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for forslaget, og det 

hele mundede ud i, at vi 

skulle forsøge afholdt 

en arbejdsweekend, 

hvor medlemmer skulle 

være velkommen til 

oprydnings og vedlige-

holdelsesarbejde til 

glæde for os alle. Især 

pilekrattet på fællesare-

alet skulle have vores 

interesse. 

Forsøget gik over al 

forventning! Mange 

mødte op og deltog. 

Der var liv og glade 

dage med ”En lille en til 

halsen”, diverse hjem-

mebryg, pilsnere og 

sodavand og mange 

gode snakke omkring 

containeren. 

Sådan var det i mange 

år, men efter vi har fået 

dyrehold på engen, har 

kommunen overtaget 

pasningen af arealerne 

Alligevel har vi bibe-

holdt containeren, som 

benyttes flittigt. 

I mange år har vi i 

grundejerforeningen 

opstillet en container til 

brug for haveaffald, og 

traditionen tro, har den 

igen i år, været opstillet 

i den sidste weekend i 

uge 42 som i mange år 

har været, og stadig-

væk er, skolernes efter-

årsferie. Ideen til forsøg 

med at leje en container 

opstod på et bestyrel-

sesmøde i 1984. 

Forud var gået debatter 

om bevoksninger som 

bredte sig ud over di-

verse rabatter. Samtidig  

var det en stor opgave  

at tynde ud i vores fæl-

lesareal. 

Fællesarealet er det 

stykke, som ligger ne-

denfor parcellerne 9, 

11,13, 29 og 31. Dette 

areal er tildelt grund-

ejerforeningens med-

lemmer som en kom-

pensation for, at vores 

udstykkede grunde 

ikke opfyldte kravene 

for størrelsen af de ud-

stykkede sommerhus-

grunde. 

Forslaget gik ud på, at 

vi skulle leje containe-

ren en weekend i okto-

ber måned til opsæt-

ning på vendepladsen 

ved parcel nr. 29. Der 

viste sig stor interesse 

Containerdage 

Nabohjælp 

Set i lyset af de mange 

indbrud der plagede 

vort område i det tidli-

ge forår, har nogle af os 

taget konsekvensen  og 

tilmeldt os  

”Nabohjælp”. 

Nabohjælp er oprettet 

af  det kriminalpræven-

tive råd i samarbejde 

med Tryg Fonden. Det 

giver faktisk ret god 

mening at tilmelde sig. 

For det første er det 

ganske gratis, og for 

det andet reducerer det 

antallet af indbrud med 

ca. 20 %. Bestyrelsen 

har rekvireret et 

skilt ,som vi nu har op-

sat ved indkørslen til 

vort område. 
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Du kan få alle 

oplysninger om 

projekt Nabohjælp ved 

at  Google på 

Nabohjælp. 

 

Også i år var der god 

brug for vores årlige 

container. 



 

Selv om vores eng byder 

på frodigt grønt og saftigt 

græs, er der noget der 

tyder på, at ikke alle kvier 

er helt tilfredse med for-

plejningen. I hvert fald var 

der nogle stykker der i 

sommerens løb, fik udbry-

dertrang og lyst til at gå på 

opdagelse i vores område. 

Specielt havde de fået 

smag for æblerne på et 

træ hos en grundejer i 

Månedalen, som måtte 

gnide sig i øjnene, da hun 

en tidlig morgen kiggede 

ud af sine vinduer, og så 

sin have okkuperet af vel-

lystigt æblegnaskende 

kvier. Det viste sig, at el-

hegnet var ude af drift. 

Transformeren var forme-

lig eksploderet. Ejeren 

blev informeret om sine 

eventyrlystne kviers foura-

gering i området og kom 

straks for at få gennet dem 

ud på engen igen. Efter en 

opringning til Gribskov 

kommunes tekniske for-

valtning blev transforme-

ren udskiftet og roen sæn-

kede sig over vort områ-

de. 

Nu er kvierne hentet hjem, 

og bliver sat ud igen til 

foråret. 

Dyrene tilhører Susanne & 

Ole Christensen, og vi har 

mulighed for at bestille 

Naturkød hos dem. De bor 

Rishøj, Præstevej 20, Ram-

løse, 3200 Helsinge og du 

kan ringe til dem på tele-

fon: 48 71 32 48. Du kan 

selv afhente, eller de leve-

rer til din dør. 

 

sikkerhedsopgraderes. 

Spørgsmålet er hvordan. 

Vi afventer nu det videre 

forløb. 

Maarevej: 

Lokalbanen har tidligere 

på året lukket baneover-

gangen med trådhegn. 

