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ONSDAG
10.00-12.00: Paraplyen, Fre-

deriksværk: Ældresagens 
IT-Café

13.00-17.00: Karl-e, Frede-
riksværk: Samtalecafé - på 
tværs af nationalitet

15.00-16.00: Paraplyen, 
Frederiksværk: Start 
Body-SDS-grundtrænings-
hold

16.30-21.00: Poppelhuset, Hun-
dested: Linedance

19.00-22.00: Karl-e: Strik-
ke-nørklecafé

19.00: Torup Sogns sognegård: 
Menighedsrådsmøde

19.30-21.00: Karl-e, Frederiks-
værk: Karl-e’s musicalkor

19.30: Strandgården, Hunde-
sted: Debat om kristendom

TORSDAG
10.00: Poppelhuset, Hunde-

sted: Ældresagens cykel-
hold

12.30: Paraplyen, Frederiks-
værk: Bridge

15.30-21.00: Poppelhuset, Hun-
dested: Linedance

19.00: Gubben, Hundested: 
Anders Brandt i »Syng dig 
glad«

Museer
Knud Rasmussens Hus, Hun-

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

tagen mandag
Palæet, Frederiksværk: Lo-

kale OL-helte
Tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER

ONSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
16.00: Swinger
17.45: Bridgit Jones’ Baby
20.00: Klassefesten 3 - Dåben

TORSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
17.30: Swinger
19.20: Snowden

PENGE: Frivilligt 
socialt arbejde - fra 
grønlandsk forening 
til Kræftens Bekæm-
pelse - er kørt i stil-
ling til støtte. 

HALSNÆS: Fem foreninger 
ser ud til at få en tidlig ju-
legave fra Halsnæs Kom-
mune. Hvert år bevilger 
Udvalget for Sundhed og 
Kultur midler fra Puljen til 
frivilligt socialt arbejde. Be-
villingerne falder i to run-
der - april og september, og 
i anden runde er indkommet 
seks ansøgninger. Fem af 
dem får tomlen op af kom-
munen administration, som 
anbefaler, at udvalget for 

sundhed og kultur på deres 
møde den 29. september god-
kender, at projekterne får 
tilført midler. 

De har ansøgt
Flest penge, 25.800 kroner, 
ser ud til at tilfalde Kræf-
tens Bekæmpelse, Halsnæs 
Lokalafdeling, som vil bru-
ge pengene til tre arrange-
menter: et foredrag den 15. 
marts 2017 med sognepræst 
Kathrine Lilleør om sorg 
og bearbejdning, en tema-
aften den 16. november med 
oplæg fra professor Nina 
Rottmann om kræft som en 
fælles udfordring og et åbent 
hus-arramgement om bryst-
kræft, hvor der skal bruges 
penge til oplysende materi-
ale om behandling og fore-

byggelse. 
Natteravnene har ansøgt 

om 20.000 kroner til arran-
gementer og aktiviteter med 
ungdomsklubben, som skal 
udbrede kendskabet til Nat-
teravnene. 

Bisiddergruppen Nord-
sjælland står til at modta-
ge 15.000 kroner. Gruppen 
består af lokale frivillige, 
indtil videre tre i Halsnæs, 
som i rollen som bisidder 
hjælper borgere til møder 
med off entlige personer ud 
fra motto’et »fi re øre hører 
bedre end to«.

Slutteligt har SIND, Hals-
næs Lokalafdeling ansøgt 
om 11.000 kroner til at holde 
Søndags Cafe på Skjoldborg 
for psykisk sårbare, mens 
foreningen Kalaaliaraq, 

som har til formål at for-
midle grønlandsk kultur 
og være forsamlings- og til-
holdsted for grønlændere og 
andre, som har interesse for 
grønlandskultur, har søgt 
om 4.200 kroner til at få med-
lemmerne med til »Grøn-
land i Tivoli«. 

