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Populær færgerute fylder 50 år
Det er ikke lige til at se det, men når den kommunale færge M/F Columbus den 1. april går i fast rutefart mellem Kulhuse
og Sølager igen, så det faktisk 50 år siden den først gang tog den tur. Og færgen selv den er endnu ældre - hele 15 år for
at være præcis. Den er bygget i 1947 på Frederiksstad Mekaniske Værft, og sejlede indtil den kom til Kulhuse i 1962
under norsk flag med navnet "Vakre Maren" fra Glommen.
I fast rutefart fra april til september
Det er ikke uden grund at færgeruten, der i dag er ejet af Frederikssund Kommune, efter at Jægerspris Kommune købte
færgen i 2005, har overlevet så mange år. Ruten er nemlig ikke alene populær blandt turister, den er det også blandt alle
beboerne i Kulhuse. Med færgeruten kan man nemlig på bare otte minutter krydse Isefjorden - en tur der ellers ville tage
omkring 45 minutter.
Færgeruten er også en del af den oplevelsesrige rundtur på Isefjorden med de fire færgeruter. F.eks. kan man starte fra
Holbæk med at sejle til Orø, videre herfra til Hammer Bakke med Østre Færge, køre videre til Kulhuse og sejle med
Columbus til Sølager, for til sidste at tage færgen fra Hundested til Rørvig. Turen er velegnet både i bil, på motorcykel og
på almindelig cykel.

Columbus anløber Kulhuse havn for første gang i 2012.
Skipper Kjeldsen med papegøje
Færgens skipper fra 1996 til 2002, og igen fra 2005 til og med 2009 var Jan Kjeldsen med papegøjen Pusser.
Han overtog ruten og færgen fra Kasper og Ida Hansen.
- De havde oprindeligt koncession til at sejle med en gammel fiskekutter fra Kulhuse til Sølager, men efterhånden steg
interessen for at få en bilfærge i stedet, fortæller Jan Kjeldsen.
- Derfor Sådan blev M/F Columbus købt af en række lokale borgere og forretningsfolk i 1962, og sat i rutefart i 7 ½ måned
om året. Ud over Ida og Karsten Hansen selv hjalp også Kaptajn Sonne fra Grenå-Hundested færgen til. Han sejlede
Columbus når han havde fri fra det faste job.
I 1996 blev det imidlertid for meget for ægteparret, der stadig lever og netop har haft krondiamantbryllup, at drive
færgeruten videre.
Derfor kom de i snak med Jan Kjeldsen om at overtage ruten.
- Jeg boede lige ovre på den anden side af Kulhuse Havn, og var på det tidspunkt sikkerhedschef i A.P. Møller, fortæller
Jan Kjeldsen. Men efter 21 år i det job var jeg ved at være træt af at rejse verden rundt, og syntes jobbet som skipper på
M/F Columbus ville være en fin afslutning af karrieren inden for søfartens verden.
Jans bror, Erik, var på Stålvalseværket i Frederiksværk, og vidste ikke rigtig hvor længe han
kunne blive der, så han gik med på at hjælpe med at drive færgen.
- Derfor tilbød jeg Kasper og Ida at købe færgen, da de ikke ville køre den videre mere. Og da
vi blev enige om prisen, så blev det sådan.
- Det var da også først i 1996 at færgen blev rigtig døbt. Det klarede min datter, og det blev
gjort efter alle kunstens regler med champagneflaske og det hele, fortæller Jan Kjeldsen.
Også til bryllupper og begravelser
Men færgen er ifølge Jan Kjeldsen ikke bare en traditionel færgerute.
- Vi har lavet mange ting på færgen, som man ikke ville give lov til på mange andre færgeruter,
fortæller han.
- For eksempel har vi holdt adskillige bryllupper om bord på færgen. Min egen søn og
svigerdatter, som er fra Brasilien, er da også blevet gift af vores borgmester på færgen. Og da
reglerne omkring begravelser til søs blev ændret for nogle år tilbage, da gav vi også ved enkelte lejligheder lov til at holde
mindehøjtidelighed på færgen, og sprede aske til søs.
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Svend Auken fik en snurretur
Sjove oplevelser har der selvsagt også været mange af gennem så mange år på en lille færgerute, hvor man udvikler egne
traditioner og sjove indslag.
En af de skægge historier Jan Kjeldsen aldrig glemmer, var da Svend Auken tilbage i 1990'erne, i hans tid som
Miljøminister, var på cykeltur med ministeriet fra Sølager til Jægersprislejren, og derfor skulle med færgen over fjorden.
- Her ser jeg at Svend Auken står og taler i mobiltelefon, fortæller Jan Kjeldsen. Han ragede jo et halvt hoved op over alle
andre.
- Så gør jeg det, da vi er midt ude på fjorden, at jeg giver den en karruseltur med færgen. Det var noget vi tit gjorde, men
det vidste Svend Auken og hele hans følge jo ikke noget om, så jeg råbte ud at han ikke måtte tale i mobiltelefon om bord,
da det forstyrrede mekanikken ombord, så vi begyndte at snurre rundt.
- Han blev så forskrækket at han afbrød samtalen med det samme, og lagde telefonen i lommen.
En anden skæg oplevelse var da gøglerpræsten Inge Lise Wagner skulle med over med sin motorcykel en sommer, for at
holde gøglergudstjenesten ved Jægerspris Festen.
- Hun syntes turen var lidt dyr, så hun fik besked på at snakke med mig om det. Da hun kom op i styrehuset satte jeg så
hænderne op i loftet, og spurgte til gud hvad jeg skulle gøre ved det, og lod som om han svarede, at hun jo skulle huske
på, at mandskabet også skulle tjene til dagen og vejen.
- Hun svarede: Du er tosset i hovedet, hvorefter hun gik. Og rabat, det fik hun ikke.
De tre sorte år
Færgens historie har dog ikke kun været glade minder.
I slutningen 90'erne begynder Jan og Erik Kjeldsen nemlig at få problemer med et få ruten til at løbe rundt - både på grund
af økonomien, men også fordi de jo ikke er blevet yngre med alderen
Derfor kontakter de daværende Jægerspris og Hundested kommuner, samt Frederiksborg Amt for at få hjælp til
økonomien og ekstra mandskab.
Det var man ifølge borgmester Ole Find Jensen, der dengang var borgmester i Jægerspris, meget positive over for i begge
kommunerne.
- Men en løsning krævede amtets medvirken, og de ville desværre ikke være med da det kom til stykket, fortæller Ole Find
Jensen.
- Derfor satte Jan og Erik færgen til salg, og den blev hurtig solgt til mangemillionæren Flemming Skovbo, der havde købt
hele Fænø for at omdanne den til jagtcenter.
I første omgang skulle færgen bruges til entreprenørsejlads, men når han var færdig med at bygge om på Fænø regnede
man med den skulle bruges til passagerer.
Det var et alvorligt slag for Jægerspris og Hundested kommuner, fortæller Ole Find Jensen.
- Alt i alt var det med til at forringe livskvaliteten, og havde store konsekvenser for turismen. Ikke alene blev der dødt på
Kulhuse Havn, men det påvirkede også humøret i området, det gik ud over butikkerne i Jægerspris som mistede
omsætning i sommerhalvåret, og så klippede det en national cykelrute over.

Columbus i høj sø og bølgegang.
Søgte med lys og lygte efter ny færge
Derfor gik vi straks i gang med at kigge efter en anden færge, fortæller Ole Find Jensen.
- Det var et helt togt med rådgivningsfirma tilknyttet, og vi forsøgte med alle midler at kontakter og finde en ny færge i hele
2002 og 2003.
Anstrengelser gik da heller ikke ubemærket hen, og Flemming Skovbo fik også nys om dem.
- Derfor fik vi en henvendelse fra ham, og han inviterede os til Fænø for at drøfte muligheder for et eventuelt samarbejde.
Han brugte jo primært færgen til entreprenørsejlads om vinteren, og vi skulle kun bruge den i sommerhalvåret.
Derfor blev der lavet aftale om at kommunerne købte en halvpart i færgen, og at hver part skulle lave sin
dokning/servicering af færgen før "overtagelse" hvert halve år.
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Borgmester Ole Find Jensen på Columbus den første sejldag i 2012.
Hjemkomst fejret med manér
Således gik det til, at man i foråret 2005 kunne genopslå ruten, og Jan Kjeldsen bød på den igen.
1. maj 2005 gik færgen atter i rutefart, og det blev bestemt fejret efter alle kunstens regler, fortæller Ole Find Jensen:
- Det var en kæmpe fest da færgen startede den 1. maj. Den blev bestormet af folk, og bogmester i Hundested, Hans
Svenningsen, havde mobiliseret et større orkester som han selv spillede med i.
Færgen solgt til kommunen
Efter sæsonen 2005 henvendte Flemming Skovbo sig igen til kommunerne da han ikke behøvede færgen mere, så
kommunen kunne købe den helt.
Og her betænkte vi os ikke et øjeblik siger Ole Find Jensen:
- Vi slog til med det samme, og købte færgen. Og siden da har den været en kommunal færgerute. Føret ejet af
Jægerspris Kommune i små to år, og siden af Frederikssund Kommune.
Op til 47.000 passagerer
Det årlige passagertal vidner da også om at ruten fortsat er meget populær.
Ifølge den nuværende skipper, Stefen Andersen, så kan der på et godt år være op til 47.000 passagerer der passerer
Kulhuse Rende med M/F Columbus i de syv måneder den sejler.
- Sidste år var dog en lidt sløj sæson. Da havde vi kun 36.000 mennesker om bord, men i år håber vi på bedre vejr og flere
sejlende.

Skipper Steffen Andersen (tv.) og borgmester Ole Find Jensen på broen af Columbus.
Højsæsonen er ifølge Steffen Andersen månederne juli og august. Men også de øvrige måneder er der god søgning til
færgen.
- Vi har mange faste pendlere. De tager med over om morgenen på vej til arbejde, og sejler med hjem igen om
eftermiddagen når de har fri. Det sparer dem for mange kilometer til og fra arbejde, så det kan sagtens svare sig for dem.
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Den lille færge må tage seks til otte biler om bord ad gangen - alt afhængig af deres størrelse, og der må være 70
passagerer.
Sejlplan
Som sådan går den også i rutefart igen i 2012.
Columbus sejler hver morgen på hverdage ud fra Sølager kl. 7.30. Lørdage, søndage og helligdage er den første tur fra
Sølager kl. 10.00. Herefter sejler færgen resten af dagen efter behov.
Hvis Columbus ligger i modsatte havn - eller er på vej derover - skal man bruge signalet, så skipper kan se man ønsker
overfart.
I månederne april og maj og igen fra 15. august til udgangen af september er færgens sidste tur kl. 19.00 fra Kulhuse. I
sommermånederne juni, juli og frem til og med 14. august er den sidste overfart fra Sølager kl. fra Kulhuse kl. 20.00.
Overfartspriserne for enkeltture for voksne er 35 kroner og for børn til og med 12 år 25 kroner. En cykel koster 15 kroner,
og en personbil m/fører 85 kroner. Der kan også købes 10-turskort - se priser på www.mfcolumbus.dk.

Skibet anløber Kulhuse Havn.
Foto: KEJE og Preben Gøttsche.
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Dan Turèll Festival - En hyldest …
I starten af april forvandles det gamle staldområde i Kulturhuset Rejsestalden til en litteraturplatform. Projektoren viser
dokumentarfilm dagen lang, og en bogcafé forklædt som dagligstue folder sig ud samtidig med at udvalgte fotoværker fra
turell-samlingen kan beskues.
Efter denne to ugers "introduktion", går det løs med et festivalprogram så spækket med mulighed for inspiration og aktivitet
om Dan Turèll's verden - at alle, børn som unge og voksne, kan komme og få en helt ekstraordinær kulturoplevelse fra
mandag den 16. april til fredag den 20. april.
Caféaftener - med gratis entré
Mandag den 16. april om aftenen formidler Chili Turèll historien om et menneske som havde modet til at være autentisk,
nærværende og fraværende i en og samme person. Torsdag aften byder ekspert i mundtlig litteratur Peter Dyreborg op til
"ord-dans". En hel aften med Spoken Word & Storytelling.
For at sikre dig plads tilmelder du dig via hjemmesiden. Der sælges udvalgte drikkevarer i mini-caféen.
Film Café - Gratis & ingen tilmelding
Tirsdag den 17. april kl. 19 og kl. 20.30 samt fredag den 20. april kl. 11 og kl. 12.30 vises dokumentarfilmen: Onkel Danny
- portræt af en karma cowboy i husets vognport. Filmen varer cirka 65 minutter.
Digtcafé - én for børn og én for voksne
Onsdag den 18. april kl. 15.00-17.00 står tre af husets staldfolk klar med papir, nyspidsede blyanter og farvekridt.
Eftermiddagen er dedikeret til digtercafé for børn og unge mellem 6 og 14 år. Kom og tegn eller skriv dit eget digt, og
fortæl det/læs det op for de andre deltagere. Mød blot op og deltag. Tilmelding er ikke nødvendig.
Den gode historie og stemningen der er vokset op af eftermiddagens aktiviteter, følges samme aften til dørs med en
invitation til de voksne.
Aftenen starter kl. 19.30 hvor dokumentarfilmen "Onkel Danny - portræt af en karma cowboy" vises på storskærm i
Vognporten. Herefter er der mulighed for at læse dine egne digte op for de øvrige cafégæster. Denne aften er gratis at
deltage i, og du tilmelder sig via hjemmesiden. Der sælges udvalgte drikkevarer i mini-caféen, hele aftenen.
Jazzmusik - en hyldest
Festivalugen slutter af med et brag af en temafest - en hyldest til Dan Turèll.
Anders Holst/Claus Kaarsgaard duo lader musikken strømme i tre vibrerende jazzsæt, og der er lagt op til en fredag aften
med masser af indtryk og udtryk. Anders Holst (guitar) og Claus Kaarsgaard (kontrabas) er begge aktive på den danske
musikscene, og har i mere end ti år spillet sammen. Repertoiret består hovedsagligt at jazz-"standards". Køb din
temafestbillet for 125,- i Kulturhuset. Billetten giver adgang til velkomstdrink, snackbar, jazzmusik, dansebar m.m.
Dresscode er sort, og du kan bidrage til aftenen med dit Dan Turèll indslag.
Har du lyst til at læse et digt op? Synge en sang inspireret af/om Dan Turèll? Grethe Olsen, Formand for Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget vil udfylde rollen som festens toastmaster.
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Se hele programmet på Kulturhuset Rejsestaldens hjemmeside.
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En ulden oplevelse
Søndag den 15. april fra kl. 10 til 15 byder Museet Færgegården i Jægerspris velkommen
til en dag fyldt med aktiviteter af en ulden karakter for både børn og voksne.
Vær kreativ i uldværkstedet eller tag med fårehyrden og hans hyrdehunde på aktion i marken.
Hjælp med at klippe fårene, og følg naturvejlederen når han viser hvordan man slagter et får
og fortæller de spændende historier om fårets uld, fysiologi og fire maver.
Program for dagen
Kl. 11 kan du se hvordan man slagter et får, og høre naturvejlederen fortælle de spændende
historier om fårets uld, fysiologi og fire maver.
Kl. 12, 13 og 14 er det muligt at se fårehyrden og hans hyrdehunde i aktion, og hele dagen
kan du klippe og klappe et får, karte og spinde din egen uldtråd, lave uldarmbånd samt lære at
farve uld med planter.
Hvis du vil være med, så kig forbi Museet Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris den 15. april. Der er gratis
adgang.

