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TID OG STED

Mandag
10.00-12.00: Bøllehuset, Mariehøj 478, Nivå: Sundheds-
cafe for småbørnsforældre.
13.00-15.00: Familiehuset, Holmegårdsvej 101: Den ano-
nyme Familierådgivning
14.30-16.00: Sundhedscenter Mergeltoften, Nivå: Senior-
dans.
18.00-22.00: Ungecenteret, Møllevej: Åbent’

Biografer
Humle Bio:
17.30: Kung Fu Panda
19.10 og 21.45:The Dark Knight

Tirsdag
14.00-16.00: Fredensborg Bibliotek, lokale C: Bridge.
19.30-21.30: Den gamle Biograf, Jernbanegade: Fredens-
borg og Omegns Folkedanserforening.
 
Biografer
Humle Bio:
17.30: Kung Fu Panda
19.10 og 21.45:The Dark Knight

Lokalradio
Radio Humleborg: FM 104, 3 MHz - TDC hybridnet 98,8 
MHz. Fredag 15.00 - 21.00, lørdag og søndag 09.00 - 21.00.

Museer og gallerier
Louisiana - tirsdag til fredag 11.00-22.00, lørdag og søn-
dag kl. 11.00-18.00. Mandag lukket. Automatisk info-linie 
49 19 07 91
Nivaagaards Malerisamling åbent tirsdag til fredag 
12.00-16.00, lørdag, søn- og helligdage 11.00-17.00, man-
dag lukket. Telefon 49 14 10 17
Nordsjællands Legetøjsmuseum, Hørsholmvej 32, Kvist-
gård. Åbent alle dage 11-17. Mandag lukket.
Lokalhistorisk Museum, Avderødvej 19, Avderød. Åbent 
hver søndag 14.00-16.00 eller efter aftale på tlf. 49 14 41 
63.

Særudstillinger
Louisiana: »Museer i det 21. århundrede: Ideer Projekter 
Byggerier« til den 14. september. 
Nivå Bibliotek: Abdelehah S. Khalaf udstiller håndlavede 
smykker til den 31. juli.
Pleje- og Aktivitetscenter Mergeltoften, Nivå: Solveig Ring-
strøm udstiller frem til den 15. august.
Galleri Tinghuset, Tinghusvej 13, åbent hver dag fra 11-17: 
Kunstnergruppen Caravan 3 udstiller fra 25. juli til 30. juli.

Debat

HUMLeBæK: »Humle-
bæk bibliotek skal beva-
res,« så kort er beskeden 
fra den socialdemokra-
tiske byrådsgruppe, der 
også holder fast i planen 
for Kokkedal.

- Det er på ingen måde 
socialdemokratisk poli-
tik, at lukke Humlebæk 
Bibliotek. Stedet funge-
rer godt som bibliotek 
og der er mange arran-
gementer med god til-
slutning,« siger social-
demokraternes ordfører 
på biblioteksområdet 
Per Frost Henriksen, 
Formand for Kultur- og 
Idrætsudvalget.

- Biblioteksanalysen, 
der er udarbejdet af for-
valtningen, er et godt 
udgangspunkt for en po-
litisk beslutning. Godt 
at få sat tingene lidt på 
spidsen, det giver en god 
nuanceret debat, hvor 
mange har spillet ind, 
ikke mindst bibliotekets 
medarbejdere, der om 
nogen har fingeren på 
pulsen. Alle de indlæg 
bliver vigtige når Fre-
densborg Byråd træder 
sammen i slutningen af 
august på et budgetse-
minar for 2009-12.

Den socialdemokra-
tiske byrådsgruppe 
kæder biblioteksbetje-
ningen sammen med en 
borgerservice for Hum-
lebæk. Gruppeformand 
Thomas Lykke Peder-
sen siger:

- Humlebæk skal ikke 
reduceres til et random-
råde i den nye kommune. 
Byen har krav på både 
bibliotek, borgerservice 
og gode samlingssteder 

til foreningslivet. Bib-
lioteket i byen er om-
drejningspunkt for så 
megen aktivitet, at det 
i socialdemokraternes 
optik vil være utænke-
ligt at lukke stedet.

For at fastholde en god 
økonomi i biblioteksvæ-
senet og udvikle aktivi-
teterne er Socialdemo-
kraterne meget opsatte 
på, at igangsætte lang-
sigtede investeringer, 
som også biblioteksana-
lysen forudsætter.

