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Naboskab
BØRNELIV Naturbør-
nehave inviterede pleje-
center på teaterpremie-
re. Ældste gæst er 98 år

side 26

Opdatering
BØRNELIV De mest
trængende legepladser
gennemgår nu en reno-
vering til sammenlagt 4
mio. kr side 2

Lopperekord
BØRNELIV Fredens-
borgs Børnekræmmer-
marked lørdag slog alle
rekorder med op mod 60
bemandede boder

side 4

40 lys i kage
BØRNELIV Kastanje-
gården i Karlebo fejrede
40 års fødselsdag med fuld
musik side 12

250 børn og
voksne bad
byrådet om
bindende ja
til ny skole

“NY SKOLE NU,” lød det
taktfast fra 250 elever, foræl-
dre og lærere forsamlet foran
Fredensborg Rådhus man-
dag eftermiddag.
Med velberåd hus havde fo-
rældregruppen lagt demon-
strationen, så politikerne ku-
inne nå at se og høre den i en
pause mellem to møder.
Talsmænd for Venstre, Kon-
servative og Socialdemokra-
tiet stod op og talte til for-
samlingen, der i følge foræl-
drerepræsentanterne Martin
Bier og Claus Birkelyng øn-
sker vished, for “at Fredens-
borg udvikles - ikke afvik-
les.” Med andre ord, at byen
får en ny skole til erstatning
for den svampelukkede
Asminderød Skole.
“I må committe Jer!,” lød op-
fordringen til politikerne,
men som vanlig kunne politi-
kerne ikke mødes om et en-
kelt svar.
Venstres reben Goth kunne
hilse fra sin gruppe og sige:
“Os kan I stole på”.
De konservatives Ulla
Hardy-Hansen ville kun
‘committe’ sig til én ting: At
genoprette kommunens an-
strengte økonomi. For det
indkasserede hun et lydeligt
“Buuuuh!”.
Socialdemokraternes Char-
lotte Sander lovede at for-
søge at trække sine byråds-
kolleger i arbejdstøjet:
“Vi skal have en ny skole.”
Formand for skoleudvalget,
Ole Marthedal, tof imod de
på få dage indsamlede 847
underskrifter. Ved samme
lejlighed lod han forstå, at
han går lige så varmt ind for
en ny skole, som han hele ti-
den har gjort..
Kl. 16.15 gik politikerne ind
ad svingdøren til Fredens-
borg Rådhus for at committe
sig - til det ene eller det an-
det. 847 underskrifter fik skoleudvalgsformand Ole Marthedal med sig ind til byrådskollegerne af forældretalsmand Martin Bier

Højst 2 kasser pr. 
kunde til den anførte pris i 
tilbudsperioden - derefter er prisen 
pr. kasse kr. 119,95 + pant.

30 flasker 
Carlsberg eller Tuborg

33 cl. Carlsberg Pilsner, Grøn Tuborg, 
Carls Lager, Carls Speciel, Tuborg Classic 
eller Tuborg Super Light. Afhentningspris

liter pris 
v/30 fl. 9,59

9495
+ PANT

Fredensborg
 Jernbanegade 3

FREDENSBORG SUPERBRUGS
CRAZY FREDAG

 -20%
på alt fersk kød

Gælder kun fredag d. 26. juni
F.eks.:
Supermøre Culotter Pr. 1/2 kg fredag    36,00
Ovnklar Svinekam Pr. 1/2 kg fredag    15,20
Fersk Svinemørbrad 3 stk. fredag 108,00
Oksefi let m/fedtkant Pr. 1/2 kg fredag    55,96
Hakket Oksekød
3-7% 1,4 kg NU   80,00

Se

bagsiden

2.000 nye kunder 
skifter hver måned 
til Nykredit Bank. 
Vil du være den næste?

Ring 70 10 29 58



Af Jørgen Hansen

SUND HVERDAG Efter øn-

ske fra flere skoler i kommu-
nen, har Skoleudvalget indstil-
let til Byrådet,at de får tilladel-
se til at tilmelde sig “Sundsko-
lenettet”, et initiativ, der skal
sikre sundhedsfremmende for-
anstaltninger i Folkeskolen.

Initiativet kommer fra Hels-

ingør Kommune, og det er
Rockwool Fonden,der står som
økonomisk garant. Netværket
består af skoleledere, sund-
hedsansvarlige i skolerne, per-
soner udpeget af kommunal-
bestyrelsen og repræsentanter
for skolebestyrelser, og det he-
le styres fra et sekretariat i He-
dehusene.

Det er op til de enkelte sko-
ler,om de ønsker at medvirke i
projektet, og hvis det er tilfæl-
det, skal der nedsættes et sund-
hedsudvalg og en sundhedsan-
svarlig på de enkelte skoler.

Formålet er som omtalt at
opmuntre, inspirere og formid-
le viden og støtte til udviklin-
gen af sundhedsfremmende til-
tag i skolen. Desuden skal net-
tet stimulere miljøet for prakti-
kere og teoretikere, når det
gælder at højne børns sundhed,
samt bidrage til en opkvalifice-
ring af de personer, der arbej-
der med sundhed i skolen.

Endelig er det en væsentlig
opgave at opsamle data om
danske børns sundhed, så det
giver mulighed for at evaluere
sundhedstilstanden og effek-
ten af de tiltag der iværksættes.

Skoler med i sundt netværk
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Af Jørgen Hansen

I oplægget til efterårets bud-
getforhandlinger i Fredens-
borg Kommune er der et krav
om 3 % besparelser på politi-
kerområdet, og det vil betyde
en reduktion i udgifterne på
ca. 6 mio. kr. årligt –  eller 24

mio. kr. over den 4-årige bud-
getperiode 2010-2013.

Blandt forslagene til disse
besparelser er, at kommende
budgetseminarer holdes på
rådhuset i Kokkedal,80.000 kr.
årligt. Udvalgenes studieture
afskaffes,200.000 kr.Annonce-
ring 150.000 kr.Færre penge til

jubilæer og runde fødselsdage,
200.000 kr. Besparelser på ad-
ministrationen, 1.200.000. Be-
sparelser på papirforbruget,
100.000 kr.årligt, samt en sam-
let besparelse på omstillings-
puljen på 10.000 kr. over den
hele perioden.

Fredensborg er formentlig
én af de kommuner,der har de
fleste fagudvalg. Derfor er der
enighed i partierne om, at by-
rådet skal slankes på dette om-
råde, hvilket betyder færre for-

mandslønninger og diæter
samt et reduceret sekretariats-
behov.

Desuden lægges der op til en
besparelse på Redningsbered-
skabet på 234.000 kr. årligt, el-
ler godt 1 mio. kr. over den 4-
årige periode.

Økonomiudvalget beslutte-
de på det seneste møde at lade
det administrative forslag ind-
gå i de kommende budgetfor-
handlinger til august.

Baggrunden for besparel-

serne er meget dyster. En tek-
nisk fremskrivning viser nem-
lig, at der i 2010 vil være et
driftsunderskud på 16 mio. kr.,
og medregnes anlægssiden og
manglende salg af kommunale
grunde er der tale om et un-
derskud på 80 mio.kr.

Mangler 270 mio. kr.
For hele den 4-årige periode
betyder det et underskud på
270 mio. kr., men reelt er der
tale om et endnu større beløb,

idet et stigende udgiftspres på
flere områder ikke er inde-
holdt i forudsætningerne for
budgettet.

Det gælder f.eks.miljøområ-
det med en ny vandplan, øget
vedligeholdelseskrav på de
kommunale veje, stigende
medfinansiering af sundheds-
væsenet, højere ledighed, mer-
udgifter til udsatte børn og un-
ge, specialundervisning og de
handicappede samt et stort in-
vesteringsbehov til den fortsat-
te digitalisering af borgerbetje-
ning og administration.

Sparekniven skærer helt ind til benet

LEG Børnehuset Søstjernen
i Humlebæk er som en af de
første institutioner i kommu-
nen gået i gang med at forny
legepladsen. Fredensborg
Kommune har afsat 4 millio-
ner kroner til fornyelse og
etablering af sikre og pæda-

gogisk rigtige legepladser
rundt om på kommunens in-
stitutioner. Her præsenterer
daginstitutionsleder Lene
Kirschmeyer stolt den ny leg-
eplads sammen med leve-
randørerne fra firmaet Hen-
ka A/S.

Af Carsten Legaard

Indskrivningen af elever til
børnehaveklasserne i Humle-
bæk har vist, at der er tilmeldt
57 børn til Humlebæk Skole,
hvoraf de 8 er fra Baunebjergs-
kolens distrikt, men alle med
søskende på Humlebæk Skole.

Langebjergskolen har fået
48 tilmeldinger, heraf 15 børn
fra Baunebjergskolens distrikt,

mens Baunebjergskolen selv
kun har fået 10 tilmeldinger,al-
le drenge, og hvor skolens di-
strikt i virkeligheden tæller 61
børn i år.

Hvert år giver det proble-
mer, at forældrene vælger en
skole uden for deres skoledi-
strikt, men med det frie skole-
valg har politikerne ingen mu-
lighed for at gribe ind. De kan
kun appellere til, at skoleleder-
ne taler sammen om en
løsning.

Det kan skoleledere nemlig,
når de fysiske rammer er ved at
blive sprængt, sådan som tilfæl-
det må være i hvert fald på én
skole i Humlebæk.

Åbner for strukturdebat
I fortsættelse af indskrivningen
har Skoleudvalget holdt et ek-
stra møde, hvor politikerne
drøftede situationen. Her var
der enighed om at igangsætte
en gennemgribende struktur-
debat, der skal fremlægges til
efteråret, og hvor de beslutnin-
ger, der vil blive taget, kan få
betydning fra skoleåret 2011.

“Det er jo ikke kun i Humle-
bæk, der er problemer på det
område, for efter mund til
mund metoden udvælger fo-
rældrene den skole, de selv og
andre finder bedst, og fravæl-
ger måske en bedre løsning”,
siger Skoleudvalgets formand,

Ole Marthedal.
“I tilfældet fra Baunebjergs-

kolen er forældrene naturligvis
meget glade for den løsning,for
her får de 10 børn en virkelig
god skolegang, mens der næp-
pe bliver lige så meget tid til
den enkelte elev på de andre
skoler.Derfor ønsker forældre-
ne heller ikke at deres børn
flyttes til de to andre skoler”.

“Noget andet er, at med den
befolkningsudvikling, der er i
gang, bliver der jo færre og
færre elever på skolerne, og i
Humlebæk peger alle progno-
ser på, at der kun bliver behov
for to skoler i fremtiden”, siger
Ole Marthedal.

Politikere overvejer at reducere
til to skoler i Humlebæk

Efterårets budgetforhandlinjger kommer til at
handle om besparelser i administrationen - slut
med politikernes studieture

EFTERLYSNING
Vores sjove og kælne kat
Ingeborg er løbet væk. Ken-
detegn: Øremærket sort/
hvid kat med misdannet hale
(“knæk“ på midten) Blå
øjne.  Har du set eller hørt til
den hører vi meget gerne fra
dig !!!

Vibeke, vibbe@e-box.dk
tlf. 48 48 06 21

(læg gerne besked på
tlf.svareren)

DEN HERRE;
1. ingen vaskemærker der generer
2. ingen sømme der gnaver
3. ingen ”ben” der kravler op
  - holder pasformen hele dagen.

Komfort optimeret herreundertøj,
Lanceret af designeren NANNA TRIER.
Mænd i alle aldre og erhverv har gennem de 
5 år, produktet har eksisteret, haft glæde af 
holdbarhed, pasform, støtte og et let løft.

Lige nu; 
Prøv en af vores nye trøjer gratis 
ved køb af 3 par underbukser.  
(værdi: 229/249,-)

Besøg www.nationupnorth.com

Klinisk
tandtekniker

Annette
Andersen

Fuglevangsvej 12 B
Espergærde

49 13 36 26
Mandag til fredag

kl.10-16

Alt i
tandproteser

Behandling kan også
foregå i hjemmet

EL-ARBEJDE

FREDENSBORG
48 48 03 98
VEJENBRØD
49 14 16 22

SOLHØJ
DYREKLINIK

NIVÅ
v/dyrlæge Bente Laursen

Solhøj 15 · Nivå
Kirurgisk og medicinsk
behandling

Røntgendiagnostik
Tandbehandling
Huddiagnostik
Laboratorium
Adfærdsproblemer
Salg af foder Rådgivning

Konsultation og sygebesøg ifg. aftale
Telefontid man-fre kl. 7.30-9.00

49 14 24 86
Døgnvagt for akutte tilfælde

C. C. Cykler
Jernbanegade 10
3480 Fredensborg

Tlf. 48 48 55 15

www.cccykler.dk

 2 glas usynlig/glidende overgang med bredeste synsfelt
 1 stel, frit valg blandt 2000 modeller
 1 brilleetui
 Kontrol af synsstyrke ved Autoriseret Optiker
 Tilvænningsgaranti
 To års stelgaranti

Progressive brilleglas (usynlig/glidende overgang) med det bredeste synsfelt giver mest 
mulig synskomfort. De vejledende priser for disse briller er kr. 3.899 – så du sparer 
kr. 1.900. Derudover ydes der tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

OPTIK

Spar 1900 kr.
Briller med usynlig/glidende overgang

Lyngby, Lyngby Hovedgade 19c  tlf: 4587 1078
Frederiksberg, Falkoner Allé 47  tlf: 3810 1468
Hillerød, Slangerupgade 2  tlf: 4828 7899
Odense, Fisketorvet 5 tlf: 6613 7135
Århus, Klostertorvet 6  tlf: 8613 6008
Roskilde, Hersegade 1A tlf: 4632 4800 

www.optikhuset.dk

Alt dette for kun

 1999,-

Skolestrukturen
i Fredensborg
kommune sættes
til debat

Legepladser skyder op
Foto: Peter Dahlerup
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BETAL MED DANKORT

HÆV OP TIL 4.000,-

- OGSÅ LØRDAG

SALG AF HT-KORT OG

HÅNDKØBSMEDICIN
Tilbuddene gælder t.o.m. 27/6 2009

Forbehold for trykfejl, udsolgte varer og afgiftsændringer

FredensborgFredensborg

Postbutikkens åbningstider:

Mandag-fredag 11.00-17.00
Lørdag  10.00-13.00

Pakker uden opkrævning kan udleveres 
i hele SuperBests åbningstid 

v/købmand Niels-Henrik Hoffmann
Jernbanegade 3 - 3480 Fredensborg
tlf. 48 48 15 00

Slagter tlf. 48 48 14 59

www.superbest.dk

Åbningstider:
Man-Fredag 9.00-19.00

Lørdag  8.30-16.00

ugens gode tilbud i superbest

WEEKEND-TILBUD6 Isvafler
Frost

Castello Venezi Amarone 2004
Bouqueten har præg af bær, lidt eg og 
krydderier. Smagen er blød med moden 
frugt der krydres i eftersmagen. Den er 
mellemkraftig til kraftig og egner sig til 
   de fl este kødretter.