Et projekt bør i følge admi-
nistrationen droppes. Det 
drejer sig om Ældre Sagens 
Frederiksværk Afdeling, 
der har søgt om 20.000 kro-
ner. Afslaget bør i følge ud-
valgets dagsorden gives, da 
»foreningen har formue og 
har fået tilskud ved den 1. 
runde i 2016«
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Fem foreninger i spil til tilskud
FAKTA

 Der har været i alt 
337.220 kroner til 
uddeling i 2016. Ved 
den første runde blev 
der uddelt 226.000 
kroner og derudover 
reserveret 25.000 kro-
ner til en underskuds-
garanti til Home-Start 
Halsnæs. 

 Det betyder, at der er 
86.220 kroner til ud-
deling ved 2. runde. 
Hvis administratio-
nens anbefalinger 
følges er der 10.220 
kroner tilbage. 

PRIVATSKOLE: Meget 
tvivlsomt om kom-
munen vil sælge 
bygninger til »Sko-
len ved Havet«, siger 
borgmester Steen 
Hasselriis.  

HUNDESTED: - Ja, jeg synes 
det er fair at gøre dem op-
mærksom på det nu. Det vil 
være unfair at trække tæp-
pet væk bagefter. 

Sådan siger borgmester 
Steen Hasselriis (V) efter at 
han i weekenden har skrevet 
til initiativgruppen for en 
ny privatskole i Hundested 
»Skole ved Havet« og med-
delt at det er meget tvivlsomt 
at gruppen kan få opfyldt sit 
ønske om at etablere den ny 
skole på Storebjerg-matrik-
len, der ellers bliver ledig 
til sommer, når Hundested 
Skole samles på Lerbjerg.

»Der pågår for tiden over-
vejelser og afklaringer om 
fortsat anvendelse af Store-
bjergskolen til boligformål 
eller til kommunale formål, 
herunder en mulig etable-
ring af et aktivitetscenter 
for ældre i bygningerne, 
hvorfor jeg anser det for me-
get tvivlsomt, at Byrådet ak-
tuelt vil gå med til at imøde-
komme jeres ønske om salg 
af bygningerne,« skriver 
borgmesteren i sin mail til 
initiativgruppen.

Ikke politisk vedtaget
Et aktivitetscenter i Hun-
dested som Paraplyen i 
Frederiksværk indgår i de 
igangværende budgetfor-
handlinger, og projektet har 
allerede fået arbejdstitlen 
»Parasollen«. Men samtidig 
er der tilsyneladende inve-
storer i spil med planer om 
at indrette boliger, når sko-
lebørnene fl ytter.  

- Vi analyserer bygnings-
massen i Hundested og gør 

op hvad der er af ledige byg-
ninger og hvad de kan bru-
ges til. Men det er vigtigt at 
sige, at det ikke er politisk 
vedtaget, at der ikke kan 
blive skole, siger Steen Has-
selriis. 

Han vil ikke gisne om, 
hvorvidt der kunne blive 
plads til både en privatskole 
og et aktivitetscenter for æl-
dre på den nuværende Store-
bjergskole.

Arbejder videre
Meldingen fra borgmeste-
ren om Storebjergskolen 
skuff er gruppen bag »Sko-
len ved Havet«. I et svar til 
Steen Hasselriis og byrådet 
skriver de bl.a.:

»Vi er fuldt ud overbeviste 
om, at Hundested vil bakke 
op om vores initiativ om en 
privatskole og et alternativ 
til Hundested Skole. Vi har 
fået rigtig mange positive 
tilkendegivelser fra borgere 
i hele Halsnæs, som alle har 
store forventninger til pro-
jektet. Hundested har brug 
for at tiltrække endnu fl ere 
børnefamilier til byen. Det 
er vi helt sikre på er afgøren-

de for byens fremtid. Der-
for har vi besluttet os for at 
fortsætte vores initiativ om 
Skolen ved Havet, og afhol-
de vores informationsmøde 
som planlagt. Ønsket om at 
placere Skolen ved Havet på 
»Lilleskolen« er fortsat vo-
res første prioritet, og derfor 
ser vi meget frem til et møde 
med jer igen.«

Initiativgruppen, der tæl-
ler fl ere lærere som i dag er 
tilknyttet Frederiksværk 
Skole Melby, indkalder til 
informationsmøde på ons-
dag 5. oktober kl. 19- 20.30 i 
Hundested Medborgerhus 
på Nørregade 61, hvor man 
vil præsentere skolens vær-
digrundlag og mission/visi-
on.  

