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ANNISSE forSAMlINGShuS: loppemarked
af Claus Bagger-Sørensen

loppemarked
Jo, jo den er god nok! Den mørke tid og abstinensernes tid er ovre . Det er 
tid til årets begivenhed i vores lille samfund . “Nordsjællands Hyggeligste 
Loppemarked”

I år er det, (selvfølgelig en søndag) den 26 . juni 2016, med start kl . 
10:00 og så helt frem til kl . 14:00 .

Forleden havde vi det traditionelle bestyrelsesmøde, der blev efter-
fulgt af "loppemødet" . Helt usædvanligt, og til de gamle rotters store 
overaskelse mødte der 4 personer op . Dermed blev den tidligere rekord 
med 2 fremmødte fordoblet . Heldigvis har det til tider sløje fremmøde til 
"loppemødet" aldrig afspejlet manglende tilslutning til projektet "Nord-
sjællands Hyggeligste Loppemarked”

Det gav en helt anden og livlig snak, med mange nye gode idéer . Vores 
loppemarked må gerne udvikle sig fra år til år, og i år er der fokus på 
mænd . Et helt område med alt hvad en mand kan ønske sig . Fra teknik 
til fadøl og meget mere mandehørm .

Indsamlingen er i gang
Vi er godt igang med indsamling af loppeeffekter, men der er altid plads 
til gode ting og sager, så kom med det . Ægte krejlere kan sælge alt, nå ja 
næsten, gamle klaver, ovne med mere går ikke . Lørdag den 18 . juni kl . 8 
mødes vi så mange som muligt til opsætning af telte . Kom gerne og ta 
en ven med . Jo flere vi er desto hurtigere er de sat op . 

At teltene står er så forudsætningen for at vi kan starte med at tømme 
lageret, og flytte det hele over til forsamlingshuset . Her skal det hele 
tjekkes og effekterne fordeles . Flytningen af effekter starter fra om man-
dagen den 20 . juni . Vi håber igen i år på at mange vil komme forbi med 
effekter i løbet af ugen, hvor det altså er muligt, at aflevere direkte ved 
Forsamlingshuset . Vi har bemanding ved huset alle dage fra kl . 18:00 på 
nær Sankt Hans aften den 23 . juni .

Ring til Forsamlingshuset
Hvis du ikke har en trailer, og har brug for transport, så ring til Forsam-
lingshuset på 22328328 efter kl . 18 den sidste uge op til loppemarked . 
Så må se om vi ikke finder en løsning .

Mange forskellige opgaver
Har du lyst til at være loppe, og hjælpe til en eller flere dage, så ring til Inge 
Lykke, vores formand på 48795263 . Opgaverne er mange og kan være:

•	 Teltopsætter
•	 Sætte borde og stole op
•	 Afspærring og skiltning (parkering)
•	 Sortering af effekter og kvalitetskontrol (noget for nysgerrige og 

eventyrere)

•	 Flyttefolk til effektflytning fra lager (noget for fitness freaks og 
muskelmænd)

•	 Bilister med trailerkort og trailer
•	 Sælgere, krejlere mm .
•	 Oprydning
•	 Meget andet 

Tæt på 100 frivillige kan som altid være stolte over indsatsen . Som 
sædvanligt går det hele ud på at skrabe så mange penge sammen til 
husetsom muligt . Et gammelt hus kræver vedligehold, og vedligehold 
koster penge . Jo, nyt varmesystem, gulv og ikke mindst maling, og 
meget mere, til glæde for alle husets brugere .

Loppemiddag
Derfor er lønnen for indsatsen heller ikke “cash money”, men derimod 
en Loppemiddag, der har fine traditioner og går mange år tilbage i tiden . 
Loppemiddagen er mandag den 27 . juni kl . 19 .

Fakta
Loppemarkedet starter kl . 10 med åbning af indgangen til salgsområ-
det . Fra kl . 9 kan billetter købes, og man har også mulighed for at købe 
kaffe og te mm .

Den traditionelle AUKTION er kl . 12 og altid noget af et tilløbsstykke . 
De bedste og sjove ting er sat på auktion .

Så lige det kedelige: Vi modtager ikke gamle brændeovne og hårde 
hvidevarer . Også gamle billedrørs TV og monitorer modtager vi ikke . 
(Der er ingen der køber dem alligevel) .

Teltfolk søges
Vi starter med teltopsætning den 18. juni kl. 8:00
Til opsætning af telte kan man næsten ikke være 
for mange, så har du lyst til at give lidt af din 
tid, ring gerne til Carsten Selnæs, der står for 
organiseringen. Ring på 72497630
Nedtagning
Teltene skal også ned igen, så hvis du ikke kunne 
finde tid til opsætningen, har vi også brug for 
hjælp ved nedtagningen. Dette sker næsten 
umiddelbart efter loppemarkedet kl. 14, søndag 
den 26. juni.

Kom til loppemarked i Annisse forsamlingshus søndag den 26. juni kl. 10:00

Billeder fra sidste års 
loppemarked (foto: 
Claus Bagger-Sørensen)
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sodavand og 
fællesspisning

ANNISSE forSAMlINGShuS: ølfest m.m.
af Tine Bagger-Sørensen

Annisse forsamlingshus har både nye og "gamle" aktiviteter i kalenderen 
efter sommerferien. husk at skrive datoerne i kalenderen!

Vi har i et par år prøvet at få et ølarrangement stablet på benene og har 
også aflyst et par gange på grund af manglende tilmeldinger . Men så kom 
gennembruddet med vores øl-smagning den 23 . januar! Arrangementet 
blev så stor en succes, at vi lovede, at der skulle komme en ølfest til 
efteråret . Vi holder hvad vi lover, så skriv allerede nu "Ølfest i Annisse 
Forsamlingshus" på den 24 . september i jeres kalender . 

Der vil blive serveret god mad, masser af øl og sidst, men ikke mindst 
musik til en herlig swingom! Vi har også aftalt, at Carsten Berthelsen 
indleder hele herligheden med nogle gode fortællinger om øl! Carsten 
har et lager af underholdende historier om øl og vores erfaring er, at man 
bliver smittet af hans gode humør og veloplagte fortællinger . 

I næste nummer af Guiden, som udkommer midt i august, vil I kunne 
læse om detaljerne og også om hvor og hvordan man køber billetter til 
arrangementet!

Cajun og jazz
Vi kan også røbe, at vi har planer om en cajunaften med jazzmusik til 
november - så husk at holde øje med omtalen i næste nummer af Gui-

den . Vi vil servere dejlig krydret Cajunmad og Swingpatruljen vil levere 
underholdningen i form af swingende jazzmusik .

Fællesspisning
Til efteråret vil der også være fællesspisning igen - sidste onsdag i måne-
den fra september til maj . Menuerne er helt afhængige af kokkene, men 
annonceres på hjemmesiden og ved skiltning foran Forsamlingshuset .

Sodavandsdisco
Efterårets discos bliver den 9 . September og 4 . november 2016 . Som altid 
for de 6 tol 12 årige, fra kl . 19:00 – 21:30

Entreen er kr . 40,00 og inkluderer 1 stk sodavand samt fri frugt . 

Øl,
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?
Garbolund, Helsingevej 7, Annisse, 3200 Helsinge, vil ligesom de seneste 
par år i perioden fra 1 . maj til 30 . september hver fredag fra kl . 15 .30 til kl . 
18 .00 være mødested for alle borgere over 60 år i Annisse sogn . 
Dermed er der mulighed for, også i den periode af året hvor fællesspis-
ningen i Forsamlingshuset holder pause, på en hyggelig og uofficiel måde 
at holde sig opdateret om de ting, problemer, sorger og glæder, der rører 
sig i lokalsamfundet . 
Samværet i Fredagsklubben vil også skabe samling og sammenhold 
blandt borgere over 60 år . 

Deltagelse og vilkår
•	 Deltagerne sørger selv for opstilling af borde og bænke samt opryd-

ning, når mødet er afsluttet .
•	 Deltagerne medbringer selv drikkevarer og glas til eget forbrug 

under mødet . 
•	 Det vil ved særlige lejligheder være muligt at købe drikkevarer på 

stedet .

•	 Det er muligt for deltagerne i mødet at invitere en gæst, der ikke 
opfylder alderskriteriet .

•	 Deltagerne må ikke medtage hunde .
•	 Der kan parkeres på plænen ved syd gavlen af træladen .
Af hensyn til Garbolunds husorden, vil der til hvert fredagstræf være 
fremlagt en liste med navn, adresse og telefon nummer over tilmeldte 
deltagere, hvor man markerer sin tilstedeværelse . Er man ikke opført på 
listen, bedes man selv registrere sig på listen .

Annisse Lokalråd

Den årlige affaldsindsamling arrangeret af 
Danmarks Naturfredningsforening fandt sted 
en søndag i april med iskold blæst og byger, 
der kom og gik .

I Annisse fordelte 7 fremmødte ildsjæle de 
ruter, som skulle nyde godt af vores fælles ind-
sats . Udstyret med plastsække, sikkerhedsve-
ste, handsker og 7-tal gik vi i gang ved 10-tiden .

Efter 2 timers ihærdig indsats vendte vi 
krumbøjede, forfrosne og lettere rystede over, 

hvad vi havde fundet på vores vej, tilbage til 
udgangspunktet, hvor en fortjent bid brød med 
tilbehør ventede .

Og hvad fandt vi så?
Store mængder af æsker med de tilhørende 
små flasker med røde skruelåg, men også tom-
me cigaretpakninger og et hav af cigaretskod 
”pyntede” rabatten . Der bliver tilsyneladende 
også nydt andet end spiritus og cigaretter, når 

man færdes på vores veje, idet ølkapsler og 
øldåser blev samlet i stort tal . Omkring øldåser 
må man, inden man ”glemmer” disse i vejkan-
ten,  gerne huske på, at græsset i rabatterne 
bliver slået med store maskiner, som uden 
smålig skelen til materialer tygger sig igennem 
hvad som helst – også øldåser, som efter en 
sådan klippetur består af uhyre skarpe kanter .

Endelig var der masser af plastposer, slik-
papir, papbægre til kaffe og sodavand, og der 
blev sågar også fundet et stort orangefarvet 
plastrør, som vi undrede os meget over at finde 
i rabatten . Hvem havde dog smidt det?

Hvor meget samlede vi så?
Det blev til tolv store plastsække med et far-
verigt indhold, og havde vi været flere om 
indsamlingen, ville der have været langt flere 
sække – der er desværre affald nok at tage af .

Så, hvem er det, der ta´r skraldet – Jo, det er 
dem, der ikke er ligeglade med, hvordan vores 
omgivelser ser ud, og hvad vi udsætter vores 
natur for . Vi vil også gerne rose alle dem, der 
ikke smider affald udenfor egen parcel .

hvem ta'r skraldet

ANNISSE loKAlrÅD: affaldsindsamling
af Inger Kongsløv

Årets Affaldsindsamling slog flere 
rekorder:
Over 123.000 skolebørn var ude og 
give naturen en hånd. og mere end 
183.000 mennesker hjalp til i løbet 
af ugen.
Der blev samlet 181.820 kilo affald 
ind. Det er det højeste tal siden 2012.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

ANNISSE loKAlrÅD: fredagsklub
af Henning Jensen og Kurt Klitten

Kom til "fredagsbar" på Garbolund. fredagsklubben er mødestedet for alle 
borgere, der er fyldt 60 år og bor i Annisse Sogn 

fr
ed

ag
sk
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b
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Den olympiske flamme var tændt og de fem olympiske ringe hang og 
pyntede på lågen ind til dagplejens gæstehus .

