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TID OG STED
ONSDAG
10.00-14.00: Paraplyen, Frederiksværk: Keramik i tre
dage

10.30-12.00: Paraplyen, Frederiksværk: Ældresagens
IT-Café

SEK TION 2

SKOLE: Vibehus Børnehave, som »Skolen
ved Havet« vil købe,
anbefales til boligformål.

BIOGRAFER
ONSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
16.30: Variana - dansk tale
18.30: Alle for tre
20.15: Silence

TORSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
15.30: FAr til fire - På Toppen
17.15: LEGO BAtman Filmen 2s - dansk tale
19.00: Alle for tre
20.45: Fifty Shades - I Mørket

ONSDAG 08. FEBRUAR 2017

HUNDESTED: »Oplagt projektejendom - ideel til boligformål.«
Sådan præsenterer Place2live Erhverv i en annonce
i Frederiksborg Amts Avis
tirsdag den tidligere børnehave på Vibehusvej i Hundested, som initiativgruppen
til privatskolen »Skolen ved
Havet« ønsker at købe af
Halsnæs Kommune.
Efter reglerne skal ejendommen sættes i udbud før
en handel kan gennemføres,
og det skal nu vise sig om andre end »Skolen ved Havet«
vil byde på de 547 kvadratmeter på Vibehusvej 1. Tæt
ved REMA 1000, Vibehus
Trinbræt og vejen mod Frederiksværk, men længere

ker at anvende eksisterende
bygninger til indskolingen
og opsætte pavilloner til de
ældre elever.
Initiativgruppen har afleveret sin plan for ejendommen til Halsnæs Kommune,
og for nylig kunne man melde at over 80 elever er skrevet op til at starte på skolen,
hvorved det økonomiske
grundlag for skolestart til
august skulle være på plads.
Der er frist til 17. februar på
at indbetale et tilmeldingsgebyr på 500 kr.

Tidligere ja og nej

Vibehus Børnehave er nu sat officielt i udbud med frist til 24. februar. Det skal vise sig, om andre end »Skole ved Havet« vil byde på ejendommen.
Foto: Niels J. Larsen
væk fra havet end Storebjergskolen, som stod øverst
på privatskolegruppens ønskeliste.

TORSDAG

Museer
Palæet, Torvet, Frederiksværk
Åbent tirs-fredag kl.10-14

■

Privatskole kan få konkurrence

13.00-17.00: Karl-e, Frederiksværk: Samtalecafé - på
tværs af nationalitet
16.30-21.00: Poppelhuset, Hundested: Linedance
18.30: Sognegården, Frederiksværk: Offentligt menighedsrådsmøde
19.00: Karl-e, Frederiksværk:
Strikkeworkshop
20.00: Gjethuset, Frederiksværk: Den Nøgne Sandhed

10.00-14.00: Paraplyen, Frederiksværk: Keramik i tre
dage
13.30: Paraplyen, Frederiksværk: Blinde og svagtseende mødes
14.00-16.00: Rytterskolen,
Ølsted: Gadepræsten Liane
Zimsen Damsbo
14.30-16.30: Skjoldborg, Frederiksværk: Lungecafé med
Ida Corina Jahn
15.30-21.00: Poppelhuset, Hundested: Linedance
17.00: Frederiksværk kirke:
Start på litteraturkreds
17.00: Frederiksværk bibliotek: Børneyoga
19.00: Gubben, Hundested:
Lars Kanit i Syng Dig Glad
19.00-21.30: Karl-e, Frederiksværk: Jørn Henrik Olsen
om ensomhed

Frederiksborg Amts Avis

Annoncen der anbefaler tidligere børnehave til boligformål.

Der er sat en budfrist allerede til fredag 24. februar,
og borgmester Steen Hasselriis (V) har i Frederiksborg
Amts Avis givet udtryk for,
at man kan træffe en afgørelse tidligere end når byrådet mødes næste gang den
28. marts, hvis det ønskes
fra initiativgruppen til privatskolen.
Vibehusvej 1 er tidligere
børneinstitution, og i annoncen fremhæves »gode
solide bygninger med store
vinduespartier« og som lyse
og rummelige kvadratmeter
med »lækre fyldige fællesrum«, ligesom der er et stort
kælderrum med »vældige
disponible lokaler«.
Dertil
kommer
ikke
mindst en beliggenhed »lige

