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n  Der er 
indtil fle-
re tilbud 
til folk, 
der vil 
spille pe-

tanque i Grib-
skov Kommune.
n Aktive Gilleleje 
Seniorer er ligesom 
Ældre Sagens tilbud 
hovedsageligt for det 
ældre segment.
n Gribskov Petanque, 
som tidligere hed 3230 
Petanque, holder til i 
Græsted.
n I Helsinge kan in-
teresserede kontakte 
Helsinge Petanque.
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TID OG STED
Torsdag
09.30-11.30: P-Pladsen, Femgårdsvej, Vejby: Stavgang. 
Arr.: Trongårdsklubben.
09.00: P-Pladsen ved Enghavehus: Stavgang. Arr:  Ældre 
Sagen, Helsinge.
10.00-12.00: Frivilligcenter, Græsted Syd: Styrk din krop-
gymnastik. 17.00-19.00: Lænken. 
12.30-15.00: Helsinge Aktivitets Center, Parkvænget 20B: 
Akvarelmaling. Arr.: Trongårdsklubben.
13.00-17.00: Trongården, Vejby: Billard. Arr.: Tron-
gårdsklubben.
13.30-15.30: Skovsminde omsorgscenter, Græsted: Aleris 
Omsorg, åbent hus.
14.00-16.00: Frivilligcenter Helsinge: Røde Kors Nørkle-
gruppe, 17.00-19.00: Lektiecafé for to-sprogede børn. 
19.00: Vejby Kirke: Kirkekoret og Ellen Lorentzen sørger en 
god vekslen mellem korsang og fællessang.
19.30: Gilleleje: Spejderhuset Gilborg. Sangaften, kaffe, 
kage og en evangelisk randbemærkning.
20.00: Gribskov Kultursal: Tilbagetog fra Moskva med Kurt 
Ravn og Birthe Neumann.
20.00: Tisvilde Bio: Coco Chanel og Igor Stravinsky.

Fredag
09.00-14.00: Frivilligcenter, Græsted Syd: Kunstgruppe.
09.30-11.30: Datastuen, Kulturhuset, Skolegade 43: EDB. 
Arr.: Trongårdsklubben.
10.00-12.00: Helsinge Aktivitets Center, Parkvænget 20B: 
Banko.
13.00-1700: Kulturhuset, Helsinge, lille sal: Helsinge Røgfri 
Bridgeklub.
14.30: Cafe Appetit, Helsingegården: Forårets sidste banko. 
Arr.: Helsinge Pensionistforening.
14.30: Græsted, seniorkredsen: Pakkeauktion. Medbring 
festlig gave.
15.00: Informationscentret, Gadekæret, Helsinge: Ibiz-cen-
ter bus med IT løsninger (Arr.: Gribskov Erhvervsforening).
19.30-21.00: Spejderhuset Gilborg, Gilleleje: Åbent hus hos 
KFUM-spejderne.
20.00: Tisvilde Bio: Coco Chanel og Igor Stravinsky.
22.30-02.00:Helsinge FrivilligCenter, Møllestien: Nattera-
vnene.

Udstillinger
09.00-12.30: Sognelængen, Ramløse: Ginny Page.
12.00-16.00: Frivilligcenter, Møllestien: E.F. Falbe Hansen 
udstiller. Fredag 9.00-12.00. 
10.00-18.00: GeoArt, Krystalmuseum og kunsthus. Frede-
riksværkvej 160. Lukket mandag.
11.00-16.00: Fyrhistorisk Museum, Nakkehovedfyr. Åbent 
kun søndag.
11.00-16.00: Esrum Vandmølle: Vand på kongens mølle. 
Vandmiljø i Frederiksborg Amt. Kornet og brødets historie. 
11.00-16.00: Esrum Kloster: Cistercienserne på Esrum Klo-
ster. Crux. Korsets kulturhistorie og kunstværker af Peter 
Bonde, Doris Bloom, Ursula Reuter Christiansen m.fl. 
11.00-17.00: Munkeruphus, Munkerup Strandvej 78, Dron-
ningmølle: Sølv, skulptur og malede stoffer. Tusta Werfring 
og Søren Georg Jensen. Åben fredag, lørdag og søndag.
11.00-18.00: Galleri X2, Østergade 2, Gilleleje: Åbent fre-
dag, lørdag og søndag.
12.00-17.00: Tegners Museum, Villingerød.
13.00-20.00: Pyramidesalen, Vesterbrogade 56, Gilleleje: 
»Folk og Får« v. Kunstneren Agnete Kofod Petersen, male-
rier og metaltrådsfugle. Fredag 10.00-16.00 og lørdag 10.00-
14.00. 
10.00-18.00: Helsinge Bibliotek, Skolegade 43: Billedskolen 
for voksne, »Høst og vintertoner«. Fredag 14.00-18.00 og 
lørdag 10.00-14.00. 
Udsigten, Blistrup: Jytte Pedersen, malerier.
Frivilligcenter, Græsted Syd: Ruth Hviid, malerier og Bent 
Foerlev, akvareller og tegninger. 
Tisvilde Bistro: Forårsudstilling med lokal talentfuld ung-
dom.

