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TORSDAG
10.00-19.00: Hundested havn: 

Sandskulpturfestival 
10.00: Poppelhuset, Hunde-

sted: Ældresagens cykel-
hold

10.00-16.00: Havnen, Hunde-
sted: Klap en fisk

11.00-16.00: Grønnehavegård, 
Helsingevej: Besøgsgård

11.00-15.00: Frederiksværk: 
Kreativ sommerværksted 
for familien i Frederiks-
værk Kunstforenings værk-

sted, Hans Futtrups Sti 3-4
12.00: Hundested, biblioteket: 

Åbent hus for familier, 
»Hæng Ud«

12.30: Paraplyen, Frederiks-
værk: Bridge

14.00-17.00: Tothaven, Hunde-
sted: Besøgsgård 

14.00: Arresødal: M/S Frede-
rikke sejler hver dag på Ar-
resøen frem til den 4.8.

19.00: Hundested, havnen: 
Kutteren Anton anløb ifm 
projekt jomfruhummerfi-
skeri. Arr.: levende Hav

20.00: Frederiksværk, Gjethu-
set: Frederiksværk Musik-

festival. Henschel Quartett 
og Saskia Giorgini

FREDAG

09.30: Poppelhuset ved Hun-
dested Hallen: Ældresagens 
stavgang for alle

09.30: Gangforeningen Krud-
tuglerne, Syrevej 25, Fre-
deriksværk: Ti kilometers 
stavgang og alm.gang

09.30-11.30: Ølsted IF: Kroket
10.00-14.00: Paraplyen, Frede-

riksværk: Kreative fredage
10.00-19.00: Hundested havn: 

Sandskulpturfestival
10.00-16.00: Hundested Havn: 

Klap en fisk
11.00-15.00: Frederiksværk: 

Kreativ sommerværksted 
for familien i Frederiks-
værk Kunstforenings værk-
sted, Hans Futtrups Sti 3-4

12.30-16.00: Paraplyen: Whist
14.00: Tothaven, Hundested: 

Besøgsgård
17.00: Frederiksværk, Gjethu-

set: Frederiksværk Musik-
festival, Richard Strauss 
»Enoch Garden«

18.00-23.00: Hundested, Nør-
regade mm: Hundested by 
Night, Wild West

20.30: Hundested, Halsnæs 

bryghus, Gine Bryld

Museer
Knud Rasmussens Hus, Hun-

dested
Åbent alle dage, undtagen 

mandag kl.11-16
Krudtværksmuseet, Frede-

riksværk
alle dage, undtagen mandag 

kl.11-16. 
Palæet, Torvet, Frederiks-

værk,  tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER

KOSMORAMA
Frederiksværk

TORSDAG OG FREDAG
13.15: Grusomme Mig
15.00: Kidnapning
16.45: Spiderman, Home-

coming
19.10: Tulipanfeber
21.10: Abernes Planet - Op-

gøret

TID OG STED

SKOLE: Om ganske 
få uger starter cirka 
50 børn i en spritny 
skole ved Hundested 
- Skolen ved Havet 
er klar.

HUNDESTED: - Det er næsten 
færdigt, der skal selvfølgelig 
gøres rent og der mangler 
nogle skabe. Men det kan vi 
sagtens nå.

Skoleleder på Skolen ved 
Havet, Charlotte Hertel 
Kristiansen, viser omkring 
i den »nye skole« på Lyng-
bakken 16. Her lå engang en 
børnehave - i dag er stedet 
købt af et ejendomsselskab 
og privatskolen lejer sig ind.

Lokalerne er store og lyse 
- og i dag fyldt med håndvær-
kermaterialer, malerbøtter, 
værktøj og så videre, så det 
for en udenforstående godt 
kan give kriller i maven at 
tænke på, at dette skal være 
færdigt til den 9. august, 
som er første skoledag. 
Sfo’en er allerede i gang fra 
den 1. august. Men det ind-
vendige bliver færdigt, lover 
skolelederen - og så kan der 

arbejdes videre med de store 
udendørsarealer, hvor der 
blandt andet skal anlægges 
en legeplads.

Skolen rummer tre store 
og et lille klasseværelse, fi re 
toiletter og et køkken, der 
monteres som det sidste.

De store klasselokaler skal 
rumme alle skolens klasser, 
og de slås sammen i årgange 
på tværs, således ar 0.-1. går 
sammen, 2.-3., 4.-5. og 6.-7. - 
lidt ligesom tidligere tiders 
landsbyskoler.

- Og så er der måske foræl-
dre, der tænker,  om en lille 
skole »hmm - får mine børn 
nok venner at lege med?«, 
fremfører Charlotte Hertel 
Kristiansen.

- Men det gør de, fordi vi til 
forskel fra folkeskoler kører 
både vandret og lodret - der 
er en tendens til i folkesko-
ler, at man leger med nogen 
fra samme klasse og årgang, 
men her er det mere lodret 
også mellem årgangene. Det 
bliver mere »legalt«, at man 
leger med nogle, der er både 
ældre og yngre.

Skolens samtlige medar-
bejdere er ansat, det er faste 
lærerkræfter bortset fra to 
- engelsklæreren til udsko-
lingen og musiklærere til 

morgensangen, der købes 
ind til nogle timer. 

Åben Dør
Økonomien i den nye skole 
balancerer ved 50, men sko-
len kan i princippet rumme 
90.