2012 4

3

Biblioteket i byudviklingen
I efteråret 2011 udkom den meget roste og omtalte bog "Biblioteket i Byudviklingen", skrevet af Casper Hvenegaard
Rasmussen, Dorte Skot-Hansen og Henrik Jochumsen, der alle gennem flere år har forsket i folkebibliotekernes betydning
for brugerne og for udviklingen af lokalsamfundet.
Torsdag den 19. april kl. 16 får du mulighed for at møde Henrik Jochumsen i Frederikssund.
Spændende nytænkning
I bogen berettes om den spændende nytænkning der sker på folkebibliotekerne mange steder i verden.
Internationalt er der en voksende interesse for at bruge biblioteket som en dynamisk faktor i byudviklingen. Man kan
ligefrem sige at det fysiske bibliotek har fået en renæssance.
Det gælder f.eks. i Seattle hvor det nye markante bibliotek er blevet et ikon for byen, samtidig med at dets kæmpestore
Living Room har skabt et attraktivt, offentligt mødested. Et dansk eksempel er det nye hovedbibliotek i Helsingør, der
sammen med andre kulturtilbud medvirker til at genskabe livet i den tidligere industrihavn.
Med udgangspunkt i bogen "Biblioteket i byudviklingen - oplevelse, kreativitet og innovation" diskuterer foredraget
sammenhængen mellem biblioteksudvikling og byudvikling, og dermed hvordan biblioteket kan indgå som en drivkraft i
byudviklingen. Der gives desuden eksempler på bibliotekets funktion som sted, rum og relationer.
Efter oplægget vil der være debat om bl.a., hvordan biblioteket kan bidrage til byers image og identitet.
Tilmelding
Foredraget foregår på Frederikssund Bibliotek, Jernbanegade 24. Tilmelding senest onsdag den 18. april på 47 31 25 25.
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Borgermøde om serviceniveau
Social, Ældre- og Sundhedsudvalget har valgt at sætte fokus på serviceniveauet i Frederikssund Kommune. Derfor
inviteres alle interesserede til borgermøde i Kulturhuset Elværket, ved Kirken 6 i Frederikssund onsdag den 25. april 2012
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kl. 18.30 - 21.00.
Formålet er at få debatteret de kommunale kerneydelser, og få foretaget en afstemning af forventninger mellem det
politiske niveau og borgerne der skal modtage ydelserne på det specialiserede voksenområde.
Administrationen har i 2011 afholdt en række fokusgruppeinterviews indenfor de forskellige tilbud i kommunen, hvor
brugere, pårørende og medarbejdere er blevet spurgt om området lever op til "Det gode liv" i relation til de ydelser der
leveres hver dag og året rundt?
Resultaterne af disse interviews er sammenfattet i ydelseskataloger, der samler de forskellige ydelser kommunen leverer
på området.
Katalogerne vil blive udleveret ved borgermødet, og indgår i en tilrettelagt gruppedialog mellem brugere, pårørende,
medarbejdere, interesseorganisationer og andre interesserede medborgere.
Aftenens program
Indskrivning
Fra kl. 18.30.
Velkomst
Ved Tina Tving Stauning, formand for Social, Ældre- og Sundhedsudvalget.
Aftenens tema
Ved Peer Huniche, social og borgerservicechef.
Aftenens oplæg
Ved Heidi Ellitsgaard, sagsbehandler Voksenafdelingen
- Sådan tilrettelægges en handleplan.
Ved Erik Schlichting, konsulent Dag- og døgnafdelingen
- Sådan ser et ydelseskatalog ud.
Opsamling på gruppedialogen
Ved Erik Schlichting, konsulent Dag- og døgnafdelingen.
Afslutning
Ved udvalgsformand Tina Tving Stauning, og social- og borgerservicechef Peer Huniche.
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De sidste måltider i produktion på Solgården
Opskrifterne er beriget med faglig stolthed og en god portion vemod, når 12 medarbejdere i disse dage for sidste
gang producerer påskens frokoster til kommunens plejeboliger.

Alle 12 medarbejdere har indgået en fratrædelsesaftale i forbindelse med, at det nye køkkenselskab MAD til hver DAG har
overtaget produktionen til Kommunens plejeboliger pr. 1. april.
Det nye selskab kan imidlertid ikke levere frokost i de første 14 dage, så når de 12 medarbejdere alligevel tilbereder
frokost til i alt 475 personer dagligt til og med 2. påskedag, er det en særlig gestus til glæde for både beboere og
personale i plejeboligerne.
Medarbejderne i plejeboligerne skulle selv have stået for menuplan, indkøb og tilberedning af frokostmåltider, men bliver
nu hjulpet forbi den store opgave det er, at producere mad til en højtid. Efter påske skal de varetage opgaven, indtil
køkkenselskabet kan tage over.
Den 3. april var dagen hvor den egentlige påskefrokost blev serveret i boenhederne.
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Områdeleder Anne Thøgersen Damsø fortalte om menuen, der stod på hvide sild med løgringe, hjemmelavet karrysalat,
røget ål med æggestand og purløg, hønsesalat med ananas og bacon, ribbensteg med rødkål, brieost med peberfrugt og
frugtsalat. Hertil øl, vand og snaps, og endelig kaffe og småkager.

Solgårdens café er omdannet til opbevaringsplads for madcontainere til det kolde, som pakkes til hver enkelt boenhed,
og i køkkenet står containere til den varmholdige mad stillet op på rad og række.

Pia Winther, der den 1. april tiltrådte sin nye stilling som kostfaglig konsulent, er trukket i arbejdstøjet og giver en
hjælpende hånd.
Det var også Pia Winther, der overrakte en potte med påskeliljer til hver medarbejder som tak for den store indsats fra
ledelsen i Ældre og Sundhed.
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Foto: kaars
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7

Rally i Pedersholmparken
Traditionen tro gennemførte den lokale motorsportsklub, Viking Auto Sport, skærtorsdag det årlige Viking Rally Sprint.
Rallysprint er en motorsportsdisciplin inden for rallykategorien.
Et rallysprint køres i modsætning til almindelig rally det samme sted hele dagen, og disciplinen er særdeles
publikumsvenlig. Der var da også mødt et pænt antal tilskuere op for at overvære begiveheden den 5. april, hvor 33 teams
havde meldt deres deltagelse. Det er noget færre end sidste år, og skyldes at der langfredag tillige blev gennemført et
større rally i Jylland, som har trukket mange deltagere.

Jonas Damgaard accelererer i sin Peugeot 306.
Industriområde omdannet til racerbane
Viking Rally Sprint blev ligesom tidligere år kørt i industriområdet i Pedersholmparken, på Centervej og på Strandvangen i
Frederikssund. Ryttergården lå på Korshøj.
Området var derfor afspærret, og gennemkørsel på Strandvangen mellem Roskildevej og rundkørslen ved
Frederikssundsvej var ikke muligt fra kl. 7.00 til 17.00 på dagen.
Første racerbil blev sendt af sted med start kl. 9.30. Løbet var bygget således op at der først blev kørt to heat, holdt en
pause, og så kørt yderligere to heat hvor banen banen var vendt om, så der blev kørt i den modsatte retning.
Før løbsstart havde kørerne mulighed for at køre banen igennem fire gange, for at lære den bedre at kende - selv om
mange af kørerne har været med i løbet før, og således kender den særdeles godt.
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Peter Hansen under opvarmningen i sin Citroen ZX.
Forskellige biltyper
Ved rallysprint er deltagerne inddelt i forskellige klasser. Det en ensbetydende med at det ikke kun er én bestemt type
biler, der deltager. Således var der da også biler fra de seneste fire årtier med i løbet. Og med fem til seks biler på banen
ad gangen var der rigeligt at se på for motorsports- og bilentusiaster i alle aldre, selv om kun 25 af de 33 tilmeldte
racerteams mødte frem.

Helt uden uheld var løbet ikke. Her er det Michael Lund der kommer lidt på afveje i sin Opel Manta i200.
Fire heat på knapt 23 minutter
De fire heat - eller 16 gange banen rundt - blev klaret af 18 af bilerne, da syv af de 25 fremmødte biler ikke gennemførte.
Hurtigste bil, og vinderen af gruppe 2, var en Peugeot 106 Maxi Evo 2, kørt af Michael Ted McBride. Han gennemførte de
fire heat i tiden 22:55.764.
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Michael Ted McBride i dagns hurtigst bil, hans Peugeot 106.
Af de lokale kørere klarede Lars Larsen sig bedst med sin Opel Ascona B fra 1978. Han gennemførte i tiden 25:03.733.
Desværre rakte det kun til en femteplads i gruppe 3.

Lars Larsen lægger an til overhaling i sin Opel Ascona B.
Se det samlede resultat af skærtorsdagens rallysprint.
Foto: Preben Gøttsche og KEJE.
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10 Om Eskilsø - Litteraturcafé på Skibby Bibliotek
Forårets anden litteraturcafé er fredag den 20. april 2012 kl. 15.00 til 16.30 på Skibby Bibliotek, og den handler om
Eskilsø.
Caféen får besøg af forfatteren Søren Mogensen, hvis første roman "Herrens vilje" handler om klosteret på Eskilsø. Søren
Mogensen fortæller om sin bog og det researcharbejde han har lavet i forbindelse med bogen.
Det er også lykkedes at få den pensionerede lærer Poul Mortensen, Sønderby, til at komme og fortælle om Eskilsø. Han
boede som barn på øen i tiden fra 1947 til 1951, og han har siden hen fungeret som guide på ture til øen.
Tilmelding på 47 31 25 25 / 47 35 21 55 eller e-mail til bibliotekerne@frederikssund.dk
Der er gratis adgang.
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13 Cyklistprøver for 6. klasserne
Frederikssund Kommune gennemfører i den kommende tid sammen med Nordsjællands Politi og kommunens skoler
cyklistprøver for kommunens 6. klasser.
I Skibby afholdes der prøve den 17. april for Ferslev Skole, Marbækskolen og Solbakkeskolen. Se Skibby cykelprøverute.
I Frederikssund afholdes der prøve den 24. og 26. april for Jægerspris Skole, Græse Bakkebyskole, Frederikssund Private
Realskole, Ådalens Skole afdeling Nord og Syd samt Gyldenstenskolen. Se Frederikssund cykelprøverute.
I Slangerup afholdes der prøve den 1. maj for Byvangskolen og Lindegårdskolen. Se Slangerup cykelprøverute.
Eleverne gennemfører en teoriprøve på skolen og en praktisk prøve. Den praktiske prøve består af en ca. fem km lang
rute, som eleverne sendes ud på enkeltvis. På ruten vil elevernes viden om færdselsreglerne blive testet.
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Eleverne kører på deres egne cykler, og før de sendes ud på ruten checker politiet at cyklerne lever op til lovens krav om
reflekser, bremser, ringeklokke mv.
Se krav til cyklens sikkerhedsudstyr.
Klasserne måles på den samlede pointhøst i teoriprøve og praktisk prøve, deltagelsesprocent og procent godkendte
cykler. De tre bedste klasser i kommunen vinder en pengepræmie til klassekassen.
Yderligere oplysninger kan fås hos vej- og trafikingeniør Lene Pind på telefon 47 35 10 00
2012 4

16 Forår på Frederikssund Vikingeboplads
Endelig er vinteren ved at være overstået. Vi har nået april og vejrudsigten lover at foråret er på vej.
Det kalder på de udendørs aktiviteter og på Kalvøen starter vikingesæsonen.
Lørdag den 21. april kl. 14.00 åbner Frederikssund Vikingeboplads for de sommerlige aktiviteter med standerhejsning, og
efterfølgende siger bopladsens formand Niels Elberling et par bevingede ord.
Samtidig, altså kl. 14.00, er Vikingegruppen "Bifrost" på bopladsen hvor de uddeler smagsprøver på dette års
vikingesuppe og brød.
Det vil også være muligt at sætte sig i langhuset og beundre det nye gulv og de nyopsatte borde og bænke (sponsoreret af
Nordea Fonden) samt de ny dekorerede vægtæpper der er fremstillet i vinterens løb.
Både mænd og kvinder er velkommen, det er ganske gratis.
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16 Europafestivalen kommer til byen
Arbejdet med afholdelsen af Europafestivalen 2012 er godt i gang, og folkene bag er nu klar til informere interesserede om
deres planer.
Så sidder du der ude og tænker: hvad er det der EPF? Så er det nu du har muligheden for at få svar på dine spørgsmål.
Foreningen European People´s Frederikssund søger både frivillige medhjælpere og deltagere til festivalen den 21. til 28.
juli, og i den forbindelse afholdes
informationsmøde torsdag den 3. maj kl. 20.00 i Valhalla på Kalvøen.
Alle opfordres til at komme uforpligtende forbi og høre om sommerens største begivenhed inden for kommunegrænsen.
Se Eurofastivalens plakat
Følg festivalen på www.facebook.com/epf2012
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17 250 medarbejdere er undervist i demens
Siden 2010 har Ældre og Sundhed prioriteret undervisning i demenssygdom, så alle medarbejdere, som er i kontakt med
demensramte borgere, har en faglig baggrund og forståelse for sygdommen.
Udover den konkrete undervisning om de forandringer, der sker i hjernen, er medarbejderne undervist i metoder og
redskaber, der kan støtte og hjælpe den demensramte, så hverdagen kan blive genkendelig, og livet trods sygdommen
fortsat kan opleves som meningsfuldt.
Undervisningen fokuserer på, at medarbejderne på den ene side tager afsæt i borgerens ønsker, personlighed,
selvopfattelse og stærke sider, og på den anden side giver noget af sig selv i form af imødekommenhed, tolerance og
evne til refleksion, nærvær og empati.
Det er områdets tre demenskonsulenter, som har tilrettelagt og gennemført undervisningen af de i alt 250 medarbejdere.
Ca. 75 af disse medarbejdere er undervist på et niveau der gør, at de betegnes som demenskyndige.
For demenskyndige sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter er der dannet netværksgrupper, hvor man udveksler
erfaringer og følger op på undervisningen. Demenskonsulenterne er tovholdere for grupperne. I forhold til øvrige
medarbejdere sker opfølgningen i form af demenskonsulenternes konkrete støtte og vejledning i afdelingen.
Magtanvendelse i området er minimeret
I 2011 er der kun indberettet to sager om magtanvendelse. I begge tilfælde er der tale om fastholdelse i
hygiejnesituationer.
I 2010 var der indberetning om magtanvendelse i forhold til fem borgere, hvoraf den ene er omfattet af flere
indberetninger.
Formanden for Social, Ældre og Sundhedsudvalget Tina Tving Stauning udtaler i den denne forbindelse: Når tallet er så
lavt, bliver man umiddelbart lidt ekstra opmærksom. Bliver der nu ikke indberettet, som man skal? Men når man så erfarer,
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at det skyldes et systematisk, godt og grundigt udviklingsarbejde blandt vores medarbejdere, kan man kun blive glad og
stolt over de få tilfælde af magtanvendelse her i Frederikssund.
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17 Stjernestunder på De Tre Ege
En munter nynnen røber, at hun er på vej.
Tværstribede strømper, hvide gummisko med røde snørebånd, spraglet kjole, sort hat, og hår, der stritter hist og her, taler
sit eget tydelige sprog. Det er ikke frøken Hvemsomhelst, men en helt speciel og glad lille pige, der kommer gående.
Tornysteret på ryggen, den kulørte paraply og den røde næse understreger indtrykket.
I dagligstuen er en gruppe beboere samlet.
Nogle sidder tilbagetrukket i egne tanker, en blunder, og andre venter tydeligvis på noget.
Dér kommer Ruth.
De, der har ventet, smiler og vinker.
Ih, hvor har jeg glædet mig meget til at komme, siger den lille pige og begynder at gå rundt og hilse. Ikke bare et
høfligt goddag. Nej, hun giver sig tid.
Hun kender alle navnene og husker, hvad der blev talt om, sidst hun var her.
Hun fornemmer meget tydeligt, hvordan hver enkelt har det, og med barnets naive og umiddelbare tilgang får hun åbnet
op for et sjældent nærvær, hvor holdninger kommer til udtryk og en munter og givende dialog opstår både imellem hende
og beboerne, men også beboerne imellem.

Hun sætter sig på hug ved den beboer, der blunder. Er du træt? Beboeren nikker uden at åbne øjnene. Ruth rører
forsigtigt beboeren på armen. Jeg er også træt. Er der et sted, hvor jeg kan hvile mig? Stadig uden at åbne øjnene klapper
beboeren sig på brystet. Her, siger hun og lægger armen om Ruths skulder. Sådan sidder de en stund, indtil beboeren er
klar til at snakke.

Ruth deler hjerter ud; et klistermærke til hver. En af beboerne gør Ruth opmærksom på, at hun har et hjerte siddende på
sin hage. Ruth lader fingrene glide hen over hals og hage, og beboeren forklarer og korrigerer, indtil Ruth fanger hjertet.
Fra starten af 2012 har hun hver uge besøgt beboerne i en boenhed på De Tre Ege. Det skal blive til 25 besøg i alt.
Formålet er at styrke grundlaget for empati, nærvær, anerkendelse, respekt og glæde, og midtvejsevalueringen viser, at
projektet har meget positive resultater.
Evalueringen er baseret på personalets svar på en spørgeskemaundersøgelse og på deres notater undervejs i forløbet.
Beboerne oplever stor glæde i nuet, og for nogle varer glæden i flere dage efter besøget. Flere beboere har åbnet op for
kontakten med andre, de taler med hinanden om Ruth i ugens løb, og humor er blevet en mere naturlig del af hverdagen.
En dag, hvor Ruth skulle komme, sagde en beboer til personalet: I må sørge for at vække mig fra middagslur. Jeg SKAL
bare være derude (i dagligstuen) kl. 14.
Når Ruth har været der, har beboerne stor lyst til at fortælle, hvad hun har lavet, og samtidig får de fortalt om sig selv og
deres eget liv. Dermed får beboere og personale et fælles omdrejningspunkt.
Også medarbejderne bliver berørt at Ruths nærvær: Jeg bliver ofte rørt. Jeg bliver varm om hjertet, når jeg ser beboernes
glæde. Det viser mig, hvordan jeg også kan nå ind til et andet menneske. Jeg tør være mere fri og pjatte med de ældre.
Jeg fortæller historier fra min dagligdag til beboerne, og jeg tager for eksempel bøger med, som vi snakker om. Vi får
bekræftet betydningen af nærvær og empati. Det bliver mere legalt at klovne og lave lidt gang i den, når talen falder på
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Ruth. Vi må hjælpe hinanden med at holde fast i de oplevelser, vi har i projektet.
Det har vist sig, at især demente har glæde af kontakten med en omsorgsklovn.
Projektet på De Tre Ege understreger dog, at ikke blot demente, men alle - både beboere og personale - fornemmer
magien, når Ruth er til stede.
Projektet er finansieret af Ane og Sofie og Kristine Larsens Fond.

