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MANDAG 
10.00-11.30: Gilleleje Akti-

vitetshus: Sang og musik 
samt IT-hjælp 10.00-12.00 
Billard 10.00-13.30: Smyk-
keværksted. 12.00-15.00: 
Bridge 13.00-15.00: Slægts-
forskning

19.00-21.00: Gribskov Kultur-
sal,  Helsinge: Borgermøde 
om ny dagligvarebutik på 
Sandet

19.00: Gilleleje Hallen: Banko. 
Arr.: Gilleleje Hallens Ven-
ner

19.30: Annisse Forsamlings-
hus: Banko

TIRSDAG 
10.00-11.00: Idrætshuset, Tis-

vilde Bygade: Ældregymna-
stik. Arr.: TGF

10.00-12.00: Idrætshuset, Gil-
leleje: Krocket og petanque. 
Aktive Gilleleje Seniorer

10.00-12.00: Mårum Forsam-
lingshus: Gymnastik. Arr.: 
Styrk din krop

12.00-15.00: Gilleleje Aktivi-
tetscenter: Herreværelset

14.00-16.00: Blistrup Kirkela-
de: Nørklere

17.00-19.00: Helsinge Biblio-
tek: Coding Pirates - for 9-15 
årige

Gilleleje Bio
Mandag og tirsdag
15.00 og 19.00: Kvinde, Ukendt 

16.30: Den bedste mand 
17.30: Brandmand Sam 
20.00 Wonder Woman

Tisvilde Bio
Mandag
10.30: Minions 16.00: Sommer 

’92 20.00: Mine aftener i 
paradis 

Tirsdag 
10.30: The Boss Baby 

15.00: Syng
19.00: Operabio: Cavalleria 

Rusticana, Salzburg

HELSINGE: Nordsjællands 
Politi fik torsdag aften tre 
færdelssyndere i nettet, da 
en patrulje gennemførte 
en 30 minutter lang razzia 
på Rundinsvej i Helsinge. 
Det blev til to selesager og 
en enkelt anholdelse af en 
spritbilist, en 61-årig mand 
fra Helsinge, som nu er sig-
tet for spritkørsel. Patruljen 
standsede i alt 22 biler på de 
30 minutter, oplyser politi-
assistent Allan Sørensen.

Spritbilist  
anholdt

LOKAL POLEMIK: Ny 
gruppe kritiserer 
tonen i debatten 
omkring en mulig 
ny Rema1000 på 
Sandet. 

TIBIRKE SAND: Der har været 
livlig debat i lokalområdet 
omkring de mulige planer 
om at bygge en Rema1000 
på Sandet. Nu mener en ny 
gruppe, der er positiv over 
for at tale om en ny dagligva-
rebutik, at tonen i debatten 
er for skinger. De ønsker, at 
tonen fremadrettet bliver 
mere sober. 

Et sandfærdigt billede
Det er Gitte D. Fjordbo og 
Monica Rosenville, der beg-
ge bor fast på vejen, der med 
sommerhusbeboer Lis Hem-
mingsen har sat sig sammen 
med ægteparret og restau-
rantejerne Jan Friis-Mik-
kelsen og Charlotte Vendorf. 

De er positive over for at 
undersøge, om en Rema1000 
på Sandet kan skabe udvik-
ling og gavne lokalsamfun-
det. Men de er alle negative 
over for den tone, som de-
batten i lokalsamfundet har 
fået. En debat, som, de ople-
ver, er blevet ganske person-
lig mod ejerne af Tinggår-
den. 

Og de mener ikke, at den 
underskri f t indsamling, 
som flere hundrede har 

skrevet under på, giver et 
retvisende billede af borger-
nes holdning til en ny dag-
ligvarebutik. 

- Der bliver gået meget op 
i antal underskrifter imod 
Rema1000, men det er altså 
ikke alle, der er imod her 
på Sandet, fortæller Gitte 
D. Fjordbo, der faktisk selv 
har skrevet under på under-
skriftindsamlingen. Den 
underskrift har hun dog se-
nere fortrudt.

Bagvaskelse
Også Lis Hemmingsen, der 
har sommerhus i Asserbo, 
skrev under.

- Jeg havde slet ikke hørt 
om Rema før sidste week-
end, hvor jeg blev hevet i ved 
indgangen til Spar-købman-
den. Vi stod en gruppe på 
omkring otte til ti personer, 
og ham, der indsamlede un-
derskrifter, havde tegninger 
med og fortalte. Han siger, 
jeg skal skrive under, fordi 
det er synd for Tinggården 
og de omkringboende, og 
det gør jeg så, fordi jeg er ven 
af huset her, fortæller Lis 
Hemmingsen og fortsætter: 

- Da jeg har skrevet un-
der, fortæller han, at Jan 
og Charlotte faktisk ikke 
er imod Rema1000, og han 
begynder at fortælle, at Jan 
blev smidt ud af en general-
forsamling, fordi han var 
usympatisk. Han tilføjer 
endvidere, at de må have fået 
penge under bordet, og at jeg 

skal tage og kigge på deres 
regnskaber. Det var bag-
vaskelse. Efter jeg har købt 
ind, fortæller jeg ham, at jeg 
ikke kan komme på en mere 
usympatisk måde at fremfø-
re sine argumenter på, og at 
jeg vil have streget min un-
derskrift. 