Gæstehuset i Helsinge er en tidligere institution, som er indrettet til 
dagplejen . I gæstehuset er der ansat fire tidligere dagplejere til at passe 
dagplejebørnene fra området, når den faste dagplejer har fri, er på kursus 
eller er blevet syg .

Det er et super fantastisk hus, og de dejlige damer får ordet gæstepleje 
til at rumme følelser som tryghed, hygge, sjov og masser af udviklende 
leg .
Alle områdets dagplejere tager jævnligt på besøg i gæstehuset . Dette 
gør at alle er helt trygge ved at skulle i gæstedagpleje den dag, hvor det 
skulle blive aktuelt .

Alle små atleter var klar
Ud over at være gæstedagpleje og et skønt besøgssted, så arrangerer 
damerne i gæstehuset også flere sociale og faglige arrangementer for 
børn og voksne i dagplejen .

Tirsdag den 3 . maj var alle dagplejere og dagplejebørn fra Annisse og 
Ramløse inviteret til sådan et arrangement, og det var der vi så ilden og 
ringene i farverne blå, gul, sort, grøn og rød . Vi skulle nemlig til OL-dag i 
gæstehuset, og alle vores små atleter var bare klar .

Efter en åbningsceremoni, hvor vi blev bud velkommen var legene i 
gang . Børnene dystede i de svære discipliner boldkast, styrke/balan-
ceøvelse, forhindringsløb, sæbeboblefangst og et udholdelsesløb på 
gæstehusets nye fantastiske motorikbane . Alle børn deltog og gik til 
opgaverne alt efter egen alder og udviklingstrin . Og hvor var det bare 
sjovt . Pulsen kom op og det gav røde sunde kinder .

Da legene var ved at være forbi var der præmieoverrækkelse, og ALLE fik 
en flot guldmedalje .
Det var en super dejlig dag, og alle vi børn og voksne vil gerne takke 
damerne i vores gæstehus for endnu et super arrangement .

Sommerhilsen til alle fra dagplejerne i Annisse og Ramløse

ol dag

DAGplEjEN: ol dag

Dagplejen skulle til ol dag i Gæstehuset i helsinge og dyste i en masse discipliner. 
Alle fik en flot guldmedalje til slut!

Gæstehusets nye fantastiske Motorikbane

Sæbeboblefangst - 
en svær diciplin

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

Wewers Mørtel AS
Fax 48 78 38 14
Tlf. 48 78 38 13
3230 Græsted
Ny Mårumvej 222

Wewers Beton
Tlf.48 78 38 15

Wewers Belægningssten
Tlf. 59 25 75 75

Wewers

danbolig Helsinge, danbolig Tisvildeleje & danbolig Halsnæs  er din 
lokale ejendomsmægler med forstand på boligmarkedet! 

 På grund af vores lokalkendskab i store dele af Nordsjælland, har vi 
et bredt købernetværk, der giver dig optimale mugligheder for et salg. 

Vi tilbyder at give det store overblik over boligmarkedet med 
udgangspunkt i din situation. Vi planlægger salget fra start til slut 
og med vores faste statusmøder og løbende orienteringer, er du altid 
orienteret om salgsforløbet. 

Vi tilbyder en realistisk, professionel og seriøs vurdering af din 
ejerbolig, som er ganske uforpligtende, og en service i topklasse.

Vælg din ejendomsmægler med omhu – det betaler sig.

danbolig Helsinge 
Vestergade 11 
3200 Helsinge
Tlf: 48 71 10 60

helsinge@danbolig.dk

danbolig Tisvildeleje
Tennisvej 2

3220 Tisvildeleje
Tlf: 48 70 10 45 

tisvildeleje@danbolig.dk

danbolig Halsnæs
Torvet 15

3300 Frederiksværk
Tlf: 47 77  10 70

frederiksvaerk@danbolig.dk 
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· 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

Aut. El, VVS & Kloakmester

Nellerødvej 28 · 3200 Helsinge 

70 20 14 16
www.duemose.com

DØGNSERVICE Aut. El, VVS & Kloakmester

Nellerødvej 28 · 3200 Helsinge 

70 20 14 16
www.duemose.com

DØGNSERVICE

 

                                                                                                                                                                      
 

www.agc.dk 
Tel: 47 72 14 90 
E-mail: agc@agc.dk 
 

 

En stor gruppe børn og voksne lagde mange 
kræfter i på dagen .  Målet var at skabe et natur-
fagligt hjørne, som vi kan bruge i vores daglige 
pædagogiske arbejde . Her kan børn og voksne 
sammen opleve, eksperimentere, og lære om 
den nære natur, som vi dagligt omgiver os med .

 En flot ny bålplads
Med dette ønske om at skabe mere fokus på 
naturfaglige aktiviteter, blev et område med 
et gammelt udtjent klatrestativ startskuddet . 
Nedrivning gik i gang og en flot ny bålplads 
voksede frem . Et stort malerhold forskønnede 
alle vores borde/bænke med ny maling, hvilket 
gjorde at vi nu har en kæmpe fælles plads .  Der 
blev hamret og banket og flotte højbede blev 
bygget .  De står nu med masser af krydderurter, 
lavendler og sommerblomster .

Vi fik malet vores insekthotel og det kom på 
plads, nær buske og blomster i håbet om, at vi 
kan lokke forskellige spændende insekter på 
besøg, som børn og voksne kan fordybe sig i .

Naturens kredsløb
Hver fredag spiser vi mad fra bål i børnehaven . 
Her skræller og snitter børnene til suppen . Der-
for var det nærliggende at etablerer en kom-
post med plexiglas til vores skræller m . m som 
en ekstra mulighed for læring, idet børnene 
nu kan følge naturens kredsløb igennem for-
muldnings processen . En af vores kommende 
aktiviteter er en køkkenhave, hvori børnene vil 
erfare, at vi kan bruge vores egne grøntsager 
på bålet, samt at grønt affaldet har en værdi 
i et større hjul .

Som prikken over i'ét ansøgte vi i foråret Sonja 
og Hans Henrik With Nielsens fond, om legat til 
en bålhytte . Det er lykkes og det er fantastisk . 
Vi går nu og glæder os til at den bliver vores 
ekstra uderum, med mange forskellige mulig-
heder i det daglige pædagogiske arbejde . Vi er 
meget taknemmelige .

På æblerov i de lokale haver
Annisse Børnehus ligger midt i naturen og vi 
har et godt samarbejde med vores lokalsam-
fund . Vi har mulighed for at komme på besøg i 
vinmarkerne, se hønsehold, se bistader .

Vi har lavet aftaler om at få lov at gå på "æb-
lerov" i de små lokale haver . Her skal vi samle 

frugt, så vi kan moste saft i sensommeren/
efteråret .

 Vi vil gerne takke Fog Trælast, som var utrolig 
behjælpelige med praktisk info samt sponse-
rede paller og pallerammer til vores højbede på 
arbejdslørdagen .

Tak til M . Simonsen Tømrerfirma, for en læk-
ker og uundværlig flækøkse .

Efter endt arbejde grillede vi pølser og brød 
over bål og nød den store forvandling på lege-
pladsen . Det blev en fuldendt arbejdslørdag i 
Annisse børnehus .

ANNISSE børNEhuS: en magisk dag

af Katarina Kjeldgaard, pædagog, Annisse Børnehus

Et stort engagement og mange hænder gjorde at 
legepladsen i april fik nyt liv i Annisse Børnehus

En                magisk
dag
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bjørNEhøjSKolEN: lejrskole i svendborg
af 4 .C 

Lejrskole i Svendborg 2 . maj – 4 . maj for 4 .c 2
Vi har været på lejrskole i Svendborg . Svend-
borg er en fed by at være på lejrskole i trods den 
lange tur frem og tilbage . Vi boede på et fem-
stjernet vandrehjem, Danhostel . Det at være på 
lejrskole er en rigtig stor oplevelse og god . Man 
lærer hinanden meget bedre at kende .

Den første dag da vi ankom kom vi lige på 
plads og vendte os til stedet . Derefter gik vi ned 
i Svendborgs gågade og fik lov at bruge vores 
penge på nogen ting . Så gik vi hjem på vores 
vandrehjem og hyggede til det var sengetid .

Næste dag skulle vi på Forsorgsmuseet og 
Naturama . Forsorgsmuseet var sjovt fordi at 
man skulle opføre sig og klæde sig på som i 
gamle dage . På Naturama skulle vi høre om 
en masse dyr og der købte vi en klassebamse 
og vi fik en flok vandrende pinde og købte en 
masse souvenirs .
Sidste aften holdt vi en fest hvor hvert værelse 
skulle finde på noget underholdning . I det hele 
taget var det en hyggelig tur trods det at der var 
lidt sygdom i omløb som ramte et par stykker .

Mikaéla, Celine, Olivia T og Silje

Vi skulle til Svendborg og det var en lang 
togtur
Da vi kom til Svendborg hyggede vi og fik vores 
værelser og pakkede ud og gik bagefter ned på 
gågaden og måtte shoppe .

Tirsdag tog vi til Fattiggården hvor vi skulle 
klædes ud som børn i gamle dage og vi fik en 
masse spændende ting at vide om gamle dage 
om hvordan det var og bo der . Det var sjovt at 

være klædt ud i gammelt tøj og det var sjovt at 
være som dem i gamle dage .

Da vi havde spist frokost tog vi på Naturama 
hvor vi så en levende tornfrø og en levende 
fugleedderkop og en masse udstoppede dyr .

Olivia B, Freja og Julie S

Vi brugte nogle af vores kroner
Første dag da vi kom til vandrehjemmet star-
tede vi inde på vores værelser . Så gik vi alle 
sammen i byen og brugte nogle af vores kroner 
vi havde med . Næste dag var vi på Fattigdoms-
gård og vi skulle prøve en masse ting fra gamle 
dage . Vi skulle alle sammen klæde os ud som 
mennesker i gamle dage og vi prøvede et spil 
som handlede om de gamle dage .

Vi var også på Naturam hvor en guide viste 
os nogle frøer og en fugleedderkop .

Om aftenen hyggede vi sammen hele klas-
sen .Senere var der  nogle der blev syge og to 
som kastede op . Den sidste dag tog vi hjem 
med toget .
Vores lejrskole har været sjov, hyggelig, flot og 
lærerig og det har været sjovt, hyggeligt og rart 
fordi vi har lært hinanden bedre at kende . Men 
vi kunne godt tænke os at vi kunne have været 
der flere dage i stedet for kun at være der i tre 
dage .

Matilde, Laura, Julie C og Karoline

Vi var bl.a på Naturama og så på dyr. 
Vi købte to dyr, et af dem var vandrende pinde 
og den anden var et dovendyr, men det var en 
bamse som hedder Dovne Henry .

Vi var på gågaden og købte alt muligt mær-
keligt, mærkeligt, mærkeligt noget . Vi var også i 
bycenteret hvor vi købte bamser og mad .

Vi var på Forsorgsmuseet, som er den sidste 
fattiggård i Danmark, hvor vi skulle klædes ud 
som fattiglemmer eller personalet og vi skulle 
spille et spil, der handlede om fattiggården .

Erik, Tristian og Mathias

En meget mærkelig teknik
Vi havde et godt samarbejde da vi skulle tage 
dynebetræk på , vi havde en meget mærkelig 
teknik hvor en holdt dynebetrækket og en an-
den kravlede ind med dynen .

Og så da det blev aften hyggede vi os med to 
hoppebolde og kastede dem til hinanden, det 
var rigtig sjovt . Vi købte også lidt slik i slikauto-
maten inden vi gik i seng . Det var fedt at vi bare 
kunne gå hen og købe slik når vi ville, også kl . 
24:00 (men der sov vi) .

