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REDAKTIONEN
Torvegade 3, 3.s.,
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 31 00
Email: fredensborg@sn.dk
Hjemmeside:
www.sn.dk/fredensborg
Steffen Slot (slot)
Tijana Krstic (krstic)
SALG OG ABONNEMENT
Tlf.: 4824 4100
hilleroed.salg.adm@sj-medier.dk
Dagligt kl. 8.30-16. Lørdag
lukket.

TID OG STED
FREDAG

19.00: Nordmandsdalen,
Fredensborg: Skumringskoncert med Den Kongelige
Livgardes Musikkorps og
solist Kongelig Kammersanger Stig Fogh Andersen.
Restaurant Skipperhuset
sælger mad og drikkevarer
fra klokken 18. Kun kontant
betaling.
20.00: Nivå Amatør Teater,
Kalvehaven 6, Nivå: Oplev
forestillingen »Best of Byens Bedste Bryster«.

LØRDAG

15.00-15.20: Ninas Naturcafé,
Kirkeltevej 101, Kirkelte:
Allerød-koret Vox Humana
syner fra deres sommer
repertoire.
15.00-18.00: Humlepubben,
Humlebæk: Hermanns Hot
6 afslutter 2. kvartal af jazz
på Humlepubben.
20.00: Nivå Amatør Teater,
Kalvehaven 6, Nivå: Oplev
forestillingen »Best of Byens Bedste Bryster«.

BIOGRAFER
Humle Bio
Fredag
18.50: Labor Day
21.00: Walesa - Håbets mand
Lørdag:
15.15: Cykelmyggen og minibillen
17.00: Kolbøttefabrikken
18.50: Labor Day
21.00: Walesa - Håbets mand

UDSTILLINGER
Lokalradio
Radio Humleborg: FM 104, 3
MHz - TDC hybridnet 98,8
MHz. Hverdage 18.00-20.00
samt lørdag og søndag 09.00
- 20.00.
Museer og gallerier
Louisiana - tirsdag til fredag
11.00-22.00, lørdag og søndag kl. 11.00-18.00. Mandag
lukket. Automatisk info-linie 49 19 07 19
Nivaagaards Malerisamling.
Tirsdag til fredag fra 12-16,
lørdag, søndag og helligdage fra 11-17. Aftenåbent hver
onsdag til klokken 20.00.
Mandag lukket. Telefon 49
14 10 17

SEK TION 2

Ny svømmebane
i Esrum Sø
FREDENSBORG:
Sammen
med Fredensborg Atletik
Klubs triatlon afdeling og
Sejlklubben Esrum Sø, inviterer Gang i Fredensborg
til en festlig indvielse af en
ny svømmebane i Esrum Sø
onsdag den 2. juli klokken
18.30 fra Fredensborg Havn.
Alle som har lyst er velkomne til at svømme med der bliver afviklet to heat – et
for de hurtige, som svømmer
hele banen frem og tilbage, i
alt to kilometer, og et for alle
andre motionister, som selv
bestemmer, hvor langt de vil
svømme.
Den 1000 meter lange
svømmebane er anlagt af
Naturstyrelsen Nordsjælland på Fredensborgsiden af
søen, med start fra Fredensborg Havn. Den er markeret

med en nummereret bøje for
hver 100 meter. Svømmebanen gør det nemmere at orientere sig i vandet for dem,
som svømmer, samtidig med
at banen øger sikkerheden
for både sejladsaktiviteter
og svømmere.
Banen er primært rettet
mod Open Water svømning,
men kan selvfølgelig også
benyttes af andre. For eksempel dem, der vil tjekke,
om de opfylder sejlklubbens
krav til svømmefærdigheder, hvor man skal kunne
svømme et vist antal meter.
Det er gratis at deltage ved
indvielsen, hvor der vil blive
serverer frugt og vand til
alle fremmødte. Kom i god
tid – der er indskrivning
for svømmerne fra klokken
18.00.

