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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)
Telefon 4921 2531
Christoffer Schyth Kjær (CSK)
Telefon 4921 3981
SALG OG ABONNEMENT
Tlf.: 4824 4100
hilleroed.salg.adm@sj-medier.dk
Dagligt kl. 8.30-16. Lørdag
lukket.

TID OG STED
TORSDAG
10.00: Falkonergården, Davidsvænge, Fredensborg:
Forevisning med rovfugle.
11.00-12.00: Ninas Naturcafé,
Kirkelte: Lene Sandvang
underviser i Qigong.
12.00-15.00: Nivaagaards Malerisamling, Gl. Strandvej
2, Nivå: Tegneværkstedet
er bemandet med tegneunderviser.
12.30-16.00: Fredensborg Slot
og slotshave med orangeri
og urtehave. Omvisning
hvert kvarter.

FREDAG
12.00-15.00: Nivaagaards Malerisamling, Gl. Strandvej
2, Nivå: Tegneværkstedet
er bemandet med tegneunderviser.
12.30-16.00: Fredensborg Slot
og slotshave med orangeri
og urtehave. Omvisning
hvert kvarter.

SEK TION 2

Ny forening sigter efter
en bredere målgruppe
FORENING: En ny
café skal hjælpe nye
borgere i kommunen med sproglige
og kulturelle udfordringer.
FREDENSBORG: Lektiehjælp,
museumsbesøg og kommunikation til myndigheder.
En ny forening ved navn »Integrationscaféen« er ved at
blive dannet i Fredensborg,
men den kommer ikke ud af
det blå. Den opstår nemlig
på fundamentet af foreningen »Flygtningevenner Fredensborg«, som lukker ved
udgangen af år 2019. Det gør
den, fordi Flygtningevenner
Fredensborg har nået sit
mål og derfor ikke længere
er nødvendig at holde kørende.
- Vi har følt, at der ikke
i samme grad er brug for
Flygtningevenner længere.
Vi har hele tiden vidst, at
den dag ville komme, så man
kan sige, at vores mission i
grove træk lykkedes. Antallet af nytilkomne flygtning,
som er vores målgruppe,
er faldet gevaldigt, og dem,
der er kommet, har en kontaktperson, som de tager fat
i, når de har brug for hjælp,

Den digitale forvaltning i Danmark er svær at forstå, når man kommer fra et andet land, og det er noget, som Integrationscaféen fortsat vil hjælpe med, forklarer Niels Erik Hougaard. Sådan her så det ud
i 2015, da Flygtningevenner lige var startet op.
Foto: Lars Skov
siger Niels Erik Hougaard,
der er formand i Flygtningevenner Fredensborg.
I 2015 fastlagde Udlændingestyrelsen kommunekvoten i Fredensborg til 64
flygtninge, mens den i 2018
startede på 17 og siden blev
revideret til 6 flygtninge,
der skulle have bolig. Altså
kommer der nu langt færre
flygtninge til kommunen,
end der gjorde for bare få år
siden.
Beslutningen om at lukke
Flygtningevenner Fredensborg blev endegyldigt taget
på en ekstraordinær gene-

BIOGRAFER
Biografer
Humle Bio:
Torsdag:
16.15: Løvernes Konge - dansk
tale
18.30: Løvernes Konge - engelsk tale
20.45: Claire Darling

Museer og gallerier
Louisiana - tirsdag til fredag
11.00-22.00, lørdag og søndag kl. 11.00-18.00. Mandag
lukket.
Nivaagaards Malerisamling
- tirsdag til fredag fra 11-20,
lørdag, søndag og helligdage fra 11-17. Mandag lukket.
Fredensborg Museum – tirsdag-søndag fra kl. 13.0016.00. Mandag lukket. Telefon 23 41 54 40.

ralforsamling i maj. Men
der er stadig mennesker,
som har brug for hjælp til
at blive en del af samfundet.
Derfor starter Integrationscaféen, som sigter bredere.
- Missionen om flygtninge
er for smal i praksis nu, men
der er stadig behov for et
sted, hvor nytilkomne kan
få hjælp. Derfor starter den
nye forening som et tilbud til
alle folk fra udlandet, som
har brug for hjælp til dagligdagen, eller som mangler
socialt samvær, lyder det fra
Niel Erik Hougaard, der dog
påpeger, at Flygtningevenner fortsætter året ud, hvor
det både bliver til en picnic i
Dyrehaven og en tur til Bakken, en stor fest og en familietur til BonBon-Land.

En reel forening

Fredag:
16.15: Løvernes Konge - dansk
tale
18.30: Løvernes Konge - engelsk tale
20.45: Claire Darling
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.
Jazzkanalen – Nordsjællands
Jazzradio sender på FM
104,3 MHz - DAB+ Nordsjælland og på netradio –
mandag klokken 11.00-18.00
samt tirsdag til fredag klokken 12.00-18.00.

Frederiksborg Amts Avis

I slutningen af juni 2015 indgik Fredensborg Kommune og Flygtningevenner Fredensborg samarbejdet, der nu er ved at være slut.

