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TIRSDAG
09.30: Poppelhuset ved Hun-

dested Hallen: Ældresagens 
stavgang for alle 

09.30: Syrevej 25, Frede-
riksværk: Krudtuglernes 
stavgang og alm. gang, fem 
og ti km

10.00-19.00: Hundested havn: 
Sandskulpturfestival

11.00-16.00: Grønnehavegård, 
Helsingevej: Besøgsgård

12.30-16.30: Ølsted IF: Krocket
12.30: Paraplyen. Frederiks-

værk: Sommerbridge
13.00: Paraplyen, Frederiks-

værk: Orienteringsmøde 
om Ældrerådsvalget

14.00: Paraplyen, Frederiks-
værk: Tirsdagskaffe.

15.00: Lyngbakken, Lynæs: 
Indvielsesreception Skolen 
ved Havet

16.30-17.00: Frivilligcenter 
Halsnæs, Frederiksværk: 
Infomøde om støttepulje til 
socialt arbejde

18.30: Hundested stadion: 

Mitsubitsi Cup, semifinale: 
Frederikssund-Skævinge

ONSDAG
10.30-12.00: Paraplyen, Fre-

deriksværk: Ældresagens 
IT-Café

10.00-19.00: Hundested havn: 
Sandskulpturfestival

11.00-16.00: Grønnehavegård, 
Helsingevej: Besøgsgård

11.00 og 14.30: Hundested 
Plejecenter: Plejehjems- og 
institutionsgudstjeneste

14.00: Tothaven, Hundested: 
Besøgsgård

14.00: Arresødal: M/S Frede-
rikke sejler

14.30: Karl-e, Frederiksværk: 
Samtalecafé på tværs 

16.30-21.00: Poppelhuset, Hun-
dested: Linedance

19.00: Torup kirke: Anden 
gudstjeneste

19.30: Karl-e, Frederiks-
værk: Foredrag om Hals-
næs-kunst

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

TIRSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
10.00 og 18.30: Valerian and 

the City of a Thousand Pla-
nets - 2D

16.30: Emoji Filmen - dansk 
tale - 2D

21.00: Atomic Blonde

ONSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
16.30: Emoji Filmen - dansk 

tale - 2D
18.30: Valerian and the City of 

a Thousand Planets - 2D
21.00: Atomic Blonde

TID OG STED

POLARSKIB: Knud 
Rasmussens Kivioq 
gæster i næste uge 
havnen, der kan bli-
ve skibets ny hjem-
sted. 

HUNDESTED: Knud Rasmu-
sens ekspeditionskib Kivioq 
besøger Hundested i næste 
uge. Besøget er planlagt til 
at være 16.-18. august, an-
komsttidspunktet er lidt 
usikkert, men man satser på 
at der kan arrangeres Åbent 
Skib med besøg ombord fre-
dag 18. august. Skibet vil lig-
ge for enden af Glassmedjen 
på bro 11.

Kivioq blev bygget som 
ekspeditionsfartøj til Knud 
Rasmussen i 1932-33 og var 
polarforskerens base i den 
7. Thuleekspedition somme-
ren 1933. Besøget i Hunde-
sted er arrangeret i forbin-
delse med projektet om at få 
skibet permanent placeret i 
Hundested - et projekt som 
Frederiksborg Amts Avis 
skrev om i marts i år. 

Dette projekt vil interes-
serede kunne høre nærme-
re om, når der vises rundt 
ombord. Tanken er at skibet 
skal fungere som udfl ugts-
skib for private, turister, for-
eninger og fi rmaer. Og som 
en slags ambassadørskib 
for Hundested og hele Nord-
sjælland ved ekspeditioner 

til andre danske havne.

Søger støtte
I forbindelse med Åbent 
Skib-arrangementet vil 
både private og fi rmaer kun-
ne tilmelde sig projektet som 
passive støttemedlemmer 
samt som aktive, da der i 
forbindelse med drift og 
vedligeholdelse af skibet er 
behov for personer med vidt 
forskellige kompetencer.

Projektgruppen bag har 
mange spændende ideer 
til Kivioqs anvendelse, og 
lige nu danner disse ideer 
grundlag for udarbejdelsen 
af en forretningsplan. Dette 
projekt er ét blandt fem, der 
har fået konsulentstøtte fra 
Maritim Turisme, der er 
et tværkommunalt projekt 
mellem kommunerne Hals-
næs, Helsingør og Gribskov 
samt VisitNordsjælland. 

Forretningsplanen skal 
danne grundlag for det vi-
dere arbejde med at søge 
fondsstøtte til overtagelse af 
skibet.

Kivioq har siden 2011 væ-
ret ejet af en sønderjysk for-
ening, der nu er indstillet på 
at sælge skibet og allerhelst 
vil gøre det til interesse-
rede i Hundested, da man 
mener at det er naturligt 
hjemhørende her med Knud 

Rasmussens tilknytning til 
byen.

Sank i 1989 
Skibet er bygget som en tra-
ditionel kutter med lodret 
stævn og udfaldende hæk 
med rundt spejl og var ind-
rettet for otte mand. Skibets 
største længde er 47 fod. Ef-
ter Knud Rasmussen død i 
efteråret 1933 blev Kivioq 
solgt til Geodætisk Institut 
til det blev solgt til Grøn-
lands Geologiske Undersø-
gelser.

