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FREDAG
11.00-12.00: Gribskov Senior-

center, Helsinge: Jazz-ma-
tiné med Gribskov Swing-
tetten.

14.30-16.30: GLIMT, Græsted 
Hovedsgade 34B: Glimt fra 
Grønland v. Leif Aidt

14.30-17.00: Café Appetit, Hel-
singegården: Banko. Arr.: 
Helsinge Pensioniostfor-
ening

17.00-19.00: Kulturhavn Gille-
leje: Speeddating med lokal 

politiker og TV2 Lorry Live 
debat. Arr.: TV2Lorry

18.00: Fyrkroen, Gilleleje: Ty-
roleraften

18.00-22.00: Søborg Forsam-
lingshus: Ølsmagning, Gur-
re Bryghus

19.30: LM, Vesterbrogade 22, 
Gilleleje: KZ-lejrens musik 
v. Kristine Thorup og Inger 
Hørup Slot

LØRDAG
10.00: Gilbjergskolen, Parkvej: 

Brfoderi. Arr.:LOF
14.00: Gilleleje Sognegård: 

Fællessang. Arr.: Musik-
caféen

17.00: Græsted Station: Hal-
loweentur med veterantog

20.00: Gribskov Kultursal, 
Helsinge: Repeatled

20.00: Kulturhavn Gilleleje: 
Kristian Lilholt Trio

Gilleleje Bio
Fredag 
15.00 Den kæmpestore pære
16.30 Snemanden
17.30 Lego Ninjago Filmen
19.00 Mens vi lever

20.00 Flugten til Nice
 
Lørdag 
11.00 Sikke et cirkus 
13.00 Den kæmpestore pære
15.30 Snemanden
18.00 Mens vi lever
20.30 Flugten til Nice

Tisvilde Bio
Fredag
15.00 og 20.00: Mens vi lever
Lørdag
20.00 Mens vi lever

Arresø Glashytte, Nyvej 18, 
Tisvilde. Galleri og værk-
sted 

Det Lille Galleri, Vesterled 5, 
Vejby: Neda Riise m.fl. fr-sø 
13.00-17.00

Esrum Kloster og vandmølle: 
Ti-sø 11.00-17.00. 

Galleri Elander, Banevej 2, 
Tisvildeleje: Jørgen Nash 
m.fl

Galleri Finn Dam Rasmus-
sen, Haredalen 4, Tisvilde. 
Keramik. Lø 13.00-17.00

Galleri Gejlsbjerg, Holme-
gårdsvej 10, Annisse Nord

Galleri Peter Witt, Ellemose-
vej 1A. 16.00-20.00

Helsingegården: Dyrlæge 
Grams Mindestue. Ma-to 
08.30-16.30, fr 08.30-13.00

Kulturhuset, Helsinge: Gribs-
kov Kunstforening

Munkeruphus, Munkerup: 
Gerda Thune Andersen, to-
sø 12.00-17.00

Fyrhistorisk Museum på 
Nakkehoved, lø-sø 11.00-
16.00. 

Udsigten, Blistrup: Herdis 
Rye Sørensen

TID OG STED

GILLELEJE: Billedskolen 
Gribskov udstiller i Kultur-
havnen i Gilleleje. Lørdag 
den 28. oktober kl. 10 – 15, at 
der er Workshop for børn og 
voksne. Udstillingen vokser 
løbende, efterhånden som 
resultaterne tikker ind og 
varer indtil den 10. decem-
ber.

Den 8.december kl. 16 - 18 
er der ferinisering, hvor der 
inviteres til et brag af en  af-
slutning. 

Billedskolen Gribskov er 
et fritidstilbud til børn og 
unge fra 0. til 10. klassetrin. 
Billedskolen blev startet i 
1986, og er dermed en af lan-
dets ældste billedskoler. I år 
har Billedskolen tilbudt un-
dervisning på i alt otte hold 
fordelt på forskellige folke-
skoler. 

Billedskolen  
udstiller i  
kulturhavnen

KONGERNES: Gam-
mel sti ved Dron-
ningmølle kan for-
binde Nordkysten 
med det øvrige nati-
onalparkområde.

DRONNINGMØLLE: Seks 
grundejerforeninger fra 
Dronningmølle kommer nu 
med et nyt forslag til, hvor-
dan nationalparkprojektet 
Kongernes Nordsjælland 
også kan hænge sammen 
med Nordkysten. De foreslå 
nemlig, at en gammel sti, der 
går mellem  kystområdet 
og Rudolph Tegners statue-
park bliver en del af natio-
nalparken.

 Forslaget blev indsendt 
til Miljøstyrelsen, inden fri-

sten for at komme med hø-
ringssvar udløb i mandags. 

Stien går fra kysten ved 
fire bronzealderhøje på Kul-
lavej og derfra langs Horne-
by Fælledvej til Kildedalen 
og derfra gennem, sommer-
husområdet til Pandehave 
Åen, som den følger frem 
til Rudolph Tegners Statue-
park. 

I alt en sti på cirka 3,5 ki-
lometer. Stien grænser op til 
et cirka 1,5 hektar stort fæl-
lesareal tilhørendel Grund-
ejerforeningen Månehøjen. 
Denne forening har selv ret-
tet henvendelse til Miljøsty-
relsen om at få fællesarealet 
med i nationalparkforsla-
get.

Grundejerforeningen står 
også blandt forslagsstil-
lerne til at få den gamle sti 

med i projektett. De øvrige 
grundejerforeninger bag 
dette ønske er Dronning-
mølle Strandpark I-II-III, 
Fuglevangen, Kildekrog 
Strandpark og Månedalen.

