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ANNISSE FORSAMLINGSHUS: loppemarked
af Inge Lykke, formand for forsamlinghuset

Sidste år måtte vi skuffe alle vores kære gæster til Nordsjællands Hyg-
geligste Loppemarked . I år har det været spændende lige til det sidste, 
om det ville blive muligt at afholde væres årlige loppemarked – men nu 
bliver det heldigvis muligt . Nu glæder vi os ekstra meget til årets store 
begivenhed i huset og satser klart på dejligt sommervejr over Annisse 
den 27 . Juni .

Vi har endnu ikke alle detaljer på plads . I skrivende stund kan vi jo ikke 
være sikker på de endelige regler, men det bliver nok nødvendigt at have 
lidt andre regler end vi er vant til . Måske skal flere effekter sælges udenfor 
i teltene, da der vil være begrænsninger på antal personer, der må op-
holde sig indendørs . Mundbind indendørs bliver nok et krav – hvad med 
coronapas, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt? Der sikkert mange 
flere løse ender når vi nærmer os, men vi glæder os, og går til opgaven 
med et smil som altid .

Effekter
Vi var allerede i 2020 i gang med at indsamle effekter, inden coronaen 
satte en stopper for det, så vi har virkelig mange effekter at byde på i år . 
Vi har, som de fleste af jer ved, også holdt afleveringssøndage her i løbet 
af foråret, og I har været gode til at få ryddet op og afleveret til os . Det 
siger vi en stor tak for . Alle disse effekter skal transporteres fra opbeva-
ringsgården og ned i huset, det bliver et stort arbejde . Derfor vil det ikke 

som tidligere år blive muligt at få afhentet effekter den sidste uge op til 
loppemarkedet, men I er stadig velkomne til at aflevere effekter hos op i 
ugen op til loppemarkedet .

Vi vil være klar på pladsen fra mandag 21 . juni kl . 18 frem til fredag 
25 . juni – dog forventer vi nok at holde fri Sct . Hans Aften 23 . juni . Og 
effekterne skal jo også sorteres og stilles på plads – det bliver der også 
brug for hjælp til .

Teltopsætning (og nedtagning)
Lørdag 19 . juni kl . 08 .00 mødes vi så mange som muligt til opsætning af 
telte . Kom gerne, tag en ven eller to med . Jo flere vi er desto hurtigere er 
teltene sat op og klar til brug . Vi starter med kaffe og lidt morgenbrød . 
Carsten Selnæs er koordinator for opsætningen, så ring gerne forinden og 
meld dig på telefon 7249 7630 . Hvis du ikke har fået ringet forinden, så 
mød endelig op alligevel . 

Og så den lidt kedelige . Teltene skal også ned igen . Hvis vejret tillader 
det, vil det blive gjort umiddelbart efter afslutningen af loppemarkedet . 
Også her er der brug for mange hænder . Vi ved godt at de fleste er lidt 
trætte på dette tidspunkt, men er vi flere om det er det overstået på 
overraskende kort tid .

Nordsjællands Hyggeligste Loppemarked i Annisse Forsamlingshus, 
søndag den 27. juni kl. 10 - 14

Lopper
Som alle de andre år får vi brug for mange lopper – både på selve dagen 
og i ugen op til til hjælp til sortering af effekterne . Vi håber, at alle vores 
trofaste lopper coronaen på trods, har lyst til at give en hånd med – og 
vi lover, at vi vil gøre alt for at passe på hinanden . Forhåbentlig er mange 
vaccineret mod corona inden 21 . juni, hvor det hele startes for alvor .

I må meget gerne på forhånd give en tilmelding om at være loppe i år . 
Så ring til formanden Inge Lykke på 4879 5263 eller 2363 6961 . Hvis der 
ikke svares, så bare læg besked .

Loppemiddag
Som altid vil vi slutte loppemarkedet af med en loppemiddag om manda-
gen 28 . juni kl . 19 . Her vil kassereren i fin stil gøre rede for årets omsæt-
ning . De sidste år har vi fået maden til loppemiddagen fra Spisekrogen i 
Kvickly i Helsinge . Og vi har været heldige . Vi søgte et sponsorat til dæk-
ning af udgifterne til maden til loppemiddagen fra Kvickly´s sponsorpulje 
– og vi har fået dette bevilget .

Det vil ikke betyde, at vi så giver gratis drikkevarer til middagen – vi 
har i den grad brug for at tjene nogle penge .Når de nærmere detaljer for 
loppemarkedet er på plads, vil vi skrive dette både på vores facebook og 
på vores hjemmeside . Så følg endelig med der .

Loppemarkeder i fremtiden
Vi kan ikke afholde loppemarkeder uden at have et sted, hvor vi i løbet af 
året kan opbevare effekter . De sidste par år har vi kunnet bruge stalden på 

Dybendal, som er ejet af Ulrik Bernt Nielsen, men den skal nu anvendes til 
andre formål . Vi har været meget glade for at kunne benytte dette tilbud . 
Derfor leder vi nu igen med lys og lygte for at finde en dejlig lade til opbe-
varing af loppeeffekter . Giv endelig en melding, hvis du/I har et brugbart 
sted . Vi håber, det lykkes .

Huset i en coronatid
Vi har løbende informeret om husets tilstand . Udlejningen har været 
sat i stå i mange måneder, og det er den post, der betyder mest for 
vores økonomi, så vi jubler ikke over tallene på bundlinjen . I slutningen 
af maj begynder udlejningen igen, og huset er heldigvis udlejet de fleste 
weekender resten af året . Det er afgørende for husets overlevelse . Vi ville 
gerne selv holde nogle herlige fester med mad og musik, men vi har først 
kunnet finde en ledig lørdag i november . Det vil vi skrive mere om i næste 
nummer . Men vi har da fået gjort en del ved huset, mens det har været 
lukket . Meget er blevet malet og vedligeholdt på anden måde . Vi havde 
planer om at få ordnet bagsiden af huset med sandblæsning, nyt puds og 
maling, men det har vi desværre ikke haft råd til . Vi håber snarest at få 
malet vores nordgavl – vi går ellers med tanker om kunst på gavlen, men 
det er et større projekt så de må vente lidt til bedre tider .

Vores generalforsamling er blevet udskudt flere gange og er senest 
blevet fastsat til onsdag 26 . maj . Referat fra denne må vente til næste 
nummer af Guiden . Vi vil endnu engang takke alle jer, der har givet et 
ekstra bidrag til husets økonomi – både sponsorer og mindre bidrag . Det 
har været dejligt at opleve en opbakning til huset .

Hjælp – hjælp – hjælp
Vi har virkelig brug for mange hjælpere til at 
køre effekter fra opbevaringsstedet ned til 
huset, så kom endelig med stor bil eller bil 
med trailer i løbet af den sidste uge inden 
loppemarkedet . Selv en enkelt tur eller to vil 
være til stor hjælpLoppemarked igen
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Mange sognebeboere har efterspurgt en be-
skrivelse af Annisse Sogns stiområder og deres 
herlighedsværdier, så de ved, hvor de er og kan 
bruge dem . Ved at beskrive dem, kan vi også 
videreføre lidt af historien, så den ikke går tabt . 
Folk har gået langs Arresø i mands minde, der 
er kirkestier og enge, hvor man tidligere afholdt 
landsbyarrangementer helt frem til 1980-erne .

Nu er turen kommet til stien fra Annisse 
gadekær til Bakkelandet og tilbage via Linde-
bjergstien .
Start: P-pladsen ved gadekæret, hvor Pile-
gårdsvej går ind fra Præstevej 83 i Annisse . 
Bus 380R holder lige om hjørnet . Bussen kører 
mod Hillerød og Helsinge, hvorfra der går hhv . 
S-tog og lokalbane .

Stifarve på kort: Orange
Længde: 5 .5 km (2 .7 til Bakkelandet og 2 .8 
tilbage over Lindebjergstien)
Varighed: ca . 1 .5 time

Rutebeskrivelse
Stien starter ved P-pladsen ved gadekæret, 
hvor man krydser Præstevej og går gennem 
det gamle Annisse ad Klokkerstræde videre af 
Hougaards vej .

På højre side ser man Annisse Kirke for en-
den af Tomsebakken, hvor man mener, der lå 
et hedensk kulthus, og hvor der er fortællinger 
om trolde, som forstyrrede kirkebyggeriet i år 
1080 . Der er fundet flere spor efter en vikin-
gegravplads i samme område . Mere om dette 

kan læses i ’Annisse Sogn gennem 200 år’ af 
Sigrid Nielsen .

Ved den gamle markvej går man ud mod 
Hougårds pynten til Damborenden . Dambo-
renden er en gravet grøft, der drænede de 
omliggende markers mange små vandhuller 
og naturlige kildespring . Også Snokilden ved 
Garbolunds vinmarker blev drænet med åbne 
grøfter til Øvre dam og Kongedammen, som 
var fiskedamme i Annisse og datidens store 
hyttefade til de fisk, der blev fanget i de omlig-
gende søer .

Her havde bønderne i 16- og 1700-tallet 
hoveriarbejde med at vedligeholde fiskedam-
mene og dæmninger med tømmer og blåler . 
Dammene er i dag tilgroet, men man kan godt 

se konturerne efter dammene på Annissegårds 
jorder (Læs mere om hovfiskeriet i ’Alletiders 
Nordsjælland’ udgivet af Nordsjællands Mu-
seum, årgang 2017) .

Arresø var en badesø
Vi fortsætter ud af Hougaardsvejen . Og ved det 
første bord og bænkesæt var den gamle fod-
bold- og håndboldbane placeret frem til 1945 . 
Kreaturerne dengang afgræssede området til 
boldbanen . Det betød, at der måtte opsam-
les kokasser før, der kunne spilles fodbold på 
området . Der var også opstillet to gamle om-
klædningsrum uden bad og toilet . I stedet for 
badede man i søen . Dengang var Arresø en ba-
desø og et fint alternativ til et brusebad . 

I forlængelsen af fodboldbanen kommer vi 
til en af de løgfrødamme, som er anlagt for at 

hjælpe løgfrøen med ynglesteder . Løgfrøen er 
en sjælden frø, der ligner en tudse med korte 
kraftige ben og meget kort snude . Men dens 
store øjne har lodrette pupiller i modsætning 
til tudser, som har vandrette pupiller .

Ved løgfrødammen er der også bænke og 
borde . 

Middelalderens Hovgaard
Videre ud ad markvejen ser man Hougården, 
der er opført i 1901 på en udstykning af Holme-
gårdens engjord, matrikel nr . 1 .B . På næsset lå i 
Middelalderen en gård ved navn Hovgaard, der 
har været en ret stor sædegård eller herregård . 
I 1600-tallet blev jorden på næsset udlagt som 
præstejord .  Gården blev revet ned i 1700-tal-
let, og munkestenene blev brugt til opførelsen 
af et tårn på Annisse kirke . Der er ikke ruiner 

af den, men man kan stadig finde munkesten, 
hvis man spadserer på marken, når den er ef-
terårspløjet . 

Drej til højre ad Revlen ved turskiltet for cy-
kelsti 701 og Esrum-Tisvildevejen . Her er der 
sandstrand, og et par hundrede meter fremme 
ses et fint lille sandstykke med en fornem ud-
sigt over Arresøen . Herfra er der udsigt Lyngby 
kirke, Kregme Kirke, og i dag kan vi lade tan-
kerne flyve og fantasere om, hvor imponerende 
Æbelholt Kloster og Dronningholm Slot måtte 
forekomme på den anden side af søen i mid-
delalderen .

Herfra kan man også se, at det har været en 
gammel ’fjordarm’, for graver man lidt i sandet, 
vil man ofte finde gamle hjertemuslingeskal-
ler som minde om den tid, da Arresøen var en 

Trampesti
fra Annisse til Bakkelandet langs Arresø - en sti som mange i 
mands minde har benyttet

ANNISSE LOKALRÅD: stier i annisse
af Niels Andersen & Karin Hammerum, Annisse Lokalrådåd

fortsættes

Flotte anemoner 
langs trampestien

I foråret ses kæmpe bregner 
og mange smukke blomster 
som ranunkler, anemoner 
og ramsløg. 

Damborenden er en gravet grøft, der drænede de omliggende markers 
mange små vandhuller og naturlige kildespring.
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fjordarm med saltholdigt vand, men det er ca . 
3000 år siden .

Vandet stod helt ind til klinten
Vi fortsætter lige ud af Klintevej . Klintevej har 
sit navn fra den klint, som har brudt bølgerne . 
Vandet har stået helt ind til klinten ind til 1719, 
hvor kanalen til Frederiksværk bliver gravet og 
vandstanden blev sænket med en meter i løbet 
af et år . 

Fra Klintevej er der en meget smuk udsigt 
over Arresø helt ned til Arresøhøj og mod Ram-
løse . På Klintevej passerer vi også nogle som-
merhuse langs vejen . For enden af Klintevej 
står Naturstyrelsens røde stolpe markering, 
der markerer en trampesti over græsplænen 
og videre frem mod Naturstyrelsens arealer . 
Samtidig markeres at hunde skal føres i snor, 
og ridning er forbudt . Længere fremme kom-
mer vi til en dyrefold med låger, som vi går 
igennem . Vi igennem folden langs søen neden 

for Duebjerget, som er det højeste punkt i om-
rådet, og hvor fra der er en fantastisk udsigt 
over Arresø . Til tider kan man se græssende 
kreaturer og Naturstyrelsen håber på, at det 
kan medføre, at der med tiden kan komme or-
kideer som Gøgeurt .

Her trives Elletræerne 
Vi fortsætter videre af stien tæt på Arresøen, 
og hvor vådområderne går næsten helt op få-
refoldene . Jorden kan være fugtig i perioder, 
og her trives Elletræerne og piletræerne godt . 
Stien er anlagt tæt på rørskoven . I foråret ses 
kæmpe bregner og mange smukke blomster 
som ranunkler, anemoner og ramsløg . 

