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Årets vikingespil godt fra start
Det er i skrivende stund godt en uge siden Frederikssund Vikingespil tog hul på årets sæson med stykket Holger
Harehjerte, skrevet af Jesper Wittenburg og instrueret af Torben Sekov.
Ligesom de foregående 60 sæsoner opføres årets stykke i de smukke omgivelser på friluftsscenen på Kalvøen i
Frederikssund, med premiere sankthansaften.
Trods vejrgudernes luner, og flere forestillinger som har været præget af regnvejr, er arrangørerne fortrøstningsfulde i
forhold til publikumsantallet. De seneste dage har da også budt på
rigtig fint vejr, og stort set udsolgt, så der er håb om at det nødvendige
antal billetter bliver solgt.
Det har ellers knebet noget med at få solgt billetter den første uge. Det
skyldes nu ifølge spillets formand, Jesper Wittenburg, ikke alene vejret,
men også at skolernes sommerferie starter sent i år, så det har været
sværere at tiltrække børnefamilierne den første uge.
- I øvrigt er regnvejr ikke noget der kan kue en viking, så der skal mere
til at en forestilling aflyses.
- Det er kun sket to gange i de 61 år man har spillet vikingespil. Første
gang var i 1984, hvor vi spillede EM-semifinale mod Spanien, samtidig
med vejret var elendigt. Der var 17 forudbestilte billetter. Anden gang
var i 2007 hvor vejret også var så slemt, at spillet ikke kunne
gennemføres. Derudover har kun en generalprøve i 1992
måttet aflyses.
Velbesøgte vikingemarkeder
Ud over selve vikingespillet, der kan ses tirsdag til lørdag kl. 20.00 og
søndag kl. 16.00, med sidste spilledag søndag den 8. juli, afholdes der
også vikingemarked lørdag og søndag. Det sker på vikingepladsen ved
Valhal.
På markedet, som åbner kl. 14 lørdag den 7. juli og kl. 13 søndag den
8. juli, kan du ud over at købe vikingesouvenirs og håndarbejder, også male dit eget vikingeskjold, deltage i fægtetræning
og rideture for børn, deltage i vikingelege, og hvis du er voksen er der også økse- og stammekast.
- De første to weekender har markedet været velbesøgte, og det håber vi selvfølgelig også det bliver i den sidste
weekend, siger Jesper Wittenburg. Det er blevet taget vel i mod af især børnefamilierne.
Holger Harehjerte
Selve viingespillet tager i år sit udgangspunkt i Hedeby. Her er Erik Jarls taget på marked med sine tre sønner. Det er
første gang Ivar oplever et rigtigt marked. Det skal vise sig at det også bliver hans sidste marked. Den ældste søn, Holger,
har lovet at passe på Ivar, men den tredje bror, Ulf, har ganske andre planer.
Et baghold - udtænkt af Ulf og udført at den onde Hagge og hans stimænd - udvikler sig fatalt for Ivar og betyder samtidig
at Holger mister hukommelsen.

Hjemkommen til jarlegården opdigter Ulf en grov og yderst ondskabsfuld historie om, hvordan Holger svigtede Ivar, som
derfor faldt i kamp. Med sig til jarlegården har Ulf en af Hagges stimænd, Njal, og en trælletøs, Hayat, fra sydlige
himmelstrøg, der skal være en gave til Ulfs hustru, Ragna. Njal understøtter Ulfs historie og de fleste på jarlegården - også
jarlen selv - tror på historien. Holgers hustru, Bjørg, er dog ikke overbevist, men kan intet andet gøre end at passe og pleje
Holger.
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Da Holger ikke mere er den samme sikre og stærke viking, som før han tog til Hedeby
marked, så tager Erik Jarl sin søn, Ulf, med først på besøg hos herremændene i
Fjordlandet - og siden med på ting, hvor jarlens efterfølger skal udpeges. Ikke
overraskende udpeges Ulf som Erik Jarls efterfølger, når Erik Jarl engang drager til
Valhal.
Mens Ulf og Erik Jarl er på ting, opsøges jarlegården af to af Hagges stimænd, som skal
dræbe Holger og hans hustru. Stimændene er bestilt af Ulf, men en fuld viking kommer
uforvarende til at ændre på planerne, og da Ulf og Erik Jarl og alle krigerne kommer
tilbage fra tinget, så har meget ændret sig...

Billetter og info
Billetter til vikingespillet kan købes på Billetnet, på Frederikssund Turistbureau, Havnegade 5 A i Frederikssund eller ved
indgangen fra kl. 18 (søndag kl. 14).
En billet koster kr. 165,00 for voksne, kr. 50,- for børn i alderen 5-12 år. Børn under fem år kommer gratis ind.
Læs mere på www.vikingespil.dk.
Foto: KEJE.
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Der var engang...
I hverdagene mellem den 9. og den 20. juli omdannes Færgegårdens grønne område til en levende markedsplads fyldt
med stemning, sjov, leg og tid til fordybelse.
Færgegårdsmarkedet er blevet en årligt tilbagevendende tradition som et samarbejde mellem Museet Færgegården og
Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter, PFFU. Markedet plejer at være yderst velbesøgt.
Masser af aktiviteter
Også ved dette dette års marked kan du prøve markedspladsens mange spændende aktiviteter. Lav for eksempel din
egen drage eller legepistol. Prøv at knytte et armbånd eller forsøg dig som slikkepindsmager. Klæd dig ud og bliv
fotograferet i kostumer, eller kast dig ud i ringridning på de vilde kæpheste.

Du kan blandt andet blive klædt ud, ansigtsmalet og fotograferet ved Færgegårdsmarkedet - ligesom eleverne fra PFFU
gjorde ved Frederikssund Byfest i juni måned.
Du kan også udfordre din far i kastespil på plænen, og blive malet i ansigtet. Bliver du sulten, kan du poppe popcorn eller
lave din egen pandekage over bål. Du må selvfølgelig også gerne medbringe madpakke og nyde dem i spiseteltet på
pladsen. Der vil der være mulighed for køb af kaffe, the, slushice og andre fristelser.
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Tid og sted
Markedet er åbent alle hverdage mellem fra den 9. til 20. juli kl. 10 til 15.
Museet Færgegården finder du på Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris (lige over for Kronprisn Frederiks Bro).
Der er gratis entré til museet. Aktiviteterne koster et lille beløb.
Foto: KEJE.
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Kinesere henter inspiration om lokaldemokrati og borgerinddragelse i Bycirklen
Seks højtplacerede embedsmænd fra Wuxi, Bycirklens Sister City i Kina, aflagde den 2. juli 2012 et besøg i Frederikssund
for at få inspiration til en række emner om lokaldemokrati, borgerinddragelse, klagemuligheder og kommunernes
samarbejde med pressen og brug af medier.
- Det er interessant og et udtryk for stor tillid til os, at delegationen netop havde valgt at besøge Bycirklen for at få
inspiration i forhold til spørgsmålene omkring demokrati og borgerinddragelse, udtaler Borgmester Ole Find Jensen, som i
år er formand for Bycirklen.
Ole Find Jensen fortsætter: - Vi har siden 2007 oplevet en utrolig udvikling i Wuxi, men det er første gang vi møder en
delegation, som på forhånd har bedt os om inspiration og dialog om så væsentlige spørgsmål for en kommunes virke og
for den enkelte borger.
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Sommeraktiviteter 2012
Du kan stadig nå at deltage i følgende Sommeraktiviteter:
Besøg på Nordisk Film
Tirsdag den 10. juli 2012.
Mødested bag Fakta i Servicegaden i Frederikssund kl. 10.30
Pris 50 kr. og tilmelding til frss-filmklub@hotmail.com
Skal vi lege, gamle danske lege
Lørdag den 14. juli 2012.
Den Gamle Smedje, Kongensgade 23, Slangerup, kl. 10.00 til 11.15.
Capoeira, brasiliansk dans og kampsport
Torsdag den 19. juli 2012, kl. 10.00 og kl. 12.00
Rejsestalden i Jægerspris, Hovedgaden 29A, 3630 Jægerspris.
Tilmelding til Rejsestalden på rss@frederikssund.dk eller tlf. 4750 3489.





Cowboyaktiviteter for hele familien
Lørdag den 21. juli 2012
Frederikssund by
Arrangør Frederikssund handel.
Husk at du hele sommerferien kan:
deltage i Bibliotekernes Sommerbog,
besøge Jægerspris Mølle og
hver onsdag deltage i et kreativt værksted på J.F. Willumsen Museet.
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13 Digitalt byggesagsarkiv
Frederikssund Kommune er ved at indscanne alle byggesager, som løbende bliver lagt på det elektroniske
byggesagsarkiv.
Alle afsluttede sager fra den tidligere Jægerspris Kommune er indscannet, og en del af de afsluttede sager fra den
tidligere Slangerup Kommune. (Vejnavne fra A til K er færdige).
Vi forventer at alle byggesager fra Slangerup Kommune er indscannet inden udgangen af 2012, og at byggesager fra de
tidligere Skibby og Frederikssund kommuner bliver tilgængelige inden udgangen af 2013.
Byggesagerne indeholder tegninger og dokumenter, der er anvendt i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Arkivet indeholder kun afsluttede byggesager, og der kan mangle tegninger over ældre bygninger m.v.
Visse byggesager er fortrolige f.eks. banker og militære anlæg, og de kan ikke tilgås direkte fra nettet. Ønskes adgang til
disse byggesager, skal man henvende sig til Byggeri og Natur og fremvise en fuldmagt fra ejendommens ejer.
Arkivet medtager ikke sager med personfølsomme oplysninger.
Byggesagerne kan findes ved søgning på adresse eller matrikelnummer.
Se det digitale byggesagsarkiv
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13 Åben invitation til European Peoples Festival
EPF Frederikssund og Frederikssund Kommune inviterer alle byens borgere til festival.
European People´s Festival nummer 20 starter lørdag den 21. juli og løber en uge frem. I løbet af ugen vil en lang række
gratis aktiviteter finde sted, primært med udgangspunkt på Kalvøen.
Festivalen åbnes officielt søndag den 22. juli med en parade der går fra Torvet via Jernbanegade, Nygade og Bruhnsvej til
Vikingescenen på Kalvøen, hvor åbningen finder sted fra ca. 14:45.
Efterfølgende er der koncerter i Euro Village med danske kunstnere, og tre lande giver forsmag på de kulturshows der
gennemføres mandag, tirsdag og torsdag aften.
Mandag, tirsdag og torsdag vil landene i dagtimerne konkurrere i forskellige sportsgrene, og kl. 21:00 vil fire lande
præsentere lokale specialiteter.
Se program for åbne og gratis arrangementer i forbindelse med festivalen.
Lørdag den 21. juli

De 13 gæstende delegationer ankommer og de vil dagen i gennem sætte deres præg på gadebilledet.

20:30: Euro Lounge åbner i Valhalla, Euro Lounge er festivalens bar, som har åbent frem til 02:00.
Søndag den 22. juli

14:00: Åbningsparade gennem Frederikssunds gader. Anført af Gjøngegarden, går de 14 deltagende lande i parade
fra Torvet, ned af Jernbanegade, venstre af Nygade, op af Bruhnsvej og til sidst via Kalvøvej.
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Ca. 14:45: Officiel åbningsceremoni på Viking scenen - Kalvøen.
Ca. 15:30: Gjøngegarden spiller op i Euro Village (Cirkuspladsen). Desuden åbner landene deres stande, hvor
besøgende har mulighed for at se/smage/købe lidt indtryk fra vores udenlandske gæster.

16:00: Xclusive Live spiller op med kunstnerne "Madonna" "Robbie" og "Bono"

18:30: Tre deltagende lande giver forsmag på de kommende dages kulturshow.

20:00: Xclusive Live spiller international musik

22:00: Euro Lounge åbner frem til kl. 02:00.
Mandag den 23. juli

10:00: Landene konkurrerer i håndbold og petanque på Kalvøen.

15:00: Euro Village åbner.

19:00: Euro Stage åbner og dagens shows på scenen kommer fra: Luxembourg, Finland, Litauen, Italien og Belgien.

21:00: Smag Europa byder på smagsprøver fra: Letland, Portugal, Tyskland og Spanien.

22:00: Euro Village lukker og Euro Lounge tager over, frem til lukketid 02:00.
Tirsdag den 24. juli

10:00: Landene konkurrerer i volleyball i Frederikssund Hallen.

15:00: Euro Village åbner.

19:00: Løb- og kajak stafetløb rundt på området omkring Kalvøen.

19:45: Euro Stage åbner og dagens shows på scenen kommer fra: Ungarn, Irland, Skotland og Italien.
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23 Træf Fjordens Træbåde
I weekenden den 17.- 19. august 2012 bliver der meget at se på i Frederikssund Havn.
Det årlige træf for de traditionsrige træbåde i Isefjorden skal denne gang afholdes i Frederikssund. Det var også her
traditionen startede i 1999, og siden da har det på skift blandt havnene i Roskilde Fjord og Isefjord været holdt hvert år i
august. I samme weekend holder sejlklubberne fra Frederikssund og Marbæk deres årlige træf "Frederikssund for fulde
sejl".

Stemningsbillede fra sidste træf i Frederikssund Havn. Det fandt sted i 2006.
Om træskibene
De originale både fra fjordene er lette at genkende. De er klinkbyggede, lave, brede og rundgattede, og de er riggede med
gaffelsejl.
Oprindelig blev de brugt til både fiskeri og fragt. De var solide, stabile og særdeles sødygtige. Et eksempel på typen kan til
daglig ses i Frederikssund Havn i skikkelse af båden Sommerflid som ejes af Roskilde Museum, og har hjemsted på
Museet Færgegården. Båden drives af et lag af frivillige. Sommerflid er fra 1915, og mange af de deltagende både har en
tilsvarende alder.
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Sommerflid i Frederikssund Havn.
Bådene ankommer i løbet af eftermiddagen fredag den 17. august. Den følgende dag vil de kunne studeres nærmere i
havnen, og midt på dagen bliver der holdt præsentationssejlads hvor bådene vil sætte alle de sejl vejret tillader. Søndag
formiddag letter skibene igen med kurs hjemover.
Stævnet er muliggjort takket være økonomisk støtte fra Frederikssund Kommune, Nordea, Kong Frederik den Syvendes
Stiftelse på Jægerspris, CO-RO Foods samt Super Best.
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23 Europafestival er i gang
Søndag var officiel startdag for den 20. European Peoples Festival som finder sted i Frederikssund.
I løbet af lørdagen er delegationerne fra de 13 gæstende lande ankommet til byen, og har gjort deres stande på pladsen
foran vikingescenen klar.
Parade gennem byen
Det hele startede med en flot parade med de mere end 500 festivaldeltagere. De gik fra Torvet i Frederikssund gennem
gågaden, og frem til Kalvøen hvor festivalen vil foregå hele den kommende uge.

Den franske delegation i gang med den sidste sminkning, før paraden gik gennem byen fra Torvet.
Ved ankomsten til Kalvøen blev alle delegationerne præsenteret efter tur ved den store friluftscene, hvor en del borgere
også var mødt op for at være med at sætte gang i festivalen. Den er nemlig ikke kun for de deltagende delegationer, men
er åben for alle interesserede der har lyst til at kigge forbi og se hvad der sker.

Den italienske delegation ankommer til Kalvøen, der den næste uge er omdannet til festivalplads.
Forventningens glæde
Da alle var bænket på tilskuerrækkerne ved vikingernes friluftsscene blev der budt formelt velkommen.
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Delegationerne og alle de fremmødte borgere fra Frederikssund er på plads på tilskuerbænkene ved friluftscenen på
Kalvøen.
Første taler var formanden for festivalen i Frederikssund, Tommy Fritzen. Han blev efterfulgt af præsidenten for European
Peoples Festival, Nobert Hansjosten fra Luxemburg, formanden for Kultur-, Fritids- og idrætsudvalget i Frederikssund,
Grethe Olsen, og til sidst borgmester Ole Find Jensen.

Præsidenten for European Peoples Fesival, Nobert Hansjosten, med den lokale formand, Tommy Fritzen, i baggrunden.
Nobert Hansjosten startede med at byde velkommen på dansk, og takke for den varme velkomst byen havde vist alle
deltagerne allerede. Han takkede også de lokale, som har arbejdet hårdt for at få det til at lykkes, og sagde at han føler sig
sikker på at alle vil komme til at hygge sig, og nyde at deltage i festivalen i Frederikssund.
Han udtrykte dog en vis ængstelse for de vikingekampe - Viking Games - som skal finde sted senere på ugen.
- De stærke vikinger ser noget frygtindgydende ud, men da legene er fredelige er jeg alligevel tryg ved det, sagde han. Og
husk: Det handler ikke om at vinde, men om at udvise fair play.

Formand for Kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Grethe Olsen, byder deltagerne velkommen.
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Grethe Olsen håbede også at alle vil nyde deres ophold i Frederikssund, og talte blandt andet om H.C. Andersen, og hans
glæde ved at rejse
- At rejse er at leve sagde han engang, og han rejste over hele Europa og nød de forskellige kulturer - ligesom vi den
kommende uge skal nyde indslag fra hele Europa i form af god musik, masser af kultur, sport og lege - og selvfølgelig
mad.
Sidste taler til at byde velkommen var borgmester Ole Find Jensen.
Han sagde i sin tale blandt andet, at det er en stor fornøjelse at byde alle gæsterne fra hele Europa velkommen til
Frederikssund.
- Jeg er sikker på at begivenhederne I kommer til at opleve og tage del i her bliver noget I alle vil huske. I udstråler glæde
lige fra starten, og jeg er sikker på at det vil smitte af på byen under jeres besøg. Det har det allerede gjort under jeres
parade gennem byen.
- Mange husker da også stadig festivalen i 1994 hvor den sidst blev afholdt i Frederikssund.
- Frederikssund er kendt som vikingeby, og for ikke mange uger siden fandt vikingespillet sted netop på dette sted. Jeg
håber I også vil finde vikingeånden, og vil nyde at tage del i kultur, sport og alle aktiviteter her i Frederikssund, nu hvor det
danske sommervejr endelig er kommet.
Herefter erklærede borgmesteren festivalen for åben, mens en flok duer blev sluppet løs ud over publikum - en happening
der ikke var helt uden "efterladenskaber", da flere af duerne valgte at besørge ud over publikum til stor morskab for alle.