SPAR OP TIL 70
00

       1 flaske
75 cl – Italien

liter pris 
v/1 stk. 106,60

79.-

SPAR OP TIL 53
87

2 stk./
1,1-1,3 kg

Ferske danske 
svinemørbrad

max. kg pris
80,90

89.-

KUN KR. 166 PR. IS

Villalta Ripasso 2007
75 cl. - Italien
Villalta Ripasso kaldes for 
Amarones ”lillebror” – og med 
god grund. Villalta Ripasso laves 
af nogle af Italiens førende 
vinfolk, og den har en rig og fyldig 
struktur. Perfekt til kraftige 
kødretter.

Hele danske kyllinger
Fra Danpo

Pr. pakke

 

10.-
Stk.pris  v/24 pk. 1,66

Fyldig vin fra Italiens 
førende vinfolk

6 flasker

 

275
00

literpris  v/6 stk. 61,11

SPAR OP TIL 174
70

2 stk./2400 g

 

59
95

kg-pris 24,97

SPAR OP TIL 20
00

TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG

TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG

TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG

DANSK OG 
SALMONELLAFRI

Nyopgravede 
danske kartofler

Kv. 1
Pr. 1/2 kg 

kg pris 
3,90

1
95
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Største loppemarked
til dato i Fredensborg
REKORD En ny generation af handelsmænd- og kvinder gjor-
de lørdag sit indtog i Fredensborg By, hvor Handelsudvalget
havde indbudt til årets Børnekræmmermarked. Mere end 55
stande fyldte bymidten fra morgenstunden, og der blev handlet
livligt frem til lukketid kl. 14.Vejrguderne støttede arrangemen-
tet moralsk, Handelsudvalget støttede økonomisk, og de unges
familier sørgede for god omsætning i dagens udvalg af brugt le-
getøj, børnetøj, cykler, bøger og spil. En glad formand for Fre-
densborg By Handel,Anders Helner:
“Fredensborg By Handel takker kræmmerne og deres familier
for den store opbakning. Vi håber at gense Jer alle til næste års
udgave af Danmarks hyggeligste børnekræmmermarked ...”

Foto-kavalkade: Peter Dahlerup

SUPER TILBUD
Stål chronograf, 
100 meter 
og stållænke.

Vejl. kr. 1.495.-

Fås i fire 
forskellige 
farver.
 
GRATIS
til hvert ur 
medfølger et 
par Festina 
solbriller.

Ure - Optik - Guld & Sølv
Humlebæk center 13 . Tlf. 49 19 06 14

Jernbanegade 17, 3480 Fredensborg

Tlf. 48 48 35 33 Vi glæder os
til at se dig

Vi fører også:
Bjørdi Fanth
Masai
Soya
Marc Lauge
Two Danes
Meinert
Englyst
Depeche
Fransa

Stort udvalg
i sommertøj

Den viste kjole 
er fra

249,-
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Af Carsten Legaard

TRAFIK Det tog to ministerier, to etater, et
hovedstadsråd, en kommune og et jernbane-
selskab fem år at bygge et trinbræt ved er-
hvervsområdet Kratbjerg i Fredensborg.

Men det kunne ikke forhindre solens stråler
i at bage ned på den fine ny asfalt- og flisebe-
lagte perron.

De fem års trængsler blev nævnt i talerne,
men med brede smil og forsonlig tone. Lokal-
banens administrerende direktør Røsli Gissel-
mann glædede sig over, at hun for en gangs
skyld kunne indvie et trinbræt frem for at ned-
lægge et.

“I gennemsnit stiger 53 personer hver dag af
eller på her i Kratbjerg, og jeg er sikker på, at
det tal nok skal stige, når folk i omegnen får øj-
nene op for den nemme adgang til toget, der jo
stadig er en bekvem, hurtig og CO2-venlig
transportform,” fremhævede Gisselmann.

Kratbjerg fik sit trinbræt

Ole Andersen (SF) medbragte somformand for miljø- og teknikudvalget i
Fredensborg et egetræ og en børfuld jord. Lokalbanens direktør Røsli Gis-
selmann ser på. Foto: Claus Dalskov

Markedsdagen på Fredensborg Skole torsdag den 18.
juni blev en bragende succes med mere end 1000 besøgende.
Der var gøgl i alle hjørner, optræden og musik, og forældrene
hyggede sig for alle pengene. Det helt store trækplaster var
indskolingens cirkus, som to gange fyldte “teltet” i Buen.
Stærke mænd, jonglører, linedansere og et ualmindeligt vel-
oplagt kor fyldte rummet flot ud. Målet var at samle penge
ind til at nyt teatertæppe, og selv om optællingen ikke er helt
færdig, ligner det et pænt overskud på omkring 35.000 kr.
Med andre ord er et nyt teatertæppe en realistisk mulighed.
Fredensborg Skole takker for den flotte opbakning.

®

ziestha

UDSALG

UDSALGUDSALG

UDSALG

UDSALG

UDSALG

30%
Vi starter 
udsalg

50%40%

Humlebæk Strandvej 48 - 3050 Humlebæk - Telf. 49 19 09 73

Kayser Husk indlevering
til rens og pres.
Vask af 5 skjorter
kr. 120,00

UDSALG30% 50%

40% Nør

ZERRES
olsen

Vi glæder os til at se jer

Starter torsdag den 25. juni

Strandvejsbutikkerne - Altid et besøg værd......

Oscar Brunsvej 9
3050 Humlebæk
Tlf. 49 19 13 53

Se mere på 
www.humlebaekdyrehandel.dk

HUMLEBÆK
DYREHANDEL

10% på alt i butikken 
undtagen tilbudsvarer

Tilbuddet gælder 
t.o.m d. 9/7
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3 stk.

10000
Spar 7985

CRAZY PRIS

Billigere end avis

Halv pris

Humlebækvej 2
Telefon 4848 1900

FREDENSBORG
www.superbrugsen.dk

ÅBNINGSTIDER BUTIK:
MAN-FRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.00-19.00
LØRDAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.00-16.00

ÅBNINGSTIDER BAGER OG KIOSK:
MAN-FRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.00-19.00
LØRDAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.00-16.00 

Tilbuddene på denne side gælder fra onsdag d. 24. juni og så længe lager haves

FREDENSBORG
ALTID MASSER AF GODE TILBUD

FRISKBAGT FRA EGET BAGERI

2 stk.

2500
Spar 1690

Go’ til
Skt. Hans

Italienske 
Brud

1 stk.

1800

Sun Maid rosiner
500 g. 
Kg-pris 25,00

KUN I

FREDENSBORG

2 stk.

2000

Ciabatta
Flutes

FRISKBAGT FRA EGET BAGERI

Go’ til
grill

NESTLÈ
Morgenmad
3 varianter

2 stk.

2995
Spar 2995

Änglamark-
Thise mælk
Let, skummet, mini
eller fedtfri
3 x 1000 ml
Literpris 8,00
Frit valg

3 stk.

2400

2 stk.

3000
Spar 1990

Crüsli
Koldskålscrunch
375 g

Øko-hit
Dueholm Øko æg
Str. small/medium
12 stk. Stk.-pris 2,00

1 bakke

2400
Spar 1395

Danske kartofl er
Danske, kl. 1
kg-pris 12,00

Pr. 1/2 kg

600

Tulip Spareribs
3 x 600 g
 kg-pris 55,56
Frit valg

Ananas
Costa Rica, kl. 1

1 stk.

800
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Humlebækvej 2
Telefon 4848 1900

FREDENSBORG
www.superbrugsen.dk

ÅBNINGSTIDER BUTIK:
MAN-FRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.00-19.00
LØRDAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.00-16.00

ÅBNINGSTIDER BAGER OG KIOSK:
MAN-FRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.00-19.00
LØRDAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.00-16.00 

Tilbuddene på denne side gælder fra onsdag d. 24. juni og så længe lager haves

FREDENSBORG
ALTID MASSER AF GODE TILBUD
Mateus 
Rosé eller hvid,
eller 
Primavera Rosé
75 cl., Portugal
literpris 39,55
Frit valg

Serveres afkølet som aperitif
eller til lette sommerretter.

Vores populære
Sydafrikaner

Savanha
Cabernet Sauvignon, Merlot eller
Chardonnay, Western Cape, Sydafrika.
1 fl aske 54,95. 6x75 cl. Ltr-pris 33,33
Frit valg
Savanha-klassiske enkeltdruevine fra Western 
Cape i Sydafrika. Prøv f.eks. Cabernet Sauvignon.
Vinen har god fylde med præg af modne solbær, 
vilde kirsebær, lidt lakrids og 
en moden og mærkbar tannin. 
Det giver vinen en god
struktur og balance.
Kan nydes til kraftige 
kødretter,
lagrede oste, og krydrede 
grillretter.

3 flasker

8900
  Spar    3085op

til

6 flasker

15000
Spar  17970

2x6 flasker
+ 1 magnum

39600
Spar  32340

Gran Feudo
Crianza rødvin, Chardonnay hvidvin
eller Rosé, Navarra, Spanien
1 fl aske 59,95
12 x 75 cl. Literpris 44,00. Frit valg
Bodegas Julian Chivite er blandt de allerbedste vinhuse i det 
nordspanske Navarra-distrikt. Prøv Gran Feudo Crianza rødvin 
til stegt lyst kød og lammeretter, og til
milde oste. Eller prøv den delikate,
friske og cremede Chardonnay, der
er velegnet til de fl este fi skeretter
og som aperitif.

Køb 2x6 fl asker
Gran Feudo til

tilbudspris og få en
1,5 liter Crianza

magnum med i købet
værdi 119,90

First Cape
Limited Release
Merlot, Bag in Box
Western Cape, 
Australien
Literpris 23,00

Denne Skønne Merlot  
med sin saftige 
tone af hindbær og en 
næse af kirsebær
og krydderier.God til 
lam, vildt og and.

1x3 liter

6900
Spar 5000

6 flasker

19900
Spar  19070

Argento Reserva
Vælg mellem Chardonnay,
Malbec og Cabernet 
Sauvignon, Mendoza
Argentina. 6x75 cl
Literpris 44,22. 
Frit valg
Argento Wine – 
et af de absolut
førende vinhuse 
i Argentina.

Martini Brut
Lækker mousserende vin.
Perfekt til velkomst, et glas på terrassen, studentergilde m.m.

2 flasker

6995
Spar 6995

Uhørt billigt

1/2 pris

6 flasker

15000
Spar 14970

NYHED

INTRODUKTIONSPRIS

BOOMERANG
Cabernet Sauvignon
75 cl, Australien, 14%

Fuldblods australier med
masser af power, saft og kraft.

1 flaske

3900
Spar 3095

Ripasso
”Terre di Verona”
Veneto, Italien. 75 cl.

Literpris 52,00

Ripasso er en ”lillebror” 
til den kraftige Amarone 
og god til f.eks. 
rosastegte kødretter 
med kalve-, svine- og
lammekød – gerne 
fra grillen.

Nu også

i hvid
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Mellemstore rejer
Dybfrost. 2x150 g.
kg-pris 83,33

3 stk.

9995
Spar 8885

Begrænset

parti

Vildt billigt

Humlebækvej 2
Telefon 4848 1900

FREDENSBORG
www.superbrugsen.dk

ÅBNINGSTIDER BUTIK:
MAN-FRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.00-19.00
LØRDAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.00-16.00

ÅBNINGSTIDER BAGER OG KIOSK:
MAN-FRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.00-19.00
LØRDAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.00-16.00 

Tilbuddene på denne side gælder fra onsdag d. 24. juni og så længe lager haves

FREDENSBORG
ALTID MASSER AF GODE TILBUD

30 stk.

8495
+ pant

Wiibroe Pilsner
30 x 33 cl
liter-pris 8,58 + pant

Max 3 ks. pr. kunde, pr. dag
derefter normalpris.

Danske Specialøl
Flere varianter. 33-66 cl. 
Max literpris 32,92 + pant. Frit valg

Spar
25%
på udvalgt

dansk specialøl

Priseks. 
Svaneke Double Brown Ale
Før 17,95. Nu 13,46
Ørbæk Fynsk Forår
Før 19,95. Nu 14,96

Ariel 
Vaskemiddel
Flydende
1,83 liter

Ølfabrikken
Willemoes
eller Fuglsang
Flere varianter. 
24x33 cl
Literpris 11,24 + pant. Frit valg

2 stk.

4000
Spar 2390

Lotus Royal toiletpapir
eller Emilia køkkenrulle

8 rl toiletpapir eller 
4 køkkenrl. 
Kg-pris max 45,15. Frit valg

Vildt billigt

Coop Sodavand
Flere varianter
20 x 50 cl. Literpris 5,00

+ pant. Frit valg
2 stk.

2500

24 dåser

8900
+ pant

20 flasker

5000
Spar 2500

+ pant

Max 4 poser 
pr. kunde

Coop
hvidløgs-
baguettes
Dybfrost. 
Max 4 poser
 pr. kunde
2 x 350 g. 
Kg-pris 28,57

2 poser

2000
Spar 1990
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FOG TRÆLAST OG 
BYGGECENTER

Kongevejen 25, 
3480 Fredensborg 

tlf. 48480013
www.johannesfog.dk Ti
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Areal på legehus og 
sandkasse er 4,5 m2.
Leveres ubehandlet.

2.895,-
FØR 3.995,-

FOG Combi Legehus med 
3 funktioner. Sammen-
bygget legehus med 

sandkasse og gyngestativ.
Højden på legehus og

gynge er 147 cm. 

499,-
FØR 1.295,-

Bahco topnøglesæt ½ ”
med 40 dele. Fantastisk 
sæt med toppe fra 10 til 
32 mm og ringgaffel-
nøgler fra 7 til 19 mm. 

Professionel sæt i kuffert. 

699,-
FØR 899,-

Polyester parasol Ø 3 m. 
2 delt stok. Natur.

Polyester 3 x 3 m. 
Hel stok. Natur. 

999,- FØR 1.195,-

MÆRKEVARE
UDSALG
TORSDAG DEN 25. JUNI 2009

699,-
FØR 1.075,-

Me-fa brevkasse 872 
hvid. God rummelig

brevkasse med separat 
rum for aviser og reklamer.

699,-
FØR 1.295,-

Metabo bore-/skrue-
maskine 4.8 v. Lille handy
maskine med 2 batterier.
Leveres med borepatron,
vinkelskrueforsats, bits-
sæt, lygte og kuffert. 