Nu kommer vi til Bakkelandet fællesareal, 
hvor der er et større græsområde, bænke og 
en smuk udsigt . Her fra kan du fortsætte mod 
Arresøhøj og Ramløse, men vi har valgt at gå 
Tisvildevejens nuværende rute via Bakkelandet 
tilbage til Annisse . Bakkelandet er en sidevej 

til Præstevej . Her går vi ind, drejer til højre af 
Duebjergåsen og til venstre af Tømmerholtå-

sen og ud til skolestien mod Skærødvej . Fremme ved Skærødvej, går vi 
til venstre . Ved Skærødvej nr . 73 går vi til højre, hvor vi følger de gamle 
skellinjer efter 1784 – altså den gamle kirkesti . Det var det år, hvor Annisse 
landsbyfællesskab skulle opløses, og gårdene udflyttes fra landsbyen for at 
gøre landbruget mere effektivt .

Veje og stier blev lagt i skellene mellem gårdene
Man måtte ikke længere gå eller drive kvæget ind over de tilsåede marker . 
Det betød, at veje og stier blev lagt i skellene mellem gårdene, og derfor går 
vi nu i skellet mellem Lindebjerggård, Pilegården og Annissegårds jorder 
over Lindehøjen og ned mod Annisse . Det har landsbyens beboere gjort i 
mands minde, og derfor har vi dag en kirkesti, der går fra Skærødvej og ned 
mod Annisse kirke . 

Fra Lindehøjen er der en imponerende udsigt over Arresøen, og samtidig 
kan man se dele af stjerneudstykningen fra 1784 . Det gælder for nogle af 
de syv gårde, som kunne forblive i Annisse landsby, og hvis hovedlod var 
byjord som en strålende stjerne fra landsbyen . Fra Lindehøjen kan følgende 
matrikler ses: Annisse gård, Pilegården, Garbolund og Hejeltegård, hvor 
skellinjerne går ind mod landsbyen . Derudover kan vi se blokudstykningerne 
udenfor stjerneudstykningen .

Græsset er ind i mellem langt på Lindehøjstien, og underlaget er ujævnt, 
så du skal have et godt fodtøj for at gå over Lindehøjen . For enden af 
Lindehøjstien går vi til venstre ad Præstevej og ned mod Annisse Kirke . 
Det er kun et kort stykke, hvor man skal gå på asfalt, inden vi kommer til 
lindetræsalleen på Præstevej . Her er en god græsrabat i begge vejsider, hvor 
der er fint at gå samtidig med, at vi kan imponeres over den flotte og gamle 
Lindetræsalle og den imponerende Annissegård, som blev opført efter en 
brand i 1859 .

Nu er vi ved kirken og parkeringspladsen ved gadekæret, hvor vi startede . 
Det er blev til en 5 .3 km vandretur, og vi håber i lokalrådet, at I syntes om 
vores små fortællinger om vandremuligheder i Annisse .

fortsat
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ANNISSE LOKALRÅD: lokalrådsformanden skriver
af Jette Haugaard

Opfølgning på dialogmødet 23. marts 2021 om Annisse og omegn.  

Annisse Lokalråd vil gerne takke Byrådet for et godt møde i går samt følge op på aftenens dialog, 
så hele Byrådet får mulighed for at lære os bedre at kende. Byrådets formålet med invitation til 
fælles dialog var at lærer os i lokalområdet bedre at kende og blive klogere på, hvilke potentialer 
området har. For eksempel:  

 Hvilke aktiver og kvaliteter oplever I som særlige for området? 
 Hvilke udviklingspotentialer ser I som borgere, foreninger, virksomheder mv?
 Hvad kan vi gøre sammen for at gøre området endnu mere attraktivt? 

Hvilke aktiver og kvaliteter er særlige for området 

Alle syv grupper på aftenens dialogmøde fremhævede områdets flotte natur som et særligt aktiv. 
Adgangen til naturen var et væsentligt punkt i aftens dialog. Generelt var holdningen, at stier og 
specielt stien rundt om Arresø prioriteres meget højt. Det blev fremhævet, at det er 

 at få skabt stiadgang mellem Annisse og Ramløse syd om Arresøhøj. Det blev nævnt, at 
stistykket har stået i kommuneplanen i mindst tre byrådsperioder, og der blev efterlyst 
politikermod tiadgangen mellem de to landsbyer løst ved den kommende revision af 
kommuneplanen.  

Hvilke udviklingspotentialer ser vi  

I en tid hvor alle vil ud og opleve naturen i deres eget land, ser vi et stort udviklingspotentiale i at 
Arre ger netop i 

naturoplevelser, men da Arresø er forurenet og søens adgangsveje begrænsede, kommer dette 
potentiale slet ikke til udfoldelse.  

Der blev efterlyst igangsættelse af den fælleskommunale opgave med at få god økologisk tilstand 
søen. En renere sø ses som det største udviklingspotentiale for vores område. Annisse har ved 
regnvandsseparering gjort en indsats for at begrænse udløb til søen, og nu må Gribskov gå 
sammen med de to nabokommuner og arbejde videre med opgaven, så udløb til søen standses.

Fælles plan for kommunens kommende placering af maste- og antennesystemer i forhold til 
omgivelserne og eksisterende anlæg, vil fremme den bedste og billigste løsning for alle borgere i 
Gribskov Kommune. Der blev efterlyst en plan, så vi undgår unødige tvister mellem borgere og 
kommunen, hver gang en ny mast skal placeres.  

Hvad kan vi gøre sammen for at gøre området endnu mere attraktivt 

Annisses landsbybevarende lokalplan har vist sin styrke, og lokalområdet støtter op om planen, 
som gør området endnu mere attraktivt, fordi vi værner om landsbyens autencitet. Trafikløsninger, 
som sikrer bløde trafikanter i Annisse landsby, på Præstevej og ved Bjørnehøjskolen, ligesom 
opretholdelsen af områdets busdrift er meget vigtig for at gøre det mere attraktivt at bo i Annisse
og omegn. Slutteligt er det vigtigt, at Annisses infrastruktur ikke belastes af kommunes øvrige planer om 
udbygninger i Helsinge og Ramløse, men at infrastrukturen tilpasses som en integreret del af 
forudsætningerne og indgår i forslaget til kommuneplanen.  

Jette Haugaard

Annisse Lokalråd

24. marts 2021

c.c.: Gribskov Lokalforeningsråd 

        Grundejerforeninger i Annisse Sogn 

        Annisse Lokalråd 

        SN Gribskov 
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Annisse Lokalråd er et fællesorgan for alle personer, der bor i Annisse 
Sogn . I mere end 30 år har Lokalrådet arbejdet på at engagere og akti-
vere borgere og foreninger, så vores sogn bliver et bedre bosted for alle . 

På grund af corona nedlukning har det været umuligt at afholde 
generalforsamling rettidigt, men nu afholdes generalforsamlingen i 
forsommeren i stedet for i foråret . Mød op til generalforsamlingen og 
fortæl os om jeres gode ideer til at få gang i lokalsamfundet, og om 
hvordan vi få den unge generation involveret i lokalsamfundet .

Generalforsamlingen i Annisse Lokalråd holdes onsdag den 16 . juni 
2021 kl . 19 .30 i Annisse Forsamlingshus .

Dagsorden for generalforsamling er ifølge vedtægterne:
1 . Valg af dirigent .
2 .  Annisse Lokalråds bestyrelses beretning om det forløbne år .
3 . Fremlæggelse af revideret årsregnskab . 
4 . Forslag fra Annisse Lokalråds medlemmer .
5 . Forslag fra Annisse Lokalråds bestyrelse .
6 .  Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg Henning Jensen og Niels 

Andersen
7 .  Valg af bestyrelsessuppleanter – på valg Charlotte Utzon og Ditte 

Maymann
8 . Valg af revisor – på valg Bjarne Klarskov Jensen
9 . Valg af revisorsuppleant – på valg Peter Stæhr
10 . Eventuelt .

Har du/I forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal 
forslaget skriftligt være Annisse Lokalråds bestyrelsesformand, Jette 
Haugaard (tlf . 61423271) i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen afholdes .

Vi håber, at mange har lyst til at deltage i generalforsamlingen, hvor 
Lokalrådet byder på et glas vin . 

Med venlig hilsen
Annisse Lokalråds bestyrelse

Dialogmøde

Annisse Lokalråd afholder

Generalforsamling

ANNISSE LOKALRÅD: generalforsamling

Gribskov Byråd inviterede til 
fælles dialog om Annisse og 
omegn den 23. marts 2021
Emnerne blev drøftet i 
grupper og Jette Haugaard, 
formand for Annisse 
Lokalråd, har sendt denne 
opfølgning til byrådet
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TISVILDEVEJEN: guidet sommervandring

I år bliver der igen mulighed for at afholde 
denne festlige, årlige begivenhed . Danskerne 
har allerede lært – ikke mindst på grund af 
coronaen - at påskønne ture og udflugter bl .a . 
i vores smukke Nordsjælland, som byder på 
både skove, strande og åbne vidder .  Sommer-
vandringen er fra torsdag den 1 . juli – tirsdag 
den 6 . juli for max . 20 deltagere .

Der vil på alle tænkelige måder blive taget 
hensyn til regeringens og sundhedsstyrelsens 
udmeldinger og anbefalinger vedrørende co-
rona, så hele turen kommer til at forløbe så 
trygt og forsvarligt som muligt .

Læs eventuelt mere om turen på: www .tis-
vildevejen .dk 

Overdådigt morgenbord i Mårum
Første stop er Mårum, hvor deltagerne modta-
ges af kirkeklokkerne der ringer, når de kommer 
ud af skoven . Ved præstegården modtages de 
af en gruppe frivillige, som sørger for at de har 
alt hvad hjertet kan begære og som fortæller 
dem om livet her i vores område . Der er en 
kort andagt i kirken, velkomstdrinks i præste-
gårdshaven og aftensmad i sognestuen . For-
samlingshuset agerer overnatningssted og er 
fyldt med feltsenge, som vandrerne overnatter 
på . Onsdag efter en morgensang, stempling af 
pilgrimspas og et overdådigt morgenbord, går 
de til kulsvierpladsen i Duemose, hvor de selv-

følgelig skal høre om kulsvidningens historie 
her på egnen . Derfra går turen til Annisse .

Folkekøkken i Annisse
Pilgrimmene kommer til Annisse fredag d . 2 . juli 
om eftermiddagen . Efter besøg i Garbolund´s 
vinmark får vandrerne mulighed for at møde 
deltagerne i Fredagsbaren på Garbolund, hvor-
efter de går til Lykkelandsgården . Her venter 
både fodbad, dejlig aftensmad og overnatning 
efter en lang dags vandring .

Næste dag har pilgrimmene mulighed for at 
deltage i yogaøvelser, slappe af samt gå en tur 
i de dejlige omgivelser .

Lørdagen sluttes af med Folkekøkken for 
pilgrimsvandrerne, de frivillige og lokale bor-
gere i Annisse Forsamlingshus med god mad 
og underholdning af vores organist Niels Ørth 
Ottosen + en ven . Det bliver muligt for interes-
serede at købe billet til denne aften . Der vil 
blive sat 10 billetter á 120 kr . til salg, og disse 
kan købes via forsamlingshusets hjemmeside 
www .annisseforsamlingshus .dk .

 Pilgrimmenes ophold i Annisse afsluttes 
med morgenmad + morgensang på Lykke-
landsgården, inden de giver sig på vandring 
med Ramløse .

”Glæd dig til den store guidede sommervandring på Esrum-Tisvildevejen"

www.erabiler.dk

Vi leverer mobilitet 
- nemt og enkelt

Gæstfrihed og mindeværdige oplevelser

Helsinge
Toyota · Fiat Pro
Rundinsvej 39
3200 Helsinge
Tlf. 4879 5220

Frederikssund
Toyota · Fiat Pro
Pedersholmparken 4 
3600 Frederikssund 
Tlf. 4731 5900

Hillerød
Toyota 
Gefionsvej 10
3400 Hillerød
Tlf. 4829 9500

Hillerød
Fiat · Alfa · Jeep · Iveco
Sigrunsvej 1
3400 Hillerød
Tlf. 4829 0500

Sommervandring
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Vognmarken 3 l 3200 Helsinge l Tlf. 48 79 60 10
www.buwi.dk l dtp@buwi.dk

Et grafisk hus med
mange muligheder

Brochurer l Kataloger l Visitkort 
Kuverter l Brevpapir l Etiketter
Flyers l Arkitekt/Bygningstegninger 
Foreningsblade l Skilte l Plakater 
Bannere l Bilstreamers l Roll-Ups 
Udstillingsstativer l Beachflag
Autodekoration og meget mere...

Kort sagt: Tryk og print på mange 
forskellige medier og materialer

Se mere på vor hjemmeside: 
www.buwi.dk eller kig ind og lad os 
få en dialog om dine ideer...

· Alt i tømmning og højtryksspuling
· Rodskæring
· Olie og kemikalie transport
· TV - inspektion
· Rensning af faldstammer med
motorspiral

Mobil 22 14 61 35
32 33 61 35Biltelefon

Kontor 48 70 61 35

Vejby Kloakservice
v/Bjørn Olsen

Ramløse Guiden / 06 / 2018 /   7

Vi tilbyder:
Nybyg, tilbyg og renovering - totalentrepriser

Tømrer, murer og anlægsarbejder 
Kloak: aut. kloakmester

Haveanlæg og pleje
Træfældning og beskæring

Har du opgaven - har vi løsningen

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

OBE Entreprise
Nellerødvej 48, 3200 Helsinge • Mail: obe@mail.dk

Telefon 40 50 80 22

Har du opgaven
- har vi løsningen

NATURDAGPLEJEN I ANNISSE: affaldsindsamling

I løbet af uge 15, 2021 deltog op mod 185 .000 danskere 
i den årlige affaldsindsamling . Store og små hjalp hinan-
den med til at befri naturen for efterladt skrald .

