
SEK TION 2  GRIBSKOV

MANDAG
10.00-14.00: Frivilligcenter 

Helsinge: Byttebiksen 10.00-
12.00: IT Café.

16.00-18.00: Frivilligcenter 
Græsted: Frivillig flygtnin-
gehjælp.

17.30-19.15: Sankt Helene  
Skole, Tisvilde: Styrketræ-
ning, boldspil, WorkOut-
Moves

TIRSDAG
09.30: Helsinge Frivilligcen-

ter: Mandegruppe, kamme-
ratskabet. 10.00-12.00: Van-
dreholdet. 15.30: Lektiecafe. 
19.00-22.00: Helsinge Sy og 
Strikkeforening.

09.00-10.00: Frivilligcenter 
Græsted: Qi Gong-for alle 
med lyst til bevægelse. 
10.00-11.00: Qi Gong-10 
silkebevægelser med stor 
kraft. 13.00-16.00: Slægts-
forskning. 

15.30-17.00: Helsinge  
Bibliotek: It-cafe.  
17.00 Coding Pirates

Gilleleje Bio
Mandag 
15.00 Angel Has Fallen
17.00 Push (dokumentar)
17.30 Felix på vilde eventyr
19.30 Smerte og Ære
20.00 IT – del 2

Tirsdag
15.00 Mellem Linjerne  (se-

niorbio)
16.30 Ser du månen, Daniel 

(tekstet) (Biografklub DK)
17.30 Felix på vilde eventyr
19.30 IT – del 2
20.00 Angel Has Fallen
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VIDTOMKRING: 
Dronningmølle vil 
have et udsigtstårn 
med udsigt over hele 
den nye national-
park. Visitnordsjæl-
land bifalder ideen.

DRONNINGMØLLE: Dron-
ningmølle vil gøre en dyd af 
nødvendigheden.

Byen skal have en mobil-
mast - og det har udløst en 
vision om et nyt vartegn for 
byen:

En kæmpe udsigtsmast i 
stil med den, der er rejst og 
blev indviet ved Gisselfeld i 
dette forår.

Gribskov Kommune har 
haft planer om en mast midt 
i byen - Som så mange andre 
steder, hvor TDC ønsker ma-
ster op, sker det på et sted, 
hvor beboerne ikke ønsker 
det. Det må kunne gøres 
anderledes, mener borgere i 
Dronningmølle, som nu har 
tænkt kreativt. Dronning-
mølle borgerne ser meget 
gerne masten integreret i et 
40-45 meter højt tårn og pla-
ceret på den såkaldte ube-
byggede Lauritzen-grund 
ved Hulerødvej, hvor der i 
dag bare står træer. 

- Sætter man tårnet der, vil 
man få en enestående udsigt 
over Gilleleje, Nordsjælland 
og helt til Sverige, forklarer 
Jan-Helge Larsen, som er 
tovholder og med i maste-
gruppen. 

- Og det viser sig, at når vi 
kigger på gamle fotografier, 
så var der faktisk engang et 
udsigtstårn i området.

Undersøger
Lauritzen-fonden, som ejer 
grunden, er ikke afvisende 
overfor projektet. Det har 
Gribskov Kommune til gen-
gæld været i første omgang:

- Først sagde de, det var 
helt udelukket, men efter et 
møde den 2. september, vil 

de nu undersøge det igen, si-
ger Jan-Helge Larsen.

Gribskov Kommune afvi-
ste i første omgang placerin-
gen på Lauritzen grunden, 
fordi der ligger fredninger, 
og en 100 meter beskyttel-
seszone omkring Gurre Å.

Mastegruppen har imid-

lertid været i kontakt med 
Museum Nordsjælland 
og herfra lyder det, ifølge 
Jan-Helge Larsen, at der 
ikke umiddelbart er noget 
til hinder for et udsigtstårn 
på grunden.

- Hvis vi skal have en mast 
- og vi vil jo gerne have mo-

bildækning - så skal det 
være sådan, at der også er en 
anden funktion end bare en 
mast, siger Jan-Helge Lar-
sen. Han erkender dog, at 
der er lang vej igen, før tår-
net kan rejses. Der skal ud-
arbejdes planer, tegninger, 
indhentes tilladelser og ikke 

mindst økonomi via eksem-
pelvis fonde.