- Vi har dog ingen planer 
om at blive en stor skole, si-
ger Charlotte Kristiansen, 
der ved det nye skoleårs 
start skal byde velkommen 
til elever fra Hundested/
Lnæs, Melby, Frederiks-
værk og Helsinge.Elever 
udenbys fra kommer med to-
get til Vibenhus, der er nær-
meste station.

Det er netop skolens stør-
relse, der gør, at forældre 
vælger denne, siger skolele-
deren.

- Det er helt klart,  at vi bli-
ver valgt, fordi vi er mindre. 
Vi kan høre på forældrene, 
at 7-800 elever på den nye 
skole i Hundested – det er for 
stort. På Skolen ved Havet er 
der ca ni elever i de små klas-
ser og 15 på de største hold. 
Fordelen er, at det giver 
fællesskab, og når der ikke 
er så mange i klasserne, er 
det nemmere at undervis-
nings-diff erentiere.

Charlotte Kristiansen ser 

fremad for Skolen ved Havet 
- med fl ere elever skrevet op 
til de kommende år - en helt 
fra to måneder efter fødslen.

Skolen kan følges på face-

booksiden Skolen ved Havet, 
hvor man også kan se, hvor-
når der er »åben Dør. Det er 
der hver torsdag klokken 17.

mikk

Skolen ved Havet ringer snart ind

Charlotte Hertel Kristiansen glæder sig til at byde cirka 50 nye elever velkommen i Skolen ved Havet.  Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

HUNDESTED: Hvis man 
mangler lidt lekture til feri-
en - eller gerne vil have ud-
skiftet de skårede glas i som-
merhuset, så er spejderlop-
pen stedet.

Her samler de blå spejdere 
i Knud rasmussen gruppe 
alverdens ting, som sælges 
videre til gavn for spejder-
arbejdet i gruppen. Det er 
blandt andet blevet til 

forbedringer på hytten, 
trappe, raftestativ, bålplads, 
tilskud til sommerlejr mm.

Stedet er de store haller, 
det gamle GG Bådværft, In-
dustrivej 15, lige før Bøge-
bjerggård.

Der holdes normalt åbent 
den anden lørdag i hver må-
ned. Men det er tit muligt at 
komme ind og købe mandag 
til onsdag mellem 10 og 12. 
her er et hold af damer nem-
lig i gang med at sætte nye 
ting på hylderne sommeren 
igennem.

Spejderloppen - 
ikke kun lørdag

FREDERIKSVÆRK: For børn 
og deres mødre er der åbent 
hus i Familiehuset i Vogn-
mandsgade. Det er onsdag 
den 19. juli mellem klokken 
12 og 14.30. 

Åbent hus for 
familien

Den store hal bugner af gen-
brugsvarer.

MØBLER: Genbrug 
og godt sammen-
hold sørger for møb-
ler og andet inven-
tar

HUNDESTED: Når Skolen ved 
Havet åbner, kommer sko-
lens nye elever og deres for-
ældre og lærere til at møde 
lokaler med gode møbler, 
tidssvarende AV-udstyr 
og store interaktive tavler. 
Uden at det har kostet den 
nye privatskole en krone. 
Skolen ved Havet hørte 
nemlig tidligt i processen 
om møbelfi rmaet 3R Kontor, 
der formidler brugte møbler 
til virksomheder, skoler og 
institutioner. Som en del af 
forretningsmodellen har 3R 

etableret et donationsnet-
værk, der formidler møbler.

Skolen ved Havet har også 
modtaget udstyr direkte fra 
andre skoler. For eksempel 
har skolen fået seks helt per-
fekte interaktive tavler med 
projektorer fra Det Kongeli-
ge Vajsenhus i København 
K. Maiken Babiel fra fi rmaet 
SIS, der blandt andet sælger 
skolemøbler, tænkte også 
på Skolen ved Havet i for-
bindelse med et salg af nye 
skolemøbler til Allerød Pri-
vatskole, og Allerød valgte 
med glæde at donere til Hun-
dested-skolen. 

Undervejs i processen la-
vede Skolen ved Havet også 
en rundspørge om brugte 
møbler til kommunens an-
dre skoler, og her meldte 
Vinderød Privatskole sig 
med gode møbler, de havde i 
overskud.  

- Det tiltaler os også som 
en bæredygtig måde at gøre 
tingene på, siger skoleleder 
Charlotte Hertel Kristian-
sen. 

- Hvorfor skulle vi  købe 
nyt, når så mange gode 
brugte ting er i omløb? Og så 
får man også en fornemmel-
se af et godt sammenhold 
skolerne imellem. De fl este 
af vores møbler kommer fra 
Allerød Privatskole, der i 
sin tid fi k dem brugt fra Ry-
sensteens Gymnasium i Kø-
benhavn. Og når vi en dag 
vil skifte dem ud, vil vi da 
med glæde hjælpe en ny sko-
le på vej med de samme møb-
ler. Her i kommunen mødte 
vi også god vilje fra Vinde-
rød Privatskole. Vinderøds 
pedel tilbød at levere deres 
møbler helt til vores dør. Det 
må man da kalde godt kolle-
ga- og naboskab. Vores loka-
le transportfi rma O. V. Jør-
gensen har også budt ind, 
og hjulpet med transport og 
lageropbevaring.

Møbler fra gode 
kollegaer