RETTELSE: Mandag skrev Frederiksborg Amts Avis, at 
Skovsmindes Venner torsdag holder stiftende generalfor-
samling. Det er fejlagtigt, da generalforsamlingen fandt 
sted sidste uge. Der sker med andre ord ikke noget på 
torsdag.

Fejl om generalforsamling

GILLELEJE: Så indbydes 
der igen til en af de tradi-
tionsrige sangaftener i 
spejderhuset »Gilborg« på 
Kornmodsvej i Gilleleje. 
Efter »Den danske sang er 
en ung blond pige« er der 
»ønskekoncert«, hvor det 
gælder om at komme først 
med et nyt nummer, når de 
sidste toner klinger ud fra 
den forrige sang.

Efter cirka 20 sange, er 
det tid at hvile stemmerne, 
og så er der kaffebord med 

lagkage og andre lække-
rier, inden der tages fat på 
de sidste 10-15 sange. Ved 
klaveret sidder Gilleleje 
kirkes organist Arne Beck-
Larsen.

Aftenen slutter med en 
evangelisk randbemærk-
ning ved sognepræst Leif 
Holmstrøm. Der er gratis 
adgang, og nye deltagere 
er meget velkomne - arran-
gementet er i dag den 22. 
april klokken 19.30. 

Sangaften i Gilborg

GRIBSKOV: Helsinge 
brugsforening holder denne 
torsdag generalforsamling. 
Det sker på baggrund af 
2009-overskud på 3,2 mio. 
kr. før skat. »Det bedste 
resultat siden 2005, men 
stadig lavt i forhold til en 
omsætning på 251 mio. kr. 
før moms«, oplyser brugs-
foreningen. 

Egenkapitalen er steget 

fra ca. 20 mio. kr. til 23 mio.
kr. og med en tilsvarende 
stigning af forrentningen 
af  samme fra 6,6 til 11,9 
procent.

- Vi er kommet gennem 
året langt bedre end for-
ventet. Det er, situationen 
taget i betragtning, meget 
tilfredsstillende, står der i 
årsberetningen. 

Bedste resultat 
siden 2005

GILLELEJE: Optikeren på Gilleleje Stationsvej var tirs-
dag aften udsat for forsøg på indbrud, da en tyv forsøgte at 
bryde et vindue op. Vedkommende blev imidlertid opdaget 
og stak derefter af fra stedet. Han er af vidner blevet be-
skrevet som en dansk mand med mørkt hår og overskæg.  

Indbrudsforsøget fandt sted kort efter klokken 21.

Tyv blev opdaget og stak af

Mandag tog Ældre 
Sagen i Gille-
leje hul på en ny 
petanque-sæson. 
Frederiksborg 
Amts Avis var med 
for at teste, om de 
aktive pensionister 
er til at spille op 
med.

Af Klaus Ulrik Mortensen

GILLELEJE: Der er de 
gængse forårstegn, som alle 
kender: Påskeliljerne, der 
springer frem fra skovbun-
den, isbutikkerne, der pil-
ler vinterskodderne ned og 
ikke mindst solen, der smi-
ler fra en kold, men skyfri 
himmel.

Men kigger man grundigt 
efter, kan man være heldig 
at finde nogle af de mere 
subtile, hemmelige tegn på, 
at det er på tide at smide de 
vamsede støvler på loftet. 
Et favorabelt sted at lede 
er på grusbanen ved rens-
ningsanlægget i Gilleleje. 
Her jagter vinteren igen-
nem mænd i korte bukser 
læderbolde i projektørlysets 
skær, men når bulderbas-
serne atter får græs under 
fødderne, overtages banen 
af et ganske andet segment: 
pensionisterne.