I brevet til borgmester og 
byråd henviser initiativ-
gruppen også til kommu-
nens egne »brændende plat-
forme« omkring at trække 
borgere til Halsnæs.

»Vi håber byrådet, lige som 
os, ønsker, at Hundested 
skal være en by i udvikling 
med højt til loftet. Det er i 
hvert fald sådan, vi læser 
kommunens præsentation 

af vores Halsnæs og bræn-
dende platforme,« skriver 
man.

Plads til to skoler?
Beslutningen om at Vinde-
rød skole skulle lukkes og 
eleverne fl yttes til Frede-
riksværk Skole Enghave 
blev hurtigt fulgt af planer 
om en privatskole i Vin-
derød, og et byrådsfl ertal 
besluttede at sælge skole-
bygningerne til privatskole, 
men det tyder altså ikke på 
at det går lige så let for »Sko-
len ved Havet«.
- Det er ikke politisk behand-
let, og Vinderød var jo en 
snæver vedtagelse på 11-10, 
så der kan også være delte 
meninger om en privatskole 
i Hundested, svarer borg-
mester Steen Hasselriis på 
spørgsmålet om kommunen 
ikke er klar med samme vel-
vilje overfor det ny projekt 
som tilfældet var for Vinde-
rød Privatskole.

At det for en stor del er nog-
le af Halsnæs Kommunes 
egne lærere, der vil »bryde 
ud« og etablere en ny skole 
har i følge borgmesteren 

ikke indfl ydelse:
- Det er de velkomne til, 

men man skal forholde sig 
til, at elevtallet falder i Hun-
dested. Om få år vil der kun 
være 600 elever, og så er det 
spørgsmålet om der er plads 
til to skoler, siger han. 

Brug for alternativ
Det mener man altså i ini-
tiativgruppen til »Skolen 
ved Havet« at der er, når 
Hundested Skole samles på 
Lerbjerg. Nærmeste alter-
nativ vil så være lilleskolen 
i Torup eller sende børnene 
til Frederiksværk, hvis de 
ikke trives på Hundested 
Skole. 

Initiativgruppen består 
af Gitte Mai Mostel, Lisbeth 
Mandsberg, Mette Storm 
Hansen, Maybrit H, Olsen og 
Charlotte Hertel Kristian-
sen. Derudover har man 
fået tilknyttet fl ere ildsjæle 
i form af bl.a. ægteparret 
Tilde Heding, der er ekstern 
lektor på Copenhagen Busi-
ness School samt kommu-
nikationsrådgiver, og Flem-
ming Heding Pedersen, pro-
duktion- og salgsdirektør 
hos Dansk AvisTryk. De er 
tilfl yttere til Hundested og 
har fi re børn.

- Vi har fi re glade unger 
- og vi er glade for folkesko-
len her, men har også været 
gennem perioder, hvor vi 
havde behov for et alterna-
tiv. Det afgørende løft for os 
er at man med den nye skole 
får valget - for os en kæmpe 
ting, og vi er sikre på at det 
kan trække fl ere børnefami-
lier til vores by, skriver par-
ret bl.a. om deres grund til 
at støtte op om initiativet til 
en privatskole i Hundested 
og tilføjer at de sagtens kan 
forestille sig at nogle af de-
res børn går på den ene skole 
og andre på den anden.
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Næppe privatskole på Storebjerg

»Skolen ved Havet har lilleskolen og multihuset på Storebjerg som førsteprioritet.                 Foto: N.J. Larsen

FREDERIKSVÆRK: I anled-
ning af Halloween-fest i 
kulturcafeen karl-e til no-
vember, inviterer cafeen til 
kreativt Halloween-værkst 
fredag den 30. september fra 
kl. 16-19 og lørdag den 1. ok-
tober fra kl.12-15.  Her skal 
deltagerne skabe uhyggelige 
værker og pynt til festen.

Hyggelig 
uhygge i karl-e