Fra 1980 var Kivioq pri-
vatejet med hjemmehavn 
i Nuuk. Det sank ved kaj i 
1989 efter fl ere års forfald, 
men blev hævet, sat i stand 
og sejlet til Danmark, hvor 
det i 2005 blev solgt til de nu-
værende ejere. Skibet fi k be-
varingsstatus i 2008.

For at vurdere det 84 år 
gamle skibs sundhedstil-
stand besøgte lederen af 
Skibsbevaringsfonden, Tom 
Rasmussen, og projektets 
tovholder, Per Makwarth, 
for nylig Kivioq, mens skibet 
lå på bedding i Egernsund. 
I den forbindelse oplyste le-
deren af Skibsbevaringsfon-
den, at fonden betragter Ki-
vioq som uerstattelig, bl.a. 
baseret på skibets tilknyt-
ning til Knud Rasmussen 
og hans værdifulde arbejde 
med dokumentation på po-
larekspeditioner.

njl

Polarskib besøger Hundested

Tovholder for projektet om at få Knud Rasmussens sidste ekspeditionsskib Kivioq til Hundested, Per 
Makwarth, er her på vej op ad stigen, da skibet lå på bedding i Egernsund.                                                    Privatfoto

FREDERIKSVÆRK: Indbruds-
tyve har været på spil på en 
række adresser omkring 
Vinderød Enghave, for-
mentlig natten til fredag de 
fl este steder.

Nordsjællands Politi har 
således fået hele seks an-
meldelser om indbrud eller 
indbrudsforsøg i huse på ve-
jene Vinderød Skov, Konge-
lysvej, Baggersvej, Ådalsvej, 
Rønnevej og Hulgårdsvej.

På adressen på Baggersvej 
viser overvågning at tyvene 
har forsøgt at åbne et vindue 
kort efter kl. 01 natten til fre-
dag, dog uden at det lykke-
des at komme ind og stjæle 
noget. De fl este af de øvrige 
indbrud er konstateret i lø-
bet af fredagen, og fælles er 
at der tilsyneladende er an-
vendt et koben til at skaff e 
sig adgang.

Fra adressen på Rønne-
vej meldes at der er stjålet 
smykker, mens der endnu 
ikke er nærmere opgørelser 
over udbyttet fra de øvrige 
indbrud. njl 

Stribe af ind-
brud i Enghaven

MODSTRØM: 77 
svømmere trodse-
de vind, bølger og 
strøm og tog lørdag 
den seks kilometer 
lange tur mellem 
Hundested og Rør-
vig.

Af Torben Andersen

HUNDESTED-RØRVIG: Med 
en syd-vestlig vind, der blev 
målt til mellem 9 og 14 meter 
i sekundet, var det noget af 
en mundfuld, som omkring 
lidt over 100 svømmere så 

sig stillet over for lørdag 
middag. 

Turen over Isefjorden, fra 
Hundested til Rørvig, var 
blevet vanskeligere end for-
ventet, og det betød, at en 
hel del tilmeldte svømmere 
droppede den 6 kilometer 
lange svømmetur, inden lø-
bet var startet. 

Men 97 valgte at tage ud-
fordringen op, og 77 gen-
nemførte.

Arrangementet Kryds 
Isefjorden samlede mange 
hundrede gæster på havnen 
i Rørvig. Sidste år var vin-
dertiden 1 timer og 31 minut-
ter, men de barske vindfor-
hold betød, at svømmerne 
i år måtte bruge betydeligt 

mere tid. 
Den første, som kom i mål 

var Casper Nordahl-Meyer, 
som blev klappet i land, 
mens høje rocktoner lød ud 
over havnen. Hans vinder-
tid lød på 1 timer, 55 minut-
ter og 23 sekunder.

- Det er fl ot, han ligger jo 
helt alene, sagde borgmester 
Thomas Adelskov (S), som i 
målområdet bød de udmat-
tede svømmere velkommen 
til Rørvig og samtidig over-
rakte en medalje.

Elitesvømmeren Peter 
Schultz står bag Kryds Ise-
fjorden, som havde allierede 
sig med Odsherred Svøm-
meklub, som stod for en stor 
del af det praktiske arbejde, 

og som i øvrigt afholdt en 
mindre krævende Open Wa-
ter-svømmetur lørdag efter-
middag.

- Sikkerheden er helt i top 
ved et arrangement som det-
te. Vi har én livredder per 

fi re eller fem svømmere. Vi 
har fl ydende væskedepoter, 
og samaritter står parat, 
hvis der sker noget, sagde 
Peter Schultz.

77 klarede turen

Casper Nordahl-Meyer kom først i mål.                     Foto Thomas Olsen

HUNDESTED: Den ny privat-
skole i Hundested, Skolen 
ved Havet, holder dagen før 
eleverne rykker offi  cielt ind 
på adressen Lyngbakken i 
Lynæs, i eftermiddag indvi-
else og reception.

Borgmester Steen Has-
selriis (V) er tilstede fra 
kl.15.00 for at åbne den ny 
skole, der er indrettet i den 
tidligere børnehave.

Ny skole åbner