Harpe
og sax
i Lynæs
LYNÆS: Så er der koncert
med harpe og saxofon. Det
er søndag den 12. februar kl.
15.00 i Lynæs kirke. Duoen,
som spiller, har et omfattende repertoire og byder på
blandt andet en del fransk
musik.
Harpenisten Joost Schelling er født i Holland, men
opvokset i Danmark. Som
18-årig blev han i 1973 optaget på Vestjysk Musikkonservatorium med harpe
som hovedfag og afsluttede
med diplomeksamen i 1981
og med supplerede studieophold i England.
Harpenisten Joost ertravlt
beskæftiget i de danske, norske og svenske symfoniorkestre. I årene fra 94-98 fungerede han som soloharpenist
i Aalborg Symfoniorkester
og er p.t. fast tilknyttet Aarhus Symfoniorkester. Der
er sideløbende med arbejdet

ud til de dejligste grønne
områder.«
Det skal nu vise sig om de
fine ejendomsmægler-vendinger kan lokke andre investorer på boligområdet til,
således at Skolen ved Havet
risikerer at blive budt over
og miste muligheden for at
åbne skolen her. Sker det,
vil det blive svært at finde en
anden adresse inden skolestart i august.

Over 80 tilmeldt
Af annoncen fremgår det
videre at købstilbud skal
være skriftlige og angive et
fast beløb, ligesom man skal
oplyse købers fremtidige anvendelse af ejendommen og
vedlægge et skitseprojekt.
»Skolen ved Havet« påtæn-

Bag initiativet til Skolen ved
Havet står en gruppe lærere på Frederiksværk Skole
Melby og planen om en ny
privatskole er opstået i sammenhæng med at Hundested
Skole efter sommerferien
samles på Lerbjerg-matriklen. Halsnæs Kommune
har afvist at sælge dele af
Storebjerg-matriklen til privatskole, man man ønsker
at anvende arealet til boligformål og man frygter at en
privatskole her vil blive en
for stor konkurrent til Hundested Skole.
Tidligere har Halsnæs
Kommune solgt Vinderød
skole til privatskole for et
beløb på tre mio. kr., mens
man afviste det bud som efterskolen New Nordic Youth
kom med på Kregme Skole.
Iværksætterefterskolen åbner nu i stedet på Toruplund
til sommer, hvis man når det
nødvendige antal elever.

njl

Forfatterbesøg
om ensomhed

Kasper Hemmer Pihl spiller saxofon og Joost Schelling harpe ved
koncerten i Lyunæs kirke på søndag.
som orkestermusiker blevet
tid til en lang række solokoncerter, kammermusik,
koncerter med kor etc.
Kasper Hemmer Pihl er
uddannet klassisk saxofonist fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus
med diplomeksamen i 1998,
og har siden især markeret
sig som en aktiv kammer-

musiker med bl.a Jutlandia Saxofonkvartet, med
hvilken han har turneret
i skandinavien, Tyskland,
England og Japan samt indspillet flere CD’er.
Der er gratis adgang og
kirkebil for sognets beboere.

FREDERIKSVÆRK: En noget
anderledes aktivitet finder
vej til Karl-e, når forfatteren
Jørn Henrik Olsen giver et
spændende oplæg om temaet
»Ensomhed«. Det sker torsdag 9. februar kl. 19.00-21.30.
Oplægget er tænkt som en
indledning til en debat med
caféens gæster.
Jørn Henrik Olsen har
mange strenge at spille på i
forhold til de dybe eksistentielle spørgsmål, som han
har forsket i henover mange år. Det gælder også livets
smertepunkter. I en stor del
af landet er han en kendt
foredragsholder. Senest har
han udgivet bogen ‘Den blå
ild: Ensomhedens længsel
og skønhedens smerte’, der
blandt andet rummer essays
om ensomhed, kedsomhed
og langsomhed.
Ensomhed er en god ting hvis man ikke havde sig selv
at trækkes med, siger humoristen Storm P. De fleste
mennesker kender dog til
alvorssiden af ensomhedsfø-

lelser. Ensomhed kan være
et godt sted at besøge. Men
sandt er det også, at ensomhed ofte opleves som et trist
sted at slå sig ned.
Jørn Henrik Olsen er ikke
i tvivl om, at vi mennesker i
den grad behøver andre, og
at en vigtig del af dette behov
er at behøves af andre. Han
glæder sig til at dele ud af
indsigter om ensomhedens
udfordrende problem og til
diskussionen herom. Formidlingen vil denne aften
vil være iklædt humor og
krydret med overraskende,
skæve perspektiver.
Karl-e lukker således op
til fordybelse og indsigt
denne aften. Oplægsholderen glæder sig til at møde
de forhåbentlig mange interesserede, som vil være med
til at debatere ensomhedens
problem og udfordring. Alle
interesserede er meget velkomne! Der kræves ikke
forhåndstilmelding. Arrangementet er gratis.