Vi var også i byen og der shoppede vi bl .a i 
Tigerbutikken og det var så sjovt og vi købte 
mange sjove ting og vi var også i Bycenter . Der 
var ikke så mange butikker men der var en ma-
skine hvor man fiskede efter bamser . Der var 
garanti for at man vandt, der var mange der 
ville prøve den og i mellemtiden kunne man 
købe en is .

Da vi var i Naturama hørte vi om dyrenes 
udvikling og våben, det var sjovt . Vi så også 
nogle hvalers skelet, de var seje og vi kunne 
også købe ting i en lille butik i museet . Vi måtte 
også gå lidt rundt i små grupper hvor vi tog bil-
leder af udstoppede dyr . Vi var så heldige at vi 

fik vandtrende pinde med hjem til klassen, som 
vi skal passe og pleje . Vi fik en klassebamse der 
hedder Dovne Henry og det var et dovendyr .

Da vi skulle hjem fik vi is og gik over på en 
legeplads, nede ved havnen . Vi legede rigtig 
meget på en skaterrampe hvor vi løb op og ned .

Den sidste aften holdt vi en lille fest . Der var 
chips og saft og så havde vi forberedt noget 
underholdning, vi lavede nogen jokes .
Inde i værelset, der var lidt lille, hyggede vi os . 
Der var et skrivebord og 4 senge og man kunne 
se ud til byen .

Oliver, Carl, Kasper og Victor.

Vi skulle på forsorgsmuseet
Da vi var på lejrskole 2, 3, og 4 maj i Svendborg 
skulle vi på Forsorgsmuseet . Det var sjovt fordi 
vi fik tøj på, som man havde i gamle dage . Vi fik 
en tablet hvor man skulle følge nogle personers 
liv som man troede det var dengang .
På Naturama havde vi en sjov guide, som vi-
ste os det meste og fortalte om det . Bagefter 
kunne vi selv gå og købe ting .

Svendborg er en ret hyggelig by, der ligger 
ud til vandet med et bycenter og en gågade . Vi 
boede på Danhostel, der havde en have med 
mål, kæmpe stangtennis og trampolin . Der var 
god morgen og aften menu og et legerum med 
bordtennis, bordfodbold og airhockey, men det 
kostede penge .

Eliot, Cayden, Christian og Jonathan

Hilsen fra Svendborg
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Lørdag den 9 . april 2016 startede ligesom så mange andre weekendture 
med spejderne . Vi blev alle sat af i skoven - denne gang ved p-pladsen 
et sted ved Stenløse, hvor vi blev modtaget af vores spejderledere . Vores 
oppakning blev lagt ind bag i en kassevogn - OG SÅ blev alt anderledes .

Vi blev alle udstyret med en ”mørke” lygte, så vi lige kunne se, hvad 
lygten pegede på .  Vi skulle på natløb . Vi skulle følge en række spor, som 
var lagt ud i skoven . Undervejs skulle vi igennem en række forhindringer 
og opgaver . Blandt andet skulle vi gå æggestafet med et æg, vi havde 
fået udleveret fra start, og som under ingen omstændigheder måtte gå 
i stykker . 

Da vi endelig kom frem til hytten, som vi skulle overnatte i - havde vi 
lidt tid inden frokost til at lære området at kende . Nu var det jo blevet 
dagslys og ”mørke” lygterne var lagt væk . Inden vi havde set os om, var 
det tid til frokost .

Olympiske lege og morgenmad af den usunde slags
Eftermiddagen stod på de olympiske lege, med discipliner som par-ski, 
sækkeløb og tovtrækning, herefter var der tid til at sidde omkring bålet 
og snitte eller lege fange . 

Nu blev det hele meget mærkeligt, for nu skulle vi jo have en sund 
aftenmad, som vi plejer - MEN nej den stod på morgenmad og endda 
af den usunde slags: chokoskaller med kakaomælk, dog skulle flaget 
lige hejses først . Efter maden skulle vi lige have en gang jeopardy med 
Australsk tema, og så var alle ved at være trætte og klar til at komme 

til køjs, med vished om at dette var nok den 
mærkeligste dag, vi havde oplevet .

Flaget skulle tages ned
Søndag skulle dog vise sig at være ligeså mær-
kelig om ikke mere . Efter at vi alle var blevet 
vækket og var kommet i tøjet, skulle flaget 
tages ned og så var der lejrbål med historier 
om ”lille rygende fis" . Vi fik også ristede skum-
fiduser med mariekiks .

Så blev det tid til morgenmad - vi var en del, 
der var godt sultne og klar til noget morgen-
mad, men vi havde jo allerede spist morgen-
mad, så nu stod der hjemmelavet lasagne på 
bordet .

Efter morgen / aftenmaden var det tid til 
en efterhånden fast tradition hos Annisse-
spejderne - nemlig at beslutte temaet for næ-
ste tur, som jo ligger i efteråret . Alle ideer er 
velkomne og bliver skrevet op på en væg, så 
alle kan se ideen . Herefter bliver der stemt om 
hvilken tema, man kunne tænke sig .

De fire temaer, der får flest stemmer, bliver 
der holdt hemmelig afstemning om . Den, der 

får flest stemmer, er således det tema, som 
næste tur har . Vi er mange, der glæder os til 

efterårsture - som bliver med Olsenbanden 
som tema .

Det hele var lidt på
hvordan er det at tage på natløb om formiddagen, spise morgenmad om aftenen og starte en ny dag med lasagne? 
Annisse Spejderne har været på "omvendt tur" og det var meget mærkeligt!

Det er ikke nemt at se, når man er på natløb om morgenen!

Nicki dekorerer 
patruljens æg, 
mens han er iført 
"mørkelygte"

Tovtrækning 
er en gammel 
OL-disciplin

ANNISSE SpEjDErNE: på omvendt tur

Frokosten nydes udendørs i den spæde forårssol

hovedet
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FRISØR 25 ÅR 
I HELSINGE

 ThunboHarder Klinikken 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

       Signe, Psykoterapeut & Uffe, Fysioterapeut 
 
   - Fysio/muskelterapi & Akupunktur 
   - Bindevævs & Muskelslyngemassage 
   - Vacuflex behandling  
   - Infrarød varme 
   - Reiki Healing 
   - Mindfulness  
   - Samtaleterapi 
        
            Kirkegade 38, 3200 Helsinge  
      Tlf. 61 79 86 14      thunboharder.dk  
 
    

n Vi reparerer alle slags ure - store og små
n Vi skifter batteri mens du venter
n Vi reparerer alle former for smykker
n Vi omtrækker perlekæder
n Vi graverer i pokaler - guld, sølv, stål & glas

NY SPÆNDENDE 
SMYKKEBUTIK I HELSINGE

VP-Arkaden 22 h 3200 Helsinge h 2521 1206
helenemuffsmykker@gmail.com

KOM IND 
OG BESØG OS

STORT UDVALG AF SMYKKER OG URE h LEGEPLADS 
TIL DE MINDSTE h LOUNGE TIL HERRERNE 

VI TAGER GERNE IMOD EN UDFORDRING!

Præcis kl . 15 .00 kalder Oldermanden de 19 ”sorte mænd” sammen, for at 
de kan vise de mange gæster, som vi venter - hvordan kulsvierne arbej-
dede i gamle dage  med at opbygge en mile i netop selvsamme område, 
som vi befinder os i . De fortæller, hvad de laver og til sidst tændes milen .

Herefter bliver milen - som blev tændt fredag morgen - åbnet, så vi 
alle kan se resultatet af årets milebrænding = lækkert, knitrende trækul .
Efter dette vil der være mulighed for en tur ud i skoven med skovens 
folk, som fortæller historier om natur og kultur – både i fortid, nutid og 
fremtid . Barne- og klapvogne kan sagtens være med, og husk ! Tøj og 
fodtøj efter vejret og evt . hunde i snor . Husk også tæppe at sidde på – og 
myggebalsam .

De nylavede kul tændes
Tilbage på Milepladsen – efter ca . 1 times skovtur – har kulsvierne tændt 
op i grillen på de nylavede kul, så du kan grille din medbragte aftensmad .  
Der kan købes øl, vand og vin samt årets Kulsvierøl . Medens der grilles og 

spises er der spillemandsmusik og fællessange, alt sammen under åben 
himmel i den smukke, grønne skov, hvor sangen ”I skovens dybe stille ro” 
- som fællessang - rigtig kommer til sin ret sammen med den nedgående 
sols stråler og røg mellem trækronerne .

Kom og oplev det selv!
Kulsvierne glæder sig til at byde jer velkommen på Milepladsen, Tag-
mosevej ved Duemosehus i Duemose – mellem Duemose Trinbræt og 
Kagerup (der er skilte, der viser vej til parkering og til pladsen)  Lørdag 
den 9 . juli 2016 .

Salg af grillkul
Der er stadigvæk ægte grill-kul at købe hos Oldermanden . Ring evt . først 
på tlf . 48796765 . Læs også om Kulsvierne på deres hjemmeside: www .
maarumkulsvierlaug .dk eller på Facebook .

foto: Mogens Svane Petersen

Maarum Kulsvierlaug kalder igen til oplevelser i naturen lørdag den 9. juli kl. 15:00 
i den smukke grønne skov på Kulsvierpladsen på Tagmosevej ved Duemose

Sorte mænd

MÅruM KulSvIErlAuG: kulsvidning ved duemose
af Bent Olsen, Oldermand
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MÅruM forSAMlINGShuS: landsbydag
af Susanna van Overeem 

Det gik jo over alt forventning i 2015, så derfor 
gentager vi succesen i år og samtidig udvider 
vi åbningstiden med én time . Sæt derfor al-
lerede nu kryds i kalenderen: Lørdag den 10 . 
september 2016 fra kl . 11 .00 - 15 .00 i Mårum 
Forsamlingshus .

Få en gratis bod
Alle er velkomne til landsbydagen, men det 
er forbeholdt dem der bor i Mårum, Kagerup, 
Duemose, Ejlstrup eller Nellerød, at få en gratis 
bod .

Her er en enestående chance for at sælge 
sine hjemmelavede eller hjemmedyrkede ting . 
Måske fik man lagt for mange kartofler, er krea-
tiv, får lavet for meget syltetøj eller kan byde 
ind med noget helt andet .

Det kan også være, at man skal have ryd-
det ud i gemmerne og har lyst til en bod med 
loppeting eller ungerne skal have en bod, så 
de kan få solgt ud af legetøjet . Mulighederne 
er mange . 

Tilmelding til gratis bod
Boden erhverves ved at sende en mail til maa-
rumforsamlingshus@live .dk med oplysninger 
om; navn, adresse og hvilken varer du vil sælge . 
Tilmelding sker efter ’først til mølle’ princippet .

I næste nummer af Guiden kan I læse mere 
om alt det andet, som også vil ske på dagen . 
Fx skal vi igen i år have en konkurrence lands-
byerne imellem, hvor præmien er den flotte 
vandrepokal, som Mårum/Ejlstrup i fællesskab 
fik tilkæmpet sig sidste år . I år bliver det dog 
en konkurrence i en helt anden disciplin end 
bordfodbold! Vi kan allerede nu afsløre, at kon-
kurrencen bl .a . indebærer en høne!

Ny hjemmeside
På hjemmesiden www .maarum-kagerup .dk 
eller forsamlingshuset hjemmeside www .må-
rumforsamlingshus .dk og på Facebook, vil vi 
løbende informere om boder, konkurrencer og 
alt det andet, som vi er i gang med at plan-
lægge .

landsby-
dagen

husk at skrive i kalenderen, at der er 
landsbydag den 10. september!