Flere lokale beboere ar-

bejder for at få overgan-

gen genåbnet. I den for-

bindelse er sendt et hø-

Teilmanns alle: 

Månehøjens Grundejerfor-

ening har tilsluttet sig et 

fælles høringssvar om ba-

neovergangen, som omfat-

ter mange grundejere og 

foreninger i området. Hø-

ringen er iværksat af Lo-

kalbanen og Cowi. Lokal-

banen har allerede givet 

tilsagn om at overgangen 

kan bibeholdes, hvis den 

ringssvar til Miljøministeri-

et vedr. Nationalpark. Hø-

ringssvaret anbefaler, at 

medtage en stiforbindelse, 

der bl.a. omfatter “vores” 

kirkesti til Rusland og ba-

neovergangen ved Maare-

vej. Grundejerforeningen 

Månehøjen har tilsluttet sig 

ligesom de fleste andre 

grundejerforeninger i om-

rådet og en del grundejere 

i øvrigt. 

Kvier på eventyr 

Lokalbaneovergange 

team om fremtidens kyst-

sikring. Rådgiverteamet 

skal i de næste tre år stå 

for et myndighedsprojekt 

og en miljøundersøgelse, 

der i detaljer skal vise, 

hvordan Nordkysten frem-

over skal sikres mod vold-

somme storme. Det forven-

tes, at selve kystsikrings-

arbejdet kan påbegyndes i 

2020. 

Der er ingen tvivl om, at 

det er nødvendigt at be-

skytte Nordkysten. Politi-

kerne i de tre kommuner 

har allerede fastslået, at 

kysterne skal beskyttes 

med strandfodring med 

sand, ral og grus - ud over 

den hårde kystsikring, 

som grundejerne skal sør-

ge for. 

“På den måde opnår vi 

effektiv kystbeskyttelse på 

den korte og lange bane,” 

udtaler vores borgmester 

Kim Valentin. 

Gribskovs kyster skal stormsikres. 
Gribskov er omkranset af 

kilometervis af kyststræk-

ning. Nu skal de sikres 

endnu bedre. 

Miljø Efteråret er begyndt 

og med det sæsonen for 

kystsultne storme. Men nu 

er der heldigvis godt nyt, 

fremgår det af en presse-

meddelelse. 

Gribskov har sammen 

med Halsnæs og Helsingør 

netop underskrevet en 

kontrakt med et rådgiver-

Gribskov er 

omkranset af 

kilometervis af 

kyststrækning.  
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Tilfredse kvier 

på engen. 

Lokalbanen   

Hornbæk 



Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland: 

Til alle som har læst artik-

len i Frederiksborg Amts 

Avis fra fredag den 27. 

oktober, må vi nødvendig-

vis komme med en rettel-

se. Som det ofte går, når 

noget bringes i aviser, 

bliver der fejlfortolket. I 

artiklen fremstår det som 

om Månehøjens Grund-

ejerforening har rettet 

henvendelse om, at få vo-

res fællesareal med i nati-

onalparkforslaget. Det har 

vi naturligvis ikke, men, 

som en aktiv forening er vi 

i bestyrelsen  altid åbne 

for nye tiltag, som måske 

kan være til gavn og glæ-

de for medlemmerne. 

Gribskov Kommune har 

valgt en fremgangsmåde, 

hvor de enkelte grundeje-

re af egen drift skal tilslut-

te sig nationalparken Kon-

gernes Nordsjælland. Vo-

res eng og fællesareal er 

som bekendt allerede na-

turbeskyttet og fredet. 

Bestyrelsen har foreløbig 

valgt at skrive til Miljømi-

nisteriet, at vi ønsker en 

henvendelse fra ministeri-

et eller Gribskov Kommu-

ne. Vi vil før endelig stil-

lingtagen gerne have af-

klaret i hvilket omfang de 

øvrige fredninger i områ-

det bliver omfattet. Desu-

den skal vi have helt styr 

på evt. fordele og ulem-

per. Interesserede kan 

læse mere ved at google 

“nationalpark” sammen 

med f.eks. “danske” eller 

“Gribskov”. 

sere hinanden uden at 

komme ind på de tillig-

gende private grunde. I 

det meget tidlige forår 

rettede vi derfor henven-

delse til kommunen for at 

få forbedret adgangsfor-

holdene. Vi havde møde 

her på stedet med en re-

præsentant fra kommunen, 

som lovede at der ville 

blive gjort noget for at 

forbedre adgangsvejen. 

Kirkestien er den sti, der i 

tilknytning til vort område, 

er adgangsvej til Tegners 

Museum og Ruslands bak-

ker. Den passerer forbi 

parcel 1A-1B– 7 og 9. Den-

ne sti har i mange år været 

forsømt. Ganske vidst 

kommer kommunens folk 

og rydder nødtørftigt, men 

det er slet ikke nok.. Stien 

er nu så tilgroet og smal, at 

det ikke er muligt at pas-

Desværre er der endnu 

ikke sket noget. Inden 

længe retter vi igen hen-

vendelse til kommunen for 

at høre, om der er ved at 

være skred i sagen . Må-

ske vil det være en god 

ide, at rette henvendelse 

til en lokalpolitiker der, 

som alle politikere i disse 

kommunalvalgstider, lover 

guld og grønne skove til 

os alle. 

Kongernes Nordsjælland 

Kirkestien 

bundtet  rigtigt og ting 

blev lagt i rabatterne lang 

tid før afhentning, hvilket 

førte til uordentlige og 

rodede rabatter i lang tid. 

