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Koncert for 50+
FREDERIKSVÆRK: Café 50+
går nu ind i sin 10. sæson.
Det fejres ved en eftermiddagskoncert med Marianne
Harboe og Hans Dal mandag
den 13. marts klokken 14.3016.30.
Overskriften er ”Salmer
og sange om livets alvor og
glæder…og nu kommer foråret”.
Hans Dal har sat musik til
Marianne Harboes salmetekster. Han er klassisk guitarist og sanger.
Koncerten er en slags
vekselsang, hvor Marianne fortæller om teksternes
baggrund og inspiration, og
hvor Hans synger.
Temaerne er livet, både
når det er sorgfuldt, og når
det er fyldt med glæde. Ved
deres over 100 koncerter
rundt i landet er der både
blevet grædt og grinet, og
de har fået en række fine anmeldelser.
Parret inddrager også sange fra højskolesangbogen til
fællessang.
Et samvær i Café 50+ indeholder også et dejligt kaffebord og hyggelig snak.

Lukker for vand
FREDERIKSVÆRK: Den 15.
marts mellem kl. 23 og 04
lukker Halsnæs Forsyning
for vandet i indre Frederiksværk. Det skyldes reparation af hovedledning.
Følgende veje vil blive påvirket af arbejdet: Strandgade,
Valseværksstræde
og Valseværksgade, Hermannsgade, Allegade og Peder Falstersvej.

TID OG STED
FREDAG
09.00-12.00: Frederiksværkhallen: Seniorbadminton
ved Senioridræt på Halsnæs
09.30: Poppelhuset ved Hundested Hallen: Ældresagens
stavgang for alle
09.30: Gangforeningen Krudtuglerne, Syrevej 25, Frederiksværk: Ti kilometers
stavgang og alm.gang
09.30-11.30: Ølsted IF: Kroket

FREDAG 10. MARTS 2017

Kinoforening
er stiftet

REDAKTIONEN

SALG OG ABONNEMENT
Tlf. 48 24 41 00
hilleroed.salg@sn.dk.
Dagligt kl. 8.30-16. Lørdag
lukket.

■

Tunnelarbejdet ved Kregme forventes færdigt i løbet af marts.

Hul igennem under
Frederikssundsvejen
TUNNEL: Arbejdet med stitunnel
i Kregme skride
planmæssigt frem.
KREGME: Der er hul igennem for tunnelarbejderne
ved Kregme station, hvor
der de seneste måneder er
arbejdet på den stitunnel,
der skal sikre cyklende og
gående passagen under den
stærkt trafikerede Frederikssundsvej.
- Det kører som det skal.
Tidsplanen holder, så selve
tunnelarbejdet ventes fær-

dig i løbet af marts, fortæller leder af Trafik og Veje i
Halsnæs Kommune Jeppe
Skovgaard Schmidt.
Han har ikke fået meldinger om, at arbejdet har givet
de store gener for trafikken,
da man har kunne tilrettelægge det således at biler
hele tiden har kunne passere i begge retninger, så man
har undgået at etablere omkørsel igennem Ølsted, som
byens trafikplagede beboere
ellers på et tidspunkt frygtede.
Beslutningen om at etablere en stitunnel under Frederikssundsvejen ved sta-

tionen blev taget i byrådet i
marts 2014.
Dengang regnede man
med, at arbejdet ville koste
3,5 mio. kr. Siden er den samlede pris ad flere omgange
vokset til knap 7,5 mio. kr.,
som man endte på efter den
licitation, der blev gennemført i efteråret.
Halsnæs Kommune betaler dog »kun« de 5,9 mio. kr.,
da man har fået 2,4 mio. kr.
fra Trafikministeriets pulje
til cykelstiprojekter.

njl

HUNDESTED:
Foreningen
Hundested Kino er nu en realitet. Foreningen blev stiftet tirsdag aften den 7. marts
ved en generalforsamling på
Storebjergsskolen i Hundested.
Og det bliver ikke bare biograf.
- Rammerne er selvfølgelig en biograf og biografdelen skal være fundamentet. Men det ligger også i
kortene, at der skal foregå
alle mulige andre arrangementer. Som for eksempel
koncerter, foredrag, særlige
fi lmforevisninger af nogen,
som selv laver fi lm og måske
ikke har andre steder, lyder
det fra formand for den nye
bestyrelse, Orla Kristensen.
- E-sport er også nævnt
som en mulighed, hvor de
unge kan mødes. Som et
tillæg kunne vi også godt
tænke os en lille cafe og Her
kunne udgangspunktet måske være en socialpædagogisk cafe, hvor unge, der har
svært ved at komme på arbejdsmarkedet, kan jobprøves.
Bestyrelsen forestiller sig
at have en seks-syv almindelige biografforestillinger,
og at friholde lørdag og en
enkelt eller to hverdage til

andre arrangementer.
Til forsamlingen var mødt
cirka 150 borgere og styregruppen for Hundested Kino
præsenterede sit arbejde
med forberedelse af generalforsamlingen samt visionen
for Hundested Kino.
Visionen kan ses på www.
hundestedkino.dk.
Under generalforsamlingen blev der vedtaget et sæt
vedtægter og valgt medlemmer til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter samt revisorer og revisorsuppleanter. Endvidere blev der nedsat et antal arbejdsgrupper,
blandt andet vil der blive
arbejdsgrupper vedrørende
ombygning,
støttearrangementer,
sponsorering,
andre arrangementer, cafedrift.
Bestyrelsen blev sammensat som følger: Orla Kristensen, Formand (medlem af
styregruppen)
Lene Tvergaard (medlem
af styregruppen)
Søren Torrense (Formand
for Frivillig Centret i Halsnæs)
Maria Schmidt (Formand
Himmelstorm)
Jørgen Lassen (Halsnaes.
info)
Lasse Koefoed (underviser
på RUC)
Emilie Barkved (medlem
af styregruppen).