189,-
FØR 250,-

Cempexo facademaling.
Perfekt til næsten alle 
udvendige facader. 

Forbrug: 1 kg pr. 2-4 m2.
Farve: Hvid.  

Spand af 10 kg

749,-
FØR 1.349,-

Topsafe tagpap til re-
novering og nybygning 
af alle typer tagflader. 

Farver: Lysgrå eller 
kulsort. Mål: 1 x 7 m.

5 stk.9995
Pr. stk. 2995

Osram sparepære Dulux
Value. 8 W (40W) eller 

11 W (60W). E27.



Af Claus Beyer Dalskov og
Peter Dahlerup (foto)

SLOTSBESØG Uge-Nyt har
talt med en af guiderne på Fre-
densborg Slot, Heinz Jacob-
sen, og han fortæller:

“De sidste 15 år har jeg efter
en turistføreruddannelse på
RUC arbejdet som freelancer
i erhvervet i turistsæsonen.
Det er altid en fornøjelse at
kunne vise vores smukke egn
og attraktioner til vores
gæster, hvoraf mange kommer

med krydstogtskibe til Køben-
havn – 330 anløb i år med
654.000 besøgende.”

“Det jeg glæder mig aller-
mest til er dog juli måned,hvor
jeg har det privilegium at kun-
ne vise rundt på Dronningens
Fredensborg Slot sammen
med en række gode kolleger,”
fortsætter Heinz Jacobsen.

Se slottet indefra og den
lukkede have

Dronningen fraflytter Fre-
densborg Slot før juli måned,

og har ønsket at åbne de mest
interessante rum og den ellers
lukkede reserverede have og
Orangeri for besøg i denne
måned, en tradition som blev
startet af Dronningens far Fre-
derik IX.

Ønsker man at se hvordan
Dronningen og Prinsgemalen
bor, at se Kuppelsalen, kendt
af alle med fjernsyn – det er
der de Kongelige fester holdes,
høre om slottets historie, se
kirken hvor Per Kirkebys store
loftsmaleri og Dronningens
fyrstelige messehagler er re-
præsenteret, høre om hvad
rummene fortæller om Kon-
gernes Danmarkshistorie og så
meget mere,hvad gør man så? 

Fra 1. juli til 31. juli åbner
slottet hver dag for guidede
rundvisninger med start fra kl.
13:00 til 16:30. Man samles i
hold af ca. 20, og får en guidet
rundvisning i de udvalgte rum
på ca. 35 minutter. Der vil afgå
et hold ca. hver kvarter.

Er man mere til en uden-
dørs tur i den Reserverede
Have, Urtehave og Orangeri,

starter der en guidet tur hver
20. min, hvor man i en gruppe
bliver vist alle de enestående
attraktioner, der ellers er luk-
ket for offentligheden. Men
man behøver ikke at sige en-
ten eller, da en kombinations-
billet giver mulighed for at
kunne komme både ind på
slottet og ud i den reserverede
del af haven.

Udenlandske turister er
selvfølgelig også velkomne,
hvorfor der er et begrænset
antal af turene der foregår på
engelsk.

Bør gribe chancen
“Jeg har selv erfaring for at ha-
ve boet et sted i årevis, og al-
drig fået besøgt det lokale
museum, kulturminde eller
andet der er et besøg værd,
fordi det kan man jo altid nå.
Jeg kender også ikke så få fra
Fredensborg Kommune, der
har besøgt slotte i Versailles,
Wien og St. Petersborg, men
ikke Fredensborg Slot. Da
dette helt unikke barokslot i
det ydre, med rum i rokoko og

nyklassicisme i det indre, på
mange måder kan måle sig
fuldt ud med de andre kendte
slotte, samt at det er Dronnin-
gens private hjem der åbnes,
gør at især de lokale bør gribe
chancen for et besøg.På denne

måde får man også indsigt i at
ikke kun naturen i vores kom-
mune er noget helt eneståen-
de, men også kommunens kul-
turhistorie,” slutter Heinz Ja-
cobsen.
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Fredensborg Slot set fra den Reserverede Have. Havenslaen på Fredensborg Slot. Orangeriet på Fredensborg Slot med masser af oplevelser
som normalt er lukket for offentligheden.

Af Claus Beyer Dalskov

BESTJÅLET Tinas fodtera-
pi i Fredensborg har fået stjå-
let en del af hendes udstyr,
men værst af alt er hendes af-
tale kalender ligeledes blev
stjålet fra hendes bil.
Ved Helsingør Bycenter brød
ukendte gerningsmænd ind i
hendes bil, og løb med Tina´s
arbejdstaske og hendes ka-
lender med alle kundeaftaler:

“Udstyret er ikke det store
problem, der har jeg mit re-

serveudstyr, men alle mine
aftaler med mine kunder ble-
vet væk ved samme lejlighed.
Så hvis nogle af mine kunder
ser dette, så håber jeg de vil
kontakte mig så vi kan få de-
res aftaler ind i min nye ka-
lender,” siger Tina til Uge-
Nyt.

Hermed er opfordringen
sendt videre, og Tina kan
kontaktes på telefon 5056
8512.

Tina har klinik i Jernbane-
gade 19 i Solcentret.

Tina mistede sin aftalekalender ved et indbrud i sin bil,
samtidig blev hendes mobilebehandlingsudstyr stjålet.
Foto: Claus Dalskov

Fodterapeutens
aftalekalender stjålet

Kom indenfor hos Dronningen og Prinsgemalen
Nu starter rundvisningerne på det enestående
Fredensborg Slot og Have

FAKTA
Fredensborg Slots

rundvisninger
■ Fra den 1. juli til 31. juli

2009
■ Klokken 13.00 til 16.30
■ Slotsrundvisning ca.

hvert kvarter og rundvis-
ningen tager ca. 35 min.

■ Rundvisning i Slotshaven
starter ca. hver 20. minut.

■ Man kan købe enkelt bil-
letter eller en kombinati-
ons billet,således man ser
både slottet og haven.

■ Billetter købes omme
ved slotskirken på Fre-
densborg Slot.

■ Se flere fotos på www.da-
hlerup.dk fra sidste års
rundvisning.

Kuppesalen på Fredensborg
Slot hvor de store festlighe-
der foregår. Foto: Peter Dah-
lerup

NYHEDER

OBS OBS!! Sommerskrabe konkurrence 
på www.uge-nyt.dk 

 
Skrab dig frem til en af de mange flotte gevinster på 

www.uge-nyt.dk - måske er det dig der vinder

FREDENSBORG

Kulturpris 2009 
Kultur- og Idrætsudvalget uddeler hvert år en kulturpris. Kultur-
prisen uddeles for at hædre en indsats, der i særlig grad har haft 
en kulturel betydning eller bidraget til at fremhæve kommunen 
som kulturkommune, og som desuden har medvirket til at udbre-
de forståelse for og glæden ved kulturel udfoldelse.

Har du et forslag til, hvem der skal modtage prisen i 2009?

Prismodtageren kan være en person, en forening eller en gruppe.
Kultur- og Idrætsudvalget nedsætter en priskomité, der beslutter 
hvem der skal modtage kulturprisen. Dato og sted for overræk-
kelse af kulturprisen vil senere blive annonceret.
Du kan få tilsendt et indstillingsskema ved henvendelse til Kultur 
og Idræt på tlf. 72 56 54 26 eller på ako@fredensborg.dk. 
Du kan også hente skemaet på www.fredensborg.dk 

Skemaet skal returneres til Kultur og Idræt, Egevangen 3B, 2980 
Kokkedal, så vi har det senest mandag den 17. august 2009.

Åbningstider:
Man- onsdag   9.00 – 14.00 
(telefonisk til kl. 15.00)

Torsdag      10.00 – 18.00 
Fredag        9.00 – 13.00

Fredensborg Kommune
Egevangen 3 B
DK-2980 Kokkedal

e-post fredensborg@fredensborg.dk
Telefon 72 56 50 00

Det sker i Fredensborg Kommune

www.fredensborg.dk
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NIVÅ CENTER

Så står den søde ferietid for døren, og vi er klar
med masser af ferietilbud til dig og familien.
Hos os får du fuld valuta 
for din SP-udbetaling
 
Vi ønsker alle en
rigtig skøn sommer...

FERIEKLAR

FUNKYBOYS GIRLS

Negleroden Negleklinik

NIVÅ FOTO

GRØNTHANDLEREN

STENDER

boutik lyrn

PIZZA & STEAKHOUSE

TONY’s spisested

MØDESTEDETSpillestedet

TIPSKIOSKEN THIELE

HUSK SIDNEY & CO´S KÆMPE LAGERSALG PÅ TORVET FRA TORSDAG TIL LØRDAG!
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TID Fredensborg Kommu-
ne tilbyder igen i år som-
mer-ferieaktiviteter til kom-
munens børn og unge. Som
noget nyt foregår tilmeldin-
gen i år elektronisk. “Tiden
er løbet fra den gamle til-
meldingsform, hvor man
skulle møde op personligt
og stå i kø på rådhuset”,
supplerer direktøren for
Børn og Kultur, Lina Thie-
den. “Derfor har vi i år ind-
gået et samarbejde med
DGI-Nordsjælland om onli-
ne tilmelding via kommu-

nens hjemmeside. Her kan
du også læse, hvordan det
rent praktisk foregår og
hvilke regler, der gælder. Vi
er glade for at kunne intro-
ducere denne servicefor-
bedring til fordel for de
mange travle børnefamilier
i kommunen, slutter direk-
tøren.Tilmeldingen åbnede
den 17. juni, og flere hold er
allerede fuldt bookede. Det
nye tilmeldingssystem har
således været en succes. Der
er dog stadig pladser tilbage
på enkelte hold.

Sommersjov på nettet
Af Carsten Legaard

MOTION Børnene på Fri-
tidshjemmet Polarstjernen i
Nivå har dyrket intensiv
sport og holdånd i de for-
løbne to uger.

Den første uge stod i olym-
piadens tegn med længdes-
pring, 40 meter stafet og
hammerkast på Nivå Cen-
tralskoles stadion.

Torsdag og fredag, mens
himmel og jord stod i et, blev
aktiviteterne rykket in-
dendørs, og der blev dystet i

stopdans, stoledans og limbo.
Den anden uge blev, inspi-

reret af tv-serien Robinsen,
kaldt Mini-son. Her dystede
stuerne i nye discipliner som
klatrestativstafet - udtal lige
det!, tønderulning og tov-
trækning.

I fredags var der afslutning
på Polarstjernen under over-
værelse af familierne. Vin-
derne blev hædret med poka-
ler, herunder den eftertragte-
de vandrepokal, og alle børn
fik diplom for aktiv og hep-
pende deltagelse.

Polarstjernen trak i sportstøjet

Af Carsten Legaard

RUNDT Fredag den 12. juni
fejrede børn, forældre og per-
sonale Kastanjegårdens  40 års
fødselsdag. Dagen blev fejret
med morgenbord for forældre
og børn.Om formiddagen kom
nogle af de ‘gamle’ børn på be-
søg. Efter middag var der op-
træden af klovner og sang og
musik ved børn fra Karlebo
Skole.

Leder Hanne Jeppesen fortæl-
ler:

“Engang var der en foræl-
drekreds i landsognet som
ønskede et samlingssted for
deres børn. I 1969 startede
derfor en halvdagsbørneha-
ve i en længe på Kastanie-
gården på Fredensborg Kon-
gevej. I 1973 flyttede man til
et nybygget hus i Karlebo
landsby, og der var plads til
20 børn. I 1988 blev 10 af
pladserne fuldtidspladser, og
fra 1990 var alle 20 pladser
fuldtids. Der viste sig et øget
behov for institutionsplad-
ser, og i februar 1991 stod en
tilbygning klar og der blev
udvidet med vuggebørn. I
2004 kom yderligere 20 bør-
nehavebørn til i en fjerde
længe.”

Kastanjegården fejrede 40 år

Klovnerne var et populært indslag i fødselsdagen

LEICA C-LUX 3
Fås i hvid eller sort.
Fotografering har aldrig været så fornøjelig.

Kr.

NIVÅ FOTO Nivå Center
Tlf. 49 14 18 04
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priser

Mandag-torsdag 9-19Fredag 9-20Lørdag 9-18Søndag 9-18Galle og Jessen pålægschokolade
Mælkechokolade, 396 g
(Pr. kg 60,61)

Kun i fakta Nivå Center
Tilbuddet gælder fra onsdag 
d. 24. juni til og med søndag d. 28. juni

Store besparelser

Nivå Center 85, 2990 Nivå

Sauterpande 
24 cm

499,75

Kasserolle
1,8 liter

299,75

Gryde
3,8 liter

349,75

SPAR 300,-

SPAR 250,-

Normalpris 649,75

Normalpris 549,75

SPAR 200,-

Normalpris 699,75

Evatrio   Dura Line
Med SLIP-Let belægning. Til alle komfurtyper – også induktion
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VI SÆLGER DEM TIL LANGT UNDER 1/2 PRIS 
FRA TORSDAG KL. 10.00 TIL OG MED LØRDAG

     så længe lager haves...Vi har ryddet lageret for kollektionsprøver hos en af vore store leverandører...

EKSTRA – EKSTRA
I år har vi også fyldt 

DAMERESTER
FRA CLAIRE OG SIGNAL

vanvittige priser

SPECIELT I ÅR

3 stk. KUN

LAGERSALG PÅ TORVET
OVER 2000 KOLLEKTIONSPRØVER SÆLGES

PR. STK.

NB TORVESALG – derfor modtager vi kun kontanter samt checks 
– ingen betalingskort!

200.- 100.-
150.- 75.- 50.-

N I V Å  C E N T E R  8 0   -   2 9 9 0  N I V Å   -   T E L .  4 9  1 4  2 9  1 0
L e v e r a n d ø r  t i l  E u r o c a r d ,  M a s t e r c a r d ,  D i n e r s  o g  F o r b r u g s f o r e n i n g e n

SIDNEY & CO.
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Af Claus Beyer Dalskov

SHOW Tirsdag aften var Te-
aterhuset i Nivå fyldt til sid-
ste plads med et forvent-
ningsfuldt publikum da afte-
nens underholdning Rung-
sted Gospel blev præsente-
ret.

Det blev begyndelsen til
en meget varm aften – med
smukke ballader, swingende

gospelnumre og fællessang
med publikum.

Rungsted Gospel er et me-
get dygtigt gospelkor, der
formår at tænde op under
publikum, så de bliver en del
af koncerten. Publikum sang,
dansede og så´ud til at have
en fantastisk aften.

1½ times uafbrudt under-
holdning af høj kvalitet
var´hvad publikum fik denne
varme juniaften i Nivå.

