på den hvide dame, blev skovturstæpperne rullet ud
og aftensmaden nydt i de flotte omgivelser.
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At Den Hvide Dame findes skulle nu være ganske vist. Jagten sluttede nemlig i Kirken, hvor alle ved selvsyn kunne se at
hun huserede med uhygge og forløsning på en og samme tid.
Kommunens eventkoordinatorelev, Kirstine Balslev, tog imod alle ved målstregen, hvor flere sagde at det havde været et
super arrangement.

- Stemmeningen var høj på den flotte forårsaften, fortæller hun.
På spørgsmålet om hvorfor hun - altså Den Hvide Dame - så går igen, og hvem hun er, svarer Kirstine Balslev:
- Myten lever videre, så det er noget folk selv skal tolke efter deres rundtur.
Foto: KIBAL
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11 Åbent hus på Kulhuse miljøstation
Kom forbi og se nærmere på Frederikssund Kommunes flotte nye miljøstation i Kulhuse.
Den 23. maj 2015 fra kl. 11.00 til 12.00 holder vi åbent hus på den nye miljøstation. Adressen er Gammel Kulhusvej 2,
3630 Jægerspris.

52

Medarbejdere fra kommunens affaldskontor står klar til at svare på spørgsmål om affaldssortering over en hotdog og en
chokolademælk. Det vil også blive muligt at få et kig på det der gemmer sig under jorden på miljøstationen.
De første 150 besøgende kan kvit og frit få en mulepose med hjem.
Den døgnåbne miljøstation repræsenterer en ny tilgang til at indsamle genanvendelige materialer i Frederikssund
Kommune. Den har været i drift siden februar måned, og har indtil videre fungeret over al forventning.
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12 Igen tid til Blå Nat i Jægerspris
Kulturhuset Rejsestalden byder igen op til en forrygende kulturnat i Jægerspris for folk i alle aldre. Det sker fredag den
22. maj 2015 kl. 16-22.
Årets program byder på oplevelser i hele byen. Hovedgaden forvandles til gågade, som aldrig har været større. Den
spærres af fra Vinkelvej til Lejrvej i tidsrummet kl. 15.00 til 22.00.
Alt fra plankerekord til fodvask
Igen i år kan man handle i byens butikker hele aftenen og opleve at mange af butikkerne har gjort noget særligt ud af
denne aften, og der vil foregå spændende ting i alle afkroge af Jægerspris by.
Man kan bl.a. få sine fødder vasket af præsten i Draaby Kirke, deltage i en rundvisning på Møllen eller hos Jægerspris
Amatør Scene. Eller hvad med at besøge byens nye café JØRHS Kaffelab? Man kan besøge Museet på Jægerspris Slot,
som holder ekstraordinært åben til reduceret pris, se Shaolin Kung Fu Klub’s flotte show ved Bentes Blomsterhjørne eller
heppe på Tom Hoel som vil forsøge at slå verdensrekorden i Planke. For blot at nævne få af de mange aktiviteter der kan
opleves i den festramte by.

70 boder ved Dannermarked
Der er traditionen tro Dannermarked med over 70 aktører. Det foregår rundt om Rejsestalden samt på den afspærrede
del af hovedgaden.
Her kan man bl.a. se en udstilling af motorcykler og veteranbiler, besøge Projektvognen fra Frederikssund
Ungdomsskole, møde politikere, besøge diverse informationsboder, vinde et besøg til det hemmelige
viskelædermuseum, møde Jægerspris Netværk og købe en tur i en gammel flot bil, hvor overskuddet går
til Børn, Unge og Sorg.
Musik på scenen
Rejsestalden præsenterer god musik fra scenen, på gårdspladsen og på hovedgaden, hvor Niels Sømand er munter
konferencier. Her kommer Percussionation og Percussion All Stars fra Frederikssund Musikskole, Baunehøj Efterskoles
100 mands kor, det lokale band Velvet Lines og Kenn Lending Blues Band. Som fast indslag overrækkes Rejsestaldens
Kulturstokpris.
Vi lover, at det også bliver en fryd for maven at komme til Blå Nat i 2015, hvor en masse kulinariske oplevelser venter.
Se mere i programmet, der kan downloades fra Kulturhuset Rejsestaldens hjemmeside.
Foto: KEJE
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12 Vil du lave lydavis?
Alle skal have mulighed for friske nyheder fra deres lokale område. Derfor udsender Frederikssund Bibliotekerne hver
uge en lydavis på CD.
Har du en i din familie eller omgangskreds der er blind eller svagtseende, eller måske bare ikke orker at åbne en avis
mere, så er det gratis at modtage lydavisen.
På frivillig basis
Lydavisen produceres af frivillige hver uge, med undtagelse af en sommer- og en juleferie, og udsendes til borgere i
Frederikssund Kommune.
Arbejdsopgaverne er primært indlæsning samt indspilning og kopiering til CD.
Arbejdet med lydavisen foregår hver onsdag formiddag kl. 9.00 til ca. 12.00 på Frederikssund Bibliotek, og man arbejder i
et team på fire til fem personer, hvor hvert team møder hver anden uge. Man er således aldrig alene om opgaven, og
oplæring vil finde sted af nogle af vores dygtige og erfarne frivillige.
Kunne du tænke dig at hjælpe med produktionen af lydavisen, eller vil gerne høre nærmere, så kan du kontakte Merry
Hvass Kruse 47 35 17 29 eller Tine Lindgreen på 47 35 01 43. Du kan også skrive til mkrus@frederikssund.dk
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18 Lukning af Kongensgade i Slangerup
Da de eksisterende fodgængerfelter på Kongensgade i Slangerup som er belagt med SF-sten har mistet deres farve, og
ikke længere er synlige for bilisterne, renoverer Frederikssund Kommune disse.
I forbindelse med dette vil Kongensgade blive lukket for gennemkørende trafik fra mandag den 1. juni til og med onsdag
den 10. juni 2015. Det sker ved indsnævringen ud for nr. 32.

Der vil fortsat være mulighed for bilkørsel på Kongensgade, og man kan komme helt frem til en ejendom, butik eller lign.
Det er således alene gennemkørsel der ikke vil være muligt.
Vejlukningen vil blot finde sted ved arbejdet med fodgængerfelter ved indsnævringen ud for nr. 32. Ved arbejdet med de
tre andre SF-sten belagte fodgængerfelter på Kongensgade vil trafikken blive reguleret ved førsteretskørsel.
I denne periode vil de to busruter 393 og 600S være omlægt. For mere information omkring dette, kontakt venligst Movia.
For mere information er du velkommen til at henvende dig til Frederikssund Kommunes Vej & Trafik afdeling på
vejogtrafik@frederikssund.dk.
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18 Lynkursus i digitalt selvforsvar
Tænker du over, hvem der ved hvad om dig på nettet?
Når Google, Facebook, Twitter og co. lader dig søge, e-maile og holde kontakt er det alt andet end gratis. Du betaler med
dine persondata – også kaldet nutidens olie.
Bibliotekerne og Frederikssund Kommunes afdeling for IKT og Digitalisering inviterer til foredrag med journalist, forfatter
og foredragsholder Pernille Tranberg om dette torsdag den 4. juni kl. 19.00 til 21.30 i Kulturhuset Elværket.
Siden midt 1990’erne har hun talt om samfundsforandringer i kølvandet på internettet og nu sociale medier, og har bl.a.
været reporter på Dagbladet Politiken og chefredaktør på Forbrugerrådets blad TÆNK.
Foredraget giver dig en rundtur i hvad du skal være opmærksom på i din færden på nettet:

Hvorfor bør du passe på din identitet og dit omdømme online - hør hvad konsekvenserne har været for dem, der
ikke passede på?

Hvem holder øje med dig, hvordan og hvorfor?

Hvad sker der med dine persondata - og hvorfor er selv detaljerne interessante?

Hvilke værktøjer kan du bruge for at passe på din digitale identitet?
Efter foredraget kan du få en kop kaffe, og der vil være repræsentanter fra de kommunale IT-cafeer til stede til at vejlede
og svare på spørgsmål.
Deltagelse er gratis, men husk tilmelding via bibliotekernes hjemmeside eller ved henvendelse på dit bibliotek.
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19 Kom til KOL-café
Torsdag den 28. maj kl. 15.30 til 17.30 i kantinen på Nordsjællands Hospital, Frederikssund, Frederikssundsvej 30, 3600
Frederikssund.
At leve og dø med KOL
Antropolog Marie Gade Husted fra Danmarks Lungeforening fortæller om undersøgelsen Palliativ indsats til KOLpatienter; hvilke tilbud får man som KOL-patient, og hvilke tilbud benyttes når sygdommen forværres.
I forlængelse heraf præsenteres projektet Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber, der bygger videre på
de fund man har gjort i undersøgelsen.
Herefter sætter vi fokus på hvad der kan ske i kroppen når sygdommen forværres. Overlæge Martin Døssing vil fortælle
om sygdommens mulige udvikling, og hvilke muligheder for lindring der findes i hospitalsregi – medicinsk og
organisatorisk. Der vil være mulighed for spørgsmål af generel karakter undervejs.
Endelig vil hjemmesygeplejerskerne Karen Marie Madsen og Linda Madsen fra henholdsvis Frederikssund og Halsnæs
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kommuner fortælle om den hjælp og lindring der kan ydes i hjemmet når sygdommen er fremskreden.
I caféen kan du mødes og udveksle erfaringer med andre der er i samme situation, og du kan få gode råd af
ressourcepersonerne på KOL-området.
Kom, og tag din pårørende med
Mødet er åbent for alle interesserede, så kom, og tag gerne en pårørende med. Vi modtager gerne tilmeldinger på 48 29
54 56 eller fysfrs@regionh.dk.
Vel mødt, vi glæder os til at se jer.
KOL-caféerne består af tre årlige arrangementer arrangeret af kommunerne Frederikssund og Halsnæs, Nordsjællands
Hospital og Danmarks Lungeforening.
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19 Oplever du tegn på angst eller depression?
Måske er kurset ”Lær at tackle angst og depression” noget for dig. Første gang er mandag den 24. august 2015.
Du bliver præsenteret for redskaber som kan medvirke til at det er dig, og ikke symptomerne, der styrer dit liv.
Emner som indgår i kurset er blandt andet:

Triggere og advarselssignaler

Forebyggelsesstrategier

Problemløsning

Bedre kommunikation

Fysisk aktivitets betydning for humøret.
Instruktørerne har selv angst og depression tæt inde på livet, og kender til de udfordringer det giver.
Det er gratis at deltage på kurset, der foregår i undervisningslokalet på De tre Ege i Jægerspris. Deltagerne mødes syv
mandage i tidsrummet 10.00 til 12.30.
Få flere oplysninger
Kontakt sundhedskonsulent Kristine Z. Mortensen på kzmor@frederikssund.dk eller 21 13 44 75 eller læs mere på
www.frederikssund.dk/angstogdepression.
Tilmelding er nødvendig
Hvis du ønsker at deltage, skal du kontakte Kristine Z. Mortensen som vil indkalde dig til en visiterende samtale. Den
foregår i uge 33 eller 34.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning.
Det erstatter ikke behandlingsforløb hos læge eller psykolog, men kan ses som et supplement.
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19 Dialogmøde positivt modtaget
I forbindelse med arbejdet med budget 2016 afholdt Byrådet den 18. april et dialogmøde for interesserede.
Formålet var at få borgernes ideer og forslag til effektiviseringer af den kommunale løsning af opgaver.
Omkring 50 borgere og 11 byrådsmedlemmer deltog i mødet, og alle har efterfølgende haft mulighed for at svare på et
kort evalueringsskema. I alt har 35 deltagere svaret.
Langt de fleste af deltagerne har svaret positivt eller meget positivt på spørgsmålet om den samlede vurdering af mødet.
Stort set alle deltagerne vurderer at placeringen i små grupper, samt gruppearbejdet med at udvikle ideer i løbet af
dagen, fungerede meget godt eller godt.
Stort set alle deltagerne har også givet til kende at de kunne tænke sig at deltage i et lignende møde om budget en
anden gang.
Borgmester John Schmidt Andersen udtaler: - Deltagernes overordnede vurdering af dialogmødet er meget positiv. Det
er et godt udgangspunkt for arbejdet med yderligere borgerinddragelse i de kommende års budgetprocesser. Selvfølgelig
er der behov for justeringer når vi forsøger os med nye tiltag, men Byrådets ønske om en tidlig dialog og
borgerinddragelse er lykkedes.
Se den samlede vurdering af dialogmødet den 18. april 2016
Se nyhed om dialogmødet den 18. april 2015
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22 Anerkendt quilter udstiller på Tolleruphøj
Velkommen til fernisering den 26. maj kl. 12.30 på Tolleruphøj, Roskildevej 160A, 3600 Frederikssund.
Det er kun få år siden den 83 årige quilter Else Mikkelsen lagde nål og tråd fra sig. Nu glæder hun sig til at udstille 66
smukke værker som hun har brugt stor energi på at samle fra private ejere og egne gemmer.
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Fra barnsben har håndarbejde været en del af hendes hverdag. Hun blev uddannet som tilskærer/direktrice, og åbnede
egen systue da hun i 1965 flyttede til Frederikssund med mand og børn.
I starten af 70'erne kom patchwork ind i billedet. Else har deltaget på et utal af kurser i Danmark og i udlandet, og blev
snart en anset quilter. Hun har deltaget i konkurrencer i ind- og udland og har vundet flere priser. Igennem en lang
årrække har Else Mikkelsen selv undervist i quiltning, og hun er kendt som en inspirerende underviser der arbejder med
mange forskellige teknikker.
I dag bor Else Mikkelsen på Tolleruphøj hvor de udstillede værker kan ses i Tolleruphøjs café, på receptionsgangen og i
hallen. Alle er velkomne til at kigge forbi.
Foto: KAARS
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22 Blå Nat med verdensrekord
Der er helt sikkert blevet skævet til vejrudsigten for Jægerspris den sidste uge for Blå Nat er bare ikke det samme i
regnvejr.
Heldigvis viste vejrguderne sig for første gang i en uges tid fra sin nådige side, og kastede masser sol og lidt forårsvarme
ned over byen fredag, da den årlige kulturnat løb af stablen. Men kan næsten fristes til at hævde at pinsesolen dansede
et par dage for tidligt.
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Her kunne man både opleve et nyt forsøg på at sætte verdensrekord i at ligge i planke, få vasket sine fødder af
sognepræsten, se Jægerspris Mølle indefra, og naturligvis overvære årets kulturstok blive overrakt på scenen ved
Kulturhuset Rejsestalden.
160 år gammel mølle
De fleste har nok kørt forbi den og betragtet den – Jægerspris Mølle, som ligger der på sin markante placering på toppen
af byen. Måske har du også gået en tur rundt om den? Men ligesom jeg selv har de færreste nok været inde og se den.
Som led i Blå Nat holdt møllelavet åbent hus, og bød indenfor i den 160 år gamle mølle, der var i drift de første 99 år, fra
den stod færdig i 1855 og indtil 1954.
Møllen er en stor såkaldt Hollandsk mølle, der er opført af Kong Frederik den VII. Den har et vingefang på 24,7 meter og
var fæstemølle under Jægerspris Slot. Med til møllen hørte et bageri på Møllegården som fungerede frem til 1964.
Selve gården blev revet ned i 1976, men møllen selv blev restaureret i årene fra 1966 til 1969, og har siden fungeret som
museumsmølle, ejet af først Jægerspris og siden Frederikssund Kommune.
Møllen drives i dag af Jægerspris Møllelav som en gruppe frivillige, lokale borgere. Én af dem er SvendAage som viste
rundt i møllen fredag eftermiddag.
Han fortæller blandt andet at det har knebet lidt med at få folk der interesserer sig for at drive og vedligeholde møllen.
Men efter man sidste år valgte at stifte møllelavet så er der kommet 13-15 nye til. Så ambitionen er at få møllen fuldt
funktionsdygtig i år, så den kan komme til at male korn nogle gange i løbet af sommeren.
Læs mere om møllen på dens hjemmeside.
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Åben mølle
Ud over ved Blå Nat kan man fra den lørdag den 20. juni 2015 til den 8. august 2015 besøge møllen fra kl. 13.00 til 16.00
hver lørdag. Entréen er 20 kroner for voksne.
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Kulturstok
Et af de faste indslag ved Blå Nat er overrækkelsen af årets Kulturstokpris til en person der har gjort noget særligt for det
lokale kulturliv i Jægerspris.
Årets pris blev overrakt af tidl. borgmester Ole Find Jensen, Hardy Hansen, Ruth Rasmussen og Niels Sømand, og blev
givet til Anja Boe Manley der til daglig er leder af Kulturhuset Rejsestalden.

Ole Find Jensen motiverede blandt andet prisen med at Anja Boe Manley i den grad har udvidet og udviklet
Rejsestaldens muligheder og aktiviteter:
- Det er fantastisk at se hvor meget der sker og hvor omfattende et program der er. Se blot på Rejsestaldens
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kulturprogram. Det sker jo ikke af sig selv. Det sker fordi vi oplever en ledelser der er med til at understøtte det frivillige
arbejde, og som sikrer at kreativitet, visioner, foretagsomhed og igangsættelse af nye aktiviteter er i højsædet.
- Det synes jeg at Anja som leder skal have en stor tak for.

Det var en meget overrasket kulturhusleder der modtog prisen og takkede for den:
- Jeg må nok sige at jeg er blevet taget med bukserne nede. Tusind tak for prisen alle sammen.
- Det er en stor fornøjelse for mig at være her i Rejsestalden. Det er en stor opgave at løfte, og det gør man jo ikke alene,
så jeg vil gerne takke de 40 frivillige i vores staldfolk. Uden dem, så kan vi ikke lave alt det her.
Verdensrekord i planke
Årets kulturnat bød som sagt også på nyt verdensrekordforsøg i at ligge i planke. Det stod Tom Hoel for. Han lykkedes
med det samme forehavende sidste år i Frederikssund, hvor han den 13. juni lå i planke i tre timer og otte minutter, men
ganske kort efter blev frarøvet rekorden igen af kineseren Mao Weidon der klarede fire timer og 26 minutter.
Målet fredag var derfor fire timer og 30 minutter for Tom Hoel.

Det nåede han ikke helt, men en ny verdensrekord blev det alligevel til. Rekordforsøget startede kl. 16.03 og sluttede
præcis fire timer og 28 minutter senere, så han satte ny rekord ved at holde ud to minutter længere end Mao Weidon.
Ingen Blå Nat uden biludstilling Vi slutter af med et luftfoto af biludstillingen foran Jægerspris Amatør Scene (JAS). Den
er efterhånden blevet en tradition, og i år var der ekstra mange biler med, hvorfor den var flyttet fra parkeringspladsen
ved Rejsestalden til Møllevej i stedet.
Det var man ikke kede af i JAS, for det trak iflg. teatrets formand, Per Gottlieb, mange mennesker op i gaden og ind i
teatret, hvor man ud over at sælge kaffe, hjemmebag og billetter til sæsonens teaterforestillinger, også havde salg af
patchwork.
Foto: KEJE
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25 Stor interesse for ny miljøstation
Bevæbnet med muleposer og ristede pølser stod kommunens affaldskontor lørdag formiddag klar til at svare på
spørgsmål om kommunens første døgnåbne miljøstation i Kulhuse.
Det tilbud valgte mange lokale borgere at tage imod, så de 150 medbragte muleposer fik hurtigt ben at gå på.
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Miljøstationen er da også den første af sin art i kommunen, og den er blevet taget vel imod af beboerne i Kulhuseområdet siden den åbnede i februar.
11 affaldstyper
Tanken bag miljøstationen er at det skal være let at sortere sit affald, og samtidig skal det være let at komme af med det
lokalt, så mest muligt affald bliver genbrugt, og miljøet dermed skånes.
Den nye miljæstation tager imod 11 forskellige affaldstyper:

Aluminiumsdåser

Batterier

Elpærer

Glas

Metal

Pap

Papir

Plast

Porcelæn

Småt brændbart

Småt elektronik
Større affald og fx haveaffald skal stadig afleveres på én af kommunens genbrugspladser i Skibby, Jægerspris eller
Frederikssund.

Det meste sker under jorden
Faktisk syner den nye miljøstation ikke af meget, hvilket da også pirrede lidt til nysgerrigheden hos flere af de fremmødte.
Men det er der en god forklaring på.
Det meste sker nemlig under jorden, hvor der er plads til fem kubikmeter affald som ligger beskyttet og køligt. Når en
beholder så er fuld kommer der en lastbil og hejser beholderen op for at tømme den store sæk der gemmer sig i jorden.
Herefter køres affaldet til genanvendelse.
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Første - men måske ikke sidste - af sin art
Som sagt er der tale om kommunens første miljøstation. Tanken er dog at erfaringerne fra stationen her skal danne
baggrund for udviklingen af affaldshånteringen i kommunen - og måske også indretningen af yderligere miljøstationer.
Foto: KEJE
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26 Første spadestik i Vinge
Humøret var højt, og stemningen var forventningsfuld. Der var bobler i glassene og smukke kager fra Cakes by L i
Skibby. Cirka 70 borgere og andre interesserede var dukket op til første spadestik i Deltakvarteret. Muligheden for at
prøve en Bobcat (minigraver) gav også anledning til smil hos børn og barnlige sjæle.