Kragerup Gods
Fredag den 26 . august har ”Cafe Udsigten” 
en tur til Kragerup Gods, som ligger ved Ruds 
Vedby .  Godsejer Birgitte Dinesen, som er 8 
generation på Kragerup og hvis historie går 
tilbage til 1327 vil fortælle og vise rundt i de 
smukke lokaler . 

Birgitte Dinesen er en underholdende for-
tæller og kan berette om historiske hændelser, 
betydningsfulde personligheder, spøgelser og 
egne barndomsminder fra Godset storhedstid 
m .m ., Det skal også nævnes, at hendes oldefar 
var nevø til Karen Blixen, som kom på Kragerup 
Gods i sine barndoms- og teenageår og det si-
ges, at Blixen var særdeles glad for at besøge 
Kragerup . 

Frokost i den gamle vognport
Efter omvisningen spiser vi frokost i den gamle 
Vognport, hvor væggene prydes af billeder ma-
let af Birgitte Dinesen . 

Frokosten består af en buffet med årstidens 
råvarer fra lokale leverandører og efter vi har 
fyldt maverne, er det tid at udforske området . 
Der er en stor park, med en masse aktivite-
ter, som f .eks . en tur i trætoppene, kanotur på 
voldgraven, en gang sumobrydning eller ”præ-
stens favorit” – at gå på vandet uden at blive 
våd! Jeg har foreslået Michael, at det må han 
og jeg da prøve, men han lød meget undvi-
gende og begyndte at snakke om årstallet på 

sin dåbsattest! Men man kan jo også bare gå 
en tur i parken og nyde de smukke omgivelser .

Der er desuden en gårdbutik med gavear-
tikler, malerier og brugskunst, foruden man 
kan købe spegepølser og udskæringer fra deres 
højlandskvæg . Så er aftensmaden også klaret . 
Inden vi kører hjem, samles vi til en kop kaffe 
og et stykke kage .

Pris og tilmelding
Turen koster 400 kr . og inkluderer; bustur, om-
visning, frokost, kaffe og kage . Drikkevarer til 
frokosten betaler man udover .

Der er afgang fra Annisse kirke kl . 8 .30 fra Hel-
singe Station 8 .40 og fra Mårum Kirke 8 .50 . 
Tilmelding til Pia Niebuhr på mail: pin@km .dk 
eller tlf . 24211770 fra 8/8-12/8 . 

Bemærk!!
Under særlige omstændigheder kan man få 
direkte besked, om man er kommet med og 
hvor i bussen man skal sidde, men ellers skal 
man fremover gå ind på Annisse, Mårum og 
Ramløse kirkes hjemmesider og se listen . Den 
vil være tilgængelig fra den 16 . august .

Café Udsigten tager den 26. august på tur til Midtsjælland...

cAfé uDSIGTEN: kragerup gods
af Pia Niebuhr
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pias Salmeservice!

Pilgrimsgudstjeneste 
Fredag den 8. juli kl. 20.00 (PN)

Den danske sang
En yndig og frydefuld sommertid
Danmark nu blunder
Nu hviler mark og enge
Sig månen langsomt hæver

Søndag den 26. juni kl. 10.30 
5. søndag efter trinitatis (PN)

736 Den mørke nat forgangen er
Højt ophøjet på din trone
334 Guds kirkes grund alene
367 Vi rækker vore hænder frem
Vi elsker vort land

Søndag den 24. juli kl. 9.00 med dåb
9. søndag efter trinitatis (PN)

726 Gak ud min sjæl
Du gode Gud hvor godt
Sov du lille sov nu godt
192 Hil dig Frelser og Forsoner
750 Nu titte til hinanden

 

Søndag den 7. august kl. 12.00 
11. søndag efter trinitatis (PN)

724 Solen stråler over vang
52 Du Herre Krist
680 Jesus kom du nær til mig
68 Se hvilket menneske
Se det summer af sol over enge

Søndag den 31. juli kl. 10.30 
10. søndag efter trinitatis (PN)

754 Se, nu stiger solen
366 Nogen må våge i livet nat
651 Vor klippe vi slippe
28 De dybeste lag
14 Tænk at livet koster livet

Søndag den 3. juli kl. 10.30
6. søndag efter trinitatis (PN)

751 Gud ske tak og lov
392 Himlene Herre fortælle din ære
369 Du som gir os liv og gør os glade
493 Gud Herren så til jorden ned
2 Lover den Herre

Søndag den 12. juni kl. 13.00
3. søndag efter trinitatis

Gospelgudstjeneste i Mårum præstegårdshave
med My Merry Monday Choir, 
Helene Dahl og Frederik Mellqvist
Husk badetøj!

MÅruM KIrKE: salmeservice
af Pia Niebuhr 

MÅruM KIrKE: 

Menighedsrådet holder igen i år stor Sankt Hans fest i Forsamlingshuset 
torsdag den 23 . juni kl . 18 .30 .

Spisebilletter købes på OK Tanken i Mårum fra den 4 .-18 . juni og koster 
100 kr . for voksne og 50 for børn . Der er selvfølgelig – helt som vi plejer 
- både lækker mad og underholdning . Båltalen er kl . 21 .30 . 
Dem der kan hjælpe med opsætning og dækning af borde, mangler stadig 
lige at ringe til Pia Niebuhr 24211770 

Fredagene i uge 26, 27 og 28 får Mårum besøg af pilgrimme på vej fra 
Esrum Kloster via Mårum, Annisse og Ramløse til Tisvilde, hvor vandring 
slutter 4 dage senere . 
Når de er her i Mårum, spiser de i Sognestuen ved præstegården og de 
sover ude på loftet på Pagerøglegården . 
Maden bliver leveret, men der skal dækkes borde, laves kaffe og ryddes 
af . Vi er nogle stykker på opgaven, men er der nogen der har lyst til at 
være med, så giv lige besked til Pia eller Ditte .

Aftensang i Mårum kirke
I forbindelse med pilgrimmenes besøg, vil der fredag den 1 . juli være af-
tensang i Mårum kirke kl . 20 .00 og fredag den 8 . juli . også kl . 20 .00 er der 
aftengudstjeneste, hvor vi synger vores dejlige sommersange og salmer .
Der vil blive læst digte og tekster op under ledsagelse af musik og sang . 
En dejlig, meditativ stund i Guds hus . Så kom og vær med” . Præst Pia 
Niebuhr

pilgrimme i Mårum

Sankt 
hans

Husk at købe billetter til Sankt Hans 
festen i Mårum Forsamlingshus
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Siden 
sidst

4 . maj 2016, Willy Nielsen

vi har mistet

MÅruM KIrKE: sommerkoncerter i mårum MÅruM KIrKE: siden sidst 

Stephanie Lea Fabos 
Døbt i Mårum kirke den 30. april 2016

Der er indskrivning for næste års konfirmander søndag d . 28 . august kl . 
10 .30 i Mårum kirke . 

Først holder vi gudstjeneste (det gælder for det første kryds!) – og 
bagefter går vi over i Sognestuen og får skrevet indmeldelsespapirer og 
jeg fortæller lidt om konfirmationsforberedelsen . 8 . klasse børn der bor i 
Mårum sogn eller går på Gribskov skole kan melde sig til konfirmations-

forberedelsen .  Konfirmationen i Mårum er altid Kristi Himmelfarts dag . 
I 2017 er det 25 . maj . 
Undervisningen foregår i Sognestuen Skovvej 13 i Mårum .
Spørgsmål kan rettes til Sognepræst Pia Niebuhr mail: pin@km .dk

Indskrivning

Claus Poulsen betjener sig af computer, effek-
ter, violin-bue, modificeret analog pladespiller 
og div . objekter .
Han er komponist, laptopmusiker og improvi-
sator, og har to dekader bag sig på den dan-
ske scene for eksperimenterende elektronisk 
musik . 
Claus Poulsen var et tidligt medlem af det 
legendariske lydkunst-ensemble "Alarm 112" 
og mange andre ensembler og bands såsom 
Autobunny, Small Things on Sundays, Cam, Star 
Turbine og mange flere .

Gennem årene har han opbygget en anseelig 
diskografi af både fysiske og digitale udgivelser 
og dertil turneret flittigt i ind- og udland .
 Claus arbejder i øjeblikket mest med abstrakt 
elektronisk musik, der indeholder elementer af 
både ambient, music concrete og manipule-
rede reallyde . Ved koncerten d . 12 . juli i Mårum 
Kirke vil man bl . a . se ham bruge sin medbragte 
cello-bue på diverse medbragte forstærkede 
objekter såsom LP-plader . 
Vel mødt til en spændende aften med nye 
spændende lyde . Der er gratis adgang .

Sommerkoncert i Mårum kirke tirsdag den 12. 
juli kl. 20.00 med Claus Poulsen

Con Esprit er en klassisk duo, der blev dannet i 
2015 . De to sangere er begge fra Nordsjælland, 
den ene fra Søborg og den anden fra Ramløse . 
Den består af sopranen Vibeke Højlund og mez-
zosopranen Annett Bloch-Jørgensen, og de bli-
ver akkompagneret af pianisten Karen Kruska .  

Alle tre musikere er konservatorieuddan-
nede med mange års koncerterfaring . 
Ved aftenens sommerkoncert synger de ro-
mantiske lieder, arier og duetter af  Mozart, 
Rossini og Brahms . 

Det er et let og underholdende program, hvor 
sangerne undervejs fortæller om operaernes 
intriger og liedernes dramaer .

Der er gratis adgang .
Læs mere om koncerter i Nordsjælland på 

www .kirkemusikgribskov .dk

Sangduoen Con Esprit 
synger arier og duetter 
ved sommerkoncerten 
i Mårum kirke tirsdag 
den 26. juli kl. 20.00

Sommerkoncerter
Søndag den 26 juni  er der "åbningskoncert" i helsinge kirke kl. 15.00 og så er der 
ellers koncerter på skift i kirkerne i Gribskov kommune hele sommeren
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Konfirmander
i

Mårum 

Emma Mayntz Kierulff 
konfirmeret i Mårum kirke 
den 1. maj 2016

Laura, Rasmus, Karoline, Anton, Oline, Daniel, 
Nicklas, Marie og Sille
konfirmeret i Mårum kirke den 5. maj 2016

MÅruM KIrKE: konfirmander 2016

Vi startede med en kort præsentationsrunde .
1 . Valg af dirigent: Steffen blev valgt enstemmigt .
Herefter konstaterede dirigenten, at borgermødet var lovligt indvarslet 
og mødet kunne fortsættes .

2. Formandens beretning:
På sidste års borgermøde blev der valgt en helt ny bestyrelse, som brugte 
lidt tid på at komme i gang med arbejdet .
Der har været arbejdet med flere emner i løbet af året:
•	 Lokalforeningsrådet deltog i ”Landsbydagen” .
•	  Sagen omkring ændringer i skoledistrikterne og skolebusordningen . 

Lokalforeningsrådet deltog i  . . .
•	  Trafikforbedringer i forhold til bl .a . skolevejene i området . 
•	  Udfordringer omkring overdragelse af bankkonto mv . til ny kasserer . 

Dette er ikke helt på plads endnu .

3. Fremlæggelse af regnskab.
Da konto overdragelse mv . Ikke er på plads, har det ikke på nuværende 
tidspunkt været muligt at lave regnskab eller budget for kommende år . 
Der er ikke brugt penge ud over gebyrer til banken .
Der bliver lavet regnskab snarest, når konto overdragelsen er i orden .
Der er søgt 7000 i kommunen til at oprette hjemmeside og kommunika-
tion ud til borgerne . Vi har fået tildelt halvdelen i alt 3 .500 .

