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Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 14/8 til søndag d. 19/8

ÅBNINGSTIDER  ALLE DAGE 8 - 19

ÅBNINGSTIDER  

ALLE DAGE 
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 Min Købmand Vad og få besked om nyheder og gode tilbud
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Robertson 
Rød eller hvid.
Sydafrika.
Normalpris 49,95

8  19

Lurpak smør  
eller smørbar
250 g
Maks. 6 stk. pr. kunde

Møre bøffer   
 Skåret af oksefilet

PR. 1/2 KG

9495
PR. PAKKE

1200

PR. FLASKE

3000
PR. POSE

1000

Taffel chips 
125-175 gr. 

 – Landsdækkende samt lokalt i Halsnæs

Hvorfor leje - når man kan eje..?
Professionelle sikkerhedsløsninger til erhverv og private

Privatkunder tilbydes alle 
former for alarm- og  
overvågningsløsninger
Vi tilbyder dig altid den bedste løsning.

F & P godkendt privat alarm fra 
kun kr. 177,- installeret.
Inkl. moms pr. md.

 • Posthustorvet 1, 1.sal • Frederiksværk • salg@e-secure.dk • www.e-secure.dk

Undgå indbrud med en alarmløsning til erhverv
E-Secure er en landsdækkende leverandør af sikkerhedsløsninger bestående af alarmer og videoovervågning.
Vi kan, i samarbejde med vores samarbejdspartnere, levere og montere de bedste og mest moderne alarmsy-
stemer i hele landet.

Vælg en alarmløsning fra E-Secure:
• Du får en skræddersyet alarmpakke, der passer til din virksomheds behov
• Alle anlæg er F&P godkendte i udstyrsklasse 2 som dækker sikringsniveau  
   20-40, E-Secure er naturligvis ISO Certificeret alarm- og videoinstallatør.
• Vores alarmer kan både fås i en trådløs version samt en kablet version.
• Du vælger selv om løsningen skal være med eller uden  
   vagtcentral/kontrol- central (24/7)
• Du kan tilvælge adgangskontrol, kameraovervågning og tågealarm
• Vi bruger den nyeste og bedste teknologi.

E-Secures erhvervs Basis alarmsystemer 
fås installeret fra kun 141,- kr. pr. mdr. eks. moms 

Skrotpræmie  E-Secure tilbyder kr. 1500,- eks moms i rabat ved at 
vi opsiger din eksisterende alarm aftale og flytter til E-Secure

FØDSELSDAG I sidste uge fejre-
de Skolen Ved Havet et års fød-
selsdag i selskab med elever,
forældre og medarbejdere - og
dem er der kommet flere af si-
den starten i august 2017.

Ved festen summede skole-
leder Charlotte Hertel Kristi-
ansen op på det første år: "Selv
om mange af jer har ferie end-
nu, er fremmødet stort her i af-
ten, og det siger meget om den
ånd og det særlige engage-
ment, der præger vores lille
skole." 

Hun kunne på dagen byde
velkommen til tre nye medar-
bejdere; pædagog Nina Louise
Rasmussen fra Hundested og
de nye lærerkræfter Maria Pe-
tersen fra Valby og Stefan
Holm fra Helsinge, og dermed
er medarbejderstaben øget.

"Vi har hele 80 % flere ele-
ver, end da vi begyndte for et
år siden,så al mulig tvivl fra for
et år siden er gjort til skamme -
der var brug for Skolen ved Ha-
vet, og vi glæder os til at være
flere fagfolk om at sikre den
bedst mulige hverdag for vo-
res elever," fortalte skolelede-
ren om indsatsen for at styrke
undervisningen.

For nogle af de nye børn og

forældre har skolen ligefrem
haft betydning for deres be-
slutning at flytte til lokalområ-
det. Sygeplejerske Lene Bruun
Werner og skolelærer Søren
Bloch Nielsen er sammen med
deres to døtre Cecilie og Lærke
nye borgere i Halsnæs Kom-
mune. Cecilie begyndte på
skolen i foråret, mens lillesø-
ster Lærke begynde i skolens 0.
klasse mandag. 

"Vi boede inde på det aller-
mest trafikerede Nørrebro. Vi
har drømt om at flytte ud af
byen de sidste tre år, og har gi-
vet os god tid til at undersøge

mange forskellige mulighe-
der," fortæller Søren og tilføjer
at skoletilbud i forskellige by-
er er vejet op mod hinanden.

"Efter et besøg på Skolen ved
Havet blev Hundested vores
valg, og det har vi bestemt ikke
fortrudt. Skolen ved Havet kan
alt det, der blot er ord på mange
skoler. Jeg vil beskrive skolen
som værende meget autentisk
og med en høj grad af nær le-
delse," fortalte han midt i fød-
selsdagsfestlighederne. 

Læs mere på 
www.halsnaesavis.dk

Skole fejrede fødselsdag
med stor fremgang
Skolen Ved Havet i Hundested runder det første år med 80%
elevfremgang og nye medarbejdere

Nye borgere i Halsnæs: Søren Bloch Nielsen og hans datter Cecilie. Skolen
ved Havet var afgørende for familiens beslutning om at flytte til Hundested.