Duerne slippes løs, og festivalen er officielt åbnet.
En uge med fest og lege
Programmet for den kommende uges festival er omfattende, og som sagt er alle Frederikssundere velkomne til at kigge
forbi festivalområdet på Kalvøen for selv at overvære begivenhederne - og eventuelt besøge boderne med lokale
specialiteter fra de 14 deltagende byer.
Det havde flere gjort allerede søndag, hvor der efter den officielle åbning var koncert på den store scene der er sat op Euro Stage.

Et kig på festivalpladsens boder - her den belgiske og den ungarske bod.
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Deltagere og gæster nyder det danske sommervejr og musikken på Euro Stage.
En benovet præsident
Det var da også en benovet præsident, der efter åbningen fortalte, at han er sikker på alle vil nyde festivalen, og at han
håber mange vil lægge vejen forbi og opleve hvor festligt det er.
Nobert Hansjosten er selv med for tiende gang i år. Han blev en del af Luxemburgs delegation i 2003, hvor hans egen
hjemby skulle være vært, og han blev spurgt om ikke han ville tage sig af den irske delegation.
- Det var en noget nær umulig opgave at styre så livlige mennesker, men det lykkedes. Næste år, hvor Luxemburg igen er
værtsland får den selv samme opgave derfor lov at gå i arv til min 27-årige datter, fortæller han storsmilende.
I år ser det dog ud til at være spanierne der lægger sig i selen for at lede an i festlighederne.
- De har proklameret, at de vil finde nogle gode caféer i byen hvor de kan underholde om aftenen i løbet af ugen, fortæller
han. Og det skulle være nemt nok, da alle beværtninger har lov at holde åbent til kl. 5 om morgenen netop på grund af
festivalen.
Det er i øvrigt Nobert Hansjostens første år som præsident. Han blev valgt her i Frederikssund ved et planlægningsmøde
sidste år, hvor den finne der havde posten før ønskede at stoppe.
- Nu håber jeg bare at kunne få lidt fif af Frederikssunderne til næste år, siger han.
To generationer formænd
Det er anden gang Frederikssund er værtsby i år. Første gang var som sagt i 1994. Dengang hed den lokale formand for
festivalen Ole Søgaard. Han bestred embedet i 10 år, frem til 2002 hvor han overlod roret til Tommy Fritzen, der er
formand i dag.
De var begge til stede - både på Torvet før paraden, og naturligvis på festivalpladsen.
- Egentlig har jeg jo ikke noget med det har at gøre mere, siger Ole Søgaard. Men jeg er blevet spurgt om ikke jeg vil med
som gæst i år, og det kunne jeg jo ikke sige nej til.
- Det bliver spændende at opleve igen.

Den forhenværende formand, Ole Søgaard (tv.) i samtale med den nuværende formand, Tommy Fritzen (th.), på Torvet i
Frederikssund.
Kig forbi, og tag del i festen
Alle er som nævnt velkomne til at tage del i festivalen.
Programmet kan ses på Festivalens hjemmeside, og byder i løbet af ugen på mange kulturelle indslag på Scenen og
omkring boderne.
Herunder lidt stemningsbilleder fra festivalen søndag eftermiddag og aften.
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Foto: Preben Gøttsche og KEJE.
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24 Havhingsten lægger til kaj
I år kan Vikingeskibsmuseet fejre 50-året for udgravningen af vikingeskibene fra Skuldelev. Som en del af festlighederne
der markerer dette, sejler 'Havhingsten fra Glendalough' på jubilæumstogt ud i det danske sommerland. Det 30 meter
lange vikingeskib med dets 60 mand store besætning er en ultimativ drøm der blev virkelighed gennem 50 års arbejde
med vikingernes skibe.
Med om bord på verdens længste rekonstruktion af et vikingeskib er 60 frivillige besætningsmedlemmer og en masse
fortællinger om vikingeskibene. Få har sejlet med før, for de fleste er det først togt med 'Havhingsten'. Langskibet har
nemlig ikke været på togt siden sejladsen til Irland og retur i 2007 - 2008. Dengang blev det kun til få besøg i danske
havne, jubilæumsåret er derfor en enestående mulighed for at sende skibet ud i sommerdanmark.
- Vi pakker en del af Vikingeskibsmuseet ned om bord, og sejler oplevelserne ud i det danske sommerland, fortæller
kommunikationskoordinator ved Vikingeskibsmuseet, Rikke Johansen.
- Hvor Havhingsten kommer frem, vil besætningen invitere til "åbent skib", og give publikum mulighed for at komme helt
tæt på livet om bord og opleve det skib, der i 2007-08 gjorde den dramatiske sejlads til Dublin i Irland og retur. Skibet
medbringer desuden en mobiludstilling, spændende foredrag og en række prøv-selv vikingeaktiviteter for børn.
I Frederikssund Havn fredag
Jubilæumsturen startede søndag den 8. juli, hvor den sejlede fra Roskilde mod Hedeby.tæt ved det nuværende Slesvig i
Nordtyskland. Herefter er togtet gået nordover mod Korsør tæt på Trelleborg, Kerteminde med skibsgraven ved Ladby og
Samsø, der også har stærke rødder i vikingetiden.
Du kan løbende følge skibet online fra Vikingeskibsmuseets hjemmeside. Om bord på skibet er der monteret
kommunikations-udstyr, der gør det muligt at følge skibets sejlads med oplysninger om kurs, fart og position.
Oplysningerne sendes fra skibet via satellit til hjemmesiden ca. hvert 15. minut.
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Havhingsten på togt.
Togtet afsluttes lørdag, den 28. juli når Havhinsten anløber Roskilde Havn igen kl. 14. Men dagen inden - altså fredag den
27. juli - vil der ligesom de øvrige byer som skibet er anløbet, være "åbent skib", aktiviteter og udstilling i Frederikssund
Havn, så byens borgere kan komme tæt på, og opleve livet om bord på et autentisk vikingeskib.
Helt præcist hvornår skibet anløber Frederikssund Havn er svært at sige, fortæller Rikke Johansen.
- Vi er jo afhængige af vejr og vind, så måske bliver det allerede torsdag eftermiddag eller aften, og måske bliver det først
i løbet af fredagen. Det bedste råd, hvis man vil se det gå igennem Kulhuserenden, eller se det anløbe Frederikssund
Havn, er derfor at følge dets sejlads på satelitkortet på museets hjemmeside.
Foto: Werner Karrasch og KEJE.
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26 Kend dit blodtryk og vind en smartbox
En smartbox blev sat på højkant i forbindelse med et projekt, hvor alle borgere gratis har kunnet låne et blodtryksapparat
med hjem fra biblioteket.
Vinderen er udtrukket blandt dem, som har udfyldt en evaluering, og onsdag den 5. juli fik den glade vinder, Hans
Kromann, overdraget Smartboxen "Happy Days".

Det var ledende "børnebibliotekar" Jette Liebing og sundhedskoordinator Michael Jensen, der stod for overrækkelsen,
som foregik på biblioteket i Frederikssund midtby.
Et godt tilbud
Blodtryksmålerne skal ses som en hjælp til folk, der gerne vil vide mere om deres blodtryk uden først at skulle forbi egen
læge. Målingen har hjulpet Hans Kromann til at kende sit blodtryk, og som en bruger har udtrykt det:
Det er et rigtig godt tilbud. Man behøver ikke at være afhængig af Lægehuset.
I tilfælde af at man måler forhøjet blodtryk, skal den praktiserende læge kontaktes.
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Ny smartbox sat på højkant
Som borger har du fortsat mulighed for at låne et blodtryksapparat på biblioteket, og der er sat en ny Smartbox på højkant
til en heldig vinder, som udfylder en evaluering i forbindelse med brug af apparatet. Vinderen af den nye konkurrence
udtrækkes i januar 2013.
Det er bibliotekerne og Sundhedsafdelingen i Frederikssund Kommune der igennem det sidste år har samarbejdet om
projektet. Blodtryksmålerne er flittigt blevet udlånt på tværs i hele kommunen, og fra projektets start i maj 2011 til i dag
har i alt 387 personer benyttet sig af tilbuddet.
Du kan få mere information i Sundhedsafdelingen, Frederikssund Kommune.
Foto: MICHJ
2012 7

27 Havhingst trak mange besøgende
Sidst på eftermiddagen torsdag ankom verdens længste vikingeskib, Havhingsten, til Frederikssund Havn. Det var ventet
med længsel af såvel borgere som politikere, der havde taget opstilling på kajen i Frederikssund, for at se det flotte skib
lægge til kaj - ja, en gruppe af borgere havde sågar oprettet en Facebook-gruppe, hvor man kunne holde sig opdateret om
skibets færd mod Frederikssund.
Havhingsten har de seneste tre uger været på jubilæumstogt for at fejre 50-året for dets udgravning ved Skuldelev, og har
på sin vej besøgt steder som Hedeby ved Slesvig, Korsør, Kerteminde, Samsø og som sidste stop på togtet, inden det
afsluttes lørdag i Roskilde, altså Frederikssund.

På billederne herover ses Havhingsten på vej gennem Roskilde Fjord (øverst), og igennem en åben Kronprins Frederiks
Bro cirka et kvarter før ankomsten i Frederikssund Havn kl. 17.45.
Den officielle velkomst tog formand for Kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Grethe Olsen (F), sig af.
- Vi har med spænding og interesse kunnet følge jeres færd siden I for tre uger siden passerede byen på vej ud på jeres
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togt. Som sådan vil jeg gerne på Frederikssund Kommunes vegne have lov at byde dette stolte skib, og hele besætningen
velkommen tilbage, og helt ind i havnen, sagde Grethe Olsen.

Havhingsten har lagt til kaj, og formand for Kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Grethe Olsen (F), byder det velkommen til
Frederikssund.
60 mand stor besætning
Det kræver op imod 60 mennesker at holde Havhingsten til søs. Af dem er ganske få ansatte ved Vikingeskibsmuseet,
mens de fleste er frivillige der har det som fritidsinteresse at være med til at vedligeholde skibet, og tage ud at sejle med
det.
Èn af dem som er med på årets togt er Henrik Vikelgaard, der ud over at tage del i sejladsen også havde fået ansvaret for
at bemande den mobile museumsbutik på Frederikssund Havn fredag eftermiddag.
- Det er jo egentlig ikke min stærke side at passe boden her, siger han; men det går da vist meget godt.
Henrik Vikelgaard steg selv på togtet for en uge siden, og har dermed været med på Samsø, og altså nu i Frederikssund.
Og det har været en stor oplevelse.
- Og så skader det jo heller ikke, at jeg fik valgt den uge med det bedste vejr, siger han med et slet skjult smil.
Det gode vejr har dog både sine fordele og ulemper.
- På plussiden er klart nætterne. Jeg havde ankervagt nogle timer i nat, og det var altså flot at kunne sidde på skibet i
fuldstændig fred og ro, og nyde en helt klar stjernehimmel. Et plus er det naturligvis også, at flot vejr tiltrækker flere
nysgerrige tilskuere hvor skibet kommer frem.
På minussiden er så den lidt ringe vind, der gør at besætningen har måttet ro skibet på nogle strækninger, og lade sig
slæbe af den motorbåd de har som følgebåd.
- Det sidste kritiserer nogen jo lidt. Men vi har jo en tidsplan, og en deadline for hvornår vi skal anløbe de respektive
havne. Så det nytter ikke noget vi kommer alt for sent frem, fordi vi skulle vente på vind, eller ro hele vejen.
- Det sidste ville også blive for hårdt, selv om det kun er halvdelen ad gangen som ror. Det gør de kun, dels fordi det giver
bedre fremdrift, men også fordi de så kan afløse hinanden, så der bliver roet konstant.
- På den front er vi nok ikke så seje som de rigtige vikinger. Men lige bortset fra det, så ville en rigtig viking ikke kunne se
forskel på skibet her, og et af dem man byggede på hans tid. Det er lavet fuldstændigt historisk korrekt ned til mindste
detalje, fortæller Henrik Vikelgaard.
Sejler igen lørdag
I følge planen som kan ses i detaljer på Vikingeskibsmuseets hjemmeside, så sejler Havhingsten fra Frederikssund
igen lørdag formiddag kl. 10, så den kan ankomme til Vikingeskibsmuseet i Roskilde igen kl. 14, for at tage del i festivalen
"Vand, vind og vikinger", der løber af stablen lørdag og søndag.

Havhingsten (bagerst i billedet) ved østkajen i Frederikssund Havn - her set gennem det lokale vikingeskib, Sif Eges, rig.
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Der var stort rykind fredag eftermiddag, da man kunne komme ombord på Havhingsten, og få fortalt en masse om skibets
historie.
Om Havhingsten
Skibet er bygget, som i vikingetiden, af friskt træ. De lange bordplanker til skibssiden er kløvet ud i lange, lige
egestammer, mens det krumme indtømmer er hugget ud af i forvejen krumvokset træ fra egenes kroner. I alt blev der
brugt 150 rummeter træ og 400 kg rent jern. Hertil kommer hamp til fremstilling af de i alt 3.000 meter tovværk samt hør til
det 112 kvadratmeter store sejl.

Med skibet følger en lille udstilling om Havhingsten, og årets togt. Udstillingen bliver dog kørt i en følgebil, og er altså ikke
med på selve vikingeskibet.
Efter de nyeste træ- og årringsanalyser at dømme er det oprindelige skib bygget efter skandinavisk skibsbygningstradition
i Dublin omkring 1042. Skibets historie er således knyttet til den skandinaviske ekspansion vestpå, til historien om
vikingerne i Irland og sikkert også til de mange dramatiske begivenheder der fandt sted i forbindelse med vikingetidens
afslutning efter Wilhelm Erobrerens besættelse af England 1066.
Langskibet blev søsat i 2004. Herefter fandt den første indsejling og træning af mandskabet sted i 2005 og 2006. Formålet
var at udføre sejladsforsøg for at klarlægge skibets sejlegenskaber og sødygtighed under forskellige vejrforhold i
forskellige farvandstyper.
I 2007 gennemførte Havhingsten fra Glandalough en forsøgsrejse fra Roskilde, nord om Skotland til Dublin og hjem igen
året efter, denne gang syd om England.
Foto: Preben Gøttsche og KEJE.
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29 Succesfuld Eurofestival
Den forgangne uge har Frederikssund haft besøg af 600 gæster fra 13 europæiske byer. De har alle deltaget i den 20.
udgave af European Peoples Festival.
Festivalen åbnede søndag den 22. juli, og sluttede fredag aften med en stor fest for alle deltagere og indbudte
gæster. Hele ugen har arrangørerne og deltagerne kunnet glæde sig over rigtig flot vejr. Læs artikel om åbningen.
Sport, kultur og venskaber
Meningen med festivalen er at den skal være en oplevelse for lokalbefolkningen, der får en unik mulighed for at opleve
forskellige kulturer fra hele Europa. Det være sig de forskelligartede kulturelle shows, de sportslige udfoldelser, og de
forskellige nationers kulinariske indslag i både kokkekonkurrence og i de nationale stande.
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Aftenstemning mellem standene på festivalpladsen, der var velbesøgt at såvel deltagerne som lokale Frederikssundere
hver aften.

Den spanske delegation byder på delikatesser og mad ved deres stand.
Tilfredse arrangører
Ved åbningen af festivalen søndag sagde præsidenten for komitéen bag European Peoples Festival, Nobert Hansjosten
fra Luxemburg, at han følte sig sikker på at alle ville komme til at hygge sig, og nyde at deltage i festivalen i Frederikssund.
Det kom ifølge den lokale formand, Tommy Fritzen, til at holde stik.
- Vi har fået så meget ros fra de deltagende lande, siger han. Faktisk er det kun Luxemburg der holdt lidt igen med
roserne - men det skyldes alene at de skal afholde festivalen næste år, og er lidt bange for at kunne leve op til det de har
været vidner til i år.
- Alle deltagere har udtrykt stor tilfredshed, og der blev uddelt mange kys og kram på kinden for det flotte arrangement
fredag aften.
- De andre lande har jo lidt svært ved at forstå at der kan være så mange frivillige, og vi kan få det til at fungere så flot her
i Danmark. Det har jeg så måttet prøve at forklare dem skyldes vores unikke foreningskultur. Alle er vant til at organisere
sig i foreninger, og samarbejde om en fælles interesse som f.eks. festivalen her.
- Vi er da også selv meget meget tilfredse - både med forløbet, og de samarbejdspartnere vi har haft. Både kommunen og
alle de andre. Det er gået over al forventning, siger en lettet Tommy Fritzen.
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Mandag var der blandt andet lettisk danseoptræden på Euro Stage (tv.), og tirsdag kunne man opleve irsk riverdance på
scenen (th.), der begge dage var pænt besøgt ifølge Tommy Fritzen.
Sportsresultater
Under festivalen konkurrerede de forskellige byer mod hinanden i forskellige sportslige discipliner. Sportsgrenene var
fodbold, håndbold, volleyball, forhindringsløb, petanque og "fun sport".
Resultaterne af sportskonkurrencerne blev, at Danmark vandt i fodbold med Spanien på en andenplads, og Finland på
tredjepladsen.
I håndbold blev resultatet fuldstændig det samme: Danmark vandt, med Spanien og Finland på hhv. anden og
tredjepladsen.
Volleyball blev vundet af Ungarn. Her løb Portugal med andenpladsen, og Tyskland med tredjepladsen.
Forhindringsløbet blev taget hjem af Spanien, med Ungarn og Belgien på hhv. anden og tredjepladsen.
Petanque vandt Luxemburg. Her fik Skotland andenpladsen, medens Danmark måtte "nøjes" med tredjepladsen.
Ud over de egentlige konkurrencer bliver der også uddelt en All-over pokal. Den bliver tildelt den der får flest point inden
for både sport, kunst og kultur, og gik i år til Spanien.
All-over pokal, som omfatter sports, kunst og kultur. Til den der har fået flest point: Spanien.
Endelig er der Fair play-pokalen. Den er oprindeligt indstiftet af Danmark, og bliver mere og mere populær.
Vinderen vælges af pokalholderen fra året før, og vælges alene ud fra et lands adfærd - altså hvordan folk agerer over for
andre under hele festivalen i alle situationer.
Vinderen af denne pokal blev Portugal.
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Torsdag dystede nationerne i fodbold - med Danmark som vinder. På billedet lige herover er det Danmark som scorer mod
Portugal.
Økonomi og omtale
Noget af det som kunne have kastet lidt malurt i bægret var den negative omtale af såvel markedsføringen som
økonomien i starten af festivalen .
- Vi er naturligvis ærgerlige over kritikken af den manglende markedsføring, siger Tommy Fritzen. Men vi har faktisk
indrykket flere annoncer i Lokalavisen, og jeg har personligt sendt mange pressemeddelelser, og forsøgt at løbe aviserne
op, for at få dem til at skrive om arrangementet på forhånd.
- Det lykkedes desværre først rigtigt da vi var i gang, og vi blandt andet fik et stort nyhedsindslag i TV Lorry søndag aften.
Men selvfølgelig kan nogen ting gøres bedre, selv om både vi og kommunen har gjort et kæmpe arbejde.
Det korte af det lange er dog at folk fandt vej til festivalen. Ifølge Tommy Fritzen var den rigtig godt besøgt flere af
aftenerne - både af ældre og yngre, og flere udtrykte interesse for at blive medlem af foreningen bag.