4. Planer for kommende år:
Formanden fremlagde følgende:
•	 At oprette kommunikationsforum .
•	 Deltage i landsbydagen
•	 Støtte op om flygtningearbejdet .
•	 Etablering af fællesspisning sammen med andre lokale kræfter .
•	 At arbejde med den kommunale trafiksikkerhedsplan .
Der var debat om, hvilken strategi, vi skal bruge ved henvendelser og 
dialog med kommunen omkring især trafik-problemerne i landsbyerne 
og skolevejene .

5. Valg af rådsmedlemmer for kommende år:
Nadia Kuszon, Charlotte Momberg, Bjarne Christiansen og Pernille Jelling-
gaard er på valg . Nadia og Charlotte ønsker ikke genvalg . 
Bjarne og Pernille blev enstemmigt genvalgt og Christian Ewald Hansen 
og Tage Hørup blev valgt enstemmigt .

6. Valg af to suppleanter:
Nadia Kuszon og Charlotte Momberg blev valgt som suppleanter . 

7. Valg af revisor og revisor-suppleant:
Steffen blev valgt til revisor .

8. Eventuelt
Debat om strukturen i vores kommunikationssite: Der er forslag om, at vi 
etablerer en fælles hjemmeside til at alle foreninger i vores område . Der 
arbejdes videre i de respektive foreninger med dette i det kommende år . 
Susanna refererede til et møde med en repræsentant fra skov- og na-
turstyrelsen omhandlende et nyt friluftshus ved Kagerup Station til fri-
luftsaktiviteter med bl .a . bålpladser mv . I den forbindelse er der planer 
om at etablere 200 p-pladser . Vi er bekymrede over trafik-mængden ad 
Kagerup Stationsvej

lokalrådets nye bestyrelse:

Bjarne Christiansen, Kagerup - Formand
Christian Krogh-Rasmussen, Mårum - Næstformand
Pernille Jellinggaard, Kagerup - Kasserer
Tage Hørup, Duemose
Susanna  Nielsen, Mårum
Christian Ewald Hansen, Kagerup
Jana Clausen, Mårum

referat af borgermøde i lokalrådet den 29.02 2016

Fra venstre: Tage Hørup, Bjarne Christiansen, Susanna Nielsen, Jana Clausen, Christian Krogh-Rasmussen. 

Ny Bestyrelse

MÅruM KAGErup loKAlrÅD: borgermøde
af Jana Clausen 
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I godt 25 år har Jimmi og Kirsten drevet tank-
stationen og nærkøbsmarkedet ved rundkørs-
len i Mårum . Der er sket meget, siden dengang 
Jimmi måtte tage bussen til Helsinge efter va-
rer, der har været utallige unge i oplæring bag 
disken og mange gamle mennesker, som havde 
butikken som deres livsline . I dag er der lokale, 
som udelukkende kommer for at hente en gra-
tisavis, og parret bag disken tæller endnu en 
gang på knapper og overvejer deres fremtidige 
muligheder .

Hårdt arbejde, men også glæder
Da Jimmi og Kirsten i 1993 besluttede at købe 
den daværende DK-tank, var der også købmænd 
i Kagerup, Annisse og Ramløse – ja, sågar på 
Stationsvej i Græsted . Opstarten var hård, der 
blev knoklet op til 100 timer om ugen, og ambi-
tionsniveauet var højt – købmandsparret ville 
være en aktiv del af lokalmiljøet og forsyne 
Mårums indbyggere med hvad de måtte have 
brug for, både i normal åbningstid og når de an-
dre forretninger i nabobyerne havde lukket . De 
lokale var glade for deres købmand og brugte 
den flittigt; de købte deres varer, og så blev 
der sludret . Man hyggede sig . Man gav sig tid 
– også købmanden . Jimmi bragte gerne varer 

ud uden beregning, hvis de gamle havde brug 
for en hjælpende hånd . For de unge i Mårum, 
men også i Helsinge og Græsted, har butikken 
i Mårum været stedet, hvor de kunne tjene en 
ekstra skilling . Der er endda søskendeflokke, 
som har afløst hinanden bag disken, og Jimmi 
og Kirstens egne børn har selvfølgelig også pas-
set forretningen i perioder .

De første år var sortimentet bredt, her blev 
drevet købmandsforretning, vinafdelingen var 
imponerende, og udenfor holdt en mindre trai-
lerpark – her var noget for enhver smag og i 
alle prisklasser . Jimmi og Kirsten sponsorerede 
lokalidrætten og afholdt vinsmagninger . Der 
var varer med mange lagerdage, men når så 
kunden kom og fandt netop det, han søgte, var 
alle glade . Omsætningen var høj, overskuddet 
betydeligt mindre, men det gik trods alt .

Tiderne skifter
Håndværkerne har alle dage været de bedste 
kunder – de lægger vejen forbi, når de skal be-
spises, og derfor kan forretningen også byde 
på et stort udvalg af sandwich og smørrebrød, 
også højt belagt til rimelige priser . Hver mor-
gen kommer en bager fra Helsingør med brød 
og kager til butikken, og når købmandsparret 

møder klokken fem, går de i gang med at smøre 
ostemadder til håndværkerne, som er dagens 
første kunder – og altså med Jimmis ord ”dem, 
som holder os i live .”

Ikke mindst derfor har kommunens ofte 
luftede planer om en omlægning af vejen til 
Græsted også givet anledning til mange spe-
kulationer – for Jimmi og Kirsten gør sig ingen 
illusioner om, at håndværkerne stadig ville gøre 
deres indkøb her, hvis vejen førte dem uden 
om Mårum .

Og så kom lukkeloven . Ikke alene skød dis-
countforretningerne op alle vegne, men nu fik 
de også mulighed for at holde åbent døgnet 
rundt . Lukkeloven fik mange små butikker til 
at opgive kampen om kunderne, og i Mårum 
mærkes den også – når mørket falder på og 
i weekenden er der ikke mange kunder hos 
Jimmi og Kirsten . 

Lukkeloven har afstedkommet mange æn-
dringer: Jimmi og Kirsten har måttet opgive at 
sælge kød samt frugt og grønt, tilsætningen var 
enorm . Den store vinafdeling er blevet afløst 
af en spillehal, og det har vist sig at være en 
fornuftig investering: Folk kommer langsvejs 
fra for at hygge sig her . Anderledes forholder 
det sig med udgifterne til istandsættelse af 

bygningen: Levnedsmiddelstyrelsen har krævet, at der skal være malet 
og ikke kalket i de næsten tomme baglokaler, som desuden skal have 
vaskbare gulve af vinyl . Det koster penge – som skal hentes fra en fal-
dende omsætning .

Er der en fremtid?
Den lokale købmands gamle trofaste kunder er døde, og Mårums nye 
tilflyttere er opfostret med discount . Der klages over prisniveauet, som 
ikke tåler sammenligning med priserne i discountkæderne, hvor mange 
varer sælges under deres egen købspris .

Jimmi kan godt føle sig en smule resigneret til tider: ”Folk ved ikke, 
hvad tingene faktisk koster . Vi kan ikke få en kasse øl for under 165 kr i 
indkøb, men i de store forretninger har de mulighed for at sætte penge 
til på øllene og satse på, at kunderne køber andre varer . Det kan den lille 
købmand ikke .” På cigaretter er fortjenesten omkring 5 % af udsalgspri-
sen, som jo ligger fast .

”Det har været sjovt,” siger Jimmi, men han erkender, at han savner de 
lokale, der havde forretningen som deres daglige omdrejningspunkt før 
i tiden . Og han er ikke ene om at undre sig over attituden blandt visse 
kunder i dag – også de unge bag disken bliver chokerede, når folk skrider 
forbi dem uden at hilse, som om de bare er en del af inventaret .

Spørgsmålet om den lokale købmands fremtid har to sider: vil købman-
den være dér for os, og vil vi være dér for butikken?
Ifølge Jimmi er det ikke så meget, der skal til: ”Vi kan ikke konkurrere 
med de store kæder på dagligvarer, men der er jo ting, som koster det 
samme overalt – cigaretter, aviser, ugeblade, lotto … Hvis folk vil tænke: 
det køber vi bare derhjemme, så kan det faktisk gøre en forskel for os .” 
Måske er det lige de småindkøb, som har betydning for, om Mårum har 
sit nærkøbsmarked også i fremtiden . Måske er det lige den tur indenom 
butikken ved rundkørslen, som giver en forankring i lokalmiljøet . ”Vi er 
altid til at handle med,” siger Jimmi – i hvert fald så længe forretningen 
eksisterer …

Nærkøb

loKAlT: nærkøb
af: Lene Bagger

”Vi kan ikke konkurrere 
med de store kæder på 
dagligvarer, men der er jo 
ting, som koster det samme 
overalt – cigaretter, aviser, 
ugeblade, lotto … Hvis folk 
vil tænke: det køber vi bare 
derhjemme, så kan det fak-
tisk gøre en forskel for os.” 

Det er svært for en lokal købmand, at konkurrere med discountbutikkerne
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juli

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

juni

August

 1  Aftensang 
Mårum Kirke kl . 20:00

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

 5  Deadline for Guiden 
Stof sendes til guiden@annisse .dk

 6  Sommerkoncert med Klarinet og orgel 
Ramløse kirke kl . 20:00

 7   Fernisering 
Sognelængen i Ramløse kl . 19:00 

 8  Pilgrimsgudstjeneste og aftensang 
Mårum Kirke kl . 20:00

 9  Kulsvidning 
Ved Duemose kl . 15:00

10  Gudstjenester 
Annisse kl . 9:00 (AHC) 
Mårum ingen 
Ramløse ingen

12  Sommerkoncert med elektronisk musik  
Mårum Kirke kl . 20:00

17  Gudstjenester  
Annisse kl . 9:00 (AHC) 
Ramløse kl . 10:30 (AHC) 
Mårum kl . 10:30 (PN)

19  Sommerkoncert med Carsten Pedersen 
Annisse kirke kl . 20:00

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

26  Sommerkoncert med  
sangduoen Con Esprit  
Mårum Kirke kl . 20:00

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

2  Sommerkoncert med Dario Andreella 
Ramløse kirke kl . 20:00

7  Gudstjenester 
Ramløse kl . 9:00 MP) 
Annisse kl . 10:30 (MP) 
Mårum kl . 12:00 (PN)

 9  Menighedsrådsmøde i Annisse 
Huset i Kirkestræde i Annisse kl 19:30

14  Gudstjenster 
Annisse kl . 9:00 (MP) 
Ramløse kl . 10:30 (MP) 
Mårum kl . 10:30 (PN) 

  5  Gudstjenester 
Annisse kl . 9:00 (Mogens Hansen) 
Ramløse kl . 10:30 (Mogens Hansen) 
Mårum kl . 10:30 (PN)

  5  5 . juni-marked 
Pæstegården i Ramløse kl . 14:00-17:00

12  Gudstjenester 
Ramløse kl . 9:00 (MP) 
Annisse kl . 10:30 (MP) 
Mårum kl 13:00 gospelgudstjeneste (PN)

14  Café Læselyst 
Præstegården i Mårum  
kl . 14:00-16:00

14  Menighedsrådsmøde i Annisse 
Huset i Kirkestræde i Annisse kl 19:30

18  Dåbsgudstjenester 
Ramløse kl .10:30 (AHC) 
Annisse kl . 12:00 (AHC)

19  Gudstjenester 
Ramløse kl . 10:30 (AHC) 
Mårum kl . 12:00 (Ulla Skorstensgaard) 
Annisse ingen

21  Café Udsigten på tur til Roskilde 
Afgang fra Annisse, Helsinge oig Mårum

23  Sankt Hansfest 
Mårum Forsamlingshus kl . 18:30

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

26  Loppemarked 
Annisse Forsamlingshus kl . 10:00-14:00

27  Loppemiddag 
Annisse Forsamlingshus kl . 19:00

28  Menighedsrådsmøde i Mårum 
Sognestuen kl . 19:30

KAlENDEr: fra den 5. juni til den 14. august
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ANNISSE KIrKE: Sommerkoncerter

af Dario Andreella/Michael Porsager

Efter mange positive tilbagemeldinger efter koncerten for to år siden, 
kommer i år dens udvikling . Nu er orglet, computeren, effekterne og 
loopmaskinen ikke uafhængige mere . Et par mikrofoner placeret inde i 
orglet giver mulighed for at optage i realtid . Orglet kan nu interagere med 
sig selv og med andre instrumenter .

ramløse kirke den 2. august kl. 20.00:

orgel og 
Elektronic v. 2.0

Sommerviser, salmer, traditioner, gammelt og nyt giver en helt specielt 
og sikkert anderledes musikalsk oplevelse, der næppe kan beskrives med 
ord . Kom og lyt og vær med . Publikum bliver også involveret som en aktiv 
dele af koncerten!