Men intet første spadestik uden spader i jorden. Borgmester John Schmidt Andersen (V) fik ikke æren alene, men fik
assistance af blandt andre tidligere borgmester Ole Find Jensen (A), formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning
(A) samt både nuværende og kommende beboere i den nye by, for Vinge er jo ikke bare politikernes projekt - det er hele
Frederikssund kommunes.
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Borgmester John Smidt Andersen tager første spadestik sammen med både borgere, embedsmænd og politikere
- Jeg ved godt der har været lidt skepsis. Bliver Vinge mon til noget? Til det kan jeg kun sige: Ja! – Vinge bliver til noget.
Nu går vi i gang, lød det fra John Schmidt Andersen inden spaderne blev stukket i jorden, og der blev taget hul på Vinge.

Vinge er det arealmæssigt største byudviklingsområde i Danmark. Borgmesteren påpegede i sin tale at Vinge har
betydning for hele Frederikssund kommune:
- Vi kan få erfaringer og bruge Vinge som et testcenter for løsninger der senere kan bruges i hele Frederikssund
Kommune. De løsninger vi prøver af i Vinge skal pege i retning af bæredygtighed og optimering, så hele kommunen på
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sigt kan få glæde af det.

Centrum og station næste år
Deltakvarteret er det første boligområde i Vinge. Der er en markant interesse for at bygge hus i Deltakvarteret. Selv om
salget først går i gang 16. august, er der allerede solgt tre ud af fire forkøbsretter til grunde i kvarteret. Det forventes at
første spadestik til Vinge Centrum og Station tages næste år.
Foto: KEJE
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28 Reglerne overholdt
På foranledning af sag rejst i Byrådet af Pelle Andersen-Harild (Ø), har Økonomiudvalget behandlet sagen om hvorvidt
spillereglerne for ansættelse af ny skoleleder på Skolen Ved Kæret er blevet overholdt.
Økonomiudvalget havde til grund for behandlingen indhentet svar fra Undervisningsministeriet i den pågældende sag.
Undervisningsministeriet oplyser i sit svar at driften af folkeskolen er en kommunal opgave, og at ministeriet derfor ikke
kan gå ind i den konkrete sag. Ministeriet udtaler dog vejledende, at reglerne i folkeskoleloven § 40, stk. 6 sammenholdt
med § 44, stk. 7 om høring af skolebestyrelser i forbindelse med ansættelser, ikke gælder i tilfælde af uansøgt flytning af
ledere og lærere mellem skolerne i kommunen.
I den konkrete sag har Skolen ved Kæret netop ikke ansat en ny leder. Der er sket en uansøgt flytning af en allerede
ansat leder inden for skolevæsnet i forbindelse med ændringen af skolestrukturen.
Økonomiudvalget konstaterede på den baggrund og i fuld enighed, at Frederikssund Kommune således har overholdt
gældende regler og praksis på området.
Det er naturligvis tilfredsstillende at kunne konstatere, at der ikke er begået nogen fodfejl i den pågældende sag. Jeg
forstår godt bestyrelsens ønske om høring, men man skal huske på, at vi netop har været gennem en meget omfattende
omstrukturering af det samlede skolevæsen. En omstrukturering der udover ændringen fra 14 til 6 skoler, også indebar at
56 ledere i skolevæsenet blev lederevalueret og genplaceret i nye stillinger. Det har ikke været nogen let proces for de
berørte ledere, og vi vægtede altså hensynet til dem meget højt i processen, udtaler Borgmester John Schmidt Andersen.
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IT-caféer i juni 2015
I juni måned udbyder Frederikssund Bibliotekerne og kommunens Borgerservice seks IT-caféer hvor du kan få hjælp med
Digital Post, Nem-ID samt helt almindelige IT spørgsmål.
Der er åbent i IT-Caféen i bibliotekssalonen på Gågaden i Frederikssund mellem kl. 10.00 og 12.00 på følgende dage:

Tirsdag den 2. juni

Tirsdag den 9. juni

Tirsdag den 16. juni
Også på de tre lokalbiblioteker er der IT-caféer i maj med åbent mellem kl. 10.00 og 12.00 på flg. dage:

Mandag den 1. juni i Jægerspris

Torsdag den 4. juni i Skibby

Mandag den 15. juni i Slangerup
Alle dage og steder står borgerservice og personale fra biblioteket parat til at hjælpe dig med Digital Post, Nem-ID samt
helt almindelige IT spørgsmål om computere, tablets, smartphones og med hjælp og vejledning til bibliotekets øvrige
tilbud.
Tirsdag den 16. juni er sidste IT-café inden sommerferien.
Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig.
Kommunikation
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Sommeraktiviteter 2015
Sommerferien nærmer sig så småt - og hvorfor ikke bruge den til at gøre brug af nogle af kommunens mange
fritidsmuligheder?
For at skabe et overblik er kataloget med årets sommeraktiviteter for børn og unge på gaden igen, og pt. ved at blive
omdelt på alle kommunens skoler.
Formålet med sommeraktiviteterne er at sikre at børn i alderen 9 til 13 år får mulighed for nye oplevelser indenfor idræt,
kultur og fritidsliv i sommerferien, samt at højne interessen for foreningsaktiviteter og fritidstilbud i Frederikssund
kommune, siger formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard.
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Der er i alt 14 kulturinstitutioner og foreninger der har budt ind med aktiviteter hvoraf noget er gratis og andre koster lidt.
Tilmelding og betaling foregår direkte til arrangøren.
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Vinderne af 6. klassernes cyklistprøve kåres
Vinderne af årets cyklistprøver er fundet, og præmieoverrækkelsen finder sted torsdag den 4. juni kl. 13.00 på Torvet i
Frederikssund. Præmierne overrækkes af formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A).

Frederikssund Kommune har hvert år en række aktiviteter der skal forbedre trafiksikkerheden for kommunens skolebørn.
Igen i år har der været afholdt fælles cyklistprøver for kommunens 6. klasser i Frederikssund, i Skibby og i Slangerup.
Cyklistprøven består af en cirka fem km lang rute som eleverne bliver sendt ud på enkeltvis. Før eleverne bliver sendt ud
på ruten tjekker politiet at cyklerne levede op til lovens krav om reflekser, bremser, ringeklokke mv.
På ruten bliver elevernes viden om færdselsreglerne testet, og politihjemmeværnet noterer eventuelle fejl. Derudover
gennemfører eleverne en teoriprøve på skolen.
Klasserne bliver målt på den samlede pointhøst i teoriprøve og praktisk prøve, deltagelse og antal godkendte cykler.
2015 6
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Musikskolen giver koncerter
To gange i den kommende uge giver Musikskolen koncert i Kulturhuset Elværket.
Sommerkoncert 6. juni
Fire timers musik er der i vente, når Musikskolen på lørdag d. 6. juni holder årets store Sommerkoncert.
Faktisk er der tale om fire koncerter, hvor den første starter kl. 14 i salen i Kulturhuset Elværket. Derpå følger en koncert i
teltet som i dagens anledning er opstillet på P-pladsen foran huset. Den tredje koncerter finder sted i Frederikssund
Kirke, og til sidst er der endnu en koncert i teltet.
Ved koncerterne får man præsenteret hele Musikskolens store palet af sammenspil. Alle kor, orkestre, Rytmusik-hold,
ensembler og bands spiller op og underholder.
Der vil også være mulighed for at høre et par af de viderekomne og meget talentfulde elever som solister.
Under koncerterne i teltet er der mulighed for at gå fra og til som publikum, mens dørene lukkes under koncerterne i
salen og i kirken.
Der er gratis entré og Musikskolens Støtteforening sælger lækker hjemmelavet mad, kaffe og kage til yderst favorable
priser.
T drops and Friends
Tirsdag den 9. juni kl. 19.00 er det T drops and Friends der optræder i Kulturhuset Elværket.
Performancekoret T drops består af piger mellem 12 og 20 år der arbejder seriøst med at blive gode sangere og
performere.
Denne aften inviterer de til en lille forestilling hvor de også har inviteret venner - i år Musikskolens Pigekor, Musikskolens
Jazzband og klavereleven Emma Borre.
Alle venner medvirker i forestillingen både alene og sammen med koret.
Musikken er alsidig, og spænder over danske sange, klassiske stykker, Beatles og jazz til gode pophits!
Forestillingen varer en lille time, og koster 25 kroner at overvære. Billetter købes ved indgangen.
Kom i god tid - der er en gratis forfriskning og snacks før koncerten.
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Nye skolebestyrelser valgt
Byrådets besluttede i februar måned at ændre skolestrukturen i Frederikssund Kommune med virkning fra 1. august
2015.
Som led i den nye skolestruktur har der været holdt valg til nye skolebestyrelser på fem af kommunens distriktsskoler.
Det drejer sig om:

2Distrikt Slangerup (Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen)

Distrikt Jægerspris (Jægerspris Skole inkl. Gyldenstenskolens afdelinger: Hanghøj, Bakketoppen og Svinget)

Distrikt Skibby (Marbækskolen, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen)

Distrikt Frederikssund Nord (Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkebyskolen)

Specialskolen (Skolen ved Kæret og afdeling Kølholm på Gyldenstenskolen).
Skolebestyrelsen ved Ådalens Skole fortsætter uændret valgperioden ud, da skolen ikke er blevet ændret som følge af
skolestrukturen.
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De nye skolebestyrelser er valgt for valgperioden til og med 31. juli 2018, og i alle skoledistrikter var der fredsvalg.
Se oversigt over de nye skolebestyrelser.
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Historisk Vingesus i ny by
I forbindelse med etableringen af S-togsstationen i centrum af Vinge har arkæologer fra Roskilde Museum afdækket
resterne af et 46 meter langt og syv meter bredt hus fra bondestenalderen.