Foto: Kaars
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19 Træning i vand
Hver lørdag tilbyder Frederikssund Svømmehal introduktion til træningskoncepterne AquaPunkt og AquaMama.
Når indgangsbilletten er betalt kan man gratis benytte sig af introduktionen til de to træningskoncepter, og der behøves
ingen tilmelding.
AquaPunkt
Et gratis træningstilbud fra Gigtforeningen til alle der holder af at komme i svømmehallen.
Konceptet er udviklet ud fra den nyeste forskning som peger på at der skal træning til, hvis du virkelig vil gøre noget ved
dit ømme punkt. AquaPunkt styrker kroppen, lindrer de ømme punkter og forebygger problemer i led, ryg og muskler, før
det bliver til en varig tilstand.
AquaMama
En effektiv og skånsom motion for gravide.
Under graviditeten døjer mange med ondt i ryg og bækken. Vandtræning letter belastningen, så du kan bevæge dig
ubesværet - og så gavner motion både dig og barnet.
De seks AquaMama-øvelser retter sig mod de muskelgrupper, som ofte bliver ømme, når man er gravid, som ryggen,
maven, skuldrene og hofterne. Alle raske gravide med en normal graviditet kan lave træning med AquaMama.
Frederikssund Svømmehal tilbyder hver lørdag introduktion til Aquapunkt kl. 10.30 og AquaMama kl. 11.45

2012 4

20 De første træer plantet i Pedershaves frugtlund
Blomstrende frugttræer, varm æblekage og pærer af egen avl bliver nu en realitet for Pedershaves beboere.
Plantegningerne over Pedershaves udearealer viser en lille frugtlund med forårsbunddække af krokus. Lunden bliver en
del af det indtryk, der møder den besøgende.
Gå med i Lunden....
Nogle beboere bliver nærmeste naboer og kan fra deres boliger lundens udvikling på nært hold, men alle glæder sig til at
komme ud og følge med i fugleliv og tilvækst af afgrøder.
Og selv om der går en tid, før de første afgrøder kan høstes, er der er ingen tvivl om, at lunden blive omdrejningspunkt for
en række aktiviteter.
Der skal i alt plantes 15 æbletræer og 6 pæretræer af de gode, kendte sorter.
De tre første træer blev plantet den 20. april ved et arrangement, der både skulle markere, at det er forår, og at alle boliger
på Pedershave nu er udlejede.
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Ansatte fra Skælskør Anlægsgartneri var mødt op for at forberede jorden og være behjælpelige med plantningen, og
beboere og personale var rykket ud for at følge begivenheden.

Udvalgsformand Tina Tving Stauning udtrykte sin glæde over, at frugtlunden nu bliver en realitet, og Ældrerådets formand
Lise-Lotte Due tilsluttede sig.
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Det ene træ er en gave fra Social- Ældre- og Sundhedsudvalget, og de to andre er fra Ældrerådet.
Det var også de to formænd, der i et fint samarbejde satte træerne i jorden.

Flere medlemmer af Ældrerådet gav en hjælpende hånd, mens repræsentanter fra Byrådet, beboere og personale fulgte
slagets gang.
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Efter plantningen blev der serveret kaffe og lagkage inden døre.
Foto: candr og kaars
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20 Teater på mange måder
Sæsonen 2011 - 2012 i Frederikssund Børneteater Forening www.frederikssund-borneteater.dk er ved at være slut, og
repertoiret for kommende sæsons Familieteater er lagt.
Der er kun forestillingen "Det er ganske vist" fra Randers Egnsteater tilbage, og den spilles den 3. maj om formiddagen på
Elværket. Der er få billetter tilbage
Festival 2012
I hele den kommende uge 17 er der den landsdækkende Børneteaterfestival i Ringsted og Sorø. Se www.festival2012.dk.
Alle er velkomne til den gratis børneteaterfestival..
SpringFestival
SpringFestival er en international teaterfestival, som hidtil har ligget i København, men nu breder sig lidt ud i Region
Hovedstaden.
Frederikssund deltager i år i festivalen med to forestillinger. De spilles den 10. og 11. maj 2012.
Billetter er ved at være fordelt. Der kommer elever fra både Skibby, Jægerspris, Skuldelev og Frederikssund. Hele
skolevæsenet og alle klubber har fået tilbuddet.
Læs mere på www.springfestival.dk eller i flyeren To gratis teatertilbud i samarbejde med SpringFestival.
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22 Hædersbevisning til Kent Ustrup
Fredag den 20. april var der lagt op til et lokalbrag af de helt store, da Dalby IF og Femhøj IF mødtes på Dalby stadion. Et
opgør som Dalby IF til stor jubel for de mange lokale supportere vandt med 2-0.
Men ud over den spændende fodboldkamp, som trak knapt 300 tilskuere, så havde Arbejdernes Landsbank, der også er
sponsor for Dalby IF, en overraskelse med i ærmet. Komitéen bag Frederikssund Prisen, der er indstiftet af banken og
uddeles fire gange årligt, havde nemlig denne gang valgt at give prisen til Dalby IF's formand gennem de sidste 46 år,
Kent Ustrup.
- Og til uddelingen af prisen havde vi meget naturligt valgt halvegen i aftenens fodboldkamp, fortæller filialdirektør i
Arbejdernes Landsbank, Per Jegsen Schmidt.
- Formålet med Frederikssund Prisen er at give et ekstra skulderklap til en person eller en gruppe som gør en ekstra og
uegennyttig indsats for andre i lokalsamfundet via det frivillige arbejde i vores lokale foreningsliv.
- Derfor var bankens priskomité heller ikke i tvivl om at Kent Ustrup var det helt oplagte valg, da han blev indstillet til
prisen. Med hans 52 år i bestyrelsen, heraf de 46 som formand, er han nærmest prototypen for det engagement vi gerne
vil anerkende med vores pris, siger Per Jegsen Schmidt.
Han overrakte fredag aften selv prisen, sammen med formand for Kulturrådet, byrådsmedlem Kenneth Jensen (A), der
sidder i bankens priskomité.
En ære at få lov
I sin tale til Kent Ustrup sagde Kenneth Jensen blandt andet at det var en stor ære at få lov til at være med til at uddele
prisen til en mand med så mange års engagement i én og samme forening bag sig.
- Det er ekstremt sjældent - ja måske eneste gang - at jeg kommer til at prøve at give en hædersbevisning til et menneske,
der i en sådan grad som du har sat sit præg på en forening - for ikke at sige et helt område, sagde Kenneth Jensen til Kent
Ustrup.
- I motivationen for at du skal have prisen bliver det blandt andet fremhævet, at du var blot 18 år da du startede din
ledergerning her i foreningen for nu 52 år siden. Siden da har du været formand i de 46 af årene, og har samtidig formået
selv at være udøvende idrætsmand i en række af foreningens afdelinger. Og som om det ikke var rigeligt, så var du også
formand for Folkeoplysningsudvalget i den gamle Jægerspris Kommune i en årrække frem til kommunalreformen. Det kan
tage pusten fra de fleste.
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Fællesskab og samvær
Ifølge Kenneth Jensen er det da også qua Kent Ustrups virke i foreningen at det har været muligt for Dalby IF at leve op til
de krav som udviklingen gennem tiden har stillet til en idrætsforening, der hele tiden ønsker at tiltrække lokalbefolkningen.
Men grundprincipperne, de har ikke ændret sig: De har hele vejen været "fællesskab og samvær".
- Med en god organisation og en sund klubøkonomi i ryggen, har du gennem alle årene indtil nu spillet en stor rolle i
bestræbelserne for at få etableret gode idrætsfaciliteter omkring Solbakkehallen og Dalby Stadion - og anlægget som vi
befinder os på i dag vidner jo ved selvsyn om frugterne af dit vedholdende arbejde.
Til stående klapsalver fra alle tilskuerne fik Kent Ustrup herefter overrakt prisen, der lyder på 2.500 kroner af filialdirektør
Per Jegsen Schmidt.
Overrækkelsen kan ses tre minutter inde i dette videoindslag fra fjordbold.dk

Foto: Preben Gøttsche
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23 Stor borgerundersøgelse af kommunens fritidstilbud
Hvad mener borgerne om Frederikssund Kommunes fritidstilbud?
Er der sammenhæng mellem kommunens tilbud og borgernes forventninger og behov?
Hvad lægger borgerne vægt på, og hvordan bør kommunens tilbud prioriteres?
Det er omdrejningspunktet for den næste borgerundersøgelse, der gennemføres i maj. Her bliver deltagerne i kommunens
borgerpanel spurgt om hvor godt vi som kommune gør det, og hvad vi kan blive bedre til på fritidsområdet.
Målet med undersøgelsen er at få afdækket borgernes interesse for og anvendelse af de etablerede tilbud. Undersøgelsen
afdækker også om kommunens tilbud er tidssvarende for alle aldersgrupper. Med undersøgelsen søger kommunen
samtidig inspiration fra borgerne til nye tilbud og aktiviteter.
Undersøgelsen begynder med et åbent spørgsmål, hvor borgerne skal komme med bud på hvilke steder og oplevelser de
mener er særligt unikke for Frederikssund Kommune.
Undersøgelsen spørger ind til en bred vifte af tilbud indenfor:

Fritidstilbud til børn og unge

Kultur- og medborgerhuse

Biografer

Biblioteker

Kunst og kultur

Natur

Svømmehaller
Borgerne bliver bedt om at tage stilling til hvor tilfredse de er med tilbuddene, hvilke tilbud de finder vigtige, hvilke tilbud de
vægter særlig højt og hvad de savner.
Resultatet af undersøgelsen vil sammen med evt. opfølgningsinitiativer blive præsenteret for kommunens Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalg. Resultatet af undersøgelsen formidles efterfølgende på kommunens hjemmeside.
Meld dig til borgerpanelet - du kan stadig nå at være med i undersøgelsen
Vil du også gerne deltage i borgerundersøgelsen og give din mening til kende om kommunens fritidstilbud? Så kan du nå
det endnu.
Tilmeld dig borgerpanelet.
Om borgerpanelet
Der er pt. godt 950 deltagere i panelet, men målet er at endnu flere borgere vil tilmelde sig og give udtryk for deres
meninger. Borgerpanelet bruges til at indhente viden i forhold til beslutninger, planlægning og udvikling. Alle borgere der
bor i kommunen og er fyldt 18 år, kan deltage i borgerpanelet.
Panelet udfylder borgerundersøgelserne via internettet, og er på den måde ikke forpligtet til at møde frem til borgermøder
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eller høringer. Der gennemføres to-tre undersøgelser om året.
Undersøgelsen af kommunens fritidstilbud efterfølges af en undersøgelse af det gode børne- og ungeliv.
2012 4

24 Mormors Kagebord med gæstepianist
Foråret banker på, og det er blevet tid til det traditionelle arrangement med Mormors kagebord i Kulturhuset
Rejsestalden. I år holdes det nu på søndag, den 29. april fra kl. 14 til 16.
Det er som altid et gratis arrangement, men man kan kun deltage hvis man forinden har tilmeldt sig i Rejsestalden.
Gæstepianist fra Nøddebo
Der skal bydes velkommen til gæstepianist Marianne Nørgaard fra Nødebo.
Marianne Nørgaard spiller i Grønnegadecenteret i Hillerød hver anden onsdag hvor
ca. 70 sangglade mennesker synger Højskolesange. Marianne glæder sig meget til at
besøge Jægerspris, og de veloplagte gæster ved Mormors kagebord.
Det er som altid Rejsestaldens frivillige stab, Staldfolket, som i samarbejde med
personalet i Kulturhuset står bag de mange forberedelser til dette populære
arrangement.
Sang og kage
Ved kagebordet skal der også synges, og traditionen tro starter man med kaffe og
nyder de mange dejlige hjemmebagte kager som bages til lejligheden - mange efter
fine gamle opskrifter.
Bordene er dækket forskelligt op med skønne gamle porcelænsstel, og til lejligheden
hæklede servietter lavet af Sys Andersen fra Staldfolket.
Sidste gang arrangementet blev afholdt var det imponerende kagebord 3 meter langt,
og det skyldes de mange borgere og Staldfolk som bringer kager til dagen.
Har du lyst til at bage en kage til Mormors kagebord, så hører Rejsestalden gerne fra dig. Du finder kontaktoplysningerne
på husets hjemmeside.
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Sirenerne hyler onsdag den 2. maj kl. 12.00
Onsdag den 2. maj kl. 12 tester Beredskabsstyrelsen og politiet det landsdækkende sirenevarslingssystem.
Når sirenerne lyder landet over på onsdag, er der således ikke fare på færde.
Det sker for at afprøve systemet, og for at befolkningen skal lære sirenevarslingssignalerne at kende.
Under testen vil der i alt lyde tre signaler:

Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en lyd, som
stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Signalet lyder fire gange, og
signalet varer i alt 45 sekunder.

Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.

Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder at faren
er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer
45 sekunder.
Ring ikke til 112, fordi sirenerne hyler
Når sirenerne hyler onsdag klokken 12, er der som nævnt tale om en test. Man
skal ikke ringe til 112 eller 114, fordi sirenerne hyler - hverken under testen, eller
hvis sirenerne tages i brug på baggrund af en reel ulykke.
Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.
Foruden den årlige test med lyd afprøves sirenerne hver nat året rundt uden lyd.
Når det er alvor
Sker der en virkelig hændelse, er det vigtigt at vide, hvad sirenesignalerne
betyder. Når varslingssignalet lyder, skal man:

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

Søg informationer hos public service-medierne DR og TV2. Her vil der være meddelelser fra politiet eller andre
myndigheder. DR og TV2 vil desuden bringe informationer om varslingssituationen på tekst-tv side 150.

Når faren er overstået, vil sirenerne afgive afvarslingssignalet, og medierne vil orientere om at der er sket afvarsling.
Læs mere om sirenevarsling på brs.dk.
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Slagtøjs- og musikcaféer
Mandag den 7. maj kl. 19.00 er der Slagtøjscafé i Kulturhuset Elværket med Musikskolens to slagtøjsorkestre, Percussion
All Stars og Percussionation, under ledelse af Andrew Cholvat.
Slagtøjs-, trommesæt- og klaver elever kan spille i slagtøjsorkester efter et par års soloundervisning, og starter i
slagtøjsorkesteret All Stars. Percussination er for de ældre og mere øvede elever, og her er også nogle af Musikskolens
strygerelever med på en del af numrene.
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Tirsdag den 8. maj kl. 19.00, også i Kulturhuset Elværket, inviterer Musikskolen til en koncert med et blandet program med
bl.a. blæsere, strygere og klaversolister.
Der er gratis entré til begge koncerter, og Støtteforeningen sælger forfriskninger.
Foto: KEJE.
2012 5
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Udviklingsprojekt skal forbedre kvaliteten i folkeskolerne
Bedre faglige resultater, flere uddannelsesparate elever og mere inkluderende læringsmiljøer er noget af det, der sættes
fokus på i et stort skoleudviklingsprojekt ved navn Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund.
Baggrunden for at igangsætte projektet er de udfordringer, som folkeskoler i hele landet lige nu står overfor:

Skolernes faglige resultater og elevernes uddannelsesparathed skal styrkes, så flere unge tager en
ungdomsuddannelse

Der skal skabes et mere inkluderende læringsmiljø blandt andet gennem fokus på fællesskab og trivsel

Lærernes kompetencer til at sikre et udbytterigt skole hjem samarbejde skal styrkes

'Den digitale folkeskole' skal styrkes både hvad angår anskaffelse af Itudstyr og udvikling af det digitale
undervisningsmiljø
Der arbejdes også med hvordan fokus på almen dannelse kan fastholdes i folkeskolen, så eleverne styrkes som
selvstændige og engagerede medborgere i samfundet.
Derudover arbejdes der med hvordan skolernes opdeling i indskoling, mellemtrin og udskoling i højere grad kan bruges til
at arbejde målrettet med specifikke mål, indhold og metoder indenfor hver af de tre aldersgrupper.
De næste par år vil en række projektgrupper bestående af skoleledere, lærere, fagkonsulenter, psykologer samt
medarbejdere i skoleforvaltningen i Frederikssund Kommune arbejde på at finde løsninger, der kan være med til at
imødekomme de udfordringer, som folkeskolerne står overfor.
Fakta om organisering af projekt Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund

Projektet er organiseret i syv bredt sammensatte projektgrupper, der arbejder med løsningsforslag til hver sin
problemstilling

Den overordnede styring af projektet varetages af en styregruppe med ledelsesrepræsentanter

Der er nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra skolebestyrelser, Danmarks Lærerforening, BUPL, Skolernes
Pædagogiske Råd, skoleledere og SFO-ledere. Følgegruppen giver sparring og input til de anbefalinger, som
projektgrupperne kommer med

