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FREDENSBORG

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
Anna Egeris Karstoft (egeris)
Telefon 4921 3981
SALG OG ABONNEMENT
Tlf.: 4824 4100
hilleroed.salg.adm@sj-medier.dk
Dagligt kl. 8.30-16. Lørdag
lukket.

BØRN: Nyt projekt
vil gøre mænd til
endnu bedre fædre,
ved at give dem et
sted, hvor de kan
udveksle erfaringer
om børns behov og
opdragelse.

13.00: Den lille grå traktor
Fergie
14.40: Ice Age : Den vildeste
rejse
16.40: Virgin Mountain
18.40: The Dressmaker
21.00: The Neon Demon

SØNDAG

Deler erfaringer

LØRDAG

12.30-16.00: Rundvisning på
Fredensborg Slot og have
hvert kvarter (på engelsk
13.45 og 14.45).
15.00: Falkonergården, Davids Vænge 11, opvisning
med flere rovfuglearter

SØNDAG

12.30-16.00: Rundvisning på
Fredensborg Slot og have
hvert kvarter (på engelsk
13.45 og 14.45).
13.00-17.00: Teglværksmuseet
Nivaagaard Teglværks Ringovn holder åbent. Rundvisning klokken 13.15 og 15.15
15.00: Falkonergården, Davids Vænge 11, opvisning
med flere rovfuglearter
15.00: Ninas Naturcafé, Kirkeltevej, Liv og Jacob underholder med musik

BIOGRAFER
Humle Bio

LØRDAG

13.00: Den lille grå traktor
Fergie
14.40: ce Age : Den vildeste
rejse
16.30: Sult
18.40: The Dressmaker
21.00: The Neon Demon
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.

UDSTILLINGER
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 11-20,
lørdag, søndag og helligdage fra 11-17. Mandag lukket.
Telefon 49 14 10 17
Fredensborg Lokalhistoriske
Museum. Tirsdag til søndag
13.00-16.00. Mandag lukket.
Telefon 23 41 54 40.
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Baba vil gøre mænd til endnu

KOKKEDAL: Mohamad blev
meget overrasket, da han
for flere år siden opdagede,
at hans teenage-datter røg.
For i Palæstina, hvor han
kommer fra, sker den slags
ikke. I Danmark, hvor han
har boet i nu 29 år, er det dog
en klassisk problemstilling.
I stedet for at skælde sin
datter ud, informerede han
hende om, at hun var velkommen til at ryge på sit
eget værelse i stedet for at
gå ud under et halvtag med
mennesker, han ikke kendte. Og da det først blev tilladt
for datteren at ryge, kom
hun faktisk selv frem til, at
det nok var bedst at holde op
- eller i hvert fald begrænse
sit forbrug.
Mohamad, hvis fulde navn
er redaktionen bekendt, er
en af de 12 fædre, der for lidt
over et år siden meldte sig
som frivillig i Baba - Fædre
for Forandring, et projekt
hvis primære formål er at
styrke fædres deltagelse
i børns liv og opdragelse.
Mændene, der er med til at
teste og udvikle Baba-projektet i Kokkedal, som det
første sted i Danmark, mødes hver anden uge i et lokale hos Kokkedal På Vej for
at vende diverse dilemmaer om børneopdragelse og
sammen få reflekteret over
dem.

TID OG STED

SEK TION 2

Mohamads fortælling om
sin rygende teenager er blot
en af mange erfaringer, som
den i dag 72-årige mand har
kunnet dele i Baba-gruppen.
For med en uddannelse som
børnepsykologi og en børneflok på fem har han nok af
gode anekdoter.
- Jeg har forsøgt at lytte til
mine børn. For hvis du lytter til dem, kan du forstå, og
så kan du komme med råd,
siger Mohamad, der mener,
at mange børn med indvandrerbaggrund er forvirrede
over en hverdag med forskellige kulturer, religioner
og traditioner.
Baba-projektet, der er en
indsats under Fonden for
Socialt Ansvar, henvender
sig til alle fædre, uanset
etnicitet, social baggrund
og alder, så længe man ønsker at være med til at gøre
far-rollen mere aktiv. Således har Baba i Fredensborg
medlemmer fra mange forskellige nationaliteter lige
fra Mellemøsten og Nordafrika til Iran, Tyrkiet og
Danmark.