Iflg. museumsinspektør og arkæolog Palle Østergaard Sørensen fra Roskilde Museum er huset et såkaldt to-skibet
langhus, og kan ud fra sin størrelse og grundform dateres til slutningen af bondestenalderen cirka 2.000 f.Kr.
- Langhuset ved Vinge er udsædvanlig velbevaret, og hører til blandt de absolut største huse fra Nordeuropas
bondestenalder. Langhuset har sandsynligvis været beboet af en lokal stormand, fortæller Palle Østergaard Sørensen.
Udgravningerne i området har ligeledes afsløret resterne af en godt 400 meter lang og to meter bred grøft fra den første
del af jernalderen (ca. 500-0 f.Kr.), samt flere mindre huse fra samme periode
2015 6
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Stor succes med anbringelsen af unge misbrugere
Frederikssund Kommune har i gennem en årrække haft stor succes med at anbringe hårdt belastede stofmisbrugere på
et skibsprojekt i Caribien. Ud af 12 unge har ni efterfølgende gennemført en 9. klasses afgangseksamen og af dem er de
syv i dag i gang med en ungdomsuddannelse. Én afslutter 8. klasse til sommer og har taget en 9. klasses prøveeksamen
med et godt resultat, og én er netop startet på forløbet.
Der er i dag en lang række af forskellige anbringelsestilbud til unge stofmisbrugere, og som kommune er vi naturligvis
nødt til at se på pris og kvalitet af de forskellige tilbud. Når vi taler om de tolv unge der har været på opholdet i Caribien,
er der tale om meget hårdt belastede unge som kan være meget svære at hjælpe, fortæller kommunens familiechef
Flemming Olsen.
- Caribien kan godt lyde som et eksotisk ophold, men her er det vigtigt at understrege at der på ingen måde er tale om
ferie. Der er tale om et ophold hvor de unge skal afruses, og hvor der skal arbejdes fokuseret på at de ikke får tilbagefald.
Der stilles krav til de unge hver dag som naturligvis er afmålt i forhold til deres fysiske og mentale tilstand. Ombord er
også en lærer, så de som en start på det videre forløb kan afslutte deres 9. klasses eksamen når de kommer hjem til
Danmark. Derfor er der obligatorisk skoleundervisning hver dag.
- Vi har bl.a. valgt det pågældende tilbud for at sikre at de unge kan komme væk fra misbrugsmiljøet og uden mulighed
for kontakt til miljøet. Vi taler om unge der måske også er havnet i kriminalitet, såsom salg af narko, tyverier, småindbrud
og begyndende banderelationer, forklarer Flemming Olsen.
Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen (V) er ikke i tvivl om den politiske beslutning om at investerer i de
unges fremtid.
- Jeg bakker fuldstændig op omkring det tilbud vi i visse tilfælde vælger at give nogle af de hårdeste misbrugere i
kommunen. Hver enkelt ung er en ressource, og der kan være mange årsager til at man kommer på afveje. Her er der
tale om unge der for alvor er kommet ud på et sidespor, og derfor kræver det også noget særligt at få dem tilbage på
rette spor. Rent økonomisk er det i øvrigt et tilbud der sagtens kan matche andre anbringelsesformer. Det er fornuftig
brug af offentlige midler, udtaler borgmester John Schmidt Andersen.
I forbindelse med opholdet på skibet er der helt klare regler for, hvad man må og ikke må. Derfor er der også opsyn med
de unge. Der er under opholdet tæt kontakt med de unge og der tages stikprøver ind imellem. Bliver de unge taget i at
have indtaget hash eller andet, er der max to advarsler, hvorefter de bliver sendt hjem. Der er tale om hårde misbrugere,
og i de tilfælde hvor de er blevet taget i f.eks. indtagelse af hash er kommunen orienteret, og er i dialog med skibets
kaptajn.
Den Maritime Base er et behandlingssted der er godkendt af Holbæk Kommune og af Socialtilsynet i Region
Hovedstaden og derfor opfylder kravene til et professionelt behandlingssted. Frederikssund Kommune har brugt tilbuddet
gennem seks år og agter at fortsætte samarbejdet så længe resultaterne lever op til forventningerne. Prisen pr. unge er
godt 63.000 kroner om måneden, og ligger en smule under hvad det koster at anbringe unge på tilsvarende steder i
Danmark.
Kommunikation
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Penge, diplomer og is til bedste cyklister
Frederikssund Kommune har hvert år en række aktiviteter der skal forbedre trafiksikkerheden for kommunens skolebørn.
Én af dem er cyklistprøven for kommunens sjetteklasser.
Prøven består af en cirka fem km lang rute som eleverne bliver sendt ud på enkeltvis. Før eleverne bliver sendt ud på
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ruten tjekker Politiet at cyklerne lever op til lovens krav om reflekser, bremser, ringeklokke mv.
Handler også om sammenhold
Torsdag den 4. juni kl. 13 var det blevet tid til at kåre og præmiere de tre klasser som har klaret sig bedst i prøven. Det
skete på Torvet i Frederikssund, der var tæt pakket af skolebørn - men cykler var der til gengæld ikke mange af.
Selve præmieoverrækkelsen stod formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A) for, sammen med Henrik Jensen
fra Nordsjællands Politi.

- Jeg ved, at når I har været i gang med den her cyklistprøve, så er det både for at lære det med at kunne cykle ordentligt
og give de rigtige tegn - men også for at tjekke at cyklerne er i orden så der er det udstyr på som der skal være. Det ved
jeg Henrik fra Politiet har tjekket sammen med en masse hjælpere, og givet point for, sagde udvalgsformanden, og
fortsatte:
- Jeg ved også at det handler om sammenhold, og at man bakker hindanden op og lærer færdselsreglerne.
- Det er tredje år vi er i gang med cyklistprøverne, og det er rigtig vigtigt, for så får vi snakket om hvad det vil sige at
være en god cyklist. Og så håber jeg at I også husker det. Tag de gode vaner med jer.
Præmier til de tre bedste
Efter de indledende ord var der diplomer og check til de tre klasser der havde klaret sig bedst. De var alle fra
Frederikssund Private Realskole i år.
Tredjepræmien på 1.000 kr. gik til 6. C, andenpræmien på 3.000 kr. til 6. B og førstepræmien på 5.000 kr. løb 6. A med.
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Efter præmieoverrækkelsen uddelte Henrik Jensen fra Nordsjællands Politi diplomer til alle eleverne, og så var der is til
alle i det pragtfulde solskinsvejr.
Foto: KEJE
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Nyt tag på Selsø Slot indviet
Herregårdsmuseet Selsø Slot ved Skibby er oprindelig opført i 1576 af Jakob Ulfeldt i hollandsk renæssance. 170 år
senere blev det ombygget af Christian Ludvig von Plessen, hvilket indebar at alle de oprindelige
renæssanceudsmykninger såsom trappetårnet midt på facaden og de svungne sandstensgavle blev fjernet.
Slottet blev forladt i 1829, og henstod i forfald indtil 1972 hvor en restaurering blev iværksat, og siden 1973 er der ad hoc
foretaget små og store restaureringer som midlerne nu har rakt til.
Husets tag var imidlertid godt medtaget efter angreb af råd og hussvamp som følge af utætheder i taget, og en udbedring
var bydende nødvendig hvis huset skulle reddes.
13,5 millioner fra A.P. Møller Fonden
Derfor faldt A.P. Møller Fondens donation i foråret 2014 på 13,5 mio. kr. til netop tag og fag på - om man så må sige - et
tørt sted. Ud over nyt tag bruges en del af pengene også på en formidlingsplan for Selsø Slot som museumsleder Louise
Sebro har udarbejdet, og som tematisk lægger an på herregårdsliv anno 1730-1830.
Søndag den 7. juni 2015 kunne museumsleder Louise Sebro og borgmester John Schmidt Andersen (V) indvi det nye
tag, som arkitekt Søren Lundqvist har ledet restaureringen af.
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I sin velkomst glædede Louise Sebro sig over at der var kommer så mange mennesker, og takkede A.P. Møllers Fond for
den fantastiske bevilling der har muliggjort restaureringen:
- Fondens midler sikrede at vi kunne få et nyt tag her på Selsø, men også at vi kan komme i gang med at indrette vores
portbygning til bedre publikumsfaciliteter og faciliteter for museets daglige drift. Det er det næste projekt vi går i gang med
inden længe.
- Selve restaureringen af taget har været en utroligt spændende proces, som er foregået under ledelse af arkitekt Søren
Lundqvist. Han giver et par rundvisninger, og kan fortælle alt om restaureringen. Og for fremtiden vil det være sådan at
man som en del af rundturen på museet kan komme op på loftet og se taget. Så der sker virkelig noget nyt her på
museet.
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Central del af lokalt kulturliv
Borgmester John Schmidt Andersen glædede sig over at være til stede i de smukke omgivelser, og tænkte lidt tilbage til
han var på besøg for en del år siden hvor det hele stadig lidt lignede et hønsehus - hvad det var en del år før
restaureringen blev påbegyndt.
- Så det er et levende bevis på hvor langt I er nået, og hvor fantastisk her er blevet. Men det er også et flot bevis på den
dygtighed der bliver lagt i arbejdet, og i at søge fonde og donationer - hvad enten slottet skal renoveres eller historien om
det skal formidles.
- Vi er fra kommunens side stolte over og taknemmelige for den indsats i yder herude. I gør hvad man kan for at holde liv
i slottet til gavn for både kommunens borgere og turismen. Og slottet er en central del af kommunens kulturliv.
- Også en stor tak til Selsø Slots venneforening der er med til at gøre en stor indsats for at skabe oplevelser på og
omkring slottet. Det falder også fint i tråd med vores nye turismestrategi, der satser på at skabe oplevelser for danske og
svenske familier som søger aktive oplevelser med udgangspunkt i kulturen og naturen.
Efter talerne fik alle de fremmødte som lovet adgang til ved selvsyn at betragte det nye tegltag og den renoverede
tagkunstruktion på tætteste hold fra slottets loft, mens arkitekt Søren Lundqvist svarede på folks spørgsmål, og selv
berettede om tidens byggeskik i 1600-tallet.
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En anden nyskabelse på slottet er det arbejdende køkken i slotskælderen. Her huserer kokken Elisabeth Holm Nielsen
resten af sommeren, hvor hun vil frembringe retter fra en svunden tid - i dag stod den på æblebudding, der skal simre
over åben ild i små to timer. Så smagsprøver blev det ikke til i dag, men lækkert så det ud - og det duftede også sådan.
Foto: KEJE
Kom på guidede ture i Nationalpark Skjoldungernes Land
Søndag den 21. juni 2015 inviterer Nationalparkprojekt Skjoldungelandet sammen med Roskilde, Lejre og Frederikssund
Kommune til ’Midsommer i nationalparken’.
Denne dag kan man komme på en række guidede ture i vores nye nationalpark – enten med bus, vikingeskib, på
mountainbike eller i vandrestøvlerne.
Nationalpark Skjoldungernes Land blev i marts 2015 indviet af Kronprins Frederik.
Nationalparken byder på en enestående kombination af særlige danske landskabs- og naturværdier samt kulturhistorie
og oldtidsminder. Nationalparkens bestyrelse er på plads, men før egentlige udviklings- og formidlingsprojekter kan
igangsættes, skal der etableres et sekretariat.
Mens vi venter, vil Nationalparkprojekt Skjoldungelandet samt Lejre, Frederikssund og Roskilde kommuner gerne invitere
interesserede borgere på en række guidede midsommerture i landskabet søndag den 21. juni 2015.
- Vi oplever en stor nysgerrighed og interesse for vores nye nationalpark fra borgerne i de tre kommuner. Vi håber derfor
at disse guidede ture kan være med til at give overblik og indblik i alle de muligheder og oplevelser, som Nationalpark
Skjoldungernes Land byder på, udtaler Lars Vedsmand, formand for nationalparkens bestyrelse.
Man kan vælge mellem magelige sightseeingture med bus, udfordrende trekking- og cykelture samt smukke sejladser
med vikingeskib. Alle guidede ture koster 150 kr. og inkluderer, ud over transport og guider, forfriskninger og lækre lokale
smagsprøver fra nationalparken.
Læs om turene og tilmelding på www.nationalparkskjoldungernesland.dk.
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16 Ny direktør for fælles beredskab
Kim Lintrup, nuværende beredskabschef for Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab, bliver
beredskabsdirektør for det kommende fælles beredskab for de seks kommuner i den vestlige del af Nordsjælland:
Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Egedal, Furesø og Frederikssund.
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Den kommende beredskabsdirektør har 25 års erfaring fra beredskabsområdet, heraf 18 år som chef i kommunale
beredskaber, og har i den periode været leder af flere sammenlægningsprocesser indenfor beredskabet. Senest var han i
2009 leder af sammenlægningen og etableringen af §60-selskabet Frederikssund-Halsnæs Brand- og
Redningsberedskab.
Kim Lintrup er oprindeligt uddannet som linjeofficer ved Beredskabsstyrelsens Befalingsmandsskole, og har siden
fungeret som leder, vicebrandchef og beredskabschef indenfor beredskabsområdet. Kim har løbende videreuddannet sig,
blandt andet har han senest gennemført en Master i Offentlig Ledelse i 2012.
Borgmestrene i de seks kommuner er glade for valget af den nye direktør og udtaler samstemmende:
- Kim Lintrup har en stærk faglig og ledelsesmæssig ballast, og har samtidig et godt kendskab til de nuværende
beredskaber i kraft af sin rolle som beredskabschef og medspiller i sammenlægningsprocessen. Derfor er vi overbeviste
om at Kim vil kunne løfte opgaven med at få opbygget et stærk fagligt, professionelt og effektivt beredskab, der kan
skabe tryghed og sikkerhed for borgerne.
Den nye direktør tiltræder stillingen 1. august 2015, og skal frem til 1. januar, hvor det nye selskab etableres, stå i
spidsen for forberedelsen af fusionen af de seks kommuners beredskaber. Fra 1. januar 2016 bliver Kim Lintrup officiel
direktør for det fælles beredskab.
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16 Tomilesten er vendt hjem
Det er ikke en sag man lige flytter rundt på, sådan en tomilesten. Den er af bornholmsk granit, vejer godt til, og har 161 år
på bagen.
Alligevel har den været væk fra sin plads de sidste 95 år. Så længe siden er det at tomilestenen ved Roskildevej 6 i
Slangerup blev taget ned og henstillet på amtets materielgård. At man da begyndte at fjerne stenene skyldtes at
kilometer systemet var blevet indført i 1907.
Der var i alt opstillet 21 hel- og halvmilesten af samme type som stenen i Slangerup. De blev alle hugget af det
bornholmske firma Rønne og Bistrup, og opstillet i årene 1853 og 1854.
Af de 21 sten står de 12 på deres oprindelige plads, syv står andetsteds og to er helt væk. Og nu er stenen i Slangerup
altså også tilbage på plads igen. Iflg. formand for Historisk Forening i Slangerup, Jens Lindgreen, så er det ikke mange
centimeter fra den oprindelige placering den står nu.
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- Og det kan vi takke John Leth Jakobsen som bor i huset på Roskildevej 6 for. Han har nemlig givet kommunen lov at
opstille stenen i fortovskanten inde på sin grund, og har foræret et stykke matrikel til formålet. Det er vi rigtig glade for,
sagde borgmester John Schmidt Andersen (V) blandt andet i sin korte tale.
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- Jeg ved ikke helt hvem der har fundet stenen på amtets materielgård i Hillerød, men nu er den i hvert fald kommet hjem,
og det er et rigtig godt initiativ at den vender hjem, så vi også har den at fryde os over, sagde borgmesteren før han
afslørede den nyopstillede og renoverede sten.
Foto: KEJE
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17 Sommerbogen 2015
Selv om det er sol og sommer kan det være helt rart at smutte ind i skyggen på dit lokale bibliotek efter nye gode
oplevelser.
Fra den 19. juni og hele sommerferien kan alle skolebørn fra 0.- 10. klasse deltage i Sommerbogen 2015. Sommerferien
for skolebørn er dejligt lang. Men især for nybegyndere i læsningens kunst samt for usikre læsere er 6 uger længe nok til,
at det lærte kan går i glemmebogen, hvis det ikke holdes ved lige. Derfor inviterer de lokale børnebiblioteker i Skibby,
Slangerup, Jægerspris og Frederikssund samt Pallesgavebod.dk alle børn i 1. - 10. klasse til at deltage i Sommerbogen.
Det er sjov sommerunderholdning og reglerne er enkle.
Reglerne er enkle