Projektgrupperne vil over de næste år løbende fremsætte deres anbefalinger til forbedringer af skoleområdet
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Alle skoler får elektroniske tavler
Byrådet i Frederikssund Kommune har besluttet, at der i 2012 og 2013 skal bruges i alt 5 mio. kr. på elektroniske tavler i
kommunens folkeskoler.
I budget 2012 var der ekstraordinært afsat 5 mio. til opgradering af IT i folkeskolen fordelt med 2,5 mio. i henholdsvis 2012
og 2013.
På baggrund af anbefalinger fra det fælles skoleudviklingsprojekt Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF), er det
vedtaget at bruge 4,5 mio. kr. på elektroniske tavler i klasserum og faglokaler, og 500.000 kr. på udvikling af kompetencer
hos lærerne til at anvende IT i fagene.
Det forventes samtidig at skolerne også selv bidrager med midler til udvikling af lærernes kompetencer.
Forud for beslutningen om investering i elektroniske tavler har projektgruppen IT og digitalisering, der er en del af FFF,
analyseret behovet for forskellige typer af udstyr i henholdsvis indskoling (0. - 3. klasse), mellemtrin (4.- 6. klasse) og
udskoling (7. - 9. klasse).
I første omgang investeres der i elektroniske tavler til alle udskolingens klasserum og faglokaler, dernæst på mellemtrinnet
og til sidst i indskolingen.
De elektroniske tavler giver læreren mulighed for at skabe et digitalt undervisningsmiljø og understøtte den fælles læring i
klassen.
Investeringen i elektroniske tavler er første skridt på vejen mod en digitaliseret folkeskole i Frederikssund. Det næste skridt
vil være at skolerne gør tablet eller PC tilgængelig for alle elever til brug i undervisningen. En fuld digitalisering af alle
klasser vil koste omkring 20 mio. kr.
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Åbent for tilmelding til sæson 2012-2013 i Frederikssund Musikskole
Musikskolen byder velkommen til en ny sæson med tilbud om kvalificeret undervisning flere steder i kommunen.
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Foruden undervisning i en bred vifte af instrumenter har musikskolen bl.a. sang, spil og bevægelse for de
mindste, strygerskole, korskole, blæserorkester, rockkarrusel og mange andre spændende tilbud.
Læs mere om tilbuddene på Frederikssund Musikskoles hjemmeside, hvor der også er online tilmelding.
Tilmeldingsfristen er den 22. maj.
Det er den sædvanlige stab af professionelle musikere og musikpædagoger, der formidler musik- og livsglæde videre til
musikskolens elever.

foto: arnason.dk
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Bycirkelborgmestre optimistiske efter møde med transportudvalg
Borgmestrene fra Ballerup, Egedal og Frederikssund kommuner mødtes i dag med Folketingets transportudvalg.
Torsdag den 3. maj mødtes borgmestrene i de tre Bycirkel-kommuner - Ballerup, Egedal og Frederikssund - med
Folketingets transportudvalg for at drøfte de trafikale udfordringer og muligheder i den såkaldte Frederikssund-finger.
På dagsordenen var bl.a. færdiggørelsen af Frederikssund-motorvejen, ny forbindelse over Roskilde Fjord, etablering af ny
S-tog-station i Vinge, super-cykelstier og forbedret S-tog-betjening af Kildedal Station.
Frederikssunds borgmester, Ole Find Jensen, der i år er formand for Bycirklen, indledte mødet med at opridse visionerne
for udviklingen af infrastrukturen i Bycirklen, og understregede, at Bycirklen er hovedstadens største udviklingsområde, og
derfor har behov for store og langsigtede investeringer.
Forud for mødet havde Bycirklen fremsendt oplysninger om de væsentligste projekter til transportudvalgets medlemmer,
som tydeligvis havde sat sig grundigt ind i materialet, og som spurgte ivrigt til forholdene i Bycirklen.
Under mødet blev det af udvalget bl.a. præciseret at færdiggørelsen af Frederikssund-motorvejen ikke var udsat, som det
ellers har fremgået, men at der er gennemført lovgivning, der gør det muligt at færdiggøre motorvejen, og at dette vil ske,
så snart der findes den nødvendige finansiering.
Ballerups borgmester, Ove E. Dalsgaard, gjorde i den forbindelse gældende, at det er afgørende, at man ikke sætter
maskinerne i stå, når 2. etape af motorvejen er gennemført, men fastholder momentum:
- I må ikke standse maskinerne. Det handler om at fortsætte med at skubbe jord til side og lægge asfalt på, sagde Ove E.
Dalsgaard, som har deltaget i utallige foretræder i Folketingets transportudvalg.
Dalsgaard har bebudet sin afgang som borgmester med udgangen af denne måned, og lovede derfor udvalgets
medlemmer at det formentlig blev hans sidste foretræde.
En sådan garanti ville Egedals borgmester, Willy Eliasen til gengæld ikke udstede:
- I kommer til at høre mere til mig, sagde Willy Eliasen, og fortsatte: - Jeg vil appellere til at I kigger på færdiggørelsen af
Frederikssund-motorvejen én gang til. Frederikssund-fingeren er den eneste af hovedstads-fingrene, der ikke har en
ordentlig infrastruktur.
Som afslutning på foretrædet blev der lagt op til yderligere, individuelle drøftelser med transportudvalgets medlemmer, og
de tre borgmestre vil fortsætte med at presse på for bedre trafikale løsninger i Frederikssund-fingeren.
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Lukkedag i de kommunale daginstitutioner
Den 18. maj - dagen efter Kr. Himmelfartsdag - holder rigtig mange børn fri fra børnehave.
På den baggrund har områdebestyrelserne for de kommunale daginstitutioner valgt at lukke en stor del af kommunens
daginstitutioner denne dag.
Følgende kommunale daginstitutioner holder åbent den 18. maj:
I Hornsherred syd: Børnehuset Tumlebo, Saltsøvej 7, 4050 Skibby, tlf. 47352195
I Hornsherred nord: Børnehuset Krabbedam, Parkvej 20, 3630 Jægerspris, tlf. 47501920
I Frederikssund: Børnehuset Lærkereden, Skovvej 6, 3600 Frederikssund, tlf. 47311540
I Slangerup; Kroghøj, Jordhøjvej 1, 3550 Slangerup, tlf. 30695960
Alle forældre er orienteret om lukkedagen, og har haft mulighed for at tilmelde deres barn / børn til behovspasning.
Hvis der opstår et akut pasningsbehov kan den åbne institution i området kontaktes forud for fremmøde.
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Åbent hus på Højagergaard
AKUcenter Højagergaard har et åbent hus arrangement den 12.-13. maj med salg af blomster, krukker m.v.
fra gårdbutikken
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Begge dage er der åbent fra kl 10.00 til 15.00.
I kantinen kan der købes kaffe, te, saft og kage.
2012 5
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Hjælpemiddeldepotet i Egedal indviet
Den 7. maj var politikere, ældreråd, handicapråd og repræsentanter fra Egedal og Frederikssund kommuner inviteret til
indvielse af det nye fælleskommunale hjælpemiddeldepot i Egedal.
Det var selskabets bestyrelse, der stod for indbydelsen.
Bestyrelsen består af formændene for de ressortansvarlige udvalg i Egedal og Frederikssund, og formandsposten ligger
hos udvalgsformanden fra Egedal Kommune.

Formand for hjælpemiddeldepotets bestyrelse Esben Vognsen-Jensen og bestyrelsesmedlem Tina Tving Stauning.
"Egedal & Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S" har siden den 1. januar 2012 varetaget depotfunktionen for
hjælpemidler.
Foto: bsonn
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Ny lokalplan for natur- og fritidsområdet i Sillebro Ådal

Byrådet har vedtaget at sende et forslag til ny lokalplan for Sillebro Ådal i offentlig høring.
Den nye lokalplan skal give mulighed for at etablere et stort projekt for rensning og forsinkelse af regnvand inden vandet
ledes til Sillebro Å.
Projektet indeholder ændring af eksisterende bassiner og etablering af nye bassiner i området.
Projektet går i høj grad ud på at skabe et område hvor bassinerne indpasses naturligt i landskabet. Det vil sige at de
kommer til at fremstå som søer, ellekrat og engområder, og derved indpasser sig i ådalens karakter.
Sammen med projektet for etablering af bassiner foretages der regulering af Sillebro Å for at forbedre vandkvaliteten,
forskønne området og højne åens rekreative værdi.
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Lokalplanen giver også mulighed for etablering af nye stier og broer i området, samtidig med at der planlægges for nye
rekreative funktioner og aktiviteter i området.
Se forslag til lokalplan nr. 045
Se forslag til kommuneplantillæg 008
Se den digitale annoncering
2012 5
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El-cykler på prøve i Ældre og Sundhed
Kan vi gøre det hurtigere og billigere, og vil medarbejderne opleve det som en forbedring af arbejdsmiljøet, hvis de kan
transportere sig på el-cykel i stedet for i bil eller på almindelig cykel?
Det er nogle af de spørgsmål, man håber at få svar på i løbet af den kommende måned, hvor Cykel-X-Perten i Slangerup
stiller to el-cykler til rådighed.
Cyklerne skal afprøves i Hjemmeplejen i Slangerup og Frederikssund, i Visitationen og i Sygeplejen. I Hjemmeplejen skal
el-cyklerne køre både på de eksisterende cykelruter og på udvalgte bilruter.
Efter afprøvningen vil man vurdere, om det er hensigtsmæssigt at bruge el-cykler og i givet fald, hvor mange der er behov
for.

Udvalgsformand Tina Tving Stauning og Steen og Mette Asgaard fra Cykel-X-Perten.

Områdeleder Annette Mårtensson, arbejdsmiljørepræsentant Maibrit Almskov og medarbejdere fra Cykel-X-Perten.
Foto: bsonn
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10 RECOVERY perspektivet omsættes til en konkret uddannelse i
Socialpsykiatrien
Byrådssalen dannede den 9. maj rammen for præsentationen af et
uddannelsesforløb til alle socialpsykiatriens medarbejdere.
Psykiatriplanen 2009-2013 satte retningen for et uddannelsesforløb til
socialpsykiatriens medarbejdere. Ønsket var at introducere et RECOVEY
orienteret forløb som en fælles referenceramme for indsatsen til sindslidende
borgere i Frederikssund Kommune.
RECOVERY uddannelsen
RECOVERY er en individuel proces, hvor en person i samspil med sine
omgivelser kommer sig fra en tilstand præget af den psykiske lidelse til en
tilstand, hvor personen kan leve et liv på egne præmisser og få en meningsfuld
hverdag ud fra egne ønsker og værdier.
- Vejen derhen har været både berigende, kompleks og særdeles lang. Det viste
sig nemlig, at et sammenligneligt uddannelsesforløb ikke tidligere er konkretiseret
og implementeret i det ganske socialpsykiatriske Danmark.
- Vi måtte konstruere et forløb; en Frederikssund-model, og det er denne
uddannelsesmodel vi præsenterede på dagens informationsmøde, udtaler
Mogens Damgaard, afdelingsleder i Dag- og døgnafdelingen.
Birte Skovby Larsen, specialkonsulent i Dag- og døgnafdelingen stod for
præsentationen af selve forløbet.
- I forsøget på at afklare socialpsykiatriens nuværende recovery-orientering, er
der iværksat en screeningsproces som ledes af Center for Socialfaglig Udvikling i Aarhus Kommune.
Screeningsforløbet involverer mere end 70 deltagere, herunder medarbejdere, ledere og borgere i socialpsykiatrien, siger
Birte Skovby og fortsætter:
- Screeningsresultatet vil tydeliggøre potentialet i brugerinddragelse og sætte fokus på svage områder i socialpsykiatriens
recovery-orientering, ligesom udviklingspotentialet vil blive synliggjort.
Det socialpsykiatriske uddannelsesforløb har ligeledes indbudt til et tværsektorielt samarbejde, hvilket kan ses ved
deltagelse af medarbejdere fra Cafe Danner, JOBFORM, sagsbehandlere fra Jobcentret og Voksenafdelingen i Social- og
Borgerservice.
Uddannelsesforløbet påbegyndes i september 2012, og afsluttes i februar 2013.
Uddannelsen består af både et basismodul på ti studiedage til alle socialpsykiatriske medarbejdere, en
ressourceuddannelse tilseks6 udvalgte medarbejdere, og et diplomuddannelsesforløb for to udvalgte medarbejdere.
De udvalgte medarbejdere indgår i den efterfølgende implementering af recoverytænkningen.
Den neuropædagogiske efteruddannelse
Et uddannelsesforløb er ligeledes planlagt som en neuropædagogisk efteruddannelse til tre udvalgte medarbejdere: Et
uddannelsesforløb med fokus på borgere med en erhvervet hjerneskade.

2012 5

11 Deltag i debatten om vindmøller

Frederikssund Byråd ønsker at fremme anvendelsen af vindenergi som led i Danmarks mål om at være uafhængig af
fossile brændsler i 2050.
Frederikssund Byråd har derfor på byrådsmødet den 2. maj 2012 besluttet at offentliggøre et debatoplæg om store
vindmøller i Frederikssund Kommune.
Med debatoplægget indkalder Frederikssund Kommune idéer, forslag og bemærkninger til den videre
kommuneplanlægningsproces.
Debatoplægget er i offentlig høring fra fredag den 11. maj 2012 til fredag den 29. juni 2012.
Se debatoplægget om vindmøller og læs mere om hvordan du kan deltage i debatten her på hjemmesiden.
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13 Kulturens motionsdag i strålende forårssol
Godt 50 mennesker havde fundet vej til Jægerspris Slot søndag, for at deltage i den første etape af Kulturens Motionsdag.
Dagen var et lille, men første led i den fireårige Kulturaftale som kommunerne i Hovedstadsregionen har indgået med
Kulturministeriet, og den blev derfor gennemført i 11 kommuner i dag.
Historiens vingesus
Dagens program blev - om ikke skudt - så dog spillet i gang med militær præcision af Frederikssund Musikskole. Skolens
orkester var i dagens anledning trukket i militæruniformer fra Frederik den syvendes tid. Kostumer som i øvrigt var lavet
lokalt af Produktionsskolen PFFU i Skibby.

Musikskolen indledte motionsdagen (øverst) under kyndig ledelse af Ian Price, der i dagens anledning havde udskiftet
dirigentstokken med en pistol (nederst).
Efter musik, og tale af formand for Kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Grethe Olsen, gik turen rundt i slotsparken i
gang.
Turen var bygget op omkring en relancering af Mindelunden, som udgøres af Mindestensamlingen på 54
stenstøtter, skabt af den for mange ukendte, men af kendere højt agtede billedhugger Johannes Wiedewelt.
Turen rundt i parken blev guidet af Bodil Skjold Petersen og Rasmus Remigius Berg, der begge til daglig er rundvisere på
Jægerspris Slot. De fortalte om et udvalg af stenstøtterne, og gjorde naturligvis også holdt ved Grevinde Danners grav i
slotsparken.
Et andet stop var ved mindestøtten for søhelten Niels Juel. Her opførte de fremmødte børn og voksne, under kyndig
ledelse af Karen Nielsen fra teatergruppen TeaterTasken, et improviseret søslag.
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Børn og voksne i søslag i slotsparken i Jægerspris.
Økologisk mad - og næsten royalt besøg
Også Café Danner, som er Frederikssund Kommunes økologiske café og revalideringstilbud på Jægerpris Slot, deltog i
motionsdagen. De havde opstillet en lille bud i slotsparken hvorfra de solgte frugt, sandwich og andre forfriskninger til de
fremmødte. Og oven på strabadserne med søslaget i høj sol kunne man nok trænge til en lille forfriskning.

Café Danners bod i slotsparken.
Dagens sidste indslag var royalt besøg i slotsparken. Pludselig dukkede Kong Frederiks den Syvende og hans elskede
Grevinde Danner nemlig op, i skikkelse af Walter og Agnete Simonsen fra Jægerspris Amatør Scene (JAS).

Walter og Agnete Simonsen fra JAS som konge og grevinde.
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De var led i en lille konkurrence, hvor det barn der først genkendte dem, og fik hilst på dem, vandt en flot buket blomster
til sin mor i anledning at søndag også var Mors dag.

