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Lasse Kristensen og Mette Bentzen udstiller fra i dag træskulpturer inspireret is. Det sker i Gjethuset.               Foto: Egeværk

KUNST: Egeværk fra 
Hundested viser, 
hvad snedkerne på 
havnen formår, i en 
ny udstilling i Gjet-
huset.

HALSNÆS: Tusinder af men-
nesker møder dem hvert år 
og ser deres arbejde på hav-
nen i Hundested, hvor Ege-
værk har sit snedkerværk-
sted.

Fra denne lørdag kan man 
også se det prisbelønnede 
træarbejde i Gjethuset i 
Frederiksværk. Her viser 
det prisvindende værksted - 
Mette Bentzen og Lasse Kri-
stensen modtog Snedkerpri-
sen i år og Lasse Kristensen 
har vundet Danmarksme-

sterskaberne i Møbelsned-
keri og det nordiske mester-
skab i Norge - en serie skulp-
turelle møbler. Skamler, 
borde, stole - som er i spæn-
dingsfeltet mellem skulptur 
og brugsgenstand og i det 
forarbejdede træ, som gi-
ver lyst til at lade hænderne 
stryge henover det.

- Kælemøbler, kaldte da-
værende minister Christine 
Antorini dem, da hun besøg-
te virksomheden, der drives 
af møbelsnedkerne Mette 
Bentzen og Lasse Kristen-
sen.

De to er i øvrigt kendte 
for deres meget succesfulde 
samarbejde med naboen, 
Glassmedjen, med hvem de 
fremstiller de næsten iko-
niske vikingeskibe i træ og 
glas.

Skibe, som kronprinsepar-

rets og deres børn havde lej-
lighed til at kigge nærmere 
på, da de var forbi på som-
mersejlands med kongeski-
bet Dannebrog.

Alle værkerne på den nye 
udstilling i Gjethuset er in-
spirerede af is og smeltning. 
Gennem observationer i 
naturen og manipulering af 
smelteprocesser i snedker-
værkstedet har Egeværk 
afdækket og studeret isens 
mangeartede udtryk. De 
mest interessante udtryk er 
omsat til en række unika-
værker i nordisk træ.

- Vi har igennem de sene-
re år bevæget os mere og 
mere ind på en internatio-
nal scene, hvor der arbejdes 
med træ på helt nye måder. 
Traditionerne udfordres – 
der tænkes ikke så meget i 
funktion og slet ikke i lige 

vinkler. Træet opløses til 
flydende former, bliver til 
vilde spidser, træ blandes 
med andre materialer, tun-
ge bordplader stilles oven-
på glasben. Det er et vildt 
og kunstnerisk univers, 
og træet er her noget, man 
kan boltre sig med på linje 
med materialer som kera-
mik, ædelmetaller og glas. 
Vores elskede materiale er 
ikke begrænset til at blive til 
plankegulve og pæne spise-
stuestole. Og hvorfor skulle 
det egentlig også det? siger 
Mette Bentzen

Udstillingsperioden er fra 
den 17. august til den 11. sep-
tember. Der er fernisering 
lørdag den 17. klokken 13.

mikk

Egeværk i is og træ

Debat

Før og under valgkam-
pen har der været mange 
løfter fremme om mi-
nimumsnormeringer i 
vores daginstitutioner. 
Især SF har, i noget der 
kunne ligne en koordi-
neret kampagne med 
blandt andet BUPL, kørt 
hårdt på. Det må forstås 
sådan, at kommunerne 
ikke magter opgaven, 
alle institutioner lider, 
det samme gør børn og 
medarbejdere, så derfor 
skal Christiansborg ind 
og lovgive på området.

Jeg er helt enig i, at vo-
res dygtige medarbej-
dere i vores daginstitu-
tioner løber hurtigt, og 
at de bestemt ikke er for 
mange. Det er sådan set 
også en del af min egen 
hverdag. Men jeg hører 
ikke til dem, der skaber 
en dommedagsstemning 
og nærmest skriger van-
røgt højt fra hver en ledig 
ølkasse. Tværtimod er 
det min klare fornem-
melse, at det store tavse 
flertal generelt set er til-
fredse med den service, 
der ydes af medarbejder-
ne i vores institutioner. 

Det er klart, at hvis du 
spørger en forældre, om 
de gerne så flere perso-
naler omkring deres små 
poder, ja så vil de fleste 
(jeg selv inklusive) da gi-
vet svare JA. Det er bare 
ikke det samme, som at 
alle dermed synes, at det 
nuværende serviceni-
veau er kritisabelt ringe.

Jeg mener absolut 
ikke, at en lovbunden 
minimumsnormering 
er vejen frem. Der kan 
være stor forskel både på 
kommuner og på institu-
tioner internt i kommu-

ner. Nogle steder er ud-
fordringerne væsentligt 
større end andre, og skal 
alle leve op til et eller an-
det defineret minimums-
krav, så risikerer man at 
suge ressourcer væk fra 
de institutioner der vir-
kelig har brug for dem. 
Kommunerne skal selv 
have lov til at bestemme, 
og levere, den service der 
skal til.