Derudover blev  fejlagtigt 

udlagt affald ikke fjernet. 

Vi har i bestyrelsen drøftet 

om vi skulle indgå i aftalen 

og er foreløbig nået til det 

resultat, at den container-

ordning vi har haft glæde 

af i mange år, nok er den 

bedste løsning for os. 

Dette set i lyset af, at vi fra 

mange der har ordningen i 

deres ”hjemkommuner” , 

er blevet advaret mod det 

roderi der opstår ind imel-

lem. Samtidig har vi en 

gartner til at græsklippe 

vore rabatter, som i tilfæl-

de af henlagt affald, vil få 

svært ved at komme til at 

slå rabatterne. 

Storskrald 
Gribskov kommune har 

lavet forsøg med stor-

skraldsafhentning og det 

var mildest talt ikke en 

succes. For det første skul-

le det koste de tilmeldte 

ca. 100—200 kr. per gang 

(afhentning 2 gange år-

ligt), men det viste sig, at 

der var mange som ikke  

havde forstået reglerne for 

afhentning. Man lagde 

forkerte ting ud til afhent-

ning, affaldet var ikke 

Uordentlige, 

rodede og 

ufremkommelige 

rabatter i lang 

tid. 
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Et kig ud over 

Ruslands 

bakker. 

Den smalle kirkesti 



Månehøjens Grundejerforening 

Formand: Ken Thomassen 

Kasserer: Jørgen Brinck 

Bestyrelsesmedlem: Istvan Kovacs 

Bestyrelsesmedlem: Erling Sarroe 

Bestyrelsesmedlem: Hans  Attermann 

Sekretær: Hans Attermann 

Telefon: 53 81 37 33 

Mail: hans@attermann.net 

BESTYRELSE. 
 

Her var så nogle generelle informationer fra 

vort dejlige område, og vinteren trænger sig 

på, men inden vi ser os om, er vi snart tilbage 

og kan nyde der spirende forår og, forhåbent-

lig, en god sommer. I denne mellemliggende 

tid vil vi gerne opfordre vore beboere og med-

lemmer til tænke over, om man evt. kunne  tæn-

ke sig, at deltage i lidt bestyrelsesarbejde fra 

næste sæson. Vi har behov for lidt fornyelse og 

deltagelse engang imellem fra alle, og gerne fra 

vore nyankomne beboere. Vil man det, kan man 

kontakte foreningens sekretær. På forhånd tak. 

Vi håber på lidt fornyelse i vor bestyrelse. 

MÅNEHØJENS GRUNDEJERFORENING 

stedet ligger som en tidslom-

me, hvor man bliver draget 

ind i den magi der omslutter 

det og suger tiden og resten af 

verden ud af ens bevidsthed. 

Der findes ikke et lignende 

sted nogen steder i verden. 

Når man træder ind af den lille 

men markante museumsdør 

bliver en forunderlig verden 

blottet. Følelsen af at træde 

ind i et kæmpe skattekammer, 

hvor skattene er de enorme 

skulpturer som kunstneren var 

så glad for at lave, opstår idet 

museet kun har ovenlysvindu-

er og at den storslåede okta-

gonale midter sal er 11 meter 

høj.  Museet er et enkeltmands 

museum som viser kunstneren 

Rudolph Tegners (1873-1950) 

værker gennem hele hans liv. 

Her kan man finde den første 

lille ler skulptur og se det sid-

ste store uafsluttede værk. Han 

var meget flittig og kompro-

På RUDOLPH TEGNERS MUSE-

UM OG STATUEPARK finder 

man kombinationen 

af arkitektur på højt 

niveau kombineret 

med en interessant 

billedhuggers vær-

ker  - placeret i en 

storslået natur.  

 

I statueparken står 

skulpturerne med 

himlen og lyngen 

og vandet i det fjer-

ne, som baggrund. 

Statueparken er 

velegnet til ture 

hele året rundt 

mens museet der 

fortæller om den, i 

sin samtid, provo-

kerende kunstners 

kamp og kærlighed 

til sit metier, holder 

åbent i sommer-

halvåret. Museet og 

misløs kunstner som søgte 

efter noget andet end den de-

taljerigdom skulpturer ellers 

indeholdt i hans samtid. Han 

afsluttede kunstakademiet 

efter 2½ år og var blevet ud-

råbt til at være det største bil-

ledhugger talent efter Bertel 

Thorvaldsen. Hans udtryk bli-

ver domineret af hans interes-

se for symbolisme og hermed 

får hans skulpturer også et 

sjæleligt udtryk. 

Der er et Traktørsted som er 

tilknyttet museet. Der er åbent 

i museets åbningstider hver 

weekend og dagligt i juni, juli 

og august (ellers på forespørg-

sel).  

Museet er velegnet for børn 

og der er gode klatretræer i 

Statueparken. Man kan følge 

en skattejagt eller et oriente-

ringsløb under besøget, som 

giver viden om værkerne. 

Tegners Museum & Ruslands bakker 
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Skulptur i statue-

parken 
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