Skotland optræder på Euro Stage på Kalvøen tirsdag aften, foran en næsten fyldt festivalplads.

Torsdag var det Portugals tur til at optræde for deltagerne og det lokale publikum.
I forhold til økonomien, så er der oprindeligt bevilget 1,8 mio. kroner fra kommunen.
- Men det bliver der slet ikke brug for, siger Tommy Fritzen. Det bliver et pænt stykke under en million kroner, hvilket er
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lykkedes dels på grund af støtte fra EU, der har givet 25.000 Euro, og dels fordi vi har fået 90.000 kroner fra
Europanævnet. Dertil går alle indtægter fra festivalens aktiviteter og salg retur til kommunen, da foreningen ikke skal tjene
noget på arrangementet.
- Vi har hele vejen igennem sparet alt hvad vi kunne - og sørget for at næsten alle indkøb er foretaget lokalt, for at støtte
det lokale erhvervsliv. Men måske skulle vi ikke have sparet den nu meget omtalte flagallé gennem byen. Den ville have
kostet op imod 50.000 kroner, og det syntes vi var for mange penge. Men det var måske et fejlskøn.

Fredag aften var der afslutningsfest i Frederikssund Hallen for alle deltagere og indbudte gæster.

Festivalen blev afsluttet med et stort fyrværkeri (herover og -under).
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Video om festivalen
En gruppe af de unge omkring Eurofestivalen havde til festmiddagen fredag aften lavet et videoindslag om festivalen, som
blev vist på storskærm for alle deltagerne.
Foto: Preben Gøttsche og KEJE.
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Stort forsalg til musikfestival
I dag kl. 13.00 blev den 30. Frederikssund Festival skudt i gang på Kalvøen i Frederikssund. Og der bliver rigeligt med god
musik til at fryde øregangene i de kommende tre dage, uanset om man vil deltage i koncerterne i Valhal som kræver køb
af billet, eller om man vil høre de gratis koncerter i Humlehaven.
Flot forsalg
Det var da også en glad formand for festivalen, Claes Wilhelmsen, der bød velkommen ved mødet for de omkring 100
frivillige medarbejdere på friluftsscenen på Kalvøen onsdag aften.
Ikke alene er det nemlig lykkedes at tiltrække en række nye - og unge - medarbejdere til årets festival, men forsalget af
billetter til aftenkoncerterne i Valhal har også været rekordstort i år: Næsten 1.000 billetter var der solgt onsdag
eftermiddag, og 1.170 billetter var der uddelt i Danske Bank til børnekoncerten med AB/CD rock for børn, som åbnede
festivalen torsdag kl. 13 på friluftsscenen.
- Man kan altid se om det går godt på kassererens læbestift, sagde Claes Wilhelmsen til alle medarbejderne. Hvis den er
meget rød, så ser det godt ud. Og det var den.

En del af showet AB/CD - Rock for børn, var at nogle af børnee fik lov til at spille med. Herover er det en dreng der har
fået lov at spille på bas, og nedenfor en pige der spiller på guitar.
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Store navne på programmet
Det flotte forsalg er nu nok heller ikke uden grund.
Ud over AB/CD som åbnede festivalen kl. 13 i dag, så byder arrangørerne på navne som Johnny Madsen, Peter A.G.,
Rasmus Walther, Billy Cross og Big Fat Snake.
- Vi har valgt at satse på nogle store navne i år, fortæller kasserer for festivalen, Ulla Madsen.
- Det er jo altid lidt en gambling, men vi prøver om ikke de lidt større navne kan trække nogle flere folk til, så det hele
løber rundt alligevel - og gerne lidt til.
Af samme årsag har man også fra arrangørernes side valgt at fjerne stolene i Valhal i år til alle koncerterne, undtagen til
Peter A.G. Det gør at der kan komme flere mennesker ind i Valhal, og dermed stiger indtægtsgrundlaget.
- Og så er det meste af musikken i år noget hvor man gerne må kunne røre sig lidt, siger Torben Nielsen, der er ansvarlig
for teknikken, og tidligere formand for festivalen.
Det samlede program
Det er stadig muligt at købe billetter i døren til Valhal de tre aftener. De koster kr. 300,- pr. aften. Partoukort til hele
festivalen er udsolgt.
Her er hvad du kan opleve i løbet af festivalen, ud over børnekoncerten:
Torsdag den 2. august
Eftermiddagskoncerter i Humlehaven (gratis adgang)
14:30 - Skeeter, Tødten og Dandanell
16:00 - Rock Revival
17:30 - Helge Damsbo & Ida Olsson
Aftenkoncert i Valhal (entré)
20:00 - Peter AG - Det Scene Show
21:45 - Johnny Madsen Band
Natkoncert i teltet (gratis adgang)
21:15 - Kim's Kælder (I skiftepausen i Valhal)
23:30 - Kim's Kælder
Fredag den 3. august
Eftermiddagskoncerter i Humlehaven (gratis adgang)
13:00 - Jørgen "Tee" Sørensen
14:30 - Ken Jacobsen
16:00 - Crossroads Band
17:30 - TiberKanine
Aftenkoncert i Valhal (entré)
19:30 - Rasmus Walter
21:00 - Billy Cross Band
22:45 - Queen Machine
Natkoncert i teltet (gratis adgang)
22:00 - Gas & Vand (I skiftepausen i Valhal)
23:30 - Gas & Vand
Lørdag den 4. august
Eftermiddagskoncerter i Humlehaven (gratis adgang)
13:00 - Heine Hamborg
14:30 - Folkeklubben
16:00 - Prisme
17:30 - Lazy Moon
19:00 - Tobias Ingemann
Aftenkoncert i Valhal (entré)
20:00 - The Boss
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22:00 - Big Fat Snake
Natkoncert i teltet
23:30 - Santanas Venner
Foto: KEJE.
2012 8
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Gratis rygestopkursus i Skibby
Vi udbyder nu igen et af vores populære gratis rygestopforløb. Denne gang som daghold.
Kurset afvikles som et gruppehold, og løber over seks dage. Det er vigtigt du kommer alle seks gange hvis du tilmelder
dig.
Alle dage fra kl. 10 – 12. Skibby fritidscenter, Nyvej 7B, 4050 Skibby.
Tirsdag d. 28.08.2012
Tirsdag d. 04.09.2012
Tirsdag d. 11.09.2012
Tirsdag d. 18.09.2012
Tirsdag d. 25.09.2012
Tirsdag d. 02.10.2012
Husk at tilmelding er nødvendig hos Rikke Juel på 24 44 60 73
Ved tilmelding skal du oplyse dit navn, din adresse og telefonnummer eller mobilnummer.
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Fra barn til voksen
Familieafdelingen, Jobcentret, Social Service og Ungdomsuddannelsescentret inviterer i fællesskab til forældremøde for
forældre til børn og unge med betydelig og varig funktionsnedsættelse.
Mødet handler om overgangen fra barn til voksen, og holdes på Marienlystskolen, Odinsvej 4 i Frederikssund torsdag den
20. september fra kl. 15.30 - 17.30.
Når den uge fylder 18
Når den unge fylder 18 år, træder andre lovgivningsbestemmelser i kraft, hvilket medfører mange ændringer for den unge
og forældrene.
Ved dette møde vil repræsentanter for de forskellige områder fortælle, hvordan Frederikssund Kommune vil støtte den
unge og forældrene omkring overgangen og om mulighederne efter det 18. år.
Vi vil komme ind på
Planlægning af overgangen
Hvad skal den unge leve af?
Arbejde/uddannelse
Hvor skal den unge bo?
Hvad skal den unge lave i sin fritid?
Hvem skal hjælpe den unge?
Hvordan kompenseres den unge for sit handicap?
Må man bruge bisidder?
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550 nye børn i trafikken
I løbet af de kommende uger starter 550 børn i 0. klasse i Frederikssund Kommune.
Det sætter store krav til især bilister og forældre om at passe godt på de nye elever, og ikke mindst på
deres vej til og fra skole at lære dem gode vaner i trafikken.
Kommunen, og den landsdækkende kampagne ”Pas på de små i trafikken”, klæder både børn og
voksne på til opgaven, og sikrer at skolebørnene ikke kommer til skade i trafikken. Bag kampagnen
står Rådet for Sikker Trafik, kommunerne i Danmark og TrygFonden.
Kom sikkert i skole
Når kommunens børn starter i 0. klasse til august, skal de bl.a. lære, hvordan de kommer sikkert i
skole hver dag. Det kræver øvelse at blive en god trafikant, for ingen er født med evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Derfor er det alfa og omega, at børnene har nogle ansvarlige voksne, som passer på dem og lærer dem at begå sig på
gader og veje. De bedste resultater opnås ved, at forældrene i samarbejde med skole, politi og kommune skaber en sikker
skolevej for børnene.
Frederikssund Kommune sætter igen fokus på børnenes sikkerhed på skolevejen.
Derfor er vi med i årets skolestartskampagne. Vi vil gøre bilisterne omkring skolerne opmærksomme på at de skal sætte
farten ned og passe på børnene, og vi vil sørge for at lærere, elever og forældre får materialer og info om skolestart og
trafiktræning.
Ansvarlige voksne giver trafiksikre børn
Politiet vil i løbet af de første uger af skoleåret være til stede med kontrol ved mange af landets skoler.
Det er nødvendigt for at få bilisterne til at lette foden fra speederen og holde godt øje med de mange
nye børn i trafikken. Men kontrol kan ikke gøre det alene. Det er vigtigt, at særligt forældrene bruger tid
på at lære deres børn, hvordan man færdes sikkert i trafikken:
- Børn bliver dygtige trafikanter ved at øve sig i at gå og cykle sammen med deres forældre, og andre
voksne som kan være gode eksempler for dem.
- Skolestartskampagnen sætter fokus på hvor vigtigt det er at forældrene kommer ud i trafikken med deres børn, og øver
vejen til skole – gerne allerede i sommerferien. For hvis børn altid bliver kørt frem og tilbage, så lærer de ikke at begå sig i
trafikken, siger Gitte Aagaard, pædagogisk konsulent i Rådet for Sikker Trafik, der også har en række gode råd til især
forældrene til de nye skolebørn.
Bag om kampagnen ”Pas på de små i trafikken”
Den landsdækkende kampagne ”Pas på de små i trafikken” kører i uge 32-35, og handler om at få bilisterne til at tage
hensyn til de nye små trafikanter, og at få forældrene til at træne skolevejen til fods eller på cykel med deres barn.
Via store plakater ude ved mange af skolerne bliver bilisterne derfor mindet om at de skal passe på de nye elever. Ved
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skolestart giver lærerne eleverne i 0. klasse et opgavehæfte med hjem, som de kan lave sammen med deres forældre, der
også får en lille folder med gode råd til trafiktræning med deres nye skolebarn. En del skoler har også fået refleksveste, så
eleverne i 0. klasse er synlige når de eksempelvis skal på tur.
Besøg www.sikkertrafik.dk/skolestart, og find info om kampagnen, råd om trafiktræning mv.
Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har et ambitiøst samarbejde. Målet er at gøre børn og unge til bedre og mere sikre
trafikanter ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner.
Ti gode råd

Træn skolevejen på cykel eller til fods med dit barn, både inden skolestart og i løbet af skoleåret.

Træn ruten sammen rigtig mange gange, så sikrer du, at de gode vaner sidder 'fast' hos barnet - også når han/hun
engang skal tage vejen alene. Tal også om hvad I skal huske at kigge efter og passe på.

Vælg den sikreste rute til skolen, ikke den hurtigste. En sikker rute er eksempelvis via gang- og stisystemer,
gangbroer og -tunneller og lyssignaler, dér hvor I skal krydse vejen.

Er det svært at få tid til at cykle eller gå sammen til skole hver dag, kan I med fordel vælge en ugentlig gå- eller
cykledag. Det giver både motion og god træning i trafikken for dit barn.

Har I meget langt til skole, kan I evt. parkere bilen et stykke væk fra skolen og gå det sidste stykke vej sammen, så dit
barn får erfaringer med at gå i trafikken.

Lær dit barn de basale regler i trafikken: Stop ved rødt lys og ved kantstenen, se dig for til begge sider, gå kun over
vejen på sikre steder, hvor I kan orientere jer ordentligt mv.

Hvis I cykler sammen, så husk hjelmen og lær dit barn at give tegn til stop og tegn for at dreje, så de andre trafikanter
kender jeres intentioner.

Gå ned i knæ og se trafikken med dit barns øjne, for børn har ikke det samme overblik, som du har.

Husk at du er rollemodel for dit barn - han/hun ser i høj grad på, hvad du gør, og ikke hvad du siger. Hvis du ikke selv
bruger cykelhjelm og ofte går over for rødt, så er det svært for dit barn at forstå, at han/hun skal opføre sig
anderledes.

Tjek om skolen har en trafikpolitik, som handler om skolens regler og indsatser på området - og læs den!
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10 Borgmester genopstiller ikke
De seneste måneder har det været et åbent spørgsmål om kommunens borgmster, Ole Find
Jensen (A), ville vælge at genopstille ved det kommnede kommunalvalg i november 2013. Ole
FInd Jensen har selv tilkendegivet, at han ville overveje sit kandidatur hen over sommeren.
I dag kom så svaret fra borgmesteren: Han har besluttet ikke at genopstille.
- Jeg har nu meddelt partiforeningen at jeg ikke genopstiller ved det kommende valg, og dermed
heller ikke som partiets borgmesterkandidat, siger Ole Find Jensen.
- Ved valgperiodens udløb vil jeg være tæt på 67 år, og have siddet i kommunalbestyrelser/
byråd i Jægerspris og Frederikssund i 24 år - heraf de 16 som borgmester. Det er tid, at nye
kræfter kommer til, og derfor melder jeg ud nu, så partiet får mulighed for at tilrettelægge en
proces der kan sikre medlemmernes inddragelse og indflydelse, og jeg ved at partiforeningen har
planlagt et godt forløb der igangsættes nu.
Fortsætter frem til valget
Selv om Ole FInd Jensen ikke genopstiller, så fortsætter han dog i embedet som borgmester frem til den 31. december
2013.
- Der er stadig en række meget spændende udfordringer og opgave der skal løses indtil kommunevalget, og jeg ser frem
til at fortsætte arbejdet i borgmesterstolen for Frederikssunds dagsorden og fortsatte udvikling i den resterende del af
valgperioden, siger Ole Find Jensen.
Foto: KEJE.
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15 Naturen er igen i top
Den første borgerundersøgelse i kommunens borgerpanel blev gennemført i forsommeren 2011. Denne undersøgelse var
en generel undersøgelse der spurgte ind til alle områder i kommunen. I den netop genemførte undersøgelse går vi mere i
dybden på et udvalgt område, nemlig fritidstilbuddene.
Undersøgelsen viser et tilsvarende billede af at borgerne i Frederikssund Kommune holder meget af naturen, og mener at
vi i høj grad skal værne om den. Skovene, fjordene og vandrestierne er nogle af de ting der bliver særligt værdsæt af
borgerne. Borgerne savner til gengæld bedre svømme- og biblioteksfaciliteter i Frederikssund by, og de mener at
fritidstilbuddene til børn og unge bør prioriteres højere end det er tilfældet i dag.
Generel tilfredshed med fritidsområdet
Den generelle tilfredshed med fritidstilbuddene er på 65 på en skala fra 0-100, hvor 100 er meget tilfreds. Det stemmer
meget godt overens med den første borgerundersøgelse, hvor kultur og fritid scorede 67.
Når borgerne vurderer tilfredsheden på hovedområderne i undersøgelsen, er top 5:
1.
Natur (79)
2.
Biblioteker (74)
3.
Biografer (72)
4.
Udendørs idrætsfaciliteter (72)
5.
Indendørs idrætsfaciliteter (71)
De resterende hovedområder scorer alle 65 på den generelle tilfredshed.
Tilfredshed med fritidstilbuddene
Når borgerne skal vurdere tilfredsheden på de enkelte fritidstilbud, er det Frederikssund Svømmehal der scorer den
laveste tilfredshed.
Ordene "ny svømmehal", "en ordentlig svømmehal", "bedre svømmefaciliteter" bliver da også nævnt rigtig mange gange i
undersøgelsens åbne kommentarer. En borger siger:
- Alt for kedelig. Det er netop kun en "svømme" hal. Ingen vipper, ingen større legebassiner, ingen rutsjebaner eller
muligheder for spa mv. Den burde rives ned, udbygges eller opføres på ny et langt større sted.
En anden borger udtrykker det således:
- Svømmehallen trænger til et løft. Både for almindelige borgere og for svømmeklubbens muligheder for talentudvikling,
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afholdelse af stævner mv.
Borgernes tilfredshed harmonerer ikke med borgernes holdning til vigtigheden af svømmehallen, der kommer ud med en
score på 83. Sammenlignes tilfredsheden med vigtigheden er der et såkaldt "tilfredshedsunderskud" på 31. Til
sammenligning opnår svømmehallen i Slangerup en score på 82. Det er væsentlig højere end Frederikssunds 52.
Slangerup Svømmehal opnår også en vigtighedsscore på 83.
Også biblioteket i Frederikssund by trænger ifølge borgerne til en opgradering. De kritiserer de fysiske rammer, som de
finder utidssvarende og ikke særlig handicapvenlige. Borgerne ønsker et større, mere tilgængeligt og moderne bibliotek.
Om biblioteket i Frederikssund by skriver en borger:
- Alt for lille, dumt med trappe og lille elevator. Alt for lukket og trangt. Det burde være mere moderne, lyst, åbent, stort og
med masser af faciliteter og tilbud.
Til trods for de fysiske rammer opnår biblioteket i Frederikssund alligevel en tilfredshed på 74. Borgerne er bl.a. glade for
betjeningen, det store udvalg på biblioteket, de mange arrangementer, den lange åbningstid og selvbetjeningsløsningerne.
En borger nævner
- Den gode vejledning af personalet. De er virkelig dygtige, som noget der værdsættes højt.
En borger opsummerer det således:
- Jeg er meget utilfreds med lokaleforhold. Personalet er altid meget hjælpsomt. Jeg mangler en ordentlig læsesal.
Vigtighedsscoren på 82 er da også højere end tilfredshedsscoren på 74. Der er et tilfredshedsunderskud på 8.
I forhold til badestrandene er der et tilfredshedsunderskud på 17. Også fjordene, Fjordstien og øvrige stier samt skovene
kommer ud med et tilfredshedsunderskud. Det samme gør sig gældende for bl.a. idrætsfaciliteterne og idrætstilbud til børn
og unge.
Borgernes prioriteringer
Trods ønskerne om ny svømmehal og nyt hovedbibliotek er det dog kun i forhold til naturen og fritidstilbuddene til børn og
unge, at størstedelen af borgere mener at prioriteringen bør være højere end det er tilfældet i dag. I forhold til
svømmehaller er der næsten status quo mellem andelen af borgere der mener at det bør have en højere prioritering, og
borgere der mener at prioriteringen bør forblive uændret. På langt de fleste områder mener størstedelen af borgerne at
prioriteringerne bør være uændrede.
På spørgsmålet om hvorvidt der bliver gjort nok for at fremme fritidsområdet i kommunen, svarer 42 pct. af borgerne i
nogen grad, mens 25 pct. svarer i høj grad og i meget høj grad.
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16 Indvielse af Østergården
Onsdag den 15. august mødte brugere, medlemmer af Ældrerådet, politikere og medarbejdere talstærkt op til indvielse af
Østergården.