Desværre gik mange for-
gæves til koncerten der hur-
tigt var udsolgt, men til alle
dem der ikke fik billet så
kommer der en ny chance
ved Kulturnatten i septem-
ber.

RUNGSTED GOSPEL kan
opleves til Fredensborg Kul-
turnat d. 4 september, hvor de
giver koncert på Nivå Biblio-
tek.

Gospel fyldte
Teaterhuset i Nivå

Rungsted Gospel fyldte Teaterhuset med glæde og masser af gode sange. Foto: Claus Dalskov

Forsikring 

mod Kritisk 

Sygdom

Har du råd til at blive syg?
Du kan tegne en forsikring, som kommer til udbetaling, hvis du 
skulle blive ramt af en kritisk sygdom, som f.eks. kræft, blod-
prop i hjertet eller Parkinsons syge. 

Du kan bruge udbetalingen til lige, hvad du har lyst til – f.eks. 
at indfri gæld, tage på rekreation eller indrette dit hjem efter 
sygdommens art. Udbetalingen kan også give din ægtefælle 
økonomisk mulighed for at tage fri fra arbejde i en periode. 

Kom forbi, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan forsikre dit 
helbred.

Har du råd til at blive syg?
Du kan tegne en forsikring, som kommer til udbetaling, hvis du 
skulle blive ramt af en kritisk sygdom, som f.eks. kræft, blod-
prop i hjertet eller Parkinsons syge. 

Du kan bruge udbetalingen til lige, hvad du har lyst til – f.eks. 
at indfri gæld, tage på rekreation eller indrette dit hjem efter 
sygdommens art. Udbetalingen kan også give din ægtefælle 
økonomisk mulighed for at tage fri fra arbejde i en periode. 

Kom forbi, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan forsikre dit 
helbred.

 www.danskebank.dk
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kg pris 
3,90

1
95

Nyopgravede 
danske kartofler

Kv. 1

Pr. 1/2 kg 

ÅBNINGSTIDER:

HVERDAGE  9.00-19.00

LØRDAG 8.00-16.00

Tilbudene gælder til og med lørdag d. 26. juni

 NIVÅ CENTER
NIVÅ CENTER 89 . NIVÅ . TLF. 4914 5120

WEEKENDTILBUD

D. 25., 26. OG 27. JUNI

· Helt unikke smagsoplevelser

· Dansk opdrættet kødkvæg

· Højeste grad af dyrevelfærd

2 STK./400 G
Entrecôtes 

eller Rib-eye steaks
Skåret af oksefilet. Af Dansk Kødkvæg 

kg pris 
297,50

89.-

DANSK OG SALMONELLAFRI

Hele danske 
kyllinger
Fra Danpo  

500 g
Stenfri grønne 
druer i bakke

Kv. 1 – Spanien

kg pris 
24,00

12.-

6 isvafler
Pr. pakke. FROST

KUN KR. 166 PR. IS

Fyldig vin fra Italiens førende vinfolk
Villalta Ripasso kaldes for Amarones ”lillebror”

– og med god grund. Villalta Ripasso laves af nogle 

af Italiens førende vinfolk, og den har en rig og 

fyldig struktur. Perfekt til kraftige kødretter.

Villalta Ripasso 2007
 75 cl – Italien

TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG

SPAR O
P

 T
IL

 

 174
70

6 FLASKER

liter pris v/6 FL. 61,11

275
00

1 PK.

STK.PRIS V/1 PK. 1,66

10
00

SPAR O
P

 T
IL

 

 20
00

2 STK./2400 G 

KG PRIS 24,97

59
95

Højst 2 kasser pr. kunde til den 
anførte pris i tilbudsperioden 
– derefter er prisen pr. kasse 

kr. 119,95 + pant.

SOMMERTILBUD

30 flasker 
Carlsberg eller Tuborg
33 cl. Carlsberg Pilsner, Grøn Tuborg, 

Carls Lager, Carls Speciel, Tuborg Classic 
eller Tuborg Super Light. Afhentningspris

liter pris 
v/30 fl. 9,59

94
95
+ PANT
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Lærere, pædagoger og teknisk-
adminstrativt personale ved
Asminderød skole skriver i et
åbent brev til byrådet:

Siden februar 2007 hvor beslut-
ningen om at lukke Asminde-
rød skole blev taget, har perso-
nalegruppen, i samarbejde
med den af kommunen ansatte
SBS gruppe,målrettet arbejdet
med planlægningen af en NY
Asminderød skole.

Ansatte har deltaget i fælles-
møder, arbejdet i grupper,

holdt foredrag og brugt tid og
kræfter og ressourcer på at give
kommunen de bedste arbejds-
betingelser for opførelse af den
nye skole.

Asminderøds skoles nu-
værende fokuspunkter, profil
og værdisæt retter sig klart mod
den ny skole og dennes place-
ring på arealet bag Vilhelmsro.

Hos os er udviklingen ikke
gået i stå, tværtimod, der arbej-
des fremadrettet med stor pro-
fessionalisme.

Og hvordan går det så på As-

minderød skole? Sidste triv-
selsundersøgelse fra foråret
2009 viser stor tilfredshed med
de eksisterende forhold, både
hos store og små elever.
Asminderød skole møder hver
dag glade elever og forældre
samt stolte professionelle lære-
re og pædagoger, et personale
der er meget glad for deres ar-
bejdsplads,som de ønsker at vi-
dereudvikle og også meget ger-
ne beholde.

Vi har som personale gjort
præcis det, vi blev opfordret til

Beslutningen har betydning for tusinder af b

Lars Simonsen, borgmester-
kandidat for Radikale Venstre

Søren Koblegaard giver i Uge-
Nyt udtryk for, at jeg har et
pænt jakkesæt (tak),men at det
ikke gør mig til borgerlig af den
grund. Det har han helt ret i.
Derimod er han helt skævt på
den, når han hævder, at jeg er “
lige så rød som resten af det
øvrige Radikale Venstre”.

Hverken jeg eller resten af Ra-
dikale Venstre får farve af vo-
res bestræbelser på at formidle
et samarbejde på tværs af det
politiske landskab.

Seneste budgetforlig dækker
som bekendt over både S-SF-
R, DF og Liberal Alliance. Ra-
dikale Venstre vil dog foreslå,
at vi lægger jakkesættet til side
og trækker i arbejdstøjet. Der
er nok at tage fat på.

Fredensborg Kommune står
med en tårnhøj gæld på næsten
en halv milliard kroner, under-
skud på driftsbudgettet samt en
vigende kassebeholdning som
følge af mange års mangelfuld
økonomisk politik i de to gamle
kommuner. Dertil kom kom-
munalreformen, som pålagde
vores kommune en række ek-
stra tunge udgifter på bl.a. det
sociale område. Men det kræ-

Hænger økonomisk ansvarlighed og jakkesæ

Ulla Hardy-Hansen, konserva-
tiv borgmesterkandidat

Det har  gjort  indtryk på såvel
de radikale som Socialistisk
Folkeparti,at jeg  udtrykker be-
kymring for et fortsat “rødt”
domineret flertal efter næste
byrådsvalg. Hanne Berg mener
således, at jeg har skudt valg-
kampen i gang med de udtalel-
ser og Lars Simonsen nærmest

korser sig for at afvaske ku-
løren.

Mine bekymringer er foran-
lediget af, at de to partier for
kort tid siden proklamerede et
valgforbund. Det er ikke et
ukendt kneb for at undgå stem-
mespild. Det interessante er
derimod, at de ved samme lej-
lighed fremhævede de mange
fælles berøringsflader og inter-
essefællesskaber, de har haft i

den forløbne periode. Det har
efter  egen opfattelse resulteret
i  “fornuftige budgetforlig” og
“økonomisk ansvarlighed”. Så
noget  antyder, at der i flertals-
gruppen er sket en vis farvetil-
pasning. Fænomenet er heller
ikke ukendt i naturen, hvor
man i vidt omfang antager far-
ve efter omgivelserne - oftest
for at undgå at blive ædt!

Ganske mange har svært ved
at få øje på balancen i den kom-
munale økonomi i disse dage.
Begreberne ligger milevidt fra

Kamæleonpolitik

Jo mere du ved om  
Nordea, jo større er 
sandsynligheden for,  
at du skifter til os

Nivå Afdeling
Nivå Center 21
49 14 52 11
nordea.dk

Hvis du vil ha’ en  
bedre bank, må du 
forberede dig på at 
slippe billigere …
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Steen Læssøe, Statsaut ejen-
domsmægler MDE

Der verserer  igen overvejelser
om placeringen af den nye As-
minderød Skole, sidst med ud-
bygning af den nuværende
Fredensborg Skole og Endrup
Skole som erstatning for den
nye Asminderød Skole.

Området syd for den gamle
Asminderød Skole er og bliver
stærkt udbygget i de kommen-
de år med boliger og hvis den
nærmeste skole for dette om-
råde bliver Fredensborg Skole
eller Endrup Skole, vil dette
skabe kaos for al trafik i byen.

Som bekendt har der lige
været en undersøgelse af trafik
i byen i forbindelse med det
nye Rådhuscenter og her er
påvist mange trafikproblemer
i byen, og nu kommer så en
mere med skolerne.

Det kan ikke være rigtigt, at

et af de mest børnerige dele af
byen ingen skole har.

Vi har som ejendomsmægle-
re mærket at flere købere fra-
vælger den sydlige del af Fre-
densborg grundet dårlige sko-
leforhold, og det bliver ikke
bedre med alle de rygter der
verserer.

Det er derfor vigtigt, at den
nye Asminderød Skole place-
res i dette børnerige område i
den sydlige del af Fredensborg,
d.v.s.enten hvor den den gamle
Asminderød Skole lå, eller syd
herfor.

Alt andet vil være en kort-
sigtet løsning, der vil koste by-
en dyrt, når man senere erken-
der,at man tog fejl.

Vælg ikke kortsigtet
i skolesager

børn og familier

æt sammen?

af skoledirektøren, nemlig at
stå sammen som gruppe, højne
det faglige niveau og udvikle
skolen hen mod en NY Asmin-
derød skole.

Vi er dog nu kommet i den
situation, hvor usikkerheden
breder sig blandt forældre og
personale. Rygter om skole el-
ler ikke skole skaber utryghed
og unødige udmeldelser. En
utryghed drevet af politikker-
nes træden vande.

Vi anmoder derfor byrådet
om at fastholde den trufne be-

slutning om bygning af en NY
Asminderød skole. Byrådet
har tidligere erkendt, at det er
en enestående chance for ska-
be en skole med specifik profil
og en fremadrettet undervis-
ningspædagogik.

Ved at fastholde beslutning-
en om at bygge den nye skole,
vil utrygheden hos alle implice-
rede grupper forsvinde.

Vi er klar over, at kommu-
nens økonomi er et problem.
Så derfor håber vi, at den nys
indgåede aftale mellem KL og

finansministeriet betyder, at
der kan skaffes midler til den
nye skole.

Beslutningen der skal træffes
har betydning for tusindvis af
børn de næste 50-100 år. Der-
for må den ikke være påvirket
af kortsigtet eller politisk valg-
kampsprofilering.

Vi ser frem til at kunne fort-
sætte det visions- og udvi-
klingsarbejde, vi har påbe-
gyndt, til glæde for alle nuvæ-
rende og kommende brugere
af Asminderød skole.

ver både nytækning og svære
prioriteringer at løse den opga-
ve.Der blev taget et skridt i den
rigtige retning,da et enigt skole-
udvalg i sidste uge besluttede at
iværksætte en debat om skole-
strukturen i hele kommunen.

Jeg ser frem til, at Konserva-
tive og Venstre melder sig ind i
kampen igen, så vi sammen
kan løse Fredensborg Kommu-
nes økonomiske udfordringer.

de tanker, som husejerne gør
sig, når de betragter deres him-
melstræbende ejendomsskatter
- eller den erhvervsdrivende,
der bliver konfronteret med det
maksimalt tilladte dækningsbi-
drag.

Fra konservativ side er vi ik-
ke interesseret i at føre en poli-
tik, der afvikler kommunen.
Men vi er heller ikke blinde for,
at det kan blive nødvendigt at
afvikle noget… for at udvikle
noget andet. Og i den forbin-
delse tror vi på, at “farven” kan
have en afgørende betydning.

Nivå Center · Tlf. 49 14 19 22

Sommer sko / sandaler
Onsdag – Torsdag – Fredag og Lørdag

Birkenstock, Ilse Jacobsen, Reef, Palladium, 

Friis & Company, Nome, Sofie Schnoor, Lill F.

-30%
Muffins tilbud

Nivå Center . Tlf. 4914 4084

Spar 12,50

3 stk. 25,-
STENDER

NIVÅ · NIVÅCENTER 24 · TLF. 49 14 41 18

I my hair

Onsdag – Torsdag – Fredag – Lørdag

20%
på alle

produkter i
butikken



23. JUNI 2009- UGE·NYTSIDE 18

Ny DVD hver fredag med Ekstra Bladet for kun 39 kr. 
Kun ved køb af Ekstra Bladet til dagspris

Saml alle Beck filmene Saml alle Beck filmene 
- den populære svenske krimi!- den populære svenske krimi!

Køb den første DVD fra 
fredag og få en 
gratis samleboks!
Tilbuddet gælder ikke ved køb af eBladet

Følg Peter Haber i rollen som kriminalkommisær Beck og Mikael Persbrandt 
i rollen som den temperamentsfulde Gunvald Larsson



Af Jens Overgaard

MODERNISERING Det
halve generationsskifte, som
har omfattet Golf og Golf
Plus, kommer nu også til sta-
tioncar-modellen,Variant.

Her vil kendere straks
kunne spotte den nye front,
ligesom hecken, nogle har
fundet speciel, nu virker me-
re integreret med resten af
bilens design.

Inden døre har interiør og
instrumenter også fået et løft
som hos de andre søskende i
Golf-flokken. Med et bag-
agerum på 1495 liter vil Golf
Variant dog stadig være den
mest rummelige.

Som udgangspunkt kom-
mer Variant-modellen i de
tre udstyrs-niveauer Trendli-
ne, Comfortline og Highline,
der erstatter Sportline som
top-niveauet.

Under hjelmen bliver der
seks motorer at vælge imel-
lem. Nemlig to Multipoint-
benzinere på 80 hk og 102
hk, to TSI-benzinere på 122
hk og 160 hk, samt to com-

monrail-diesler på 105 hk og
140 hk.

Her er de mest sparsom-
melige den 1,6 liters diesel på
105 hk, der har et forbrug på
22,2 km/l, mens den 1,6 liter
og 122 hk TSI benzinmotor
med DSG-gear kan klare
16,7 km/l.

Som noget nyt kan bilen
nu leveres med parkerings-
assistent og bakkamera.

