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TORSDAG
10.00: Poppelhuset, Hunde-

sted: Ældresagens cykel-
hold

10.00-19.00: Hundested havn: 
Sandskulpturfestival

12.30: Paraplyen, Frederiks-
værk: Bridge

18.00: Gethuset, Frederiks-
værk: Historie på cykel - af-
tentur til boligkvarterer i 
Frederiksværk

18.00-21.00: Karl-e, Frederiks-
værk: Gerschwin-aften med 
mad og foredrag

19.00: Solhjemsvej, Melby: 
Kaffe med udsigt, Syvhøje

19.00: Lynæs havn: Beha på 
bådværftet

FREDAG
08.00-14.00: Frederiksværk 

stadion: Fodbold for kom-
munens 1.-2. klasser

09.00-12.00: Frederiksværk-
hallen: Seniorbadminton 
ved Senioridræt på Hals-
næs

09.30: Poppelhuset ved Hun-
dested Hallen: Ældresagens 
stavgang for alle

09.30: Gangforeningen Krud-
tuglerne, Syrevej 25, Fre-
deriksværk: Ti kilometers 
stavgang og alm.gang

09.30-11.30: Ølsted IF: Kroket
10.00-19.00: Hundested havn: 

Sandskulpturfestival
11.00-16.00: Syrevej, Frede-

riksværk: V3-udstillingen 
åben

12.30-16.00: Paraplyen: Whist

Museer
Knud Rasmussens Hus, Hun-

dested
Krudtværksmuseet, Frede-

riksværk
Åbent alle dage kl. 11-16, und-

tagen mandag
Palæet, Torvet, Frederiks-

værk
Særudstilling Lokale OL-hel-

te
Åbent tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER

TORSDAG

KOSMORAMA
Frederiksværk
17.30: Find Dory - dansk tale 
19.30: Florence

FREDAG

KOSMORAMA
Frederiksværk
16.15: Find Dory - dansk tale
18.15: Captain Fantastic
20.30: Florence

DRAGER: Festival er 
fast indslag til tor-
vedag gennem 15 år. 

LISELEJE: Det er efterhånden 
en 15-årig tradition at der er 
dragefestival i Liseleje, og 
lørdag er det tid igen samti-
dig med endnu ét af de torve-
markeder, der i år har 25 års 
jubilæum.

Fire dragefl yvere fra 
Tyskland vil lave opvisning 
med deres store drager, hvor 
den ene er ikke mindre end 
21 gange syv meter. Opvis-
nigen styres af Eva og Ralf 
Dietrich, der har været med 
alle årene i Liseleje. 

Udover de store »voksne« 
drager bliver der også mu-
lighed for at børn kan byg-
ge deres egen drage på dra-
geværkstedet, og bagefter 
deltager i konkurrence om 
de fl otteste og bedste resul-
tater.

Vejrudsigten tegner rig-
tig godt de kommende dage, 
men i Liseleje håber man 

også på lidt vind på lørdag, 
så dragerne kommer til de-
res rette. Og man venter 
stort rykind af publikum.

- Hele p-pladsen plejer at 
være fyldt, vi har vel været 
oppe på 5-6000 besøgende, 
men forventer at der på lør-
dag kommer et sted med 
1000 og 3000, siger forman-
den for erhvervsforeningen 
Søren Reinholdt Hansen.

Både dragefestival og tor-
vemarked vil være igang 
kl.10-16, og udover de faste 
stadeholdere på markedet 
bliver der mulighed for at 
børnene kan få en gratis 
standplads på stranden og 
sælge legetøj og andet ved et 
ekstra børnekræmmermar-
ked.

Er man forhindret i at 
komme til Liseleje på lør-
dag, kan de tyske drage-
teams opleves om søndagen, 
hvor der er dragefestival i 
Ølstykke.  

njl

Liseleje håber 
på god vind

Dragegruppen Think Big deltog i 2011 med en 20 m høj Byggemand 
Bob ved dragefestivalen i Liseleje.                                 Foto: Thomas Arnbo 

FREDERIKSVÆRK: 13 for-
eninger er tilmeldt til Fre-
deriksværk Handelstands-
forenings initiativ »For-
eningernes dag«, der holdes 
på lørdag 27. august i tids-
rummet 9.30-14.00.

- Det er lidt færre end sid-
ste år, måske fordi det også 
snart er Sundhedsuge, hvor 
mange foreninger er med, 
men det er positivt at en ræk-
ke forskellige foreninger 
deltager, ikke kun sports-
klubber, men også historie, 

musik og politiske partier, 
og derved favner vi bredere, 
siger tovholder for initiati-
vet Anne Thillemann fra 
Blomstercaféen.

Blandt sportsaktivteterne 
i år bliver også kano og ka-
jak i kanalen, og de deltagen-
de foreninger spreder ellers 
deres aktiviteter over hele 
Nørregade.

- Det bliver en super hyg-
gelig dag. Det er fi nt at for-
eningerne bruger gågaden 
til at præsentere sig selv, og 

samtidig giver det et andet 
og styrket samspil mellem 
forreninger og foreninger 
end når det handler om 
sponsorgaver, siger Anne 
Thillemann.

