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TORSDAG
10.00: Ridebanen: Ældre 

Sagen: Travetur med Vild-
fuglene, raskt tempo. Hver 
torsdag.

10.00-12.00: Kokkedal Kir-
ke, Højmose Vænge 2A: 
Sykreds med mere. Hver 
torsdag.

 
FREDAG
21.00: Karen Blixen Museet, 

Rungsted Strandvej 111. 
Shakespeare in Love. 
Karen Blixen viser den 
Oscar-vindende film Sha-
kespeare in love på stor-
skærm. Entré 100 kr. 

Fuglsanghus, Gammel 
Hovedgade 2: Hørsholm 
Kunstforening udstiller 
billeder af fotokunstneren 
Ingrid Bugge. Udstillingen 
vises fredag – søndag kl. 12 
-17 frem til den 21. august.

Galleri X, Pennehave 18 : 
Mandag-fredag: 12-18, lørdag: 

11-14. Onsdag lukket.

Galleri Gare du Nord, Østre 
Stationsvej 6.

Karen Blixen Museet, Rung-
sted Strandvej 111: Tirs-
dag-søndag: 10.00-17.00 og 
mandag: 12.00-19.00.

Dansk Jagt- og Skovbrugs-
museum, Folehavevej 15-17: 
Særudstilling om de nord-
sjællandske parforcejagt-
landskaber. Tirsdag-søn-
dag: klokken 10.00-16.00. 

Museum Nordsjælland Hørs-
holm, Sdr. Jagtvej 2: tirs-
dag-søndag 13-16.

Hørsholm Lokalarkiv, Sdr. 
Jagtvej 2: Hørsholm Lo-
kalarkiv, Sdr. Jagtvej 2: 
Holder lukket i uge 32-34 - 
altså fra den 8. august til og 
med 26. august. Herefter vil 
der igen være åbent tirsdag 
klokken 10 til 12 og onsdag 
klokken 13 til 17. 

Frederiksborg Amts Avis 
bringer dagligt »Tid og 
Sted« for Hørsholm Kom-
mune. Har du et offentligt 
arrangement i kommunen, 
så skriv til os på hoers-
holm@sn.dk. Det er en gra-
tis service for vores læsere.

KAPACITET: Ifølge 
borgmester Mor-
ten Slotved (K) skal 
Hørsholm være klar 
til flere ældre, og 
han lover, at bud-
getforhandlingerne 
også kommer til at 
handle om, hvorvidt 
Hørsholm skal have 
flere plejeboliger. 

HØRSHOLM: Ældre borge-
re og demente borgere med 
behov for en plejebolig har 
i lang tid måtte vente længe 
på at få en plejebolig i Hørs-

holm. Og med udsigten til 
at der kommer fl ere ældre, 
skal Hørsholm have plejebo-
liger nok. Derfor forsikrer 
borgmester Morten Slotved 
(K), at muligheden for at 
bygge fl ere plejeboliger bli-
ver en del af budgetforhand-
lingerne.

- Vi forventer at få fl ere æl-
dre, så det skal vi være klar 
til. Vi skal have en politisk 
drøftelse af fremtiden for 
pleje- og ældreboliger. Vi 
skal se på kapaciteten, og vi 
politikere har fl ere gange 
udtalt os om, at det vil være 
naturligt, at vi kigger på en 
udvidelse af Sophielund, 
som også ligger naturligt i 

forhold til sygehusgrunden, 
siger Morten Slotved, som 
også regner med opbakning 
fra kommunalbestyrelsens 
resterende partier. 

- Jeg forventer, at vi indgår 
et forlig, der indikerer, hvor-
når vi kan få fl ere ældre- og 
plejeboliger, siger han.

Venteliste i bund
Den seneste tid har Hørs-
holm formået at bringe ven-
telisten på en almindelig, en 
såkaldt somatisk, plejebolig 
helt i bund, mens 13 borge-
re står på ventelisten til en 
demensbolig. Ved årsskiftet 
stod 24 personer på venteli-
sten til en somatisk bolig, 

mens 32 borgere ventede på 
en demensbolig. Det viser 
en plejeboliganalyse udar-
bejdet af konsulentfi rmaet 
Implement. Analysen fi nder 
også, at der er fl ere faktorer, 
der påvirker behovet for 
plejeboliger i Hørsholm. En 
ting er antallet af ældre, der 
forventes at stige. En anden 
er hvor lang tid, hver borger 
bor i en plejebolig. I Hørs-
holm bor hver borger nem-
lig væsentlig længere tid i 
en plejebolig, end det gør sig 
gældende for landsgennem-
snittet. Sidste år boede hver 
borger i gennemsnit tre år 
og syv måneder i plejebolig, 
mens landsgennemsnittet 

er to år og otte måneder. I 
forhold til sammenligne-
lige kommuner har Hørs-
holm desuden ikke nær så 
mange plejeboliger pr. 1000 
indbyggere, viser analysen.  
Analysens anbefaling lyder 
derfor, at kommunen i 2030 
skal have 292 plejeboliger til 
rådighed. Hørsholm Kom-
mune råder i dag over 234 
plejeboliger.  

qvist 

Skal være klar til � ere ældre

FORÆRING: Hørs-
holm Cykel Motion 
har foræret den 
eritreiske flygtning 
Mulugeta en racer-
cykel, så han kan 
komme på landeve-
jen.  