Ældrerådsmedlemmerne Ole Tinghøj og Hanne Vedersø sammen med medarbejder Andreas Lund
Den store forvandling
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Udvalgsformand Tina Tving Stauning holder indvielsestale.
- Vi i Social- Ældre- og Sundhedsudvalget har glædet os til, at Østergården skulle blive til det hus, det er i dag, og jeg ved,
at det samme gælder for Ældrerådet, sagde udvalgsformand Tina Tving Stauning i sin indvielsestale.
- Der har været forslag om at Østergården skulle have et nyt navn. Vi har drøftet det i udvalget og er enige om, at navnet
skal bevares - Østergården er og bliver Østergården.
Østergårdens gamle plejeboliger er nedlagt, og de utidssvarende lokaler er forvandlet til lyse og inspirerende rammer for
husets nuværende funktioner.
I dag rummer Østergården dagcenter for demente, dagaktivitet, og vedligeholdende træning. Hjemmeplejen og
Hjemmesygeplejen fra den østlige del af Kommunen har kontorer i stueetagen, mens Visitationen, demenskonsulenter og
forebyggelseskonsulenter er flyttet ind på første sal.

Tina Tving Stauning klipper den røde snor. I baggrunden borgmester Ole Find Jensen.
Rundvisning i det nye aktivitets- og administrationscenter
Efter den officielle indvielse var der rundvisning og mulighed for at få en snak med brugere og medarbejdere.
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Dagcenter for demente
Medarbejderne i Dagcenter for demente er meget glade for de nye lokaler og kunne fortælle, at brugerne lægger stor vægt
på, at de nu har egen indgang.
På lune dage bliver der hygget, enten på terrassen mod haven eller på terrassen mod gaden, hvor man kan følge med i
trafikken.

Interiør fra Dagcenter for demente
I Aktiviteten var der højt humør både inde og udenfor på terrassen.
At al dagaktivitet nu er samlet på Østergården betyder, at der er større mulighed for at danne grupper i forhold til
brugernes interesser og aktivitetsniveau.
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Ibbe Bauer og medarbejder Susanne Hansen

På Aktivitetens terrasse blev der spillet spil, og både sol og skygge blev nydt.
Visitationen, der tidligere havde til huse i små og trange kontorer på Lundebjerggård, residerer nu på Østergårdens første
sal. Medarbejderne glæder sig over de lyse og uforstyrrede omgivelser med egne kontorer, møderum, lyse gange og ikke
mindst en dejlig tagterrasse.
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Ældrerådsmedlem Christian Heiberg m.fl
Foto: kaars
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16 Fritidspas til børn og unge
6.500 børn og unge mellem seks og 20 år får mulighed for at afprøve foreningsaktiviteter ganske gratis.
33 foreninger inden for idræt, spejder, teater m.m. er med i dette års "Fritidspas" som i disse dage deles ud til alle
skoleelever i Frederikssund Kommune.
Er sejlsport eller speedway noget der pirrer nysgerrigheden, giver Fritidspasset mulighed for at prøve aktiviteten uden at
skulle bruge penge på det - i hvert fald i første ombæring.
Jægerspris Sejlklub og Slangerup Speedway er blandt de 33 foreninger som i år er med i "Fritidspasset", der igen i år
uddeles til eleverne i folkeskoler, privatskoler og på ungdomsuddannelserne.
De to nævnte foreninger er nye i dette års udgave af Fritidspasset lige som bl.a. også Skibby Ride og Voltige Klub,
Frederikssund Gymnastikforening, Jægerspris Bokseklub og flere andre er det.
Foreningerne fastsætter selv rammerne omkring deres tilbud, herunder hvor mange gange man kan få lov at prøve
aktiviteten. For hele Fritidspasset gælder dog at tilbuddene afvikles i perioden 1. september 2012 til 31. august 2013.
Fritidspasset er udstyret med QR-koder der enten henviser til den enkelte forenings hjemmeside eller hele Fritidspasset,
så har man en smartphone er der mulighed for altid at have foreningernes oplysninger inden for rækkevidde.
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19 Frederikssund for fulde sejl
Fredag og lørdag i denne weekend bød for sjette år i træk på havnefest i Frederikssund Havn under overskriften
"Frederikssund for fulde sejl..." Bag arrangementet står Marbæk Sejl- og Motorbådsklub og Frederikssund Sejlklub, og
hele overskuddet fra arrangementet tilfalder ungdomsarbejdet i Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter.
Den officielle åbning af festen stod borgmester Ole Find Jensen (A) for, lørdag formiddag kl. 10. Men allerede fredag var
festen startet, og havnen var fyldt godt op med historiske skibe og mange mennesker, hvilket billedet herunder tydeligt
viser.

Aftenstemning i havnen fredag aften.
Træskibe er vigtig del af historien
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I sin tale gav borgmesteren udtryk for, at det er en god idé at sætte fokus på havnen og fjorden.
- Fjorden, vandet, og den unikke beliggenhed vi har, er noget af det vi altid lægger vægt på i både erhvervs- og
turistmæssig sammenhæng når vi skal fortælle om vores by, og markedsføre den over for såvel turister som nye tilflyttere
og interesserede erhvervsdrivende.
- Foran venter os et spændende og alsidigt program, hvor man både kan opleve aerobic, fjernstyrede modelbåde,
spejdersøslag, marinefartøj, beredskabet og mange flotte og historiske skibe.
- En helt særlige dimension er det at træskibene gæster Frederikssund i år. Træffet har været arrangeret siden 1999, hvor
det startede i Frederikssund, og nu går på skift i fjordens havne fra år til år.
- Det fortæller noget om den skibstradition vi har i byen, med værfter der siden slutningen af 1800-tallet byggede både og
joller. Det var med til at sætte sit præg på byen, og på fjordfiskeriet. Selv om det ikke fylder så meget i dag, er det en vigtig
del af Frederikssunds historie.

Borgmester Ole Find Jensen (A), flankeret af lurblæsere, holder den officielle åbningstaler lørdag formiddag - selv om
havnefesten egentlig var startet allerede fredag eftermiddag.
Mange aktiviteter og gæster
Efter borgmesterens velkomst var der dels genindvielse af kulturlandskab på Tippen, dels startede alle de mange
aktiviteter, som du kan se et udsnit af herunder.

En del af havnefesten i år bestod i at man kunne opleve en stor del af fjordens historiske træbåde. Her set et lille udsnit på
fjorden.
Træffet "Træf fjordens træbåde" er en tradition startet i 1999 i netop Frederikssund.
De originale både fra fjordene er lette at genkende. De er klinkbyggede, lave, brede og rundgattede, og de er riggede med
gaffelsejl.
Oprindelig blev de brugt til både fiskeri og fragt. De var solide, stabile og særdeles sødygtige.
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Ingen havnefest uden vandhunde...

Søspejderne træner præcisionsskydning på egne spejderledere, inden de skal i søslag mod KFUM-spejderne.

Der var også plads til aktiviteter der ikke var direkte orienteret mod fjorden og vandet. Her er det Frederikssund
Gymnastikforening der giver Zumba-opvisning.
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Juniorsejlere i havnebassinet, sammen med fjernstyrede motorbåde.

Også Marinehjemmeværnet på at finde i Frederikssund Havn med deres marinekutter "Askø".

Søslag mellem DDS-søspejderne og KFUM-spejderne. Sidstnævnte måtte i øvrigt reddes af søspejderne, da de tabte
deres påhængmotor på vej ud i havnen.
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En populær aktivitet blandt børnene var at man kunne røre og klappe fisk, krebs og andre af fjordens dyr i en stor balje
vand.

Fiskekutter på vej ind i havnen - fotograferet gennem et hullet skrog på en gammel jolle, der var udstillet på Sydkajen.
Foto: Preben Gøttsche og KEJE.
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19 Skulpturlandskab genindviet
Siden renoveringen af Falkenborgskolen tog fart for et par år siden har det levet en noget anonym tilværelse på
kommunens materialgård. Men i går kom Josef Salomons lege-skulpturlandskab fra 1996 endelig på plads i nye - eller i
virkeligheden oprindelige - omgivelser ved fjorden. Her genindviede han selv kunstværket sammen med formand for
Kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Grethe Olsen (F).

Grethe Olsen (tv.) sammen med Josef Salomon foran skulturlandskabet på Tippen.
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Udført af granit fra tandstumperne
Kulturlandskabet er skabt i 1995-1996, og udført af Josef Salomon på materialgården i Frederikssund Kommune. Det er
lavet i granit som stammer fra Den Sjællandske Midtbane, der var i drift i årene 1928-1936. Sidenhen har alene de
såkaldte "tandstumper" på tværs af Roskilde Fjord, og jernbanedæmningen ud for Tippen, vidnet om banens eksistens.
Midt i 90'erne blev alle tandstumper undtagen en enkelt sprængt væk af forsvaret, og det er granitten herfra kunstværket
er udført i.
Ifølge Frederikssund Kunstforenings guide "Kunst i det offentlige rum", forklarer Josef Salomon selv at han forestiller sig et
landskab ved fjorden. En del af granitblokkene kunne være kysten, andre en skibssætning, men sat sammen danner de en
slags labyrint, hvor børnene leger.
Skulpturlandskabet blev opstillet som et lege-landskab i skolegården på Falkenborgskolen i 1996. Imidlertid kan det ikke
længere godkendes som legeplads efter de gældende regler, og derfor blev det taget ned ved renoveringen af skolen.
Tilbage til oprindelsesstedet
Nu står det så yderst på Tippen i Frederikssund Havn - lige ud for den sidste af tandstumperne, som er bevaret.
Den placering af Josef Salmonon selv meget glad for.
- Det kommer til sin ret her, hvor alle kan nyde det i de rigtige omgivelser, hvor man kan se fjorden og bådene igennem
det, og hvor børnene stadig kan kravle og lege på det hvis de har lyst.

Børnene var heller ikke sene til at tage skulpturene i brug, og begynde at klatre på dem. Og det kan de roligt:
- De er meget solide, og er sat sammen, så der ikke sker noget selv om man kravler på dem, siger Josef Salomon.
Han havde i øvrigt i dagens anledning taget et hjemmelavet slips på, med tryk af tandstumperne, kunstværket og
sejlbådene i fjorden.
Foto: Preben Gøttsche og KEJE.
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22 Et symbolfyldt univers
Nana Andersen udstiller nyere værker i medierne akryl, tekstil og keramik i Kulturhuset Rejsestalden fra den 1. september.
Med latinsk ånd bliver menneskets forhold til det urbane og dets rødder i naturen diskuteret - med mange vinkler og lag.
Dette sker i et symbolfyldt univers, der blandt andet finder sin inspiration og kraft i den magiske realisme.
Nana har gennem 13 år boet og arbejdet som kunstner i Barcelona, og er for et år siden vendt hjem til Danmark hvor hun
har bosat sig i Hornsherreds smukke landskab. Nana er oprindeligt uddannet på det grafiske design-seminarium, og på
Skolen for Billedkunst. Hun har gennem de sidste 16 år haft utallige udstillinger i gallerier, museer, kunstforeninger og
kunstmesser i Danmark, Spanien og Tyskland.
Udstillingen åbnes med en kunstevent lørdag den 1. september kl. 14 til 16, og herefter kan udstillingen ses i Kulturhuset
Rejsestaldens almindelig åbningstid frem til den 26. september 2012.

The Flow. Eksempel på Nana Andersens kunst, som kan oplevees í Kulturhuset Rejsestalnden i Jægerspris fra den 1. til
26. september.
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22 Team 2010-festival på Kalvøen
Ved sidste års idræts- og kulturfestival dystede 150 mennesker i kategorier inden for maling, blomsterdekoration,
petanque, rundbold og meget andet.
I morgen, torsdag den 23. august, går det så løs igen, og der vil være masser af aktiviteter for de 180 borgere der er
tilmeldt som deltagere i år - både aktiviteter der går igen fra tidligere år, og helt nye spændende tiltag: For eksempel Yoga
og Zumba.

En af de store aktiviteter ved idræts- og kulturfestivalen er petanque.
Årets tema: Cirkus
I år vil det helt store tema være cirkus. Der vil være et stort cirkustelt, hvor du kan være cirkusartist for en dag. Desuden vil
der igen være mulighed for at lave blomster, og selvfølgelig dyrke en masse idræt.
Til årets festival har der været rigtig god opbakning fra frivillige kræfter. Det ses blandt andet ved at familierne til
deltagerne støtter op om arrangementet, ligesom frivillige fra lokale foreninger og erhvervslivet hjælper med at afvikle
aktiviteter.
- I år har vi også haft et fremragende samarbejde med AKUcenter Højagergård, som har dyrket de mange tusinde
blomster der skal bruges til den blomsterskulptur som bliver lavet under festivalen, fortæller Jonas Seidler Hviid, der er
idrætskonsulent ved Frederikssund Kommune.
Sidste år prydede blomsterhønen bybilledet i dagene efter festivalen.
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Blomsterhønen, som var sidste års blomsterskulptur.
Dagens program
Alle er velkomne til at kigge forbi Kalvøen i løbet af dagen, hvor programmet er som følger:
10.00
Velkomst og åbning af festivalen
10.30 - 11.00 Opvarmning
10.15 -10.30 Ekkoløb
11.00 - 12.30 Petanque
11.00 - 12.30 Floorball
11.00 - 12.30 Cirkus- og Blomsterværksted
11.00 - 14:00 Go-cart
12.30

Frokost

13.15 - 13.30 Ekkoløb
14.00 - 15.30 Zumba
14.00 - 15.30 Yoga
14.00 - 15.30 Rundbold
14.00 - 16.00 Kano-/sejlads på Fjorden
14.00 - 16.30 Cirkus- og Blomsterværksted
16.30