Integrationscaféen vil komme til at have åbent hus
hver mandag i Frivilligcenter Fredensborg, hvor alle
borgere der er kommet til
Fredensborg Kommune fra
et andet land altså kan få
hjælp.
- Foreningen vil igennem
faste aktiviteter som lektiehjælp, hjælp til kommunikation med myndigheder, leg,

fortællinger og forskellige
tiltag af mere kulturel art
som besøg på museer, forlystelser, institutioner og fejring af årets begivenheder,
skabe et åbent, imødekommende og styrket borgerskab, står der i udkastet til
foreningens vedtægter. Og
det er ikke for sjov, at der
er lavet et udkast. Den 26.
august skal foreningen nemlig stiftes officielt.
- Vi kan jo forvente, at der
vil komme kvoteflygtninge,
og så ændrer situationen sig
selvfølgelig. Men de vil så
kunne indgå i den nye forening, som formelt set først
starter op den 1. januar 2019.
Grunden til at vi stifter den
allerede i august er, at vi så
kan nå at søge fondsmidler.
For at kunne det kræver det,
at man er en officielt stiftet
forening, forklarer Niels
Erik Hougaard.
Som formand for Flygtningevenner Fredensborg kunne det ligge i kortene, at han
også skal vælges som formand for den nye forening,
men sådan håber han ikke
selv, at det kommer til at gå.
- I næsten fem år har jeg
været formand og dermed
også garant. Det vil jeg gerne pille af mig selv, og så synes jeg også, at det vil være
godt med fornyelse. Så jeg
håber, at der er en anden,
som vil tage posten. Jeg vil
gerne være en del af foreningen, måske som kasserer,
og i starten vil jeg også gerne hjælpe med de praktiske
ting, som jeg har erfaring
med fra tidligere, siger Niels
Erik Hougaard.
Det kommer til at koste 50
kroner om året at være medlem af foreningen. Et »symbolsk beløb«, som Niels Erik
Hougaard kalder det, for
alle er velkomne. Det kræver bare, at man er medlem,
hvis man ønsker stemmeret.
CSK

Ny bog kaster lys på slottets indretning
FREDENSBORG: Frem til
den 4. august har man mulighed for at komme ind i
Dronning Margrethes hjem
på Fredensborg Slot ved at
tage på rundvisning mellem
klokken 12.30-16.00. Det kan
man, fordi dronningen i øjeblikket opholder sig på Gråsten Slot - lidt endnu. Skulle man være forhindret i at
lægge vejen forbi de royale
gemakker, er der dog andre
måder at få stillet nysgerrigheden på.
Forlaget Lindhardt og
Ringhof har netop udgivet
bogen »Fredensborg Slot«,

som er fyldt med billeder og
fortællinger indefra slottet.
Den er skrevet af Henriette Linnemann og giver et
indtryk af de spektakulære
rum, som har taget mange timer at indrette. Særligt lægger hun vægt på,
at Dronning Margrethe og
prins Henrik har holdt fast
i det oprindelige udseende,
selvom rummene er blevet
istandsat - »Royal Moderne«
kalder hun det.
Bogen er på 408 sider og
koster godt 500 kroner hos
forlaget.
CSK

n

TORSDAG 25. JULI 2019

81-årig reddet
fra at drukne
HUMLEBÆK:
En
81-årig
mand var ved at miste livet
tirsdag klokken 18.00, da
han ved Havnevej i Humlebæk var nede for at bade med
sin kone og nogle venner.
Da de andre var på vej op
på land igen, gik det op for
dem, at den 81-årige mand
lå livløs i vandet. De fik dog
reddet ham op på land, hvor
der blev givet førstehjælp.
Det resulterede i, at han blev
stabiliseret, men han blev
alligevel fløjet til yderligere
behandling på hospitalet.
Det oplyser Nordsjællands
Politi i døgnrapporten.

Hjælpsom
kvinde fik sin
pung stjålet
HUMLEBÆK: En hjælpsom
kvinde fik tirsdag stjålet sin
pung, da hun var på indkøb
i Fakta i Humlebæk Centret
i Humlebæk, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.
Lommetyveriet blev anmeldt tirsdag morgen til politiet. Den 73-årige kvinde,
som er fra Humlebæk, har
fortalt, at hun tirsdag omkring klokken 14.05-14.15
blev stoppet af en yngre
mand ved Fakta-butikkens
hylder med sodavand.
- Han spurgte, om den sodavand, han havde i hånden,
indeholdt sukker, og mens
hun talte med ham, havde
hun ryggen til sin rollator,
hvorfra hendes pung blev
stjålet fra indkøbskurven,
fortæller Henriette Døssing,
pressekontakt hos Nordsjællands Poltii.
Manden beskrives som
ikke etnisk dansk af udseende, 30-35 år, 173 centimeter
høj og spinkel af bygning.
Han var brun i huden og
havde sort kort hår, og han
talte engelsk og var iført
mørkt tøj.
Pungen indeholdt diverse personlige papirer som
sundhedskort og betalingskort.

Bolighandler
i Fredensborg
Kommune
Villa på Græsager 501, Kokkedal, solgt for 3.215.000 kr.
d. 28-05-2019
Villa på Strandvejen 353,
Kokkedal, solgt for 4.035.000
kr. d. 03-05-2019
Rækkehus på Brødregårdsvej 15, Kokkedal, solgt for
3.495.000 kr. d. 03-06-2019
Villa på Bygvænget 825,
Kokkedal, solgt for 2.600.000
kr. d. 06-06-2019

I den nye bog kommer man tæt på kongefamiliens mange værelser i
det smukke slot, gamle slot.
Arkivfoto: Thomas Arnbo

Ejerlejlighed på Holmegårdsparken 1, st. tv, Kokkedal,
solgt for 1.350.000 kr. d. 0106-2019
Kilde: Boliga.dk