HØRSHOLM: 32-årige Mulu-
geta, der er fl ygtet fra Erit-
rea og nu bor i Fredensborg, 
glæder sig, til han kan sætte 
sig op på sin splinternye ra-
cercykel og cykle derudaf. 
Helt splinterny er cyklen 
dog ikke - den er faktisk 
samlet af dele, der er doneret 
af Hørsholm Cykel Motion. 
Men med en ramme af mær-
ket Pinarello, som blandt 
andre Chris Froom netop 
har kørt på under Tour de 
France, er der alligevel gode 
muligheder for at få både 
fart og kilometer i benene 
for Mulugeta. 

- Jeg er meget glad. Jeg 
glæder mig til at bruge den, 
sagde Mulugeta, da formand 
for Hørsholm Cykel Motion, 
Niels Erik Hougaard, præ-
senterede ham for cyklen. 

Vej til integration 
Cykling er ikke alene god 
motion - det styrker også 
integrationen, mener Niels 
Erik Hougaard, der også er 
formand for Flygtningeven-
ner Fredensborg. 

- Det er en rigtig god måde 
at integrere på, fordi cykling 
kan være med til at skabe 
et netværk for fl ygtningene 
her i Danmark, siger Niels 
Erik Hougaard, som også er 
parat til at byde Mulugeta 
velkommen i Hørsholm Cy-
kel Motion.

- Sidste weekend havde vi 
Johannes, som også er fl ygt-
ning fra Eritrea, med ude at 
cykle. Det er svært, for hvis 
man er vant til at cykle ale-
ne, skal man først lære at 
cykle i en gruppe. Men det 
gik rigtig godt, og han lær-
te også nogle nye danske 

ord, fordi vi på turen bruger 
danske signalråb, fortæller 
Niels Erik Hougaard. 

Får pulsen op
Hørsholm Cykel Motion be-
gyndte først at lede efter dele 
til Mulugetas cykel i deres 
interne Facebookgruppe. 

- Jeg har jo to kasketter på, 
fordi jeg er formand for både 
Hørsholm Cykel Motion og 
Flygtningevenner Fredens-
borg. Jeg kender Mulugeta 
og vidste, han savnede at 
cykle, og begyndte derfor at 
spørge i gruppen. Flere med-
lemmer var hurtige til at 
melde tilbage, så vi fi k dele 
nok til en racercykel, siger 
Niels Erik Hougaard.

Og en racercykel skal der 
til, hvis man vil cykle med i 

Hørsholm Cykel Motion, for 
det går stærkt på landeveje-
ne.

- Selvfølgelig er det hyg-
geligt, men vi cykler også 
stærkt, siger Niels Erik 

Hougaard, mens medlem 
af Hørsholm Cykel Motion, 
Mogens Andersen, supple-
rer:

- Ja, vi får pulsen op.
Udover racercyklen fi k 

Mulugeta også cykelsko og 
en cykelpumpe. Derudover 
havde Flygtningevenner 
Fredensborg doneret en 
lille cykeltaske samt en kæ-
delås, og Mulugeta var såle-
des klar til at sætte sig op på 
jernhesten og cykle af sted. 

Niels Erik Hougaard op-
fordrer også andre cykelin-
teresserede til at cykle med 
i Hørsholm Cykel Motion, 
som mødes om søndagen 
klokken 9 ved Surina Cykler 
tæt ved Kongevejscentret. 

qvist

Jernhesten skal integrere

Hørsholm Cykel Motion har givet � ygtningen Mulugeta (i midten) en racercykel. Fra venstre ses Mogens Andersen og James Engle, som er ryt-
tere i Hørsholm Cykel Motion, Niels Erik Hougaard, som er formand for både Hørsholm Cykel Motion og Flygtningevenner Fredensborg samt 
Bo Dalager, der er medlem af bestyrelsen i Hørsholm Cykel Motion.  Foto: Kenn Thomsen

Mulugeta � k også cykelsko, en kædelås, en cykelpumpe og en cykel-
taske. Her står han med Niels Erik Hougaard, mens Mogens Andersen 
ser til. 

UDSTILLINGER