Vi i naturdagplejen i Annisse deltog selvfølgelig også 
i år . Vores dagplejebørn er vant til at spotte affald i na-
turen . Vi har derfor altid en affaldspose med os på vores 
ture i f .eks . skoven, til stranden eller på krible-krable sa-
fari i det nærmeste krat . Hvis vi møder lidt skrald, så taler 
vi om det vi ser, samler det op, og tager det med hjem til 
den store skraldespand . For som en 2 årig dreng sagde, 
"musen kan ikke spise det . Det er addd" . 

Oprydning på fællesarealet
I år valgte vi at rydde op på fællesarealet for enden af 
Granvej . Og der var "desværre" affald nok til alle vores 
små skraldemænd . Vi fandt bl .a .  mange kulørte pla-
stikposer, diverse dåser, stanniol, tomme cigaretpakker, 
gamle urtepotter, plastikbolde, en refleks fra en bil og 
endda en gammel havestol .

Ud over at lære de små om det at passe på naturen, 
giver sådan en affaldsindsamling også en masse mo-
tion . Motorikken bliver hele tiden udfordret, når der skal 
kravles over, under og når barnet skal holde balancen i 
kuperet terræn . 

Både store og små havde en sjov og dejlig formiddag . 
Og vi føler alle at vi endnu en gang hjalp naturen lidt på 
vej .

Hilsen fra alle i den kommunale 
naturdagpleje i Annisse

Passer på naturen
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LOKALT: blomsterkunst
af Karin Hammerum, Annisse lokalråd

Jeg møder Trine Norby på Galleri Juul, hvor hun lige er ankommet med en 
meget stor dekorativ buket blomster og en smuk krukke dekoreret med 
naturprodukter (frysetørrede lammeører!) .  I løbet af sommeren kan vi 
glæde os til, at Trine vil udstille noget af sin blomsterkunst på Galleri Juul .

Trine er vokset op i her i Nordsjælland, nærmere bestemt Græsted . 
Måske er det Nordsjællands dejlige natur, som har givet Trine en stor 
passion for blomster og natur . Det er også i naturen, at hun samler 
inspiration til sin blomsterkunst . 

Blomsterfaget har bragt Trine langt omkring . Hun har med stor succes 
deltaget i utal af konkurrencer både nationalt og internationalt, været 
blomsterdommer, optrådt i TV og undervist på Handelsfagsskolens ef-
teruddannelse .

Kunst i naturen
En af Trines discipliner er installationskunst i naturen (alias Land Art) . 
Det er en udendørs kunstform, hvor man skaber kunst i naturen med 
materialer, som naturen kan tage tilbage . Inspirationen kan komme fra 
noget som findes på stedet i forvejen, et materiale, en stamme, en rod, 
en form som bliver hjulpet på vej, trukket frem eller fremhævet . Måske 
får vi et eksempel at se her på gårdspladsen på Galleri Juul?

Vidste du at vi har en lokal blomsterkunstner i sværvægtsklasse?

Trine Norby vil udstille 
blomsterkunst i løbet af 
sommeren på Galleri Juul

Trine Norby’s CV
Nordsjællandsmester i Moderne Blomsterkunst – Afholdes hvert 2 . år
2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2018
Sjællandsmester i Moderne Blomsterkunst – Afholdes hvert 2 . år
2006, 2008, 2010, 2014
Deltager ved Danmarks Mesterskaber i Blomsterkunst – Dette udtages 
man til
2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2018
Internationale Land Art Konkurrencer 
2007 – Fredericia, DK – Guld
2012 – Sofiero, Sverige – Guld
2013 – Opole, Polen 
2021 – Fredericia, DK – Afholdes til sommer
2013 - Tivolimester af samlede konkurrence samt af Veterangruppen
2015 - Blomster Til Stjernerne – TV program på TV2
Lokale udstillinger i Helsinge
Høstudstilling i Helsinge Kirke, 2019
Juleudstilling i Helsinge Kirke, 2019
Andre udstillinger
Juleudstilling i Davids Kirken, 2020
Udstilling ifm . Marias Bebudelse, Davids Kirken, 2021

Skønhed i hjemmet
I dag er Trine også indehaver af Årstidens Blomster i Helsinge . Hun fortæl-
ler, at navnet opstod, fordi kunderne ofte bad om at få leveret en buket af 
årstidens blomster . Det er også Trine fornemmelse, at hjemmet betyder 
meget mere for os i dag . Det er vigtigt, at vi finder skønhed i hjemmet . 
Måske fordi vi har været nødt til at tilbringe så meget tid der på grund af 
Corona Pandemien . 

Der har været en del efterspørgsel på kurser i blomsterbinding . Trine 
overvejer at tilbyde det i samarbejde med Kasper Juul . Jeg håber, at hun 
gør alvor af det!

SOMMER PÅ GARBOLUND  
MED ØKOLOGISK NATURVIN 

 
Kom forbi Garbolund Naturvin i sommerens løb. Slå 
dig ned i en solstråle, smag Garbolunds naturlige 
vine og nyd vores lækre frokostretter, is, kaffe, mv. 
Butik og vinhandel er åben; vin, delikatesser, smuk 
emalje og bøger. 
Oplev vinbaren, vinkælderen og vineriet.  
Tag familie og venner med på en gåtur ad Sommer-
fuglestien og nyd den fantastiske udsigt over land-
skabet fra toppen af vinmarkerne. 
 

Åbningstider se 
Garbolund.dk • Facebook.com/garbolundvin/ 

#garbolundnaturvin 
 
 
 

 
 
 
 
 

Helsingevej 7, 3200 Helsinge 

Blomsterkunst
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Februar:
Det er mange år siden, at der har været så man-
ge besøgende i Lystbådehavnen . I vinter lå der 
over 50 isbåde i havnen og glade isbåde ejere 
nød at de igen kunne sejle på en frossen Arresø . 
Det summede af aktivitet . For 3 år siden, var der 
2 dage hvor de kunne sejle, ellers skal vi tilbage 
til 2010 med flere dages hård frost . 

Havnen blev et stort tilløbsstykke især efter 
det blev tilladt at færdiges på isen . Skøjter og 
ishockey stave var fundet frem . Der blev af-
holdt picnic på isen . Solen skinnede og gav os 
næsten 14 dage næsten med sol hver dag .

 Marts:
I slutningen af marts måned afholdt Arresø 
Sejlklub en arbejdsdag . 14 personer deltog . 

Temperaturen var omkring 5 grader men hu-
møret og energien var stor . Denne gang var op-
gaverne bl .a .  at rydde vinterpladsen for unødig 
henlagte genstande . Hele 2 store trailere blev 
fyldt . Af andre opgaver kan nævnes reparation 
af tag på container, udjævning af grusvejene, 
beskæring af buske og græs på moler og vin-
terplads . 

April:
Det kolde vejr bevirkede at, det ikke var muligt 
at klargøre bådene i Påsken, hvor havnen el-
lers plejer at summe med glade bådejere, som 
istandsætter deres båd . Bundmalingen skal 
have minimum 10 grader for at blive påført .

Slut april lykkedes det alligevel at sætte 
17 både i vandet . Bådene ligger nu og vugger 

Liv i Lystbådehavnen og Arresø Sejlklub
smukt . Weekenden efter åbnede Arresø sejl-
klub sejlsæsonen officielt med standerhejsning 
på en fin, men lettere kølig solskinsdag . Det 
blev fejret på terrassen med frokost .

Maj:
Masterne bliver monteret på bådene og der 
er mere liv i havnen . Den første kapsejladser 
afholdes . Dejligt endelig at være på søen igen .

Ungdomsafdelingen:
Ungdomsafdelingen har været i gang i lang tid 
og har istandsat deres både . Bådparken er ud-
videt med en Hobie Cat (katamaran), som kan 
sejle en del hurtigere end de øvrige både . Vi kan 
takke et par proaktive  ungdomsmedlemmer 
som sørgede for at finde pengene til båden via 

et legat . Ungdomsafdelingens medlems antal 
stiger stødt .
  En weekend i august måned kommer Gilleleje 
Ungdomsafdeling til Arresø, hvor de 2 klubber 
skal sejle, hygge og udveksle erfaringer .

Arresø Sejlklub venter med spænding på, 
hvad kommunen beslutter hvad der skal ske 
med havnen . Både mht . lejekontrakt, udvidelse 
af havnen og ikke mindst bebyggelse, således 
at kajakkerne kan få et ordentligt klubhus .

Vi ser frem til 5 måneders sejlads på den 
smukke Arresø .
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BJØRNEHØJSKOLEN: ole går på pension
af Trine Bjerg

Den mangeårige leder af Bjørnehøjskole Ole Petersen har meddelt, at han 
går på pension ved udgangen af juni .

Det var en erfaren herre, der tiltrådte stillingen som skoleleder på 
Bjørnehøjskolen den 1 . august 2001 . Efter at have slået sine folder som 
leder i henholdsvis Frederikssund og Hundested, blev Ole fristet af stil-
lingsopslaget som skoleleder på Bjørnehøj . Ole greb chancen, søgte stil-
lingen og fik den . 

Der er nu gået næsten 20 år, med Ole i spidsen for Bjørnehøjskolen 
og skolen står stærkt, som en skole, hvor børnene både lærer, trives og 
dannes . I løbet af de 20 år har der ikke været stille på skoleområdet . Både 
kommune- og skolesammenlægning, lærerkonflikt, ny skolereform og 
flere arbejdstidsaftaler har været på menuen .

Et aktiv for lokalområdet
Ole har gennem sit virke som skoleleder været et aktiv for lokalområdet 
og har sørget for, at skolen også her har fået en stemme . Med sit jyske 
sind og rolige væsen har Ole sørget for at Bjørnehøjskolen altid har været 
og stadig er en tryg oase for både elever, forældre og medarbejdere . 
Trods vejr og vind har et trofast ”Godmorgen” været en fast ingrediens på 
parkeringspladsen, når eleverne og medarbejdere møder ind .

 

   

VI  ELSKER 
KVALITET

RØRMOSEVEJ 103  •  3200 HELSINGE MAN - TORS: 10:00 - 17:30  •  FRE: 10:00 - 18:00  •  LØR-SØN: 10:00 - 15:00

/PIBEMOLLEWWW.PIBEMOELLE.DK

Foruden alle vores fantastiske oste,  
har vi også et stort udvalg af vin,  
spiritus og spændende specialiteter.
Kig ind i butikken, hvor du kan  
smage og blive inspireret.

Bjørnen 
forlader 
sin hule
Ole Petersen, leder af Bjørnehøjskolen, 
går på pension

Videregiver en velfungerende skole
Det er ikke en hemmelighed at Ole glæder sig til at kunne bruge mere 
tid sammen med sin familie og ikke mindst sine børnebørn og mon ikke 
Ole kommer forbi og hilser på, når der er et barnebarn eller to, som skal 
hentes fra skole . Ole kan med god samvittighed give en velfungerende 
skole videre til sin efterfølger, som hvis alt går godt, kan starte efter 
sommerferien .

Vi tager afsked med Ole den 28 .06 .21 mellem kl . 14 .00 og 16 .00, hvor 
vi skåler ham ind i en ny tid i tilværelsen .

(Dimission 2006)

(Skolens fødslesdag 2010)
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De store flyverdragter er byttet ud med termotøj, 
som gør, at børnene i Bjørnegården har større 
bevægelsesfrihed . Det er fantastisk, at man nu 
kan klatre i træerne og løbe lidt hurtigere rundt 
på legepladsen . 

Farverne er så småt ved at bryde frem på Bjør-
negårdens legeplads, og børnene er nysgerrige 
på, hvad alt det nye i naturen er . Børnene bruger 
alle deres sanser ved at dufte, kigge og tale om 
farverne på græsset, blade og blomsterne . Vi op-
dager alle de små insekter, og sneglehusene er 
ikke længere tomme, men små slimede snegle 
har bosat sig i de små forskellige huse . De mange 
fugle har også fundet vej til Bjørnegården, og det 
er så spændende at følge med i, at rederne bliver 
bygget, og vi venter alle spændt på, om der kommer noget 
i rederne . 

Vinden i håret
Vi tager på tur i nærområdet og oplever også her et stort 
dyreliv . Her ses både egern, køer og såvel rovfugle, der prøver 
at fange spidsmus på markerne .

Vi har to el ladcykler, som vi glæder os til at bruge endnu 
mere her i foråret . Med en ladcykel kan vi komme helt til 
Arresø, vandværket osv .  Børnene elsker at have madpakken 
med i rygsække, mærke vinden i håret og få nogle fantastiske 
snakke om det, vi ser på vejen . Det er en dejlig årstid, og den 
er tiltrængt efter en lang mørk periode med kulde og corona…

BJØRNEGÅRDEN:  forår i Bjørnegården

af Bjørnegårdens Randi og Silche
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Ramløse | tlf. 20 65 51 39 | www.p-n.dk 

Hos Duemose kan vi varetage en bred vifte af  opgaver inden for 
adskillige fag. I vores daglige arbejde hjælper vi vores kunder i 
Nordsjælland med alt fra El, VVS, kloak, tømrer, murer og maler-
arbejde.

Vi har et stærkt team af  kompetente medarbejdere inden for alle 
vores arbejdsområder, hvilket sikrer en tilfredsstillende kvalitet, 
uanset hvilken opgave vi skal varetage. Gennem årene har vi udført 
arbejde for private, erhvervsdrivende og offentlige institutioner.

www.duemose.com

Eller ring til os på

DØGNSERVICE   70 20 14 16

Besøg os på

Duemose A/S • Nellerødvej 28 • 3200 Helsinge • Telefon 70 20 14 16 • CVR: 26705444 • info@duemose.com

 

Mindfulness-inspireret hundetræning 
i Annisse  

ved Nikolai Norup  Ð certiÞceret hundeinstrukt¿r og 
adfærdsbehandler. 

Max 6 deltagere pr. hold. 
8 lektioner (60 min.) for 1000 kr. 

Har din hund adfærdsproblemer som fx angst, aggression, alene-
hjemme-problemer osv., kan jeg også hjælpe med det. 

