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LYNÆS: Sognepræst i Torup 
sogn Kristian Hein inviterer 
igen i år alle børn, forældre, 
bedsteforældre og andre 
interesserede til høstguds-
tjeneste for børn i Lynæs 
præstegårdshave. Det sker 
nu når »sommeren« går på 
hæld og årets høst er i fuld 
gang. Nærmere bestemt 
er det torsdag 10. august 
kl.10.00

- Vi vil sammen synge nog-
le af høstens salmer, samt 
høre, se og føle hvad kristen-
dommen fortæller os om 
skabelse, liv og årets gang, 
siger Kristian Hein.  

I tilfælde af dårligt vejr 
fl yttes arrangementet ind i 
kirken. 

Høstgudstjene-
ste for børn

LISELEJE: Der er endnu to 
torvedage tilbage i Liseleje.

De sidste torvedage ved 
Naturlegepladsen fi nder i år 
sted den 12. august og den

26. august.
Det er erhvervsforenin-

gen, der står for torvedage-
ne. 

Kræmmere og andre, der 
ønsker stadeplads, kan be-
stille hos Susanne Pedersen 
på telefon 42 22 01 71 eller via 
swregnskab@outlook.com

Prisen er 225 kr pr gang.

To torvedage 
tilbage

GRENÅ: I målbyen for første 
etape af Danmark Rundt 
2017 Team Bodenhoff  blev 
gruppen mandag eftermid-
dag i Grenå mødt af borgme-
steren samt 61 cykelryttere, 
heraf mange børn, og FDF 
musikkorps, som tog imod 
på Torvet i Grenå. 

- Djursland havde samlet 
over 60.000 kr. sammen til 
os. Vi kørte i det smukkeste 
landskab man kan tænke 
sig på Djursland. Vejret er 
igen med os og alle er i godt 
humør, lød det tirsdag mor-
gen fra Claus Bodenhoff , in-
den han og det øvrige team 
begav sig ud på etape 2 fra 
Grenå via Tjele til Randers. 

Med 115 km er det den 
længste etape på turen til 
fordel for Børnecancerfon-
den, der slutter i Frederiks-
værk den 15. august. 

60.000 kr. fra 
Djursland

FREDERIKSVÆRK: Mandag 
aften kl.18.50 fi k politiet en 
anmeldelse fra Sandskårs-
vej i Frederiksværk om at 
vidner tilbageholdt en spi-
rituspåvirket knallertfører, 
der var væltet på den stejle 
vejstrækning. 

En patrulje kom frem og 
testede en 56-årig mand fra 
Frederiksværk. Han blev 
anholdt og taget med til prø-
veudtagning.

Mand væltede 
på knallert

SKOLE: Knap 50 ele-
ver starter i dag på 
den ny privatskole i 
Hundested. 

LYNÆS: - Vi gjorde det! Vi 
har fået en skole med tag 
over hovedet!

Glæden var stor hos sko-
leleder for Skolen ved Havet 
Charlotte Hertel Kristian-
sen, da hun tirsdag holdt 
takketale til de mange, der 
har bakket op om projektet 
om en ny privatskole i Hun-
dested efter at tankerne blev 
født for lidt over et år siden.

Byrådsmedlemmer, skole-
folk, erhvervsfolk, forældre 
og børn fyldte godt i de fi nt 
istandsatte lokaler i den tid-
ligere børnehave på Lyng-
bakken 16 i Lynæs, der fra 
i dag lukker op for knap 50 
børn, til indvielsesreceptio-
nen.

- Jeg tror vi har 47 eller 48 
elever, der er lige kommet 
tre mere i dag, sagde Char-
lotte Hertel Kristiansen, da 

hun sammen med bestyrel-
sesformand Søren M. Jen-
sen bød receptionsgæsterne 
velkommen ved indgangen.

Efterfølgende kaldte hun 
det »i sandhed et større mi-
rakel« at skolen er blevet en 
realitet.

- Rejsen har været lang, 
nogle gange lidt for spæn-
dende, der har været bump 
på vejen og høj bølgegang, 
men nu står vi samlet om 
skolen, som vi har knoklet 
hårdt for. Af hjeret tak for et 
fantastisk samarbejde, sag-
de hun i talen.

