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Åbent hus hos 
strikkedesigner Pernille FeilbergLørdag den 18. juni kl. 14-18Strikkeriet på Tothaven, Torupvejen 2, HundestedDer er mulighed for at købe strik til indkøbspris eller bare 

se værkstedet og få en snak om garner og strik. www.pfeilberg.dk

Afslutning Danmark RundtLørdag den 18. juni kl. 12.30Nordtorvet i FrederiksværkEfter en lang tur Danmark Rundt vender Claus Bodenhoff og 
resten af “feltet” hjem til Frederiksværk.Der vil være musik fra kl. 12-ca. kl. 14 på torvet.Kør evt. med på cykel fra Statoil i Kregme.

Cirkus Baldoni og 3. årg Hundested ´SkoleOnsdag den 22. juni kl.16Mellemrummet - HundestedI et samarbejde mellem Hundested Skole og Cirkus Baldoni 
har alle nu mulighed for at se eleverne optræde i et rigtigt 
cirkus sammen med artister fra Baldoni. Billetter købes på billetnet.

KOM PÅ PLAKATEN.... Rigtig mange ting foregår i Halsnæs! - men ikke alle får gjort opmærksom på det!Nu behøver du kun at sende det til Halsnæs Avis, så sørger vi for at:1. Det kommer “På Plakaten” i avisen som læses af ca. 23.000 hver uge.
2. Det oprettes som en begivenhed på Facebook, som mange bruger.
3. Det oprettes på kommunens portal oplevhalsnaes.dkAlt dette gør vi for kun kr. 500,- pr. begivenhed ex. moms.
Send til: begivenhed@halsnaesavis.dk
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Nørregade 20 - Frederiksværk

Hvis du ikke kan se løsningen... besøg

Sudoku

Liseleje uge 30 fest

Program

30. juli 2016 i Parken

The Ryst Posen kommer på scenen kl. 20 - 24 
og spiller op til dans med masser af god danse musik

Kl. 18 - 20  Picnic i parken 
 - medbring madkurv og picnic tæppe

DJ underholder med god og festlig musik

Kl. 20 - 24  The Ryst posen spiller op til dans

Borgerforeningen sælger drikkevarer og grill pølser

Arrangementet afholdes af Liseleje Borgerforening med støtte fra erhvervsforeningen

27. JULI 2016

Af Kim Larsen

HUNDESTED 

Hemmelig gruppe

Skolens grundlag

Ny privatskole: Skolen ved Havet

Hundested Skole lægges sammen på Lerbjerg fra august 2017. Initiativgruppe håber at kunne åbne privatskole på Store-
bjerg, når det sker. Præcis som i Vinderød, hvor Vinderød Privatskole åbnede da matriklen august 2015 blev lagt sammen 
med Frederiksværk Skole Enghave. Foto: J. P. Thiede.
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Siemens Kondenstørretumbler

Peiter Olsen Hårde Hvidevarer & Belysning

SMILKLINIKKEN 
Jyllingecentret 41 

Designet af computerprogram
og fremstillet på klinikken

Den perfekte naturlige løsning
Monteres inden for tre timer
Ingen ubehagelige aftryk og

ingen midlertidige kroner

95
Ved regelmæssigt eftersyn yder

vi tre års garanti på kroner
fremstillet på klinikken

Designet af computerprogram
og fremstillet på klinikken

Den perfekte naturlige løsning
Monteres inden for tre timer
Ingen ubehagelige aftryk og

ingen midlertidige kroner

95
Ved regelmæssigt eftersyn yder

vi tre års garanti på kroner
fremstillet på klinikken

Implantatcenter og tandbehandling
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v/Tandlæge Rinat Wassermann

I hele juli i lbyder vi,ALLE nye pai enter et gavekort på kr. 250,-OBS! Gavekortet gælder KUN 
i l behandlinger uden i lskud 

fra den off entlige sygesikring.

GRATIS 
KONSULTATION

VED IMPLANTATER OG CEREC KRONER

Implantatoperai on 
med krone 13.900,-

Implantat operai on 
fra. 6.000,-

CEREC krone
Porcelænskrone 

samme dag 
- fremsi llet inden 

for 2 i mer

3.995,- kr.

Strandgade 24 - Frederiksværk
Tlf. 47 72 03 70

Email: tandstrand@mail.dk

Smilklinikken.dk
Implantatcenter og tandbehandling

for hele familien

Af Kim Larsen

PRIVATSKOLE 

Udvalgsformand: 
Spændende initiativ

Hanne Kjær Knudsen (V): "Der vil altid 
være nogen, som finder et privat initi-
ativ mere attraktivt end en kommunal 
skole. Og det skal de have lov til."

27. JULI 2016

Møde med borgmesteren

80-100 elever