Se mere på:  www.denkompetentehund.dk 
EMAIL: denkompetentehund@gmail.com SMS: 31 21 82 26

ADFÆRDSBEHANDLING HUNDETRÆNING HUNDELUFTNING
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Træerne springer ud, blomsterne blomstrer og 
gårdspladsen på Pilegården er smukt klargjort 
til sæsonens udendørsliv . Det er vigtigt for 
vores lokale kunstmaler, Kasper Juul, at galleri 
og gårdsplads danner inspirerende og kreativ 
ramme . Kasper har heldigvis været i stand til at 
finde sin kunstneriske inspiration under Corona 
pandemien . Han finder nemlig altid sin inspira-
tion i naturen - i Arresø, i de store enge og ikke 
mindst i omgivelserne på Pilegården .

Der skal være noget for alle .  Et at Kaspers 
principper er, at der skal være noget for alle . 
Forskellige udstillere, kunst og prisklasser . Når 
Kasper finder en kunstner til at udstille på Pi-
legården, er det vigtigt, at kunstneren har et 
funderet stærkt udtryk og en relation til na-
turen og klimaet . Det spiller også ind, at der er 
et samspil med Kaspers egen kunst . Og så skal 
det kunstneriske udtryk vække Kaspers følelser . 
Kasper ønsker at gæster på Pilegården bliver 
beriget med den samme oplevelse . 

Kasper bliver jævnligt opsøgt af kunstnere, 
som gerne vil udstille sin kunst på Pilegården . 
Andre kunstnere finder han igennem sit store 
netværk, på udstillinger rundt i landet eller på 
Instagram og Facebook . Kristina Juulsgaards, 
som netop udstillede sin kunst her i foråret, 
mødte Kasper på en udstilling i Århus 

Klogere af krise og smukkere hjem
Vi bliver klogere gennem krisen, og vi fornem-
mer måske bedre, hvad som er vigtigt her i li-

Planer på Galleriet

vet . Folk har mere fokus på, hvordan hjemmet 
ser ud under pandemien . HC Andersen skrev ’at 
rejse er at leve’ . Et smukt hjem kan inspirere os 
til at danne en rejse . En flot buket blomster, en 
skulptur eller et maleri kan stimulere vores san-
ser til fordybelse . Hjemmets rammer skal give 
os noget . Det skal ikke kun være en tryg base . 
Alle har mulighed for at fornemme, opleve, føle 
og mærke fortæller Kasper .

Sanseindtryk stimulerer også demente
Kasper arbejder også med demens . Netop 

de forskellige sanseindtryk bruges som kog-
nitiv stimulans, og kan hjælpe demente med 
forbedre hukommelse, svækkede taleevner og 
ikke mindst give glæde fortæller Kasper . En af 
hans spændende planer er, at invitere grupper 
af udsatte på besøg, hvor deltagerne kan male, 

lytte til musik, hygge sig og sanse de smukke 
omgivelser . 

Sommerens og efterårets planer 
Kasper fortæller os energifyldt om forventnin-
gerne til sommerens og efterårets planer for 
galleriet . Du er velkommen forbi i weekenden 
hele sommeren . Der vil være både Kaspers 
malerier og andre udstillere . I modsætning til 
museer med blivende kunst, er kunst på galle-
rier som regel til salg . Men man behøver ikke at 
købe noget . Her er du velkommen til at opleve 
kunsten og omgivelserne . Ring først, hvis der 
ikke er averteret åbent .

Traditionelt har Kasper fire store udstillinger 
om året, og der kommer en stor til udstilling 
til september . Og vi kan glæde os til at opleve 
spændende kunstnere .

Efterårets udstillere
Morten Bøgh Andersen, multikunstner som 
indretter et utal af butikker, hoteller, private 
hjem, tegner skoler, bygger møbler og maler 
sine egne malerier, arbejder i ler og bygger 
skulpturer i jern . Over hele verden . https://
www .instagram .com/mortenboghandersen/

Kurt Due Petersen, skulpturer og en verden 
af træ, årets kunstner for kunst foreninger for 
Helsingør og omegn i 2018, fredbodesign .dk

Tyrkiske krukker . Altså flotte ler krukker, som 
traditionelt blev brugt til opbevaring af oliven 
eller dekoration . Og ikke mindst Kasper Juuls 
egen kunst Og måske mere 

MAARUM KULSVIERLAUG:  kulsvidning i den smukke grønne skov
af Finn Gaarskjær

Sidste år måtte vi – på grund af forsamlingsloftet i forbindelse med 
corona – aflyse den offentlige kulsvidning .

I år ophæves forsamlingsloftet den 21 . juni, men der vil stadig være 
restriktioner, hygiejneregler, afstandsregler og krav om coronapas i for-
bindelse med arrangementer . Det er alt sammen krav, som vi ikke vil 
kunne opfylde i forbindelse med det sædvanlige kulsvierarrangement, så 
vi har måttet tænke ud af boksen .

Lauget tænder som altid milerne
Vi kan ikke invitere til et arrangement med fælles grill, faste tidspunkter, 
musik og sang og vandreture i skoven, hvor man uvægerligt kommer til at 
gå tæt på hinanden . I stedet afvikler vi blot kulsvidningen, hvor man når 
som helst det passer ind i ens eget program kan komme forbi og besøge 
os . Lauget tænder som altid milerne fredag morgen og lader dem brænde 
til lørdag eftermiddag /aften . 

I hele den weekend vil den særlige duft af røgen fra tændte kulmiler 
brede sig i skoven ved Duemose .Kom og oplev det selv – og tag en 
souvenir med hjem .

Vi vil meget gerne have besøg i løbet af fredagen og lørdagen . Sidste 
år måtte vi jo aflyse det offentlige arrangement på grund af forsamlings-

loftet, men vi brændte en stor mile alligevel . Vi har derfor i år masser af 
trækul, så der god mulighed for at få en souvenir med hjem i form af 
en pose trækul . Milepladsen ligger stadig på Tagmosevej i skoven ved 
Duemosehus i Duemose – mellem Duemose Trinbræt og Kagerup (der er 
skilte, der viser vej til parkering og til pladsen) Vi ses fredag den 9 . juli  og 
lørdag den 10 . juli 2021 .

Læs også om Kulsvierne på deres hjemmeside: www .maarumkulsvier-
laug .dk eller på Facebook .

På gensyn
Kulsvierlauget

v/ Finn Gaarskjær

MAARUM KULSVIERLAUG

Fredag den 9. og lørdag den 10. juli

Maarum Kulsvierlaug kalder igen til oplevelser i naturen, og 
det foregår i den smukke grønne skov, på Kulsvierpladsen på 
Tagmosevej ved Duemose       

LOKALT: sommerplaner på galleriet
af Karin Hammerum, Annisse lokalråd
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De fleste ved allerede, at der ligger en lille skole 
ved Duemose trinbræt, for den har ligget der i 
52 år og mange af Mårum-Kagerups børn har 
igennem tiden haft deres skolegang her . Ind-
til for ca . 10 år siden var der klassetrin op til 
og med 7 . klasse, herefter blev skolen udvidet 
med et ekstra ’hold’, 8 . og 9 . klasse . Skolen 

har knopskudt i de fysiske rammer i takt med 
udvidelserne og i 19 år var skolen privilegeret 
med karismatiske Malene Falck som samlings-
punkt for alle skolens årgange . I efteråret 2019 
overtog Lasse Østergaard taktstokken efter 
Malene, som i samme forbindelse fik mulighed 
for at videreuddanne sig på Århus Musikkon-

servatorium indenfor rytmisk korledelse – et 
ønske som allerede nu kommer skolens elever 
til glæde og begejstring – altså ved siden af at 
være indskolingsklasselærer .

Livsduelighed, fællesskab, nærvær og 
nysgerrighed
Som knap så mange ved endnu, er skolen for 
tiden i gang med et udviklingsmæssigt tiger-
hop . Gribskov Lilleskole har for mange år siden 
truffet et valg om at vores skole skal være en 
lilleskole, hvor der er plads til at den enkel-
te elev kan udvikle sig med sine potentialer 
både fagligt, socialt og kreativt . I skolens profil 
fremover vil det være mere klart, at vi vægter 
fx kreative og praktiske lige så højt, som de 
traditionelt faglige fag . Vores værdimæssige 
’paraply’ for dette er kerneværdierne livsduelig-
hed, fællesskab, nærvær og nysgerrighed som 
omdrejningspunkt og fyrtårn for beslutninger . 
Vi stræber efter at genskabe ’lilleskolemagien’ i 
en skole for elever, der fx tiltrækkes mere af en 
’landbyskole’ med færre elever på klassetrin-
nene og tydelige forventninger til involvering 
og godt skoleliv .

Hvad sker der helt konkret de næste par år? 
Vi er i gang med at etablere skovskole sammen 

Den lille skole i skoven
GRIBSKOV SKOLE:  de lille skole i skoven

af Pernille Jellinggaard, formand for bestyrelsen

Vi vil ha’ livsduelighed, skovskole og høns i nyttehaverne!

med Tisvildevejen og Mårum-Kagerup Lokalråd 
og fundraisingprojektet er i fuld gang . Vi teg-
ner lige nu på et projekt, hvor vi får moderne 
fag- og samlingslokaler og endelig skal der 
etableres nyttehaver med dyrehold, så vi kan 
blive medforsynende til skolens nyetablerede 
udekøkken .

Åbent hus
Kom til åbent hus onsdag den 2 . juni kl . 17 .00! 
Her kan I møde lærere, forældre og elever til en 
uformel snak om lilleskoleliv og udskolingsele-
verne har lovet at bage lækre snacks i vores 
udendørs pizzaovn . 

Det er nødvendigt med tilmelding, som sker 
på SMS til skoleleder Lasse Østergaard på tlf . 
27292728 . 
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 3.  Jazzcafé 
Sognelængen i Ramløse kl 20:00

 6.  Gudstjenester 
Ramløse kl. 9:30 (JvB) 
Annisse kl. 11:00 (JvB) 
Mårum kl. 10:30 (PN)

12. Gospelworkshop 
Mårum kirke kl. 10:00

12. Dåbsgudstjenester 
Annisse kl. 10:00 (MP) 
Ramløse kl. 12:00 (MP) 

13. Gudstjenester 
Annisse kl. 11:00 (MP) 
Mårum kl. 10:30 (PN) 
Ramløse ingen

13. Gospelgudstjeneste i præstegårdshaven i 
Mårum kl. 13:00

16. Konfirmandindskrivning 
Kirkehuset i Annisse kl. 19:30

16. Generalforsamling i Annisse Lokalråd 
Annisse Forsamlingshus kl. 19:30

19. Teltopsætning til loppemarked 
Annisse Forsamlingshus kl. 8:00

19. Konfirmation 
Mårum kirke kl. 10:00 og 12:00

20. Gudstjenester 
Ramløse kl. 9:30 (MP) 
Annisse kl. 11:00 (MP) 
Mårum kl. 10:30 (PN)

23. Café Læselyst 
Præstegården i Mårum kl. 13:00

23. Sankt Hans bål 
Præstegårdsjorden i Mårum kl. 20:00

26. Konfirmation 
Mårum kirke kl. 10:00 og 12:00

27. Gudstjenester 
Annisse kl. 9:30 (JMP) 
Ramløse kl. 11:00 (MP) 
Mårum kl. 10:30 (PN)

27. Loppemarked 
Annisse Forsamlingshus kl. 10 -14

29. Læsekreds 
KIrkehuset i Annisse kl. 10:00

29. Menighedsrådsmøde 
Sognestuen i Mårum kl. 19:00

29.  Sommerkoncert med "Nordiske Lysglimt 
Ramløse kirke kl. 20:00

www.annisse.dk - www.maarum-kagerup.dk

 3.  Folkekøkken med pilgrimme 
Annisse Forsamlingshus  
Køb billetter via hjemmesiden  

 4.  Gudstjenester 
Ramløse kl. 9:30 (JvB) 
Mårum kl. 10:30 (PN) 
Annisse ingen

 6.  Deadline for Guiden 
Stof til: guiden@annisse.dk

11.  Gudstjenester 
Annisse kl. 11:00 (PN) 
Mårum kl. 9:00 (PN) 
Ramløse ingen

18. Gudstjenester 
Annisse kl. 9:30 (MP) 
Mårum kl. 10:30 (PN) 
Ramløse ingen

25. Gudstjenester 
Ramløse kl. 9:30 (MP) 
Mårum ingen 
Annisse ingen

27. Læsekreds 
KIrkehuset i Annisse kl. 10:00

27. Menighedsrådsmøde 
Sognestuen i Mårum kl. 19:00

28. Café Læselyst 
Sognestuen i Mårum kl. 13:00

JuliJuni

 1.  Gudstjenester 
Ramløse kl. 11:00 (MP) 
Mårum kl. 9:00 (MP) 

Annisse ingen

  8.  Gudstjenester 
Ramløse kl. 9:30 (MP) 
Annisse kl. 11:00 (MP) 
Mårum kl. 11:00 (Finn Edvardsen)

August

Kalender
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Vi mangler mere vild natur med plads til in-
sekter og dyr og fauna . I Mårum gør menig-
hedsrådet nu noget ved det . Fra 1 . maj i år er 
forpagtningen på præstegårdsjorden – centralt 
i Mårum – hjemtaget og bliver i stedet lagt ud 
som vild natur, hvor alle er velkomne .  

De ca . 30 .000 kvm . omkring præstegården 
vil ikke længere blive sprøjtet eller dyrket . I 
stedet er der plantet 6 x 400 meter faunastri-
ber med flerårige blomster og planter, som for 
alvor vil skyde op fra næste år . Projektet er en 
del af den landsdækkende konkurrence ”Dan-
marks vildeste kommune”, som Gribskov sam-
men med en række andre kommuner er gået 
ind i . Håbet er at bidrage til biodiversiteten og 
give beboerne i Mårum samt folk, der kommer 
forbi, en ekstra oplevelse og et samlingspunkt 
i landsbyen . 

”Vi er glade for, at jorden nu bliver endnu 
mere tilgængelig og brugbar for alle, der har 
lyst . Vi vil samtidig gerne opfordre alle til at 
hjælpe os med at passe på jorden og komme 
med gode ideer til brugen af arealet,” siger 
præst Pia Niebuhr . 