Det er ganske vist stadig 
koldt, så koldt, at hovedpar-
ten af de cirka 25 fremmød-
te petanquespillere er krav-
let i havehandskerne, mens 
mange også betjener sig af 

pandebånd og ørevarmere 
på denne første trænings-
samling efter vinterpau-
sen. Men i horisonten lurer 
solen, og som formiddag bli-
ver til middag, varmes gru-
set langsomt op til glæde for 
de legesyge medlemmer af 
Ældre Sagen.

Petanque er populært 
blandt Gribskovs pensioni-
ster, og er man ikke medlem 
af Ældre Sagen, kan man 
i Gilleleje også træne med 
Aktive Gilleleje Seniorer.

- Det vigtigste er samvæ-
ret, og ikke så meget, hvem 
der vinder og taber, forkla-
rer Johan Mortensen, der 
med sine 91 år er blandt de 
ældste på holdet.

Råber mere i bowling
Lodtrækningen, der altid 
finder sted inden træning, 
og som har til formål at 
fordele pensionisterne, så 
det ikke altid er de samme, 
der ender med at spille mod 
hinanden, faldt sådan ud, 
at jeg med Lola Christensen 
på holdet skal dyste mod 
Johan Mortensen og Elin 
Jensen.

Godt nok er jeg med mine 
29 år en del yngre end mod-
standerne, men da jeg så 
godt som ingen erfaring 
med spillet har, og Lola 
samtidig kun har spillet et 
enkelt år, frygter jeg for ud-
faldet af kampen, da vi efter 
to spil er bagud 0-4. I pe-
tanque spiller man, indtil et 
af holdende opnår 13 point. 
Lola, der lige straks fylder 
71 år, er dog fortrøstnings-
fuld. Tidligere har hun sam-
men med sin mand bowlet i 
Allerød, men da der blev for 

langt at køre, skiftede de til 
et mindre sæt kugler.

- Bowling og petanque er 
faktisk lige sjovt. Begge ste-
der handler det om at kaste 
med en kugle. Men måske 
råber man lidt mere i bow-
ling, griner hun.

Men som vi med en stribe 
gode kast kommer ind i 
kampen, spreder stemnin-
gen sig, ligesom der på de 
andre baner flittigt bliver 
grinet, bandet, hygget og 
kommenteret.

Gymnastikkræfter
Holdets i alt 30 spillere ledes 
af Niels Ehlers på 74, der 
selv har svunget kuglerne 
»i en halv snes år«. Til trods 

for at der er næsten 30 år 
mellem de yngste og ældste 
medlemmer, er niveaufor-
skellen ikke så stor, at det 
gør noget, og frygten for at 
falde igennem skal ifølge 
Niels Ehlers heller ikke af-
holde andre interesserede i 
at melde sig på grusbanen.

At pensionisterne er til at 
tale med, kan også aflæses 
i det bemærkelsesværdige 
comeback, Lola og jeg er i 
færd med at gøre. Fra at 
være bagud 0-4 fører vi nu 
9-5. Da jeg kaster grisen 
ud til endnu et spil, kan jeg 
heller ikke lade være med 
at drille Johan og Elin med, 
om de overhovedet mener, 
at de kan kaste så langt.

- Ja, vi går også til gymna-
stik, replicerer Elin Jensen 
vakst og triller en kugle, der 
lægger sig helt op ad grisen, 
efter at jeg tre gange forin-
den forgæves har forsøgt 
samme kunststykke.

Det er den 68-årige kvinde 
i de blomstrede havehand-
skers tredje sæson.

- Det er hyggeligt med 
samværet, og vi siger altid 
pænt goddag til hinanden, 
fortæller hun, inden hun af 
makkeren Johan atter bli-
ver bedt om at træde i ak-
tion.

- Det er en for dig - trille-
eksperten, opmuntrer han, 
og det lykkes hende da også 
at trille kuglen præcis der-
hen, hvor den skal ligge.

Men trilleekspert eller ej, 
så må de garvede kræfter 
denne smukke forårsdag se 
sig slået af en ung purk og 
en pensioneret bowlingspil-
ler med cifre så klare som 
13-6.