- Fredensborg Kom-
mune skal have et mo-
derne biblioteksvæsen, 
hvor udlån og tilbagele-
vering sker så nemt som 
muligt. Det kræver mo-
dernisering, og den er vi 
parate til at investere i, 
siger Per Frost Henrik-
sen.

- Med den gode proces, 
der har været omkring 
biblioteksanalysen, ser 
Soc ia ldemokraterne 
frem til en god, politisk 
diskussion om kommu-
nens fremtidige biblio-
teksstruktur. Vi går ind 
for at fortsætte med tre 
biblioteker i Nivå, Hum-
lebæk og Fredensborg, 
og den langsigtede plan 
med Byens Hus i Kok-
kedal, hvor der også er 
tænkt en biblioteksbe-
tjening, holder vi fast i. 
Kendetegnet ved en god 
kommune er, at der gode 
faciliteter, og herunder 
hører i vores øjne helt 
sikkert et godt biblio-
teksvæsen.

Den Socialdemokratiske 
Byrådsgruppe i  

Fredensborg Kommune

Socialdemokraterne 
vil bevare  
Humlebæk Bibliotek

Balsatræ, metha-
nol, kubik og cool 
koordination. Man 
skal være fiks 
på fingrene, når 
man roder med 
fly i Langstrup, 
hvor flyveklubben 
inviterede børn og 
barnlige sjæle til at 
lære modelflyvnin-
gens svære kunst.

LANGSTRUP: Mens mus-
våger svæver majestætisk 
over mosen ved Langstrup, 
kan man høre en sagte 
brummen for enden af den 
skjulte grussti, der leder 
ned til marken hvor Nord-
sjællands Fjerstyrings 
Klub holder til.

Her har de, i anledning at 
kommunes »Sommersjov«, 
ladet interesserede børn 
og barnlige sjæl komme i 
nærheden af de fantastiske 
maskiner, som klubbens 
medlemmer bruger en stor 
portion af deres fritid på.

- De synes, det var sjovt at 
prøve og mange af børnene 
har været rigtig dygtige, for 
de har måske en flysimula-
tor til computeren, hvor de 

lærer lidt af teknikken, for-
tælle Andreas Larsen, der 
står for pilotuddannelsen i 
klubben. Han er samtidig 
en af klubbens showflyvere, 
og er med til at arrangere, 
at børn og barnlige sjæle 
kan få luft under vingerne.

De får dog lidt hjælpe, når 
de skal flyve, for klubben 
har specielle skolefly, hvor 
en rutineret model-pilot 
har en ekstra fjernkontrol, 
så han kan gribe ind, hvis 
det går galt, når en af de 
nye skal forlade »reden« de 

første par gange - lidt lige-
som når en kørelærer har 
et ekstra rat i bilen.

Hjerte på himlen
Ved mosen, er der mange, 
der har ville prøve lykken, 
denne lørdag - og det på 
trods af den bagende sol, 
der giver ideelt strandvejr. 
Det er dog ligegyldigt, når 
man nu har benzin i blo-
det, for så bliver man nødt 
til at se, hvad der sker ved 
mosen.

- Hold da fast, siger en 
dreng på 8-10 år, da An-
dreas laver et styrtdyk med 
sit fly og retter op i sidste 
øjeblik, inden han tegner et 
hjerte på himlen, med den 
hvide parafin-røg fra ud-
stødningen.

- Jeg elsker også dig, gri-
ner klubben formand, Jør-
gen Mouritzen, der holder 
øje med løjerne. De garvede 
piloter smiler. 

Det var ellers lige før An-
dreas ikke fik sin flyvetur, 
for da han endelig havde 
fyldt benzinblandingen på 
med håndpumpen i den ene 
tank, og den naturlige pa-
rafinblanding til røg i den 
anden tank, var der pro-
blemer. Mens alle spændt 
så på, ville den tre-sidede 
støjdæmpende propel ikke 
tage fat og hans 10, 3 kilo 
tunge kvartskala benzin-

fly med special tilladelse og 
85 kubik (så den overgår en 
knallert), var lige ved ikke 
at komme i luften. Det lyk-
kedes dog til sidst efter han 
hentede sit topnøglesæt, og 
for ham og de andre model-
flyvere går meget af tiden 
med flyene på jorden. De 
skal nemlig både indstilles, 
pudses, ordens og regeres 
ved, før man kan tage ud i 
det blå - og så er de kun tre 
flyvere i luften ad gangen.

