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SKOLE: Sparekasse 
og private investo-
rer sikrer Skolen 
ved Havet.

HUNDESTED: Med en uge til 
åbningen af den ny privat-
skole i Hundested - Skolen 
ved Havet - præsenterer 
initiativtagerne nu de er-
hvervsfolk, der har støttet 
op om projektet og gjort det 
muligt.

Skolen ved Havet har fået 
fi nansiel opbakning fra om-
rådets nyeste pengeinstitut 
Sparekassen Sjælland, der 
for nylig åbnede fi lial i Hun-
dested og på fredag slår dø-
rene op for fi lialen i Frede-
riksværk. Derudover har to 
private investorer ydet lån 
til privatskolen. Det er Ole 
V. Jørgensen fra O.V. Jør-
gensen i Hundested og Sven 
Togsverd fra Dansk Avis-
Tryk A/S i Glostrup.

Når der ringes ind til første 
skoledag onsdag 9. august 
vil elever og ansatte møde 
nyrenoverede bygninger 
med store grønne uden-
omsarealer på Lyngbakken 
i Lynæs, hvor der tidligere 
var børnehave. 

Den tredje privatskole i 
Halsnæs Kommune kom-
mer ad omveje til at ligge her 
efter at man oprindeligt øn-
skede at fl ytte ind på en del 

af Storebjergskolen, som nu 
er lukket, og senere forsøgte 
at erhverve en anden tidlige-
re daginstitution, Vibehus. 
Besværlighederne har fået 
arbejdsgruppen bag Skolen 
ved Havet til at kalde pro-
jektet Skolen med De Ni Liv 
eller Skolen med De Mange 
Venner.

- Fødslen har været hård, 
men  hver gang, vi har mødt 
udfordringer, har vi også 
mødt hjælp - og med den sto-
re opbakning, vi har mødt 
fra mange kanter, har vi 
valgt at kæmpe kampen til 

ende. Og gudskelov for det, 
for nu står vi her med den 
fi neste skole, og kan næsten 
ikke vente på, at det bliver 
første skoledag, siger skole-
leder Charlotte Hertel Kri-
stiansen.

Lokal udvikling
Sparekassen Sjælland har 
stillet driftskredit til rå-
dighed for skolen. Filialdi-
rektør Lars Blickfeldt væ-
ret ude og besigtige Skolen 
ved Havet. - Det bliver bare 
en rigtig fi n skole, og jeg er 
sikker på, at søgningen vil 

være der. At være med til at 
fi nansiere sådan et projekt 
ligger helt i tråd med vores 
strategi om både at støtte 
den lokale udvikling, men 
også mere specifi kt at støtte 
alt, hvad der har med uddan-
nelsesmulighederne i lo-
kalsamfundet at gøre, siger 
han.

- For os var det helt natur-
ligt at henvende os til Spa-
rekassen Sjælland, da det er 
en bank, der favoriserer den 
lokale udvikling over cen-
tralisering. Der er jo ingen, 
der nogensinde kommer til 
at tjene penge på en privat-
skole, så det er udelukkende 
noget, man stabler på bene-
ne for at sikre bedst mulig 
lokal udvikling i et lokalom-
råde. Det er jo også den tro 
på, at et lille samfund som 
Hundested har en fremtid 
som et attraktivt sted at bo-
sætte sig som børnefamilie, 
der har drevet os i vores ar-
bejde med skolen, siger Hen-
rik Mikkelsen og Flemming 
Heding Pedersen, der sidder 
i skolens bestyrelse.

Kan tiltrække nye
En væsentlig del af fi nansie-
ringen bag den nye skole er 
fremskaff et privat - og her 
er det igen det lokale enga-
gement, der har gjort en for-
skel. Direktør Ole V. Jørgen-
sen  fra Hundested Fiske-
eksport har valgt at støtte 
skolen med et privat lån. 

- Som mange nok ved, har 
min familie dybe rødder i 
området.  Da jeg hørte om et 
projekt, der kan være med 

til at forbedre mulighederne 
for børn og unge i området, 
samt tiltrække nye børnefa-
milier til byen, var jeg ikke 
i tvivl om, at det var værd 
at støtte. Hvis vi skal have 
tilfl ytning af attraktiv ar-
bejdskraft og dermed ud-
vikling af byen, skal vi også 
have den »pakke« af tilbud, 
som tilfl ytterne forventer. 
Det er vi afhængige af i vo-
res virksomhed, siger Ole V. 
Jørgensen.

Skolen ved Havet har også 
tiltrukket en københavns-
baseret investor, nemlig 
ejer af Dansk AvisTryk A/S 
Sven Togsverd. 

