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TID OG STED
LØRDAG

10.00: Mellemrummet, Hundested: GoRun, løb eller gå
2,5 km med Halsnæs Løb&Motion
10.00-13.00: Tollerupvej 6, Melby: Kræmmerkælder
10.00-19.00: Kajgaden 7, Hundested: Hundested Sandskulptur Festival
10.00-14.00: Gjethustorvet,
Frederiksværk: Torvemarked
11.15: Økobyen Torup: Rundvisning i Økosamfundet
Dyssekilde
14.00: Arresødal: Frederikke
sejler på Arresø
14.00-16.00: Halsnæs Bryghus,
Hundested: Glad Jazz
15.00 og 19.00: Hundested
Kino: Hundestedrevyen
15.30.: Frederiksværk stadion: Fodbold, Serie 1: FFKLSF

SØNDAG

09.00-11.00: Julemærkehjemmet Kildemose, Ølsted: KIldemosevandring
09.30: Poppelhuset ved Hundested Hallen: Ældresagens
stavgang for alle
09.30-11.30: Ølsted IF: Kroketklubben træner
10.00-19.00: Kajgaden 7, Hundested: Hundested Sandskulptur Festival
10.30: Frikirken Salem, Frederiksværk: Byens Bedste
Børnekirke
14.00: Arresødal: Frederikke
sejler på Arresø
14.00: Ågalleriet, Frederiksværk: Kulturcafé
15.00 og 19.00: Hundested
Kino: Hundestedrevyen
20.00: Kunstgræsbanen, Frederiksværk: Voksenfodbold
Museer
Knud Rasmussens Hus, Hundested.
Åbent alle dage, undtagen
mandag kl.11-16. Onsdag
kl. 11-20
Palæet, Torvet, Frederiksværk, tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER
LØRDAG OG SØNDAG
KOSMORAMA,

Frederiksværk
13.00: Mesterdetektiven Sherlock Gnomes
14.45 og 19.30: Solo: A Star
Wars Story
17.15: Deadpool 2
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Skolen ved
Havet vil
bygge ud
BYGGEPLANER:
Skolen ved Havet
ønsker mere plads
til stigende elevtal.

LYNÆS: Skolen ved Havet
melder nu klar til næste
etape af skolens udvikling
på Lyngbakken 16 i Lynæs.
Arkitekttegningerne hænger på lærerværelset, og
skoleleder Charlotte Hertel
Kristiansen glæder sig til at
få en spade i jorden.
Skolen ved Havet åbnede som Halsnæs’ suverænt
mindste skole i august 2017
i den nedlagte Lynæs Børnehave, der var blevet renovereret og ombygget fra
børnehave- til skoleformål
på rekordtid.
I det igangværende skoleår har udviklingen på skolen været så positiv, at de
fysiske rammer begynder at
være en begrænsning.
- Skolen ved Havet har
fået en drømmestart her
på Halsnæs. Der er god tilvækst af elever, hverdagen

»

Skolen ved Havet
har fået en drømmestart
her på Halsnæs.
Charlotte Hertel Kristiansen

på skolen er rigtig god, og
lokalsamfundet har lige fra
den spæde start bakket os
enormt meget op. Vi oplever
stadig denne opbakning,
når vi beder om hjælp til det
ene eller det andet, fortæller
skoleleder Charlotte Hertel
Kristiansen.
Da Skolen ved Havet åbnede, var det med 45 elever
fordelt på otte klassetrin
ombord. Nu rummer de otte
klassetrin godt 60 elever, og
der kommer en ny klasse til
efter sommerferien, hvor
en ny 0. klasse begynder, og

Skolen ved Havet ønsker at bygge ud over skråningen, hvor man nu har en terrasse.
skolens ældste klasse bliver
8. klasse.
- Vi er glade for at kunne
dække et efterhånden stort
behov i kommunen i godt
samarbejde med Halsnæs
Kommune, siger Charlotte
Hertel Kristiansen.

