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610,1
SMITTEDE  

PR. 100.000 INDBYGGERE 
DE SENESTE 7 DAGE

NYE CORONATAL  
I GRIBSKOV KOMMUNE

250
FAKTISK ANTAL  

SMITTEDE 
DE SENESTE 7 DAGE
Kilde:  Statens Serum Institut

Mandag 
08.00-13.30: Gribskovhallen, 

Græsted: PCR-test
08.00-20.00: Frederiksborgvej 

18, Helsinge: Kviktest
19.00-20.30: BLIK Græsted 

Bibliotek: Manden med de 
tusind stemmer – foredrag 
med Lars Thiesgaard

Tirsdag
15.30-21.00: Gribskovhallen, 

Græsted: PCR-test
08.00-20.00: Frederiksborgvej 

18, Helsinge: Kviktest
17.00-21.30: Helsinge Biblio-

tek: Brætspilscafé
20.00: Kulturhavn Gilleleje: 

Mads Tolling Quartet feat. 
Jacob Fisher

Gilleleje Bio: 
Mandag 
17.00 Familien Jul og Nisse-

hotellet
17.00 A-ha: The Movie (doku-

mentar)
19.30 House of Gucci

 

NATUR: Den kom-
mende Søborg Sø 
bliver forbundet 
med Tegners Muse-
um via en sti, der 
skal gå over Gilleleje 
Golfklubs baner.

Af Nicklas Thorup Clausen

SØBORG/VILLINGERØD: Ef-
ter fire år på tegnebrættet 
ser det nu ud til, at en gang- 
og cykelsti fra Tegners Mu-
seum i det naturskønne 
Rusland til den kommende 
Søborg Sø kan blive ført ud 
i livet.

Ideen til stien kommer fra 
Gilleleje Golfklub, hvis ba-
ner passeres på vejen. Van-
drende og cyklister behøver 
dog ikke frygte for at få en 
golfbold i hovedet, lyder det 
fra Gilleleje Golfklubs for-
mand, Niels Freiesleben, i 
en pressemeddelelse.

– Vi har længe gerne villet 
give andre end golfspillere 
adgang til vores vidunder-
lige natur. Det opnår vi ved 
dette projekt, hvor vi natur-
ligvis tager de nødvendige 
hensyn, så ingen bliver ramt 
af vildtflyvende golfbol-
de. Samtidig kan vi i vores 
klubhus tilbyde både mad og 
drikke og toiletfaciliteter, si-
ger Niels Freiesleben.

Stien vil blive koblet på den 
allerede eksisterende sti fra 
Dronningmølle via Tegners 
Museum i Villingerød. Den 
går blandt over en privat 
grund og Gilleleje Golfklubs 
arealer. Den bliver tre meter 
bred og 1,3 kilometer lang.

Den private grund tilhører 
Sysser og Henning Holm. De 
fortæller i en pressemedde-
lelse, at det for dem har væ-
ret naturligt at støtte stipro-
jektet. 

- Vi har gået så mange ture 
ved Tegners Museum og 
nydt den fantastiske natur. 
Så det er vores måde at be-
tale tilbage på for de mange, 
gratis oplevelser, vi har haft 
ved Tegners, siger Sysser 
Holm.

1 million kroner
Det samlede budget for stien 
er på 1 million kroner.

Pengene går blandt andet 
til en ny bro, der skal skabe 
passage over Esrum Å. 

På byrådsmødet 12. okto-
ber nikkede et enigt byråd 
i Gribskov ja til at stå for 
650.000 kroner af finansie-
ringen. Forinden havde sa-
gen været behandlet i udval-
get for Udvikling, By & Land 
og Økonomiudvalget.

Den øvrige finansiering 
består af 50.000 kroner fra 
Nordeafonden og 300.000 
kroner fra Friluftsrådet. 