Ved sidste års ”Kirkemusik i Gribskov” spillede Carsten Pedersen for en 
helt fyldt Tibirke Kirke . I år kan den århusianske guitarvirtuos så opleves 
i Annisse Kirke den 19 . juli, hvor han vil spille smuk, sprudlende og stem-
ningsfuld guitarmusik . På programmet vil bl .a . være værker af J .S . Bach, 
Domenico Scarlatti, F . Tarrega og Barrios Mangoré .

Carsten er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium samt i udlan-
det hos bl .a . David Russell, Carlo Marchione, Costas Cotsiolis og Manuel 
Barrueco .

Han er lige nu ved at udgive en ny CD ”Fantasia” og hans to tidligere 
CDer - ”Aquarelle, guitarmusic from South America” og ”Spanish Gui-
tarmusic” - fik begge ekstraordinært flotte anmeldelser i internationale 

virtuos til 
Annisse 

guitartidsskrifter . F .eks . skrev ”Il Fronimo”: Det bedste europæiske bud 
på fortolkning af disse sydamerikanske værker og ”GUITART Int .”: A real 
knock-out of a recording, Carsten brings a brilliance to these works that is 
truly staggering, formidable technical abilities, performs some real magic.

Annisse kirke den 19. juli kl. 20.00:

"Barokkens monodi er udgangspunktet - en stemme med enkelt akkom-
pagnement. Celloen er vores stemme og den understøttes af den knipsede 
guitar, klingende zither, enkelte slagtøjsinstrumenter og en særegen elek-
tronisk sammenblanding"

Caccini Monodies (2013) er rekomponeret musik for Cello, Slagtøj og 
Elektronik . Værket har ikke noget religiøst indhold, men bør fortrinsvis 
opføres i kirker…

Musikken opføres uden pause og varer cirka 45 minutter .
Caccini Monodies er skrevet til Mono Duo som er Peter Morrison på 

Cello og Simon Christensen på slagtøj, Zither og Elektronik . Værket er 
støttet af Danmarks Nationalbanks Jubilæums Fond af 1968 og KODA . 

Giulo Caccini
Musikken er baseret på seks monodier af den italienske komponist, Giulo 
Caccini (1551-1618) . Monodierne er originalt komponeret for solo stemme 
og basso continuo og er en del af samlingen, Le Nuove Musiche fra 1602 . 

Caccinis ville med denne udgivelse, sikre sine monodier mod fremti-
dige ukorrekte opførelser igennem en præcision af hans musikalske stil 
og en minutiøs gennemgang af musikkens tekniske krav .

Caccinis kunstneriske vision var at skabe solo vokal musik som ””could 
almost speak in tones”; stærke ornamenterede melodier med en kon-
stant bas og med et enkelt udført akkompagnement af et knipset strenge 
instrument .  Teksterne var sekundære og flerstemmigheden (kontra-
punktet) var skjult .

I Caccini Monodies har jeg været tro mod de originale melodier og 
basso continuo delen . Mit kunstneriske mål har været at skabe et sam-
menflettet værk af smukke melodier uden ord og med en anderledes cool 
lyd . En symbiose af gammelt og nyt .

Klangen af 
før og nu...
Mono Duo består af komponist og 
musiker Simon christensen og cellist 
peet Morrison. oplev dem med cello, 
slagtøj og elektronik i Annisse kirke den 
17. august kl. 20.00 Komponist og musiker, Simon Christensen

cellist Peet Morrison

Wild cat 
blues
En håndfuld af de evigt grønne melodier vækker minder om en svunden 
tid . Når denne rytmisk-romantiske musik træffer trommehinden går den 
direkt i blodet og varmer enhver musikliebhavers hjerte . Fra programmet 
kan nævnes: jag har bott vid en landsväg / wild cat blues / swingland 
/ the winner takes it all / summertime / whispering / tea for two / red 
roses for a blue lady / only you .

Mikael Børresen, klarinet  
Uddannet på Det kgl . Danske Musikkonservatorium i København, hvorfra 
han havde debutkoncert fra solistklassen . Dansk statsstipendiat i Wien . 

Ansat som 1 . soloklarinettist i orkestrer i Danmark, Østrig, Sverige og 
Tyskland .  Finalist i den internationale klarinetkonkurrence „Viotti“ i Ver-
celli, Italien . Koncerterer som solist i Europa .

Walter Berggren, orgel og piano
Organist i Ljungby församling, studier på Musikhögskolan i Göteborg og 
studier hos domorganist Lars Angerdal .

En anderledes og original koncert i Ramløse kirke den 6 . juli kl . 20 .00

ramløse kirke den 6. juli kl. 20.00:
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ANNISSE KIrKE: konfirmander 2016

af Michael Porsager

Annissekonfirmander 

Albert Boysen Torndyb og 
Mie Louise Kosack Bakhauge

Øverst fra venstre: Frederik Borrisholt Jæger, Magnus Simoni Jørgensen og 
Oliver Valling Stubkjær.
Nederst fra venstre: Julius Alexander Bahnsen, Alberte Jakobsen, Nanna 
Jakobsen, Sofie Wibe og Peter Møller Baggesen.

Fredag den 22. april

Lørdag den 23. april

Øverst fra venstre; Johan Fischer, 
Peter Meulengracht Andersen, 
Sebastian Hindsgaul Carlstrøm 
Pedersen, Victor Stricker-Nielsen, 
Johan Juul Rasmussen og Tobias 
Fossum Backer 
Nederst fra venstre: Celina Grove 
Lundin, Karoline Spengler Ørom, 
Stephanie Lea Fabos, Amalie 
Lauemøller, Malene Ørskov Petersen 
og Laura Caroline Stener Larsen  

Lørdag den 30. april

Torsdag den 5. maj kl. 12
Øverst fra venstre: Oliver Kjems og Nicolai Næblerød Pedersen
Nederst fra venstre: Laura Lyck Artmann Larsen, Emily Ann Jensen, Anne-Sofie Søeberg, 
Lily Isabella Østergaard Høst, Naja Sofie Nøjd og Sigrid Ehlers Nielsen

Øverst fra venstre: Axel Trave Scheuer Nielsen, 
Valdemar Planfelt Lorentzen og  Christian Brix 
Hoffmann Nielsen
Nederst fra venstre: Julie Barfoed Jakobsen og 
Clara Mathilde Rosenhvist Gadsbøll

Torsdag den 5. maj 
kl. 14

20
16
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ANNISSE KIrKE: konfirmander 2016

af Michael Porsager

20
16

Ramløsekonfirmander 

Fra venstre: Hans Christian Bonnesen, Sebastian Juul 
Andersen og Emil Kryger Rasmussen

Fredag den 22. april

Øverst fra venstre: Simon Otto Dünnweber, 
Magnus Valdemar Aagaard Petersen og Martin 
Bitz-Nielsen
Nederst fra venstre: Belinda Olivia Zöllner Vige 
Kristensen,  Amanda Colding, Johanne Stein 
Graakjær og Sascha Bruun Larsen

Lørdag den 23. april

Øverst fra venstre: Rasmus Steen Olsen, Martin Lind Arlaud, Kristoffer 
Viksø Kegel  og Jonas Larsen
Nederst fra venstre: Mathilde Sander Romlund, Alberte Søegaard 
Stendevad, Sarah Kragh Pedersen og Celine Munk Engom Larsen

Lørdag den 30. april

Øverst fra venstre: Oliver Hartvig Jakobsen, Malthe Pedersen, Johannes Rassov, Tobias Padkær Landkilde 
Otto og Rasmus Strandberg Kjær Nielsen.
Nederst fra venstre: Mathilde Underbjerg Raade, Rebecca Jørdorf Linnemann, Nikita Lundahl, Olivia 
Vilhelmine Bang, Esther Emilie Ringgaard Gilholt, Mia Rud Nielsen og Lærke Gravgaard Løvendal Danielsen

Torsdag den 5. maj
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Lui 
Lykke 

Rasmussen 
døbt i Annisse kirke 

den 9 . april 2016

ANNISSE KIrKE:  siden sidst

Albert 
Müller 

Hansen 
døbt i Ramløse kirke 

den 9 . april 2016

Malou 
Søeborg 

Christensen 
døbt i Ramløse kirke 

den 9 . april 2016

Naija 
Juhl Lindén 

Ramsing 
døbt i Annisse kirke 

den 8 . maj 2016

Georgina 
Wickmann 

Nielsen 
døbt i Ramløse kirke 

den 15 . maj 2016

Julie Hindkjær Lichtenberg og 
Martin Kjærby Hansen

viet i Annisse kirke den 2. april 2016

Pia Vibeke Valling Stubkjær og 
Michael Bent Moldam

viet i Annisse kirke den 28. april 2016

Victor 
Wassmann 

 
døbt i Annisse kirke 

den 21 . maj 2016

Hector 
Hornnæss 
Svensson 

døbt i Ramløse kirke 
den 21 . maj 2016

Magnus 
Hesseldahl 

Hovard-Christiansen 
døbt i Ramløse kirke 

den 21 . maj 2016

Leo
Silas Grib

Wendt 
døbt i Ramløse kirke 

den 21 . maj 2016

Stine Eriksen og 
Mikkel Eriksen

viet i Annisse kirke den 14. maj 2016

Siden 
sidst

Siden 
sidst

22/3: Svend Olsen
16/4: Uffe Hansen
10/5: Preben Bjørn
11/5: Tage Anton Jensen

vi har mistet i Annisse
12/3: Allan Ralf Larsen
20/3 Dagmar Elise Jørgensen
15/4: Ulla Hovgaard
15/4: Klaus Kryger Rasmussen
19/4: Ulla Rise Nielsen

vi har mistet i ramløse
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aktiv i hele Norden og i lokal samfundet

Til november er det igen tid for valg til menighedsråd i Annisse og Ram-
løse og alle andre danske kirkesogne . Menighedsrådet vælges ligesom 
folketing og komunalbestyrelse demokratisk ved, at folk får et valgkort 
og går hen og stemmer på et valgsted . For at have stemmeret til menig-
hedsrådsvalg, skal man være medlem af folkekirken .