Præmieoverrækkelse

17.00 - 18.00 Bad og omklædning
2012 8

23 Nyt uddannelsestilbud til unge i Frederikssund
Frederikssund Kommune, UU Vest og Produktionsskolen Frederikssund (PFFU) indleder samarbejde om nyt spændende
tilbud til de unge der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Første hold starter 24. september.
Vejledning, Indlæring, Afklaring
Det nye tilbud kaldes VIA, og tilbyder den unge et intensivt forløb på 20 uger bygget op omkring vejledning, indlæring og
afklaring - deraf navnet VIA.
Tilbuddet er kommet i stand af tre grunde, fortæller leder af ungdomsvejledningen, UU Vest, Per Bram:
- For det første stod vi med en udfordring da Erhvervsskolen Nordsjælland besluttede at lukke ned i Frederikssund i
foråret. Vi var med det samme klar over at det ville komme til at give os udfordringer med at få nogle unge i gang med en
ungdomsuddannelse, nu da afstanden til erhvervsskolen blev meget stor.
- For det andet så har vi altid en restgruppe af unge, der ikke helt ved hvilken uddannelse de skal starte på. De har brug
for et afklaringsforløb; de skal prøve mulighederne af.
Det er i dette lys, kombineret med et stort politisk pres for en løsning, at tanken om VIA opstod.
Her for de unge i løbet af 20 uger mulighed for at prøve forskellige værkstedsfag, ligesom de kan få ekstra vejledning og
undervisning i dansk og matematik, hvis de har behov for at få styrket deres faglige kundskaber.
- Og så sørger vi også for at de kommer i brobygning i fem til seks uger på Erhvervsskolen. På den måde bliver de både
fortrolige med skolen, og med transporten dertil. Vi stiller også en coach og en ekstra vejleder til rådighed for de unge i
VIA-forløbet, så de får al den støtte de har behov for fortæller Per Bram.
Produktionsskolen en naturlig partner
Netop værkstedundervisning, vejledning, afklaring og styrkelse af de boglige færdigheder er man eksperter i på
Produktionsskolen PFFU i Skibby
- Faktisk laver vi ikke andet hver dag for vores elever, siger forstander Jørgen Nielsen. Så det var oplagt at vi fandt ud af at
samarbejde om en løsning.
- Hos os får de lejlighed til at prøve kræfter med fag som auto/metal, bygge og anlæg, kreativ, butik/handel, køkken og
ernæring, mediegrafisk og pædagogik.
Nu kan man jo så spørge sig selv, hvordan man skal få unge fra Frederikssund til at tage til Skibby hver dag i 20 uger, hvis
vi ikke kan få dem til at tage til Hillerød. Men det har de iflg. Jørgen Nielsen tænkt på i UU Vest og på PFFU:
- Vi sørger for bustransport hver morgen, fortæller han. Det gør vi også i forvejen med egne busser for vores normale
produktionsskoleelever, så det er intet problem for os.
- Her fortalte Per Bram mig om idéen om VIA-forløbet på PFFU, og det kunne jeg klart se fordele i.
Men ifølge Jørgen Nielsen var der også en udfordring i at få tilbuddet i gang.
- Elevernes deltagelse på et hold bliver betalt af staten på samme måde som ordinære produktionsskoleelever. Men vi
skal have mindst 12 elever på hvert VIA-hold, for det løber rundt for skolen, og vi kan ikke have mere end 15 elever, hvis
de skal have ordentlig fagligt udbytte af det. Dermed risikerer vi alligevel at stå med en restgruppe af unge som der ikke er
plads til på et hold, og hvor der ikke er nok til at starte hold to op.
Penge fra ungepakken
Pengene til det nye tilbud kommer fra en statslig pulje - den såkaldte Ungepakke - hvor kommunen har 300.000 kroner
stående, der ikke er øremærket.
Opvækst- og uddannelsesudvalget har givet garanti for at der kan starte hold med mindre en 12 elever, og det betyder at
de første elever er garanteret at starte på deres VIA-forløb allerede fra den 24. september i år.
Se folder om VIA
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24 Aktiviteter for alle aldersgrupper og interesser
Omkring 120 foreninger informerer om deres mange aktiviteter i dette års "Aktiv fritid" - og der er noget for enhver smag.
Frederikssund Kommune har et særdeles aktivt forenings- og fritidsliv, hvilket endnu engang tydeligt fremgår af årets
"Aktiv fritid", som i uge 32 blev husstandsomdelt i hele kommunen.
Skal det være yoga, mad for mænd, spansk, hundedressur, idræt, kultur, musik, spejder eller noget helt andet, der skal
sættes tid af til i den kommende vinter?
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Ja, tilbuddene er mangfoldige og for alle aldersgrupper. De mange aftenskoler og foreninger i Frederikssund Kommune
står klar til at tage i mod, så det er bare med at komme i gang med at vælge, hvad fritiden skal bruges til i den kommende
vinter.
"Aktiv fritid" kan ses her på siden, men kan også hentes på bibliotekerne og i borgerservice på rådhuset.
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24 Markedsdag på Tolleruphøj den 8. september kl. 10.30 - 15.00.
En lørdag for hele familien
Besøg boderne med nyt og gammelt, delikatesser og kreative produkter.
Nyd den festlige stemning og underholdningen med sang og musik.
Prøv lykkehjulet og flødebollemaskinen.
Spis en let frokost i form af sandwich med øl eller sodavand.

Markedsdag på Tolleruphøj 2011
Du kan leje plads til en bod for den nette sum af 100 kr.
Boderne udlejes efter "først til mølle" princippet, og du skal selv medbringe et bord. Ring til gruppeleder Helle Günzel på
47 35 07 78, hvis du er interesseret.
Markedsdagen er arrangeret af Tolleruphøjs aktivitetsudvalg, der består af medarbejdere og frivillige.
Overskuddet går ubeskåret til Tolleruphøjs beboere.
- Vi håber på stort besøg af familier, venner, kollegaer og folk fra byen, siger Helle Güntzel, der er aktivitetskoordinator.
Du finder os her:
Omsorgscenteret Tolleruphøj
Roskildevej 160A
3600 Frederikssund
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27 Børneteatret tager hul på ny sæson
Igen i år er Frederikssund Børneteater klar med at flot program af forestillinger til børn, unge - og voksne - i Frederikssund
kommune. I alt 51 forestillinger bliver det til - herunder også årets vinder af Reumertprisen, "Små skridt", for de to til
femårige.
"Små skridt" er små stemningsfyldte billeder der skildrer genkendelige øjeblikke fra et lille barns verden: Far og mor.
Farmor og farfar, en snegl og et træ på vejen, børnehaven med små bitte venner, løbecyklen, en lille seng og
godnatbogen, en paraply og et ønske om regnvejr...
I et nært og trygt univers fortælles historien om at være et lille menneske lige der, hvor verden begynder at åbne sig.
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Foto fra forestillingen "Små skridt".
Forestillinger på alle tider - og for alle aldre
I dagligdagen opføres alle forestillingerne om formiddagen når der spilles for skoler og daginstitutioner/dagpleje.
I weekenden spilles midt på dagen når familierne har tid til at vise deres børn alle de gode gamle historier, og også alle de
nye og fine teaterforestillinger som er gennemarbejdede for netop de aldersgrupper som de henvender sig til.
Læs mere om årets program, og hvordan du køber billetter, på www.frederikssund-borneteater.dk.
Foto: André Andersen
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27 Familiesøndag 2012 på Museet Færgegården
Under temaet "Foreningsliv" inviterer de lokalhistoriske foreninger i Frederikssund, Skibby, Jægerspris og Slangerup samt
Færgegårdens venner og Roskilde Museum til den årlige Familiesøndag den 2. september kl. 12 - 17 på Museet
Færgegården.
Foreningsliv
Næppe andre folkeslag har så bredt et udvalg af foreninger at vælge mellem som det danske. Vi kender udtrykket
"Foreningsdanmark". Det er overraskende og utroligt så mange foreninger, der er, og så forskellige.
Langt de fleste danskere er medlem af mindst én forening; rigtig mange af både ti og tyve. Nogle engagerer vi os stærkt i,
andre betaler vi blot et kontingent til, og modtager måske et foreningsblad fra tid til anden.
Sådant et overflødighedshorn af foreninger finder vi også i Frederikssund kommune. Mange af dem finder vi i den
kommunalt producerede og husstandsomdelte foreningsoversigt. Og slår vi op i vejviseren finder vi en oversigt med
mange, tætskrevne sider, udelukkende med foreninger som vi kan melde os ind i. Eller vi kan starte vores helt egen!
Familiesøndag vil gerne give mulighed for, at disse lokale foreninger kan demonstrere deres særlige interesse for et bredt
publikum. Derfor er årets tema om foreningsliv.
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Stemningsbillede fra familiesøndagen i 2011.
Et overflødighedshorn af aktiviteter for børn og voksne
Museet Færgegårdens flotte have bliver fyldt til randen med aktiviteter, boder, musik, teater og lokale foreninger der
demonstrere deres særlige kunnen.
Oplev Teatret JAS optræde, Slangerup Miniby der fortæller om minihusene, og Bramsnæs Hundeejer Forening der
fremviser deres dygtige hunde. Du kan også få en tur i Nimbusklubbens motorcykel med sidevogn, se Unicyklisterne
optræde, spille skak og petanque, og tage en tur på fjorden med "Skarven".
Og hvis det ikke er nok så prøv at spille badminton, se på mønter, quilte og bage snobrød med spejderne, tal med Dansk
Røde Kors, besøg Hjerteforeningens bod og snup en svingom med folkedanserne og linedanserne.
Tid til en pause!
Tag en pause mellem alle aktiviteterne og besøg salgsboderne i haven. Her kan du købe kaffe og kage, Hansens Is, øl og
vand og Lions Club i Skibby sælger pølser og brød fra deres pølsevogn. Du kan også prøve tombolaen med mange flotte
gevinster eller kigge nærmere på alle boderne der sælge honning, æblejuice, grønsager, blomster samt flotte
værtindegaver.
Vægtere fra Slangerup vil hele eftermiddagen i haven annoncere aktiviteterne.
Program og pris
Det koster 30 kr. for voksne og 10 kr. for børn at deltage i familiesøndagen, der byder på følgende program:
Kl. 12.00: Slangerup vægtere åbner Familiesøndagen
Kl. 13.00 Folkedans
Kl. 13.30 JAS
Kl. 14.00 Linedansere
Kl. 14.30 Hunde
Kl. 15.00 kreds 57
Kl. 15.30 Cykelartister
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29 Millioner til cykelsupersti i Frederikssund
Frederikssund Byråd har bevilget 8,5 mio. kr. til etablering af cykelsupersti i kommunen.
Nu bliver det muligt at cykle langs s-togslinjen fra Frederikssund.
Frederikssund Kommune besluttede på et Byrådsmøde den 29. august 2012 at investere i en ny såkaldt cykelsupersti, der
skaber optimal mulighed for at kombinere cykeltrafik med s-toget, og gøre cyklen til et naturligt valg som transportmiddel.
Det bliver en asfalteret sti med fokus på komfort, sikkerhed og fremkommelighed. Stien udvides på delstrækninger,
vejkrydsninger forbedres, der lægges lysbrikker langs med stien og der opsættes vejvisning. Det skaber en hurtigere og
mere direkte og sikker cykelrute. Det er hensigten at stien med tiden kommer til at løbe hele vejen til København.
Statens cykelpulje har bevilget et tilskud på ca. 3,4 mio. kr., mens kommunen betaler de resterende 5,1 mio. kr. til
etablering af cykelsuperstien.
Cykelsuperstien etableres som et led i Frederikssund Kommunes cykelstrategi "Fremtidens Cykeltrafik i
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Frederikssundfingeren".
Da cykling ikke stopper ved kommunegrænsen, er strategien udarbejdet i samarbejde med Egedal, Ballerup og Herlev
kommuner med støtte fra Region Hovedstaden.
Frederikssund Kommune er allerede gået i gang med detailplanlægningen af cykelsuperstien, og anlægsarbejdet
forventes opstartet i løbet af 2013.
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30 Danmarksmesterskab i speedway for børn
Den årlige DM-finale i 50cc speedway for børn op til 10 år afholdes på Slangerup Speedway Center, Hørup Skovvej 5 A i
Slangerup lørdag den 1. september.
Her kommer landets 18 bedste kørere for at konkurrere om den ærefulde titel som Danmarksmester 2012. Børnene har
kvalificeret sig efter at have kørt semifinaler i Skærbæk i Sønderjylland, og speedwayklubben i Slangerup ser frem til at
gøre finale-dagen til en fest for deltagerne og publikum.
Der vil blive masser at kigge på for både store og små.

Start kl. 10.30 med gratis adgang
Dagen starter klokken 10.30 hvor der forud for selve løbets start klokken 11.00 er arrangeret præsentation af løbets
deltagere på flotte Harley Davidson motorcykler, samt tale ved borgmester Ole Find Jensen.
Skulle sulten melde sig har klubbens cafeteria tændt op i grillen og sælger mad, drikke og søde sager. Der er gratis
adgang til banen denne dag.
Slangerup er repræsenteret ved Thor Vejen Eriksen på 9 år, der har kørt i fire år, samt Silas Neergaard Hoegh på 8 år, der
har kørt speedway i tre et halvt år. Der er lagt op til en spændende match, da børnene i år kører meget jævnbyrdigt i
toppen af sporten.
Skulle der være børn der efterfølgende har fået mod på at prøve sporten selv, er der mulighed for gratis prøveture ved
klubbens almindelige træninger. Der trænes 50cc for tre til 10-årige hver tirsdag og torsdag mellem 16.30 og 19.30.
Foto: Benny Skou
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Handicappris 2012
Kender du en person eller en virksomhed i Frederikssund Kommune, som har gjort sig fortjent til at modtage
Frederikssund Kommunes Handicappris 2012 ?
Kriterierne for at modtage handicapprisen er, at personen/virksomheden skal have

gjort en særlig indsats i forhold til en enkelt borger med handicap eller en familie med et handicappet medlem

gjort en særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede

gjort en særlig indsats i forbindelse med handicappede i erhverv

ydet en særlig indsats med henblik på handicaptilgængelighed

være en ildsjæl i en forening, organisation eller lign
Du kan være med til at give denne person / virksomhed et klap på skulderen ved at indstille personen/virksomheden til
Frederikssund Kommunes Handicappris 2012.
Alle borgere, organisationer eller foreninger i Frederikssund Kommune kan indstille til denne pris.
Indstillingen skal sendes inden
mandag den 22. oktober 2012
til Frederikssund Handicapråd, Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund, att. Birthe Larsen.
Prisen uddeles af borgmester Ole Find Jensen,
mandag den 3. december 2012 kl. 16.00
i byrådssalen på Frederikssund Rådhus. Denne dag er fastlagt som international handicapdag - "dagen for lige
muligheder".
Du kan læse mere om kriterierne for indstilling af kandidater til Handicapprisen.
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Aktiv aldring og solidaritet mellem generationer
Under denne overskrift markerer Ældrerådet og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget EU's Ældreår 2012 og
Ældrerådenes dag.
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Det sker på en temadag for kommunens borgere
Mandag den 1. oktober kl. 11.15 - 15.30
Frederikssund-Hallen, Kalvøvej 9
Kom og se hvad Frederikssund kan byde på
Du får lejlighed til at besøge en række spændende stande, hvor foreninger, institutioner og firmaer er repræsenterede.
Der er fællessang og musik, frokost fra køkkenet MAD til hver DAG og et inspirerende foredrag ved skuespiller Lone
Hertz.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest d. 13. september til Lissi Hinge på
lhing@frederikssund.dk eller 47 35 27 04.
Se program med mere på www.frederikssund.dk/aktivaldring.
Transportmuligheder
Fra fra Skibby (Skuldelevvej) kører buslinje 230R på minuttallene 35 - 05 til Frederikssund station.
Fra Jægerspris (Jægerprislejren) til Frederikssund station kører buslinje 316 og 230R på minuttallene 22 - 45 - 52.
Det tager ca. 20 minutter at gå fra Frederikssund station til Frederikssund-Hallen, hvor temadagen holdes.
Foto: Claus Peuckert
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Dyst i brand og beredskab
Efter over et års planlægning er Beredskabsforbundet i Frederikssund klar til at byde frivillige redningsberedskaber fra hele
landet velkommen til landsstævne og konkurrencer ved Slangerup Idræts- og Kulturcenter fra fredag den 7. til søndag den
9. september. I alt deltager 374 frivillige fra 30 forskellige beredskaber.
Hjælp i ekstreme vejrsituationer
"VI hjælper beredskabet og Danmark i i ekstreme vejrsitutiuationer", lyder temaet for landsstævnet. Og det tema er ifølge
landschef for Beredskabsforbundet, Per Junker Thiesgaard, ikke nogen tilfældighed:
- Det falder helt i tråd med de opgaver vi løser til dagligt og skal være med til at gøre formålet med stævnet forståeligt
også for alle dem, der ikke kender Beredskabsforbundet.
Derfor vil der ved stævnet blive afholdt konkurrencer i følgende discipliner:
Tørke (brand)
Storm (redning, handlebane)
Sne (indkvartering og forplejning)
Beredskab - Håndtering af tilskadekomne
Beredskab - Når hjælp er en æressag (kombi)
Beredskab - femkamp med bl.a. skybrudstema.
Mange af konkurrencerne vil være kendte (brandkonkurrencen er f.eks. fortsat en disciplin, men nu som en disciplin under
overskriften "tørke") og enkelte vil være helt nye - f.eks. en opgave med motorsav under konkurrencen "Storm".

Omfattende program
Det er en meget stor og kompleks opgave at tilrettelægge et Landsstævne og det kræver dygtig ledelse, kreativitet og
overblik og vedholdenhed, siger landschef Per Junker Thiesgaard.
- Det er et meget flot resultat, der er opnået, og der er lagt mange kræfter i at sikre at vi alle får den bedste oplevelse. Det
Frivillige Supplerende Beredskab, Frederikssund kan godt være stolte!
Fra på fredag går det så løs - for publikum dog først fra lørdag morgen.
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Fredag eftermiddag og aften bliver alle deltagerne indkvarteret, men fra lørdag klokken 8.30 starter selve stævnet med
opstilling på paradepladsen, faneindmarch, musik og velkomsttaler.
Selve konkurrencerne, som nok er det der vil interessere de fleste tilskuere, starter kl. 9.30 på pladsen lige over for
Slangerup Idræts- og Kulturcenter på Jordhøjvej i Slangerup. Pladsen her er i dagens anledning omdannet til
stævneplads.

Det fulde program for dagens konkurrencer kan ses på Beredskabsforbundet i Frederikssunds hjemmeside under
menupunktet "Konkurrencer".