Da stien skal gå gennem 
vådområder, er det endnu 
usikkert, hvornår stien er 
klar til at blive taget i brug, 
men ifølge Gilleleje Golf-
klub går man i gang så snart 
tilladelserne er på plads, og 
jorden er tør nok til de ma-
skiner, som skal bruges til 
etableringen. Tilladelserne 
ser ifølge Gribskov Kommu-
ne ud til at være på plads in-
den længe.

– Det her flugter fuldstæn-
dig med byrådets ønsker: 
At alle borgere i kommunen 
og gæster får lov til at bru-
ge vores herlige natur, siger 
direktør for plan, teknik og 
beskæftigelse i Gribskov 
kommune, Niels Tørsløv, i 
en pressemeddelelse.

Sø fyldt med vand i 2023
Søborg Sø, engang Nord-

sjællands fjerdestørste, skal 
efter planen være genetab-
leret i 2023. Søen har siden 
1790 været afvandet.

Projektet er et af Dan-
markshistoriens største na-
turgenopretningsprojekter, 
og omfatter alt i alt et areal 
på knap 600 hektar. Heraf vil 
den største del blive en lav-
vandet sø og resten ferske 
enge.

Planen er, at man skal kun-
ne komme hele vejen rundt 
om søen via stier – en tur på 
omkring 12 kilometer.

Projektet koster sammen-
lagt omkring 93 millioner 
kroner. Af dem regner Na-
turstyrelsen med, at om-
kring 80 millioner kroner 
går til lodsejerne i form af 
opkøb eller erstatninger for 
værdiforringelse af de be-
rørte arealer.

Der forventes årligt om-
kring 100.000 besøgende ved 
den genetablerede Søborg 
Sø. 

Ny sti skal forbinde 
markante naturperler

Stien bliver 1,3 kilometer lang og vil forbinde allerede eksisterende stier. Foto: Gribskov Kommune

Stien skal gå over Sysser og Henning Holms grund. Foto: Mogens Hjorth

GRÆSTED: Advent er en 
glemt og overset højtid i 
vores kultur. Den er blevet 
spist op af juletravlhed og 
forbrug. Men kirkens fire 
adventssøndage handler 
om nogle grundtemaer, som 
måske kan være en modkul-
tur til den tid vi lever i. Ad-
vent har et budskab om håb 
og om eftertanke, skriver 
Glimt i en pressemeddelelse.

Til at kaste lys over dette 
tema har Glimt inviteret 
Børge Haahr Andersen, der 
er rektor på Dansk Bibel-In-
stitut - en privat præste- og 
missionæruddannelse. Han 
er tidligere præst. Han har 
de senere år også været som-
merhusejer i Smidstrup og 
er lejlighedsvis kirkegæn-
ger i Græsted Kirke.

Der er gratis adgang til ar-
rangementet som finder sted 
tirsdag 7. december klokken 
19.30, hvor der i løbet af afte-
nen serveres kaffe og te med 
mere. Det foregår i Glimt på 
Græsted Hovedgade 34 B.

 Jk

Advent, håb og 
eftertanke 

GILLELEJE: Det er både årets 
sidste og den første udstil-
ling i det nye år, når Lene 
Kure Larsen og Gerda Niel-
sen udstiller malerier i Det 
Gamle Posthus i Gilleleje i 
december og januar.

Der er fernisering på ud-
stillingen lørdag 11. decem-
ber kl. 14-16 og åben udstil-
ling lørdag 8. januar  kl. 14-
16. Ellers kan udstillingen 
kun ses, når der er åbne ar-
rangementer i posthuset.

Lene Kure Larsen har 
malet i 20 år. Malerierne er 
mest ekspressionistisk med 
genkendelige elementer. 
Men hun udvikler sig stadig, 
så derfor kan man pludselig 
se en helt ny stilart blandt 
malerierne.

Gerda Nielsens malerier 
er i den ekspressive og figu-
rative stil, og de fleste male-
rier er i stærke farver.  jesl

Årets sidste 
gang kunst i Det 
Gamle Posthus

Lene Kure Larsen, som udstiller i 
Det Gamle Posthus, maler mest 
ekspressionistisk med genken-
delige elementer - her abstrakti-
on med bil.  Pressefoto