Den ny model søsættes i
Tyskland til september. Der
foreligger endnu intet om
danske priser eller udstyr.
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Den nye Golf Variant får nu en front, som matcher resten af
Golf-familien.

Hecken er tilpasset det nye design. Med sine 1495 liter er Golf
Variant en ganske rummelig sag.

Interiør og finish har nu også fået et løft, så det er på linje
med de andre modeller.

Nyhed:Variant-modellen af VW Golf modificeres,
som den passer til resten af Golf-familien

Golf Variant i nyt antræk

FREDENSBORG

www.uge-nyt.dk

HØRSHOLM
DÆK & BIL SERVICE

Dæktilbud på www.bargib.dk

BARGIB AUTOGUMMI A/S
Ådalsvej 50 • 2070 Hørsholm

AUTOSERVICE • DÆK • FÆLGE
Tlf. 45 86 74 00

FIRST STOP

www.malmstedt.dk
info@malmstedt.dk

Malmstedt
Salg

Værksted
Reservedele 

Pladeværksted

Hørsholm/Kokkedal
Kokkedal Industripark 25 · 2980 Kokkedal

Tlf. 49 18 04 00

Hos os er din Citroën eller
Peugeot i trygge hænder!
Vi har 40 års erfaring med
de to Franske bilmærker

HELLA Servicepartner
Bakkegårdsvej 515
• 3050 Humlebæk

TELF.: 49 19 11 75
www.hugos-auto.dk

Det Franske Bilhus 
i Nordsjælland

● Salg af nye og brugte biler
● Kundebilservice
● Service og reparation af 

alle mærker
- Testudstyr haves

● Pladeværksted

INGORRIS

Testvinder Daytona 675
Speed Triple 1050

"The one and only"

SÅ ER DET HER DU SKAL HANDLE
TOPPRIS FOR DIN BYTTE MC

TRIUMPH CENTER COPENHAGEN
Hirsemarken 3 • 3520 Farum • tlf. 44 21 10 50 • www.triumph-cph.dk

173.990,- 
+ lev. 

178.990,- 
+ lev. 

Problemer med bilen?

KAJ ANDERSEN
Kratbjerg 301, Fredensborg

Tlf. 48 48 32 03

Næe du,
ikke efter at
Kaj har haft
fat i den

Reparation af alle mærker
Motor - Bremser - Elektro

Vi hylder dig,
som støtter sporten

OK støtter med 6 øre pr. liter benzin eller diesel 
direkte i klubkassen, hver gang du tanker.
Det er der mere end 700 sportsklubber og for-
eninger landet over, der nyder godt af. 

Hvis du endnu ikke støtter din lokale klub, kan du 
klikke ind på www.ok.dk og læse hvordan, du 
kommer til det.

Med et OK Benzinkort kan du støtte din lokale sportsklub uden det koster ekstra.



KREDIT Bankpakke II –
også kaldet kreditpakken –
har ikke øget bankers og
realkreditinstitutters villig-
hed til at låne penge ud i for-
bindelse med bolighandler.
Det fastslår 80 pct. af ejen-
domsmæglerne i en ny un-

dersøgelse. En tredjedel af
alle potentielle bolighandler
går i vasken, fordi køberne
ikke kan skaffe finansiering.

Når antallet af bolighand-
ler fortsat er så lavt, som vi
ser det i øjeblikket, skyldes
det ikke manglende interesse

blandt køberne. Derimod
skyldes det i høj grad, at in-
teresserede boligkøbere har
svært ved at låne penge til en
bolig, som de ellers har råd
til. Det vurderer landets
ejendomsmæglere i en stor
undersøgelse, som Dansk
Ejendomsmæglerforening
(DE) har foretaget blandt si-
ne medlemmer.

Over 80 pct. af ejendoms-
mæglerne svarer således
klart nej til spørgsmålet om,
hvorvidt Bankpakke II har
bidraget positivt til udviklin-
gen på boligmarkedet via
øget kreditvillighed i penge-
institutterne. Kun 6 pct. af
mæglerne mener, at situatio-
nen er blevet bedre.

Handler går i vasken
I undersøgelsen oplyser ejen-
domsmæglerne også, at gen-
nemsnitligt 30 pct. af forret-
ningsstedernes potentielle
handler ikke bliver til noget
specifikt på grund af pengein-
stitutternes manglende kredit-
villighed.
DE’s formand, Steen Winther-
Petersen, udtrykker bekym-
ring over undersøgelsens re-
sultat og opfordrer regeringen
til at gøre noget ved proble-
met:

“Bankerne sidder tydeligvis
på deres hænder. Og da bolig-
markedet er så vigtigt for
dansk økonomi, er det dybt
betænkeligt, at der fortsat er
tale om denne manglende vil-
lighed til at udlåne penge. I en
tid, hvor arbejdsløsheden er
stigende, er det jo også para-
doksalt, at mobiliteten i den
grad hæmmes. Samfundet har
netop brug for, at arbejdsta-
gerne kan flytte derhen, hvor
arbejdet er. Derfor må rege-
ringen gøre noget ved sagen,”
siger han.

DE har gennemført under-
søgelsen ad tre omgange – i fe-
bruar, marts og april – med
stort set enslydende resultater
og hver gang med deltagelse af
mellem godt 540 og 690 ejen-
domsmæglere, alle indehavere
eller forretningsbestyrere.

“Dermed er det et overbevi-
sende vidnesbyrd om, hvor-
dan situationen ser ud rundt
omkring i landet,” fastslår for-
manden og bemærker, at også
Dansk Industris medlemsvirk-
somheder landet rundt har
klaget deres nød:“Det står så i
skærende kontrast til bl.a. ud-
sagn fra finanssektoren, der
for nylig bekendtgjorde, at
man har en udlånskrise, idet
ingen vil låne de mange penge,
man står klar med. Et eller an-
det sted går noget gruelig
galt!”
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Ingen
bankpakke-penge

til boligkøberne

Dansk Ejendomsmæglerforening vurderer, at gennemsnitligt
30 pct. af ejendomsmæglernes potentielle handler, ikke bliver
til noget på grund af pengeinstitutternes manglende kredit-
villighed. Foto: Colourbox

Kreditpakken har ikke øget lysten
til at låne penge ud til køb af bolig

Kjeld
Plesner 

Davidsen
40 72 32 42

Annelise 
Plesner 

Davidsen
40 86 32 42

FAST SALÆR
Kr. 29.500,-

incl. moms
Ring og få en
uforpligtende
salgsvurdering

apd@boligone.dk
www.boligone.dk/apd

Positiv fokusering
= positivt resultat

Lejebolig søges
af ældre dame, min. 60

kvm i Fredensborg 
Centrum.

Tlf. 48 48 49 83

LONDON OG PARIS
29. september-04. oktober 2009

Højhastighedstoget Eurostar forbinder de to 
metropoler London og Paris. London, Storbri-
tanniens dynamiske hovedstad med et kolossalt 
udbud af seværdigheder, historie, kultur og re-
stauranter. 
Den smukke by Paris ”Byernes by” har på et hav af se-
værdigheder, såsom Eiffeltårnet, Triumfbuen, Mont-
martre og Latinerkvarteret. Turen byder på kultur med 
besøg til Solkongens slot, Versailles og slottet Wind-
sor, der er det største og ældst beboede slot i verden.   

Dag 1 København-London: Afrejse fra København 
til London. Transfer til hotel med central beliggen-
hed. Middag.

Dag 2 London: Heldagstur rundt i London.

Dag 3 Slottet Windsor: Halvdagstur til slottet 
Windsor. Rundvisning på slottet, hvor vi vil se de 
fantastiske rum og St. George Kapel.

Dag 4 Eurostar: Om morgenen tager vi højhastig-
hedstoget Eurostar gennem tunnelen under den en-
gelske kanal til Paris. 

Dag 5 Paris: Halvdags byrundtur i Paris. Frokost på det 
sidste af de såkaldte ”bouillon” fra århundredeskiftet. 

Dag 6 Versailles: Halvdagstur til solkongens slot Versa-
illes. Rundvisning samt en promenadetur i den smukke 
park. Middag på en typisk Montmartre restaurant.

Dag 7 Paris-København: Afrejse fra Paris sidst på 
eftermiddagen til København.

Pris pr pers. kr. 9.995 
Tillæg for enkeltværelse kr. 2.630
Sidste frist for tilmelding: 27. juli 2009
Inkluderet:

 Flyrejse København - London samt Paris - København

Ikke inkluderet:

For detaljeret dag til dag program, yderligere in-
formation samt bestilling:

Email: hgrferie@dsb.dk 

Knips den danske sommer og 

VIND EN TIVOLI-TUR

Vertigo - Nordeuropas vildeste interaktive forlystelse!

Vertigo er årets vildeste og hurtigste forlystelsesnyhed. Med en fart på op 
til 100 km/t og 360 graders vendinger appellerer de to fl y i Vertigo kun til 
de sejeste gæster. Rigtig mange har allerede prøvet Vertigo, der tegner til at 
blive årets manddomsprøve for unge og op efter. Prøv den hvis du tør! 

Sommerens fl otteste street show
Årets familienyhed er Columbines Karneval – et spektakulært udendørs 
street show med 50 dansere, deriblandt de dygtigste electric boogie 
dansere, Robotdrengene, hotte ballerinaer samt luftartist, japansk magi, 
 Tivoli-Garden, gigantiske dukker, eventyrlig musik og  meget mere. Showet 
fortæller historien om Harlekin og Columbines kærlighed, men du har 
aldrig set Columbine, Harlekin og Pjerrot SÅ seje!  Karnevalet kan opleves 
fra den 18. juni til 9. august kl. 18:30 og det koster ikke ekstra!

Spar penge med: Tivoli all inclusive
Køb hele din Tivoli tur hjemmefra på www.tivoli.dk. Børn: 250 kr. voksen 400 
kr.: Entré, Turpas, 1 besøg i Tivolis  Akvarium, 1 forlystelsesfoto, Voksen: 1 
måltid og 1 glas vin, øl eller vand. Barn (til og med 11 år): 1 børnemenu inkl. 
 dessert og 1 glas sodavand/vand/saft på udvalgte restauranter. Normalpris 
voksen 500 kr./barn 360 kr. afhængig af restaurant – spar op til 110 kr. pr. 
pakke. Tilbuddet gælder i sommersæsonen 2009. Se tivoli.dk/all-inclusive.

Sådan deltager du i konkurrencen:
Gå ind på www.uge-nyt.dk og klik på banneret med billedkonkur-
rencen. Scroll ned i bunden af konkurrencen og vælg “klik her for 
at deltage”.

Du kan deltage til og med søndag d. 5/7-09 kl. 23.59
Konkurrencen afgøres ved en lodtrækning blandt samtlige indsend-
te bidrag. Vinderne får direkte besked og off entliggøres på:

Find kameraet frem, ta’ et foto af den skønne danske sommer og 
vis det på  www.uge-nyt.dk. Så deltager du i konkurrencen om en 
familiepakke til Tivoli til en værdi á 570 kroner. 

En strandtur, en sommerdag i haven, en picnic i det grønne el-
ler kaff ehygge i kolonihaven - det er næsten kun fantasien, 
der sætter grænserne for dit bidrag. Eneste krav er, at dit foto 
skal være et sommermotiv og at det skal være taget i Danmark. 
Du kan indsende max. fem billeder.

Online med seneste nyt

WEBKONKURRENCE

www.uge-nyt.dk

Hus til leje.
Stråtægt bindingsværkshus
beliggende i stor have tæt på
Fredensborg. Huset er på 137
etagemeter i 2 etager. Leje
7.500 kt. pr. md. + el.

Henv. tlf. 48 48 45 16
mellem kl. 17 og 18

Gør hvad der er bedst og billigst for din bolighandel, 
bestil selv Tilstandsrapport/Energimærkning af uafhængig 
ekspert, herunder før-rapport for evt. udbedring af skader.
Udbud / kontrakt / tilsyn i f.m. byggeri.
Teknisk konfliktløsning mellem bygherre-entreprenør
Fugt / skimmelsvampundersøgelser
NØRREGAARD, Rådgivende bygningsingeniør FRI
+45 2342 0884 - www.NRIF.dk - lars.noerregaard@mail.dk
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Af Carsten Legaard

GOLF Holdets junior spille-
re er blevet mere erfarne og
derudover har holdet tre
pro’er tilknyttet. Nivås Eli-
tehold har i løbet af vinteren
afholdt en del trænings sam-
linger for at køre holdet i stil-
ling til de kampe, som der

ventede i sæsonen 2009.
Sæsonen startede i weeken-

den 16.-17. maj. Lørdag blev
det til en sikker sejr på hjem-
mebane mod Bornholm på
10-4. Søndag spillede holdet
ude mod Smørum, og her
blev det igen til en sejr på 8-6.

Den tredje kamp blev spil-
let lørdag d. 6. juni mod Kok-
kedal. Det blev til en masse
tætte kampe, men til sidst
trak Nivå det længste strå og
vandt kampen med 9-5. Efter
kampen kørte det sejrsvante
mandskab mod færgen for at
spille mod Nord Bornholm
om søndagen. Holdet spille-
de gudskelov en trænings-
runde lørdag eftermiddag/af-
ten, og det var nok med til at
Nivå igen fik point om søn-

dagen, da matchen endte 7-7.
Dette var et resultat som Ni-
vå kunne være mest glade
for, da holdets ene pro Marc
Wilkens på 18. hul holede et
bunker slag for at spille uaf-
gjort.

Nivå fører nu puljen med
syv point. Hvis næste kamp
ude mod Kokkedal ender
med en sejr, vinder Nivå pul-
jen og skal spille om op-
rykning til 2. division.

De næste 2 kampe bliver
spillet lørdag d. 8. august kl.
9.30 i Kokkedal, og sidste
kamp spilles søndag d. 9. au-
gust kl. 8.00 på Nivås bane.
Alle der har lyst til at komme
og se holdet spille og støtte
op om eliteholdet er velkom-
ne.

Nivå golfs elitehold
godt fra start

Af Bo Hilsted

FODBOLD Resultaterne
flaskede sig ikke for Nivå-
Kokkedals mandskab i dan-
marksserien på sidste spille-
dag, idet NKF ikke bare skul-
le vinde, men også var af-
hængige af resultaterne fra
andre kampe, og de gik ikke
NKF’s vej, selv om gæsterne
gjorde deres ved at vinde 2-0
over GVI efter 0-0 ved pau-
sen.

Første halvleg blev en rela-
tiv jævnbyrdig affære, hvor
Andres Petersen havde gæs-
ternes største chance efter
oplæg fra Klaes Rasmussen,
der fangede keeperen på
mellemhånd, men Andreas
Petersens afslutning sneg sig

på den forkerte side af det
tomme mål.