- Det er en gammel sti. Den 
har sandsynligvis været 
brugt siden oldtiden og den 
benyttes ofte af folk, der vil 
gå fra stranden og ind i det 
øvrige nationalparkområ-
de. I det projekt, som har 
været i høring ,er der kun 
et smalt grønt område vest 
for Pandehave Å-dalen, som 
kan betragtes som en for-
bindelse mellem national-
parkens områder. Den sti, vi 
vil have med går på østsiden 
i dalen, siger en af initiativ-
tagerne Erik Blas, der har 
sommerhus på Maarevej.

Stien krydser Lokalba-
nens spor ved Kildedalen. 
Her har der før været en 
overgang, men den har 
Lokalbanen nu lukket på 
trods af en række protester 

fra grundejerforeninger og 
sommerhus ejere i området. 
Det indgå i argumentatio-
nen for, at få stien med i nati-
onalparkprtojektet, at over-
gangen bør genåbnes.

Åbne kort
- Der er nok nogen, der vil 
opfatte vores ønske om at få 
stien med i nationalparkpro-
jektet, som endnu et argu-
ment for at overgangen skal 
holdes åben. For os hænger 
det lidt sammen. Da vi i hø-
ringssvaret til Lokalbanen 
argumenterede for at holde 
overgangen åben, skrev vi 
også, at stien var forbindel-
sen til det område, som er 
en del af forslaget til natio-
nalpark. Vi spiller med åbne 
kort. Man behøver ikke at 
beskylde os for noget, siger 
Erik Blas.

I høringssvaret til Miljø-
styrelsen begrundes ønsket 
om at få stien med i natio-
nalparken med områdets 

kulturhistorie. Ådalen har 
været beboet lige siden de 
første mennesker, slog sig 
ned i Danmark efter istiden. 
Selve stien er også en mindst 
150 år  gammel kirkesti, 
der har forbundet området 
ved den nuværende Nord-
kyststien med Villingerød 
Kirkeby. I nyere tid er det 
også den rute billedhugge-
ren Rudolph Tegner gik fra 
sit hjem ved Kullavej til det 
sted, hvor han og Elna Teg-
ner byggede hans museum 
og mausoleum og anlagde 
statueparken.

Selve ådalen er fredet, men 
ikke en del af nationalpark-
projektet, som var i høring. 
Det nordøstlige hjørne af 
nationalparkområdet er ge-
nerelt karakteriseret af, at 
de flere arealer, der er med 
i projektet ikke er forbundet 
med hinanden, fordi de fle-
ste lodsejere ikke har ønsket 
at få deres arealer med i pro-
jektet. - keef. 

National-
park ønskes 
udvidet

Stien forbinder Nordkyststien med Rudolph Tegners Statuepark.  Foto: Karl Erik Frederiksen 

Hvis det lykkes at få stien med i nationalparkprojektet bør denne 
jernbaneovergang genåbnes, mener grundejerne. TISVILDE: Efterårets æbler 

bliver til æblemost, når Ti-
svilde Fødevarefælleskab 
holder æblepressedag på 
søndag 11:00 på Sankt Hele-
ne Skole i Tisvilde.

Alle er inviteret til at kom-
me forbi med deres æbler. 
Efter at alle har været med 
til at skrælle og presse de lo-
kale æbler, fordeles de man-
ge liter most mellem delta-
gerne. 

Arrangørerne opfordrer 
til at man medbringer alle 
de æble man kan, og derud-
over en urtekniv, spækbræt 
og beholdere til æblemosten.

Pres most  
af æblerne

JUBILÆUM: Nyt træ i 
Præstegårdsparken.

HELSINGE: I anledning af 
reformationsdagen d. 31. ok-
tober blive plantet et egetræ 
i Præstegårdsparken i Hel-
singe. Det sker i forlængelse 
af gudstjenesten i Helsinge 
kirke på søndag  9:30

I Wittenberg i Tyskland 
står en eg, som angiveligt 
skal have stået der for 500 
år siden, da Martin Lu-
ther havde sit virke i byen. 
En anekdote fortæller, at 
Martin Luther engang blev 
spurgt: ”Hvad ville du gøre, 
hvis du fik at vide, at verden 
gik under i morgen?” Han 
svarede: ”Så ville jeg plante 
et træ i dag!”

I 2016 satte Dronning Mar-
grethe II en Reformation-eg 
i Wittenberg, og på selve re-
formationsdagen vil der ved 
en højtidelighed i Viborg li-
geledes blive plantet en eg. 
Der er tale om tvillinge-egen 
til det træ, som blev plantet i 
Wittenberg. 

I Helsinge kan Menigheds-
rådet godt ”nøjes” med en al-
mindelig eg, men til gengæld 

er håbet i handlingen den 
samme. Der vil blive serve-
ret en god gang dampende 
varm kartoffelsuppe, i par-
ken, medens plantningen 
foregår.

Luther-eg plantes i Helsinge
GRIBSKOV: Tirsdag 31. ok-
tober fejrer alloe kirker 500 
års jubilæet for Luthers 
opslag af de 95 teser på Wit-
tenberg slotkirkes dør. I 
alle kirkerne i Frederiks-
værk provsti vil der denne 
dag være dag lys i eller på 
kirkerne for at illustrere, 
at markere jubilæet. Der er 
desuden bebudet en særlig 
klokkeringning fra alle kir-
ker17:00-17:15.

Lys og klokker 
på Luthers dag


