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TIRSDAG 
11.00-15.00: Wieth-Knudsen 

Observatoriet, Margot 
Nyholms Vej 19, Tisvilde: 
rundvisning

20.00: Gilleleje Kirke, Gilleleje 
Hovedgade 43, Gilleleje: 
Sommerkoncerter i Nord-
sjælland

23.00: Wieth-Knudsen Obser-
vatoriet, Margot Nyholms 
Vej 19, Tisvilde: stjernekig-
geri

ONSDAG
13.00-16.00: Ramløse idræts-

plads: Krocket
17.00-19.00: Kulturhuset, Hel-

singe: Rådgivning for ofre, 
vidner og pårørende

18.00: Mårum Kirke: Stegt 
flæsk og rødgrød, 19.30: 
Sommersange 

18.30: Asserbo Ruin: Pude-
koncert m. The Spirit Of 
New Orleans. Arr.: Tisvilde 
Kildemarked

19.00: Ramløse Forsamlings-
hus: Banko

18.45: Blistrup Medborgerhus: 
Banko

20.00: Græsted Kirke: Koncert 
m. Anna Jonsson, Ulrich 
Ghisler, Kim Eriksen og 
Silas Eriksen: Musik af W. 
A. Mozart

 

Gilleleje Bio
Tirsdag
15.00 og 20.00: Baby Driver 

16.30: Ulv i fåreklæder 17.30: 
Grusomme mig 19.00: 3 ting

Onsdag
16.00: Grusomme mig 16.30: 

Kvinde, Ukendt 19.00 Baby 
Driver 20.30 La Bohème 
(operakino, live fra Sicilien)

Tisvilde Bio
Tirsdag og onsdag
16.00: Kaptajn Underhyler 

20.00: Kærlighed kender 
ingen grænser

HELSINGE: Gribskov Senior-
center i Helsinge  holder nu 
sommerferie. Det genåbner 
mandag 31. juli. Frem til 1. 
september skal brugerne 
dog huske at tage madpak-
ker med, hvis de vil have no-
get at spise. Køkkenet låbner 
først 4. september.

Seniorcenter 
holder ferie

GILLELEJE: På omsorgscen-
ter Bakkebo i Gilleleje havde 
personalet i fredags invite-
ret med på en strandtur, men 
vejret artede sig ikke som 
planlagt. Derfor besluttede 
man at holde den  lovede Sto-
re Badedag i Bakkebos café. 
Her blev der strøet sand på 
gulvet og pustet nogle sop-
pebassiner op, så de gamle 
fik mulighed for at få dyppet 
tæerne, mens de på en stor-
skærm kunne se filmklip fra 

badelivet i 1930 érne.  Efter-
følgende blev der spist picnic 
mad og nydt kaffe og kage. 

- Alle hyggede sig med at 
bade i soppebassinerne, ka-
ste med badebolde og min-
des strandturene i deres 
unge dage.  Vi overvejer om 
Store Badedag skal være en 
fast sommer begivenhed, da 
det var en kæmpe succes, 
oplyser Dariush Mombaini, 
Frivillig og aktivitetskoor-
dinator. 

En dansk badedag
90-årige Carl Erik nyder en sommerdag på Costa del Bakkebo.

ASSERBO: Der er jazzkoncert 
på Asserbo Slotsruin i mor-
gen onsdag klokken 18.30.

Kildemarkedet i Tisvilde 
fortsætter dermed den suc-
cesfulde række af pudekon-
certer ved ruinen og invite-
rer til en dejlig sommeraften 
i skoven bandet The Spirit of 
New Orleans.

Orkestret har en unik dy-
namisk, levende og swin-
gende stil. Orkestret ledes 

af Preben Nissen, som også 
spiller trombone, harmo-
nika, banjo, piano og vo-
kal, Stig Nielsen på alt- og 
sopransaxofon, Kim Holm 
Nielsen på elbas, Carsten 
Henningsen på banjo, guitar 
og vokal samt Jan Schiöpffe 
på trommer.

Man kan tage puder, stole 
og madkurv med til koncer-
ten. 

Koncert i Asserbo ruin
The Spirit of New Orleans spiller ved Asserbo Ruin den 5. juli. 

Debat

Landliggersammenslut-
ningen i Gribskov Vest 
har med beklagelse set 
kommunens arbejde for at 
medvirke til, at der etable-
res et stort supermarked i 
naturområdet på Sandet.

Kommunens plan- og 
miljøudvalg har realitets-
behandlet en ansøgning 
fra supermarkedskæ-
den REMA 1000, som vil 
opføre et mere end 1000 
kvadratmeter stort su-
permarked med næsten 
100 parkringspladser i et 
naturområde, der i dag er 
beskyttet af en god lokal-
plan. Der er endnu ikke 
givet grønt lys, men der er 
lagt op til en ændring af lo-
kalplanen, der vil ophæve 
områdets servitutter og 
begrænse grundejernes 
rettigheder. 

Værdien af adskillige 

ejendomme i nærheden af 
det påtænkte supermar-
ked vil givetvis falde mar-
kant. Hertil kommer, at 
sommerhusejerne i sin tid 
har købt deres ejendom-
me i god tro og i tillid til, 
at man kunne stole på de 
servitutter, der var lagt på 
området og den lokalplan, 
der var udfærdiget. 

Der er ikke brug for et 
stort supermarked, fordi 
områdets forsyning med 
dagligvarer allerede er 
dækket af et supermar-
ked på Helsingevej 155 og 
en NETTO-butik i Ram-
løse. Og der er ikke langt 
til hverken Helsinge eller 
Frederiksværk.