Politikerne ser
bort fra social
forpligtelse ved
buskørsel
Debat
FREDENSBORG: Ved køreplansskiftet til december vil der igen ske nedlæggelser af busruter i
Fredensborg Kommune.
Det drejer sig om busserne 383 i Kokkedal og 371,
372 og 373 i Asminderød/
Fredensborg. Igennem
en lang række læserbreve er der protesteret mod
nedlæggelserne,
men
lige meget har det hjulpet.
Den kollektive bustrafik fylder ikke meget i
kommunens
økonomi,
men ikke desto mindre
bliver bustrafikken en
konstant spareøvelse ved
budgetforhandlingerne.
Politikerne finder ved
hjælp af administrationen enhver lejlighed for
at nedlægge busruter,
hvor passagertallet findes utilstrækkeligt. Man
ser herved helt bort fra,
at buskørsel også er en
social forpligtelse over
for de borgere, der ikke
har anden mulighed for
transport. Slagordet er
at tilgodese pendlerne,
mens man lader andre
borgere i stikken.
Formanden
for
Plan-,Miljø- og Klimaudvalget, Lars Simonsen,
udtaler til Frederiksborg
Amts Avis den 18.juni:
»Vi har været inde for at
vurdere, hvor vi får mest

buskørsel for pengene, og
selvfølgelig er det også en
prioritering«.
Jovist, men man kan
med lige så god ret prioritere, hvor man får
mest borgertilfredshed
for pengene. Men sådan
spørger man kun, når
kommunevalget står for
døren.
En helt anden måde at
prioritere på kunne være
at tilgodese indkøbscentrene, da de fleste borgere har brug for daglige
indkøb.
Gennem flere læserbreve har det været påpeget,
at
Flexbus-ordningen
af flere grunde ikke dur.
Ligeledes er det en dårlig
idé, at store halvtomme
busser kører rundt. En
løsning kunne være at
indsætte
16-personers
minibusser med el-diesel-hybriddrift som et
forsøg på de mere passagertynde ruter.
Til slut et spørgsmål:
Hvor kan vi borgere finde gehør for vores klager
over nedlagte busruter
- er det hos Seniorrådet,
er det hos Ældre Sagen?
For det hjælper åbenbart
ikke som privatborgere
at klage til Fredensborg
Kommune.
Flemming Priem
Jellerød Have 25
Kokkedal
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Storedams skjulte
sommerhus
LIVSGLÆDE: I naturskønne omgivelser
ved Storedam ligger
en seniorhøjskole,
der er bygget op på
den tanke, at der
også er brug for dig.
STOREDAM: Man drejer ved
den gård, hvor hanen galer
midt på formiddagen, og når
man har fornemmelsen af at
være helt uden for alfarvej,
skal man dreje endnu et par
gange.
Men så er man ankommet!
Til Storedam Fritidsskole
syd for Isterødvejen på kanten mellem Fredensborg og
Allerød Kommune i et område, hvor man slet ikke kan
høre trafikstøj.
Man træder ind i et åbent
landskab omgivet af træer,
hvor bænke frister for enden
af de mange stier - men samtidig et sted, hvor kursisterne er aktive. Det er nemlig
meningen med det hele, fortæller Karen Bay Lauritzen,
hvis mor startede højskolen
for snart 50 år siden.
- Når folk går hen og bliver
ældre, kan de let finde på
at gå hen og sætte sig. Men
man skal blive ved med at
gøre noget, og man skal
netop gøre det, når man begynder at få tid til det. Her
på Storedam skal man ikke
komme for at sætte sig på
en stol. Man skal hjælpe til
- også med at vaske op. Ja,
man må gerne sætte sig på
en stol, men det skal bare
ikke være her hos os, smiler
Karen Bay Lauritzen.

Alle kan være med
Resultatet er en højskole

»

Man skal blive ved
med at gøre noget, og
man skal netop gøre
det, når man begynder
at få tid til det.«
Karen Bay Lauritzen

for seniorer, hvor man kun
betaler godt 1300 kroner for
en uges ophold. Det betyder,
at alle har råd til at komme
på højskolen - også de ældre
mennesker, der har småt
med penge.
Man indgår i et fællesskab,
hvor man hjælper med at
rydde tallerkner af bordet
efter maden, og hvis man
synes om formen, kan man
tage et kursus og blive ægte
»Storedammer«. Dem er der
over 350 af i Danmark, og de
har fortrinsret, når kurserne på Storedam bliver udbudt.
De melder til på kryds og
tværs, og det betyder, at man
altid møder en bekendt, når
man tager på Storedam - eller det, som mange kalder
deres »sommerhus«. Deltagerne er ofte selv med til at
foreslå emnet og stå for kurset, men det betyder ikke, at
niveauet er lavt - tværtimod,
da det er kompetente folk,
der er »Storedammere«.
- Hvis der er en mand, der
er god til at fælde træer, kan
vi lave en uge med træfældning. Træer er der nok af
heroppe, fortæller Henny
Bøgh, der kun har været aktiv på højskolen i nogle år.
Hun kom dertil på anbefaling fra Karen Bay Laurit-