Lauritzengrunden kan 
ikke bebygges, da den er for 
fugtig. En lignende grund, 
ejet af kommunen, ligger 
overfor denne - og her kun-
ne, mener mastegruppen, 
eventuelt etableres parke-
ring. 

Gruppen fra Dronning-
mølle har længe stillet sig 
afvisende overfor de place-
ringer af en mast, som Grib-
skov Kommune hidtil har 
peget på. 

Det tårn ved Gisselfeld, 
Camp Adventure, som ma-
stegruppen refererer til, er 
45 meter højt og åbnede un-
der stor mediebevågenhed i 
marts i år.

Markedsføre
Annette Sørensen, direktør 
i Visitnordsjælland, mener, 
det er en fremragende ide 
med et udsigtstårn netop 
der.

- Jeg tager hatten af for de 
frivillige i Dronningmølle, 
som arbejder rigtig hårdt 
for at sætte Dronningmølle 
på landkortet, siger Annette 
Sørensen.

- Det her understøtter den 
iderigdom, der er i Dron-
ningmølle i øvrigt. Et tårn 
i lighed med det på Sydsjæl-
land kræver dog, at man får 
en investor, der kan drive 
det - men det er blevet en 
kæmpe succes på sydsjæl-
land. Hvis der opføres et 
tårn ved Dronningmølle, vil 
man kunne se hele Konger-
nes Nordsjælland. Hvis det 
på nogen måde er muligt, 
skal vi nok markedsføre det 
for fuld styrke. 
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Dronningmølle ønsker et tårn

Skovtårnet ved Haslev i Camp Adventure blev indviet dette forår. Dronningmølle ønsker sig noget tilsva-
rende.  Foto: Thomas Olsen

Lauritzen-grunden ligger mellem Dronningmølle Strandvej og Hulerødvej og er overgroet af træer.  
 Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

KLOVN: Årets Kul-
turnat i Gilleleje 
stod i klovnens tegn 
- med masser af 
mennesker i gader-
ne.

GILLELEJE: Kulturnat 2019 
i Gilleleje startede tidligt 
lørdag med alle mand m/k 
samt børn er af huse - på 
havnen og i byen.

Aftenen stod i Klovnens 
tegn, og det myldrede med 
store næser og sko op og ned 
ad gaderne. 

Også i Kulturhavnen var 
en større skattejagt efter 
røde klovnenæser i gang. 

Hvert kvarter udløste det 
gratis bio-billetter til de 
børn, der fandt flest.

I centrum havde Merle og 
Christa fundet klovneudsty-
ret frem foran børnetøjsbu-
tikken My og Nohr.

- Jeg har været dagpleje-
mor i mange år og optrådt 
for børnene, fortæller Chri-
sta - som har ambitioner om 
at blive hospitalsklovn.

Udover klovnerierne var 
der musik, kunst, fiskedam, 
konkurrencer, politiske 
partier og meget andet på 
programmet.

Også et enkelt Helsin-
ge-element deltog - for andet 
år i træk. Sparekassen Sjæl-
land stillede med et stort 

hold. Sparekassen har afde-
linger i Helsinge, og i to byer 
i nabokommunen Halsnæs, 
Frederiksværk og Hunde-
sted.

Om der også kommer en i 
Gilleleje, vides ikke.

- Det vil fremtiden vise, si-
ger filialdirektør Maria Le-
hmkuhl.

- Folk er fantastisk glade 
for afdelingen i Helsinge, 
hvor man kan komme ind. 
Det er gået over forventning, 
lyder det fra holdet fra spa-
rekassen. Tidligt på efter-
middagen er det det udover 
filialdirektøren vikar Vibe-
ke Barmer og kunderådgi-
ver Linda H. Jensen. 
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Kulturnat stod i klovnens tegn

Merle og Christa var blandt de mange klovne, som satte farve på kul-
turnatten i Gilleleje.  Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

GRIBSKOV: Fritidshus på 
Hvideholms-Åsen 20, Gille-
leje, solgt for 1.020.000 kr. d. 
25-07-2019

Fritidshus på Strandha-
ven 1B, Dronningmølle, 
solgt for 800.000 kr. d. 13-12-
2017

Fritidshus på Ørnevej 15, 
Dronningmølle, solgt for 
1.860.000 kr. d. 26-07-2019

Fritidshus på Lundekrog 
4, Vejby, solgt for 3.350.000 
kr. d. 30-07-2019

Kilde: Boliga

Solgte boliger