Udstillinger og børneland
Ud over selve konkurrencerne, der for første gang skal afvikles på kun én dag, så sker der ifølge beredskabschef ved
Frederikssund-Halsnæs Brand- og redningsberedskab, Kim Lintrup, også mange andre ting.
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Der er således både lavet et udstillingsområde, der vil være et lille marked, et børneland og endelig vil der også være
deltagelse af ungdoms- og juniorbrandkorps fra Frederikssund og tre til fire andre byer.
Arkivfoto: KEJE.
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Klima og energimesse med ministerbesøg
Lørdag den 8. september fra kl. 9 til 17 holder Frederikssund Klimaforening og Frederikssund Erhverv klimamasse i
Frederikssund Hallerne. Messen, der støttet af Frederikssund Kommune, har mere end 50 firmaer med fokus på
energibesparelsder og vedvarende energi som udstillere.
Åbnes af klimaminsteren
Den officielle åbning af klimamessen står klimaminster Martin Lidegaard for kl. 10.00, sammen med
Frederikssunds borgmester, Ole Find Jensen.
Herefter byder dagens program - ud over alle standende - også på underholdning kl. 14 ved bandet "Singing the Kyoto
Protocol" med Marie Carmen samt Benjamin og Anders Koppel. Kl. 16.00 uddeles årets klimapris.
Ud over de tre hovedpunkter vil der i løbet af dagen være foredrag, undervisningstilbud, prøvekørsel i elbiler og på
elcykler, og der vil også være udfordringer for børn.
Klima - Hvad sker der i hovedet på dig?
Svaret på dette spørgsmål er der nok lige så mange af som der er mennesker. Men helt sikkert er det at
klimaforandringerne de seneste år er blevet meget nærværende og håndgribelige for alle, og sætter mange følelser i gang
hos mange mennesker. Således også hos kommunens lokale kunstnere.
Under temaet "Hvad sker der inde i hovedet på dig, når du hører ordet klima?" har arrangørerne bag messen derfor fået
de 80 kunstnere fra gruppen Fjordkunst til at lave deres egne fortolkninger af ordet Klima. Disse værker vil blive udstillet
på messen lørdag, og publikum vil kunne stemme på deres favoritmotiv, der også kåres kl. 16.00 på dagen.
Tid, sted og pris
Klimamessen holdes som sagt lørdag den 8. september 2012 kl. 9-17. Stedet er Frederikssund Hallerne, Kalvøvej 13 i
Frederikssund.
Der opkræves en entré på 20 kroner ved messen. Stemplet billet giver 50 % rabat ved entré på J.F. Willumsens museum
samme dag.
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Høring vedrørende budget 2013
Økonomiudvalget har den 6. september udarbejdet forslag til budget 2013 - 2016, som nu udsendes til høring.
Det samlede høringsmateriale, samt omtale af hvordan man afgiver høringssvar, kan ses her på hjemmesiden.
Den politiske behandling frem imod den endelige budgetvedtagelse vil foregå efter følgende tidsplan:
12. september:
Byrådet 1. behandler budgetforslaget.
25. september kl. 12:00:
Byrådet har modtaget samtlige indkomne høringssvar.
28. september kl. 18.00:
Frist for ændringsforslag fra Byrådets medlemmer.
3. oktober:
Økonomiudvalget behandler de indkomne hørings- og ændringsforslag.
10. oktober:
Endelig budgetvedtagelse i Byrådet.
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Boligselskabet Rosenvænget vandt klimapris
Frederikssund Klimaforening holdt i dag sin første klimamesse i Frederikssund Hallen i samarbejde med Frederikssund
Erhverv og Frederikssund Kommune.
Messen blev velbesøgt, med godt 1.000 gæster i løbet af de otte timer den varede. Der var da også rigeligt at se på, hvad
enten man overvejede at anskaffe sig solceller til huset, ville høre om lavenergi vinduer, efterisolering eller havde lyst til at
prøve en elbil eller en Segway.
Imponerende indsats
I sin åbningstale gav borgmester Ole Find Jensen (A) da også udtryk for hvor imponerende et
arbejde der er lagt fra Frederikssund Klimaforenings side, for at få stablet messen på benene.
- Lige så imponerende er den opbakning som messen har fået fra såvel store som små
udstillere, der sammen tegner det energipolitiske marked, og succesen i dag. I er med at
sikre at både byens borgere, og gæster ude fra kan få rådgivning om energirigtige initiativer.
- Der er brug for det. Både af hensyn til klimaet, men også af hensyn til den aktivitet og de
arbejdspladser det medfører i virksomhederne.
Frederikssund Kommune har da også selv fokus på klima og bæredygtighed. Ikke mindst i
forbindelse med den nye bydel, Vinge, der ifølge borgemesteren bliver et cleantechområde.
- Vigtigt er det også at der er bred opbakning bag de energipolitiske initiativer der skal tages i
årene fremover. Derfor er det glædeligt at det seneste energiforlig i Folketinget blev med så
bredt politisk flertal bag som det blev. Kun på den måde bliver det nogen som borgerne og
virksomhederne kan regne med.
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Borgmester Ole Find Jensen byder velkommen lørdag formiddag.
Videohilsen fra klimaministeren
Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) måtte desværre melde afbud fra klimamessen, men havde i
stedet sendt en videohilsen der blev afspillet.
Ligesom borgmesteren udtrykte han glæde over Klimaforeningens initiativ.
- For to uger siden besøgte jeg Grønland, og så ved selvsyn hvordan en rekordstor hedebølge i det arktiske område
havde smeltet seks meter af den Grønlandske indlandsis i Sydgrønland. Det er bare et bevis på hvor travlt vi har med at
lave den grønne omstilling, sagde Martin Lidegaard.
- Men vi har også brug for den grønne omstilling for at skabe beskæftigelse, ressourceeffektivitet og bæredygtig udvikling,
så vi bliver mindre afhængige af at importere fossile brændstoffer uden for Danmark. Derfor er det helt nødvendigt, og
utrolig glædeligt, at det pibler op med lokale grønne initiativer som messen i Frederikssund.
Vinderkunst
Én ting ved messen var de godt 50 udstillere, foredragene og muligheden for at prøve elbiler. Noget ganske andet var, at
Klimaforeningen også havde indledt et samarbejde med en gruppe kunstere om at skildre klimaudfordringen.
Under temaet "Hvad sker der inde i hovedet på dig, når du hører ordet klima?" havde kunstnerne fra kunstnergruppen
Fjordkunst således lavet deres egne fortolkninger af ordet Klima.
Værkerne var hele dagen udstillet på messen, og alle gæster kunne stemme på deres favorit.
Det havde rigtig mange gjort, og vinderen blev et værk af Line Jørgensen fra Frederikssund, med to isbjørne afbilledet på
en løsreven isflage.

Gæsternes favorit blandt de udstillede kunstværker. Til venstre ses klimaforeningens formand, Carsten Cederholm, og til
højre, holdende billedet, ses bestyrelsesmedlem Bjørn Tving Stauning.
Klimapris til Rosenvænget
Ved messen blev også den første klimapris i Frederikssund Kommune uddelt.
I alt var der tre nominerede til prisen, der alle blev præsenteret af tidligere borgmester Knud B. Christoffersen.
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Knud B. Christoffersen og Carsten Cederholm præsenterer de tre nominerede til Klimaprisen.
De tre nominerede var Jægerspris Kraftvarmeværk, Frederikssund Kommune og Boligselskabet Rosenvænget. Og det
blev sidstnævnte der løb med prisen.
I bevæggrunden for nomineringen hed det at Boligselskabet Rosenvænget var indstillet til prisen fordi de på forbilledlig vis
har vist vilje til, med respekt for beboernes traditionelle liv, at finde metoder til at gennemføre de meget store
miljøforbedringer.
- Det med boligrenovering er for mange mennesker noget der angår boligejere, hvor den enkelte familie inden for deres
egen parcel selv bestemmer om de vil spare eller ej. Det almene boligbyggeri er en mere uhåndterbar størrelse. Alene det
at beslutningsprocessen ligger på mange hænder, og ofte langt væk fra den enkelte borger, gør det mere kompliceret.
Desuden er lovgivningen så lempelig, at utraditionelle og langsigtede investeringer, meget nemt bliver til varm luft allerede
inden de når den enkelte beboer.
- Boligselskabet Rosenvænget har taget udfordringerne op, og har på forbilledlig vis skabt en proces, hvor beboerne har
været involveret i betydelige ombygninger. Beslutningsprocessen tager tid, inden alle føler de har været inddraget, og alle
har haft en medbestemmelse. Op til tre år tog denne afklaringsfase.
- Resultatet blev at boligerne på Heimdalsvej har sparet 80 pct. af energiudgifterne efter omfattende renoveringer.

Formand for Rosenvænget, Lars Nielsen, modtager årets Klimapris.
En stolt formand
Det blev formanden for Boligselskabet Rosenvænget, Lars Nielsen, der modtog prisen.
I sin takketale sagde han at det kom lidt bag på ham.
- Jeg var godt klar over at vi var nominerede, men at vi ligefrem skulle gå hen og vinde det her trofæ, det kommer lidt bag
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på mig, sagde han.
- Vi har i Boligselskabet Rosenvænget altid haft en kultur der siger, at vi tager hensyn til miljøet og sørger for at energien
kommer ned på det lavest mulige plus. Jeg er derfor glad og stolt over prisen, og vil blot sige at vi vil fortsætte den indsats
vi har gjort med hensyn til både nybyggeri og renovering, og sørge for at energi og miljø fortsat er i højsædet.
Foto: KEJE.
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10 Omsorgscentre fritaget for tilsyn i 2013
Tre af kommunens fem omsorgscentre er fritaget for Sundhedsstyrelsens tilsyn i 2013.
Embedslægen har ved tilsyn i foråret 2012 vurderet, at Tolleruphøj, De Tre Ege og Pedershave kan fritages for tilsyn i
2013. Haven, der efter Den Store Rokade hører under Tolleruphøj, er også omfattet af fritagelsen.
Embedslægerne gennemfører hvert år uanmeldte tilsyn på landets plejecentre for at vurdere de sundhedsfaglige forhold.
Fra 2010 kan et center fritages for besøg året efter, hvis der ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for
beboernes sikkerhed. Det følgende år får centeret besøg igen.
I 2011 var De Tre Ege fritaget for tilsyn, og Solgården er fritaget i 2012.
Nordhøj er ikke fritaget, da der fundet fejl og mangler, som dog ikke er alvorlige.
Ved tilsynsbesøget vurderer embedslægen, om personalet er tilstrækkelig vejledt og instrueret til, at de kan gennemføre
plejen og behandlingen forsvarligt.
Det vurderes om medicinen håndteres på betryggende måde, om den sundhedsfaglige dokumentation er fyldestgørende,
og om beboernes patientrettigheder tilgodeses.
Også samarbejdet med den øvrige sundhedssektor belyses, og det undersøges om hygiejne, ernæring og aktivering er
tilfredsstillende. Endelig bliver det vurderet, om der er bygnings- og indeklimaforhold, der kan medføre sundhedsproblemer
for beboerne.
Efter tilsynet skriver embedslægen en tilsynsrapport om de sundhedsmæssige forhold på plejecenteret og anfører
eventuelle anbefalinger til forbedringer. Rapporten sendes til plejecenteret og kommunalbestyrelsen. Herefter skal
embedslægen kontrollere, om plejehjemmet eller kommunen følger op på eventuelle kritisable sundhedsmæssige forhold.
I midten af 2013 forventes Sundhedsstyrelsens samlede rapport for tilsyn på Kommunens plejecentre i 2012 at foreligge.
Tilsynsrapporterne er tilgængelige på Kommunens hjemmeside.
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11 På venskabsbesøg i Kumla
Repræsentanter fra Frederikssund Kommune har i dagene 30. august til 2. september besøgt venskabskommunen Kumla
i Sverige. Besøget var et led i det samarbejde der er mellem de nordiske venskabskommuner Aurskog-Høland, Sibbo,
Frederikssund og Kumla.
Kommunerne mødes hvert andet år og drøfter et fælles tema. Temaet i år var ældreomsorg.
Introduktion til Kumla
Ved ankomsten til Kumla torsdag fik alle deltagerne en god og inspirerende introduktion til Kumla Kommune, som
ligger midt i Örebro Län, ca. 10 minutters kørsel fra Örebro. Der ca. 200 km til Stockholm og 260 km. til Göteborg.
Kommunen har 20.500 indbyggere, og hovedbyen hedder også Kumla. Den er omgivet af en række mindre byer: Ekeberg,
Hällabrottet, Kvarntorp, Sannahed og Åbytorp.
Umiddelbart forbindes navnet Kumla med et af Sverige største fængsler. Men Kumla har meget andet at byde på. Der er
f.eks. et større vildmarksområde, der er et godt cykelstinet, skiløjper, en campingplads og 3 friluftsbade.
Kumla har også flere forskellige museer, det er f.eks. muligt at besøge et Militær og Friluftsmuseum
Kumla satser på Kulturen og har et af Sveriges mest interessante udflugtsmål "Konst på Hög"
Kumla er omgivet af Närkesletten, hvor Kvarntopshögen findes. Højen er et industriminde, et 100 meter højt slaggebjerg,
der stammer fra Sveriges første forsøg med udvinding af olie under anden verdenskrig.
Ældreomsorg
Ældrecheferne holdt hver et oplæg om ældreområdet i deres respektive kommuner. De nordiske lande står overfor en
række fælles udfordringer, f.eks.:

Et stigende antal ældre

En vigende økonomi og

Flere og flere nationale standarder.
Efterfølgende var der rig lejlighed til at udveksle erfaringer såvel administrativt som politisk.

Ældrechef Birthe Grothe fortæller om Ældreområdet i Frederikssund.
Dagen blev afsluttet med et besøg på Ängen, som er et nyt moderne centrum for sundhed og omsorg mellem Örebro
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Kommune og Örebro Len.
Her findes bl.a. ældreboliger, plejehjem, distriktslæger og -sygeplejersker, værksteder og en familiecentral, som er
mødested for forældre og børn i alderen fra nul til seks år.
Museum, bypark og wellness
Lørdag var der arrangeret en rundvisning i Kumla kommune med besøg på et museum, en nyanlagt bypark og et stor
svømmehal/badeland/wellnesscenter.
Kumla var frem til 1950'erne centrum for den svenske skoproduktion og har da også Nordens eneste Skoindustri museum.
Rundturen startede derfor med et besøg på skoindustrimuseet www.skoindustrimuseet.se
Den nyanlagte bypark Kumla Sjöpark blev indviet den 22. august 2010. Parken indeholder to indbyrdes forbundne
kunstige søer, cykel- og vandrestier, et amfiteater, et orangeri mm. Er under opførelse.
I forbindelse Sjöparken er en ny stor svømmehal/badeland/wellnesscenter på vej. Stedet forventes indviet i december
2012.

Kumla Sjöpark med den nye svømmehal i baggrunden.
Lørdag aften var foreningen Norden i Kumla vært for en lille rundtur, hvor vi bl.a. besøgte St. Olafs kapel, der er et lille
trækapel fra 1935
Søndag gik turen retur til Frederikssund via Örebro.
Foto: Hans Boskär.
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11 Rådgivning til KOL-patienter og deres pårørende
Som noget helt nyt i Danmark tilbyder Frederikssund Hospital, Frederikssund og Halsnæs Kommuner, de praktiserende
læger og Danmarks Lungeforening i samarbejde tværsektoriel rådgivning for personer med KOL og deres pårørende.
Målet er at rådgive og guide personer med KOL til at blive aktive og deltagende i egen sygdom, hvilket i sidste ende skal
give patienterne en øget livskvalitet.
- Det nye tilbud er unikt i Danmark fordi hospital, kommuner, patientrepræsentant og praksislæger samt Danmarks
Lungeforening for første gang går sammen om at tilbyde rådgivning til personer med KOL, siger vicedirektør på
Frederikssund Hospital Gert Hagelskjær.
- I og med at der er tale om et formelt samarbejde bliver det nemmere at koordinere indsatsen for den enkelte KOLpatient, samt sikre at patienten oplever en højere grad af sammenhæng på tværs af sektorer.
Fire KOL-caféer årligt
Efter planen skal der afholdes KOL-caféer fire gange årligt, skiftevis på hospitalet og i kommunen. Hver café varer ca. to
timer, og indeholder et undervisningsemne. Emnerne kan være mange, men alle har det til fælles at de omhandler
hvordan livet med KOL leves, f.eks. kost, medicin, fysisk aktivitet, rejser, seksualitet osv.
- Vi har mulighed for at trække på ressourcer og faglige kapaciteter fra alle dele af sundhedsteamet omkring borgeren med
KOL, siger Linette Marie Kofod, som er fysioterapeut og initiativtager til projektet.
- Derved kan vi øge den samlede indsats, og dermed muligheden for at borgeren får et bedre greb om sin sygdom og sit
liv. Håbet er også at vi med tiden kan reducere antallet af hospitalsindlæggelser og kommunale sundhedsydelser.
Kommuner støtter borgere
I 2011 havde Frederikssund Hospital 258 indlæggelser på grund af KOL, fordelt mellem Halsnæs og Frederikssund
kommuner. Nu går begge kommuner fremsynet og proaktivt ind for at støtte deres borgere med denne kroniske sygdom.
KOL-caféen har som delmål at opstarte selvtræningsgrupper for personer med KOL. Ideen med grupperne er at patienter
og pårørende via støtte, opbakning og erfaringsudveksling hinanden imellem, finder motivation til for eksempel at
motionere.
- Jeg håber at initiativet mellem Frederikssund Hospital, Halsnæs Kommune og Frederikssund Kommune vil inspirere
mange andre kommuner og hospitaler til at gøre det samme. Det er netop initiativer som dette, på tværs af sektorer, der
gør en stor forskel for de KOL-patienter der kæmper med at håndtere og forstå deres lungesygdom. Det her kan hjælpe
dem til at leve et bedre liv med deres sygdom, siger direktør i Danmarks Lungeforening, Anne Brandt.
Første møde 20. september
Første møde er den 20. september kl. 15.30 på Frederikssund Hospital. Martin Døssing, som er overlæge, vil komme med
første oplæg omhandlende sygdommen KOL.
Tilbuddet gælder borgere med KOL og pårørende til KOL-patienter i Halsnæs og Frederikssund kommuner. Danmarks
Lungeforening arbejder for bedre rådgivning af KOL-patienter i hele Danmark.

45

Du kan læse mere om KOL-cafeén i invitationen.
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11 Årets kulturpas delt ud i dag
Cirka 100 børn fra 4. klasserne på Skuldelev Skole, Marbækskolen og Falkenborgskolen var i dag mødt op på
Heregårdsmuseet Selsø Slot for som de første at få udleveret deres Kulturpas for sæson 2012/2013. Det er sjette gang
Kulturpasset uddeles. Se årets kulturpas.
Med Kulturpasset, der uddeles til alle børn i kommunens 4. klasser, får børnene og deres familier adgang til at besøge en
lang række af kommunens kulturtilbud - og deltage i konkurrencen om at blive årets kulturpasser.
Et af stederne man får adgang til med Kulturpasset er Selsø Slot. Af andre steder kan nævnes kommunens tre biografer,
Frederikssund Børneteater, J. F. Willumsens Museum, Slangerup Miniby, Jægerspris Slot og mange andre. Se den fulde
oversigt på Kulturpassets hjemmeside.

4. klasses eleverne fra de tre skoler bydes velkommen til Selsø Slot af museets leder, Louise Sebro, udklædt som
slotsfrue.