Anmeldelsesfolderen til Sommerbogen kan du få på alle Frederikssund Bibliotekerne.

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

Skrive kort, hvad de handler om, og hvad du synes om dem. Du kan også optage en anmeldelse på din mobiltelefon
eller tablet eller skrive anmeldelsen på biblioteket.

Når du har lavet tre anmeldelser, får du en bog i præmie af biblioteket.

Du kan deltage én gang.

Du kan også deltage via hjemmesiden Palles Gavebod og komme og vise os dine læsebeviser. Sommerbogen varer
til 22. august, så alle kan nå at være med selv om du skal på ferie.
Sommerbogssæsonen afsluttes med besøg af en kendt og god forfatter.
Børnebogsforfatter Mette Finderup kommer til Frederikssund
Sommerbogen afsluttes i år med et forfatterarrangement med Mette Finderup i Kulturhuset Elværket lørdag den. 29.
august kl. 10.30 til 12.00.
Mette Finderup har skrevet et væld af gode børnebøger, blandt andet serierne om Emmy, Lasse-Leif og Petrea. Alle børn
får invitationen til dette arrangement i anmeldelsesfolderen, men selvfølgelig kan alle andre børn og voksne tilmelde sig
arrangementet på www.bibliotekerne.frederikssund.dk
Ved forfatterbesøget med Mette Finderup trækkes der lod om præmier blandt alle børn som deltager denne dag. Hvad
præmierne består af er endnu en hemmelighed, så glæd dig.
Gør sommeren endnu bedre
Med Sommerbogen 2015 håber Frederikssund Bibliotekerne at være med til at stimulere børns læselyst og hjælpe
eleverne i 0.- 10. klasse til at blive endnu bedre læsere – også i skolesommerferien. Læsemusklen kan jo godt gå hen og
blive en anelse slap i løbet af en lang sommerferie, men det er der råd for med Sommerbogen. Frederikssund
Bibliotekerne glæder sig til at se de mange anmeldelser.
Og husk at man kan deltage både med bøger, tegneserier, en god film eller et spændende spil. Børnebibliotekerne
hjælper gerne med at finde nogle gode materialer til en sommerhyggestund.
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22 Heksene flyver
Tirsdag den 23. juni kan du flere steder i kommunen opleve heksene flyve til Bloksbjerg når der tændes op under
sankthansbålene.
Slangerup
Et af de første bål tændes kl. 18.30 i Slangerup - i år hos spejdergruppen Erik Ejegod på Lystrupvej 20.
Skibby I Skibby tændes sankthansbålene klokken 20.00. Det sker ved spejdergruppen Rævens hytte i
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Nordmandsmosen. Her kan man fra klokken 17.00 medbringe egen grillmad, tilberede den på de opstillede grille, og nyde
den ved de opsatte borde og stole. Der blive solgt drikkevare samt kaffe og kage, og der vil være forskellige aktiviteter for
børn og barnlige sjæle.

Jægerspris
I Jægerspris er der igen i år flere bål - bl.a. på Frederikssund Museum, Færgegården.
Her opfordres gæster til at medbringe madkurv og benytte lejligheden til at nyde den i "Havelaugets" flot anlagte have.
Tag evt. et tæppe med til at sidde på. Der er også god plads til at børn kan gå på opdagelse på museets område, besøge
oldtidsvejen og jægerstenalderhytterne, eller kigge ind i museets nye MUSERUM for de allermindste.
Fra klokken 19.00 er der mulighed for at spise sin medbragte mad i museets smukke haveanlæg. Færgegårdens
Havelaug brygger kaffe og der kan købes øl og vand.
Klokken 20.45 holdes båltalen af Annemette Aarøe, formand for Historisk Forening i Jægerspris, og klokken 21.00
tændes bålet.
Gennem aftenen vil Niels Sømand underholder på harmonika og spille til fællessang.
Også i Kulhuse tændes der bål - på havnen klokken 21.00, hvor det 100 elever store kor fra Baunehøj Efterskole synger
heksen af sted.
Frederikssund
I Frederikssund er der traditionen tro bål på Kalvøen umiddelbart efter aftenens vikingespil.
Arrangementet begynder klokken 19.00. Her åbner Frederikssund Roklub for salg af mad og drikke ved klubhuset, og
klokken 19.30 tændes et børnebål på stranden med mulighed for bagning af snobrød.
Efter vikingespillet - cirka klokken 22.10 - går vikingerne i fakkeltog fra vikingescenen til stranden, hvor de tænder det
store bål, og borgmesteren holder båltale.