Den heldige vinder blev 7-årige Nora Gasseholm fra Frederikssund, der ved dagens afslutning fik overrakt den flotte buket
- med hjerte i - på slotspladsen af Walter og Agnete Simonsen (herover).
På billedet til højre ses Nora sammen med sin mor med den flotte buket.
Foto: Preben Gøttsche og KEJE.
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14 Egenbetaling for kørsel til træning er evalueret
En evaluering af de nye regler om kørsel til træning medfører, at borgere med en personlig tillægsprocent på 85 % eller
derover fritages for at betale for kørsel, når de skal til genoptræning eller vedligeholdende træning efter Servicelovens §
86.
Den ændrede praksis er gældende fra den 1. maj 2012.
Evaluering af egenbetaling for kørsel til træning
I forbindelse med budgettet for 2012 blev det besluttet at hæve egenbetalingen for kørsel til træning. Taksten steg fra 12
kr. til 50 kr. hver vej.
En evaluering af årets første måneder viser, at en stor del af borgerne har takket nej til et træningstilbud, fordi de ikke
havde råd til at betale for kørslen. Ingen af disse borgere havde andre transportmuligheder.
For den enkelte borger kan et nej til træning medføre, at funktionsniveauet ikke bliver forbedret og måske forringes
yderligere. Konsekvensen kan blive forringet livskvalitet, måske isolation i egen bolig og et øget behov for hjemmehjælp.
På den baggrund er det besluttet, at borgere med begrænset økonomisk råderum ikke skal betale for at betale for kørsel til
genoptræning eller vedligeholdende træning.
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15 Blå Nat i Jægerspris nærmer sig
Årets program byder på oplevelser i hele byen, og forberedelserne er godt i gang i alle kroge. Som noget særligt kan du
hele aftenen handle i byens butikker, og her helt sikkert få fyldt posen med gode sager. Mange af butikkerne har gjort
noget særligt ud af denne aften.
Usædvanligt mange aktører
I år er der usædvanligt mange aktører med til Blå Nat, og det kommer ifølge leder af Kulturhuset Rejsestalden, Anja Linde,
til at syde af liv i alle kroge af byen.
- Du kan starte din kulturnat med et besøg på Jægerspris Slot kl. 16, og denne rundvisning er oven i købet til særpris. Vil
du se dit lokale vandværk byder de også indenfor, lige som biblioteket og det lokale teater, JAS, har åbne døre. Du kan
male på en blå mand i Triers hjørne, og i de helt sene aftentimer er der musik på Frederik 7-tal.
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Jægerspris Cykel Artister kommer til Blå Nat i 2012.
Kulturhuset Rejsestalden har udover at være koordinator for Blå Nat også travlt med at forberede Dannermarkedet, som i
år omhandler aktiviteter for alle aldre.
Markedet foregår rundt om Kulturhuset Rejsestalden og på Hovedgaden som traditionen tro bliver lukket af fra Møllevej til
Vinkelvej i tidsrummet fra kl. 15 til 22. Her kan du se veteranbiler, brandbiler, motorcykler og spejdere, få massage,
deltage i arbejdende værksteder, få tegnet din karikatur, møde mennesker fra nær og fjern, og meget mere.
På Dannermarkedet kan man også sige sin mening!
Besøg Speakers Corner, og hør hvad politikere og borgere har på hjertet - alle kan tale. Ideen er snuppet fra Hyde Park i
London, og bliver nu rullet ud i Jægerspris i bedste stil. Idéfolkene Kirsten Lykke Nielsen og Tom Lysgaard ser frem til en
aften med mange ord.
I år også med auktionsevent
Blå Nat byder også på en auktionsevent.
På en stand ganske tæt på kulturhuset står Lailasilke Kamille Krogsgård, som har kreeret og doneret maleriet der danner
baggrunden for denne års Blå Nat kunstnerplakat.
Lailasilke står klar til at tage imod dit bud på sit festfyrværkeri af et farverigt kunstværk. Startprisen er 1.500,- kr., og kl. 21
afholdes der auktion på scenen med udgangspunkt i dagens højeste bud - auktionsbeløbet går ubeskåret til Kong Frederik
den Syvendes Stiftelse Danners børn.
På Rejsestaldens scene er der musik og underholdning fra kl. 16 til 22. Det er også her at årets Kulturstokpris skal
overrækkes af vores borgmester. Der er slagtøj, Jakob Skov, Gospelkor, Cottonhouse og Cykelartister på programmet, og
det bliver på sin helt unikke og skønne måde præsenteret af aftenens konferencier Niels Sømand.
Skulle du gå hen og blive sulten af al denne kultur, så er der lækre kulinariske muligheder rundt om i byen og omkring
Kulturhuset Rejsestalden.
Se det bevægelige programt på Kulturhuset Rejsestaldens hjemmeside.
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16 Musikskolens sommerkoncert 2012
Frederikssund Musikskole inviterer til alle tiders sommerkoncert ved Kulturhuset Elværket i Frederikssund tirsdag den 22.
maj kl. 17.
Koncerten består af i alt fem mindre koncerter der foregår skiftevis i Elværkets sal, i Frederikssund Kirke som ligger lige
overfor Elværket, og i et stort telt der bliver sat op på Elværkets P-plads.
Fem koncerter á 40 minutter
De fem koncerter er hver især på 40 minutter, og det er alle Musikskolens sammenspilshold, stryger-, blæser-, og
slagtøjsorkestre samt kor og bands, der underholder med rytmisk og klassisk musik fra en forrygende sæson.
Der kommer uddrag af årets store orkesterprojekt UNAVIDA: Jan Sommers fantastiske musikstykke om Mayaindianernes
kalender, der stopper til december. Et projekt der løb af stablen i april måned i samarbejde med fire folkeskoler fra
Frederikssund Kommune, hvor der blev spillet tre gange for fulde huse på Gymnasiet.
Ved sommerkoncerten er det Musikskolens pigekor og T drops, der synger nogle af de dejlige tekster akkompagneret af
UNAVIDA orkesteret.
Der bliver også mulighed for at høre forskellige solister ved de fem koncerter.
Støtteforeningen sælger lækker mad, te og kaffe i Elværkets café, og der er gratis entre. Alle er velkomne til en
eller flere koncerter.
Tilmelding til Musikskolen
Tilmeldingsfristen til Musikskolens sæson 2012/2013 udløber netop den 22. maj.
Derfor kan du lige nå hjem og tilmelde dig på www.musikskolen.frederikssund.dk efter koncerten, hvis du endnu ikke har
fået det gjort.
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16 Overskud i regnskab 2011
Frederikssund Kommunes regnskab for 2011 udviser et driftsoverskud på 110,7 mio. kr. Kassebeholdningen styrkes med
58,9 mio. kr.
Regnskabet for 2011 foreligger nu, og det udviser et overskud af ordinær drift på 110,7 mio. kr., hvilket må betegnes som
overordentligt tilfredsstillende, set i forhold til de forventninger, der var ved årets start.
Regnskabet behandles på økonomiudvalgets møde den 23. maj og oversendes efter Byrådets behandling til revision.
Regnskabet for 2011 for Frederikssund udviser, helt i tråd med landstendensen, et mindreforbrug på 93 mio. kr. på den
ordinære driftsvirksomhed.
Om baggrunden for det gode resultat siger borgmester Ole Find Jensen:
- Der har i Byrådet været fuldstændig enighed om at sikre en ansvarlig økonomisk udvikling, og vi har derfor haft skarpt
fokus på økonomistyringen i årets løb. Vi har effektiviseret og omstillet den kommunale serviceproduktion, og så har
kommunens decentrale ledere udvist stor tilbageholdenhed og ansvarlighed. Det politiske budskab om nødvendigheden af
økonomisk ansvarlighed er nået ud i alle led i kommunen.
Mindreforbruget kan langt hen ad vejen tilskrives forklaringerne ovenfor med eksempelvis effektiviserings- og
omstillingsgevinster på ældre-, familie- og beskæftigelsesområderne, men også ydre forhold er gået den rigtige vej. F.eks.
var der i 2011 en mild vinter, og udgiften til snerydning var derfor langt mindre end i 2010.
På anlægssiden er der afholdt skattefinansierede udgifter for i alt 73,7 mio. kr. Anlægsniveauet er højere end i de tidligere
år, og tallet dækker over store bruttoanlægsudgifter og -indtægter. På udgiftssiden er der bl.a. afholdt 52,6 mio. kr. i
forbindelse med skolestrukturprojekt på Marienlystskolen, Falkenborgskolen og Marbærskolen, 10,0 mio. kr. til byggeriet af
ny idrætshal i Slangerup og 5,3 mio. kr. til færdiggørelse af det nye ældrecenter Pedershave i Frederikssund. I regnskabet
indgår der indtægter fra salg af grunde og øvrige ejendomme på 50,4 mio. kr.
I modsætning til de tidligere år medfører regnskabet en styrkelse af kommunens kassebeholdning. I budget 2011 blev der
vedtaget budgetforbedringer for ca. 90 mio. kr., og sammen med den positive udvikling i årets løb, har det medført en
forøgelse af kassebeholdningen med 58,9 mio. kr.
Pengene bliver dog ikke i kommunekassen permanent, da resultatet bl.a. skyldes, at kommunens institutioner har
opsparet 25,5 mio. kr., som de kan anvende senere, og anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 44,2, som
ligeledes forventes brugt.
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- Opgaven består nu i at holde fast i det gode økonomiske grundlag så kommunen kan videreudvikles på et solidt
fundament, siger borgmester Ole Find Jensen, og understreger, det gode resultat kun er blevet muligt gennem hårdt
arbejde og stor ansvarlighed i hele organisationen.
2012 5

20 Bliv en bedre forælder
Er du indimellem usikker på om du gør det godt nok som forælder? Så kom og hør tidligere jægersoldat og sportsudøver
Nikolaj Moltke-Leth fortælle om hvordan du bliver en bedre forælde, og skaber en gladere familie, når Frederikssund
Klubberne inviterer børn og forældre til en underholende aften i Græse Bakkeby Hallen onsdag den 23. maj fra kl. 17.30 til
20.45..
Familiens trivsel er et fællesprojekt, og hvis projektet skal lykkes, skal både forælde og børn blive bedre
til at løse konflikter, lytte, lære af hinanden og udvikle sig sammen som familie.
Du inspireres til at være en god rollemodel, og vise vejen uden at pege fingre. Skabe et bedre familieliv
- i fællesskab med dit barn/teenager.
Ud over foredraget med Nikolaj Moltke-Leth vil der være valg til forældrebestyrelsen i Frederikssund
Klubberne, og bestyrelsen vi aflægge sin beretning for det forgangne år.
Også for børnene
Der er også masser af aktivitet for børnene i løbet af aftenen i form af:

Masser af lege

Gøgl og løjer

Boder med attraktive udfordringer

Musik

Popcornmaskiner

Hoppeborg

Hjemmelavede burgere

Boldspil

Sumokampe

Pandekager på bålet
Deltagelse er gratis
Det er gratis at deltage i arrangementet hvis du har et barn i klubalderen, og er bosiddende i Frederikssund Kommune.
Fra kl. 17.30 til 18.00 er der ”ta’selv” sandwich, frugt, kaffe og vand til alle tilmeldte.
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20 Vikinger sælger kunst
I forbindelse med at Frederikssund Vikingespil havde 60 års jubilæum i 2011, indgik spillet et
samarbejde med fjordkunst.dk om at synliggøre og markere jubilæet. fjordkunst.dk - etableret i
foråret 2009 - er en forening af udøvende kunstnere som bor i, eller har atelier, i Frederikssund
Kommune.
Ifølge Camilla Dupont fra Vikingespillet var samarbejdet med Fjordkunstnerne en
stor fornøjelse, og Frederikssund Vikingespil håber at kunne gentage noget tilsvarende en
anden gang.
- Der kom 60 malerier ud af samarbejdet. Malerier der afspejler de 60 års forskellige titler på
vikingespillene. Kunstnerne sponserede selv deres tid og talent i skabelsen af værkerne, og for
mange af kunstnerne fra fjordkunst.dk var det en stor oplevelse at male noget andet end det de
var vant til.
Billederne blev afsløret af Niels Elberling på ved en ferniseringen påTorvet i Frederikssund den 23. juni 2011. Her var de
udstillet i nogle dage, så alle interesserede havde rig lejlighed til at se de store, flotte billeder.

Kunstværkerne afsløres på Torvet i Frederikssund den 23. juni 2011.
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Overskud går ubeskåret til julemærkehjem
Siden sidste sommer har alle billederne været opmargasineret med det formål at blive bortauktioneret som optakt til dette
års forestilling, der har premiere Skt. Hans aften.
Vil du være med til at støtte en god sag, så mød op ved Vandkunsten på Gågande i Frederikssund lørdag den 26. maj kl.
10.30, og byd på de flotte malerier. Overskuddet går ubeskåret til Julemærkehjemmet i Ølsted.
Auktionarius vil være Niels Elberling,formand for Frederikssund Vikingeboplads, og Anette Johansen, museumsinspektør
på J.F. Willumsens Museum.
- Vi håber at rigtig mange vil møde op og nyde de flotte malerier, og ikke mindst byde på auktionen, så vi kan aflevere en
stor check til Julemærkehjemmet i Ølsted, der fortjener en håndsrækning, siger Camilla Dupont.
- Pengene vil blive overrakt op til premieren på årets vikingespil.
Alle kan deltage i auktionen, og startprisen er sat så alle kan være med!Foto:
Vikingespillet og KEJE.
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22 Vedtaget lokalplan for et erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 011 og lokalplan nr. 049 for et erhvervsområde ved Københavnsvej i
Slangerup.
Planerne har til formål at supplere anvendelsen, så der åbnes mulighed for at de eksisterende bygninger også kan
anvendes til mere publikumsorienterede virksomhed inden for forlystelse, sport, motion, fritidsudøvelse og lignende.
Se den digitale annonce
Se den vedtagne lokalplan 049
Se det vedtagne kommuneplantillæg 011
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23 Skuldelev skole viser vejen
Værsgo fru minister. Nu 95% sikre læsere i 1. - 4. klasse.
Skuldelev skole satte i 2010 - mente mange - et uhørt ambitiøst mål for antallet af sikre læsere i 1.-4. klassetrin i
forbindelse med den kommunale læsetest i maj 2013, men allerede nu viser de uofficielle tal, at vi har nået målet!
Hvis 95% af en ungdomsårgang skal kunne klare en ungdomsuddannelse, så skal 95% også kunne læse sikkert er
skolens pointe, og det er selvfølgelig ekstremt dejligt, at vi har kunnet levere et så flot resultat samlet set for de fire
årgange allerede nu.
Der er ingen tvivl om, at en meget væsentlig del af forklaringen ligger i vores holddelingsmodel, som sikrer udfordringer af
passende sværhedsgrad til alle elever uanset alder og evner.
Det er nemlig en vigtig del af vores anerkendende pædagogik, at vi på den måde "ser" eleven i forhold til de faglige
udfordringer.
I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege at holddelingsmodellen også har sikret et meget højt fagligt
sparringsmiljø på en ellers lille folkeskole - et bevis på, at eksperternes dom over de små danske folkeskoler bygger på
forstokkede teorier fra en svunden tid.
Og så bare for fuldstændighedens skyld, så er Skuldelev skole også ved at være konkurrencedygtige på udgiften pr elev.
Der ligger altså ikke et ekstremt højt udgiftsniveau bag de fine læseresultater.
Vi er stolte over det meget fine læseresultat og glæder os allerede til fortsættelsen.
På vegne af Skuldelev skole
Ole Peltola
Skoleleder
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23 Frikendt i sag om affaldsgebyr
Frederikssund Kommune er blevet frifundet i en sag om affaldsgebyr til virksomhed
I kølvandet på balladen om at virksomheder også skal betale for genbrugspladser og andre kommunale
affaldsordninger, blev kommunen stævnet af en virksomhed der ikke ville acceptere kommunens afgørelse.
Virsomheden Maguerite Projektledelse og Rådgivning ApS søgte tilbage i 2011 om fritagelse for affaldsgebyr med den
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begrundelse at virksomheden ikke frembringer affald.
Kommunen afslog virksomhedens ansøgning på baggrund af en vurdering af at virksomheden frembringer affald ved sine
aktiviteter.
Virksomheden valgte at anlægge sag for at få kommunen dømt til at ændre den meddelte afgørelse.
Retten i Hillerød afsagde dom den 9. maj 2012, hvor kommunen blev frifundet, og virksomheden blev dømt til at betale
sagens omkostninger.
I rettens afgørelse er der lagt vægt på at kommunens afgørelse er truffet efter en konkret og individuel behandling.
Retten har ikke kunnet finde grundlag for at tilsidesætte kommunen vurdering af at betingelserne for at meddele
dispensation til virksomheden ikke var tilstede.
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De bedste cyklister i 6. klasse
I slutningen af april og starten af maj afholdt Frederikssund Kommune cyklistprøver for
eleverne i kommunens 6. klasser.
Prøverne blev afholdt i Slangerup, i Skibby og Frederikssund. I alt deltog 22 klasser.
Eleverne gennemførte en teoriprøve på skolen og en praktisk prøve.
Den praktiske prøve bestod af en ca. fem km lang rute, som eleverne blev sendt ud på
enkeltvis.
Før eleverne blev sendt ud på ruten checkede politiet, at
cyklerne levede op til lovens krav om reflekser, bremser,
ringeklokke mv.
På ruten blev elevernes viden om færdselsreglerne
testet, og politihjemmeværnet noterede eventuelle fejl.
Klasserne blev målt på den samlede pointhøst i
teoriprøve og praktisk prøve, deltagelse og antal
godkendte cykler.
De tre bedste klasser i kommunen vinder en pengepræmie til klassekassen, således at der
er 1000 kr. til 3. pladsen, 2000 kr. til 2. pladsen og 5000 kr. til 1. pladsen.
Onsdag den 30. maj kl. 10.00 løftes sløret for hvem der løber med henholdsvis 1., 2. og 3. præmien. Det foregår på
Torvet foran rådhuset.
Præmierne vil blive uddelt af udvalgsformand for Teknik, Miljø og Erhverv Morten Skovgaard.
Cyklistprøverne er afholdt i et samarbejde mellem Politi, Politihjemmeværn, Vej-, Trafik- og Affaldsafdelingen og de
enkelte skoler.
Yderligere oplysninger kan fås hos vej- og trafikingeniør Lene Pind på 47 35 10 00.
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29 Visitationen flytter til Østergården
Der er lukket på flyttedagen
Den 7. juni flytter Visitationen fra Lundebjerggård til Østergården.
Afdelingen holder lukket på flyttedagen.
Nye telefonnumre
I forbindelse med flytningen får afdelingen nye telefonnumre:

Kropsbårne hjælpemidler 4735 1900

Hjælpemidler 4735 1930

Personlig og praktisk hjælp 4735 1932

Plejebolig, og ældre- og handicapegnet bolig 4735 1931

Er du i tvivl, kontakt Visitationen på 4735 1900.
Telefontiden er uændret på hverdage kl. 9 - 12. For henvendelser om plejebolig, og ældre- og handicapegnet bolig er
telefonen kun åben på tirsdage kl. 9 - 12.
Der ikke mulighed for at henvende sig ved personligt fremmøde.
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31 Borgermøde om vindmøller
Frederikssund Kommune har offentliggjort et debatoplæg om store vindmøller.
Med debatoplægget indkaldes idéer, forslag og bemærkninger til den videre kommuneplanlægningsproces.
I den forbindelse afholder Frederikssund Kommune et borgermøde om vindmøller. Det foregår:

Torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Elværket, Frederikssund.
Alle er velkomne, men på grund af begrænset plads er tilmelding nødvendig. Tilmelding kan ske til Sue-Ling Knudsen på
mail slckn@frederikssund.dk eller tlf. 47 35 10 00 senest tirsdag den 12. juni 2012.
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31 Kulturprisen 2012
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget uddeler hvert år en kulturpris i Frederikssund Kommune.
Kulturprisen gives som anerkendelse og påskønnelse af en særlig indsats ydet af amatører indenfor det kulturelle område.
Kulturprisen kan tildeles en gruppe, forening, institution, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer, der har:

Været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Frederikssund Kommune

Taget initiativer og virket som igangsættere på det kulturelle område

Udvist kulturelt mod eller nytænkning

Ydet en bemærkelsesværdig indsats indenfor billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område

Andre former for indsats end de her nævnte vil kunne komme på tale
Alle kommunens borgere kan indstille kandidater til kulturprisen inden den 20. august 2012, kl. 12.
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31 25.000 euro i tilskud til Europafestival i Frederikssund
Foreningen European People's Festival Frederikssund har grund til at glæde sig i disse dage. De har nemlig netop
modtaget besked om, at de har modtaget 25.000 euro i støtte via EU's program "Europe For Citizens". Der svarer
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til cirka 190.000 danske kroner, der skal bruges til afholdelse af årets Europafestival i Frederikssund den sidste uge i juli nummer 20 i rækken.
84 sider lang ansøgning
- Vi er utrolig glade for, at EU har valgt at støtte vores ide. Vi har i foreningen hele tiden ment, at vi var oplagte kandidater
til netop disse fondsmidler og vi har arbejdet benhårdt på at få de her penge, siger foreningens formand, Tommy Fitzen.
Både foreningen og Frederikssund Kommune har brugt mange kræfter på at udfærdige den 84 sider lange ansøgning, idet
begge parter har været overbeviste om at festivalen burde være oplagt til at modtaget støtte fra EU.
Ifølge Jonas Jørgensen, der er foreningens kasserer, har Frederikssund Kommune i 2012 afsat et større beløb til
afholdelse af festivalen - naturligvis under forudsætning af så meget selvfinansiering som muligt.
- Da vi udarbejdede det budget der dannede grundlag for kommunens bevilling, var det selvsagt en svær balance at få
skabt de økonomiske rammer for den bedste festival nogensinde, samtidig med at omkostningerne blev holdt nede. Den
rigtige kombination heraf skaber værdi for alle, ikke mindst kommunens borgere, og vi mener selv at vi er rigtig godt på
vej.
Jonas Jørgensen kan da også fortælle at man i skrivende stund arbejder på at lukke en aftale med flere større partnere,
og at man fortsat er på jagt efter sponsorater af enhver karakter, herunder også butikker eller andre, der vil have en plads
på det bykort som alle festivaldeltagere får udleveret.
Foreningen har tidligere lavet samarbejdsaftaler med Frederikssund Erhverv og Frederikssund Vikingerne, ligesom den
har modtaget støtte fra Haldor Topsøe A/S.
Euro Village
Årsagen til støtten er at festivalen i år vil udbrede borgernes kendskab til hverdagslivet i EU, og vise en mere folkelig side
af EU på tværs af landegrænser, fra de baltiske lande i øst til Portugal og Irland i vest. Alt dette sker i en Euro Village - en
Europa landsby - der bygges op til formålet.
I Europa landsbyen får borgerne indblik i, hvad det vil sige at være borger i EU. De ser de forskelle og ligheder, der er
mellem borgerne i de deltagende lande. De får mulighed for at gå i dialog med andre EU-borgere og opnår gennem det
personlige møde/ de personlige relationer et andet kendskab end det, de umiddelbart kan læse sig til.
Festivalen finder sted direkte i forlængelse af det danske EU-formandskab. Hovedparten af festivalen er båret af frivillige
kræfter.
Fakta om Europafestivalen
European Peoples Festival er en årligt tilbagevendende festival, hvor cirka 800 unge som ældre fra 14 byer i Europa, hver
sommer mødes i et europæisk værtsland. Hvert medlemsland har sin egen bestyrelse der forbereder deltagelse i
festivalerne, og arrangerer afholdelse af en festival cirka én gang hvert 15. år.
Festivalen besøgte Frederikssund sidste gang i 1994.
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31 Præmiering af 6. klasserne
De tre bedste klasser ved årets cyklistprøve i Frederikssund Kommune vidste ikke på forhånd hvilken placering de havde
fået, da udvalgsformand Morten Skovgaard først kårede 3. pladsen og derefter 2. og 1. pladsen.
Stor var glæden derfor hos 6.C på Ådalens Skole Nord, da det gik op for dem, at de havde vundet 1. præmien på 5.000 kr.
til klassekassen.
2. præmien på 2.000 kr. gik til 6. D på Ådalens Skole Nord og 3. præmien på 1.000 kr. gik til 6. B på Ådalens Skole Syd.

Efter præmieoverrækkelsen fik hver elev et diplom som bevis på deres flotte placering, og der blev budt på en is, inden
turen gik tilbage til skolerne. Hele seancen fandt sted på Torvet foran rådhuset i Frederikssund onsdag den 30. maj.
Ud over dagens vindere og udvalgsformanden var der mødt repræsentanter op fra Politiet, fra Politihjemmeværnet og fra
administrationen i Vej, Trafik og Affald, som alle har bidraget til cyklistprøvens gennemførelse, og gerne ville være med til
at hylde vinderne.
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I alt har 22 klasser fra hele Frederikssund Kommune deltaget i årets cyklistprøver, som blev afholdt i Slangerup, i Skibby
og i Frederikssund. Det er første gang at Frederikssund Kommune afholder en fælles cyklistprøve, hvor alle kommunens
skoler kan deltage.
Yderligere oplysninger kan fås hos vej- og trafikingeniør Lene Pind på 47 35 10 00.
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Køreplansændringer
Fremover kommer der flere afgange på skolefridage på linjerne 315, 317 og 318.
Det er blevet besluttet på et ekstraordinært møde i Plan-og Udviklingsudvalget på baggrund af indsigelser og ønsker fra
borgerne.
Fra lørdag den 2. juni får de tre nævnte linjer hver to ekstra afgange i hver retning i myldretiden på skolefridage.
På alle øvrige dage kører linjerne som de plejer.
Læs mere om køreplansændringerne.
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Flytning og nye telefonnumre
I perioden fra den 11. juni til 27. juni flytter den visiterede dagaktivitet, daghjem og to hjemmeplejedistrikter til nye lokaler
på Østergården.
I forbindelse med flytningen får flere områder nye telefonnumre.
Hjemmeplejen distrikt Slangerup og Frederikssund Syd
På flyttedagen den 11. juni kan de to distrikter kontaktes på akutnumrene
Distrikt Slangerup 2091 2870
Distrikt Frederikssund Syd 2423 1156
Telefonnumre gældende fra den 12. juni
Distrikt Slangerup 47 35 27 26
Akutnummer 20 91 28 70
Distrikt Frederikssund Syd 47 35 27 25
Akutnummer 24 23 11 56
Dagaktivitet De Tre Ege
Der er lukket i perioden 8. juni til 13. juni
Personalet kan kontaktes alle dage på 21 17 40 12.
Den 11. juni er flyttedag.
Telefonnummer gældende fra den 12. juni
Dagaktivitet De Tre Ege 2117 4012.
Demensdaghjemmene på Solgården og Nordhøj
Der er lukket i perioden 26. juni til 29. juni
Den 27. juni er flyttedag.
Telefonnumre gældende fra den 29. juni
Daghjemmet Solgården 47 35 03 93
Daghjemmet Nordhøj 47 35 08 94
Ældrecenteret Lundebjerggård
Nyt telefonnummer allerede fra den 5. juni
47 36 10 10

4

Ta' med ud og se...
Oplev din kommune fra en cykelssadlen, når Danmarks Naturfredningsforening og Hjerteforeningen indbyder til
rundvisning på cykel søndag den 10. juni kl. 10.30.
Turen starter fra Den Gamle Smedje, Kongensgade 23 i Slangerup. Her vil der kl. 10.15 være udlevering af kort over
turen, samt en kort information om hvad du kan opleve på turen.
Turen foregår i roligt tempo, så der bliver rig mulighed for at beundre det herlige landskab, og undervejs bliver der nogle
korte stop hvor guiderne vil fortælle lidt historie om områderne. Strækningen der skal cykles er på 19 km, og vil kunne
gennemføre på cirka to timer. Der er to guider som kører forrest, og nogen som samler op bagerst.
Efter hjemkomsten til Den Gamle Smedje bliver der lejlighed til at spise den medbragte mad i smedjehaven. Der vil også
være lejlighed til at udveksle erfaringer om andre gode steder at besøge på cykel.
Har du lyst til at deltage, så kan du få nærmere information hos Bent Christiansen på 47 33 51 72 eller
frederikssund@dn.dk.
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European Peoples Festival modtager 90.000 kr. fra Europanævnet
Den store Europafestival som løber af stablen til juli har netop modtaget støtte fra Europanævnet.
Foreningen European People´s Festival Frederikssund har igen modtaget et pænt tilskud til årets Festival. Se info
om støtte fra EU's program "Europe For Citizens".
Denne gang er det Europanævnet, som har bevilget 90.000 kr. til Festivalen, som holdes den sidste uge i juli.
Foreningens formand Tommy Fritzen udtaler: - Vi er utrolig glade for, at Europanævnet har prioriteret at støtte
Europafestivalen.
Foreningen har tidligere lavet samarbejdsaftaler med Frederikssund Erhverv og Frederikssund Vikingerne, ligesom den
har modtaget støtte fra Topsøe.
Nyheden vækker naturligvis også glæde i Byrådet, og foreningen har modtaget tilkendegivelser fra byrådsmedlemmerne
Grethe Olsen, formand for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget samt Lis Olsen, der udover en lang karriere i lokalpolitik også
har deltaget på adskillige af festivalerne.
Festivalens mål er at udbrede borgernes kendskab til hverdagslivet i EU, og at vise en mere folkelig side af EU på tværs af
landegrænser, fra de baltiske lande i øst til Portugal og Irland i vest. Alt dette sker i en Euro Village - en Europa landsby,
der bygges op til formålet.
I Europa landsbyen får borgerne indblik i hvad det vil sige at være borger i EU. De ser de forskelle og ligheder, der er
mellem borgerne i de deltagende lande. De får mulighed for at gå i dialog med andre EU-borgere, og opnår gennem det
personlige møde/ de personlige relationer et andet kendskab end det, de umiddelbart kan læse sig til.
Festivalen finder sted direkte i forlængelse af det danske EU-formandskab. Hovedparten af festivalen er båret af frivillige
kræfter. Festivalen støttes endvidere af Frederikssund Kommune.
Fakta om Europafestivalen
European Peoples Festival er en årligt tilbagevendende festival, hvor unge som ældre (ca. 800 stk.) fra 14 byer i Europa,
hver sommer mødes i et europæisk værtsland. Hvert medlemsland har sin egen bestyrelse, der forbereder deltagelse i
festivalerne og arrangerer afholdelse af en festival ca. en gang hvert 15. år.
Festivalen besøgte Frederikssund sidste gang i 1994.
Kontakt foreningen bag festivalen på eurofestivalen@gmail.com
Ønsker din forening også at søge støtte fra en ekstern fond?
Frederikssund Kommune har pr. 1. januar 2012 valgt at stille en puljeguide til rådighed for alle foreninger i kommunen.
Puljeguiden er et værktøj som din forening kan anvende, hvis I ønsker at søge en ekstern fond. Værktøjet indeholder en
komplet database med alle relevante fonde og puljer.
Derudover består Puljeguiden af en vejledningsdel, som giver systematisk hjælp til alle trin i processen. Du kan læse mere
om Puljeguiden på kommunens hjemmeside
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Klipning af hæk og hegn
En velholdt hæk er en smuk og naturlig afgrænsning mellem have og fortov. Og til det velholdte hører at hækken klippes
nogle gange om året.
Men klipning er også nødvendig af hensyn til de forbipasserende. Tilsvarende skal træer og buske beskæres, så de ikke
er til gene eller fare for den gående og kørende trafik.
Hæk og hegn mod vej og fortov
Reglerne om beskæring er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de ”bløde” trafikanters passage
på fortove og langs veje. Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre denne frie passage.
Hvad skal grundejeren gøre?
Langs en ejendom som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning
opstammet. Det skal ske sådan at der holdes en fri-højde over vejen på mindst 4,20 meter, og over fortove og rabatter på
2,75 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel.
Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler bliver overholdt.
Det er også vigtigt at holde beplantningen klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Det er
til gene for færdslen - og forringer trafiksikkerheden hvis beplantning helt eller delvist dækker for skilte og lamper.

I følge Lov om hegn (Hegnsloven) § 11 gælder blandt andet at: ”Hegn langs gade, vej, sti eller plads, skal rejses helt på
egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, 30-40 cm fra skel, at bevoksningen til enhver tid
kan holdes indenfor skellinjen.”
Hvad kan kommunen gøre?
Kommunen kan som vejmyndighed gribe ind hvis
der opstår væsentlige gener for færdslen eller oversigten på vejen/fortovet
grundejeren ikke overholder reglerne om beskæring
der kommer en klage over manglende beskæring og gener som følge heraf
Hvis grundejeren ikke efter påbud udfører sin forpligtelse, kan kommunen udføre arbejdet for grundejerens regning.
Tinglyste oversigtsarealer
Grundejere der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for at eventuel beplantning på arealet ikke bliver højere
end det der er beskrevet i de respektive deklarationer for ejendommen.





Se også Beskæring af træer og buske langs veje
Hvis du er i tvivl om reglerne for vedligeholdelse af din beplantning, er du velkommen til at kontakte Vej, Trafik og Affald på
tlf. 47 35 10 00
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Vejsyn Hammervej, Østby, 4050 Skibby
Vej, Trafik og Affald har besluttet at afholde vejsyn på den private fællesvej Hammervej, strækningen fra Aaskildevej til
Østby Havn.
Baggrunden for vejsynet er et ønske fra lodsejer/bruger i området, der finder vejens vedligeholdelse utilstrækkelig.
Vejsynet har til formål at fastlægge istandsættelse og den fremtidige vejvedligeholdelse, samt fordele de tilhørende
udgifter hertil mellem de berørte parter.
Vejsynet afholdes
onsdag den 27. juni 2012 kl. 15.30
mødested er ved hjørnet Aaskildevej - Hammervej
Alle vejberettigede/brugergrupper indbydes til at deltage.
Andre kan også deltage, hvis der er en særlig overenskomst eller anden bestemmelse, hvoraf der skønnes at de kan
inddrages under vedligeholdelsespligten.
Vejsynet afholdes efter bestemmelserne i Lov om private fælleveje, afsnit II.
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Tilfredse borgere til indvielse af rehabiliteringsafdeling
Faglig ekspertise samlet i ny rehabiliteringsafdeling. Politikere, medarbejdere og tilfredse borgere deltog i indvielsen den 4.
juni.
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Carl Friedrichsen i selskab med Ældrerådets næstformand Hanne Vedersø. I Baggrunden Ældrerådsmedlem Ole Tinghøj
og Maj-Britt Holm fra Frederiksborg Amtsavis.