Det vil sige sådan foregår det ved menighedsrådsvalg oftest ikke . For 
at afholde et valg, må der findes mindst to valglister, så der er noget at 
vælge imellem . Så i reglen sker der dette: Det siddende råd inviterer til et 
opstillingsmøde . I forvejen har de så været ude og kapre nogle kandidater 
der kan erstatte medlemmer, der ønsker at gå af . Det risikerer at blive 
meget sammenspist .

Ved opstillingsmødet stemmes der om de kandidater, der er opstillet 
og listen kommer til at rumme det nødvendige antal personer opstillet 
efter stemmetal . Menighedens fremmøde ved opstillingsmødet er i reg-
len ikke imponerende . Derfor har demokratiet ikke fået den betydning 
det fortjener .

Opgaverne
Hvad laver menighedsrådet egentlig? Jo, det har naturligvis ansvaret for 
de midler fra kirkeskatten, man har fået tildelt efter et forud lagt budget 
for de mange forskellige opgaver kirken har: Lønninger, drift af kirke, 
kirkegård, præstegård og forpagtergård (sidstnævnte 2 er Ramløse og 
Annisse fælles om) og de kulturelle aktiviteter, som kirken står for .

Rådet er ansvarlig over for det regnskab, der føres, så regnskab mat-
cher budgettet . Rådet er arbejdsgiver for kirkens personale: Graver, kir-
kesanger, organist, kordegn (regnskab), rengøringspersonale . Det træffer 
aftale med de håndværkere, der arbejder med vedligeholdelse eller nyan-
læg samt fører tilsyn med, at det bliver udført forsvarligt .

Nej, præsterne sorterer ikke under menighedsrådet - de står til ansvar 
overfor provst og biskop .

Aktiviteter
Ud over ovennævnte kan menighedsrådet engagere sig i talrige kulturelle 
sammenhænge . Typisk sørger et aktivitetsudvalg for tilrettelæggelse af 
koncerter, foredrag, børnekor, udstillinger, ældreklub, 5 . junimarked, ju-
letræstænding, kirkekaffe, skærtorsdagsnadver og andre tiltag - oftest 
i samarbejde med en lang række frivillige, uden hvis indsats mange af 
aktiviteterne, ikke har kunnet lade sig gøre .

Ramløse kan glæde sig over, at rigtig mange frivillige stiller op . Kun 
kan man beklage, at de aktive efterhånden er blevet noget grå i toppen, 
så yngre kræfter vil være velkomne . Også i selve menighedsrådet er nye 
ideer og nye kræfter velkomne . Kun fantasien og så måske budgettet 
sætter grænser .

Undertegnede kom i menighedsrådet første gang i 1964 og har - med 
to afbrydelser - siddet der lige siden . I al den tid har der ikke været 
kampvalg .

Det vil virkelig være forfriskende om menigheden - det er alle som er 
folkekirkemedlemmer og ikke kun dem , der kommer i kirken hver søn-
dag - kunne stikke hovederne sammen og gøre sig tanker om, hvad de vil 
med vores kirke og det liv, der udfolder sig omkring den, så man kunne 
opstille en liste til menighedsrådsvalget i november . Eller alternativt stille 
som kandidat til menighedsrådets liste . Hvis ikke man når så langt, så tal 
med vennerne og naboerne om ikke der ligger en udfordring, som man 
kunne tænke sig at tage op . Vi ses til opstillingsmøde efter sommerferien . 
Datoen offentliggøres i næste nummer af Guiden .

Menigheds-
rådsvalg

ANNISSE KIrKE: menighedsrådsvalg 2016

af Jørn Peter Lærkesen

hvert 4. år er der valg til menigheds-
rådene i hele landet. Til efteråret ef-
terlyser vi derfor engagerede folk, der 
har lyst til at deltage i at udvikle vores 
kirker

(Tom Duus)
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•  Vinduer  
& Døre

• Nybygning

• Tilbygning

• Tagarbejde

•  Forsikrings-
arbejde

• Renovering

• Sommerhuse

• Isolering

•	Vinduer & Døre
•	Forsikringsarbejde
•	Nybygning
•	Renovering
•	Tilbygning
•	Sommerhuse
•	Tagarbejde
•	Isolering

Gribskovvej 99  |  3200 Helsinge  |  Telefon 48 79 87 99

www.schwaerter-byg.dk
schwaerter-byg@hotmail.com

Murerarbejde  |  Flisearbejde  |  Ombygning
Vedligeholdelse  |  Renovering  |  Belægning

40 32 66 77

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

Gribskovvej 99  |  3200 Helsinge  |  Telefon 48 79 87 99

www.schwaerter-byg.dk
schwaerter-byg@hotmail.com

Murerarbejde  |  Flisearbejde  |  Ombygning
Vedligeholdelse  |  Renovering  |  Belægning

40 32 66 77

Kort nyt

Konfirmand-
indskrivning 2017
Til september går konfirmandundervisningen 
i gang både i Annisse og i Ramløse . Det er i 
skrivende stund stadigt uklart, hvordan under-
visningen kommer til at forløbe - bortset fra, at 
det er aftalt, at der i Ramløse bliver undervis-
ning to lektioner pr . hold i efteråret og 3 hele 
dage pr . hold i foråret .

Indskrivning Annisse
For Annissekonfirmanderne gælder, at der 
er indskrivning for B-klassen tirsdag den 30 . 
august kl . 19 .30 i Huset i Kirkestræde . Det er 
Michael Porsager, der primært skal undervise 
denne klasse .

Der er indskrivning for C-klassen onsdag den 
31 . august kl . 19 .30 i Huset i Kirkestræde, hvor 
det er Anne Have Christensen, der tager imod .

Mårumkonfirmanderne indskrives hos Pia 
Niebuhr .

De to klasser skal arbejde meget sammen - 
også med dem fra Mårum - blandt andet om 
krybbespil og lejrskole .

Indskrivning Ramløse
Der er indskrivning for alle ramløsekonfirman-
der tirsdag den 23 . august kl . 19 .30 i Sognelæn-
gen . Det er Michael Porsager, der underviser alle 
i Ramløse .

Konfirmationerne
Konfirmationerne finder sted på følgende 4 
dage: Fredag den 12 . maj (Bededag), lørdag den 
13 . maj, lørdag den 20 . maj og torsdag den 25 . 
maj (Kristis himmelfartsdag) . Man vælger selv 
hvilken dag, man vil konfirmeres, men man kan 
ikke "reservere" på forhånd .- Vi finder ud af det 
til indskrivningerne .

ANNISSE KIrKE: Konfirmationer 2017

af Michael Porsager

Ingen jazzcafé
Der er jazzcafé den 2 . juni, men der er ikke 
jazzcafé i juli og august . Det vil sige, at den 
næste jazzcafé er torsdag den 1 . september .

Dåbsgudstjenester
Der er dåbsgudstjenester om lørdagen ca . en 
gang om måneden . Således fremover

Lørdag den 18 . juni kl . 10 .30 i Ramløse og kl . 
12 .00 i Annisse ved Anne Have Christensen .
Lørdag den 20 . august kl . 10 .30 i Annisse og kl . 
12 .00 i Ramløse ved Michael Porsager .
Lørdag den 24 . september kl . 10 .30 i Ramløse 
og kl . 12 .00 i Annisse ved Michael Porsager .
Lørdag den 29 . oktober kl . 10 .30 i Annisse og kl . 
12 .00 i Ramløse ved Michael Porsager .

Kirkebil
Hvis du har brug for en kirkebil til gudstjeneste, 
fordi du er dårligt gående, så kan du rekvirere 
en taxa ved at ringe til kirkekontoret på telefon 
48 71 35 24 . Det nytter ikke at indtale en be-
sked, hvis det er fredag efter kl . 13, så skal du i 
stedet ringe til sognepræst Michael Porsager på 
telefon 22 34 20 02 .

(Tom Duus)
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ANNISSE KIrKE: ove Kunert i Sognelængen
af Bente Schneider

I henved 200 år har mere end hundrede malere søgt området ved Ti-
svilde, Tibirke og Arresø, hvor de har fundet og gengivet naturmotiver 
på deres lærreder . Guldaldermalerne P .S . Skovgaard, J . Th . Lundbye og 
mange andre var her, og i begyndelsen af det 20 . århundrede kom Wil-
liam Scharff, Hugo Liisberg, Victor Haagen-Müller, Kunerts gode venner og 
Julius Paulsen - hans professor fra Akademiet .  Selv blev Kunert (1893-
1975) uddannet på Kunstakademiet i København i 1917 . Han bosatte sig 
i Tisvilde omkring 1915 og blev her resten af sit liv . 

I Tibirke og Tisvilde blev motiverne - lyset, skoven, bakkerne, Ellemo-
sen, Arresø og stranden en livslang inspiration for ham ligesom for de 
mange andre malere, der har været her og givet hver deres fortolkning . 

”Det var lyset, der bestemte, hvorledes vore dage skulle forme sig . Var 
det godt lys, var jeg i skoven allerede ved fem-tiden om morgenen for at 
male . Sådan en tidlig morgen i hegnet, når dugdråberne endnu hænger i 
nåletræerne og fuglene begynder at vågne, det er det dejligste jeg ved” . 
Kunert havde en særlig forkærlighed for at male lyset mellem granerne 
– modlyset og for det åbne landskab, som den gang karakteriserede 
området . I dag er udsynet et andet . 

Læremesteren
Kunerts læremester, Julius Paulsen (1860-1940), var samtidig med ska-
gensmalerne og anerkendt som en af de betydeligste danske malere i sin 
tid . Hans landskabsmalerier hentede inspiration fra samtidens forskellige 
strømninger og han var en ”eminent skildrer af den nøgne kvindekrop” . 
Julius Paulsen kom i hjemmet hos Kunert og malede med sine studerende 
i landskabet heroppe .  Kunert malede også portrætter og modeller og var 
i følge en anmelder i Aarhus Venstreblad ”… en dygtig Tegner med Sans 
for Figurens Opbygning og god holdning” .  Nogle af disse vil kunne ses i 
Sognelængen . Julius Paulsen blev stående i sin eftertid og hans billeder 
kan ses på de store museer . Kunert gik det anderledes - men hans bil-
leder hænger i mange hjem - især i Nordsjælland og kan også ses på 
Storstrøms Kunstmuseum, Københavns Museum og Gilleleje Museum .

Parnasset i København
Modernismens interesse for billedkunstens formsprog – farver, form, 
materialer, rumvirkninger – som kom til udtryk i blandt andet impres-
sionismen og surrealismen og var oppe i tiden, appellerede ikke til Ove 

Kunert . ”Jeg maler naturalistisk, for sådan må 
jeg male, jeg har aldrig haft lyst til at eksperi-
mentere”, udtaler han i et interview med Jane 
Aamund til Tidens Kvinder i 1975 . Det abstrakte 
maleri mindede Kunert om Kejserens nye klæ-
der og ifølge ham var 95 procent af abstrakt 
kunst fup . En god kunstner bliver man kun med 
talent og flid, udtaler han i et interview .

Kunert var da heller ikke ”in” på parnasset i 
slutningen af 30’erne . Den modernistiske ten-
dens, som tidens kritikerne hyldede, talte til 
mere ubeviste tilstande i mennesket . Det gjor-
de Kunerts billeder ikke . De fandt derfor hans 
billeder for ligetil, for idylliske -  som skønma-
lerier . Men publikum elskede dem . Nogle kriti-
kere anerkendte dog hans tekniske kunnen, og 
beskrev ham som en ”fin Iagttager af Lysets 
Spil mellem Bøg og Naaletræer, de giver os 
hele Skovens romantiske, tyste Stemning, som 
vi kender den en tidlig Efteraarsmorgen, naar 
Duggen endnu ligger over græsset, og den ”fly-
vende” Sommer” lægger sig over Ansigtet…”  At 
publikum elskede dem, er ikke svært at forstå . 