Mere vild og naturlig
Jorden er beplantet af Nordsjællands Landbo-
forening og med støtten fra Gribskov Kommu-

ne har det været særdeles billigt at få gjort den 
lille plet i verden, men den store plet i Mårum, 
mere vild og naturlig . Pia Niebuhr håber tiltaget 
vil blive bakket op af lokalsamfundet:

”Alle må gå her . Alle må bruge jorden . Også 
hundeluftere og andre, der har deres daglige 
gang, blot de samler op efter sig . Fra forhøjnin-
gen midt på marken er der en fantastisk udsigt 
til Gribskov, og vi har sat en gammel havestol 

i hegnet mellem jorden og præstegårdshaven . 
De lokale har allerede døbt den ”skriftestolen” 
– her er alle velkomne til at tage sig et hvil .”

Menighedsrådet i Mårum vil løbende vur-
dere brugen af præstegårdsjorden og transfor-
mationen til vild natur . På sigt kan man også 
forestille sig, at der kan afholdes forskellige ar-
rangementer på jorden – fx Sankt Hans Aften .  

MÅRUM KIRKE: vild natur i mårum

Med på den vilde blomstervognMed på den vilde blomstervogn

Lilly
Bjarne Michael

Frederiksborgvej 2, Helsinge

48 79 41 45
www.bedemand.nu

Annisse - Ramløse - Tibirke - Vejby

Michael Jensen
D I N  L O K A L E  B E D E M A N D

Helsinge
Bedemandsforretning

 Rundinsvej 4 / 3200 Helsinge  / tlf. 4456 3200
helsinge@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/helsinge

Renovere?
Din bolig kan gemme på 
nye muligheder. Med en 
boligkredit kan du udnytte 
din friværdi til at gøre dine 
renoveringsdrømme mulige.

Du vælger farven. Vi gør din 
finansiering enkel og fleksibel.

Tal boligkredit med os.

lørdag den 19 juni kl. 10.00 konfirmeres:
Mads Fleron Villebro
Astrid Rosalina Modest Stralendorff
Sander Ringgaard Gilholt
Mads Emil Naalsund Rathsach
Elvis Kligert Lubarski
Therese Aase Low Frederiksen
Kl . 12 .00 konfirmeres:
Lasse Larsen

Marinella Mai Brink Schrøder
Casper Alexander Pærregaard
Carl Hyldborg Lundstrøm
Asbjørn Robbert Larsen 
Karoline Traviata Ludwigsen

Lørdag den 26 juni kl. 11.00 konfirmeres:
Sylvester Thomas Vitus Palsgård-Rønne

Konfirmation i Mårum kirke

MÅRUM KIRKE: konfirmationer
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MÅRUM KIRKE: konfirmandindskrivning

Søndag den 27. juni kl. 10.30
Fjerde søndag efter Trinitatis

725 Det dufter lysegrønt af græs
392 Himlene herre fortælle din ære
192 Hil dig frelser og forsoner
557 Her vil ties her vil bies
328 Nu lyser løv i lunde

Søndag den 20. juni 2021 kl. 10.30
Tredje søndag efter Trinitatis (PN)

402 Den signede dag
891 Bagerst i haven
379 Der er en vej
367 Vi rækker vore hænder frem
26 Nærmere, Gud til dig

Søndag den 11. juli kl. 9.00
Sjette søndag efter trinitatis (PN)

813 Solen begynder at gløde
68 Se, hvilket menneske
369 Du som gir os liv og gør os glade
342 Se dig ud en sommerdag

 

Lørdag den 26. juni kl. 11.00 (PN)
Konfirmation

15 Op al den ting
Kære linedanser
De smukke unge mennesker
29 Spænd over os dit himmelsejl

Salmeservice!Salmeservice!

Søndag den 18. juli kl. 10.30
Syvende søndag efter trinitatis (PN)

743 Nu rinder solen op
Jeg lagde en kærne i jorden
888 Vi trækker streger og sætter skel
319 Vidunderligst af alt på jord
En yndig og frydefuld sommertid

 

Søndag den 6. juni kl. 10.30
Første søndag efter Trinitatis (PN)

750 Nu titte til hinanden
Hyldetræet står i blomst
561 Jeg kender et land vers 1 - 7
561 Jeg kender et land vers 8 - 13
29 Spænd over os dit himmelsejl

 

Søndag den 4. juli kl. 10.30
Femte søndag efter trinitatis (PN)

726 Gak ud min sjæl betragt med flid
298 Helligånden trindt på jord
330 Du som ud af intet skabte
336 Vor Gud han er så fast en borg
7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære

 

Lørdag den 19. juni kl. 10.00 og kl. 12.00
Konfirmation 

15 Op al den ting
Kære linedanser
De smukke unge mennesker
29 Spænd over os dit himmelsejl

 

Søndag den 1. august kl. 9.00
Niende søndag efter trinitatis (MP)
 
737 Jeg vil din pris udsjunge
Nu slår glæden
596 Kender du den livsens kilde
69 Du fødtes på jord

 

Konfirmandindskrivning for de børn der skal konfirmeres i Mårum kirke 
foråret 2021 finder sted den 15 . og 16 . juni . Indskrivningen er for alle børn 
der bor i Mårum Sogn, uafhængig af hvilken skole man går på og så er 
det for de børn, der går på Gribskov Skole og ønsker at blive konfirmeret 
enten i Mårum eller i deres egen bopælskirke .

For at få et bedre kendskab til hvert enkelt barn og familie og af-
stemme ønsker og forventninger, er indskrivningen igen i år ligesom en 
skole/hjem samtale af 20 minutters varighed for hver enkelt . Jeg skal 
derfor bede jer kontakte mig og aftale et tidspunkt I kan komme enten 
tirsdag den 15 . mellem kl . 16 .30 – 19 .00 eller onsdag den 16 . juni mellem 
kl . 9 .00-12 .00 eller kl . 16 .00-19 .30 . Samtalerne finder sted i Præstegår-
den Skovvej 13 i Mårum .

Kontakt mig på mail: pin@km .dk eller tlf . 24211770  .

Pilgrimsvandring
Første undervisningsdag er lørdag d . 21 . august for hele familien og er en 
Pilgrimsvandring fra Esrum til Mårum med start kl . 10 .00 . Det bliver en 

vandring for både konfirmander, søskende og forældre og en god måde, 
at lære hinanden at kende på . 

Vi mødes på parkeringspladsen ved Esrum Møllegaard kl . 10 .00 og går 
tilbage til Mårum . En tur på ca . 11 kilometer . Med på turen har vi guide 
Sus Drost som kan fortælle os en masse om, hvad vi ser på vores vej . 

Vi er i Mårum ved 13 tiden, hvor vi har en lille andagt i kirken og så går 
vi over i præstegården, hvor der er lidt at spise, badning og hygge . 

Af hensyn til bespisningen er det nødvendigt at melde sig til hos mig . 
Der er mødepligt for konfirmanderne .

Søndag den 8. august kl. 9.00
Tiende søndag efter trinitatis (Finn Edvardsen)
 
409 Som hønen klukker
303 Kom Gud Faders Ånd fuldgod
333 Almindelig er Kristi kirke
52 Du Herre Krist
10 Alt hvad som fuglevinger

 

MÅRUM KIRKE: salmeservice

for konfirmander der skal konfirmeres foråret 2022

Indskrivning
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Der bliver ingen stor Sankt Hans fest i Forsamlingshuset, men 
et bål skal vi da have, så vi indleder brugen af præstegårdsjor-
den med et bål onsdag den 23 . juni kl . 20 .00 .

Når vi har lagt det så tidligt, så er det for at børnefamilier 
også skal have en chance for at være med . 

Medbring madkurv
Man kan komme allerede fra kl . 18 .00 og det kunne være 
hyggeligt hvis man medbringer mad, drikkevarer eller kaffe og 
noget at sidde på .  Vi stiller også et par bålfade op, så man kan 
tage skumfiduser eller snobrødsdej med og riste . Husk også 
pinde til at sætte/sno det på .

Menighedsrådet sørger for et lille sanghæfte, hvis vi får lyst 
til at synge en midsommersang eller to .

Vi har jo desværre ikke et centralt sted i vores sogn, men vi 
håber, at jer der bor i Kagerup, Ejlstrup, Duemose og Nellerød 
har lyst til at tage turen til Mårum og være med . Vi vil så gerne 
se jer

Hygge og bål
Sankt Hans i Mårum

Siden 
sidst

Siden 
sidst

Vi har mistet i Mårum

18/4 Anne Helene Udsen    

Freya Amado Oreskov 
Døbt i Mårum kirke 
den 24 . april 2021

Mikkel Holmer Wiberg 
Døbt i Mårum kirke den 11 . april 2021

Lara Juliane Ramussen 
Døbt i Mårum kirke 
den 2 . maj 2021

Elvis Kligert Lubarski 
Døbt i Mårum kirke den 12 . maj 2021

Astrid Rosalina Modest Stralendorff 
Døbt i Mårum kirke den 30 . maj 2021

MÅRUM KIRKE: siden sidst
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Hvad skete der i 1974?
Er du ude og lede efter en erfaren ejendomsmægler, 

der kan sælge din bolig, er det værd at bemærke, hvad
der skete i 1974. Her blev place2live nemlig grundlagt. 

Og vi har haft åbent lige siden. Det betyder for dig, 
at vi ikke er en døgnfl ue, men en stærk og robust partner, 

som du kan regne med.

Ring til os for en god boligsnak
Tlf.: 4876 0100

Book en gratis
salgsvurdering
Tlf: 4876 0100

Vestergade 1 • 3200 Helsinge • Smidstrup Strandvej 57 • 3250 Gilleleje
Tlf. 4876 0100 • 3200@place2live.dk • place2live.dk

 

_______________________ REVISOR-PARTNER 

Tinghusevej 23, 3230 Græsted 

Telefon: 4926 6965 Telefax: 4926 6933  www.revipart.dk  mail: info@revipart.dk 

Vi er et  revisions- og rådgivningsfirma, der er placeret solidt i det 
lokale billede, som et anerkendt revisionsfirma.  
 
Som det lokale revisionsfirma drager vi i det daglige virke nytte af 
vor tætte kontakt med offentlige myndigheder, pengeinstitutter, 
advokater og andre af vore kunders daglige samarbejdspartnere til 
gavn for vore kunder. 

Vi udfører: 

 Bogføring 
 Lønadministration 
 Årsregnskaber 
 Selvangivelser 
 Revision  
 Budgetter 

Få et uforpligtende tilbud  

Anpartsselskabet
Glarmesteren i Helsinge
Smedevej 10
3200 Helsinge
email: glarmester@gih.dk

Så er du på den sikre side når det gælder:

· Udskiftning af termoruder
· Energi termoruder

· Forsikringsskader

· Butiksruder
· Døre & Vinduer i
 træ, alu eller træ/alu

· Glas-gør-det-selv
· Spejle & glas-hylder

· Og meget andet…….
· Bruseniche glas

ANNISSE KIRKE: præstens side

Er andre mennesker dybest set gode eller 
onde? Vil de mig det godt, og kan jeg stole på 
dem? Det er der delte meninger om, men det er 
jo ret vigtigt, hvordan man ser på den slags, for 
vi giver jo vores grundlæggende ideer videre til 
vores børn - mere eller mindre direkte .

Jeg tror på det gode i mennesket, og jeg er 
blevet yderligere bekræftet af en bog af den 
hollandske historiker Rutger Bregman: "Det 
gode menneske" (Peoples Press, 2021) .

Han argumenterer for, at mennesker i almin-
delighed er gode! Hvis vi ikke er karakterafvi-
gere eller står i en specielt presset situation, vil 
mennesker som hovedregel opfører sig ordent-
ligt over for hinanden . Vi hjælper umiddelbart 
et andet menneske i nød, vi bliver oprørte over 
uretfærdigheder og vi tager store hensyn til 
hinanden i en almindelig dagligdag . 

Vi kan faktisk ikke rigtigt holde ud at være 
tæt på mennesker, der lider, og vi har svært 
ved at lade være med at hjælpe, hvis nogen 
har brug det .

Mennesket er bedre end sit rygte!
Men hvad nu, hvis vi bliver pressede? Hvis 

dagligdagen rystes af katastrofer, og vi selv og 
vore nærmeste er truede? Ja, så opfører men-
nesker sig faktisk også forbløffende ordentligt 
og gør rigtigt meget for at hjælpe hinanden 
igennem .

Det er nok mere overraskende, for den her-
skende filosofi har i mange år været, at vi dy-
best set er nogle meget egoistiske væsener .

Fernisterorien
Den mest udbredte forestilling om mennesket 
er, at vi nedenunder et tyndt lag fernis af kultur 
netop er nogle egoistiske væsener, der er parate 
til at droppe alle hensyn og al ordentlighed, 
hvis det gælder!

Det hænger måske på den lange bane sam-
men med den kristne syndsforestilling, men 
det er i hvert forstærket kraftigt af de seneste 
århundredes udvikling - ikke mindst Darwins 
teori om arternes oprindelse, der jo bygger på 
forestillingen om "The survival of the fittest" . 

Den stærkeste overlever - eller med andre 
ord: Livet er dybest set en kamp!

Også Freuds psykoanalytiske forståelse af 
mennesket bygger på netop den tanke, at det 
er kulturen, der holder alle de farlige og hen-
synsløse kræfter indeni os i ave! Inderst inde er 
vi styret af de mest primitive drifter .

Det gode menneske
Her er det så, at en række nyere undersøgelse 
har sandsynliggjort, at mennesket grundlæg-
gende er - og gennem historien altid har væ-
ret - mere tilbøjelig til at samarbejde end at 
bekriges, mere indstillede på at hjælpe end at 
foragte og mere optagede af andres ve og vel, 
end man normalt antager .

Jeg anfører et par eksempler:
I starten af anden verdenskrig, da tyskerne 

havde erobret Frankrig, begyndte det lang-
varige bombardement af de engelske byer - 
"Blitzen" . 