Carl Friedrichsen,
ægtefællerne Knud og
Conny Davidsen, Harald
og Elna Bertelsen og
Winnie Hansen er alle
godt tilfredse med
Rehabiliteringsafdelingen.
Carl Friedrichsens ophold
erstatter et ophold på
sygehuset, hvor han
skulle vente på at blive
klar til sin næste
knæoperation. Nu kan
han bruge ventetiden på
at holde sig i gang.
Ægteparret Knud og Conny Davidsen
Knud Davidsen fortæller,
at både han og hustruen
har været faldet. De
sætter begge pris på at
være på
Rehabiliteringsafdelingen,
men glæder sig også til at
komme hjem igen.
Elna Bertelsen forventer,
at hun snart kan vende
hjem til sin mand efter et
ophold, hvor hun har
trænet flittigt. Ægtefællen
Harald fortæller, at han
som pårørende og gæst
altid føler sig velkommen
i afdelingen.
I Ældrerådet er der stor tilfredshed med, at kommunen har samlet tværfaglig ekspertise på den nye afdeling med 14
pladser. Det er vigtigt for os, at folk kan blive selvhjulpne, siger Ældrerådets næstformand Hanne Vedersø. Det har vi også
givet udtryk for i vores høringssvar, da Kommunen planlagde at etablere afdelingen, og vi glæder os til at følge
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resultaterne.
Spændende at være med fra start
Fysioterapeut Nicholas Damgaard lægger vægt på, at han som medarbejder i en ny afdeling er med til at bygge det hele
op. Han er blandt andet med til at beslutte, hvilke hjælpemidler afdelingen skal anskaffe. Det er ikke altid, at budgettet er
så stort, som vi kunne ønske, siger han, men så er udfordringen at tænke kreativt og finde andre løsninger.

Fysioterapeut Nicholas Damgaard sammen med kollegaen ergoterapeut Stine Moustgaard og Lone Kjeldsen, som er fra
Træningsenheden
Faglighed og samarbejde til gavn for borgerne
Udvalgsformand Tina Tving Stauning stod for den officielle indvielse af afdelingen.
I sin tale gav hun udtryk for, at politikerne synes, det er sejt, og borgerne synes, det er godt, at der nu er sat et hold, der
kan hjælpe borgerne med at få gang i kroppen så de kan komme i gang med et godt liv igen.
Det må kræve store faglighed og samarbejde, og jeg vil sige pøj - pøj til personalet og tillykke med den nye arbejdsplads.
Social- Ældre og Sundhedsudvalget vil følge den nye afdeling, og vi glæder os til at komme på besøg igen, sluttede hun.
Formand for Social- Ældre- og Sundhedsudvalget Tina Tving Stauning
Med etablering af Rehabiliteringsafdelingen er 14 af Kommunens 21 midlertidige pladser samlet på et sted. De sidste 7 er
ventepladserne på De Tre Ege.
Åbningen af Rehabiliteringsafdelingen er et led i Den Store Rokade i Ældre og Sundhed. Det næste store skridt tages hen
over juni måned, hvor Østergården omdannes til center for aktivitet, daghjem og administration.
Foto: kaars
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12 Beredskabschef hædret
Ved Beredskabsforbundets landsrådsmøde lørdag den 9. juni, fik beredskabschef i Frederikssund og Halsnæs, Kim
Lintrup, overrakt forbundets hæderstegn af præsident Bjarne Laustsen.
Kim Lintrup kom i 2006 til det der dengang hed Frederikssund Brand- og redningsberedskab som leder, og allerede fra
starten udtrykte han stor respekt for det arbejde som de frivillige ydede i den gamle Frederikssund Kommune - en
påskønnelse der blandt andet kom til udtryk ved at de frivillige i Frederikssund i 2007 modtog prisen som "Årets
Frivilligberedskab 2006" på indstilling fra netop Kim Lintrup.
Det frivillige beredskab er velintegreret
I sin tale til Kim Lintrup i forbindelse med overrækkelsen af hæderstegnet, lagde præsidenten for Beredskabsforebundet,
Bjarne Laustsen, da også vægt på respekten for de frivilllige fra Kim Lintrups side. Han sagde blandt andet:
- Sammenlægningen af beredskabet i fire kommuner, og siden også dannelsen af det fælles komunale selskab,
Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab, har været store opgaver. Men du har hele vejen arbejdet for også
at integrere de frivillige i det operationelle beredskab - det der i dag kaldes "Det Supplerende Frivillige Beredskab,
Frederikssund".
- Du stiller store krav til dit frivillige beredskab. Men det er ikke urimelige krav, og det vigtige er at ydelser som det er aftalt
at det frivillige beredskab skal levere, også bliver leveret.
- Gennem de seneste år har Det Frivillige Supplerende Beredskab fået flere operationelle opgaver at løse, og du har en
meget stor aktie i at de frivillige i Frederikssund har stor, positiv opbakning - ikke mindst lokalt i Frederikssund og Halsnæs
kommuner, men også hos nabokommuner og Nordsjællands Politi. De har derfor også flere gange i 2011 rekvireret
Frederikssunds frivillige til hjælp.
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Kim Lintrup for overrakt sit hædersbevis. Fra venstre Kim Lintrup, beredskabschef, Bjarne Laustsen, præsident, og Per
Junker Thiesgaard, landschef.
Foto: Beredskabsforbundet.
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13 Østergården, et levende aktivitets- og administrationscenter
Når Østergården i løbet af juni måned omdannes til aktivitets- og administrationscenter, betyder det forbedringer for
borgerne.
Varm mad til pensionister
Mandag den 18. juni åbner Østergårdens cafe igen for salg af varm mad til pensionister. Cafeen holder åbent alle
hverdage fra kl. 11.30 - 13.00, og personalet glæder sig til at byde velkommen i de nyistandsatte lokaler.
Bredere tilbud, fleksibilitet og faglig sparring kommer borgerne til gode
Hjemmeplejen fra Frederikssund Nord, Syd og Slangerup flytter sammen med hjemmesygeplejen i den ene fløj på
Østergården. Dagaktiviteten fra De Tre Ege er rykket ind i den anden ende af huset, og når demensdaghjemmene fra
Skibby og Slangerup kommer til i slutningen af måneden, er al visiteret dagaktivitet samlet.
For brugere af dagaktivitet betyder flytningen, at alle nu har mulighed for at købe et varmt måltid mad før eller efter
aktiviteten. I daghjemmene fortsætter serveringen af varm mad som en del af dagens program.
Vi kan give et bredere tilbud til borgerne, når aktiviteterne er samlet på et sted, siger gruppeleder Lise Lock Bertelsen.
Grupperne kan i højere grad sammensættes efter brugernes interesser eller funktionsniveau, og vi får mulighed for at
tilbyde aktiviteter som for eksempel ture på tværs af grupperne.
Den samlede placering betyder også, at alle brugerne får glæde af, at vi opgraderer træningsfaciliteterne med flere
maskiner.
Områdeleder Annette Mårtensson peger på, at Hjemmeplejen kan sikre mere kontinuitet i plejen og mere
sammenhængende forløb for borgerne, når de forskellige distrikters dag-, aften- og nattevagter er samlet. Det bliver
nemmere at dele viden og at hjælpe hinanden ved spidsbelastninger og fravær, hvilket umiddelbart kommer borgerne til
gode. At bo tæt på sygeplejerskerne betyder desuden, at vi i højere grad kan trække på deres faglighed.
Lise Lock Bertelsen og Annette Mårtensson er enige om, at den nye placering vil give øgede muligheder for faglig sparring
og udveksling af viden og informationer, uanset hvilken faggruppe man tilhører.
Anden del af Den Store Rokade
Der er ingen tvivl om, at Østergården bliver et levende aktivitets- og administrationscenter med Visitationen,
demenskonsulenter og konsulenter for forebyggende hjemmebesøg på 1. sal, hjemmesygepleje og hjemmepleje i den ene
fløj og dagaktivitet i den anden.
Hermed er anden del af Den Store Rokade næsten en realitet, siger afdelingsleder Hanne Larsen, der er koordinator og
tovholder på hele processen.
Vi mangler kun, at Hjemmeplejen i Skibby flytter til De Tre Ege i Jægerspris. Dermed samles hjemmeplejen og
hjemmesygeplejen for den vestlige del af kommunen. Flytningen er planlagt til august / september, når lokalerne står klar.
Siden beboere og medarbejdere forlod Østergården sidst i februar, har håndværkerne arbejdet på at omdanne stedet til
det lyse og venlige hus, det er i dag.
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de grupper, der skal være i huset, har planlagt og forberedt stedet til de nye
udfordringer og opgaver. Der er lagt et stort arbejde i at skabe gode rammer, som alle kan føle sig hjemme og trives i,
slutter Hanne Larsen.
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15 Bioaffaldsordninger har vokseværk
Flere og flere kommuner indfører indsamling af bioaffald, og det er godt for miljø og klima.
En delegation fra Albertslund Kommune har været på besøg på Vestforbrændings affaldsanlæg på Strandvangen i
Frederikssund.
Efter en rundvisning fortalte Tom Henrik Johansen fra Affaldskontoret om bioindsamlingen i Frederikssund Kommune, og
videregav nogle af de erfaringer der er høstet siden starten af indsamlingen i 1982 til i dag.
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Helene Eskildsen fra Agendacenter Albertslund med delegationen
Der var stor interesse og spørgelyst fra delegationen, der bestod af både borgere, politikere og forvaltning fra Albertslund
Kommune.
Frederikssund Kommunes borgere gør en stor indsats for klima og miljø ved at frasortere deres bioaffald.
Det er ikke kun i Albertslund, der er interesse for bioaffald. Flere kommuner er i gang med at indføre bioordninger.
Senest har Rødovre Kommune besluttet at indføre bioordning fra 2013.
I Gribskov Kommune skal Græsted-Gilleleje med i bioordningen, som findes i resten af kommunen.
Det samme gælder i Egedal hvor Ledøje-Smørum også skal til at sortere.
Herudover er flere kommuner på vej med forsøgsordninger som skal føre til indsamling af bioaffald, - det er bl.a. i
København, Glostrup, Brøndby og Gladsaxe.
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17 Heksen flyver på Færgegården
En ny tradition ser måske dagens lys på Museet Færgegården, når Frederikssund Historiske Forening i samarbejde med
Historisk Forening i Jægerspris og Roskilde Museum inviterer til Sankthansaften på Museet Færgegården, lørdag den
23. juni 2012. kl. 19.00.
Aftenens program vil være:
Kl. 19.00 Museet Færgegårdens have er åben. Her vil der være mulighed for at nyde den medbragte madkurv, og se den
af Havelauget flot anlagte have. Medbring evt. et tæppe til at sidde på.
Kl. 20.45 Båltale v/ Frederikssunds fhv. borgmester, Knud B. Christoffersen.
Kl. 21.00 Bålet tændes
Under aftenens arrangement vil Niels Sømand underholder på harmonika, og spiller til fællessang. Færgegårdens
Havelaug brygger kaffe, og der kan købes øl og vand.
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17 Nye køkkenmedhjælpere
Fredag den 14. juni kunne Café Danner i Jægerpris sige tillykke til to de to kursister, Else og Rasmus, der netop har
bestået den etårige køkkenmedhjælperuddannelse hos dem.

De to kursister, Else og Rasmus, får overrakt blomster ved deres eksamen.
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Den 6. juni afleverede de deres skriftlige opgave, og fredag var det så blevet tid til at præsentere den praktiske opgave: en
to-retters menu hvor kravene lød således:
"Retterne skal være jeres bud på to nye retter som Café Danner kan byde på. Menuen skal bestå af en frokostanretning
og en dessert. Vælg en ret med udgangspunkt i sæsonens råvarer. Retten skal passe til Café Danners menukort - også
prisniveauet. Menuen skal være ernæringsrigtigt sammensat."
Else og Rasmus valgte at servere Økologiske Kyllingestrimler i wok med grøntsager og kokosmælk, samt Økologisk
yoghurtmousse med jordbær. Retterne vil blive serveret som dagens ret i uge 25, til henholdsvis kr. 88,- og kr. 35,- .
Det er 14. gang at et uddannelseshold består den etårige medhjælperuddannelse ved afé Danner, og uddannelsen er
baseret på en enestående kombination af aktuel beskæftigelseslovgivning og Grevinde Danners fundats af 1873.
Café Danner ved Jægerspris Slot er et kommunalt tilbud om afklaring, optræning og uddannelse ved Jobcenter
Frederikssund.

Foto: Café Danner.
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17 Malerier vækkes til live
Vær med når personerne i Willumsens malerier vækkes til live. Det sker søndag den 24. juni på J.F.
Willumsens Museum, når 20 unge skuespiltalenter fra Frederikssund Ungdomsskole omsætter
kunstværkerne til teater.
Temaet er romantik, og man kan blandt andet opleve Willumsen kastet ud i et kærlighedsdrama i
byernes by, Paris, eller se ham i en dramatisk tango med den franske danserinde Michelle Bourret.
Det er instruktøren bag den store årlige musical på Frederikssund Ungdomsskole, Gunhild Brethvad,
der i samarbejde med museet har fået ideen til teaterstykker over Willumsens værker, men det er de
unge selv, der har udvalgt malerierne og skrevet teksterne.
J.F. Willumsens Museum og Frederikssund Ungdomsskole har det seneste års tid samarbejdet om aktiviteter, der har
kunsten som omdrejningspunkt, målrettet lokale unge, og teaterforestillingen er vokset ud af dette samarbejde.
Har du lyst til en anderledes og sanselig tilgang til kunsten, og er du romantisk anlagt, så kom til en uforglemmelig
oplevelse på J.F. Willumsens Museum, Jenriksvej 4 i Frederikssund søndag den 24. juni.
Teaterstykket varer en time, og spilles kl. 11 og kl. 15. Billetter kan købes via www.fusweb.dk og koster 50 kr.
19 Supplerende borgermøde om vindmøller
Frederikssund Kommune afholder et supplerende borgermøde om vindmøller.
Det foregår:

Torsdag den 5. juli 2012 kl. 19 i Kulturhuset Rejsestalden, Jægerspris.
Alle er velkomne, men af hensyn til tilrettelæggelse af mødet er tilmelding nødvendig. Tilmelding kan ske til Sue-Ling
Knudsen på mail slckn@frederikssund.dk senest tirsdag den 3. juli 2012.
Mødet afholdes som supplement til det velbesøgte borgermøde i juni. Mødet er således en ekstra mulighed for at høre
mere om planlægningsprocessen og bidrage med bemærkninger og spørgsmål. Oplægget på mødet vil have det samme
indhold som på sidste borgermøde.
Mødet er led i debatperioden om vindmøller i Frederikssund Kommune. Der er offentliggjort et debatoplæg om store
vindmøller. Med debatoplægget indkaldes idéer, forslag og bemærkninger til den videre kommuneplanlægningsproces.
Høringsfristen forlænges til mandag den 16. juli 2012.
Se debatoplægget og få flere oplysninger på vores hjemmeside.
Ved spørgsmål kan henvendelse rettes til Plan- og Miljøafdelingen.
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21 Præmier til flittige kulturpassere
Vejret kunne ikke have været bedre, og lokaliteten ej heller, da der i dag kl. 16 blev sat punktum for dette års sæson med
Kulturpasset ved Julianehøj i Jægerspris. Her fik de tre flittigste brugere af Kulturpasset overrakt præmier og diplomer af
borgmester Ole Find Jensen.
Julieanehøjs historie
Før selve prisoverrækkelsen fortalte direktør for for Kong Frederiks den Syvendes stifltelse, Nils Sættem, lidt om
Julianehøjs historie.
At højen hedder Julianehøj skyldes, at den er navngivet efter Enkedronning Juliane Marie, som var mor til arveprins
Frederik, og en af bagmændende til statskuppet mod Struensee og hans senere henrettelse. Enkedronningen og hendes
søn, arveprins Frederik, overtog og istandsatte Jægerspris, og de var hoffets naturlige midtpunkt efter kuppet. Den
sindslidende konge, Chr. VII, havde reelt ingen magt.
Et led i istandsættelsen var også en ændring af gravhøjen der er mange tusind år gammel, og ved denne lejlighed blev der
opsat lavet en ny indgangsprotal i marmor, hvorpå højen blev navngivet "Juliane-høj".

Nils Sættem (tv) fortæller om Julianehøj.
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2.800 børn har brugt deres pas
I disse historiske rammer blev femte sæson med Kulturpasset afsluttet i dag. Dermed har mere end 2.800 børn i
kommunens 4. klasser benyttet tilbuddet om at besøge en række af de kulturelle tilbud i Frederikssund Kommune gennem
de seneste fem år.
At netop Julianehøj ved Jægerspris Slot var valgt til præmieoverrækkelsen i år, skyldes at også denne indgår som et af
stederne man kan besøge, og læse mere om i Kulturpasset.
Selve Kulturpassets baggrund fortalte formand for Kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Grethe Olsen, om før
præmieoverrækkelsen.
- Passet er udsprunget af en idé vi fik efter kommunalreformen. Her blev man enige om at lave et pas, der gjorde det
muligt for børnene at krydse grænser - både på tværs af de gamle kommuner som nu var blevet til én, men også
grænserne til de kulturelle tilbud. Og det er lykkedes over al forventning.
- Og hvor skal I være glade for, at I har nogle forældre, som har valgt at bruge tid på at tage jer med rundt, og give jer en
masse kulturelle oplevelser i vores kommune, sagde hun - henvendt til børnene.