Se det hele fra fjorden
Du kan også opleve hele dette skue - og andre bål langs fjorden - fra fjordsiden.
Dampskibet Skjelskør sejler nemlig en midsommerstur på fjorden sankthansaften. Der er afgang fra den gamle trafikhavn
i Frederikssund ved Restaurant Toldboden klokken 20.00.
Turen afsluttes med at se sankthansbålet på Kalvøen cirka klokken 22.15.
Billetter kan købes på Frederikssund Turistbureau, Havnegade 5A. Frederikssund.
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Foto: KEJE
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22 Livlig Lørdag
Det er tid til at holde sommerferie for alle skolebørn. Det er tid til at slappe af, og måske tage i sommerhus. Jægerspris
Bibliotek holder også sommerferie i forhold til den betjente åbningstid.
Jægerspris Bibliotek har selvfølgelig åbent hele sommeren fra klokken 7.00 til 22.00 hver eneste dag for selvbetjening,
men i uge 27 og uge 28 skal man til et af de andre biblioteker i Skibby, Frederikssund eller Slangerup for at få personlig
hjælp og vejledning. Personalet er tilbage på Jægerspris Bibliotek i uge 29.
Åndelig og fast føde
Lørdag den 27. juni 2015 byder biblioteket på oplæsning, et rundstykke, juice og en kop the/kaffe. De har også fundet en
masse sommerferielæsning frem som du kan låne med hjem.
Mulighederne for at få læst en god historie og formiddagshygge sammen med hele familien på Livlig Lørdag er den tredje
ud af en lang række Livlig Lørdag på Jægerspris Bibliotek.
Den sidste lørdag i hver måned kan du godt forvente at der sker lidt ekstra på Jægerspris Bibliotek. Det lokale bibliotek vil
gerne kræse ekstra for alle bibliotekets lørdags-besøgene, og har også til efteråret planlagt forskellige aktiviteter på Livlig
Lørdag.
Det er ganske gratis at deltage på Livlig Lørdag, og der er ingen tilmelding. Du møder bare op.
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22 Skaterbane i Frederikssund bliver en realitet
Pengene er bevilget, placeringen er besluttet og entreprenørerne - FSR Beton - har været på besigtigelse.
Valget af entreprenører faldt på FSR Beton, som udover at være konstruktører også selv skater. De ved derfor hvad der
skal til. Som de skriver på deres hjemmeside:
Vores overflade er spejlblank, glat og jævn og vores konstruktioner har en høj holdbarhed.
Den 9. august 2015 kl. 15 kan du møde Balder og Klaus fra FRS Beton og give dine inputs til, hvad skaterbanen i
Frederikssund skal indeholde.
Fritidsudvalget har bevilget 500.000 kr. til den ny skaterbane, som kommer til at ligge ved Frederikssund Hallen.
For udvalgsformand Morten Skovgaard har det været vigtigt at vælge en løsning, hvor brugerne rent faktisk involveres i
det der skal laves: - FSR Beton er professionelle inden for to helt centrale områder: konstruktion og skate. Og så lægger
de vægt på at involvere brugerne inden de begynder at støbe – så indflydelsen bliver helt reel. Det er en stor styrke for et
projekt som dette.

FSR Beton har travlt for tiden – der er nemlig stor interesse for lige netop det de kan: konstruere skateområder med det
rigtige underlag og formet efter ønsker fra dem som skal bruge banen. Så selvom man måske kunne ønske sig at
byggeriet allerede gik i gang i dag, må tålmodigheden strække sig lidt endnu.
Processen sættes i gang den 9. august 2015, og skaterbanen forventes at stå klar i løbet af efteråret. Heldigvis kan den
også bruges i vinterhalvåret – og den holder i mange år!
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23 Grevinde danner fejres med stor slotskoncert
Kong Frederik den Syvendes Stiftelse markerer 200 året for grevinde Danners fødsel og inviterer til stor koncert i
slotsparken, under åben himmel, søndag den 23. august kl. 14.00 til 16.00. Billetprisen på 50 kroner går til udsatte børn
og unge.
Stjernesolister på scenen
Oplev på scenen to koncerter med nogle af nutidens markante kvinder, Anne Linnet og Marie Carmen Koppel, som
gennem sang og musik vil hædre grevinde Danner. Kammerkoret Musica indleder koncerten.

80

Grevinde Danner sikrede at arven efter Kong Frederik den VII kom nogle af samfundets svageste grupper til gavn.
Sammen med andre foregangskvinder skabte grevinde Danner grundlaget for at vi i år har fejret 100 året for kvinders
valgret.
Stiftelsen sponserer koncerten som arrangeres i samarbejde med Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris. Billetter kan
købes på Stiftelsens hjemmeside og Kulturhuset Rejsestaldens hjemmeside. Her kan du også læse meget mere om
koncerten.
Tag skovturskurven med Parken åbner kl. 12.00. Medbring picnickurve, drikkevarer, tæpper og stole, men lad hunden
blive hjemme.
Café Danner holder åbent, og har også en café i parken hvor der vil være salg af varme og kolde drikke.
Du kan bestille en lækker picnicpose i forvejen hos Cafè Danner til 138 kroner per person på deres hjemmeside, og
afhente den på selve dagen.

2015 6

23 Vinge får kultur- og idrætsplan
Lokale og Anlægsfonden udvikler i samarbejde med Frederikssund Kommune en kultur- og idrætsplan for den nye by
Vinge, som fuldt udbygget vil have 20.000 indbyggere og 4.000 arbejdspladser. Planen skal sikre de fysiske betingelser
for, at Vinge bliver en levende by, der appellerer til indbyggernes aktive fritidsliv.
Lokale og Anlægsfonden vil udvikle planen sammen med Frederikssund Kommune og med brug af ekstern ekspertise. I
processen vil en række udvalgte aktører inddrages fra forvaltningen, lokale grupper, foreninger, råd og politikere.
Kultur- og idrætsplanen skal fungere som et styringsredskab i byudviklingen. Den skal udpege områder i Vinge, hvor der
på kort eller langt sigt skal anlægges faciliteter til idræt, kultur og fritid. Planen skal indeholde et katalog med konkrete
forslag til projekter, der kan støtte byudviklingen af Vinge i takt med den nye by bliver etableret.
En sjælden gave
- Det er en sjælden gave at få lov til at skabe en helhedsorienteret udvikling af en helt ny by. Alt for ofte glemmer
planlæggerne at inddrage vores behov for idræt, kultur og friluftsliv, når nye bydele udvikles.
- Fokus bliver alt for ofte snævret ind til kun at omhandle plads til bolig, daginstitutioner og erhverv. I Vinge skaber en
fremsynet kommune en stor mulighed for at vise, hvordan en hel by kan opføres med interesse for at imødekomme alle
indbyggernes behov, siger Ola Mattsson, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.
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Skal skabe sammenhæng
Planen skal skabe sammenhæng mellem Vinges skoler, foreningsliv og selvorganiserede idrætslige og kulturelle
aktiviteter. Kultur- og idrætsplanen skal på den måde hjælpe med til at realisere visionen om at skabe en by med
sammenhæng mellem mennesker, by og landskab.
Lokale og Anlægsfonden har tidligere været med i udvikling af nye bydele som eksempelvis Nordhavn i København og
Kildebjerg-Ry i Skanderborg Kommune. Med udarbejdelsen af en kultur- og idrætsplan for Vinge får Fonden for første
gang mulighed for at præge udviklingen for en hel bys fremtidige idrætsliv, kulturoplevelser og friluftsaktiviteter.
- Det er fantastisk, at vi sammen med Lokale og Anlægsfonden får denne unikke mulighed for at skabe en
sammenhængende levende by, både for den aktive selvorganiserede borger, men ikke mindst får vi muligheden for at
skabe rammerne for et kommende rigt og varieret foreningsliv, siger borgmester John Schmidt Andersen (V), og
fortsætter:
- Strategien skal hjælpe os med at binde den nye by sammen og skal spille sammen med, at vi netop i disse dage også
går i gang med at etablere Danmarks flotteste S-togsstation.
Lokale og Anlægsfonden har bevilget 100.000 kr. til udarbejdelsen af kultur- og idrætsplanen for Vinge. Frederikssund
Kommune bidrager med 400.000 kr.
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24 Gratis adgang til Fællessang
På lørdag afholdes Fællessang på Charlie på Slangerup Speedway Center. På grund af få solgte billetter har
Frederikssund Kommune besluttet at gøre arrangementet gratis. Publikum der har købt billetter kan få refunderet dem
hvor de har købt dem.

To TV-udsendelser
De to TV-udsendelser optages fra kl. 18, men der er også adgang for publikum til prøverne der starter allerede klokken
14.00. Hvis man kun ønsker at opleve indspilningen af de to TV-udsendelser skal man komme i god tid da alle skal være
på deres pladser senest klokken 17.45.
Der kan købes mad og drikke på pladsen, så det ikke er tilladt at medbringe egne mad- og drikkevarer. Der er opstillet
bænke, men man er også velkommen til at medbringe egne stole og tæpper.
- Vi ved ikke hvorfor der ikke er solgt flere billetter end der er, siger formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard, og
uddyber:
- Sidste år havde vi 1.800 publikummer til arrangementet på Kalvøen i Frederikssund, men måske det svigtende
sommervejr i juni har haft indflydelse på billetsalget? Vi håber, at solen vi skinne på lørdag, og at tiltaget med gratis
adgang vil betyde at der er mange af kommunens borgere der har lyst til at møde op og få en festlig aften, siger han.
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Praktiske forhold
Arrangementet gennemføres på Slangerup Speedway Center, Hørup Skovvej 5 i Slangerup.
Der er gratis parkering ved indgangen. Der er fri adgang til pladsen og man skal ikke bruge billet.
Der er adgang til pladsen fra klokken 14.00. Selve optagelserne begynder klokken 18.00, og forventes afsluttet klokken
21.00.
Foto: KEJE
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24 Sankthans trak folk af huse
Om det var det flotte vejr eller chancen for at se en heks flyve der trak er uvist. Men sikkert er det at sankthansaften trak
rigtig mange mennesker af huse over hele kommunen.
Det var som sådan en godt fyldt spejderplads der mødte kommunens udsendte i Lystrup lige uden for Slangerup, som
var første stop på aftenens tour de hekseafbrænding i den smukke danske sommeraften.

Det er andet år spejdergruppen Erik Ejegod i Lystrup afholdt sankthansbål, med mulighed for at grille inden og få kaffe og
kage bagefter. Og hos dem tænder man bålet allerede omkring kl. 18.30 så de mindste også kan være med.
Et koncept som tilsyneladende falder i manges smag - i mere end én forstand.