Før den for alvor gik i gang, var en af de 
engelske lederes og militærfolks største be-
kymringer, hvordan befolkningen ville reagere . 
Man frygtede kaos, plyndringer, tyverier og re-
gulære kampe mellem desperate indbyggere! 

Det gik lige modsat! Ordentligheden og soli-
dariteten var overvældende . Selv folk, der lige 
havde mistet alt, trådte til og hjalp vildt frem-
mede mennesker . Under blitzen var der langt 
mindre kirminalitet i de engelske storbyer end 
i fredelige tider .

Det samme skete i Tyskland, da de fik bom-
berne mangefold igen nogle år senere - og i 
Vietnam i 60'erne og begyndelsen af 70'erne . 
Man hjælper hinanden midt i kaos .

Øjenvidneberetninger fra terrorangrebet på 
World Trade Center i 2001 fortæller samme 
historie . Det var ikke "lad-mig-komme-ned-
først"-mentaliteten, der  var fremherskende . 
Man hjalp hinanden . Man gjorde plads for 
brandfolk og assisterede så godt man kunne, 
og det har helt sikkert kostet mange livet!

Da orkanen Katrina ramte New Orleans i 
2005 og skabte en kæmpe oversvømmelse, 
var der mange beretninger om kampe og 
plyndringer . De har efterfølgende vist sig at 
være meget stærkt overdrevne .  Det fandt 
praktisk talt ikke sted .

Det var igen den gensidige hjælp og solidari-
tet, der var det gennemgående træk .

Mennesket er således bedre end sit rygte, 
men det ændrer jo ikke ved, at ondskaben fin-
des og har foldet sig ud på frygteligste vis gen-
nem tiderne . Så vi er altså også onde?

Det onde menneske
Vi er sikkert alle sammen egoistiske og os selv 
nærmest i den forstand, at hvis vi er ved at 
drukne, vil vi selv op først! 

Vi kan også være onde, men det er faktisk no-
get, der kræver øvelse og tilvænning . Hvis man 
ellers ikke er karaktérafviger, så er det svært og 
tidskrævende at fremelske ondskab . Det har 
f .eks . vist sig overraskende svært for generaler 
og andre befalingsmænd at få soldater til rent 
faktisk at sigte og skyde på fremmede men-
nesker, selv om det er en farlig fjende .

Man skal opøves i ondskab, man skal træne, 
man skal hjernevaskes - og man skal først og 
fremmest helst kunne placere ansvaret hos 
nogle andre .

Grundfortælling
Rutger Bregmans opfattelse kan diskuteres og 
er også blevet det! Man kan have forskellige 
meninger om, hvor godt eller ondt mennesket 
er, og hvad der ligger dybest i vores natur . Det 
sidste ord er næppe sagt i den diskussion .

Men det er under alle omstændigheder 
en god bog, som kan anbefales, og først og 
fremmest kalder den på en afgørelse . Hvilken 
grundfortælling vil du leve på, og ikke mindst 
hvillken grundfortælling giver du videre til dine 
børn?

At det gælder om at kæmpe for sig selv og 
sine nærmeste og - som en anden alfa-abehan 
- få flest mulig bananer .

Eller at andre mennesker er værd at kæmpe 
for, at de har meget at gi', og at de også er der 
for dig, når det gælder?

Tja, det må man jo afgøre med sig selv . . .

Bedre end sit rygte...
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Folkemusikalsk improvisationsmusik for klarinet 
og harmonika, med inspiration fra roots, jazz 
og tango . 

De to musikere har samarbejdet i over 10 år, 
bl .a . i et turnéteater, og deres kompositioner har 
et stemningsfuldt, næsten filmisk præg .

Marika Thinggaard: saxofon og klarinet
Niels Ørts Ottosen: harmonika og klaver

Vores københavnske "hus-kor" er tilbage for 4 . gang og for 2 . gang i 
Ramløse . Kirkesanger Sten og de 10 andre sangere vil sammen med 
dirigent Jens Sparrevohn Rønn byde på mere skøn kormusik fra især 
den romantiske periode . Ikke mindst den engelske og nordiske . Der kan 
høres kendte danske sommersange selvom vi på det tidspunkt er i klar 
sensommer på vej mod efteråret . 

Derfor byder programmet også på mere melankolske toner fra nor-
diske komponister som Heise, Grieg og Stenhammar m .fl . Vox Nobis 
har længe haft et særligt fint forhold til engelske Edward Elgar og hans 

Nordisk, klassisk musik har et stærkt udtryk og er kendetegnende for 
vores nabolande . Musikken minder os om de bjergtagende højder i Norge, 
de dybe svenske skove, den stolte finske mentalitet og det islandske 
gåpåmod . Den solistuddannede duo formidler musik fra de mest kendte 
komponister i de nordiske lande, fra Grieg over Gade til Sibelius . Flere 
af stykkerne vil vække genklang hos de fleste, men der er også ukendte 
perler som f .eks August Windings romantiske lille værk,Aftenstemning .

Værker for både klaver og orkester er taget under kærlig behandling og 
præsenteres i eksklusive arrangementer for guitar og fløjte . Ved denne 
koncert vil duoens smittende charme og medrivende sceneoptræden 
lede publikum ind i den nordiske klangverdens temperamenter og åbner 
nye døre for forståelsen af den fælles nordiske kulturarv .

Maggie's Haggis (S) spiller nye arrangementer af folkemusik i den keltiske 
og nordiske folketone, og der er også svipture til Bulgarien og Indien . De 
talentfulde musikere er uddannet fra folkemusiklinjen på konservatoriet 
i Malmö, og blander de traditionelle melodier med egne kompositioner .  

Maggie's Haggis består af: Michael Nyberg (cittern, dobro) Jonas Maciulis 
(nyckelharpa) og Troels Vanghøj (fløjte, uilleann pipes)

Tirsdag den 29. juni 
Ramløse kl 20.00  

Nordiske 
Lysglimt

Duoen består af Linnéa Villén på fløjte og Allan Sjølin på guitar - begge 
uddannet fra solistklassen på Det kgl . danske Musikkonservatorium og 
med en lang række udgivelser og koncerter bag sig .

Maggie's Haggis 
Onsdag den 11. august 
Annisse kl 20.00  

Onsdag den 25. august 
Ramløse kl 20.00  Vox Nobis

umådeligt smukke kor-klange . Derfor vil både han og den stilmæssige 
kollega Hubert Parry udgøre en del af koncerten . 

Det er samtidig en chance for at høre værker af begge de to britiske 
komponister der sjældent opføres i Danmark . Velkommen på en sensom-
meraften i august til koncert med vores venner i Vox Nobis . Fri entre . 
Ramløse Kirke, onsdag 25 .august kl . 20

Tirsdag den 31. august 
Annisse kl 20.00  

Stemningsfulde kompositioner

ANNISSE KIRKE: sommerkoncerter
af Niels Ørts Ottosen

Nu genåbner spillestederne i Danmark, og det gælder også de traditionsrige sommerkoncerter i 
Gribskov kommunes kirker, hvor alle er velkomne. Det er et væld af forskellige oplevelser, fra vir-
tuose solokoncerter til større ensembler med et bredt udbud af genrer fra klassisk, over folkemusik 
og jazz. Det bedste er, at det er helt gratis. Find mere information på www.kirkemusikgribskov.dk 
eller find foldere og plakater i kirkerne fra medio juni. Husk fortsat coronapas og mundbind.
Herunder kan du læse om koncerterne i vore kirker i Ramløse og Annisse. 

nordisk og keltisk inspireret... 
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ANNISSE KIRKE: konfirmander 2021

Fra venstre: Mikkel Ancker, William 
Enevoldsen Biedermann, Ellen Claësson 
Schultz og Oliver Schnieber Bækgaard

Lørdag den 8. maj
Øverst fra venstre: Emilie Wøldike Jensen, Caroline Sandorff, Stella Marie Damgaard Nielsen ogNana Rosenmejer Mærsk Olesen
Nederst fra venstre: Isabella Ørum, Kajsa Ingerid Kromann Sams, Kasandra Hansbøl og Lærke Birkkjær Christensen

Annissekonfirmander 2021

Torsdag den 13. maj kl. 12
Øverst fra venstre: William Schultz Mortensen, Martin Romsøe Almroth-Andersson, Maja Manley Kristiansen, Smilla Harborg Höfelsauer 
og Matilde Sørup Pedersen 
Nederst fra venstre: Lærke Emilie Stricker Krogh, Signe Søndergaard Nissen, Lærke Sandberg Nyeng og Clara Cecilie Klarskov Sommer

Torsdag den 13. maj kl. 14
Øverst fra venstre: Mikkel Stougaard Madsen,  Victor Viggo Nørring Mortensen, Malou Backer Chrillesen og Monica Due Gudmandsen
Nederst fra venstre: Nina Alberte Lydike, Ida Sjørup og Gabriella Nielsen

Lørdag den 1. maj
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O.J.VVS ApS

Oliefyrsservice

v/Ove Jørgensen
Østergade 83 - 3200 Helsinge

Tlf. 22 94 78 12 - mail@ojvvs.dk

www.ojvvs.dk

l Alt i VVS-installationer

l Pille- og brændefyrsanlæg

l Solvarme og varmepumper

l Gas og fjernvarme-installationer

Aut. VVS-installatør

SLMM Denmark www.mls.dk

MLS
Mobile Medical Technology

Medical AS

aktiv i hele Norden og i lokal samfundet

• Undergulve
• Tæpper
• Vinyl
• Kokos
• Linoleum
• Parket 
• Kork

Udfører alle former 
for gulvbelægning

Holmevej 14, 3200 Helsinge
www.ja-gulve.dk
40 79 30 50

J.A. GULVE
Jan Weirum Andersen

guidenguiden
ANNISSE | MÅRUM

Tegn en annonce i

Det er effektivt, det er billigt - og du støtter lokalsamfundet

ANNISSE KIRKE: menighedsrådenes side
a Ebbe Torpegaard, Dan Nielsen og Jennifer Linnemann

Som reglerne er nu kan vi være op imod 56 i 
Annisse kirke og 66 i Ramløse til gudstjeneste . 
Når der skal synges, er der stadig lidt skærpede 
krav, men vi kan dog alligevel være 28 i Annisse 
og 33 i Ramløse .

Gud og konfirmanderne har sagt ja til hin-
anden i begge kirker igen i år, om end forårets 
konfirmationer er blevet afholdt på en lidt al-
ternativ vis, fordi restriktionerne blev lempet 
meget tæt på konfirmationsdagene . Nogle har 
derfor haft mange gæster, mens andre har haft 
ganske få og planlagt en fest senere . Den grad-
vise genåbning af samfundet gjorde således, at 
vilkårene endte med at blive lidt forskellige for 
den enkelte konfirmand . 

Det ændrede dog heldigvis ikke glæden hos 
de unge og mængden af smil hos de stolte 
tilhørende . Det er og bliver en stor dag . Den 
11 . september bliver endnu en stor dag i vores 

kirker for på denne dato vil alle de, som valgte 
at udskyde konfirmationen, skulle til alters . 
Selvom det har været lidt af et puslespil at få 
tingene til at gå op, ja, så er det hele jo forløbet 
så ganske fint .

Der er ikke meget at berette om fra menig-
hedsrådet i øvrigt, siden alt jo har været lukket 
ned, men til gengæld tyder alt dog på, at lyset 
ligger badet i solskin for enden af tunnelen . Alle 
de aktiviteter, som vi har måttet undvære i ef-
terhånden lang tid, vil forhåbentlig snart kunne 
blive genoptaget . I skrivende stund er hvad, 
hvordan og hvornår imidlertid ikke på plads, så 
man må følge med på kirkens hjemmeside og 
eller på kirkens facebook-side . 

Var der mon nogen, der så den smukke 
påske-andagt fra Ramløse på landsdækkende 
fjernsyn? Man kan da ikke undgå at blive en 
kende stolt . Sikke en præstation af alle ind-

Hurra hurra og amen...

Nu kan vi endelig være flere i kirken igen og vi kan tilmed synge, 
hvis vi ikke er for mange og ellers holder afstand

blandede og musikken… hold nu op, hvor var 
det indtagende . 

Den sidste andagt, som blev udsendt på 
Bededag, var lavet i Mårum med Pia Niebuhr 
og musikerne derfra . Det er også en meget 
fin andagt, og vi er rigtig glade for, at Mårum 
kirke nu er med i projektet . På sigt skulle nogle 
flere sogne gerne inddrages, så vi kan udsende 
andagter jævnligt uden at blive fuldstændigt 
ruinerede . De må i hvert fald være grønne af 
misundelse i de andre sogne . 

Når dette blad udkommer, skulle der gerne 
ligge endnu en andagt fra Annisse kirke på Net-
tet . Har man ikke set de tidligere andagter, så 
kan det nås endnu på et link via kirkens hjem-
meside eller på facebook-siden . God fornøjelse .
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Vi har mistet i Annisse
14/4 Hilbert Winther-Hinge
17/4 Vibeke Anne Olsen
22/4 Torsten Henning Mousing
  7/5 Lissie Maren Rasmússen
 14/5 Jens Ole Jensen    

 17/4 Merete Emilie Klem Andersen

Vi har mistet i RamløseFind ud af, hvad din bolig er værd
med danbolig.
Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Helsinge & Tisvildeleje på tlf. 48711060/48701045 og få
en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk

Charlotte Hilbert
Daglig Leder, Indehaver

danbolig Helsinge
Mobil: 6179 8988

Kendskab til
lokalområdet
giver en tryg
bolighandel.

Så vælg danbolig Helsinge & Tisvildeleje
Kontakt os for en gratis salgsvurdering på 48711060/48701045

eller besøg danbolig.dk

Siden 
sidst

ANNISSE KIRKE: siden sidst

Astrid Kolbe Jeppesen
døbt i Annisse kirke den 17 . april 2021

Gabriella Nielsen
døbt i Annisse kirke den 17 . april 2021

Kasandra Hansbøl
døbt i Annisse kirke den 17 . april 2021

Lærke Birkkjær Christensen
døbt i Annisse kirke den 17 . april 2021

Malene Starcke Thorsen og Mikael Hansen
viet i Ramløse kirke den 22 . maj 2021
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Der er formentlig rigtigt mange konfirmander, der skal undervises samtidig 
i det kommende år, og vi er derfor "benhårde", når det gælder, hvem der 
skal undervises hvor. Men man kan stadig selv vælge konfirmationsdag og 
konfirmationskirke...

