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MANDAG 
07.00: Gubben, Hundested: 1. 

maj-morgemøde, Socialde-
mokratiet

09.30: Hundested, Poppelhu-
set: Stavgang for alle (Arr.: 
Ældresagen). 

10.00: P-pladsen i den økologi-
ske by, Torup. Stavgang for 
alle (Arr.: Ældresagen). 

10.00-16.00: Paraplyen, Fre-
deriksværk: Kreative man-
dage.

11.15: Torup: Rundvisning i 
Økosamfundet Dyssekilde

13.00-15.30: Paraplyen, Frede-
riksværk: Computerværk-
sted.

14.00: Skjoldborgparken, Fre-
deriksværk: 1. maj

15.00: Paraplyen, Frederiks-
værk: Øl-foredrag med 
øl-smagning

15.30: Ølsted, klubhuset: Øl-
sted IF’s stavgang.

19.00: Karl-e, Frederiksværk: 
The Beatles, musikalsk 
foredrag

TIRSDAG
09.30: Poppelhuset ved Hun-

dested Hallen: Ældresagens 
stavgang for alle. 

09.30: Syrevej 25, Frederiks-
værk: Krudtuglernes stav-
gang og alm. gang, fem og 
ti km.

10.00: Paraplyen, Frederiks-
værk: Orientering for nye 
brugere

10.00-14.00: Paraplyen, Fre-
deriksværk: Keramik i tre 
dage

12.30-16.30: Ølsted IF: Krocket
14.00: Paraplyen, Frederiks-

værk: Tirsdagskaffe.
14.00-21.00: Poppelhuset, Hun-

dested: Folkedans, børn og 
voksne

19.30: Støbeskeen, Frederiks-
værk: Min kone spøger

BIOGRAFER

MANDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
19.30: Du forsvinder

TIRSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
10.00 : Frantz
19.30: Du forsvinder

FREDERIKSVÆRK: Natur og 
Vejs materielgård på Sy-
revej i Frederiksværk har 
mellem fredag og lørdag 
haft ubudne gæster. Det op-
lyser Nordsjællands Politi.

Lørdag klokken 16.56 blev 
politiet tilkaldt til materiel-
gården, som er ejet af Hals-
næs Kommune, efter man 
havde konstateret, at der var 
blevet begået indbrud.

 Ukendte gerningsmænd 
havde således knust et tag-
vindue og fra kantinen på 
førstesal stjålet cirka 40 
designerstole. Stolene var 
designet af Nanna Ditzel og 
hedder »Trinidad«. 

- Hvis der er nogen, der har 
set nogle Nanna Ditzel stole 
til salg, er vi interesserede 
i at vide det, lyder det Søren 
Bjørnestad, vagtchef i Nord-
sjællands Politi. 

Indbruddet er sket fra fre-
dag klokken 14.30 til lørdag 
klokken 16.00.

40 designerstole 
stjålet fra kom-
munal kantine

FREDERIKSVÆRK: En 40-årig 
kvinde fra Hillerød blev nat-
ten til lørdag klokken 01.18 
anholdt og sigtet for besid-
delse af euforiserende stof-
fer på en beværtning i Fre-
deriksværk. 

Nordsjællands Politi var 
rutinemæssigt på besøg på 
stedet for at kontrollere, at 
alt var, som det skulle være. 
På herretoilettet traf be-
tjentene en kvinde, der stod 
og viftede med en pose med 
hvidt pulver. 

Det viste sig at være am-
fetamin, og kvinden blev 
afhørt, anholdt og sigtet for 
forholdet.

Kvinde med 
amfetamin-pose

FREDERIKSVÆRK: Klog er no-
get man øver sig på!

Sådan lyder overskriften 
på et foredrag med Sofi e 
Münster, der giver ny og in-
spirerende viden om, hvor-
dan du som forældre kan 
ruste dit barn til succes både 
fagligt og socialt.

»Vi ønsker alle det bedste 
for vores børn. Vi drømmer 
om, at de får succes, både i 
skolen og videre i livet. Men 
mange af os oplever også, at 
det kan være svært, når vo-
res børn møder modgang, og 
ofte er vi i tvivl om, hvad der 
er det rigtige at gøre,« hed-
der det i oplægget fra Hals-
næs Bibliotekerne.

Foredraget holdes på Fre-
deriksværk Bibliotek ons-
dag 3. maj kl. 19.00. Billetter 
til foredraget indløses via 
bibliotekernes hjemmeside.

Inspiration til 
forældre om 
at ruste børn 
til succés

NY SKOLE: Skolen 
ved Havet holdt 
åbent hus for foræl-
dre og børn i Lynæs.