Bygger mod syd

Tilvæksten af elever giver
behov for en udbygning.
- Vi har skitseret en naturlig udbygning på skolens nuværende rammer mod syd.
Grundens kuperede terræn
giver de optimale muligheder for at skaffe de kvadratmeter, skolen skal bruge til
udvidelse, siger arkitekt og
bygherrerådgiver Anders
Skak.
Byggeriet vil holde sig indenfor de rammer, der er be-

skrevet i kommuneplanen
med en byggehøjde på max.
8,5 meter, og planen for stueetagen i tilbygningen ligger
fire meter lavere end det omkringliggende terræn, så det
ikke vil være til gene for de
omkringliggende naboer.
Et forslag til lokalplan, der
skal skabe basis for udbygningen af skolen, vil blive
forelagt Udvalget for Miljø
og Plan på juni-mødet. Hvornår byggeriet kan starte, er
endnu for tidligt at sige.
- Det er et stort puslespil,
der skal gå op, men skoleleder, skolens bestyrelse og
vores gode udlejer og arkitekt arbejder på løsningen
hver eneste dag. Vi skal have
finansiering og myndighedsbehandling og en masse andre praktiske ting til at

Foto: N.J. Larsen

gå op i en højere enhed, siger
skolens bestyrelsesformand
Søren M. Jensen.
Tilbygningen skal anvendes til nye klasselokaler.
Den kommer til at ligge i forbindelse med den nuværende terrasse ud mod den sydvendte skråning, hvor der i
dag går en trappe ned.
- Vi er lidt pressede, og vi
kan godt bruge mere plads
til børnene, kontaterer Søren M. Jensen.
Skolen ved Havet har elever fra et stort geografisk
område, der dækker blandt
andet Hundested, Melby,
Frederiksværk og Helsinge.
Skolen ved Havet er en selvejende institution med et par
private investorer bag sig.
En investor er lokal og en
har base i København.
njl

To biler i sø trækkes op på mandag
BIL I SØ: Elever på
Magleblikskolen fik
en ganske anderledes fysikundervisning i sidste uge.
FREDERIKSVÆRK: - Det var
en spændende dag, en meget
anderledes skoledag, siger
lærer på Arresø Skole Thomas Milan om torsdagen før
pinse, hvor nogle af hans elever i udskolingen fik øje på
to bilvrag i den lille sø ved
Snogebroen nær skolen.
Taget på den ene bil, en
Opel Ascona, stak op over
vandet efter at søen i den
seneste lange periode uden
regn er tørret meget ud.
Thomas Milan fik fat i noget
tov, og med besvær fik man
fastgjort det til bilen ude i
søen.
- Der var 30-40 elever, som
hjalp med at trække, vi fik
vendt bilen, men da vi kunne
se, at der var nummerplade på, valgte vi at stoppe og
ringede til politiet, fortæller
Thomas Milan.
Han har nu fastgjort tovet til et træ for at undgå,
at den glider ned i vandet
igen. Thomas Milan gætter
på, at bilen ligger på cirka

to meter vand, mens selve
søen er op til fire meter dyb.
Han bekræfter samtidig, at
der ligger en bil mere i den
anden ende af søen under
vandoverfladen.
- De store drenge siger, at
det er en Mercedes. Det er
en mystisk sag. Man mener,
at bilerne har ligget i søen et
par år, der går rygter om, at
nogen har forsøgt at køre på
søen, mens der var is på, og
de så er røget i.

Op på mandag

Nordsjællands Politi kunne
fredag ikke oplyse nærmere om fundet af de to biler.
Meldingen er, at man i første omgang ikke har kunne
finde den fundne nummerplade i registret, således at
man ingen idé har om, hvem
der på et tidspunkt har ejet
bilen.
Sagen er nu overdraget til
Halsnæs Kommune.
- Bilerne bliver trukket op
af søen på mandag. Det bliver Falck A/S, der står for
det, oplyser Henrik Hedegård Pedersen, leder af Natur og Vej i Halsnæs Kommune.
Han har selv været forbi
søen og besigtiget den mystiske sag.

Det blev en anderledes fysiktime for udskolingseleverne, da de baksede med vraget af en Opel Ascona i
søen bag Arresø Skole Magleblik.
Foto: Niels J. Larsen
- Der går en masse rygter
om det, men jeg kan kun forholde mig til, at der ligger to
biler i søen, og dem skal vi
have op, siger han.

Sø fra istiden

Thomas Milan er blandt
andet fysiklærer på Arresø
Skole Magleblik og arbejdet
med bilen i søen blev en anderledes fysikundervisning,

hvor man fik prøvet meget
fra undervisningslokalet.
Når den lille sø, der har
forskellige navne som Krebsesøen og Smørhullet, er
så dyb, skyldes det i følge
Thomas Milan, at det er et
såkaldt dødishul, der er opstået i istiden ved at en stor
isklump har trykket sig ned
og er smeltet.
For nogle år siden etable-

rede Halsnæs Kommune en
gangbro over en del af søen,
således at den i endnu højere grad kunne bruges i forbindelse med undervisningen. På det tidspunkt anede
man intet om de to biler, der
er dukket op, da vandspejlet i søen er lavere nu end i
mands minde.
njl