Konfirmationer 
Det er tid til at skrive sig op til næste års konfir-
mationer, som falder på Bededag den 13 . maj, 
lørdag den 14 . maj, lørdag den 21 . maj og Kr . 
himmelfartsdag den 26 . maj . 

Der er indskrivning den 15 . juni i Annisse og 
den 16 . juni i Ramløse efter nedenstående plan!

Opdeling af konfirmandhold!
Vi har nogle udfordringer i år, fordi konfirman-
derne kommer fra de fire 8 .-klasser på Bjørne-
højskolen, som alle sammen får fri samtidig til 
konfirmandforberedelse . Det betyder, at der er 
rigtigt mange konfirmander, der skal undervi-
ses på samme tid .

En halv snes stykker kommer fra Mårum og 
bliver undervist i Mårum af Pia Niebuhr, men 

resten fordeles mellem vores to præster - 
Jeanne von Benzon og Michael Porsager .

Alle, der bor i Ramløse sogn - inkl . Skærød! 
- skal undervises af Michael Porsager i Sog-
nelængen i Ramløse . Indskrivningen foregår i 
Ramløse Sognelænge tirsdag den 15 . juni kl . 
19 .30

Alle, der bor i Annisse sogn, skal undervises 
af Jeanne von Benzon i Kirkehuset i Annisse . 
og indskrivningen foregår i Kirkehuset i Annisse 
onsdag den 16 . juni kl . 19 .30 .

Bemærk, at man altså ikke selv kan vælge, 
hvem man helst vil gå til præst hos eller gå til 
præst sammen med!

De, der hverken bor i Ramløse eller i Annisse, 
men skal gå til undervisning her, kan blive ind-

skrevet begge dage, men vil blive fordelt på 
holdene, så de bliver ca . lige store!

Hvis der tilmeldes overvældende mange 
konfirmander, er det muligt, at der oprettes 
et tredje hold, som undervises på skolen af en 
konfirmandlærer .

Vi får se!

Transport 
Man må selv finde frem til Kirkehuset i An-
nisse og Sognelængen i Ramløse . Der er pas-
sende busforbindelser og cykelstier! Det kan 
blive et problem at nå fra Sognelængen til 
Bjørnehøjskolen efter endt morgenundervsing . 
Vi arrangerer derfor bustransport i nødvendigt 
omfang . . .

FENDT-HANSEN aps
Nordsjælland:
Møllebakken 2
3200 Helsinge

www.fendt-hansen.dk
lfh@fendt-hansen.dk

Kører over hele Gribskov Kommune 

48 39 40 77
DØGNVAGT

Græsted Hovedgade 24 A, 3230 Græsted
www.byensbedemand.dk

Dennis Tobiasen Suzan T. Jensen

Medlem af brancheforeningen

Byens Bedemand

ANNISSE KIRKE: konfirmationer og konfirmandindskrivning

af Jeanne von Benzon og Michael Porsager

og konfirmandindskrivning
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&Salme 
prædikenservice

ANNISSE KIRKE: salme- og prædikenservice

Michael Porsager (MP)
Jeanne Gamél von Benzon (JvB)

Søndag den 30. maj
Trinitatis søndag
Annisse kl . 9 .30 (MP)
Ramløse kl . 11 .00 (MP)

 725 Det dufter lysegrønt af græs
 807 Den lange lyse sommernat
 411 Hyggelig, rolig
  Når egene knoppes 
  
Prædikentekst: Joh. 3,1-15
Den jødiske rådsherre Nicodemus, kommer til 
Jesus, der siger: ”Tror I ikke, når jeg har talt til 
jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg 
taler til jer om det himmelske?”

Søndag den 8. august
10. søndag efter trinitatis
Ramløse kl . 9 .30 (MP)
Annisse kl . 11 .00 (MP)

 865 Se ud og se Guds under
 833 Der flammer en ild
 50 Under dine vingers skygge
 46 Sorrig og glæde 
  
Prædikentekst: Luk. 19,41-48
Jesus begræder Jerusalem og forudsiger dens 

sørgelige skæbne . På tempelpladsen driver han de 

handlende ud: ”Mit hus skal være et bedehus, men 

I har gjort det til en røverkule . . .”    

Søndag den 1. august
9. søndag efter trinitatis
(Mårum kl . 9 .00 (MP))
Ramløse kl . 11 .00 (MP)

 737 Jeg vil din pris udsjunge
  Nu slår glæden
 596 Kender du den livsens kilde
 69 Du fødtes på jord

Prædikentekst: Luk. 16,1-19
 . . .om den utro godsforvalter, der bebrejdes for 
at ødsle sin Herres ejendom bort . Han lokker sin 
Herres skyldnere til at indgå i et svindelnum-
mer, og han roses derfor . . .!
 

Søndag den 20. juni
3. søndag efter trinitatis
Ramløse kl . 9 .30 (MP)
Annisse kl . 11 .00 (MP)

 10 Alt hvad som fuglevinger fik
 835 Gå gennem byens lange lige gader
 722 Nu blomstertiden kommer 
  To gyldne sommerfugle

Prædikentekst: Luk. 15,1-10
Jesus fortæller om, hvordan der bliver større 
glæde i himlen over en synder, der omvender 

sig end over 99 retfærdige, der ikke har brug for 

omvendelse . . .

 

Søndag den 6. juni
1. søndag efter trinitatis
Ramløse kl . 9 .30 (JvB)
Annisse kl . 11 .00 (JvB)

 725 Det dufter lysegrønt af græs 
 292 Kærligheds og sandheds ånd 
 365 Guds kærlighed ej grænse ved 
 494 Kærlighed fra Gud

Prædikentekst: Luk. 16,19-31
Historien om den fattige Lazarus, der må nøjes 
med at dele den rige mands rester sammen 
med hundene, men som ophøjes i himlen til 
stor forargelse for den rige . . . 

Søndag den 27. juni
4. søndag efter trinitatis
Annisse kl . 9 .30 (MP)
Ramløse kl . 11 .00 (MP)

 753 Gud, du som lyset og dagen
 833 Der flammer en ild
 31 Til himlene rækker
  Hver gang en sommer igen 
  
Prædikentekst: Luk. 6,36-42
 . . .om og at undlade at dømme andre, ”for det 
mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med .” Og 
Jesus spørger, hvorfor vi altid ser splinten i vor 
brors øje . . .?
 

Søndag den 13. juni
2. søndag efter trinitatis
Fællesgudstjeneste
Annisse kl . 11 .00 (MP)

 748 Nu vågne alle Guds fugle små
 658 Når jeg er træt og trist
 6 Dig være mildeste Gud Fader 
 807 Den lange lyse sommerdag

Prædikentekst: Luk. 14,16-24
Lignelsen om alle de  undskyldninger, som rige 
og pæne folk giver for ikke at komme med til 
fest . I stedet indbydes alle de fattige, vanføre, 
lamme og blinde, så huset fyldes . . .
 

Søndag den 4. juli
5. søndag efter trinitatis
Ramløse 9 .30 (JvB) - kort andagt
(Vejby kl . 10 .30 (JvB))

 318 Stiftet Guds søn har på jorden
 299 Ånd over ånder
 147 Der sad en fisker så tankefuld
 361 Din rigssag, Jesus, være skal 
  
Prædikentekst: Luk. 5,1-11
 . . .om Jesus, der underviser fra Peters båd og 
bagefter beder ham ro ud og kaste garn ud til 
fangst . Og de fanger en enorm mængde fisk 
og han ender med at forlade alt og følge Jesus .
 

Søndag den 25. juli
8. søndag efter trinitatis
Ramløse kl . 9 .30 (MP)
Annisse kl . 11 .00 (MP)

 724 Gak ud, min sjæl, betragt
  Fyldt med blomster blusser
 411 Hyggelig, rolig
  Den lange lyse sommerdag 
  
Prædikentekst: Matt 7,15-21
Man skal tage sig i agt for de falske profeter, 
der kommer i fåreklæder, men er glubske 
ulve . . .”ikke enhver, der siger Herre, Herre! til mig 
skal komme ind i Himmerige . . .”
 

Søndag den 11. juli
6. søndag efter trinitatis
(Mårum kl . 9 .00 (Pia Niebuhr))
Annisse kl . 11 .00 (Pia Niebuhr)

 Salmerne til denne søndag vælges senere

  
 
Prædikentekst: Matt. 5,20-26
Jesus indskærper, at retfærdigheden skal over-
gå farisæernes og de skriftkloges, og at man 
skal stå til regnskab for hvert et ondt eller ned-
ladende ord, man bruger . .
 

Søndag den 18. juli
7. søndag efter trinitatis
Annisse kl . 9 .30 (JvB) - kort andagt
(Tibirke kl . 10 .30 (JvB))

 752 Morgenstund har guld i mund
 835 Gå gennem byens lange lige gader
  Zakæus var nok blevet mobbet
 471 O, glædelig dag 
  
Prædikentekst: Luk. 19,1-10
 . . .om Zakæus - tolderen, der var lille af vækst 
og derfor måtte krybe op i et træ for at se Jesus . 
Men Jesus vælger at spise hos netop ham, som 
alle andre foragter . . .
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KAJAKKLUBBEN:  sæsonstart
af Camilla Holm Falk

Det er april . Solen brager igennem de smukke, slanke birketræer i “Bir-
kelunden” på Ramløse Havn, hvor kajakklubben nu har holdt til siden 
2015 - dengang kajakfolket gik fra at være en lille afdeling i Sejlklubben 
til at etablere en selvstændig klub og siden melde sig ind under Ramløse 
Idrætsforenings brede, favnende vinger .

Fire grønne containere er placeret side om side mellem birketræerne, 
og de huser kajakklubbens 18 klubkajakker, der flittigt benyttes af klub-
bens knap 90 medlemmer . Ligeledes huser containerne godt 30 private 
kajakker, der alle har lejet sig ind på en plads i “kajakhotellet” .

Et klubhus savnes
Efter i en periode at anvende en alt for lille, brugt campingvogn som 
midlertidigt klubhus på havnen, har et gammelt partytelt de senere år 

udgjort de spartanske rammer for den del af kajak-klublivet, der ikke 
foregår i kajakkerne på vandet . I det gamle telt er ophængt et badefor-
hæng, der let flagrende deler opholdsrum fra omklædningsrum . 

Det dejligt varme bad, der sukkes efter, når kajakkerne rammer land 
efter en rotur, kan roerne vælge at fantasere om, eller de kan nyde det i 
Ramløsehallen - 1 km fra havnen . . .Hvilken luksus det ville være at have 
et klubhus med badefaciliteter…!

Standerhejsning
Den årlige standerhejsning og teltrejsning i midten af april åbner kajak-
klubbens sommer-rosæsonen . Her rejses det gamle telt ved fælles hjælp . 

Et par “nyfødte” flydebroer bliver hentet til havnen fra vandsiden, og så 
er klubbens faciliteter ellers klar til sommeren… .

Ællingerne
Få dage efter at teltet er rejst, afholdes informationsmøde for klubbens 
“ællinger” - årets begynderhold . Mødet foregår i år på en noget kølig 
aprilaften i “Birkelunden” . Hvor dejligt at sponsorer har hjulpet med borde 
og bænke foran det interimistiske klubhus! 

Kajakklubben byder velkommen til de 10 kommende roere, der er 
blevet plads til på holdet, med info om kursus, kajakudstyr og klubben 
generelt . Gamle roere kigger med fra sidelinjen . Men også andre interes-
serede er dukket op og lytter med . 

Aftenen afsluttes med underholdende demonstrationer af de red-
ninger i havnen, som er en vigtig del af det pensum, der skal bestås til 
“ællingeeksamen” i slutningen af juni .

Det gamle partytelt giver også lidt læ på årets første klubaften i maj . 
Her er grillen tændt og bålet brænder lystigt . Men det er pivkoldt, og der 
tales om, hvor dejligt det ville være at have et klubhus at opholde sig 
i . Kajakklubben venter i skrivende stund spændt på tilbagemelding fra 
lokalpolitikerne - Kan der mon snart igangsættes etablering af klubhus…?

Og endelig er der begynderhold start . På en fantastisk dag i maj, med 
24 graders varme og lidt skumle skyer, skal “ællingerne” endelig søsættes 
i Ramløse Havn . Fordeling af kajakker - blå, grønne, gule og røde, pagajer 
i flere længder og svømmeveste til alle vægtklasser . Forventningsfulde 
og lidt ængstelige ansigter . Mon nogen vælter i havnen?

Arrangementer i udsigt
Med “ællingerne” ankomst til Ramløse Havn, to faste aftener om ugen, 
er kajaksæsonen endelig skudt ordentligt i gang . Nu venter de årlige 
klubarrangementer forude: “Arresø LIVE”, “Arresø Rundt”, “Mørketur til 
Sonnerup” og Ikke mindst deltagelsen i “Stafet for Livet” - Igen i år del-
tager kajakkerne naturligvis i den gode sags tjeneste med holdet “Kajak 
for livet” . Der opsættes lejr på havnen og roes dag og nat - Det bliver da 
helt fantastisk . . . 

Vi ses på havnen - Arresoekajakklub .dk eller facebook . 

Drømmen om et klubhus

De nye "Ællinger" er i gang, 
og vi håber meget på, at vi 
snart kommer nærmere et 
rigtigt klubhus
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LOKALT: Stafet for Livet

13 .00  Åbnings ceremoni
 Formand Ruth Nielsen, byder velkommen
 Brevduerne slippes løs og stafetten 
 skydes i gang 
 Hilsen fra Vedbækgarden
 Streamers på Facebook

13 .15  Fighterrunde
 Billeder og videoklip fra besøg hos Fighterne
 Streamers på Facebook                                                            

13 .00 – 23 .00  Stafetten ude på holdene 
 De forskellige hold besøges af styregruppen, hvor 
 der bliver lavet facebook opslag . 
 Holdene sender billeder/små videoer ind til sta-
 fetten, som vises på facebook .   