Flere fly
Det er dog ikke kun de ben-
zindrevne fly, som Andre-
as’, der er i luften. en heli-
kopter flyver også rundt, og 
et enkelt svævefly og nogle 
håndbyggede methanol-
flyvere står også klar på 
sidelinien.

- Men vi deler det op, så 
svæveflyene har deres egne 
tider, for de bruger lange 
liner til at trække dem op 
i luften, fortæller Andreas 
og påpeger, at de fleste prø-
ver at flyve lidt af hvert, og 
opdelingen mellem de for-
skellige piloter er ikke så 
stor. De er dog alle sammen 
ret entusiastiske og der er 
en gentleman-regel om, at 
man flyver sine egne flyve-
re, blandt andet fordi, det 
ville være surt, at ødelægge 
det fly, en anden mand har 
brugt en hel vinter på at 

bygge op og gøre klar.
- Det er ikke så meget 

økonomien, men mere det 
arbejde man lægger i, siger 
Andreas, hvis model har 
kostet omkring 15.000 kro-
ner.

- Men vi plejer altid at 
sige at det er billigere end 
at spille golf, og man kan 
faktisk komme op og være 
flyveklar for 4000 kroner 
med alt, fortæller forman-
den, der håber, at de som-
mersjove dage, kan give 
glæden ved modelflyvning 
videre til yngre generatio-
ner af piloter. Og noget ty-
dede på, at de havde succes 
med missionen, for mens 
spørgeiveren måske var 
størst hos de voksne fædre 
og bedstefædre, så var der 
mange børn, der med åben 
mund og polypper, sad og 
så på himmelkunsterne fra 
Luftens helte - og måske 
selv fik chancen for at lave 
et trick eller to på den som-
merblå himmel.

Tricks kommer der også, 
når de 35 bedste modelpi-
loter i landet kommer til 
Langstrup den 9-10 august 
for at dyste om NFK-cup-
pen.

Læs mere om klubben på 
www.rc-nfk.dk. 

Mith

Andreas Larsen model var er støbt, men indmaden har han selv rodet med. Her er benzintankene lavet af 
colaflasker, for de går ikke i stykker. De hurtigste fly kan i øvrigt flyve omkring 400-500 km/t - men det er 
med jet-turbiner og det bruger de ikke i NFK.  

Den ligner næsten en rigtig helikopter - men det er »kun« omkring en meter lang. De største fly havde dog vingefang på 1,5 meter, mens en af entusiasterne havde tegninger til 
vinterens projekt; En special-fly med et vingefang på 2,60 meter.  Foto: Allan Nørregaard

Med Luftens helte i Langstrup

Debat

FReDeNSBORG: Jeg 
vil gerne protestere mod 
en lukning af Humlebæk 
Bibliotek og foreslår i ste-
det øgede bevillinger til 
biblioteksvæsenet  i Fre-
densborg Kommune.

Hvis nedlæggelse af 
Humlebæk Bibliotek ud-
gør en del af »den fremad-
rettede biblioteksstruk-
tur« der omtales i Byrå-
dets Strategiplan 2008, 
så må man mildt sagt un-
dre sig. For ikke alene bør 
der være et veludstyret 
bibliotek i Fredensborg, 
Nivå og Humlebæk, men 
naturligvis også i Kok-
kedal.
Spareforslag:

Der er brugt mange, 
mange penge på den så-
kaldte vitalisering i Kok-

kedal, som vore politikere 
bryster sig af, mens bebo-
ernes begejstring er van-
skelig at spore. 

Tror politikerne virke-
lig, at en så uhensigts-
mæssig og udvendig 
forandring af centrum i 

Kokkedal vitaliserer no-
get som helst? Hvis der 
skal ske en vitalisering, 
så forudsætter det, at der 
foregår noget kreativt og 
konstruktivt indvendigt. 
I stedet for brug af diver-
se højt betalte eksperter 
vil jeg foreslå, at byrådet 
tager den sunde fornuft i 
brug. Det vil spare mange 
penge, og resultaterne 
kan ikke undgå at blive 
bedre.

Hvis der savnes viden, 
er det muligt for politi-
kerne at frekventere bib-
liotekerne, anskaffe og 
læse relevant litteratur 
vedr. borgeres opfattelse 
af trivsel. Derved spares 
unyttige, dyre rejser til 
udlandet.