»

Jeg har forsøgt at
lytte til mine børn. For
hvis du lytter til dem,
kan du forstå, og så kan
du komme med råd.
Mohamad , frivillig i Baba Fædre for Forandring

- Når man er far, er det lige
meget, om man er fra Norge
eller Etiopien, siger Rachid,
hvis fulde navn er redaktionen bekendt. Han er 43
år og har også været med
i Baba lige siden april 2015.
Han nikker genkendende
til anekdoten, da Mohamad
fortæller om sin datters rygning.
- Mohamad har været igennem hele møllen og opdraget
fem produktive og positive
børn. Vi andre kan jo bare
suge til os af hans erfaringer. I genneem Baba er jeg
for eksempel blevet bedre til
at zoome ud, se tingene i et
større perspektiv og fokusere på det, der virkelig betyder noget for mine børns opdragelse, fortæller Rachid,
der er far til tre børn på syv,
12 og 15 år.
Før i tiden kunne han for
eksempel blive irriteret over
småting som, hvis en af dem
spildte mælk på bordet. Men
i gennem de mange diskussioner med mændene i Baba,
har han fundet ud af, at det
ikke altid er ved at være konsekvent, at man når sit mål.
- Man skal også lære at
være en ven, der forsøger
at forstå, hvordan ens børn
tænker - fremfor udelukkende at være en der giver ordrer, siger Rachid, der synes
det er fantastisk at have et
forum, hvor det er normalt
for mænd at tale om børneopdragelse.
Ingen af fædrene i Baba
har socialt udsatte børn tvært imod kræver det tid og
overskud at være med til at
skabe forandring for andre
fædre - men fi losofien er, at
der altid er plads til at blive
en bedre far.

Hvad er børns behov?

Ud over de mange diskussioner, mændene har indbyrdes, inviterer de hver måned
en repræsentant fra en lokal
aktør, der spiller en rolle i
børnenes liv. Det kan være
en repræsentant fra kommunens
daginstitutioner,
skoler, idrætsforeninger eller SSP, med hvem mændene
diskuterer deres dilemma-

Mohamad og Rachid er to af de 12 frivillige fædre, der arbejder for at mænd bliver en større del af deres
børns liv.
Foto: Kenn Thomsen

Kokkedal er det første sted i Danmark, der har afprøvet og udviklet Baba - Fædre for Forandring. Efter
sommerferien skal projektet udbredes til Nørrebro, Høje Taastrup og Tingbjerg, og på sigt hele landet.
er, børns behov, opdragelse
eller lignende.
- Når vi fædre henter vores
børn i daginstitution bruger
pædagogerne typisk et halvt
minut på at aflevere børnene. Når det er min kone, der
henter, får hun alle detaljer
om, hvad der er sket i løbet
af dagen, fortæller Rachid,
der tog det her problem op

med en repræsentant fra
kommunens daginstitutioner. Det viste sig, at pædagogerne ikke regner med, at
mænd ønsker en udførlig beskrivelse af, hvad deres børn
har lavet, fordi de sjældent
selv spørger ind til, hvordan
det er gået. Fædrene er altså
nødt til selv at insistere på
at blive inddraget. Omvendt

kunne repræsentanten ved
samme lejlighed notere sig,
at fædrene fra Baba ønskede, at forældremøder bliver
lagt udenfor arbejdstiden,
så de fædre, der ikke har
barsel, har mulighed for at
deltage.
egeris
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bedre fædre

FAKTA
 Baba - Fædre for
Forandring er et udviklingsprojekt, hvis
formål er at styrke
fædres deltagelse i
deres børns liv.
 Igennem Baba får
frivillige fædre et
rum, hvor de kan dele
børneerfaringer med
hinanden. Babaerne
holder også møder
med lokale aktører
som børnehaver, vuggestuer og idrætsforeninger for at dele
erfaringer, sparre og
lære af hinanden.
 Projektet er en indsats under Fonden for
Socialt Ansvar og Kokkedal på Vej samt to
kommunale chefer i
Fredensborg Kommune og er finansieret af
den boligsociale helhedsplan Kokkedakl
på Vejs familieindsats.
 Baba - Fædre for
Forandring var nomineret til årets Fællesskabspris i 2015.