13 .30  "Det åbne hold” 
 Guidet gåtur via den Blå kløversti  Ramløse hallen 
–   Ramløse Bakker - Ramløse Havn – Ramløse hallen 
 ruten er 5 km

Program for ”Stafet for Livet - Gribskov” 2021
Lørdag 12. juni

 16 .00  Guidet gåtur via den Blå kløversti .

20 .00  Guidet gåtur via den Blå kløversti

22 .30 – 22 .50  Lys ceremonien 
 Der er tændt lys i papirsposerne 
 Lystale ved Michael Porsager sognepræst ved 
 Ramløse/Annisse kirker
 Underholdning ved Niels Ørts Ottosen organist 
 ved Ramløse/Annisse kirker
 Sendes live på Facebook
 
22 .50 – 23 .00  Afslutnings ceremoni .
 Tak for i år – på gensyn 2022
 Sendes Live på Facebook
 

Hvordan gør man så lige det, så alle får en god 
oplevelse?

Styregruppen vil godt vise ”flaget” efter 
vi måtte aflyse Stafet For Livet sidste år . Vi 
ønsker at skabe en stafet her i Gribskov iht . 
gældende restriktioner . Der er stadig brug for, 
at sætte fokus på kræftsagen også i en corona 
tid - give håb og støtte til kræftramte og de-
res pårørende og samle penge ind til Kræftens 
Bekæmpelses vigtige arbejde med forskning, 
oplysning og patientstøtte .

 Den anderledes måde at holde stafetten 
på, har været udfordrende at planlægge for os 
frivillige . Der har været brug for andre kompe-
tencer, at skulle løfte opgaverne på en anden 
måde, end vi er vant til .

Vi har, skulle tænke i nye baner og kommu-
nikerer på nye måder, holde styr på restriktio-
ner/forsamlingsloft . Vi har heller ikke haft den 
tekniske viden ift . streaming, så vi har valgt at 
holde det ”low key” og optager på vores tele-
foner i stedet for et stort set-up .

En del af et fællesskab
Hovedfokus er, at hvert hold/deltager/Fighter, 
skal have en oplevelse af at være en del af et 
fællesskab .Vi har planlagt at holde fast i hove-
delementerne i Stafet For Livet – Holdstafet-
ten – Fighterrunde - Åbnings ceremoni – Lys 

ceremoni – Afslutnings ceremonien – men 
bare ude på holdene .

På den måde bliver der mange små stafetter 
rundt i Gribskov kommune – disse stafetter vil 
vi markerer med et Stafetbanner, så vi synlig-
gøre holdene i nærområderne .

Online - hvad mener vi med det?
Det bliver Stafet For Livets facebook, som bliver 
”stafetpladsen” i år og ikke som vi kender ved 
Ramløse hallen . 

For at bevare gnisten af fællesskab og sam-
menhold besøger vi holdene/deltagerne, hvor 
de er og lægger billeder/små videoer op på 
facebook, så de forskellige hold kan følge hin-
anden . 

Ligeledes planlægger vi, at besøge de til-
meldte Fighter i ugen op til stafetten, hvor 
vi får en snak med dem, tager et billede eller 
video, samt udleverer en goodiebox med lidt 
lækkerier, som de kan hygge sig med . Disse 
besøg lægges også op på facebook og kommer 
til at erstatte Fighterrunden, som vi kender .

Åbnings ceremoni, Lys ceremoni og Afslut-
nings ceremoni vil være i samme format som 
vi kender, med uden deltager . Disse streamers 
iht . programmet, således man ude på holdene 
kan føle et fællesskab - at være sammen men 
bare hver for sig .

Meld jer til som hold eller deltager
Det kan stadig nås at melde hold til, samt del-
tager på holdene, så hank op i naboer fra vejen, 
familie, kollegaer eller måske fodboldholdet 
og lav jeres eget hold .Det koster 100,- kr . for 
voksne og 50,- kr . for børn og unge under 18 år 
at deltage og i betaler, når i melder jer på vores 
hjemmeside .

Hvis du ikke har mulighed for at oprette 
hold, så meld dig på ”Det Åbne hold”, som er 
stafettens eget hold og har udgangspunkt ved 
Ramløse hallen – hvor vi går ad kløver stierne . 
Man kan også bare gå hvor man nu er . I for-
bindelse med ”Det åbne hold” har styregrup-
pen også information/base, så hvis man først 
ønsker, at tilmelde sig på selve dagen er der 
mulighed for dette .

Meld dig som Fighter
Det kan stadig nås at melde sig som Fighter, 
som er stafettens æresgæster . Det er gratis, 
så gå ind på vores hjemmeside og tilmeld dig .

Køb en lyspose
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i Stafet 
For Livet kan du købe en lyspose og på den 
måde støtte stafetten . En lyspose koster 50,- 
kr . og kan købes på vores hjemmeside . Her kan 
du skrive en hilsen til en du har mistet eller en 

Stafet 
For 
Livet
Lørdag den 12. juni kl. 13.00 til kl. 23.00 - afholdes som en online begivenhed 
p.g.a corona.Vi skal være sammen – men bare hver for sig

person, som du vil give din støtte til . Styregrup-
pen sørger så for, at skrive hilsen på lyspose, 
som tændes om aften til lys ceremonien . Husk 
at følg os på vores hjemmeside www .stafet-
forlivet .dk/stafet/gribskov og facebook  www .
facebook .com/stafetforlivetgribskov

Kajakklubben er et hold, der ror hele dagen

Lystændingsceremonien 
foregår i år ved 

præstegården
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AIF-formand
Børge Olsen  tlf . 53 61 30 93
Badminton
Kristian Stuhr tlf . 30 65 00 05
Fodbold
Søren Larsen tlf . 48 79 55 08
Gymnastik
Lene Marholt tlf . 40 40 99 82
Basketball
Adrian Mikkelsen tlf . 40 40 99 82
AIFs venner
Jesper Gorm tlf . 40 30 20 18
Bjørnehøjhallen
Thorsmosevej 18 tlf . 48 79 15 11
Klubhuset   
Hejeltevej 2B tlf . 48 28 66 01

www .annisse .dk
guiden@annisse .dk

Redaktionen
Bent Lynge  tlf . 40 58 87 07
Tine Bagger-Sørensen tlf . 40 88 33 60
Lene Marholt tlf . 40 40 99 82
Michael Porsager tlf . 22 34 20 02
Claus Bagger-Sørensen tlf . 40 73 55 71 
Lotte Torpegaard tlf . 72 49 78 03
Jette Palmkvist tlf . 40 42 72 80
Pia Niebuhr tlf . 24 21 17 70
Gitte Christiansen  tlf . 60 48 50 88

Helsingevej 8
www .annisseforsamlingshus .dk
mail@annisseforsamlingshus .dk
Formand
Inge Lykke tlf . 48 79 52 63
Udlejning
Birgitte Kjems tlf . 22 32 83 28
udlejer@annisseforsamlingshus .dk
Fællesspisning
Lone Wibe tlf . 23 34 06 49
Inge Lis Petersern tlf . 48 28 69 50

Guiden

Spejderhytten, Lyngen 55
Kontakt: Kamilla Thomsen tlf . 36 70 69 31 
annisse@spejderne .dk

Spejderne i Annisse

Præstevej 80, 3200 Helsinge
www .ramloese-annisse-kirker .dk
Kirkekontoret tlf . 48 71 35 24
annisse .sogn@km .dk
Præster
Michael Porsager  tlf . 22 34 20 02
porsager@email .dk
Jeanne Gamel von Benzon    tlf . 24 91 79 70
jgvb@km .dk
Menighedsrådsformand
Ebbe Torpegaard tlf . 42 23 15 00
Graver
Lone Uth Hansen               tlf . 20 49 11 30
annissekirke@mail .dk

Annisse Kirke

Thorsmosevej 18 tlf . 72 49 78 03
bjoernehoejskolen @gribskov .dk
www .bjoernehoej .dk
Skoleleder 
Ole Petersen  tlf . 72 49 78 04
Skolebestyrelsesformand
Pernille Lydike tlf . 51 18 01 68
plydike@gmail .com
Fritidsordningen
Blok A tlf . 72 49 85 05
”Hulen” tlf . 72 49 89 29

Bjørnehøjskolen

www .annisse .dk
Formand
Jette Haugaard tlf . 61 42 32 71

Annisse Lokalråd

lokalraadmaarumkagerup@gmail .com
www .maarum-kagerup .dk
Formand
Marie Nielsen                    tlf . 51 94 51 36 

MårumKagerup Lokalråd

Formand
Leif Andersen                            tlf 20 20 19 43

Mårum Idrætsforening

Naturbørnehuset i Annisse
Helsingevej 4, Annisse tlf . 48 28 60 35
Leder: Pernille Hossy tlf . 72 49 93 60

Bjørnegården
Thorsmosevej 21, Annisse tlf . 72 49 85 20
Leder: Marianne Brodthagen

Dagplejen i Annisse
Kontaktperson Dorthe, tlf 51 55 54 51

Gribskov Naturbørnehave
Tinghusevej 17, Mårum tlf 48 79 54 89
Leder: 

Sognepræst
Pia Niebuhr  tlf . 24 21 17 70 
pin@km .dk
Kordegn 
Ditte Roeder tlf . 23 44 28 18
dihr@km .dk
Graver
Lene Hansen tlf . 48 79 19 85
maarumkirke@gmail .com
Menighedsrådsformand
Gitte Christiansen tlf . 60 48 50 88
Kirkeværge
Knud Petersen tlf .   22 41 40 18

Mårum Kirke

Børneinstitutioner

Annisse Idrætsforening Annisse Forsamlingshus

ANNISSE IDRÆTSFORENING: gymnastik
af Lene Marholt

Gribskov Lilleskole
Ny Mårumvej 302                   tlf: 48 79 53 43 
3200 Helsinge
gs@gribskovlilleskole .dk
gribskov .skoleporten .dk
Skoleleder 
Lasse Østergaard
la@gribskovlilleskole .dk
Bestyrelsesformand 
Pernille Jellinggaard                 tlf: 20 27 41 24
kontakt@mereliv .dk

Hessemosevej 9, Mårum, 3230 Græsted
www .maarumforsamlingshus .dk
maarumforsamlingshus@live .dk
Formand og udlejning
Susanna Van Overeem  tlf . 28 89 53 28

Mårum Forsamlingshus

I gymnastik afdelingen har vi siden primo april 
haft 2 udendørshold for voksne . Et for mænd 
om onsdagen og et for m/k om torsdagen . 
Indtil nu har det været i meget forskelligt vejr - 
sne, regn og sol - men bedst af alt er det er vi 
er sammen og får grinet og lavet noget motion .

Vi har på Bjørnehøj skolen gode muligheder 
for at gå i læ og under overdække når vejret 

ikke lige er med os, så det har ikke været nød-
vendigt at aflyse endnu . Begge hold fortsætter 
til slutningen af juni . 

Du kan stadig være med
Har du lyst til at være med de sidste gange 
så mød endelig op på skolen (foran hallen) . 
Det er kl .19-20 både onsdage og torsdage og 

det koster kun 25 kroner pr gang . (Betales med 
Mobilepay når man kommer) . Kom omklædt .

For børnene fik vi endelig mulighed for at gå 
indendørs pr .3/5 . Vi oprettede 2 hold - Puslinge 
for de 3-5 årige og Sommerspring for de 6-14 
årige . Sommerspring blev hurtigt fyldt op med 
det tilladte antal, men der er stadig få plad-
ser på Puslinge . Hvis dit barn kunne tænke sig 
at være med, så gå ind på vores hjemmeside 
www .annisse-gymnastik .dk og udfyld tilmel-
dingsblanketten under “tilmelding til sommer-
hold” . Dette er vigtigt for at vi kan overholde de 
gældende corona restriktioner . Det har været 
rigtig dejligt at se mange af jer igen og tak fordi 
I som altid bakker op om vores lille forening .

Ikke mindst en trækvogn
Der skal også lyde en stor tak til Helsinge 
Brugsforening, Kvickly Helsinge for at vi fik del 
i sponsor puljen . Vi har for disse penge indkøbt 
vægtstænger og ikke mindst en trækvogn . Den 
er guld værd når vi er udendørs . Så er det meget 
nemmere at tage vores redskaber med rundt .

For den kommende sæson 2021/22 håber vi 
på næsten normale tilstande, og det betyder 
opstart primo september . Hold øje med vores 
hjemmeside og vores Facebook Annisse Gym-
nastik, hvor vi nok skal skrive mere om de kom-
mende hold og tilmelding til disse .

Vi håber at I alle får en rigtig dejlig sommer .
På gymnastik afdelingens vegne

Lene Marholt
Formand

Sommerhold
"Vi er sammen og får grinet og lavet noget motion"



En personlig afsked

Samtale afholdes 
gerne i Deres hjem

Ring venligst for aftale 
Telefon 48 79 55 00

Bedemand Bytoft Helsinge
Telefon 48 79 55 00 

Kirkegade 16 • 3200 Helsinge
www.bedemand-bytoft.dk

Anders Bytoft

 

 

 

Shape House A/S 

 Islevdalvej 90A 

  2610 Rødovre 

Åbningstider 

Man – Fre 10 – 17 

Lørdag 10 - 14          41 50 00 55 - shapehouse.dk 

Velkommen i 800m2  
butik 

 Skarpe priser 

 Professionel betjening 

      Leveret & Monteret 

Pinusparken 12 • 3200 HelsingeLindevej 3 • 3200 Helsinge

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 Tlf. 29720093www.klarskovpolering.dk

 
v/ Kasper Klarskov

KLARSKOV POLERING

 

- Vinduespudsning
- Vask af solceller
- Rens af tagrender
- Vask af facader