Et andet aspekt er øko-
nomien. Det løber mig 
iskoldt ned ad ryggen, 
når SF’s Jacob Mark til 
TV2 Lorry den 26. juni 
udtaler, at ”det godt kan 
være at kommunerne 
kommer til at betale en 
del af regningen selv….”. 
En regning, der i Hals-
næs kan løbe op i godt 
60 mio. kroner hvis man 
følger BUPL (og SF’s) an-
befalinger. Vel at mærke 
EFTER en øget forældre-
betaling på omkring 10 
mio kroner.

Bliver kommunerne 
ikke kompenseret en 
til én, hvilket vel aldrig 
sker, så må pengene ta-
ges at andet sted fra (sko-
lerne, de ældre?). Det vil 
være en bombe under 
resten af kommunens 
velfærd, ligesom det vil 
være et overgreb på det 
kommunale selvstyre.

Jeg er personligt af den 
opfattelse, at lokummet i 
Halsnæs brænder noget 
mere på ældreområdet, 
og jeg vil kæmpe imod, at 
de gamle skal betale for 
minimumsnormeringer 
vi ikke har brug for.

Af Sune Søndergaard 
Raunkjær(V)

Byrådsmedlem i Hals-
næs Kommune

Minimumsnor-
meringer - en 
potentiel bombe 
under velfærden

EFTERÅR: Hunde-
sted Aftenskole har 
en stribe tilbud - fra 
debat over første-
hjælp til sang.  

HUNDESTED: I september 
starter Hundested Aften-
skole sæsonen med arran-
gementer, kurser og special-
undervisning, som hvert år 
tiltrækker mange deltagere.

Laura Daugule er ny diri-
gent for Halsnæskoret, som 
siden 1964 er en del af Hun-
dested Aftenskole.  

- Vi er et socialt kor og vi 
hilser nye sangglade med-
lemmer velkommen. Kom 

og se, hvad vi laver fra første 
gang. Så kan du få lejlighed 
til at være med et par gange 
for at se om Halsnæskoret 
er noget for dig, lyder det fra 
den nye dirigent.

Samtale og debat
Den 10. oktober er der debat 
og foredrag med Ea Suzan-
ne Akasha, som i 10 år har 
arbejdet i Røde Kors som 
rådgiver og psykosocial 
nødhjælpsarbejder med ud-
sendelser før, under og efter 
katastrofer. I januar 2020 
starter tre samtalesaloner 
med temaerne ensomhed, 
tillid og motivation. 

Der tilbydes også kompen-
serende specialundervis-

ning for voksne med fysiske 
eller psykiske handicap, og i 
år er der tre kurser; Håndte-
ring af angst og depression, 
Undervisning for kvinder 
med inkontinens og  Bevæ-
gelseslære i varmt vand for 
mennesker med bevægel-
sesproblemer.

Bevægelse
Man kan også deltage i alle 
mulige former for bevægel-
se, blandt andet zumba, pila-
tes og yoga.  

Inden for bevægelse og 
krop er der flere nyheder; 
Jeanette Arps kurser Bon-
gobjørnebørneyoga og Mor-
gentræning i foråret og Eva 
Zimlings kursus Baby Ryt-

mik. Betina Wegner og Eva 
Ellegaard Jønsson tilbyder 
Fødselsforberedelse og bar-
nets første dage, Nyt er også 
Betina Wegners Massage-
kursus.

Der er også særlig tilrette-
lagte, hensyntagende kur-
ser for deltagere med for-
skellige skavanker og ska-
der samt livsstilssygdom-
me, bl.a. Ryghold og hensyn-
tagende TRX-træning. 

Aftenskolen rummer des-
uden muligheder indenfor 
musik, førstehjælp og billed-
kunst. 

Se det fulde program hos 
Hundested Afstenskole

Muligheder i de mørke aftener

HALSNÆS: Fritidshus på Is-
landsvej 3, Ølsted, solgt for 
415.119 kr. d. 15-07-2019

Villa på Sukkertoppen 
4, Hundested, solgt for 
1.400.000 kr. d. 29-07-2019

Villa på Bæverdalen 
6, Hundested, solgt for 
1.100.000 kr. d. 04-06-2019

Fritidshus på Blommeha-
ven 5, Hundested, solgt for 
2.100.000 kr. d. 21-07-2019

Fritidshus på Lucerne-
vangen 4, Ølsted, solgt for 
775.000 kr. d. 25-07-2019

Villa på Havesanger-
vej 5, Hundested, solgt for 
1.400.000 kr. d. 10-07-2019

Villa på Møllebakkevej 
4, Frederiksværk, solgt for 
2.025.000 kr. d. 05-05-2019

Fritidshus på Mirabelvej 
30, Frederiksværk, solgt for 
1.275.000 kr. d. 09-07-2019

Kilde: Boliga

Bolighandler i Halsnæs