Børnene lytter til Louise Sebros fortælling om slottet, og hvad dagen vil byde på.
Kloge og vidende børn
I sin tale til børnene sagde formand for Kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Grethe Olsen:
- I Frederikssund Kommune ønsker vi at have kloge og vidende borgere. Vi ønsker at vores borgere skal interessere sig
for "det fælles liv", og at alle vil være med til at påtage sig et ansvar for at her er rart og godt at være! Ved I godt, at I selv
kan gøre rigtigt meget for at få et godt og sjovt liv, hvor I også ved meget?
- I ved det sikkert godt: At I lærer rigtigt meget i skolen - men sørme også i jeres fritid. Det har I altså nu alle tiders chance
for, også hvis I benytter jer af jeres Kulturpas. For når I kommer rundt alle de her steder, så siver der en masse viden ind i
jeres hjerner - og hjernerne bliver bedre og bedre til at forstå alt det der er sket, og alt det som sker lige nu!
- Også fantasien udvikler sig når I oplever og lever med i alt det nye - så brug fantasien.
- Der er rigtigt mange steder I nu kan besøge, og jo mere flittige I er, desto større chance er der for, at I også kan være
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med til at vinde præmier - gavekort!

Børnene løser opgaver på slottet.
Konkurrencer og gaver
Allerede i dag skulle eleverne fra de tre 4. klasser løse de første opgaver i Kulturpasset. Og sørger man for at få aktiveret
sit Kulturpas på hjemmesiden, og få stemplet passet alle de steder man besøger, så deltager man i konkurrencen som
Grethe Olsen omtalte, og kan blive den heldige vinder af et gavekort.
Foto: KEJE.
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12 Mobilversion af kommunens hjemmeside
Bruger du din mobiltelefon til at vise Frederikssund Kommunes hjemmeside, vil du fremover få vist en særlig
mobilversion af hjemmesiden.
Stadig flere bruger mobiltelefonen til at se hjemmesiden, og det nye tiltag har til formål at gøre det lettere for jer at finde de
efterspurgte informationer.
Visningen er tilpasset den lille skærm og de navigationsmuligheder som smartphones
tilbyder.
Mobilversionen kan også downloades til telefonen på adressen m.frederikssund.dk eller via en
QR kode, som mange telefoner kan læse.
På mobilversionen kan du se de seneste nyheder, finde aktuelle stillingsopslag og bruge
kulturkalenderen til at orientere dig og søge i alle typer af lokale begivenheder - helt som på
frederikssund.dk.
Du kan finde oplysninger om affald, blandt andet genbrugspladser og storskrald, og der info
om kommunens gratis tilbud på sundhedsområdet.
Mobilversionen indeholder også kontaktinformationer, herunder lokale vagt- og akutnumre der
kan bruges uden for kommunens åbningstid.
Vil du skrive til kommunen, kan du gøre det direkte via en formular. Du kan gøre det anonymt,
eller du kan indsætte navn og e-mail hvis du ønsker et svar.
Kommunen ønsker med dette tiltag at gøre de mest søgte informationer lettere tilgængelige der hvor der er brug for dem,
og der vil løbende blive fulgt op på om mobilversionen svarer til forventninger.
Mobilversionen indeholder et begrænset udsnit af hjemmesidens mange informationer, og finder du ikke det du
søger, så kan du med et enkelt "klik" åbne den fulde frederikssund.dk på din mobil.
På tablets - for eksempel iPad - vil kommunens hjemmeside fortsat åbne i den fulde version.
Foto: KEJE.
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12 Et efterår med mindfulness
Den 1. - 7. oktober 2012 er temaet i Kulturhuset Rejsestalden "DIT mindfulde efterår"
Et udpluk af de metoder som findes i den fagre verden af mindfulness vil hen over ugen blive udfoldet i form af foredrag og
workshop's - til inspiration og introduktion
Tantra, Mindfulness og smertehåndtering...
Hvad er tantra i virkeligheden?
Ugen starter mandag op med Tantra miniworkshop. Gitte Mayland står for en oplevelsesorienteret intro til tantrauniverset.
Der vil være en smule teori, men det meste af aftenen vil blive brugt på øvelser, så du i din krop og bevidsthed kan få en
lille smagsprøve på, hvad du kan få ud af at arbejde med tantra.
Der bliver denne aften arbejdet med intimitet, nærvær, meditation og bevægelse. Aftenen er både for par og singler, og
der foregår intet seksuelt på kurset. Hav løst behageligt tøj på. Så er du nysgerrig på tantra, hvad er tantra, og hvordan
kan du/I bruge tantra i hverdagen, er denne aften en god smagsprøve. Vigtigt: da aftens underviser er duftallergiker - vær
sød at komme duftfri, dvs. undgå at have parfume samt duftende deo på.
Mindful walking og energiarbejde
Tirsdag aften breder Lone Beier Lauridsen & Anne-Mette Hvid Mølkjær en vifte af Mindful Walking & Energiarbejde ud.
Første halvdel af aftenen byder på en introduktion til mindfulness - at være tilstede i det liv du lever, her og nu - både når
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livet byder på sine fantastiske og sine svære sider. Vi afprøver helt konkrete mindfulnessteknikker, som du kan bruge i din
hverdag - både under en Mindful Walk, og i forbindelse med dine daglige gøremål og opgaver. Den anden halvdel af
aftenen byder på indføring i Andestraditionens grundlæggende principper om at alting er levende. Der vil være øvelser i at
fornemme vores egen energiboble, åbne denne og trække energi fra universet ind i vores boble og samtidig afgive vores
tunge energi til moder jord.
Smertehåndtering
Onsdag aften lægger Annette Fava & Gitte Ziebell op til en aften med Mindfulness som smertehåndtering og spørger på
forhånd blandt andet aftenens gæster: Hvordan vil det være hvis Mindfulness kan blive din vej til at have det godt og blive
ved med det?
Vil du høre mere og få inspiration til hvordan du med mindfulness kan få et godt redskab til smertehåndtering så du
opbygger et optimalt velbefindende så kom og oplev Annette og Gitte, som sammen vil give dig 3 humørfyldte mindfulness
timer som flettes sammen af faglige og personlige input, små lette kropsoplevelser og en mindfulness meditation.
Billetter
Billetsalget er startet og billetterne til de tre aftenarrangementer kan købes i Kulturhuset Rejsestalden i den almindelige
åbningstid på hverdage. Billetterne koster 150,- pr. aften og sælges kontant (vi tager ikke plastickort). Arrangementerne
afholdes i og omkring Rejsestalden. Dørene åbnes en halv time før start. Medbring passende påklædning og et tæppe.
I weekenden afholder Lone Beier Lauridsen Mindfulness weekendworkshop. På Kulturhuset Rejsestaldens hjemmeside
kan du læse meget mere om denne to dags workshop samt om billetsalg.
Lægger du vejen forbi Rejsestalden i vores almindelige åbningstid i mindfulness ugen kan du trække et Focus-Kort som du
får med dig hjem. Focus-Kort er små fine kort med filosofiske tekster og smukke fotografier som giver dig muligheden for
at bringe lidt mindfulness ind i din hverdag - et øjeblik til dig selv med tid til at mærke efter, tid til at fornemme hvad
intentionen er, for resten af dagen. Kortene er sponsoreret af letsfocus.dk
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12 Borgmestre arbejder for Confucius-institut i Bycirklen
Borgmestrene fra Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner mødtes med Kinas ambassadør. Hovedemnet var
oprettelsen af et nyt Confucius-institut i Bycirklen.
Fredag den 7. september mødtes borgmestrene i de tre Bycirkel-kommuner - Ballerup, Egedal og Frederikssund - med
Kinas nytiltrådte ambassadør i Danmark, Li Ruiyu.
Borgmestrene præsenterede deres tanker om at oprette et Confucius-institut med udgangspunkt i Ingeniørhøjskolen i
Ballerup, men som også omfatter Borupgaard Gymnasium, Egedal Gymnasium, Frederikssund Gymnasium, CPH West
Ballerup og Handelsskolen København Nord i Frederikssund.
Formålet med oprettelsen af et Confucius-institut er at etablere et tæt og formelt samarbejde med Kina om f.eks. kinesisk
sprog og kultur, og øge udvekslingen og forståelsen mellem landene.
Bycirklen har allerede et tæt og omfattende samarbejde med den kinesiske by Wuxi, og Ole Find Jensen, som er
borgmester i Frederikssund og formand for Bycirklen i 2012, ser Confucius-instituttet som et naturligt skridt i udviklingen af
et stadigt tættere samarbejde:
- Ideen til at placere et Confucius-institut i Bycirklen kom fra vores samarbejdsby, Wuxi. Vi ser det som en anerkendelse af
de gode forbindelser, der er skabt mellem os i de senere år, hvor vi bl.a. har haft mange udvekslinger mellem kinesiske og
danske elever og lærere, siger Ole Find Jensen.

Det gode samarbejde mellem Wuxi og Bycirklen understreges af at Bycirklen i år bliver hædret med en pris fra Chinese
Peoples' Association for Friendship with Foreign Countries. Prisen modtages i Chengdu i denne uge af Ballerups
borgmester, Jesper Würtzen, som i den forbindelse mødes med en af Kinas mest centrale beslutningstagere,
vicepremierminister Wong Quishan.
Beslutningen om placering af et Confucius-institut i Bycirklen skal træffes af bestyrelsen for Conficius Institute
Headquaters, som bl.a. består af repræsentanter for en lang række ministerier.
Derfor er det væsentligt at der er bredt kendskab til det tætte samarbejde, som allerede findes i dag mellem Wuxi og
Bycirklen, og borgmestrene er derfor meget tilfredse med drøftelserne med ambassadøren.
Hvis det lykkes at få etableret instituttet, vil det ske i samarbejde med Jiangnan University i Wuxi.
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Foto: KEJE
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12 Nye åbningstider på Frederikssund Bibliotek
Fra 1. oktober udvider Frederikssund Hovedbibliotek på Gågaden i Frederikssund åbningstiden, så der daglig åbnes kl.
10.00.
De tre dage om ugen - mandag, tirsdag og torsdag - som er omfattet er ændringen, vil der være åben fra kl. 10-13 med
selvbetjening. Det giver borgerne en udvidet mulighed for at benytte bibliotekets computere, læse aviser og tidsskrifter,
hente reserverede bøger, film mv. Efter kl. 13 er der normalt åbent. Se åbningstider på bibliotekernes hjemmeside.
Der er tale om minimal betjening. da udvidelsen er kommet i stand ved omlægning af arbejdsgange. Derfor skal personalet
løse en række opgaver som tidligere blev udført når der var lukket.
Der er personale til stede såvel i voksenafdelingen som i børneafdelingen, så der er mulighed for at få assistance i
begrænset omfang.
Biblioteket glæder sig til at kunne byde alle velkomne mandag til lørdag fra kl. 10.00.
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17 Influenzavaccination 2012/2013
Igen i år tilbydes visse persongrupper gratis vaccination mod influenza.
Tilbuddet omfatter personer, der er fyldt 65 år, og førtidspensionister.
Derudover omfatter tilbuddet personer med bestemte kroniske sygdomme uanset alder, efter lægelig vurdering:

Personer med kroniske lungesygdomme eller varigt nedsat vejrtrækningsfunktion

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

Personer der har sukkersyge

Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt

Personer med kronisk lever- og nyresvigt

Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en
alvorlig sundhedsrisiko, f.eks.:
- Personer med svær overvægt, BMI > 40

Gravide efter 12. graviditetsuge (2. og 3. trimester)
I særlige tilfælde tilbydes vaccination også til personer, som bor sammen med alvorligt syge som ikke tåler vaccination,
hvis det reducerer risikoen for, at den syge sambo bliver smittet.
Ordningen gælder fra 1. oktober og året ud
Ordningen træder i kraft den 1. oktober, og vaccinationen skal foretages inden udgangen af året.
For gravide i 2. og 3. trimester gælder tilbuddet dog frem til udgangen af februar 2013.
Selvom det gratis vaccinationstilbud gælder året ud, anbefales det at vaccinationen foretages i oktober og november for at
opnå størst effekt.
Du kan blive vaccineret hos din egen læge.
Nogle ældreorganisationer arrangerer også fælles vaccinationer. Det kan man holde sig orienteret om, fx via annoncering i
aviserne.
Denne sæsons influenzavaccine indeholder de mest aktuelle stammer af de sæsoninfluenzavira, der cirkulerer globalt.
Vaccinen beskytter blandt andet mod 2009-pandemivirus og opfylder WHO's anbefalinger. Vaccinen beskytter således de
fleste, men ikke alle, mod influenza. Man kan godt få influenza, selvom man er vaccineret, men sjældent i alvorlig grad, og
vaccinen i sig selv giver ikke influenzasygdom.
Undgå smitte
Er man blevet syg med influenza eller anden luftvejsvirus, beskytter man omgivelserne mod smitte ved grundig
håndhygiejne og ved at dække mund og næse ved host og nys - enten med engangslommetørklæder, eller til nød med et
ærme.
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17 Østergårdens nye demensdaghjem mere end godkendt
Sådan skriver journalist, Kristina Schønnemann i Lokalavisen Frederikssund, efter at hun har været på besøg i det nye
daghjem for demente på Østergården, hvor afdelingerne fra Skibby og Slangerup blev lagt sammen hen over sommeren.
- Her er et godt sammenvær og nogle gode mennesker. Hvis vi får det meget bedre, så er det ikke til at holde ud, siger
Verner Rasmussen, som er bruger af tilbuddet.
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Daghjemmet er indrettet med ældre møbler og malerier. I hjørnet ligger grammofonplader med Oswald Helmuth og Preben
Uglebjerg, og lysedugen og reolen med bøger og nips er alt sammen med til at give stedet et hyggeligt og hjemligt præg.
Personalet gør meget ud af at skabe trygge rammer.
- Vi stiller ikke så store krav til brugerne, siger aktivitetsmedarbejder, Else Østergaard, for mange af dem oplever store
nederlag ved ikke at kunne huske, det de "burde".
Med tilbuddet om demensdaghjem får brugerne et sted at mødes med andre, og deres ægtefæller får lidt aflastning. Målet
er, at de demensramte borgere kan bo hjemme i vante omgivelser i længere tid.
Læs Kristina Schønnemanns artikel i Lokalavisen Frederikssund.
Foto: kaars
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18 Stor søgning til Musikskolen
Musikskolen tilbyder igen i år undervisning på alle folkeskoler i kommunen, og søgnmingen til sæson 2012/2013 er stor.
Knapt 700 elever har allerede tilmeldt sig skolens tilbud.
Cafér, koncerter og udenlands turné
Der er lagt op til endnu en spændende sæson med caféer, BAND NIGHT's, koncerter, alternativ-uge og turné til udlandet.
Musikskolens lærere, de 20 professionelle musikere og musikpædagoger, er klar med solo- og holdundervisning på højt
plan; veltilrettelagt undervisning året rundt der tilpasses den enkelte elev. Musikskoleeleverne kan derfor regne med at
lære at spille eller synge "rigtigt", samtidigt med at de indøver kompetencer på mange andre felter. For eksempel skærpes
koncentrationsevnen, hvilket kan fremme indlæringen også i andre faglige sammenhænge.
Der er fyldt op på instrumenter som klaver, guitar, trommesæt, slagtøj, elguitar, og teenage koret T drops. Børn og unge,
der drømmer om at spille på et af disse instrumenter eller at synge i T drops skal dog endelig bare melde sig til via på
Musikskolens hjemmeside - så kommer de på den gratis venteliste, og bliver kontaktet i løbet af sæsonen hvis der opstår
en plads.
Stadig ledige pladser
Piger i 4. og 5. klasse der gerne vil i T drops fra 6. klasse skal nu melde sig til Pigekor hvor der stadig er plads.
Der også stadig plads på cello, klarinet, saxofon, trompet, tuba og trækbasun, Musikalsk Legestue, Spirekor og Rytmusik,
og der er få pladser på Rockkarrusellen og på BAND.
Elever med Kulturpas, tilbydes gratis pas-prøvetid på udvalgte instrumenter.
For yderligere oplysninger kontakt Musikskolen på 47 35 12 44.
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18 Bogudsalg på Biblioteket
I den kommende uge kan du måske gøre et godt bogkup på Frederikssund Bibliotek. Da holder biblioteket nemlig
bogsalg i samarbejde med organisationen Genesis Orphanage.
I de dage salget står på får biblioteket hjælp af Kathrine og Laura som har arbejdet for Genesis Orphanage Africa, der er
en organisation som sørger for bedre vilkår for fattige børn i Tanzania.
Støt otte børn i Tanzania
De to piger kom i foråret 2011 hjem fra Tanzania hvor de havde arbejdet på Genesis Orphanage, og haft fornøjelsen af
otte skønne børn. Otte børn der konstant var sultne. Otte børn der hver nat frøs. Otte børn der hver dag vaskede op,
gjorde rent, lavede mad og hentede vand flere kilometer fra deres hjem.
Børnene boede i et træskur. Det var meget småt, og der var hverken gulv, vand eller strøm og kun to senge, som de otte
børn måtte dele.
Trods deres situation var børnene udadtil glade. De brokkede sig aldrig og bad aldrig om noget. Så beder vi om noget på
deres vegne. Vores mål er at bygge et nyt hjem til børnene. Et hjem med strøm, vand og et rigtigt gulv. Et hjem der er
ordentlig bygget, så børnene kan holde varmen om natten. Et hjem hvor de kan lege og være børn uden bekymringer!
Pigerne har samlet penge ind i ca. et år, men har stadigvæk brug for hjælp til at blive helt færdige!
Derfor har biblioteket valgt at støtte projektet, og indtægten fra bogsalget deles mellem Frederikssund Bibliotek og
projektet i Tanzania.
Gør et bogkup
Bogsalget starter onsdag den 26. september, og slutter igen lørdag den 29. september. Der er altså kort frist til at støtte
det gode projekt, og måske gøre et bogkup.
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Bogsalget foregår i Bibliotekssalonen på Jernbanegade 26 - lige til venstre for biblioteket.
Der er åbent følgende dage:
Onsdag og torsdag: kl.15-18
Fredag:

kl.15-21

Lørdag:

kl.10-14
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20 Hvis du betaler underholdsbidrag til Frederikssund Kommune
Pr. 1. oktober 2012 overgår opkrævning af underholdsbidrag til Udbetaling Danmark.
Fra den 1. oktober 2012 skal du ikke længere betale underholdsbidrag til Frederikssund Kommune, da Udbetaling
Danmark overtager opgaverne på området.
Du har derfor modtaget den sidste opkrævning fra Frederikssund Kommune. Næste opkrævning modtager du fra
Udbetaling Danmark i oktober måned 2012.
Hvis du betaler underholdsbidrag - i form af børnebidrag, uddannelsesbidrag og/eller ægtefællebidrag - skal du være
opmærksom på:

At underholdsbidraget bliver afmeldt Betalingsservice.