Ældre Sagen træner hver 
mandag 10-12. Det koster 
100 kroner pr. sæson at spil-
le med, mens kontingentet 
til Ældre Sagen lyder på 115 
kroner halvårligt.

Johan Mortensen fra Gilleleje er med sine 91 år blandt de ældste aktive i petanqueklubben. Ligesom de 
andre spiller han mest for det sociale samværs skyld.  Foto: Klaus Ulrik Mortensen

Forår på 
grus

Om det hedder bowling eller petanque betyder ikke så meget for 
Lola Christensen. Bare der er kugler involveret.

Debat

I Frederiksborg Amts-
avis onsdag d. 21. april 
har Venstres gruppe i 
Børneudvalget et indlæg 
om skolelukninger og den 
nye skole i Helsinge. Et 
budskab, som jeg hilser 
velkommen. Gribskov 
Lærerkreds er enig i, at 
der ikke skal lukkes sko-
ler i Gribskov Kommune, 
hverken nu eller på sigt. 
Lad os nu se resultaterne 
af de tre skolesammen-
lægninger, der har fundet 
sted over de sidste fem år.

Samtidig er vi enige om, 
at det er en stor politisk 
udfordring at sætte et 
nyt skolebyggeri og kom-

munens økonomiske si-
tuation i tale og forklare 
det over for ansatte og 
borgere i kommunen. Når 
dette er sagt, skal det 
også pointeres, at Gribs-
kov Lærerkreds anerken-
der og støtter op om den 
politiske beslutning om at 
bygge en ny og fælles sko-
le i Helsinge. Det er et ar-
bejde, som lærerkredsen 
ser positivt på og fortsat 
bidrager konstruktivt til.

En ny skole i Helsinge 
skal være en enhedsskole 
med årgangsdeling og et 
sammenhængende forløb 
startende med børneha-
veklassen og med klas-
sens fællesskab som det 
bærende organisatoriske 
princip for undervisnin-

gen. Klasselærerfunktio-
nen er vigtig. Den sikrer 
i hele skoleforløbet det 
forpligtende fællesskab i 
elevernes sociale og fag-
lige liv samt koordination 
af undervisningen.

I det hele taget skal fol-
keskolerne i Gribskov 
Kommune bidrage op-
timalt til fundamentet 
for det danske samfund. 
Det er i folkeskolen, at 
eleverne skal indgå i un-
dervisningsforløb på et 
kulturelt og demokratisk 
grundlag, der danner 
dem til at kunne leve i dét 
demokratiske og forplig-
tende fællesskab, som vi 
kender som det danske.  

Det er sådan en skole, vi 
skal bygge i Helsinge! 

Det er også en skole, 
der kan tilbyde eleverne 
det bedste af det bedste. 
Et resursegrundlag, der 
f.eks. giver mulighed for 
mange resursetimer og 
deletimer for bedre at 
kunne tage hånd om såvel 
de svageste som de stær-
keste elever - rummelig-
heden. Det skal også være 
en skole, der har resurser 
til at sende lærerne på 
nødvendig efteruddan-
nelse.

»Helsinge by« fortjener 
at få én fælles skole.

Allan Nielsen
Gribskov Kommune

Kredsformand
Tjørnevej 2A

Græsted

Ingen skoler skal lukkes

ANNISSE: Annisse hånd-
bold-pigerne vandt denne 
weekend guld ved Sjæl-
landsmesterskaberne.

Pigerne var blevet num-
mer 1 i rækken og skulle 
derfor lørdag spille to kam-
pe. Første kamp mod Tårn-

by blev vundet 15-13.
I næste kamp mod Rødov-

re hev Annisse-pigerne en 
sejr hjem på 13-11. Dermed 
var finalen på plads.

Søndag d.18. mødte An-
nisse  Såby Hvalsø og vandt 
her med 16-11. 

Annisse-piger vandt 
guld ved SM

Gribskov genop-
tager samarbejdet 
med Græsted-Gil-
leleje Kommunes 
gamle venskabsby 
- svenske Osby.

GRIBSKOV: Der er flere 
ligheder mellem Gribskov 
og svenske Osbys kommu-
ner. Begge er beriget med 
en smuk natur og et rigt 
kultur- og foreningsliv.