I den anden ende var Ron-
ni Raun på plads, da der blev
afsluttet, og Klaes Rasmus-
sens frispark gik lige over
mål mod slutningen af halv-
legen, og det var nok det tæt-
teste, man kom på scoringer
inden pausen.

I anden halvleg kom der
lidt mere gang i sagerne, ikke
mindst fordi hjemmeholdets
Klaes Ovesen tabte hovedet
syv minutter efter pausen og
stemplede den liggende
Bjørn Holm i skridtet og der-
for fik direkte rødt kort af
kampens udmærkede dom-
mer.

NKF udnyttede den ekstra
plads til at spille den fodbold,
man egentlig gerne ville have
spillet hele sæsonen, i bold-
besiddelse med afleveringer
langs jorden og angreb over
fløjene, og det førte til to flot-

te scoringer.
Først headede Klaes Ras-

mussen Kasper Juuls for-
nemme oplæg fra højre i net-
tet små tyve minutter før tid,
og ti minutter senere lukke-
de Kasper Juul kampen, godt
stukket fri af Andreas Peter-
sen, og derved blev det på
trods af gode muligheder til
Kasper Juul og Mads Drejer.

- Sæsonen har jo ikke væ-
ret god nok, hverken fra spil-
lernes eller klubbens side,
sagde spillende træner Bjørn
Holm efter kampen, men al-
ligevel står man med en god
fornemmelse efter kampen,
for det var en stamme af spil-
lere, der ville have et resultat
her, også på trods af karantæ-
ner og afbud, hvor vi endte
med at have keeper Allan
Larsen som 12. mand.

- Men jeg aner ikke, hvad
der nu skal ske i forbindelse
med overgangen til FC Øre-

sund, måske sidder der en i
Hørsholm og ved det, slutte-
de han med et skævt smil.

Det blev så Birkerød, der
løb med retten til at spille
play-off-kampe for at redde
sig i denne kaotiske afslut-
ningsfase, hvor holdene i
bundstriden faktisk ikke
kendte konditionerne om-
kring nedrykning på grund af
den groteske situation om-
kring diverse udmeldte og
truende konkurser højere
oppe i rækker, og det har ført
til en meget frustrerende af-
slutning for mange klubber,
ledere og spillere.

Men tabellen lyver ikke, og
NKF sluttede næstsidst i ræk-
ken og må derfor ned i sjæl-
landsserien.

Danmarksserien
GVI-NKF 0-2 (0-0)
Mål: 0-1 Klaes Rasmussen

(72.min.), 0-2 Kasper Juul
(82.min.)

Tilskuere: 100 

Sejr var ikke nok

Af Bo Hilsted

FODBOLD Frederikssund
blev vinder af Sjællandsseri-
en, da de besejrede FBI på
hjemmebane med sikre 4-1
efter føring på 2-0 ved pau-
sen, og set med hjemmehol-
dets øjne var der meget lidt
at glæde sig over i den kamp.
Hjemmeholdet fulgte rime-
ligt godt med inden pausen,
men kom alligevel bagud 0-1
efter 17 minutters spil.

Kort før pausen blev begge
hold ramt af en udvisning,
FBI’s Martin Larsen Martin
Larsen fik et rødt kort for en
hård tackling, modstanderen
et af samme farve for den
efterfølgende hævnakt, men
da krigslarmen havde lagt sig
scorede gæsterne i domme-
rens tillægstid og kunne gå til
pause med en føring på 2-0.

FBI kunne ikke rigtigt få
spillet til at køre, og det blev
gæsterne, der afgjorde kam-

pen kort ind i anden halvleg,
hvorefter spillere og tilskue-
re kunne nyde det dejlige
sommervejr.

FBI reducerede til 1-3 ved
Rasmus Fehrmann kort før
tid men Frederikssund score-
de til slutresultatet kort efter,
og dermed sluttede sæsonen
for FBI med en yderst til-
fredsstillende sjetteplads og
det eneste førstehold i kom-
munen, der ikke rykkede
ned!.

Fredensborg-Frederikssund
1-4 (0-2)
Mål: 0-1 Jacob Sparholt
(17.min.), 0-2 Pelle Sørensen
(45.min.), 0-3 Ahmet Kara-
koc (49.min.), 1-3 Rasmus
Fehrman (86.min.), 1-4 Si-
mon Kristensen (87.min.)

Tilskuere: 120 

FBI tabte til 
et bedre hold
Sæsonen sluttede for Fredensborg med et nederlag
på 1-4 til Frederikssund

Af Bo Hilsted

FODBOLD Efter tre sæso-
ner i Serie 1 må KIF nu forla-
de SBU’s næstbedste række
efter nederlaget til Skovlun-
de på hjemmebane. Ned-
rykningen var allerede en
kendsgerning inden kampen,
idet Herstedøster havde vun-

det den udsatte kamp mod
Farum, hvorefter Karlebo ik-
ke ville kunne komme over
nedrykningsstregen, selv om
Skovlunde blev
besejret.Gæsterne kom hur-
tigt foran i første halvleg,
men Karlebo kom på 1-1 ved
Thomas Petersen efter et
langt indkast fra Claus

Lange.Hjemmeholdet var
godt med inden pausen, og
halvlegen endte uafgjort 1-
1.Efter pausen kom gæsterne
igen foran, men Rasmus Liis-
berg fik udlignet på et godt
oplæg fra Thomas Petersen.
Hjemmeholdet måtte spille
med ti mand det meste af an-
den halvleg, og gæsterne slut-

tede af med to scoringer.
Dermed er det slut for Serie
1-bold i denne omgang, og
holdets videre skæbne vil så
blive afgjort i nærmeste
fremtid.

Serie 1Karlebo-Skovlunde 2-
4 (1-1)Mål: 0-1 (5.min.), 1-1
Thomas Petersen (7.min.), 1-
2 (46.min.), 2-2 Rasmus Liis-
berg (49.min.), 2-4 (85.min.)

Af Bo Hilsted

STATUS Det har været en
hård sæson for kommunens
bedste fodboldhold, idet tre
af de fire klubbers førstehold
rykkede ud af deres rækker.

Eneste hold, der klarede
skærene, var Fredensborg i
sjællandsserien, hvor et fint
forår bevirkede, at holdet
endte på en flot placering i
den bedste halvdel.

Nivå-Kokkedal må ned i
sjællandsserien og starte
derfra som FC Øresund
sammen med Hørsholm, der
i øvrigt rykkede ud af sjæl-
landsserien, og dermed kom

man ikke helt fra start som
planlagt med den ambitiøse
satsning.

Karlebo måtte lade livet i
serie 1, de gamle ben kunne
ikke løbe tilstrækkeligt med
meter, og selv snu fodbold-
hjerner kan ikke tænke sig
ud af alt, mens det var lidt
overraskende, at Humlebæks
mere end godkendte fod-
boldforår alligevel ikke rakte
til endnu en sæson i serie 2,
hvorfor man må helt ned i se-
rie 3 for at starte klubbens
bedste hold op igen.

Nuvel, en sommerferie
venter, og så starter en ny
turnering den 15. august.

Trist sæson for
lokal fodbold

Et af sæsonens mere heldige skud, hvor Fredensborg BI sco-
rer kampens ene mål. Modstanderen var Ringsted.

Det er Nivås anden
sæson i 3. division, og
holdet som er blevet
forstærket er kommet
godt fra start på
sæsonen og ligger til
oprykningsspil til
2.division

Nivå-Kokkedal rykker
ned i Sjællandsserien
trods 2-0 over GVI

Karlebo må ned i serie 2

ESRUM SØ RUNDT
Søndag d. 30. august 2009

Starttider:
 26,6 km:  kl. 11.00 
 10 km:  kl. 11.15 
 5 km:  kl. 11.25
 Novo Nordisk Børneløb kl. 10.30

Se mere på www.fredensborgak.dk  – Tilmeld dig på www.ultimate.dk
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Hillerød/Helsingør/København

Vi ekspanderer og skal derfor bruge flere nye instruktører.
Vi kræver ikke nogen faglige forudsætninger, da vi selv 
foretager oplæring og uddannelse. Det er vigtigt at du er 
præsentabel, serviceminded og interesseret i konceptet. 

 
 
 

Bliv Personal Trainer
Concept 10 10

Indtast 2509028 på jobzonen.dk 
SMS JZ til 1220 og se jobbet på mobilen

Kategori:              Frist: 14-07-2009
Medie, kultur, turisme, idræt             Kviknr. 2509028

Job

Torben Simonsen
Jespervej 307
3480 Fredensborg
Telefon 48 48 47 96
Fax 48 48 87 96
E-mail torben@torosi.dk

Alt indenfor VVS, naturgasinstallation, 
oliefyr, olietanke, badeværelser samt 
blikkenslagerarbejder

Lamotek VVS ApS, 
Kratbjerg 204, 3480 Fredensborg
Tlf. 7241 4616,
E-mail lm@lamotek-vvs.dk

VVS

Fredensborg
Vognmandsforretning ApS

Flytninger &
Transport

v/ Jes Petersen

Kontor: 48 48 28 83 · Fax 48 48 58 84 · e-mail: jes@frvf.dk

Benediktevej 4 · Postbox 102
3480 Fredensborg

jj

w
w

w
.frvf.dk

Mobil: 21 41 28 83

Vi tilbyder:
Nedpakning af bohave

yy

Flytninger
Møbeltransport
Klaver flytninger
Leje og salg af flyttekasser
Budkørsel & transport dagligt i Storkøbenhavn
Pallekørsel
Lukkede vogne op til 8 ton med og uden lift

Vognmænd

Alt Tømrer & Snedkerarbejde udføres

Kim Kristensen
Veksebovej 25
3480 Fredensborg

TLF. 20 25 40 06
WWW.HAVNEBYGGER.DK

Udlejning 
af

minigraver,
maskiner

m.m.

Tømrermestre

Festtelte 
& Service
udlejes
Mobil 40 58 49 96
Torben Simonsen
Jespervej 307
3480 Fredensborg
mail: torben@torosi.dk
Udlejning af telte, borde, 
stole og service.

Teltudlejning

Skilte

TALUS FODPLEJETT

FODPLEJE
FOD- OG BENMASSAGE

ORTOPÆDISKE FODINDLÆG

v/Annie Møller, ortopædisk håndskomager rr
og lægeeksamineret fodplejer

Tidsbestilling på tlf. 3190 6724
morgen- og aftenbehandling efter aftale.

Jernbanegade 13D, Passagen, Fredensborg

Klinikker

GLARMESTER 
Ole Andersen
Præstemosevej 11, 

Fredensborg

4848 0846

www.nvsglas.dk

 ... KLART VARMERE     

 Termoruder udskiftning  

  Alle former for
 forsikringsskader

 Opsætning af spejle

 Glastage, udestuer
 ALU-design forsatsvinduer
 Sikkerhedsglas

 Termoruder m/ persienner
  Levering og montering
af insektnet

 Indramning af billeder

 Glashylder
 Hærdet glas
 Brusevægge

Hillerød 4826 0272 · Allerød 4817 3817 · Gilleleje 4830 2817 · Helsingør 4921 6425

E.
B.

O.

Bakkegårdsvej 305, Humlebæk
eboglas@eboglas.dk - www.eboglas.dk

Alt glarmesterarbejde
udføres,

autoruder samt
stenslagsreparationer

Erik Brunsholt Olsen

49 19 21 80
49 19 06 29
Fax 49 16 00 80

GLAS

Alt i glas 
Gå ikke forgæves 

- ring inden

Kratbjerg 307 A
Fredensborg
48 48 02 93

Fre
den

sborg Glarmesteren

Glarmestre

Kontor og 
lagerlokaler

udlejes
på Møllevej 9  i Nivå

Henvendelse:
Henrik Berenth
Tlf. 40 73 09 07

mellem kl. 8.00-16.00
eller mail: 

hb@nivaaerhverv.dk

Erhvervslejemål

El-ARBEJDE!

BENT WESTEN ApS
Bakkegårdsvej 403, Humlebæk

49 19 17 00
Din lokale omhyggelige el-installatør

Tilsluttet Akut-Elvagt - 49202025

så

El-installatør

EFTERLYSNING:
Kurv med diverse indhold,
glemt i eller ved den “gamle
biograf”.

tlf. 45 81 58 24

Efterlysning

Computersupport 
hjemme hos dig!

-

ANDERSEN COMPUTER SUPPORT 
ALLE HAR RET TIL PROFESSIONEL 
SUPPORT TELEFON: 20 30 16 79

EDB

C/o Barthahus, Fredtoftevej 1 

2980 Kokkedal, mob: 2671 0008

En livsstilsforretning for hund, kat og hest
Trendy tilbehør og kvalitetsfoder af mærkerne:

Dufu økologisk foder og guffer 

Dyr

Skal huset sælges?
Tilstandsrapporter og 

energimærke udføres af 
beskikket bygningssagkyndig 

hurtigt og effektivt, 
pris tilstandsrapport kr. 4500 

incl. moms. 
Pris energimærke 

kr. 4500 incl. moms.

TLF 40881230

Bolig

NYE KUNDER?
Vær med i overvejelserne, 

når 1.000 vis af læserne 
skal have løst opgaver…

Kontakt: 
Markedskonsulent 
Jeanette Nilsson
tlf. 45 90 80 68
jeanette.nilsson@pola.dk

- og få et godt tilbud på annoncering

Blandede

STEEN LARSEN
Anlægsgartner 

& brolægger

GRATIS

Anlægsgartnere

ANNONCER •  45 90 82 75
flemming@uge-nyt.dk

ANNONCÉR
I

FREDENSBORG

www.uge-nyt.dk

Sig tillykke til dem 
du holder af

- benyt sidste uges kupon

www.uge-nyt.dk
FREDENSBORG

www.uge-nyt.dk
FREDENSBORG
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BEDST I BIOGRAFENFILM SES

PROGRAM FRA ONSDAG D. 24/6 TIL TIRSDAG D. 30/6

ANDERS MATTHESENS
NIMBUS FILM PRÆSENTERER

WWW.SORTEKUGLER.DK

HUMLE BIO

dE SER ALT dE ved alt de må ikke

ZENTROPA

ENTERTAINMENTS10

EN FILM AF MICHAEL NOER 

”Den bedste dokumentation 
af spontan frigørelsestrang 

herhjemme siden Lars 
von Triers Idioterne” 

Filmmagasinet 
EKKO

DINOSAURERNE kOMMER

ICEAGE3 DK

VI TALER DANSK!

DANMARKSPREMIERE

HARRY POTTER
OG HALVBLODSPRINSEN

VI HOLDER LUKKET 23/6

Djerba - dadelpalmernes ø
Oplev dadel-
palmernes ø, 
sydtunesiske 
Djerba, med 
dejlige stran-
de, gode hotel-
ler samt sjove 
og spændende 
udflugter – en 
tur for både 
store og små. Solen skinner 300 dage om året, 
men temperaturen når sjældent over 35 grader 
pga. den forfriskende havbrise. 