 
Eva Ingerslev

Rantzausvej 11
Nivå

Eva Ingerslev fra Nivå forslår at politikerne tager en tur på biblio-
teket i stedet for ture til udlandet, og bruger pengene på at forbed-
re dem, i stedet for at bruge dyre eksperter.  Foto: Steffen Slot

Drop lukning, brug selv  
biblioteket og spar på rejser

FReDeNSBORG: en villa på endrup Byvej i Fredens-
borg har i weekenden haft en ubuden gæst. Tyven brød et 
kældervindue op, inden han stak afsted med en Playsta-
tion 2 og vin for minimum 100.000 kroner. Nordsjællands 
Politi opfordrer gerningsmanden til at melde sig selv, da 
man i villaen har fundet hans mobiltelefon.

Fører flygtet efter ulykke
FReDeNSBORG: Natten til søndag klokken 04.32 blev 
en bil fundet i grøften på Sørupvej ved esrum Sø. Motoren 
var stadig varm, men føreren var stukket af. Nordsjæl-
lands Politi har en formodning om, at alkohol har været 
årsag til ulykken, men har endnu ikke fået kontakt til 
ejeren af vognen, der måtte flyttes af Falck.

Overså vigepligten
FReDeNSBORG: Det kunne være gået rigtig galt, da en 
23-årig kvinde fra Hillerød overså sin ubetingede vige-
pligt fredag formiddag.

Kvinden kom kørende ad Maglegårdsvej i østlig retning, 
og skulle svinge ud på endrupvej. Imidlertid kom en 67-
årig mand fra Frederiksberg kørende på cykel ad endrup-
vej, og da kvinden overså vigepligten kørte hun sammen 
med cyklisten.

Til alt held, skete der ifølge politiets oplysninger ikke 
andet end materiel skade. 

Tyv glemte sin mobiltelefon

Der bliver lagt liv 
og sjæl i flyene, 
men uheld kan ske 
- også for Amtsavi-
sen udsendte - men 
sådan er en model-
flyvers lod.

LANGSTRUP: Det ser le-
gende let ud, når flyene fa-
rer over himlen, roterere, 
laver loop, eller står næsten 
stille i luften. Lad os slå det 
fast med det samme. Det er 
ikke let. 

Til lørdagens åbne arran-
gement fik gæsterne også 
mulighed for at prøve et af 
klubbens methanolfly, og 
her skulle Amtsavisen jo 

også være med, og prøve 
luftakrobatikken af.

- Du skal først køre pin-
den til siden, så lidt nedad 
og så over i den anden side. 
Vi skal prøve at flyve lidt i 
store runde otte-taller, for-
tæller Lars Holte, der er 
co-driver og derfor styrer 
flyveren, hvis den skulle 
komme ud af kontrol.

Hurtigt er den på vinger-
ne og da han siger nu, over-
lader han kontrollen til den 
udsendte. Næsten med det 
samme, styrer flyet mod 
jorden, men Lars Holte får 
den rettet op og vi prøver 
igen. et fint sving, og så 
den anden vej...

Krash! Flyveren splitter 
sig i tre-fire stykker, mens 
den styrter mod jorden. 
efter en for hård manøvre 
knækker vingen og den dej-

lige model forsvinder ude 
på den anden side af mo-
sen. et splitsekund og så 
var det sket.

- Det skal du ikke tænke 
på, lyder den beroligende 
kommentar efter Amtsavi-
sens lamslåede udsendte 
har sendt en af de flotte fly-
vere lige lukt til container-
pladsen.

De har set det før, og man 
skal jo lære det. Også Lars 
Holte, der har fløjet i 20 år 
har ødelagt et par fly.

- Du kan se hvad numre 
de har, siger han og peger 
over mod to af hans hånd-
byggede fly, med nummer 
21 og 33. Imens er tre mand 
løbet over efter vraget, for 
radiostyringen, kan stadig 
bruges.

Mith

En modelflyvers lod

Holmegårdsparken 23, 1 TV, Kokkedal
Sælger Svend Lindholt 
Køber Connie Lindholt
Købesum 0 dkk
ejd.værdi 1.450.000

Brønsholmdalsvej 93, Kokkedal
Sælger Lis Højlund 
Køber Henrik Saunte
Købesum 2.145.000 Dkk
ejd.værdi 2.200.000

Mergeltoften 16A, Kokkedal
Sælger Karlebo Kommune 
Køber Fredensborg Boligselskab
Købesum 600.000 Dkk
ejd.værdi 951.500

Hushandler