mikk

LilleSkolen kan lejes ud til Skolen ved Havet
Debat
Sagen om Skolen ved Havet: Fra Dansk Folkepartis
side stemte vi for Skolen
ved Havet, men V, SF, EL,
ALT og S ønskede desværre noget andet.
Skolen ved Havet har nu
spurgt, om de må leje Lilleskolen, da Vibehus nu er
udelukket.
Vi i Dansk Folkeparti
har intet imod at udleje
Lilleskolen i 2 år, så Skolen ved Havet kan starte i
skoleåret 17/18, og få ro til
at finde en permanent ord-

09.30: Kregme kirke: Babysalmesang
10.00-16.00: Paraplyen, Frederiksværk: Kreative fredage
12.30-16.00: Paraplyen: Whist
20.00: Gjethuset, Frederiksværk: Burhan G Showtime

ning for dem.
Offentlige skoler: Hundested Skole har 811 elever,
Frederiksværk Skole har
1.034 elever og Arresøskole har 888 elever, i alt 2.733
elever. Privat skoler: Torup
Lille Skole har 140 elever.
Vinderød Privatskole har
241 elever i 2015/2016, 50
nye i august. Skolen ved
Havet, over 60 elever skrevet op (ikke talt med i samlet elevtal, da den endnu
ikke er ”skole”).
Samlet i alt har Halsnæs
3.114 elever.
Der er sagt og skrevet meget, jeg vil gerne her hen-

åben
10.00-14.00: Industrivej, Hundested: Spejderloppen
Museer
Palæet, Torvet,
Frederiksværk
Åbent tirs-fredag kl.10-14

LØRDAG
10.00: Mellemrummet, Hundested: GoRun, løb eller gå
2,5 km med Halsnæs Løb&Motion
10.00-13.00: Tollerupvej 6,
Melby: Kræmmerkælderen

BIOGRAFER
FREDAG
KOSMORAMA

føre til, at der er indgået et
budget forlig mellem DF
og V. Vi i Dansk Folkeparti
forstår ikke hvorfor Venstre sagde ja til Vinderød
Privatskole og nej til Skolen ved Havet.
Det der sker nu er, at Venstre har mistet et mandat
i Byrådet og har valgt at
hoppe over til Socialdemokraterne i denne skolesag.
Socialdemokratiet vil fjerne økonomien fra vores
faglighedspulje - som Socialdemokratiets Borgmester kandidat og lærer Steffen Jensen udtaler, at hvis
vi fjerner faglighedspuljen

Frederiksværk
16.30: Logan - 2D
19.00: Kærlighed kender ingen grænser
21.05: Mesteren

LØRDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
12.45: LEGO Batman Filmen 2D - dansk tale
14.30: Variana - dansk tale - 2D
16.30: Logan - 2D
19.00: Kærlighed kender
ingen grænser

så bliver det et bedre resultat – det hænger jo ikke
sammen, så her står jeg af.
Lad os se det i et andet
perspektiv. Vi har 3.114
elever og ud af dem er der
”kun” 9 elever som ikke
kan få deres ønskede plads.
Hvis vi lejer Lilleskolen ud
til Skolen ved Havet, kunne
det måske afhjælpe de forældre til disse 9 børn. Hvis
flertallet i byrådet havde
valgt at sige ja, havde disse
omstændigheder ikke været til stede. En vigtig pointe er, at nu står der over 60
elever og 120 forældre som
ikke kan få deres ønske

21.05: Mesteren

UDSTILLINGER
Arresøparken, Frederiksværk: Halsnæstæppet
udstilles
Frederiksværk bibliotek:
Halsnæs Kunstforening
udstiller værker
Kældergalleriet, Torup: Lars
Feilberg, adgang i Brugsens
åbningstid: ma-to 9-17.30,

opfyldt. Er den ene elev vigtigere end den anden elev.
I øvrigt kan kommunen
få en indtægt på leje i 2 år,
Lilleskolen bliver brugt og
står ikke tom.

Gitte Hemmingsen
Medlem af Udvalget for
Skole, Familie og Børn
På vegne af Dansk
Folkeparti Byrådsgruppn

fre 9-19, lørdag 9-14.
Vinderød Kirkegård: Udstilling af gravstensarbejder og
skulpturer.
Ølsted kro: Skulpturpark,
Misja Kristoffer Rasmussen
Ågalleriet, Frederiksværk:
Bjørn Nørgaard, grafiske
værker. 4.-25. marts, torssøn.