Djerbas kyst er fyldt med hvide sandstrande, og her 
er der masser af aktivitetsmuligheder som golf og 
tennis, kamel- og hesteridning, sejlads og vindsur-
fing. 
Dette tilbud inkluderer en heldags rundtur på 
Djerba, hvor du blandt andet kommer inden om en 
gammeldags underjordisk olivenmølle samt ople-
ver Djerbas hovedstad Houmt Souk med den char-
merende medina. 

Isis Hotel & Spa er et godt turistklassehotel med en 
venlig atmosfære. Fra hotellets terrasse og bar, er 
der en flot udsigt over det store poolområde.  Der er 
også en børnepool.

All Inclusive indeholder
Helpension i buffet-restauranten, lokale drikkeva-
rer med og uden alkohol (dog ikke spiritus), snacks, 
kaffe/te og kage. 
Der er 3 restauranter på resortet, samt forskellige 
barer, hvor du kan nyde alt fra cocktails til vand-
pibe. 
Der er muligheder for massager og behandlinger 
for både mænd og kvinder, og der er også fitness 
center, tennis, volleyball og forskellige former for 
vandsport.

Afrejsedato og pris pr. person 
i dobbeltværelse: 

8/8 3.999 kr. 15/8 3.999 kr. 

22/8 3.799 kr. - 29/8 3.799 kr.
Prisen inkluderer:

rundtur
Børnepriser fra 1.999 kr.
Tillæg for enkeltværelse: 945 kr.
Bestilling af rejse og yderligere oplysning
Tilmelding: 

på mail@atlantisrejser.dk.
Husk at sige, at du rejser med Lokalavisen

ALL INCLUSIVE OPHOLD PÅ 
ISIS HOTEL & SPA DJERBA, TUNESIEN

REJS I AUGUST 1 uge fra 3.799,-SPAR 400,-pr. person

Frekvenser: Luften_104,7 MHz, TDC Kabel "YouSee" iYY
Nordsjælland: 89,4 MHz, STOFA Helsingør: 98,6 MHz,
Blåbærhaven: 87,7 MHz, Vapnagård: 103,7 MHz
Telefon: 49 14 71 35TT

Musikønsker:
mail: musik@kanalplus.fm
SMS: 1231 (fra dansk mobil) eller 72456 (fra svensk mobil)
- Skriv: "favorit" (mellemrum) og dit ønske og eventuel-

le hilsen
- Prisen er almindelig SMS-takst.

Hjemmeside: www.kanalplus.fm og www.favorit.fm

Fredensborg Lokalradio
FM 104,3 MHz og 98,8 på tdc. kabel net

Radio Humleborg Lørdag & Søndag 08.00-24.00
Radio Nord/Fredensborg man-fredag 18.00-24.00

Se programoversigt på www.humleborg.dk 
E-mail: radio@humleborg.dk Telefon 4847 5900

Forlystelser

Hørsholm Loppemarked, Hørs-
holm Midtpunkt. Næste marked
12. juli og 9. august. Kom og gør
et sommerkup. Stadebestilling:
www.horsholmloppemarked.dk

Kvalitets genbrug i Snekkersten. Besøg
Kræftens Bekæmpelses, kvalitetsgen-
brug IGEN-butik, Snekkersten Stationsvej
25, 30 70 Snekkersten. Åbent hverdage
10 - 17, Lørdag kl. 10 - 13.

Gravhundehvalpe, efter racerne: Ruhåret,
langhåret og korthåret, standard og
dværg. Farve: Rød, palisander, black and
tan og blue merle.  Smukke og gode. Tlf.
5825 5909 

Havestøvsuger Flymo kr. 200,-. Telefon til
svagtsynet, store tal kr. 100,-. Græskant-
klipper - Wolf - med teleskopskaft kr.
300,-. Telf. 4848 1941

Gør en god handel -
eller et godt bytte i 

PULTER-
KAMMERET

Kun for private

Hjælp til ny
PC eller GPS

Har du købt en ny PC eller
GPS og har problemer med
installering og opdatering så
hjælp jeg dig gerne.

Karsten Bønsdorf
tlf. 40 38 23 07

Til tjeneste

SE AVISEN
ONLINE

FREDENSBORG

www.uge-nyt.dk

GIV OS ET TIP
- skriv til 

redaktionen@uge-nyt.dk

FREDENSBORG

www.uge-nyt.dk

UGENS FILM Kampen om Jorden er ov-
re, men slaget om universet er kun lige be-
gyndt. Starscream overtager kommando-
en over Decepticons efter at være vendt
tilbage til planeten Cybertron. Hans plan
er at vende tilbage til Jorden med for-
stærkning, så de gode Autobots kan knu-
ses en gang for alle. Autobots tror på fre-
den, men Skorpinox stjæler Decepticons’

magtsyge leder Megatron fra det ameri-
kanske militær og genopliver ham. Og
med Megatron tilbage og Starscream på
vej med forstærkning står Autobots og
Decepticons over for et gigantisk opgør.

Transformers
Danmarkspremiere onsdag d. 24. juni - spiller som Nirvana onsdag kl.
20.15
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Nivå Centralskole

9. a
Frederik Achen
Sophie Schyberg Andersen
Emilie Krüger Bramsen
Julius Emil Brinck
Ander Kyvsgaard Budolfsen
Esra Coskun
Rasmus Tronier Hansen
Josefine Høilund Just Jacobsen
Johan Landler Janning
Christine Emiline Holst
Jensen 
Jacqueline Netterstrøm Jun-
temann
Hamza Kaya
Maria Khan
Mark Lundsgaard Larsen
Armina Mesic
Sara Krarup Nielsen
Clara Borup Pedersen
Frederik Nicolai Højgaard
Rasmussen
Bernhard Schaffer
Mikkel Sommer Schütt
Azra Smajic

9.b
Emilie Kabel Allin
Tugba Dasdemir
Cilia Marie Kandrup Espeland
Emmanuel Mangkornkaew
Hansen
Stine Munch Hansen
Adam Taudal Hede
Julie Isabella Buur Heisel
Sofie Skyhøj Hvid
Mette Kayser Jensen
Theresa Risby Kaspersen
Rasmus Brandt Kristiansen
Micklas  Rahbæk Mathiasen
Pierre Nydal
Sofie Fænø Pedersen
Benjamin Holm Rasmussen
Hoda Sayed
Anna Katrine Bjerregaard
Schlütter 
Sara Mathilde Bæk Thomsen
Tobias Emil Thygesen
Marcus Tymm-Andersen
Patrick Aaskoven Creaven
Mikael Wolfson Larsen
9.c
Jafar Akhundov
Andreas Holdegaard Aller
Louise Augustesen
Tine Nicoline Christensen
Sibel Dag
Sabrina Hilscher

Anne Lise Aagaard Jensen
Jonas Harding Jensen
Christina Juulmann
Anders Wittrup Kristensen
Katrine Wittrup Kristensen
Sarah Bull Krogh Kristensen
Kristoffer Kølln
Signe Bay Bøgh Larsen
Megan Marie Christensen
Lønborg
Christopher Foeyoh Nallo
Herdis Snoer Pedersen
Andrea Dorthea Nim Riis
Elias Saidane
Lasse Kjær Schmidt
Tahir Saad Ihsan Tahir
Mette Milie Falkevik Terkildse

Langebjergskolen, Humlebæk

9.a
Maria Pilh Arensdorf Bengt-
sen
Casper Peter Bentzen
Mads Illeris Bundgård
Nikolaj Esbensen
Simon Rastrup Forchhammer
Nina Haarup Gregersen
Ali Neema Hamid
Christian Brandsborg Jensen
Asref Kayed
Emma Vendelboe Krøis
Astrid Nielsen
Søren Ohm
Frederik Riboe Olsen
Malthe Oliver Persson
Anna Petrosyan
Oliver Nordberg Simonsen
Caroline Sofie Weinreich

9.b
Mikkel Koch Christensen
Sascha Ruff Eriksen
Dalia Gamal E.M.Kamal
Jonathan Klinth Holm
Martine Hestbæk Jacobsen
Rolf Lundsgaard Josephsen
Nanna Sandager Kisby
Nichlas Kure
William Børresen Lauritsen
Magnus Tin Mayland
Benjamin Vibrandt Møller
Josephine Hoffmann Møller
Line Lange Møller
Mads Anker Nielsen
Jonas Kold Pedersen
Victor Bonde Rasmussen
Morten Gram Sell
Frederik Krohn Simonsen

NGG, Kokkedal 

9.a
Julie Maria Andersen
Alexander Bjørnsten
Anne Marie Jakobsen Flem-
løse
Alfheidur Eva Gudmundsdot-
tir
Joakim Stolberg Hansen
Kiki Qvistgaard Hansen
Frederik Dalhoff Hartmann
Alexander Hegelund
Jon Kandrup
Joachim Lobedanz
Nikoline Lynnerup
Mette Florman Nielsen
Francisca Marie Nørregaard
Josephine Amalie V.Petersen

Afgangselever
2009

Af Carsten Legaard

VENNER Fredag opførte
børnene i naturbørnehaven
Troldehøj det kendte eventyr
om Klods Hans for et særligt
indbudt publikum. De særligt
indbudte var naboer fra Lyst-
holm Plejecenter. Klods
Hans blev opført som
udendørs forestilling, hvor
de ældre var godt pakket ind
i tæpper i det noget kolde ju-
ni-vejr.

Bragte minder frem
Bag et af tæpperne genkend-
te vi Karen Zachau, der nu i
sit otteoghalvfemsindstyven-
de år kunne mindes de glade
år i tyverne og trediverne, da
hun ene kvinde bestyrede og
drev sin egen børnehave på
Skovvænget 18, den første
børnehave i Fredensborg var
det, grundlagt af fru Schou.
“Vi havde også tradition for
komedier, og hvert år til jule-
festen optrådte børnene for
forældre og bedsteforældre,”
mindes Karen Zachau. Na-
boerne medbragte en lille
boggave til Troldehøjens

børn, Ib Spang Olsens
“Hvordan vi fik vores nye
naboer”. Naboskabet trives,
fortæller Troldehøjens leder
Jytte Danielsen:
“En gang om ugen får børne-
ne mad fra plejecentrets køk-
ken, og to gange om måne-
den får plejecentret besøg af
en gruppe børn, som synger
for beboerne”.

Børnehave og
plejecenter er
gode naboer

Børnene opførte det velkendte eventyr om Klods Hans, prin-
sessen og det halve kongerige. Foto: Claus Dalskov

KIRKETIDER
Søndag d. 28. juni –
3. søndag efter
Trinitatis

Asminderød, 10,30, Drigs-
dal.
Slotskirken, 10,30 ,Tjalve.
Grønholt, ingen.
Humlebæk, 10,00, Ross.
Karlebo, 12,30, Johansen.
Nivå, 10,00, Johansen.
Egedal, 10,00, Sejergaard.
Tikøb,8,30, Nissen.
Gurre,10,00, Nissen.
Fredensborg Frikirke, in-
gen.

65 ÅR Thora og Helge Lar-
sen, Nørredamsvej 53 i Fre-
densborg,kan den 2. juli fejre
65 års bryllupsdag. Der vil
være morgenkaffe på adres-
sen kl. 9.00.

Krondiamant-
bryllup 

Humlebæk Dagcenter har
banko-spil søndag den 28. ju-
ni kl. 13.
Mini-kunst af store kunstne-
re Det er med glimt i øjet, at
27 BKF kunstnerne på Hum-
lebæk Biblioteks sommerud-
stilling bruger overskriften
“Mini -kunst af store kunst-
nere”. Udstillingen viser vær-
ker i små størrelser.Arrange-
ret af Annelise Jarvis Han-
sen. T.o.m. 26. juni. (Fri en-
tré) 
Sommer omkring Fredens-
borg med Dansk Vandrelaug.
Turen går gennem skov, over
åbent land, langs med søer,
åer og mose, men også gen-
nem Asminderød Landsby,
forbi kirken og kroen og Fre-
densborg Slotspark. Vi vil se
sommerens blomster, og
dyppe tæerne i Esrum Sø el-
ler nyde en is der. 11km Husk
mad & drikke.Tid: Lør. d. 27.
juni 2009, kl. 9.40. (Pris: 20/10
kr) 
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Nordsjællands
BEGRAVELSESFORRETNING

Bedemand Bodil Sund
Mørdrupvej 4 · 3060 Espergærde

Vi kører overalt i 
Nordsjælland,
og kommer gerne 
og taler med Dem 
i Deres eget hjem.

Vi er der, når I har brug for os!

Bodil Sund
Eksamineret bedemand Medlem af

landsforeningen

Svarer alle dage inkl. søn- og helligdage

Telefon 49 13 05 04 · 48 30 06 05 · 21 72 04 16

Arno Sund
Eksamineret bedemand

†
Vor elskede far, svigerfar, farfar og samlever

Ole Dyring Carlsen
* 2. januar 1937
† 20. juni 2009

er stille sovet ind

Steen og Jeanne
Allan, Bettina og Simone

Birthe

Begravelsen finder sted fra Humlebæk Kirke
fredag den 26. juni 2009 kl. 12.00

Vi træffes døgnet rundt og aftaler gerne et møde i hjemmet.

Lissen Tranberg· Tlf. 49 26 11 83
Sct. Olai Gade 47· 3000 Helsingør 

ved Domkirken
Birgit Mortensen· Tlf. 48 24 01 00
Sdr. Jernbanevej 22· 3400 Hillerød 

En personlig og
mindeværdig afsked

Erhvervsmæssig affotografering 

af  Uge-Nyt’s tekst og annoncer er 

ikke tilladt. Avisen påtager sig 

intet ansvar som følge af trykfejl i 

annoncer og tekst.