Giv, og få noget igen
Aftenens båltale i Slangerup stod foredragsholder og debattør Michelle Hviid for. Michelle har selv familie som er aktiv i
spejdergruppen i Lystrup, og brugte sin tale til at tale om et emne der måske ikke var helt traditionelt for en
sankthanstale: Om at kæmpe og hjælpe, og om at tage imod kærlighed.
Hun tog udgangspunkt i sin egen sygdom. Hun blev sidste år ramt af en tumor i hjernen, og har gennemgået en stor
operation der gjorde hende døv på højre øre, og betød at hun mistede balancen.
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- Mine venner stillede op i en grad der var fuldstændig rørende, og jeg blev nødt til at lære mig selv, at der er en grund til
at de folk stiller op og hjælper mig, sagde Michelle Hviid blandt andet, og fortsatte:
- I er i dag til et arrangement som helt ekstraordinært tager sig af jeres børn. Som helt ekstraordinært løfter, og sørger for
jeres børn bliver nogle rigtig skønne mennesker som har omsorg for naturen; som ved hvordan de skal gøre i forskellige
situationer.
- Tænk hvis I alle sammen gjorde det samme. Tænk hvis I alle sammen ydede en ekstra indsats? Så ville den komme
tilbage til jer mange gange.
Efter båltalen gik spejderne i fakkeltog til bålpladsen, og tændte det store bål.
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Bål med præstestandup
Andet stop på touren var hos spejdergruppen DDS Ræven i Nordmandsmosen i Skibby.
Her havde mange også fundet vej, og der var ud over bål og tale også aktiviteter for de yngste. Blandt andet kunne man meget passende - skyde til måls efter en ræv (i træ, forstås), og vinde en flødebolle. Der var også mulighed for at lege
med ild.
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Båltalen i Skibby stod sognepræst ved Skibby Kirke, Mette Bruunshuus, for. Og der var egentlig mere tale om en standup
teaterforestilling end en traditionel tale.
Desværre havde spejderne en del problemer med den trådløse mikrofon, så det var ret svært at høre hvad der blev sagt.
Men sjovt så det ud, og folk morede sig.

Fjerde år på Færgegården
På Frederikssund Museum på Færgegården i Jægerspris bød museet sammen med Færgegårdens Venner og de
historiske foreninger i Frederikssund og Jægerspris til sankthansbål for fjerde gang.
Bålet blev tændt kl. 21.00, og belært af tidligere års udfordringer med det, havde man i år garderet sig med en 10 kg
gasflaske og ukrudtsbrænder. En effektiv løsning skulle det vise sig, når heksen skal rettidigt af sted.
Før afbrændingen af bålet var der underholdning ved Niels Sømand i museets have, og servering ved Færgegårdens
Havelag - og så var der naturligvis båltale. Den stod formand for Historisk Forening i Jægerspris, Annemette Aarøe for.
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Hun talte blandt andet om hvem ham der Hans som vi fejrer egentlig er:
- Svaret er, at det er Johannes Døberen, fortalte Annemette Aarøe.
- Som helgen blev det på dansk Skt. Hans. Han blev i følge biblen født et halvt år før Jesus, og det var ham der år
senere døbte Jesus i Jordanfloden, og måtte lide og led som Jesus gjorde ved sin død. Han var fængslet, blev
halshugget, og senere helgengjort.
- Vi fejrer Johannes Døberens fødselsdag her i Danmark den 23. juni - meget tæt på sommersolhverv, årets længste
dag. På samme måde fejrer vi Jesus' fødselsdag den 24. december, som ligger tæt på vintersolhverv og årets korteste
dag den 21. december.
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Til lands og til vands
Fjerde og sidste stop på touren blev Kalvøen i Frederikssund, der som altid var et tilløbsstykke uden sidestykke - både til
lands og til vands.
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Umiddelbart efter aftenens vikingespil var overstået gik vikingerne i samlet fakkeltog ned til stranden, dannede rundkreds
om bålet, og kastede deres fakler på det store bål.
Herefter gjaldede vikingernes lurer, og borgmester John Schmidt Andersen fik ordet fra den til lejligheden opstillede
talerstol.

I sin tale kom borgmesteren blandt andet ind på emner som tryghed og sammenhold:
- I februar i år blev vi i et øjeblik forstyrret i vores opfattelse af Danmark som et godt og fredeligt land. Terrorangrebet i
Kulturhuset Krudttønden, og attentatet ved synagogen i Krystalgade, rystede hele Danmarks befolkning. Det
understregede vigtigheden af at stå sammen mod terroren, og kæmpe for ytringsfriheden som en grundlæggende ret i
det danske samfund.
- Det er stadig værd at huske at Danmark trods det fortsat er et godt og trygt land, og det skal vi til stadighed værne om
og kæmpe for.
- Vi har et godt land. Og vi elsker vort land. Og det er noget, vi faktisk mener.
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Han berørte også 100-året for kvindernes stemmeret, Danmarks besættelse og vores demokrati i Danmark som vi skal
værne om:
- 2015 er et stort jubilæumsår for os. Det er i år 100 år siden kvinderne fik stemmeret i Danmark. Det har haft stor
betydning for vores demokrati. 100-året blev fejret med fokus på ligestilling, demokrati og deltagelse i dagens Danmark.
Det er med til at minde os om at vi fortsat skal styrke og udvikle vores demokratiske system. Vi skal værne om ligestilling,
rettigheder og demokrati for alle.
- 70-året for Danmarks befrielse er en anden helt særlig grund til at feste netop i 2015. Vi rettede vores opmærksomhed
på det, fejrede det og hyldede de danskere som kæmpede imod besættelsesmagten, og medvirkede til at de tysker
tropper overgav sig til de allierede styrker den 5. maj 1945.
- Danmark blev befriet for nazisme, krig og besættelse. Den danske modstandsbevægelses arbejde for fred og frihed
fortjener stor taknemmelig og en ganske særlig respekt. Rundt omkring både i Frederikssund og i andre dele af landet
kunne man ane de tændte lys i vinduerne.
Foto: Preben Gøttsche og KEJE
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25 Blå Flag – klap en krabbe
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Kom og fang/klap en krabbe Tag far, mor eller dine bedsteforældre med eller kom selv. Der er fiskenet og madding til
låns.
Her kan du sammen med naturvejleder Yuri Tümmler fra Naturværkstedet Fasangården:

Fange krabber

Se hvad der ellers er af liv i fjorden

Lære at se om det er en han eller en hun krabbe, som du har fanget

Og meget andet spændende Arrangementet er en del af Blå Flag i Frederikssund Kommune
Tid og sted:
Mandag den 29. juni, kl. 10.00 – 14.00
Tirsdag den 30. juni, kl. 10.00 – 14.00
Mandag den 6. juli, kl. 10.00 – 14.00,
Tirsdag den 7. juli, kl. 10.00 – 14.00
Mødested: stranden ved Kulhuse.
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25 Stor glæde i Frederikssund erhvervsklimaet er i top!
Frederikssund Kommune er sprunget fra en 47. plads til en 14. plads på listen over erhvervs- og byggevenlige
kommuner. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse fra Dansk Byggeri fra juni 2015. Den placerer Frederikssund i
den øverste del af skalaen.
Det store spring vækker glæde og optimisme i Frederikssund. Et godt erhvervsklima er en af de afgørende
forudsætninger for udvikling og fremdrift. Det tiltrækker investeringer og borgere, og det skaber arbejdspladser og
fornyelse. Kommunen arbejder derfor målrettet på at forbedre erhvervsklimaet.
Borgmester John Schmidt Andersen uddyber:
- I Frederikssund har vi arbejdet intensivt på at styrke erhvervsklimaet i vores kommune. Derfor er den meget flotte
placering noget, der vækker stor glæde i Byrådet. Vi har igangsat en række initiativer fra politisk hold, der forbedrer
erhvervsklimaet - initiativer, der nu har en målbar effekt! Vi har sænket skatterne, halveret dækningsafgiften og vi har
fjernet gebyret for byggesagsbehandling. Vi har også løbende gjort brug af private udbydere i de tilfælde hvor de tilfører
værdi.
Også i administrationen, der hver dag arbejder målrettet på for at forbedre erhvervsindsatsen i kommunen, er glæden og
optimismen stor.
Direktør for Teknik, Miljø og Erhverv, Claus Steen Madsen, udtrykker:
- Vi har fokuseret kræfterne på at skabe en langt mere serviceorienteret og dialogbaseret erhvervsservice, der tilgodeser
og understøtter virksomhedernes behov. Vi har skabt Erhvervsservice Plus, der indebærer en helhedsorienteret
erhvervsservice, hvor hurtige sagsbehandlingstider og dialog med erhvervslivet er højt prioriteret. Jeg glæder mig over at
det er lykkedes os at få de politiske prioriteringer og den gode administrative indsats til at spille sammen, så tingene går
op i en højere enhed. Det gode resultat betyder dog ikke, at vi hviler på laurbærrene. Selvom resultatet er flot, kan vi altid
blive endnu bedre.
Som et nyt element i erhvervsindsatsen afholdes en årlig konference for de lokale virksomheder. Den blev afholdt for
første gang i marts i år, og der var mere end 170 tilmeldte til konferencen, der betegnes som en stor succes.
Trods det gode resultat, er der dog alligevel en vis ydmyghed at spore hos kommunens borgmester. De gode resultater
kommer ikke uden det gode samspil der er mellem kommunen og det lokale erhvervsliv.
Borgmester John Schmidt Andersen udtrykker det på denne måde:
- Vi skal hele tiden sikre at vores indsatser er i tråd med erhvervslivets behov. En løbende og direkte dialog med det
lokale erhvervsliv er afgørende for vores gode resultater. Frederikssund skal udvikles og drives fremad ved samarbejde. I
Frederikssund sætter vi stor pris på den gode og tætte forbindelse, vi har til vores lokale erhvervsliv. Det vil vi gerne
kvittere for.
Kommunens korte sagsbehandlingstid på byggesager er en betydelig medvirkende årsag til kommunens fine resultat.
Byggesagsafdelingen har gennemført en gennemgribende omlægning af arbejdet med byggeansøgninger, og resultatet
viser sig nu. Frederikssund er blandt de hurtigste kommuner i Nordsjælland til at skaffe en byggetilladelse. Det viste en
analyse af ventetider på byggetilladelser i samtlige af landets kommuner, som Dansk Byggeri offentliggjorde i maj 2015.
Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen af erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 er udarbejdet af Dansk Byggeri. Det er den fjerde årlige
undersøgelse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed.
Undersøgelsen måler kommunerne på byggesagsbehandling, skatter og afgifter, konkurrenceudsættelse af driftsopgaver,
erhvervsaffald, udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse samt kommunale kendetegn.
Du kan læse mere om undersøgelsen på www.erhvervsvenlighed.dk.
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26 Effektiviseringer fortsætter i 2016
Frederikssund Kommune har en god økonomi. Budgetterne har været ansvarlige og kassebeholdningen er god som
følge af nogle gode regnskaber i de seneste år. Det skal fastholdes også i de kommende år, hvor kommunens økonomi
bliver presset bl.a. som følge af et stigende antal ældre borgere. Der er også områder hvor kommunens udgifter ligger for
højt i forhold til det som man kunne forvente.
Byrådet har derfor besluttet at det er nødvendigt med effektiviseringer for 90 mio. kr. Det bærende princip for forslagene
er at de både har et økonomisk rationale og fokuserer på værdien for borgerne. Der skal anvendes færrest mulige
kommunale kvadratmeter til de kommunale tilbud, og ny teknologi skal anvendes i størst mulig omfang. Endelig er der
fokus på at kommunens indkøb og service udføres så effektivt som muligt.
Efter Byrådets seminar opsummerer borgmester John Schmidt Andersen (V) situationen og konklusionerne således:
- Det er min klare opfattelse at Byrådet anerkender udfordringen, og også har vilje til at indgå i det nødvendige arbejde
for at få balance mellem udgifter og indtægter.
- Byrådet har på seminaret blandt andet drøftet omstilling på det specialiserede voksen område, og vi har besluttet
allerede at sende disse forslag i høring nu.
De øvrige konkrete forslag som indgår i budgetoplægget for 2016, sendes i høring i september måned som vanligt i
budgetarbejdet.
Medarbejdere og borgere er blevet inddraget i drøftelserne om hvilke områder der kan effektiviseres, og hvilke der bør
friholdes – og det har været et værdifuldt indspark i processen.
- En del af de forslag der er kommet i denne proces, er indeholdt i de konkrete forslag som vi arbejder med, og det er
min forventning at de temaer der har været bragt frem af borgere og medarbejdere, også vil blive en del af den endelige
budgetaftale i år, slutter John Schmidt Andersen sin opsummering af det overståede seminar.
I høringsperioden er der borgermøde om budget 2016 i Frederikssund hallen den 15. september 2015, så sæt derfor
allerede nu kryds i kalenderen.
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26 OL-pressechef rykker til Frederikssund
De seneste knap 12 år har Casper Hollerup arbejdet i Danmarks Idrætsforbund (DIF) som kommunikationskonsulent med
politisk interessevaretagelse, og som OL-pressechef har han stået i spidsen for kommunikationen ved de seneste tre
olympiske sommer- og vinterlege. Han har været med i Danmarks OL-maskinrum siden Athen 2004, og var
presseansvarlig for det store IOC-topmøde i København i 2009. Den 1. august skifter han jobbet ud med den nyoprettede
stilling som kommunikationschef i Frederikssund Kommune.
- Jeg er utroligt glad for at det er lykkedes os at tiltrække en kapacitet som Casper Hollerup til Frederikssund Kommune,
siger kommunaldirektør Ole Jacobsen.
- Med Casper i spidsen for den styrkede afdeling får vi en yderst kompetent kommunikatør, der har stor erfaring både
med at omsætte strategi til handling, og som kan hele paletten med at skabe et stærkt setup af såvel kommunens interne
som eksterne kommunikation. Ting der lægges vægt på i vores nye kommunikationspolitik.
Casper Hollerup har stor erfaring med kommunikationsrådgivning, sociale medier og medietræning, lige som han er
mangeårig redaktør af nyhedsbreve, årsberetninger og hjemmesider. Han er 42 år, uddannet cand. mag. i dansk og
medievidenskab fra Aarhus Universitet i 1999 med efteruddannelse i projektorganisation og -ledelse. Casper bor i
Roskilde med sin kone og to børn.
- Jeg er sikker på vi får en dygtig kommunikationschef, og en erfaren mand der fra dag ét kan indgå i det daglige arbejde
og håndværk, og holde hovedet koldt når bølgerne går højt. Det har også været vigtigt for ansættelsesudvalget, og vil
være en klar styrke for både medarbejdere og ledelse, siger Ole Jacobsen.
Egen identitet og god beliggenhed
Om sit nye job siger Casper selv, at det især er kommunens ambitioner om at forstærke kommunikationsindsatsen der
tiltrækker ham. Og så hæfter han sig ved at kommunen har sin egen identitet med en god beliggenhed ved Roskilde
Fjord, at man er tæt på København, og at man med Vinge er i gang med en fantastisk byudvikling.
- Jeg er meget glad for at få muligheden for at sætte mit præg på udviklingen af kommunens kommunikation, og i højere
grad anvende sociale medier til at bringe kommunen og borgerne tættere på hinanden.
- Byrådet og direktionen i Frederikssund Kommune udviser stor parathed over for at prøve nye ting af på
kommunikationsområdet. Det er et rigtig godt udgangspunkt. Og så er en kommune en stor og mangesidet organisation
som der er uendeligt mange nyheder og historier at fortælle om, og det ser jeg frem til at være med til at gøre, siger
Casper Hollerup.
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28 800 til Fællessang på Charlie
Der blev skævet noget til vejrudsigten i dagene op til lørdag, og på selve dagen blev der bedt lidt ekstra til både
meteorologer og vejrguder om at det varslede skybrud ikke skulle blive alvor.
Om det var bønnerne der hjalp vides ikke, men sikkert er det at der ikke kom noget skybrud, og regnen heldigvis kun kom
i moderate mængder der ikke for alvor kunne skræmme borgerne i Frederikssund væk, når nu chancen for at medvirke i
optagelserne af hele to af de populære TV-programmer "Fællessang på Charlie" bød sig - nærmere bestemt på
Slangerup Speedway Center.
Så selv om lydprøverne fra klokken 15.00 ikke var noget stort tilløbsstykke, og bekymringen begyndte at melde sig, så
var bænkerækkerne og de 800 pladser fyldt op da optagelsen af første udsendelse skulle i gang klokken 18.00 - alt
imens regnen stort set var stilnet af.

94

Dermed var rammen sat for nogle fornøjelige timer med fællessang under ledelse af Johnny Reimer og Kirsten Siggaard,
der gav den af fuld hals både fra scenen og blandt publikum. I løbet af udsendelserne fik de hjælp på scenen af både
Dieters Lieder, Pernille Højmark, Martin og Stine, Nadia Stein og Allan Mortensen.
Tilfreds koncertarrangør
Hos kommunens chef for kultur-, fritid og dagilbud, Paw Holze Nielsen, var der tilfredshed at spore med dagens
arrangement:
- Fremmødet er omtrent som vi havde håbet. 800 tilskuere er slet ikke ringe når vi tager vejret i betragtning. Det er
faktisk fuldt tilfredsstillende, sagde kulturchefen, der selv havde været hjælper og slæbt på bænkerækker hele
formiddagen.

Pernille Højmark giver den som John Mogensen.
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Det pæne fremmøde gav også godt salg for Speedwayklubben der stod for både grillmad, øl, kaffe og kage dagen
igennem, og dermed fik en chance for at tjene lidt penge til deres klubarbejde.
Der var i hvert fald fyldt godt op i spiseteltet, og køen var lang både både ved baren og grillen før koncerterne og i
pausen.
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Det var heller ikke kun lokale borgere der havde fundet vej til Slangerup Speedway Center. Også et par af medlemmerne
af Fede Finn og Funny Boyz lagde vejen forbi, og overværede optagelserne - og en snak med Kirsten Siggaard blev der
også tid til under optagelserne.
På TV til september
De to udsendelser som blev optaget i lørdags sendes begge på TV2 Charlie første gang i september måned. Så hold øje
med tv-programmet når sommeren går på hæld.
Foto: KEJE
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29 Stenalderworkshop
Området omkring Frederikssund Museum ved den smukke Roskilde Fjord har siden de ældste tider været beboet af
stenaldermennesker, hvis eksistensgrundlag, sten, byttedyr og naturmaterialer fandtes lige i nærområdet.
Onsdag den 1. og torsdag den 2. juli 2015 får Frederikssund Museum besøg af flintsmed og museumsinspektør på
ROMU Søren Moses.
Søren vil fortælle om stenalderens hverdag og om, hvordan mennesket i oldtiden klarede sig ved hjælp af en særlig dyb
indsigt i naturen og forståelse for dens muligheder. Det demonstreres hvordan man dengang fremstillede redskaber af
flint, og gæsterne får mulighed for selv at prøve flintsmedens håndværk.
Begge dage er der workshop fra klokken 11.00 til 14.00 på Færgelundsvej 1 i Jægerpris. Børn og unge under 18 år har
gratis adgang. Voksne må slippe kr. 25,- i entré.
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29 Vinge Centrum - udbud af grundareal
Frederikssund Kommune udbyder salg af ca. 180.000 m2 byggeretter med henblik på etablering af ny bydel i Vinge –
“Vinge Centrum”.
Den vindende tilbudsgiver forpligter sig til at opføre boliger og erhvervsejendomme med lejemål til bl.a. detailhandel,
kontor, institution, bibliotek og kampsportscenter.
Endvidere forpligter den vindende tilbudsgiver sig til at opføre den nye S-togsstation, veje i området samt en
landskabsbro der forbinder områderne henholdsvis nord og syd for jernbanen.
Spørgsmål vedrørende udbudsprocessen kan sendes til vinge@frederikssund.dk
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30 En halv times ekstra hjemmehjælp om ugen
Klippekortsordning for de svageste modtagere af hjemmehjælp
Fra den 1. juli 2015 får kommunens svageste modtagere af hjemmehjælp en halv times ekstra hjælp om ugen. Det drejer
sig om godt 100 borgere, der i forvejen modtager mellem to og ti timers hjælp om ugen, og samtidig får hjælp til indkøb
eller tøjvask.
Den ekstra tid administreres som en klippekortordning, hvor et klip svarer til en halv time. Alle der bliver visiteret til
ordningen, vil få et informationsbrev og en pjece.
Mere tid til hjemmehjælp i hverdagen
Ordningen giver borgerne mulighed for at gøre noget af det, der i dag ikke er muligt indenfor hjemmeplejens rammer.
Den tid der bevilges under klippekortsordningen kan bruges efter borgerens eget valg.
Borgeren kan vælge at få ekstra hjemmehjælpsydelser eller hjælp til aktiviteter i eller udenfor hjemmet. Det kan fx være
hjælp til at holde fødselsdag, gå på indkøb, gå til frisøren, pynte op til jul eller gå i aktivitetscenter.
Man kan spare op til 12 klip sammen, så der er mulighed for at lave aktiviteter, der tager længere tid.
Kasper Andersen (O), formand for Frederikssund Kommunes Velfærdsudvalg, glæder sig over de nye muligheder i
ordningen. Med klippekortsordningen får borgerne en større valgfrihed og fleksibilitet omkring deres hjemmehjælp.
På finansloven for 2015 er der afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. i 2016 til klippekortsordningen. I Frederikssund
Kommune er der afsat 637.000 kr. i 2015 og 1.273.000 kr. i 2016.
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