Det mener i al fald borg-
mester Jan Ferdinandsen 
(K) og socialdemokraten 
Ulla Dræbye, som i presse-
meddelelse skriver om glæ-
den ved, at Gribskov atter 
har genoptaget samarbej-
det med Osby. Eller måske 
»optaget« er det rette ord, 
for det var jo egentlig den 
gamle Græsted-Gilleleje 
Kommune, der i lang tid 
udvekslede politikere og 

ferierende folkeskoleklas-
ser med den sydsvenske 
provinsby.

Helsinge, derimod, sam-
arbejdede med Alvesta, 
ligeledes Sverige, samt pol-
ske Lubsko.

Men tilbage til Osby, som 
den 25. maj sender en dele-
gation på fire politikere til 
Gilleleje. Det er første gang 
siden kommunesammen-
lægningen, at Gribskov 
får besøg af den karakter. 
I 2009 var Gilleleje Byorke-
ster i Osby for at fejre den 
svenske nationaldag.

Hvad vi kan lære af Osby, 
melder historien ikke no-
get om. Men flot er der. 
Blandt andet kan man 
besøge Svarta Bergen, et 
stenbrud, der er hugget om 
til museum, samt et lege-
tøjsmuseum, der fortæller 
historien om det verdens-
kendte legetøjsfirma Brio.

kum

Byer plejer 
venskabet

GRÆSTED: Udbyttet blev 
på 16 rammer dåseøl og to 
palmer, da tre kvinder og to 
mænd mandag aften begik 
butikstyveri imod Rema 
1000 på Østvej i Græsted. 
Tyveriet, der løb op i en 
værdi på godt 4000 kroner, 
blev opdaget, da personalet 
tirsdag aften så butikkens 
overvågningsmateriale 
igennem.

Ifølge Nordsjællands Po-
liti kan man på billeder se, 
at det er romaer, der står 
bag tyveriet, og en bestemt 
bil, som politiet har regi-
streringsnummeret på, er 
set køre fra stedet i forbin-
delse med tyveriet.

Politiet ved, hvem der ejer 
bilen, samt at den hører 
hjemme i Espergærde, og 
har derfor gode spor at gå 

efter i sagen.
Netto på Centervejen 

i Græsted var mandag 
kort før klokken 18 udsat 
for noget lignende, da fire 
personer stjal 15 rammer 
Somersby-cider og to peri-
skop-stiger. I alt 6580 kro-
ner værd.

På overvågningskame-
raet kan man se to piger 
samt en mand og en kvinde 
gå ind i butikken, hvorefter 
de finder varerne. Den ene 
pige og manden går ud af 
butikken med dem, mens 
de to andre distraherer 
personalet. 

Nordsjællands Politi me-
ner, at det kan være nogle 
af de samme personer, der 
står bag dette butiksty-
veri.

Romaer stjal øl 
og palmer 

GILLELEJE: Mandag 3. 
maj spiller Cirkus Baldoni 
atter i Gilleleje. Forestil-
lingen finder sted 18.30 
i Stæremosen. Hvis man 
ikke ønsker at købe sin bil-
let, er der i avisen mulighed 
for at vinde en, hvis man 

altså kan svare på følgende 
spørgsmål:

Hvad findes der i cirkus? 
A) Klovner. B)Atomnedfald. 
C)Askestøv.

I alt er der 5x2 billetter 
på højkant. Svar sendes til 
gribskov@sj-medier.dk

Cirkuskonkurrence

Cirkus Baldoni besøger Gilleleje 3. maj Foto: Hans-Jørgen Johansen

HELSINGE: Team Helsinge Håndbolds U10-drenge spil-
lede denne weekend med om Sjællandsmesterskabet i AB-
rækken.

Lørdag ventede Jersie i semifinalen. Kampen endte med 
en sejr til Jersie på 18-22. Dermed var det Hørsholm UK, 
der ventede i kampen om bronzemedaljerne.

THH og HUK havde tidligere på sæsonen vundet deres 
respektive hjemmekampe mod hinanden, så det var to 
jævnbyrdige hold der skulle mødes. THH vandt kampen 
11-10 og bronzemedaljerne var dermed hjemme.

Bronze til Helsinge 

Helsinge håndbolddrenge vandt bronze i SM denne weekend.