Nyhedspatruljen

Tlf. 40 40 10 17

Claus Beyer

Dalskov

Fotojournalist
Tlf. 45 90 82 72
Mobil 40 40 10 17

claus@uge-nyt.dk

Dækningsområde:
Fredensborg Kommune                                                  
Fredensborg, Humlebæk, Nivå, 
Kokkedal, Karlebo, Nødebo og 
Tikøb.
Oplag: 21.400 iflg.
Dansk Oplagskontrol
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Post Danmark
Udgivelsesdag: Tirsdag/Onsdag
Sats: Allerød Nyt
Tryk: Helsingør Dagblad
Medlem af  

FREDENSBORG
Chr. Boecks Vej 3, Box 10, 
3480 Fredensborg
Tlf. 45 90 80 70
Netavisen:
www.uge-nyt.dk 
Fax 48 48 52 08

E-mail: 
redaktionen@uge-nyt.dk
Kontoret er åbent
mandag-fredag kl. 09-11

Udgiver: Fredensborg 
Mediecenter ApS  
Politikens Lokalaviser A/S
Direktion: 
Jan Kusier
Ansvarsh.redaktør:
Steen Trolle

Peter Dahlerup

Fotograf
Tlf. 21 60 29 91

Bo Hilsted

Sportsmedarbejder
Mobil: 21 75 38 57
Tlf. 49 19 38 56

bo.hilsted@
tdcadsl.dk

Carsten Legaard

Lokalredaktør
Tlf. 4590 8271
Mobil 4040 1017

carsten@uge-nyt.dk

Malene Schultz 

Mediekonsulent
Tlf. 4590 8047
Mobil: 30 50 94 80

malene@uge-nyt.dk

Flemming

Ingstrup

Chefkonsulent
Tlf. 4590 8275
Mobil: 20 13 88 58

 flemming@uge-nyt.dk

Niels Mehnke

Bladchef
Tlf. 4590 8273
Mobil: 20 89 11 21

niels@uge-nyt.dk

TAK
for opmærksomheden ved

anlægsgartner 

Kresten Jensens
begravelse

På familiens vegne
Laila og Helge

Advokatfirmaet

Linde
Bistand med bl. a.:

§ EJENDOMSHANDLER
SELSKABS-
OG ERHVERVSFORHOLD

§ RETSSAGER
§ ÆGTESKABSSAGER
§ INKASSO
§ TESTAMENTER
§ DØDSBOER

Helsingørsvej 1 A
3480 Fredensborg

Tlf. 48 48 00 35

LANDINSPEKTØR-
GRUPPEN
Niels Øvlisen

Olaf Poulsens Allé 5
3480 Fredensborg

Tlf. 48 48 01 61

Karen Zachau, 98 år



9.b
Casper Andersen
Emil Nascou Kirk Bjødstrup
Mathias Andersen De Paiva
Jacob Gavnholt Dueholm
Jonas Zavilla Elbro
Amanda Pons Eliasen
Julie Christine Elming
Caroline Teilmann Ertbøll
Christoffer Lerche Frederik-
sen
Cecilie Friis
Christina Haxvig
Josephine Nordstrand Iuel
Ida Lærke Margrethe Jensen
Lotte Morum Bøgegaard Lar-
sen
Christian Wiese Ravn Meden
Marie-Louise Schermann Ort-
ving
Stephanie Franck Parsum
Alexander Frederik Emil Ka-
ae Pedersen
Christian Kamp Petersen
Mikkel Pforr-Weiss
Mikala Alexandra Wilson
Skov
Mathias Søgaard
Louise Buur Sønksen
Aleksander Oliver Stokkebro
Sørensen
Alexander Bottelet Willesen

9.c
Nicholas Gutierrez Aaby
Natalie Arnesen
Helena Hald Bjerregaard
Rikke Bjørnstad
Christian Ulrich Bladt
Henrik Fogelberg Blume
Cecilie Amalie Bøgelund Bor-
ring
Alicia Fleron Güldner
Frederik Bo Hansen
Julie Meiland Hansen
Maria Jochumsen
Sakari Eljas Kingelin
Camilla Rosenø Kjeldsen
Alexander Larsen
Oliver Kjølstad Olesen
Julie Rønning Randløv
Jesper Moritz Rasmussen
Frederik Rendtorff
Cathrine Lynge Svanholt
Alexandra Charlotte Sørensen
Helena Lykke Sørensen
Lasse Zinck

9.d
Patrick Tomczyk Aarup
Frederik Dahl Agger

Sascha Lindby Bagge
Karoline Bebe
Josefine Matilde Christiansen
Steffen Filtenborg-Simonsen
Emily Friis
Sebastian Gilson
Manja Gersholm Grønberg
Elisabeth Sophie Hancke
Rasmus Thomsen Hansen
Sune Bøge Hemmingsen
Simon Lietzin Houlind
Sofie Aahøj Isaksen
Henning Kjær Jensen
Frederik William Mosbæk
Kops
Andreas Levinsen
Nikolaj Lollesgaard
Lasse Bondo Nellemose
Thalia Pitzner
Rune Halil Hoigaard Rasmus-
sen
Anne-Mette Schulze Petters-
son
Betül Soysal
Tenna Skjødt Thorsen
Muhammed ôzbellek

9.e
Jeppe Ammitzbøll-Sørensen
Cecilie Bjørn Andersen
Laura Fabricius Andersson
Caroline Maria Boeg
Arthur Carlander
Mo Fog
Frederik Guntofte
Martin Ditlev Hellsten
Alexander Hvolbøl
Anna Rebecka Theiland Jo-
hansen
Anemone Schou Jørgensen
Andreas Ravnsholt Kaysen
Kristoffer Kloch
Malthe Landgren
Christian Ditlev Lauritzen
Julius Lyk-Jensen
Kris Lindgreen-Møller
Maria Blauenfeldt Nielsen
Astrid Melchior Olesen
Jakob Christian Nelson Peder-
sen
Vilhelm Borg Pedersen
Patrick Kaalund Petersen
Anne Marie Falk Steffensen
Mathilde Ussing
Melanie Kjærgaard Vilner

9.f
Caroline Boesen
Rebecca Birgitta Dam
Henrik Graff-Nielsen
Line Graff-Nielsen
Maria Lund Hansen

Mads Gade Henrichsen
Laura Jupp Iskau
Caroline Jensen
Kristina Jensen
Johan Johannessen
Caroline Lynggaard Kønigs-
feldt
Nikolai Larsen
Rasmus Schmidt Luckmann
Kristoffer Plenov Lundquist
Philip Myklebust
Rosa Maria Silkjær Møller
Julie Betty Grønborg Neel
Anna Brandt Pedersen
Oliver Rieneck Riborg
Anders Møbius Sørensen
Lasse Thielberg
Kristoffer Toft-Jensen
Christina Sylvest Worm

10.a
Alexander Peter Adser
Laila Abbas Jabbar Al-Sudani
Stephanie Aen Albertsen
Mikkel Barfod Christensen
Mathilde Askjær Donkild
Mathias Julius Falkengaard
Marie-Louise Gamst
Omnia Said Hawran
Cecilie Sylvester Jæger
Mads Christian Jørgensen
Emilie Mertz
Joachim Ziehm Mortensen
Jacob Panduro Müggler
Nete Aggergaard Skaaning
Mølholm
Natalie May Møller
Christopher Jonstrup Nymann
Kasper Lind Wenck Poulsen
Janus Philipp Reckert
Camilla Teglgård Schmidt
Emma Kristina Seem
Johan Nordbo Therkildsen
Julie Bolette Tjellesen
Thomas Vastrup

10.b
Maria Bremholm Andersen
Daniel Schakmann Borg
Zainab Abou Chleih
Michelle Lyngbye Christrup
Mathias Franke
Michel Alexander Friis
Michelle Henriks

Michala Julie Holm
Luai Sudqi Jebril
Christian Juul Jensen
Christian Kjær
Christoffer Klitholm
Sindy Siw Stensgaard Kümler
Nick Thomas Larsen
Rasmus Larsen
Manon Leander
Maria Birgitte Kiærulf Plæhn
Anders Bække Skaarup
Maja Ubaghs
Mikkel Valling

10.c
Anne Charlotte Bisgaard
Michel Briand de Crevecoeur
Caroline Ophelia Froberg
Mathias Krathmann Gehrt
Jakob Strand Hald
Nicolai Thorning Hammering

Emil Gandsø Hansen
Katharina Søgaard Jacobsen
Andreas Pihl Hjelm Jensen
Cecilie Helene Esrom Jør-
gensen
Joakim Kammerer 
Caroline von Kaufmann
Ida Grønne Leth
Dante Luna
Nadin Nourallah
Claus Eckberg Oddershede
Daniel Esbensen Ohlendorff
Simon Boe Pedersen
Emily Roche
Frederikke Prom Scharff
Julius Bo Tjellesen
Ulrik Torngren

Egedalsskolen, Kokkedal 

9. klasse

1 Armandi,Jonas
2 Bas,Elif
3 Baskaya,Safiye
5 Citirikkaya,Ebru
6 Dalsgaard,Alex Kim Mo-
beck
7 El-Ali,Sarah
8 El Maniti,Nabila
9 Garsov,Marie-Louise Lund-
by
10 Koudal,Morten Thorup
Ostenfeldt
11 Kaaring,Kim
12 Madsen,Tomas Fonclara
13 Naboulse,Hani Ali
14 Nohutcu,Feyza
15 Nørring,Louise Emma
16 Olsen,Erik
17 Sahan,Kübra
18 Søndergaard,Marlene
Henriette

Afgangselever 2009

-lig tillykke med huen og 
det flotte resultat Colle. Super 
godt gået. Vi er stolte af dig. 

Lette, far og mor

Kære Magnus

Tusinde tak for en dejlig fest til 
din konfirmation. 

Hilsen Kirkeleddet 121

Kære verdens sødeste mor

 Hjertelig tillykke med 
fødselsdagen i dag d. 23., 
håber du får en god dag

Knus Sander

I anledning af Johns 70 års 

fødselsdag d. 27/6 vil det 
glæde os at se familie, venner, 
bekendte til morgenkaffe 9-12 

Oscar Brunsvej 11
Kirsten og John E.

På denne tur vil du blandt andet kunne opleve sej-
lads på Götakanalen, Tryllefløjten, Jussi Björling 
Museet, Carl Larsson-gården, Hugo Alfvén og Marie 
Krøyers hjem, samt Anders Zorn Museet.

Onsdag d. 5. august og 12. august.
08:00 Udrejse med bus fra København. 16:00 An-
komst til First Hotel Linköping. Resten af eftermid-
dagen til fri disposition. Fælles middag på hotellet.

Torsdag d. 5. august og 13. august. 
09.00 Afgang fra hotellet for sejlads på Gøtakanalen 
fra Berg gennem til Borensberg. Frokost ombord. 
13.30 Ankomst til Borensberg, hvor bussen venter 
på os. Herefter fortsætter turen til Hotel Klockargår-
den i Tällberg, ankomst ca. kl. 18.00. 

Fredag d. 7. august og 14. august.
Vi starter dagen med et besøg på Jussi Björling Mu-
seet i Borlänge. Herefter fortsætter vi til Sundborn, 
for at besøge Carl Larsson-gården. Efter frokost i 
Falun besøger vi Alfvéngården komponisten og ma-
leren Hugo Alfvéns hjem til hans død i 1960. 

Lørdag d. 8. august og 15. august.
Vi besøger også Nils Olssons Hemdslöjd i Nusnäs og 
ser, hvordan de fremstiller de berømte håndmalede 
Dalarheste. Der gives tid til frokost på egen hånd og 
shopping i Mora. 
Turens højdepunkt foregår i et nedlagt kalkbrud, som 

er en af Europas største friluftsscener, Dalhalla, med 
4000 siddepladser. Kl. 20:00 Da Sinfonietten opfører 
Mozarts berømte Tryllefløjten. Operaen opføres på 
italiensk med engelsk og svensk tekstning. Billetter i 
bedste kategori er inkluderet i prisen.

Søndag d. 9. august og 16. august.
Vi rejser hjem over Jönköping, hvor vi overnatter på 
First Hotel Klosterkungen. Middag på hotellet.

Mandag d. 10. august og 17. august.
Efter morgenmaden fortsætter vi mod København. 
Ankomst til København om eftermiddagen.

Pris per persom kr.  7.485,-
Tillæg for enkeltværelse kr.  1.485,-
Prisen inkluderer:

-
grammet.

-
genmad. 

M/S Wasa Lejon.

 
gården, Alfvéngården og Zornmuseet.

Ikke inkluderet i prisen:

forbrug.

Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet.
Bestilling og mere information:
Viewpoint Travel, Peer Kjaer
Tlf. 33 14 41 14 Email: kjaer@vptravel.dk
Teknisk rejsearrangør: Dane Travel, Rejsegaranti-
fonden nr. 1299

Tag med på operatur til

DALARNA
5.-10. august 2009 & 12.-17. august 2009

Jeg bliver 60 år - Uha Uha

i den anledning holder jeg 
åbent hus d. 27/6 fra 

14-16.30, Baunebjergvej 224, 
Humlebæk

Ina Svensson Al Ali

Fortsat fra side 26
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VERDENSPREMIERE Onsdag den 24.6.
Hver dag kl. 15.15, 18.15 & 21.15

Hver dag kl. 15.30, 17.30, 19.30 & 21.15
“Anders Matthesen er en gave til dansk humor”

Hver dag kl. 18.00 & 20.30 Kort tid!
ENGLE & DÆMONER
Tom Hanks/Nikolaj Lie Kaas/Thure Lindhardt

Hver dag kl. 16.00 og 18.30 
Fra mandag d. 29.6. Hver dag kl. 16.00
THE YOUNG VICTORIA

Hver dag kl. 20.30 Søndag 28.6. er sidste dag!
THE READER

Hver dag til og med søndag kl. 20.30 
Mandag og tirsdag kl. 21.00
NAT PÅ MUSEET 2/original version
Lørdag og søndag kl. 14.00
NAT PÅ MUSEET 2/med dansk tale
Hver dag kl. 18.15 
Lørdag og søndag også kl. 14.00 
CORALINE version med dansk tale
Stærkt underholdende tegnefilm med fortælleglæde

Hver dag kl. 16.00
HANNAH MONTANA med dansk tale
Hver dag kl. 16.00 Lør og søndag også kl. 14.00
ZOOMERNE  ny dansk familiefilm
FORSALGET ER STARTET!! 
VERDENSPREMIERE ONSDAG DEN 1. JULI! 
Version med dansk tale: 
Hver dag kl. 15.00, 17.00 og 19.00 
Originalversion med danske undertekster: 
Hver dag kl. 15.15, 17.15, 19.15 & 21.15

BIOGRAFERNE
I HELSINGØR

CINEMA CENTER 
RØNNEBÆR ALLE 110  

(bag McDonald’s på Kongevejen) 
Billetbestilling tlf. 49 26 67 15 

eller www.cinemacenter.dk 
Biografen åbner 1 time  

før 1. forestilling

LÆS MERE PÅ 
WWW.CINEMACENTER.DK

DINOSAURERNE kOMMER

VI TALER DANSK!

ANDERS MATTHESENS
NIMBUS FILM PRÆSENTERER

WWW SORTEKUGLER DK

Lækkert oksekød og 
saftige pølser

Introduktionstilbud 
- køb billigt direkte hos producenten

Bestil på www.madogmening.dk

Hej Mads

Tillykke med huen, 
vi er super stolte

Knus 

Nicolai, Mie, far og mor
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