- Jeg hørte først om Skolen 
ved Havet, fordi jeg kender 
et par søde børn, der skal gå 
på skolen, og syntes det lød 
som et super projekt. Selv 
om jeg har min faste bopæl 
midt i København, opholder 
jeg mig også en del i områ-
det, da min kone og jeg har 
sommerhus i Kregme. Mit 
trykkeri trykker Halsnæs 
Avis hver uge, så alt i alt vil 
jeg sige, at Halsnæs også er 
et område, jeg føler mig en-
gageret i, og gerne ser udvik-
le sig positivt. Derfor har jeg 
valgt at hjælpe skolen godt 
på vej med et lån, siger Sven 
Togsverd. 

Der er som nævnt første 
skoledag på Skolen ved Ha-
vet onsdag 9. august, men  
SFO’en åbner allerede i dag 
den 1. august. Skolen har 
fortsat i resten af august 
Åben Dør-dage hver torsdag 
17.00-18.30, hvor interessere-
de kan kigge forbi, og se den 
nye skole. 

njl

Erhvervsfolk støtter privatskole

Flialdirektør Lars Blickfeldt, Sparekassen Sjælland, og Ole V. Jørgensen besøgte samtidig  Skolen ved Ha-
vet på Lyngbakken 16 i Lynæs. 

Skolen ved Havet åbner i den tidligere børnehave i Lynæs. 

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

10.00-16.00: Hundested havn: 
Klap en fisk

11.00-16.00: Grønnehavegård, 
Helsingevej: Besøgsgård

12.00-16.00: Liseleje Strand: 
Beach Camp

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

værk: Sommerbridge
14.00: Paraplyen, Frederiks-

værk: Tirsdagskaffe.
14.00: Arresødal: M/S Frede-

rikke sejler
19.00: Gjethuset, Frederiks-

værk: Tirsdagsbyvandring 
- Industriens Vugge

ONSDAG
10.30-12.00: Paraplyen, Fre-

deriksværk: Ældresagens 
IT-Café

10.00-19.00: Hundested havn: 
Sandskulpturfestival

10.00-16.00: Hundested havn: 
Klap en fisk

11.00-16.00: Grønnehavegård, 
Helsingevej: Besøgsgård

12.00-16.00: Liseleje Strand: 
Beach Camp

14.00: Tothaven, Hundested: 
Besøgsgård

14.00: Arresødal: M/S Frede-

rikke sejler
16.30-21.00: Poppelhuset, Hun-

dested: Linedance
20.00: Lynæs kirke: Koncert 

»Berusende bønner«

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 20.30: Atomic Blonde
13.15 og 16.45: Grusomme Mig 

3 - dansk tale - 2D
15.00: kidnapning
18.30: Dunkirk

ONSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
13.15 og 16.45: Grusomme Mig 

3 - dansk tale - 2D
15.00: Kidnapning
18.40: Valerian and the City of 

at Thousand Planets - 2D
21.20: Atomic Blonde

TID OG STED

»  Hver gang vi har 
mødt udfordringer, har 
vi også mødt hjælp. 

Skoleleder Charlotte Hertel 
Kristiansen 

HUNDESTED: Første test-
kamp for Hundesteds Serie 
2-spillere endte i Lyngby 
uafgjort 3-3 efter føring til 
Hundested på 3-2 ved pau-
sen.

Modstanderen var Lyngby 
Boldklubs bedste amatør-
hold, der ligeledes spiller i 
Serie 2. 

Det blev en god kamp med 
fl otte scoringer af Hunde-
sted. Nicolai Jægergaard 
stod for det første mål, hvor-
efter Rasmus Borre scorede 
to gange. Hundested spiller 
igen i dag tirsdag kl.18.30 
ude mod Vallensbæk IF.

3-3 i Lyngby

AUDERØD: En 60-årig mand-
lig cyklist blev søndag ef-
termiddag fundet livløs på 
Auderødvej ved Frederiks-
værk og fl øjet til Rigshospi-
talet med helikopter. Det 
fremgår af Nordsjællands 
Politis døgnrapport. 

En anmeldelse indløb hos 
politiet klokken 15.35, som 
efterfølgende sendte red-
ningsberedskab til stedet 
sammen med en patrulje. 
De kunne konstatere, at 
der ingen tegn var på færd-
selsuheld. I stedet er konklu-
sionen, at den 60-årige mand 
havde fået et ildebefi ndende, 
hvorefter han var væltet på 
cyklen.

Livløs cyklist 
fl øjet på 
hospitalet