Landliggersammenslut-
ningen opfodrer byrådet 
til at tage de mange borge-
re alvorligt, der ved et bor-
germøde mandag den 26. 
juni entydigt tog afstand 
fra REMA 1000-planerne.

Hvis Gribskov Kommu-
ne vil bryste sig af at være 
en sommerhuskommu-
ne, er det paradoksalt, at 
kommunen samtidig siger 
ja til et stort supermarked 
i et naturområde, hvor 
sommerhusejerne først 
og fremmest kommer for 
at kunne nyde naturen og 
være i fred.

Landliggersammenslut-
ningen opfordrer derfor 
kommunen til hurtigst 
muligt at få stoppet ar-
bejdet med at etablere et 
supermarked på Sandet. 
I sommeren 2016 sagde 
kommunen nej til den 
samme ansøgning. Det 
var en rigtig beslutning.

Den bør kommunen gen-
tage.

Flemming Denker
Formand for  
Landligger- 

sammenslutningen  

Bevar Sandets natur

Debat

Åben brev til Jesper Be-
hrensdorff (K), formand 
for Plan- og Miljøudvalget: 

Tak fordi du gav tilsagn 
om et borgermøde, som du 
efter min mening ledede 
forbilledligt, idet mange 
kom til orde i løbet af mø-
det. Vi fik ikke en hidsig, 
men en god debat med tid 
til mange indlæg. Du var 
en lydhør ordstyrer. 

Jeg har nogle spørgs-
mål til dig, som jeg tror, 
at både mødedeltagerne 
og jeg gerne ser besvaret - 
gerne her i Frederiksborg 
Amts Avis.

1. Kan vi regne med dit 
tilsagn, om at der kommer 
et rigtig referat af mø-
det? Ikke et sammenflik-
ket notat, der har været 
igennem den kommunale 
vridemaskine? Og gerne 
inden udgangen af juli. Et 
ægte referat? 

2. Hvorfor ville du ikke 
være med til at gøre 
spørgsmålet om et super-
marked på Sandet til et 
spørgsmål i den kommu-
nale valgkamp? Hvorfor 
vil du som udvalgsfor-
mand presse sagen igen-
nem inden kommunalval-
get. Jeg tvivler på, at det 

er fordi du er nervøs for 
vælgernes reaktioner, så 
hvorfor?

4. Der er noget, jeg slet 
ikke forstår. Som udvalgs-
formand må du kunne 
hjælpe mig. Sidste  som-
mer 2016 sagde kommu-
nen nej til REMA 1000’s 
planer, men nu kommer 
de igen og vil fortsat byg-
ge det samme supermar-
ked midt i naturen, der er 
beskyttet af en lokalplan 
fra 2009. Og tæt på den ro-
mantiske gourmet-restau-
rant Tinggaarden. 

Hvad et supermarked 
og en gourmetrestau-
rant har med hinanden at 
gøre, står mig ikke klart. 
Men Gribskov kommune 
må se anderledes på det, 
for i begrundelsen for at 
fremme sagen - og dermed 
undergrave lokalplanen 
- skriver forvaltningen, 
at »det nye i udvalgets 
behandling af sagen er, 
at projektet nu ses i tæt 
samspil med restaurant 
Tinggaarden«. Men om 
dette skriver Tinggaarden 
den 3. maj 2017, at »der er 
ikke noget samarbejde 
mellem os og K3 Ejendom-
me/REMA 1000..... Ting-
gaarden er ikke partner i 
projektet«. (Tinggaardens 

kursivering). Kan du for-
klare, hvad der er op og 
ned i dette? Jeg forstår det 
ikke. 

5. Som konservativ læg-
ger du sikkert særlig vægt 
på retssikkerhed og ikke 
mindst borgernes ret-
tigheder, herunder ejen-
domsretten. Kan du for-
klare, hvorfor du ikke ser 
problemer i at ophæve ser-
vitutter og rettigheder til 
fordel for et supermarked? 
REMA-kæden repræsen-
terer ikke almenvellet, 
men rene profithensyn. 
Skulle der have været 
bygget en skole, et kom-
munalt plejehjem eller 
lagt en vej, kunne lokal-
planen ændres af hensyn 
til almenvellet. Men skal 
grundejernes gennem 
tinglysninger erhvervede 
rettigheder og pålagte for-
pligtelser bare ophæves, 
fordi nogle af privatøko-
nomiske grunde vil bygge 
et suppermarked? Det for-
står jeg ikke. 

Søren Bald
Formand for Ejerlauget 

SANDBO
og borger i  

Gribskov Kommune
Sandbogårds Alle 5

Tibirke Sand

Godt møde -  en god debat

SMIDSTRUP:  Dagskolen 
Ternen har som et led i en 
omstrukturering af ledel-
sen oprettet en forstander-
stilling. Som ny forstander 
er ansat den 44-årige Jacob 
Føns Lomholt, der i januar 
sidste år blev leder af Tap-
pernøje Dagskole.

Ternen ligger på Jyde-
bjergvej i Smidstrup. Det 
er et dagbehandlingstilbud 
med egen skole for 6-17-årige 
børn, som ikke kan rummes 
i folkeskolen. Skolen er god-
kendt til 30 elever.

Tappernøje Dagskole er 
ligeledes et privat socialpæ-

dagogisk skole- og behand-
lingstilbud til børn og unge 
i grundskolealderen. Jacob 
Føns Lomholt er uddannet 
lærer og har blandt andet 
arbejdet som konsulent i 
LOS, Landsforeningen af 
opholdssteder, botilbud og 
skolebehandlingstilbud.

Ny forstander på privat dagskole