Gitte D. Fjordbo fortrød, 
da hun havde skrevet un-
der, fordi oplevelsen havde 
været intimiderende. Der-
efter meldte hun sig ind i 
modstandsgruppen på Face-
book, men det fik hende til at 
fortryde endnu mere. 

- Jeg tager en dyb indån-
ding, når jeg ser, der er skre-
vet noget nyt, for tonen er 
ikke så rar derinde, forkla-
rer hun. 

Har beklaget episode
Karsten Holland, der koor-
dinerer underskriftindsam-
lingen imod Rema1000, kan 
ikke genkende billedet af, at 
tonen er skinger. 

- Jeg ved ikke, hvad de me-
ner med skinger. Jeg har 
godt hørt det før, og der gik 
jeg ind på Facebook-grup-
pen og kiggede alle opslag 
igennem, men jeg kan ikke 
se, hvor den er skinger. Jeg 
har bragt information om 
for eksempel læserbreve, 
borgermødet osv., fortæller 
han. 

Med hensyn til Lis Hem-
mingsens oplevelse foran 
købmanden beklager han, 
hvad han kalder en »person-

lig samtale« med sin fætter. 
- Jeg har ringet til Tinggår-

den og har sagt undskyld, 
og jeg beklager gerne igen 
på borgermødet, hvis sagen 
kommer op igen.

Og han understreger, at in-
gen skal føle sig presset til at 
skrive under: 

- Ingen skal skrive under, 
hvis de ikke har lyst. Jeg 
tror, alle underskriverne 
har haft lyst til at skrive 
under og er imod projektet – 
ellers skriver de vel ikke un-
der. Jeg har virkelig sagt, at 
vi er lige gode venner af den 
grund, afslutter han.

Misforståelser 
De to restaurantejere blev 
kontaktet af Gitte D. Fjord-
bo, der synes, de ikke skulle 
stå alene med at være po-
sitive over for en eventuel 
Rema1000. 

En del kritik fra nej-grup-
pen har netop gået på parret 
bag Tinggården, blandt an-
det med forlydender om, at 
de skulle have en finger med 
i spillet. 

- Mange tror, vi er en del af 
projektet, for eksempel fordi 
vores logo var blevet place-
ret på nogle papirer for pro-
jektet, men vi har jo ikke no-
get med det at gøre, fortæller 
Charlotte Vendorf, der ikke 
vil deltage i borgermødet, 
fordi konflikniveauet har 
været for højt for længe. 

Ægteparret har dog været 
i dialog med Rema1000 og 

kommunen, fordi de ligger 
lige ved siden af den grund, 
der skal bygges på, og da 
lokalplanen skal laves om, 
hvis projektet går igennem. 

Bedre forhold
De fem i gruppen har flere 
argumenter for, hvorfor en 
Rema1000 på Sandet kan 
være en god idé. 

Gitte D. Fjordbo håber 
blandt andet på bedre infra-
struktur, og at bilerne vil 
køre langsommere på Fre-
deriksværksvej, hvis de skal 
ind til en ny Rema1000. 

- Trafikken stiger vold-
somt, når sommerhusbe-
boerne kommer. Jeg kunne 
ikke lade være med at tæn-
ke »fedt!«, da jeg hørte, der 
måske kom en Rema, fordi 
så vil folk måske tage deres 
cykel istedet for bilen, sup-
plerer Monica Rosenville. 

De mener også, at det vil 
skabe udvikling i området. 

 - Her er altså liv om vinte-
ren, og vi skal leve her. Her 
har vi et projekt, vi kan være 
med til at præge, og som må-
ske kan være løftestang for 
andre projekter, uddyber 
Gitte D. Fjordbo.

I aften, mandag, er der bor-
germøde i Gribskov Kultur-
sal, Østergade 52 i Helsinge, 
omkring sagen. Det er klok-
ken 19-21. Mødet blev flyttet 
fra rådhuset til kultursalen 
på grund af stor interesse. 

salo

Tonen er alt for skinger i debat

TISVILDELEJE: Der fejres 25 
års jubilæum i Tisvildel Bio 
hele denne uge. Program-
met starter i dag, den 26. 
juni, klokken 15.30. Her by-

der bestyrelsen velkommen, 
hvorefter Gribskovs borg-
mester Kim Valentin holder 
en lille tale om biografen 
som kulturinstitution.

En af de familier, der star-
tede biografen, vil fortælle 
kort om tilblivelsen.

Herefter viser vi filmen 
Sommeren ’92, og filmens 

instruktør og skuespillerne 
fra filmen tilstede.

Klokken 20 vises Mine Af-
tener i Paradis, der introdu-
ceres af Sven Wichman.

Resten af ugen viser bio-
grafen forskellige film, og 
blandt andet kommer musi-
keren Fuzzy på besøg. 

Jubilæumsuge indledt i Tisvilde Bio

En gruppe, der er positiv 
over for en ny Rema1000 
i Tibirke Sand, mener 
også, at tonen i debatten 
er for skinger. Fra venstre 
er det Monica Rosenville, 
Gitte D. Fjordbo og æg-
teparret bag Tinggården 
Charlotte Vendorf og 
Jan Friis-Mikkelsen, der 
alle bor hele året i om-
rådet. Til højre står Lis 
Hemmingsen, der har et 
sommerhus i Asserbo.   
Foto: Sabine Lai Ovesen   