HUNDESTED: Jo, man kan 
faktisk se havet - eller ret-
tere fjorden - fra Skolen ved 
Havet!

Det kunne de besøgende 
konstatere, da der søndag 
formiddag var åbent hus 
i den kommende privat-
skole, der har lejet sig ind i 
den tidligere børnehave på 
adressen Lyngbakken 16 i 
Lynæs. Måske børnene skal 
stå lidt på tæer for at se van-
det, men går man lidt uden-
for matriklen og kigger ned 
add bakken bliver udsigten 
staks bedre.

Mens de voksne hørte om 
planerne for skolen i et tæt-
pakket lokale, hyggede Lau-
ra på ni, Mille på 12 og Anna 
på 13 sig med kager og safte-
vand, og de glæder sig alle 
tre til at starte på den ny sko-
le efter sommerferien.

Tak til borgmester
Ved informationsmødet for 
de fremmødte fortalte be-
styrelsesformand Søren M. 
Jensen nyt om de aktuelle 
planer og præsenterede be-
styrelse, initiativgruppe og 
forældregruppe bag projek-
tet. Samtidig takkede han 
ejeren af bygningen, som 
erhvervede den for nylig og 
har valgt at leje den ud til 
skolen, og borgmester Steen 
Hasselriis (V), der har hjul-
pet med at bære projektet 
igennem - selv om folkene 
bag projektet fra start havde 
ønsket en anden adresse.

Først i den forgangne uge 
har man fået adgang til 
Lyngbakken 16, men der er 

allerede gjort en del tanker 
om indretningen og anven-
delse af de forskellige loka-
ler, som de fremmødte på 
åbent hus-dagen kunne se, 
dels med opslag udenfor de 
enkelte rum og dels på ha-
stigt udarbejdede tegninger.

Samtidig var der informa-
tioner om skolens værdier 
og muligheder. Som der stod 
på en seddel har man bl.a. 
egen kælkebakke! 

Tryghed i højsædet
- Det er vigtigt at børnene 
lærer sig meget som muligt 
og at de forlader skolen som 
hele mennesker, der har lyst 
til at være en del af samfun-
det. Som forældre har I en 
kanonvigtig rolle i projek-
tet. I er forbilleder for jeres 
børn, sagde Søren M. Jensen 
og fremhævede at tre ting 
var vigtige for Skolen ved 
Havet: tryghed, tryghed og 
tryghed.

Det vigtigste spørgsmål 
for forældrene, hvem der 
skal undervise deres børn, 
kunne Søren M. Jensen ikke 
svare på. Men han bemær-
kede, at initiativgruppen 
primært består af lærere, 
som har den faglige bag-
grund og kender værdier og 
grundtanker.

De er i dag er ansat et andet 
sted, og han kunne derfor 
ikke komme det nærmere, 
som det lød underforstået.

Ca. 60 elever
B e s t y r e l s e s fo r m a n d e n 
nævnte også en række af de 
punkter og værdier, hvor 
Skolen ved Havet ved adskil-
le sig fra andre i form af bl.a. 
kortere skoledag, holdning 
til lektier og faste morgen-
samlinger, og han opfordre-
de de fremmødte til at spre-
de budskabet om skolen.

Indskrivning af et barn 
koster 5.00 kr. i depositum. 

Betalingen skal falde i løbet 
af maj. Forældre som lige n u 
er i tivlv om deres børn skal 
starte i 0. klasse på privat-
skolen eller på Hundested 
skole blev lovet en nærmere 
afklaring inden den 30. maj. 

Lige nu er omkring 60 ele-
ver skrevet op til at starte på 
Skolen ved Havet efter som-
merferien, og dette tal har 
været sat som et minimum, 
men det blev oplyst at man 
kunne klare sig med lidt 
færre nu hvor der i første 
omgang ikke skal investeres 
i ekstra pavilloner og tilbyg-
ning.

 Da man har givet afslag 
på dette, slipper man for at 
der skal udarbejdes en lokal-
plan før en skole på adressen 
kan godkendes. Det ville i gi-
vet fald have betydet at Sko-
len ved Havet først kunne 
åbne i august 2018.

njl

Privatskole åbnede dørene
Der blev hygget på terrasen, da Skolen ved Havet viste lokalerne frem i den tidligere børnehave på adressen Lyngbakken 16 i Lynæs.  Herfra 
kan  man faktisk se havet, eller rettere fj orden.                                                                                                                                                                                           Fotos: Niels J. Larsen

Laura på ni år, Anna på 13 år og Mille på 12 år glæder sig til at starte på Skolen ved Havet. 