At hvis du i dag har en betalingsaftale / berostillelse med Frederikssund Kommune, skal du kontakte Udbetaling
Danmark efter den 1. oktober 2012 med henblik på, at få lavet en aftale igen.

At hvis din underholdsbidragssag er sendt til inddrivelse, vil det stadig være SKAT, der tager sig af sagen.
Hvis du betaler via Betalingsservice, er dit bidrag for sidste gang trukket fra din konto den 10. september 2012.
Når du modtager første indbetalingskort fra Udbetaling Danmark med nye BS-numre, kan du på ny tilmelde betalingen til
Betalingsservice.
Du kan læse mere på www.udbetalingdanmark.dk
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20 Et godt liv med type 2 diabetes
I uge 44 starter et nyt kursusforløb om "Et godt liv med type 2 diabetes". Det er gratis at deltage.
Undervisningen foregår på hold med otte mødegange a´2 - 3 timer.
Vi veksler imellem oplæg, dialog og praktiske øvelser, som du kan bruge i hverdagen. Du tilbydes træning og individuel
kostvejledning i tilknytning til forløbet.
Kurset er for dig

der har type 2 diabetes

der er over 18 år og borger i Frederikssund Kommune

der kan indgå i et gruppeforløb

der kan læse og forstå dansk
Det er en forudsætning, at du bliver henvist af din læge eller fra hospitalet, og at du selv sørger for transport til og fra
kurset. Kurset foregår på Omsorgscenteret Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund.
Mere information
Hvis du vil vide mere om kurset eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent og
sygeplejerske Birgitte Geneser på 47 35 22 03 eller på bgene@frederikssund.dk
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24 Den gode oplevelse sidder i kroppen i flere dage
Sådan lød et af udsagnene, da omkring 40 mennesker den 17. september var samlet til dialogmøde om aktiviteter,
træning og samarbejde med frivillige i plejeboliger.
Udtalelsen kom fra Birthe Mollerup, der er frivillig på et af kommunens plejecentre.
I sit indlæg slog hun fast, at det ikke alene er beboerne, der har glæde af de frivilliges indsats og tilstedeværelse; de
frivillige har også selv glæde af det.

Frivillig, Birthe Mollerup
Sundhed og livskvalitet for beboerne på plejecentrene
Samarbejdet med frivillige er et af de elementer, der indgår i et projekt, der skal øge sundhed og livskvalitet for beboerne
på plejecentrene - et projekt, der udspringer af Handleplan for Ældre 2011 - 2015.
De andre elementer er aktiviteter og træning.
Ældre- og Sundhedschef, Birte Sonnenborg Grothe, fortalte, at der blandt andet skal sættes fokus på at
kompetenceudvikle personalet, at styrke tværfagligheden, og at give beboerne meningsfulde tilbud om aktiviteter, træning
og rehabilitering. På sigt er planen, at der skal være personale med særlig viden om træning og aktiviteter på alle
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plejecentrene.
- Og her kan de frivillige være med til at understøtte og motivere beboerne til at deltage, sagde Birte Sonnenborg Grothe.
Afdelingsleder for plejeboligerne, Hanne Larsen, præsenterede en vejledning til personalet om at samarbejde med
frivillige. I materialet er der særligt fokus på at afstemme de frivilliges og personalets roller og funktioner.
Karen Møller bor i en af plejeboligerne. Hun fortalte, at hun har glæde af at gå til musik og bevægelse, som bliver
arrangeret af frivillige, og hun fremhævede, hvor vigtigt det er, at der nu på hvert center er udpeget en medarbejder som
aktivitetskoordinator.

Livlig diskussion blandt deltagerne.
Wellness, oldebarnsdag, ture på tandem og dans var bare nogle af de forslag til aktiviteter, der kom frem ved
gruppediskussioner blandt mødets deltagere.

Udvalgsformand, Tina Tving Stauning
Det var Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, der havde inviteret til dialogmødet. Udvalgsformand, Tina Tving Stauning,
konstaterede ved mødets slutning, at de synspunkter, der var givet udtryk for, var helt i tråd med visionen fra Handleplan
for Ældre: Et aktivt og sundt ældreliv med muligheder og ansvar.
Foto: andlu
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24 Kulturpris 2012
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget uddeler Årets kulturpris ved en festlighed torsdag den 27. september 2012.
Formålet med Kulturprisen er at give en gruppe, en forening, en institution, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer en
anerkendelse for en særlig kulturel indsats.
Kulturprisen tildeles efter følgende kriterier:
Prismodtageren skal have:
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Været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Frederikssund Kommune
Taget initiativer og virket som igangsætter på det kulturelle område
Udvist kulturelt mod eller nytænkning
Ydet en bemærkelsesværdig indsats indenfor billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område
Som vinder af Kulturprisen 2012 får man uddelt et diplom, hvor på der står at prisen gives for en aktiv kulturel indsats i
Frederikssund Kommune.
Ligeledes får man en Kulturpris plakette i Frederikssunds Walk of Fame, fliserne foran Langes Magasin.
Prismodtageren afsløres torsdag den 27. september 2012 kl. 17.30 i Udstillingslokalet, Langes Magasin, Østergade 3
C, 3600 Frederikssund.
27 Kommunen køber Thorstedlund
Frederikssund Kommune har købt en af kommunens markante ejendomme, den tidligere kunsthøjskole Thorstedlund, af
Jensen Group A/S.
Ejendommen skal være et fyrtårn inden for forebyggelse, og vil være en oplagt placering for tilsynet med opholdssteder i
hele Region Hovedstaden.
Frederikssund Byråd besluttede onsdag den 26. september at købe den tidligere kunsthøjskole Thorstedlund, Græse
Strandvej 22, Frederikssund. Stedet skal i første omgang rumme et tilbud til familier og unge med brug for særlig støtte.
Byrådet har ellers tidligere, lige før sommerferien, besluttet at placere tilbuddet i den tidligere SFO ved Falkenborgskolen,
men skiftede altså kurs og slog til, da muligheden for at købe Thorstedlund kom på bordet.
Og det er en beslutning, der vækker glæde hos kommunens familiechef, Flemming Olsen:
- Thorstedlund er et fantastisk sted med mange muligheder. Vi får nu mulighed for at søsætte et ambitiøst projekt, der skal
forebygge anbringelser af børn og unge. Vi ved, at anbringelser, ud over at være dyre, meget ofte slår fejl. Med købet af
Thorstedlund får vi mulighed for at indrette et omfattende og målrettet tilbud til familier og unge, der har brug for hjælp,
siger Flemming Olsen.
Også formanden for kommunens Opvækst- og Uddannelsesudvalg, Jesper Henriksen, ser store muligheder i
Thorstedlund:
- Jeg forventer, at Thorstedlund med tiden vil blive et fyrtårn inden for forebyggelse. Ikke kun for udsatte børn og unge,
men også for voksne, siger Jesper Henriksen.
Kommunens borgmester, Ole Find Jensen, er yderst tilfreds med, at kommunen nu overtager Thorstedlund, som Jensen
Group A/S købte på tvangsauktion i foråret:
- Thorstedlund er en af kommunens meget markante ejendomme. Jeg er glad for, at vi både sikrer optimale vilkår og
udviklingsmuligheder for vores forebyggende arbejde og sikrer offentlig adgang til Thorstedlunds smukke arealer, siger
Ole Find Jensen.

Samme dag som kommunen besluttede at købe Thorstedlund offentliggjorde social- og integrationsministeren regeringens
oplæg til en reform af tilsynet med anbringelsessteder.
Reformen indebærer, at tilsynet flyttes fra den enkelte kommune til kun fem kommuner. Ole Find Jensen ser Thorstedlund
som en oplagt placering for en ny tilsynsenhed for Region Hovedstaden:
- Vi har i Frederikssund for nylig etableret en professionel og uafhængig tilsynsenhed, og har derfor allerede bevæget os i
den retning, som regeringen nu vil have alle kommuner til. Med købet af Thorstedlund har vi desuden mulighed for at
rumme den kommende tilsynsenhed, og det vil derfor være oplagt, at tilsynet for alle kommuner i Region Hovedstaden
placeres der, siger Ole Find Jensen.
Thorstedlund har et grundareal på 32.331 m 2 og 3.398 m2 bygninger. I første omgang indrettes 900 m 2 til famile- og
ungehus. Frederikssund Kommune betaler 10 mio. kr. for Thorstedlund, som er vurderet til 14 mio. kr., og dertil kommer
en udgift på 13 mio. kr. til renovering og indretning af de første 900 m 2. Kommunen overtager ejendommen den 1. oktober
2012.
Arkivfoto
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27 Overskud til beboerne på Tolleruphøj
Beboerne på Tolleruphøj er blevet 8000 kroner rigere. Det viser regnskabet for markedsdagen den 8. september.
Det var overskyet, men forholdsvis lunt, da områdeleder Marianne Broby Andersen klippede den røde snor og erklærede
markedsdagen for åben. - Nogle bruger ordet tradition, når de har gjort noget mere end en gang, så jeg vil kalde
markedsdagen på Tolleruphøj for en tradition, sagde hun i sin lille åbningstale.

Bagest aktivitetskoordinator Helle Günzel og områdeleder Marianne Broby Andersen
Forrest beboerne Mogens Krogh og Gerda Helene Faarvang.
Lodderne til det amerikanske lotteri gik som varmt brød, og fra Tolleruphøj skal der også lyde en varm tak til de mange
sponsorer, der gjorde lotteriet muligt.
Syltetøj og rødbeder, håndstøbte lys, smykker, malerier og husflid, brugt legetøj og andre loppeeffekter var blot noget af
det, man kunne købe i boderne.
Lykkehjulet snurrede, flødebollemaskinen blev brugt flittigt af folk i alle aldre, og allerede kl. 14 kunne æbleskiveboden
melde udsolgt.
Gerda Helene Faarvang er beboer på Tolleruphøj. Hun har nydt dagen og følte det som en ære at holde den røde snor
ved åbningen.
- Det er en opmuntring, når de frivillige kommer, og her har man været opsat på at samle penge ind. De mange ting i
boderne har været spændende at se på, og det er dejligt, at der også er noget for børn. Jeg kan lide, når alle snakker med
alle.
Gerda Helene Faarvang holder af at komme ud af huset, og hun foreslår, at overskuddet fra markedsdagen bliver brugt til
ture ud af huset og til aktiviteter og oplevelser hjemme på Tolleruphøj.
Det er aktivitetsudvalgets medarbejdere og frivillige, der har arrangeret årets velbesøgte markedsdag.

Ole Spillemand og Humlepigerne indtog markedspladsen med fest, farver og muntre melodier.
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Gæster på markedspladsen.
Foto: Alice Nyholm Jensen
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27 Årets kulturpris til Niels Elberling
Torsdag aften uddelte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Frederikssund Kommunes Kulturpris for 2012.
Formålet med Kulturprisen er at give en gruppe, en forening, en institution, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer en
anerkendelse for en særlig kulturel indsats, og som vinder af Kulturprisen får man ud over et diplom, en Kulturpris plakette
i Frederikssunds Walk of Fame, fliserne foran Langes Magasin samt 15.000 kroner.
Der var fire indstillede til årets Kulturpris, som alle var til stede i Langes Magasin torsdag aften kl. 17.30. De var:

Slangerup Miniby

Henny Bøgh fra Slangerup

Hornsrock Musikfestival

Niels Elberling
Alle fire personer eller foreninger opfyldte betingelserne for at komme i betragtning til prisen:

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

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

De har udvist kulturelt mod eller nytænkning.

De har ydet en bemærkelsesværdig indsats indenfor billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område.
Fælles for alle de indstillede er, ifølge udvalgsformand Grethe Olsen (F), at de er med til at skabe en verden i balance - en
verden, hvor viden, oplevelser og glæde smelter sammen!
- I er helt sikkert alle sammen med til at livet her i kommunen bliver meget bedre. I er alle noget helt specielt!
Smittende væsen og utidig ildhu
Men vinderen blev altså Niels Elberling, der kom til Frederikssund for 22 år siden, for at blive forstander for den
daværende Thorstedlund Kunsthøjskole - som Byrådet i øvrigt i går aftes besluttede at købe.
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Niels Elberling viser Kulturpris-diplomet frem.

Grethe Olsen overrækker blomster, og pris til Niels Elberling.
- Siden du kom her til Frederikssund har du blandet dig i meget, sagde Gerthe Olsen
- Ud over at være forstander for Thorstedlund, tog du initiativet til at søge midler til Vikingebopladsen i forbindelse med
Kulturbyåret i begyndelsen af 1990´erne - og du sidder stadig i dag med, som et aktivt bestyrelsesmedlem. Du er også
med, når Vikingespillet skal på landkortet - og der er du bestemt en kreativ samarbejdspartner som har kontakt til
kunstnere, mennesker og instanser der kan være medvirkende til den branding, som vi arbejder på.
- I musikkens verden har du været indblandet i flere initiativer. Musik over Broen, som var et musikalsk "integrationsprojekt" hvor kor, sammen med amatører og professionelle musikere og sangere var med til at sætte den klassiske musik
på spil. Og, ikke mindst gjorde I et flot forsøg, på at binde de nye dele af Frederikssund Kommune sammen!
- Senere udviklede "Musik over Broen" sig til Frederikssund Symfoniorkester - som i samarbejde med flere forskellige kor
fra hele kommunen, hver år gennemfører flere koncerter - også en Nytårskoncert, som er rigtigt godt besøgt - og som
skaber glæde både hos publikum og blandt alle de medvirkende!
- Og kære Niels, til sidst - men ikke mindst, så er du en fabelagtig glad og musikalsk svingende jazz-pianist i jeres orkester
"Main Stream All Stars" - og mange steder rundt omkring i kommunen har vi stor gavn og glæde af jeres helt vidunderlige
jazz-musik.
- Din ildhu er vildt formidabel!
- Jeg har sikkert glemt en del af alt det du har været med til - men du er i hvert fald et menneske, som ikke er til at komme
udenom - du er på mange måder det stik modsatte af Per Smed!
- "Hvis kulturen skal udvikle, berige, oplyse, opløfte og forundre, må vi blandt meget andet oplive Per Smed og alle hans
Rindalist-venner - så de rykker fra "rettidig omhu" - til "utidig ildhu"
- Din egen utidige ildhu er intakt - dit væsen er smittende og dine evner indenfor kulturformidling er ganske enkelt meget
overbevisende, sagde Grethe Olsen til slut.
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28 Det nye Lundebjerggård indviet
- Dette er politikere, frivillige og Frederikssund Kommune, når vi er allerbedst, sagde udvalgsformand Tina Tving Stauning
i sin tale, da Lundebjerggård blev indviet den 27. september.
Lundebjerggård er i de seneste måneder blevet renoveret og fremstår i dag som et stort og imødekommende
aktivitetscenter fuld af muligheder for alle ældre i Frederikssund Kommune.
Centeret tilbyder mere end 20 forskellige aktiviteter og værksteder, hvor brugerne kan fornøje sig med alt fra stenslibning,
knipling, edb undervisning til et slag billard.

Formand for centerrådet, Helge Olsen i samtale med lurblæserne, der sørgede for
en festlig start på indvielsen
Fyrtårn for de brugerstyrede centre
- Lige siden, at Tina sagde, at Lundebjerggård skulle være fyrtårn for de brugerstyrede centre, har vi forsøgt at efterleve
det, sagde centerrådets formand, Helge Olsen, i sin indvielsestale.
Fredagsklubben kom under vores vinger og da dagcenteret på Heimdalsvej lukkede, blev brugerne henvist hertil. Det var
svært for mange at sige farvel, men let for os at byde velkommen.
- Da hjælpemiddeldepotet og Visitationen flyttede, fik vi fordoblet det areal, vi har til rådighed. Vi tog rummene i øjesyn,
bankede på væggene og kom med forslag til indretning. Forslagene blev mødt af politikerne med uforbeholden accept.
Håndværkerne gik i gang i starten af juli, og vi har haft et fint samarbejde.
- Der er ingen tvivl om, at aktiviteterne på Lundebjerggård har en forebyggende effekt, fortsatte Helge Olsen, og det er
værd at bemærke, at udgiften til centerets drift svarer til udgiften til en plejehjemsplads.
Alle aktiviteter er gratis for de 800 - 900 brugere, som Lundebjerggård har pr. uge.
- Lundebjerggård er bemandet med ca. 75 frivillige, der med glæde stiller deres kompetencer og indsats til rådighed. Det
kan være som medlemmer af Centerrådet, som undervisere eller i køkkenet.
Helge Olsen sluttede med en varm tak til Byrådet og til alle, der har medvirket til, at Lundebjerggård kan indvies i sin nye
form.
Frivillighed når det er bedst
- Jeg bliver varm om hjertet. Det her er frivillighed, når det er bedst, sagde Tina Tving Stauning, da hun overtog talerstolen.
Hvad der startede som en lille strøtanke er blevet til det nye Lundebjerggård. Der har været en god og tæt dialog hele
vejen rundt, og Byrådet har ikke været i tvivl, når der skulle tages stilling til jeres forslag.
- I har skabt et fantastisk hus med stød i kuglerne. Det er noget helt unikt for Kongeriget Danmark, og vi i Social- Ældre og
Sundhedsudvalget praler af jer ude i det ganske land.
- Det er vigtigt for mig at overbringe en stor tak fra Byrådet for jeres store arbejde.
I har brugt muligheder og rammer på bedste vis. Det er helt i tråd med vores vision om "Et aktivt og sundt ældre-liv med
muligheder og ansvar" - sluttede Tina Tving Stauning.
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Udvalgsformand, Tina Tving Stauning (A)
Se flere billeder fra indvielsen.
Foto: kaars
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