FAKTA
 Frederiksborg Amts
Avis har været på
besøg på Storedam
Hartvig-Møllers Fritidsskole og mødt Karen Bay Lauritzen, der
er næstyngste datter
af skibsredder Knud
Lauritzen og Kirsten
Lauritzen.
 Storedam Fritidsskole
er i dag en seniorhøjskole i naturskønne
omgivelser på den
nordlige side af Storedam nær Isterødvejen.
 Man kan læse mere
på www.storedam.dk

zen og har siden haft svært
ved at forklare om Storedam, når hun er til selskaber - opfordringen er derfor
klar: Kom forbi og kig.

Brug for dig
I mange år har Storedam
Fritidsskole levet et stille
liv uden den store opmærksomhed. Selvom de trofaste
kursister lever længe, er der
trods alt et naturligt frafald.
Derfor er fritidsskolen
begyndt at åbne dørene for
flere nye ansigter, der kan
komme på malerhold, arbejds-, have og litteraturhold eller sanghold.
På højskolens område ligger flere skovbørnehaver,
som bruges af institutioner i

Klokken er fra Gl. Hellerup Gymnasium, hvor Karen Bay Lauritzens morfar var rektor. Hans Hartvig-Møller
var med til at stifte spejderbevægelsen i Danmark, og da gymnasiet for mange år siden flyttede, tog Karens mor klokken med sig til Storedam.
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Kunstnere må
forbi biblioteket
HUMLEBÆK: Den 1. juli går
startskuddet til Kunstforeningen for Humlebæk og
Omegns Efterårsudstilling
T i l meld i n gsbl a n ket ter
til årets store efterårsudstilling kan købes på bibliotekerne i Humlebæk, Fredensborg og Nivå fra den 1.
juli. Formålet med udstillingen er at vise værker af
de mange gode kunstnere,
som enten er medlemmer af
foreningen, eller som bor i
Fredensborg Kommune. Udstillingen er meget populær,
og de, som ønsker at deltage,
skal skynde sig at hente tilmeldingsblanketten. Udstillingen afholdes i perioden
27. september til 10. oktober
på Humlebæk Bibliotek.

Ros til rådhusets
økonomer

Det ligner et sommerhus, og sådan oplever kursisterne det også. De får ofte en årelang, personlig tilknytning til Storedam Fritidsskole, hvor de knytter venskaber - og får rørt sig i
deres seniorliv. Fra venstre ses Helle Neergaard, Henny Bøgh og Karen Bay Lauritzen.
Foto: Allan Nørregaard

København, og selve seniorhøjskolen råder over seks
dobbelt-værelser,
hvoraf
fi re er med eget bad/toilet
og 15 eneværelser med nem
adgang til bade-værelser og
toiletter.
Karen Bay Lauritzen kan
huske, hvordan hun i sin
barndom fik lov til at overnatte med spejderne på høloftet. Hvis man var helt stille, kunne man høre musene
bevæge sig.
Det var dengang - i dag er
der plads og hjerterum også
til kursister med handicap,
for der arbejdes ikke mere,
end at der også er tid til at
hjælpe hinanden og slappe
af.
- Når dagen er ved at være
slut og du sidder på terrassen og kigger ud over det her
areal, så kan du ikke andet
end at slappe af, fastslår
Henny Bøgh.
slot

SE FLERE
BILLEDER PÅ

Du skal gøre en gerning...
LIVSVÆRK: Spejderbevægelsen sætter
stadig et markant
præg på Storedam
Fritidsskole.

FAKTA
 I 1910 købte Karen og
Hans Hartvig-Møller
en bjælkehytte og
brugte i årene efter
området i arbejdet
med at starte spejderbevægelsen i
Danmark.