Tak for hjælpen
Både Charlotte Hertel Kri-
stiansen og Søren M. Jen-
sen fremhævede skolens tre 
kendemærker: Faglighed, 
fællesskab og åbenhed. Og 
selv om  man har små klas-
ser, har man store ambitio-
ner som det er formuleret i 
en lille fl yer om Skolen ved 
Havet.

Søren M. Jensen takkede 
for den uvurderlige hjælp 

man har fået undervejs i 
processen, inden borgme-
ster Steen Hasselriis (V) fi k 
ordet og foretog den offi  ciel-
le åbning.

- Halsnæs bobler af initia-
tiv og her er gjort en kæmpe 

indsats for at åbne denne 
skole. Det har ikke bare væ-
ret lige, I har vist stor imøde-
kommenhed og været rigtig 
dygtige, sagde borgmeste-
ren og glædede sig over at 
nogle var parat til at vove 
pelsen med initiativer, der 
passede til kommunens øn-
ske om vækst og udvikling.

Styrker kommunen
Skolen ved Havet åbner sam-
tidig med at Hundested Sko-
le samles på Lerbjerg-ma-
triklen, og Steen Hasselriis 
har før udtrykt frygt for at 
privatskolen kunne blive 
en for stor konkurrent, hvis 
den var fl yttet ind i nogle af 
lokalerne på Storebjergsko-
len.

- Uanset diskussion om 
privatskole eller folkeskole, 
så fremmer det målene og 
styrker kommunen at der er 
fl ere kort på hånden, konsta-
terede Steen Hasselriis.

Charlotte Hertel Kristian-
sen så frem til at samarbejde 
med både virksomheder og 
foreninger i lokalsamfundet 
og glædede sig særligt over 
at fl ere skoleledere var mødt 
frem til åbningsreceptionen 
og så frem til samarbejde på 
tværs. 

Blandt gæsterne til recep-
tionen var lederne af kom-
munens to andre privatsko-
ler Dorte Lindhardt Dahl, 
Vinderød Privatskole, og 
Pia Grell Sørensen, Hals-
næs Lilleskole, samt lederen 
af Hundested Skole Malene 
Nyenstad.

Skolen ved Havet har ind-
rettet lokalerne i den tidlige-
re børnehave med fi re klas-
selokaler og en ekstra pavil-
lon. Skolen rummer elever 
fra 0. til 7. årgang, som deles 
i fi re klasser. 

Skolen har også etableret 
en FO. 

njl

Skolen ved Havet er et mirakel

 Skolen ved Havet er blevet 
til på initiativ af bl.a. en 
gruppe lærere fra Frede-
riksværk Skole Melby, der 
satte projektet igang i for-
sommeren 2016.

 Privatskolen har lejet byg-
ningerne på Lyngbakken 
16  Lynæs af den investor, 
som købte den tidligere 
børnehave af Halsnæs 
Kommune. Når skolen åb-
ner onsdag 9. august, er der 
indtegnet knap 50 elever.

 Skolen ved Havet er den 
tredje privatskole i Halsnæs 
efter Halsnæs Lilleskole i 
Torup og Vinderød Privat-
skole. Dertil åbner også 
en efterskole, New Nordic 
Youth i Torup.

 Skoleleder for den ny 
privatskole er Charlotte 
Hertel Kristiansen. Der er 
fastansat fi re lærere og en 
pædagog.Borgmester Steen Hasselriis havde taget borgmesterkæden på i dagens anledning og klippede det blå bånd over som symbolsk handling for 

åbningen af Skolen ved Havet på adressen Lyngbakken 16 i Lynæs.                                                                                                                             Foto: Niels J. Larsen

Gruppeformand for Socialdemokratiet Steff en Jensen, der selv er lærer, i samtale med skoleleder Charlot-
te Hertel Kristiansen og bestyrelsesformand for Skolen ved Havet  Søren M. Jensen. 

De mange receptionsgæster fyldte godt i de ny skolelokaler. 