Projektet skal udbredes
til hele Danmark
BABA: Efter at have
afprøvet og udviklet
Baba - Fædre for
Forandring i Kokkedal, fortsætter seks
af de frivillige fædre
som aktive konsulenter.
KOKKEDAL: Efter sommerferien er de 12 frivillige fædre
fra Kokkedal færdige med
at teste udviklingsprojektet Baba - Fædre for Forandring. Men rejsen stopper
ikke her. Seks af dem vil
nemlig fortsætte som aktive Baba konsulenter, for
tanken er, at projektet skal
udbredes til resten af Danmark, for at hjælpe fædre
i hele landet med at blive
endnu bedre fædre for deres
børn.
Allerede efter sommerferien skal Baba startes op på
Nørrebro, i Høje Taastrup
og Tingbjerg, og her vil de
seks fædre, der allerede har
været igennem de ni kursusgange, som projektet Baba
indeholder, være gode at
have med på sidelinjen.
Konsulentvirksomheden,
der er et non-profit foreta-

gende, står også for at lave
aktiviteter, der sætter fokus på, hvor vigtigt det er at
fædre engagerer sig i deres
børns liv.
For eksempel har konsulenterne ved en tidligere lejlighed lejet hele Humle Bio
og inviteret alle fædre i området til en biografvisning
med deres børn, hvor 70 personer endte med at møde op.
- Det er vigtigt at børn får
nogle oplevelser med deres
far, som de husker resten af
livet, siger Rachid, der er en
af konsulenterne.

Konsulenterne planlægger også at udvikle en app,
hvor det blandt andet skal
registreres hver gang en
Baba har talt med andre
fædre om børneopdragelse,
ligesom de er i gang med at
udarbejde en drejebog med
de mange erfaringer fra arbejdet i Baba Fredensborg.
Den vil for eksempel komme
til at ligge på fødegange eller
hospitaler i fremtiden, så
fædre over hele landet kan
få gavn af erfaringerne.
egeris

Fædrene fra Baba mødes en gang om måneden i et lokale hos Kokkedal på Vej for at diskutere dilemmaer om børneopdragelse..
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Fortsat nej til
modulvogntog gennem Fredensborg by
Debat
FREDENSBORG: 4. juli
2016 har Fredensborg
kommune fået følgende
konklusion fra Vejdirektoratet:
På det foreliggende
grundlag finder Vejdirektoratet i en afvejning
af fordele og ulemper
ikke at kunne anbefale, at modulvogntog og
anden gennemkørende
trafik forbydes på rute 6
gennem Fredensborg.
Så hvad kan vi/borgerne/Fredensborg byråd
så gøre, når kommunen
ikke selv kan bestemme,
da A6 er en statsvej?
Politikerne i Fredensborg byråd kan rette henvendelse til partiernes
trafikpolitiske ordførere
(FolketingetsTrafikudvalg) og få dem til at forstå:
• at Fredensborg by
ikke har en omfartsvej
• at Fredensborg by har
6.000 borgere, som vil blive yderligere generet af
støj m.m.
• at der i forvejen kører
ca. 12.000 køretøjer igennem byen hvert døgn
• at der er skolebørn,
som hver dag skal krydse
vejen til og fra skole samt
fritidshjem

• at der er andre bløde
trafikanter, der også skal
krydse A6
• at der findes et Blindehjem i byen
• at der yderligere er
planlagt fragt af træpiller fra Hundested til
Helsingørs kommende
kraft-varmeværk (ca. 80
lastbiler pr. døgn i 5 døgn
om ugen) fra 2018
• at kommunen/byens
borgere/forretningerne/
lokale foreninger arbejder på at styrke Fredensborg by
• at Fredensborg by er
en slots- og residensby
samt turistby
• at modulvogntogene
skal forcere et lyskryds
og 2 rundkørsler samt
en meget trafikfarlig udmunding fra industriområdet Kratbjerg 500 m fra
centrum
OG at kørsel udenom
ad Helsingørmotorvejen
og Isterødvejen for modulvogntogene kun vil
være 12 km længere og
tage EET MINUT mere
for dem!
OG sætte et skilt på
Helsingørmotorvejen og
diriger den tunge godstrafik den vej – udenom
Fredensborg by!!!!!!!
Lisbeth Gram Holdum
Borger i Fredensborg