Du skal plante et træ.
Du skal gøre en gerning,
som lever, når du går i knæ,
en ting, som skal vare
og være til lykke og læ.
STOREDAM: Digtet af Piet
Hein var Kirsten Lauritzens
yndlingsdigt, da hun skabte
Storedam som fritidsskole
for seniorer, og ånden i digtet er med hvert år, når nye
»storedammere« har taget
introduktionskurset.
Hver år planter de et træ,
og således kan man gå rundt
i området og finde små
træplader med årstal, der er
sat ned ved foden af træer,
der for alvor er begyndt at
bære frugt.
Få skridt derfra står
de gamle barakker med
træværk, hvor malingen
er begyndt at skalle lidt af i
bunden. Trods velviljen fra
Lauritzen Fond er Storedam
Hartvig-Møllers Fritidsskole intet mondænt sted, og til
det siger Karen Bay Lauritzen:
- Det bliver det heller ikke
her. Mine forældre var engageret i spejderbevægelsen,

FREDENSBORG: BDO Kommunernes Revision har gennemgået og godkendt Fredensborg Kommunes regnskab for 2013 samt påtegnet
regnskabet uden forbehold
og bemærkninger.
Det blev noteret på det seneste økonomiudvalgsmøde, hvor politikerne ifølge
borgmesteren roste økonomiforvaltningen for det flotte arbejde med at dokumentere og styre kommunens
økonomi.
I de første år efter kommunalreformen havde Fredensborg Kommune en periode, hvor den årlige revision
udløste mange kritiske bemærkninger.

På Storedam kommer man til et fællesskab, hvor der også er brug for,
at du er her, fortæller Karen Bay Lauritzen.
og vi er opdraget som spejdere. Vi skal bevare spejderånden - og spejderånden er
sammenhold, tolerance og
forståelse. Du har kun det
her liv, og du skal prøve at
gøre noget godt.
Netop spejderånden kan
der fortælles mange anekdoter om, og én af dem fortæller Henny Bøgh. For et par
år siden snakkede et hold
om at få Erik Grib til at spille en sommeraften, men det
ville koste 8000 kroner plus
moms, og det overskred budgettet.
- Jeg ringede til ham og
sagde, at han sikkert var
pengene værd, men om vi
ikke kunne finde ud af en
lavere pris. Da han hørte,

at jeg sagde Storedam, kom
han for 3000 kroner - for han
kunne huske, at han havde
været på spejderlejr heroppe, beretter Henny Bøgh om
det, der blev endnu en fantastisk sommeraften i åbent
landskab.
Om et par uger er det bedsteforældre og børnebørn,
der mødes på Storedam måske de tænker på afslutningen af Kirsten Lauritzens yndlingsdigt, der slutter således:
Du skal åbne dit jeg,
du skal blive et eneste trin
på en videre vej.
Du skal være et led i en lod,
som når ud over dig.

 Deres datter, Kirsten,
giftede sig med Knud
Lauritzen, og ægteparret købte gården
Damtofte i samme
område.
 Højskolen på Storedam blev skabt af Kirsten Lauritzen i 1965.
Siden har hendes seks
børn været engageret
i at videreføre stedet
som en højskole, som
alle seniorer

Du skal blomstre og dræ.
Dine frugter skal mætte
om så kun det simpleste kræ.
Du har del i en fremtid.
For den skal du plante et træ.
slot

Ridehal på
Lønholtvej
LØNHOLT: Ejerne af ejendommen Lønholtvej 14A har
fået tilladelse til at opføre
en ridehal på 20x 42 meter.
Politikerne i Plan-, Miljøog Klimaudvalget vedtog at
give tilladelse til en ridehal,
idet udvalget vurderede, at
der er tale om stutteridrift.
Derfor er hallen erhvervsmæssigt nødvendig. Forud
for beslutningen havde ejerne af ejendommen været til
foretræde for at aflevere materiale, der indgik i sagens
behandling - her lagde politikerne vægt på en indhentet dyrlægeerklæring.

Brand i Industriparken
KOKKEDAL: Der gik både ild i
en container og en bil i Kokkedal onsdag aften.
Det skete omkring klokken 18.39 i Kokkedal Industripark ved Opel.
Nordsjællands Politi ved
endnu ikke, om branden var
påsat eller ej, oplyser vicepolitikommissær
Henrik
Hattel.

