
 

Tirsdag den 15. februar kl. 19:30: 

MØDEMED�
TILTRÆKKENDETRIO

ANDREW JASON BROWN, glaskunst-
ner, Glassmedjen på Hundested Havn, 
HELGA JENSEN, kunstner og udstillings-
arrangør, & TANJA HÖPER, koordinator, 
Hundested Erhverv.

Sted: Glassmedjens mødelokale, Nordre 
Beddingsvej 26, 1. sal, 3390 Hundested.

ARRANGEMENTER FORÅR2011

Evnen til at puste nyt liv i en by
Det ene overraskende projekt efter det andet trækker gæster  
i tusindvis til Hundested Havn: Sandskulpturer, kompas i  
stenbelægningen, alternativ julebelysning og meget mere.  

Ét bestemt navn står stort set hver gang med på projekterne: 
Andrew Jason Brown. 
Hvad er det, han kan og gør ved vores fysiske omgivelser?  
Mød manden med de rammende ideer og to af hans helt 
uundværlige samarbejdspartnere.

Bygningerne på Grønnessegaard
Den 32-årige landmand og godsejer viser omkring og beretter  
fra den 235 år gamle herregårds historie. Især vil han sætte 
fokus på de flot vedligeholdte avlsbygninger og deres pleje.

I anledning af arrangementet mulighed for at parkere helt  
oppe ved avlsbygningerne.

Ordinær generalforsamling kl. 19 

Starter kl 19. Alle har adgang – men kun medlemmer har  
stemmeret. Derefter debat cirka kl. 20:

Tirsdag den 15. marts fra kl. 19:00: 

GENERALFORSAMLING�
-OGPOLITISKDEBAT

HELLE V. LUNDERØD (S) versus  
OLE S. NIELSEN (DF), hhv. formand  
for og menigt medlem af byrådets  
kulturudvalg.

Sted: Magleblikskolen, Sportsvej 15,  
3300 Frederiksværk.

Onsdag den 30. marts kl. 19:30: 

BÆREDYGTIGTFOREDRAG

JYTTE ABILDSTRØM, teaterdirektør,  
skuespiller, flyvende farmor m.m.

Sted: Menighedshjemmet,  
Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk.

Onsdag den 11. maj kl. 19:00: 

BEVARINGSVÆRDIG�
RUNDVISNING

DITLEV HASSELBALCH, godsejer 

Sted: Grønnessegaard, Amtsvejen 280,  
3390 Hundested.

Invitationfra
BY&LANDHALSNÆS

I FORÅRET 2011 har Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur  
i Halsnæs Kommune fire arrangementer på programmet. Alle interesserede  

er velkomne, og det koster ikke noget. Du er hermed inviteret!

Hvordan bevarer vi stoltheden over at være 
kulturarvs-kommune?
I 2008 blev Halsnæs udnævnt til kulturarvs-kommune. Titlen 
skal opmuntre til aktiv og nyskabende brug af den lokale  
kulturarv og til at blive et forbillede for andre kommuner.  
Begrundelsen var især Frederiksværks spændende industri-
historie, men den flotte titel forpligter kommunen i det hele 
taget. Hvordan værner politikerne om kulturarven? Har  
Halsnæs stadig noget at bevare stoltheden i?

By- og boligøkologi – det kan kun gå fremad!
En drøm om at vise, hvordan man kan bygge, bo og leve uden 
at misbruge naturens ressourcer, blev i 2000 realiseret af Jytte 
Abildstrøm ved åbningen af det økologiske inspirationshus 
på Frederiksberg. Denne aften vil hun inspirere, begejstre og 
bevæge os til eftertanke og praktisk eftergørelse af by- og 
boligøkologiske projekter. Hvad koster det? spørger vi sikkert, 
så ildsjælen vil også komme ind på økologisk økonomi.

Andrew J. Brown.

Helga Jensen.

Tanja Höper

Helle V. Lunderød.

Ole S. Nielsen.

Jytte Abildstrøm.



 

HvaderBy&LandHalsnæs?
Vi er en lokalforening under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Vi arbejder for:

    ◆ At arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger bevares.

    ◆ At bymæssige og landskabelige helheder bevares.

    ◆ At det fysiske miljø i byerne, landsbyerne, de grønne områder og det åbne land udvikles og forbedres.

    ◆ At bygnings- og landskabskulturen i det hele taget fremmes.

Vi forsøger at påvirke myndighederne og offentligheden for at opnå forbedringer  
i vores fysiske miljø. Det sker ved:

    ◆ At deltage i debatten i de lokale medier.

    ◆ At svare på høringer i forbindelse med lokalplaner og kommuneplanlægning.

    ◆ At arrangere debatmøder, foredrag, byvandringer med mere.

    ◆ At præmiere eksempler på særlig godt og smukt byggeri.

    ◆ At udarbejde konkrete forslag til bedre bymiljø eller landskab.

Foreningen for Bygnings-  
og Landskabskultur
i Halsnæs Kommune

www.byogland-halsnaes.dk

byogland.halsnaes@gmail.com
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I  N  V  I  T  A  T  I  O  N 

ARRANGEMENTSUDVALG: ILSE NORRMANN JEPPESEN, JETTE AVLUND & KJELD LARSEN / LAYOUT & FOTOS: MERETE RASMUSSEN / TRYK: DISCOUNTTRYKKERIET