Blandt lørdagens for-
eninger er også Foreningen 
karl-e, der har hjemsted i 
Nørregade. Man vil også 
benytte lejligheden til at in-
formere om hvad karl-e er 
og hvad det vil sige at være 
frivillig i karl-e.

njl  

Foreninger i gågaden 
Bokseklubben var blandt de foreninger, der deltog sidste år på Foreningernes Dag.             Foto: N.J.Larsen

FREDERIKSVÆRK: Forfatteren Hans Hansen gæster i aften 
torsdag  karl-e i Nørregade, Frederiksværk, med et potpour-
ri af ord og musik om Gerschwin-brødrene.

George Gershwins nærmest mozartske talent rakte til 
stort set alle genrer, og hans bror Ira gjorde ham kunsten 
efter i sin ækvilibristiske brug af sproget. Fortællingen om 
de to succesombruste kunstnere fra 1920’ernes og 30’ernes 
Broadway er også en vigtig brik i den store fortælling om 
den amerikanske musikhistorie, hedder det i oplægget til 
arrangementet, der starter med spisning kl. 18, mens fore-
draget begynder ca. kl. 19.30. Tilmelding til spisning er nød-
vendigt på forhånd.

Om Gerschwin-brødrene i karl-e

PRIVATSKOLE: 
»Skolen ved Havet« 
inviterer til oriente-
ringsmøde i oktober. 

HUNDESTED: Initativgrup-
pen til en ny privatskole i 
Hundested har nu sendt an-
søgning til Undervisnings-
ministeriet og overført de-
positum på 20.000 kr. Det er 
sket indenfor fristen den 15. 
august, således at man har 
mulighed for at blive god-
kendt til skolestart i august 
2017.

Samtidig er der sat en 
dato for et informationsmø-
de, hvor man vil orientere 
nærmere om planerne for 
»Skolen ved Havet«, som 
man kalder projektet. Mødet 
vil blive holdt onsdag den 5. 
oktober. Mødested er endnu 
ikke fastlagt.

»I fredags var vi til et me-
get givende møde i Privat-
skoleforeningen, hvor vi fi k 
en masse gode råd og tips 
med på vejen. Det har bl.a. 
medført at vores procesplan 
nu er opdateret, bl.a. med 
dato på vores første, og for 
os, meget spændende infor-
mationsmøde. Udover det, 
knokler vi videre med øko-
nomi, lokaler samt nedsæt-
telse af arbejdsgruppe,« ly-
der den seneste opdatering 
på Facebook fra initiativta-
gerne.

I starten af august mødtes 
man på rådhuset i Frede-
riksværk med borgmester 
Steen Hasselriis (V), direk-
tør Lisbeth Rindom og chef 
for koncernsekretariatet Pe-
ter Aslund.

- Vi havde et yderst beha-
geligt møde. De var meget 
lydhøre og imødekommen-
de. Vi drøftede forskellige 
scenarier for overtagelse af 
dele af Storebjerg. oplyser 
initiativgruppen til Frede-
riksborg Amts  Avis.

Storebjerg i spil
Fra start er Storebjerg-sko-
len blevet nævnt som mulig 
adresse for den måske kom-
mende privatskole, da ma-
triklen bliver ledig til som-
mer, hvor Hundested Skole 
samles på Lerbjerg-matrik-
len. Da Vinderød Skole luk-
kede for at blive fl yttet til 
Frederiksværk Skole Eng-
have solgte Halsnæs Kom-
mune efterfølgende skole-
bygningerne til gruppen 
bag oprettelsen af Vinderød 
Privatskole, som åbnede i 
august 2015.

I følge køreplanen for 
»Skolen ved Havet« vil man i 
januar påbegynde indskriv-
ning af børn til skolen og op-
kræve et gebyr fra forældre-
ne. 1. februar skal man beta-
le anden del af depositum til 
Undervisningsministeriet 
på 10.000 kr. og vedtægter-

ne for skolen skal sendes til 
godkendelse. 

Herefter skal man igang 
med at ansætte personale 
og senest 1. juni skal man 
kunne meddele ministeriet 
hvem der er skolens leder, 
hvilke klassetrin der un-
dervises i, hvor skolen har 
adresse og hvilke lokaler 
man råder over, ligesom der 
skal være sammensat en be-
styrelse.

Tredje private
Hvis »Skolen ved Havet« bli-
ver en realitet vil det blive 
den tredje privatskole i Hals-
næs Kommune. Halsnæs 
Lilleskole i Torup har ca. 120 
elever, mens Vinderød Pri-
vatskole tæller 238. 

Kommunens tre kommu-
nale folkeskoler har tilsam-
men 2.750 elever. Hundested 
Skole har 821, Arresø Skole 
886 - fordelt på Magleblik 
og Ølsted - mens Frederiks-
værk Skole - Enghave og 
Melby - har 1043 elever. Der-
til kommer kommunens 10. 
klassecenter »Tieren«, der 
sidste år havde omkring 60 
elever.

Halsnæs får næste skole-
år også en efterskole i form 
af New Nordic Youth - efter-
skolen for iværksættere - der 
har købt Toruplund.

njl

Ny privatskole har 
sendt ansøgning