Grethe Olsen fortæller om Kulturpassets egen historie - og om de små stempelkasser der er opsat ved alle stederne som
er med i passet (midt i billedet), så man kan stemple i sit Kulturpas som bevis på man har været på besøg.
De flittigste brugere
Årets tre flittigste brugere af kulturpasset blev afsløret af borgmester Ole Find Jensen. Belært af tidligere års
overrækkelser, hvor en af vinderne havde spurgt ham om han nu også var borgmester - for det kunne man ikke rigtig se,
så havde han i år taget borgmesterkæden med.
Efter således at være trukket i rigtig borgmester-outfit, kunne han overrække præmierne til de vinderne, som er Sif
Westergreen fra Skuldelev Skole, William Viksø-Nielsen fra Lindegårdsskolen, og Joachim Marott Jönsson fra
Falkenborgskolen.

De tre vindere, fra venstre Joachim Marott Jönsson, William Viksø-Nielsen og Sif Westergreen, flankeret af borgmester
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Ole Find Jensen.
Præmien består ud over et diplom og en rose også af et Fjordkort på 500 kr. sponsoreret af Frederikssund Erhverv.
Efter præmieoverrækkelsen var der Kulturpas-lagkage og drikkevarer til alle, som kunne nydes i i græsset på tæpper i det
flotte sommervejr.

Foto: KEJE.
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22 Oprydning gav succesfyldt loppemarked hos botilbuddet Rosenfeldthusene
Alle kender til at der nogle gange trænger til at blive ryddet op og ryddet ud i gamle gemmer, men ikke altid ender det rent
faktisk med at blive gjort.
I botilbuddet Rosenfeldthusene valgte de at gøre noget ved det.
I det sidste halve år har beboere og ansatte derfor ryddet op, dels i beboernes lejligheder og dels i skabe og skure m.m.
Oprydningen skulle munde ud i et loppemarked, og derfor blev der hængt sedler med invitationer op i byen og i
lokalområdet.
Lørdag den 26. maj 2012 vågnede Frederikssund op til en solskinsrig dag med blå himmel og fuglekvidder. Haveborde og stole blev sat op på græsset og boderne blev gjort klar. Nogle beboere sørgede for at bage kager, som kunne sælges i
kaffe- og théboden.
Loppemarkedet blev vel besøgt fra både lokalområdet og andre bosteder, og både beboerne på Rosenfeldthusene og
de besøgene havde en hyggelig dag.
Dette kunne blive en fast tradition på Rosenfeldthusene, hvorfor det overvejes at afholde endnu et loppemarked senere på
året.
Overskuddet herfra skal gå til noget, der kan komme beboerne til gavn og glæde i form af f.eks. nogle udendørs aktiviteter,
en sansehave eller noget helt andet.
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24 Tusinder til Sankthans på Kalvøen
Det var nok med en hvis ængstelse at arrangørerne af det store sankthansbål på Kalvøen i Frederikssund kiggede mod
himlen i går, hor vejrguderne den ene gang efter den anden valgte at åbne for sluserne, og sende kaskader af vand ned.
Men sidst på eftermiddagen klarede det heldigvis op, og det banede vejen for en flot sankthansaften - også på Kalvøen i
Frederikssund, hvor flere tusinde mennesker, og masser af sejlskibe, traditionen tro havde fundet vej inden det store bål
blev tændt af vikingerne kl. 22.30 - som altid til fanfare af lurblæserne, og sang af vikingernes Vølverkor.

Vikingernes lurblæsere på Kalvøen.
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Vølverkoret akkkompagnere sangen til sankthansbålet.
Du danske sommer, jeg elsker dig
Én tradition er de mange både i fjorden - i år også flankeret af vikingskib. En anden er at der skal være båltale ved byens
borgmester.
I år var således heller ingen undtagelse, og umiddelbart efter bålet var tændt, stod Ole Find Jensen klar på talerstolen.

Borgmester Ole Find Jensen på talerstolen, for at holde båltale.
I sin tale kom han både ind på det danske sommervejr, på fællesskaber og den aktuelle situation i samfundet.
- Vi er stædige - så selv om vi kender til den danske lunefulde sommer, så arrangere vi sammenkomster. Både
studenterfester, bryllupper og naturligvis sankthansaften. Mangt en arrangør har nok også kigget spændt mod himlen. Men
udendørs fællesskab og selskab vil vi ha'. Ikke mindst i dag, som er dagen vi tilbringer sammen - også i det store
fællesskab som her på Kalvøen, sagde borgmesteren i indledning af sin tale.
- Limfjordsdigteren Thøger Larsen beskriver det så fint med ordene:
Du danske sommer jeg elsker dig,
skønt du så ofte har svedet mig.
Du er i sindet jo lundefuld,
dog hjertet inderst af pure guld.
- Nu hvor lurene har gjaldet, og vikingerne har afsluttet premiere på Holger Harehjerte. Nu hvor bålet er tændt, da har vi en
rigtig midsommerstemning på Kalvøen, med skibe på fjorden.
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- En del af fascinationen med bålene og midsommerfesten skyldes selvfølgelig også at vi står på historisk grund, her hvor
Skuldelevskibene er fundet, og hvor vikingerne stævnede ned igennem Roskilde Fjord. Til tider med fredelige formål for at
handle. Andre gange var det fjendtlige skibe der var i sigte, og krig der truede.

Sankthansbålet på Kalvøen omgivet af mennesker, og med vikingeskib på fjorden i baggrunden.
Hold fast i fællesskabet
- Vi ved at både middelalderbonden, og senere hovbonden, på dette sted har fejret at solen nu var længst på himlen, og at
både digtere og kunstnere har beskrevet ånd og tanker der prægede de unge på denne aften. Lad os holde fast i de
fællesskaber der er og har været, og som er så afgørende for den udvikling vores samfund er på vej ind i: Tingene ændrer
sig i et tempo vi aldrig har set tidligere.
- Den teknologiske udvikling har gjort at der bare de første ti år i dette århundrede er sket mere end i hele forrige
århundrede.
- Vi skal håndtere globaliseringen, klimaudfordringen, den økonomiske krise, og at demokratiet stadig vil blive udfordret. Vi
skal være klar til at tage den op, og demonstrere udsyn og fordomsfrihed, og understøtte nytænkning og engagement noget vi kan håndtere her i landet. Og sidst - men ikke mindst - skal vi fastholde de kvaliteter vi som samfund bekender os
til - herunder de folkelige fællesskaber som har skabt rummet til udfoldelse og foretagsomhed.
Start på årets vikingesæson
Midsommeren i Frederikssund er ikke kun sankthansbål og borgmestertale. Den markerer også starten på Vikingespillene
i Frederikssund, i det sankthansaften altid er premiereaften.
Årets stykke hedder Holger Harehjerte, og spilles på friluftscenen på Kalvøen hver dag undtagen mandag, til og med den
8. juli 2012.
Spilletiderne er:
Tirsdag til lørdag: kl. 20.00 - 22.15
Søndag kl. 16.00 - 18.15.
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Læs mere om stykket på Frederikssund Vikingespils hjemmeside.
Foto. KEJE.
2012 6

25 Dans og ballade i sommerferien
På fredag ringer klokken endelig skoleåret ud. Rigtig mange af skolebørnene bruger en del af ferien på at være aktive på
billedskole eller fodboldskole. Andre kaster sig over det anderledes og succesfulde danseinitiativ, DANSEballaden, hvor
de bruger en uge på at danse. Og børnene får både nye venner, og oplevelser for livet.
DANSEballaden er en landsdækkende sommerferieaktivitet, som i 2012 fejrer sit 10-års jubilæum. I fem dage oplever 913-årige børn et forrygende forløb, hvor de under vejledning af en professionel danser skaber en danseforestilling fra start
til slut. I år er det i uge 27 i Kulturhuset Elværket at børnene kan komme til at danse mandag til torsdag fra kl. 10 til 15.
Den sidste dag, fredag, tager deltagerne til Baltoppen i Ballerup.
Stolte børn og glade forældre
På de blot fem dage oplever børnene at skabe en koreografi sammen under professionelle forhold. Og for at nå det mål,
skal børnene slå idégeneratoren til, lyttelapperne ud og ikke mindst - stå sammen.
Ved ugens udgang kan børnene så høste frugten af det hårde arbejde. Her vil venner og familie nemlig kunne opleve en
flok glade og stolte børn præsentere deres version af en DANSEballade som uden tvivl består af en flot koreografi og en
masse nye venskaber.
Også forældrene er glade for DANSEballaden.
Lasse er far til Johanne og Olivia, tidligere deltagere i DANSEballaden. Han siger:
- Det fedeste er der, hvor børnene selv har været med til at skabe forestillingen. Når man kan se, at det er deres egne
idéer, som kommer til udtryk. Børnene opdager pludselig, at kroppen er en del af dem, og det syntes jeg, er supervigtigt.

Dans styrker læring
Dans er sjovt - og dans har som en kropslig aktivitet stor betydning for børns læring.
Når man i DANSEballaden er med til at skabe dansene sammen med andre, opstår der et hav af positive kropslige
oplevelser, og det er en pointe med den måde at præsentere dans på.
Idrætsforsker Jens-Ole Jensen siger:
- Dans bidrager på denne måde med at give børnene sanselig-æstetiske erfaringer, der sikrer en åbenhed og
nysgerrighed for omverdenen.
- Børnene får erfaring med at kunne noget og i særdeleshed også med at skabe noget. Heri ligger væsentlige
erkendelser, der handler det om at være menneske og ikke mindst være et socialt menneske.
Anna Katrine Korning er som dansekonsulent i Dansehallerne med til at organisere DANSEballaden. Ifølge hende er noget
af det helt særlige ved DANSEballaden at børnenes egen kreativitet er i centrum:
- De bliver inddraget i den udfordrende og kreative proces som det er at skabe en danseforestilling på bare en uge. De får
en intensiv danseoplevelse, og et indblik i den professionelle danseverden, når de, sammen med en professionel danser,
er med at føre dansen fra træningslokalet og op på en stor scene.
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25 Mænds sundhed i hverdagen
Sådan lød overskriften på den landsdækkende sundhedsuge for mænd "Men´s Health Week" som blev markeret over hele
landet i uge 24.
I Frederikssund Kommune kunne mænd – og kvinder - lægge vejen forbi Genbrugspladsen og pladsen foran Silvan i
Frederikssund, hvor Sundhedsbussen fra tirsdag den 12. til fredag den 15. juni stod klar med tilbud om et gratis
sundhedstjek, samt råd og vejledning omkring kost og sundhed i hverdagen.
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Sundhedsfagligt personale fra Frederikssund Kommune målte blandt andet blodsukker, blodtryk, kolesteroltal, fedtprocent,
muskelmasse og BMI.
I alt 97 personer tog i mod tilbuddet i løbet af de fire dage. To af dagene var der desuden mulighed for en tur på
kondicyklen og et efterfølgende tjek af konditallet.
Den nye elbil fra Renault kunne også tjekkes ud. Bilen var udlånt af Renault og fik opmærksomhed fra mange af dem, der
besøgte Sundhedsbussen.
På landsplan har mænd en hyppigere forekomst af mange livsstilsrelaterede sygdomme end kvinder. Derfor satte
”Selskab For Mænds Sundhed” i samarbejde med 52 kommuner og 15 organisationer over hele landet fokus på mænd og
sundhed i uge 24.
Få mere viden og inspiration om mænds sundhed på www.sundmand.dk
Bussen er på hjulene igen torsdag den 26. juni ved Slangerup Brugs. Derefter er der sommerferie.
Foto: pwint
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26 Ny familiechef med stor erfaring
Frederikssund Kommune har ansat cand. psych. Flemming Olsen som ny familiechef. Han afløser Hanne Ilona Sørensen
som bliver leder af en ny, uafhængig tilsynsenhed.
Et enigt ansættelsesudvalg, bestående af medarbejdere og ledere, har peget på Flemming Olsen som ny chef for
Familieafdelingen.
Flemming Olsen er uddannet psykolog med speciale i børne- og familiepsykologi. Derudover har han en mastergrad i
offentlig ledelse med speciale i økonomi og politologi fra CBS. Flemming Olsen har samlet set 30 års erfaring inden for
arbejdet med udsatte børn, unge og familier.
Flemming Olsen har siden 2004 været børne- og familiechef i Ballerup Kommune. Forinden var han i seks år stifter og
leder af familiedagbehandlingsinstitutionen Fredegaarden i Ballerup, og før da ledende psykolog og psykologisk konsulent
i Ballerup Kommune.
Direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, Palle Skov glæder sig over ansættelsen:
- Vi får med Flemming Olsen en meget kompetent og erfaren leder med høj personlig integritet, samt stort overblik og
udsyn på familieområdet. Flemming kender områdets indre logik fra sine mange år på området. Jeg glæder mig til,
sammen med Flemming og afdelingens ledere og medarbejdere, at fortsætte og videreudvikle afdelingens service og
ydelser til gavn for borgerne i Frederikssund Kommune, samtidig med at vi fastholder det solide og høje faglige,
organisatoriske, økonomiske og styringsmæssige niveau i afdelingen.
Flemming Olsen blev valgt ud af et stærkt ansøgerfelt på 20 ansøgere.
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27 Ny tilsynsenhed på børn, unge og voksenområdet
Tilsynsområdet er løbende i mediernes og politikernes søgelys, hvilket med enkeltsager i pressen giver dårlig omtale af
kommunernes måde at håndtere og føre tilsyn med private og kommunale dag- og døgntilbud på børn, unge og
voksenområdet - det såkaldte specialiserede socialområde.
Den megen medieomtale kalder således på politiske krav om et kvalitetsløft på tilsynsområdet, ligesom der i stigende grad
opfordres til et styrket samarbejde mellem kommunerne.
Regeringen varsler samtidig en ny godkendelses- og tilsynsreform, der skal rette op på de tilbagevendende historier i
pressen om dårlig ledelse og faglig svigt på opholdsteder eller historier om børn, unge og voksne, der eksempelvis ikke
trives i deres botilbud.
Som svar på disse og andre udfordringer har direktionen besluttet, at der pr. 1. juli 2012 etableres en ny og uafhængig
tilsynsenhed på det samlede specialiserede socialområde, der skal føre tilsyn med:

Familie, Børn og Unge

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

Voksenhandicap
Formålet med strukturændringen er således at være på forkant med udviklingen og ikke mindst at sikre en høj kvalitet i
tilsyn og godkendelser samt kontinuerligt at have fokus på den gode godkendelse og det gode tilsyn.
Med oprettelse af den nye tilsynsenhed er der både skabt et kvalitetsløft i en uafhængig organisation med et specialiseret
fagligt robust miljø med flere medarbejdere om opgaveløsningen og samtidig vil området kunne matche de politiske krav,
som en kommende tilsynsreform vil frembyde.
Tilsynsenheden skal udøve godkendelses- og tilsynsopgaver på såvel familieområdet som voksenområdet, og enheden
forventes at få til huse centralt i Frederikssund. Udover tilsynsopgaverne vil enheden samtidig behandle alle
magtanvendelser og utilsigtet hændelser på samtlige dag- og døgntilbud.
Tilsynsenheden placeres i direktørområdet Velfærd, Sundhed og IKT, og placeres organisatorisk under Social- og
Borgerservice med Peer Huniche som fagchef.
Tidligere familiechef Hanne Illona Sørensen kommer til at stå i spidsen for den nye tilsynsenhed, og til at løse denne
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opgave vil enheden blive besat med otte konsulenter.
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28 125 år i Frederikssunds Borger- og Fugleskydningsselskab
I anledning af, at Borger- og Fugleskydningsselskabet i Frederikssund i år fejrer 125 års jubilæum den 1. september,
åbner Roskilde Museum en miniudstilling på Museet Færgegården. Udstillingen omhandler selskabets liv og historie
gennem mere en 100 år.
Udstillingen åbnes ved en reception fredag den 29. juni 2012 kl. 14.00 på Museet Færgegården.
Samme dag udgiver selskabet en ny bog om selskabets 125 fuglekonger. Bogen omhandler historien om fuglekongerne,
men også hvad der skete i Frederikssund i kongernes regeringsperioder. Bogen er forfattet af fhv. borgmester Knud B.
Christoffersen som vil præsentere bogen ved receptionen.
Udstillingen kan ses frem til 1. marts 2013.
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29 Sommeraktiviteter for børn
Det er stadig muligt at melde sig til nogle af sommeraktiviteterne. Vi skal blot have din tilmelding senest den 1. juli 2012.
Der er ledige pladser på følgende aktiviteter:
Danseballaden på Elværket fra den 2. til 6. juli 2012
Kan du opklare en forbrydelse på Selsø Slot den 4. juli 2012
Besøg på Nordisk Film den 10. juli 2012
Museet Færgegården har vikingeaktiviteter fra 2. juli til den 5. juli 2012. Her behøver du ikke at tilmelde dig. Du kan blot
møde op mellem kl. 10 og 15 hver dag.
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.

Parade ved Fugleskydning i 1906.
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