Zielke og Johanssen
giver sommerkoncert
FREDENSBORG: I rækken
af sommerkoncerter i Fredensborg Slotskirke er der
den kommende onsdag den
20. juli koncert med en kendt
dansk duo.
Vi får besøg af to meget
aktive og alsidige musikere,
nemlig trompetist Dorthe
Zielke, der sammen med sin
mand, organist ved Christians Kirke Søren Johanssen, vil spille et spændende
og varieret program med
dansk musik af blandt andre Bent Fabricius Bjerre og
Carl Nielsen.
Dorthe Zielke har markeret sig som solist såvel som
en efterspurgt orkestermusiker. Søren Johannsen
er, ud over at være en fremragende organist, blandt
meget kendt for sin rekord
i Guiness rekordbog 2001,
hvor han spillede Bachs
samlede orgelværker i træk
over 22 timer!
Publikum kan glæde sig
til en dejlig koncert med to
instrumenter, der virkelig klæder hinanden. Det
foregår den 20. juli klokken
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Butikstyv
gjorde klar til
havearbejde
FREDENSBORG: En 42-årig
mand fra Snekkersten blev
torsdag ved 14.50-tiden tilbageholdt i Superbrugsen
på Humlebækvej. Her havde
han rigtig gjort sig klar til
havearbejde.
Den 42-årige forsøgte således at stjæle en ukrudtsbrænder med seks tilhørende gasdåser, en vandslange og et sprinklerhoved
til vandslagen, bindetråd,
giftdåser, havehandsker, to
plastickurve og fi re blomster - alt til en samlet værdi
af 2.314 kroner.
Manden blev taget på fersk
gerning og kan nu forvente
et retsligt efterspil.

To indbrud på
Nivådal
NIVÅ: To rækkehuse i
Nivådal har haft ubudne
gæster. Det ene indbrud
blev begået i tridsrummet
fra mandag til torsdag, hvor
tyven brød et vindue op til
stuen. Der er ikke overblik
over, hvad der er stjålet.
Det er der til gengæld i det
andet indbrud, som blev
begået i tirsdags. Her brød
tyven et vindue op med et
koben. Fra rækkehuset stjal
han smykker, blandt andet
et par vielsesringe med navnene Birgit og Knud indgraveret.

Indbrud på
Bygvænget
KOKKEDAL: Ved at knuse et
soveværelsesvindue
kom
en indbrudstyv ind i en villa
på Bygvænget. Indbruddet
skete i tidsrummet fra onsdag klokken 22 til torsdag
klokken 8. Der er endnu ikke
overblik over, hvad der er
stjålet.

Se jagtfugle på
Falkonergården

Trompetist Dorthe Zielke giver
sammen med sin mand, organist Søren Johannsen koncert i
Fredensborg Slotskirke.

17.30, og der er gratis adgang. Koncerten er arrangeret af Asminderød kirkes
menighedsråd og venligst
støttet af Nordea Fonden og
Augustinus Fonden.

FREDENSBORG: Oplev falke,
høge og ørne på nært hold,
når Falkonergården holder
forevisninger
sommeren
over. Hver onsdag, lørdag
og søndag klokken 15 - samt
onsdag og torsdag klokken
10 i juli - er der forevisninger for både børn og voksne.
Under forevisningen trænes
rovfuglene, og årtusinders
jagttraditioner genoplives
med fortællinger om falkonerfuglene. Imens kan man
nyde det smukke landskab
med søer, skov og marker
som baggrund til falkonerens træning af de store
jagtfugle.
Programmet gennemføres
uanset vejrets beskaffenhed. Flere informationer på
Falkonergaarden.dk.