 Kunert deltog med billeder på Forårsudstil-
lingen på Charlottenborg i 50 år – bortset fra 
i 1944 og 1946 . Det skyldtes formodenligt, at 
han på dette tidspunkt havde for travlt med at 
male bestillingsarbejder . Han malede i Norge 
og på Mallorca og havde særudstillinger i 1933 
på blandt andet Aarhus Kunstforening med 65 
billeder . 

Om billederne i Sognelængen
De udstillede billeder i Sognelængen tilhører 
Karl Erik Frederiksen, redaktør på Frederiksborg 
Amts Avis, Gribskov . Han begyndte at interes-
sere sig for Kunert efter at have købt det hus 
(på Kunertsvej!), som tilhørte familien Kunert 
indtil 1996 . Karl Erik er også indgangen til Ove 
Kunerts værk og for denne artikels forfatter . .
Artiklernes citater er hentet hos Karl Erik Frede-
riksen i artiklen ”Ove Kunert og parnasset”, som 
er publiceret i Vejby-Tibirke Selskabets årbog 
2016 . På plejehjemmet Trongården i Vejby kan 
man se over 30 malerier af Ove Kunert .  Kun-
nerts hustru, Anna boede på plejehjemmet fra 

sidst i 70érne indtil 1985 . Billederne er udlånt 
til Gribskov Kommune af Anna og Ove Kunerts 
arvinger

Fernisering den 7 . juli kl . 19 . 00 . Ingen jazz!

”Sådan en tidlig morgen i hegnet, når dug-
dråberne endnu hænger i nåletræerne og 
fuglene begynder at vågne, det er det dejlig-
ste jeg ved”, Ove Kunert.

Naturalismens maler

Pinusparken 12 • 3200 Helsinge

PrioritetsLån =
Ombestemmelseslån

Med et PrioritetsLån kan du selv bestemme, 

hvordan dit boliglån skal sammensættes. Det er 

et af markedets mest fleksible boliglån. Vælger du 

et lån med variabel rente, kan du tilmed omlægge 

lånet til kurs 100, præcis når det passer dig.

Kontakt os, og hør mere om dine muligheder.

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



46  Annisse-Mårum Guiden / 03 / 2016 Annisse-Mårum Guiden / 03 / 2016  47

&Salme 
prædikenservice

ANNISSE KIrKE: salme- og prædikenservice

Anne have christensen (Ahc)
Michael porsager (Mp)

Søndag den 12. juni
3. søndag efter trinitatis
Ramløse kl . 9 .00 (MP)
Annisse kl . 10 .30 (MP)
 
 722 Nu blomstertiden kommer  
 13 Måne og sol  
 677 Nu glæd dig i herren
  Du virker i det stille

Prædikentekst: Luk. 15,11-32
 . . .om den fortabte søn, der forlanger sin arv 
udbetalt og bortødsler den i et udsvævende 
liv . Da han vender tilbage, modtages han med 
åbne arme af sin far, og fedekalven slagtes . . .

Søndag den 19. juni
4. søndag efter trinitatis
Fællesgudstjeneste
Ramløse kl . 10 .30 (AHC)

 726 Gak ud, min sjæl, betragt
 313 Kom regn af det høje
 276 Dommer over levende og døde
 696 Kærlighed er lysets kilde 
 
Prædikentekst: Matt. 5,43-48
”Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, 

for at I må være jeres himmelske fars børn!” Det er 

jo nemt nok at elske dem, der elsker mig, og holde 

af dem, der også holder af mig . . .

 

Søndag den 26. juni
5. søndag efter trinitatis
Annisse kl . 9 .00 (MP)
Ramløse kl . 10 .30 (MP)

 756 Nu gløder øst i morgenskær 
 29 Spænd over os dit himmelsejl 
 321 O Kristelighed
 748 Nu vågne alle Guds fugle små

Prædikentekst: Matt. 16,13-26
 . . .om Peter, der pludselig indser, at Jesus er Guds 

søn, og som får at vide, at han skal fornægte sin 

Herre . Og om at den, der vil frelse sit liv, skal miste 

det, og den, som mister sit liv, skal finde det . . .

Søndag den 3. juli
6. søndag efter trinitatis
Annisse kl . 9 .00 (AH (pilgrimsgt))
Ramløse kl . 10 .30 (AHC)

 754 Se, nu stiger solen
 675 Gud, vi er i gode hænder
 493 Gud Herren så til
 725 Det dufter lysegrønt af græs 
  
Prædikentekst: Matt. 19,16-26
Der kommer en til Jesus og spørger, hvad han skal 

gøre for at arve evigt liv . Det viser sig at være om-

trent umuligt: ”For mennesker er det umuligt, men 

for Gud er alting muligt .”

 

Søndag den 24. juli
9. søndag efter trinitatis
Ramløse kl . 9 .00 (MP)
Annisse kl . 10 .30 (MP)

  Solen begynder at gløde
 396 Min mund og mit hjerte
 292 Kærligheds og sandheds ånd
 697 Et trofast hjerte 
  
Prædikentekst: Luk. 12,32-48
Om den uretfærdige dommer, der hjælper en 
enke i hendes sag - ikke fordi sagen er retfær-
dig, men fordi hun bliver ved med at plage . 
Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte ret?
 

Søndag den 14. august
12. søndag efter trinitatis
Annisse kl . 9 .00 (MP)
Ramløse kl . 10 .30 (MP)

 403 Denne er dagen
 289 Nu bede vi den Helligånd
 305 Kom, Gud Helligånd, kom brat
 409 Som hønen klukker

Prædikentekst: Matt. 12,31-42
 . . .om bespottelse mod  helligånden, som er den 
synd, der ikke skal tilgives . Om, at et træ kan 
kendes på dets frugter - et godt træ giver god 
frugt, og et dårligt træ giver dårlig frugt . . .
 

Søndag den 10. juli
7. søndag efter trinitatis
Annisse kl . 9 .00 (AHC (pilgrimsgt))
(Tibirke kl . 10 .30 (AHC)

 748 Nu vågne alle Guds fugle små
 658 Når jeg er træt og trist
 46 Sorrig og glæde
 10 Alt hvad som fuglevinger fik 
  
Prædikentekst: Matt. 10,24-31
Jesus siger til disciplene: ”Sælges ikke to spurve for 

en skilling? Og ikke en af dem falder til jorden, uden 

at jeres fader er med den . . . Frygt derfor ikke; I er 

mere værd end mange spurve .”

 

Søndag den 17. juli
8. søndag efter trinitatis
Annisse kl . 9 .00 (AHC (pilgrimsgt))
Ramløse kl . 10 .30 (AHC)

 726 Gak ud, min sjæl, betragt
 392 Himlene, Herre, fortælle din
 321 O Kristelighed
 375 Alt står i Guds faderhånd 
  
Prædikentekst: Matt. 7,22-29
Om den kloge, der bygger sit hus på klippen . 
Og om tåben, der bygger sit hus på sand, og 
skybruddet kom, og floderne steg, og stormen 
suste og slog imod det hus . Og det faldt . . .
 

Søndag den 31. juli
10. søndag efter trinitatis
Annisse kl . 9 .00 (MP)
Ramløse kl . 10 .30 (MP)

 747 Lysets engel går med glans
 294 Talsmand som på jorderige 
 658 Når jeg er træt og trist
 31 Til himlene rækker
 
Prædikentekst: Matt. 11,16-24
Jesus sammenligner folket med børn, der aldrig 
bliver tilfredse . Johannes fastede og blev kaldt 
besat . Jesus spiser og drikker sammen med 
syndere . Dog visdommen får ret . . .
 

Søndag den 7. august
11. søndag efter trinitatis
Ramløse kl . 9 .00 (MP)
Annisse kl . 10 .30 (MP)

 728 Du gav mig, o Herre, en lod  
 25 Hvert et lys i livets nat 
 3 Lovsynger Herren
 522 Nåden er din dagligdag
 
Prædikentekst: Luk. 7,36-50
Jesus er på besøg i farisæe rens hus, hvor han 
til forargelse for alle lader sig salve af en syn-
derinde . Men ”hendes mange synder er hende 
tilgivet, for hun har elsket meget!”
 

Søndag den 5. juni
2. søndag efter efter trinitatis
Annisse kl . 9 .00 (Mogens Hansen)
Ramløse kl . 10 .30 (Mogens Hansen)

 3 Lovsynger Herren  
 7 Herre Gud, dit dyre navn 
 710 Kærlighed til fædrelandet
 396 Min mund og mit hjerte
 
Prædikentekst: Luk. 14,25-35
Jesus belærer folkeskarerne om, at ”hvis nogen 

kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru 

og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke 

være min discipel . . .”
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ANNISSE KIrKE:

af  Peter Hansen (tekst og foto)

ANNISSE KIrKE: præstens side
af  Michael Porsager

Caféen startede som et hyggeligt samlingssted for de ældre borgere i 
Ramløse for knapt 8 år siden . Det var tidligere lærer Nina Lærkesen, som 
startede projektet . Efter hendes død for få år siden tog Jørn Peter Lærke-
sen udfordringen op og ledte Café Grå videre . Sammen med Ulla Larsen 
og Grethe Larsen fik trekløveret skabt fornøjelige sammenkomster . Der 
var altid et lille foredrag som indledning; senere kørte hyggen videre til 
højskolesangbogen, hjemmebag, kaffe og snak . 

Man mødtes hver anden tirsdag eftermiddag i sæsonen . Nu sker der 
nogle små ændringer, idet Jørn Peter har valgt at gå på velfortjent otium .

Det kan I altså ikke være bekendt!
Ulla Larsen holdt en lille tale ved afslutningen af Café Grås forårssæson 
den 5 . april . Det var en varm tak til Jørn Peter Lærkesen for et årelangt 
engagement i Café Grås virke . Altid mødte han frem med godt humør og 
en foredragsholder . 

Sammenkomsterne blev både oplysende og underholdende . Med talen 
fulgte en lille erkendtlighed; det fik en stærkt bevæget Jørn Peter til at 
udbryde: ”Det kan I altså ikke være bekendt! ” . Det er typisk for ham at 
være meget beskeden . 

Dagens Café havde fået besøg af kirkens organist Dario Andreella . Han 
spillede til alle de ønskede sange fra højskolesangbogen, og endelig fik vi 
klavermusik af højeste karat! Vivaldis fire årstider og danske romantiske 
musikstykker lød vidunderligt på det nye flygel i Sognelængen .

Cafe Grå 2016 – 2017
Men duoen Grethe Larsen og Ulla Larsen kører caféen videre . Jørn Peter 
vil blive savnet både som festlig deltager og som organisator . Deltagerne 
i caféen vil bidrage med emner til foredragsholdere, og de vil sørge for 
den nødvendige annoncering i medierne . Ved redaktionens slutning i 
begyndelsen af maj måned var foredragsholderne til næste sæson ikke 
på plads endnu . Men mødedatoerne lå fast . De bliver: 

Cafédatoer i 2016: 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12

cafe Grå  
Cafédatoer i 2017: 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4
Tidspunkt: kl . 14 - 16
I næste nummer af Guiden fortælles mere indgående om efterårets 

program .

jørn peter lærkesen takker af efter mange år som hovedkraft i café Grå 
- men caféen fortsætter naturligvis...

ANNISSE KIrKE: café Grå
af  Peter Hansen

Det man kan, 
og det man er...
Det gælder om at tro på sig selv, at udvikle 
sine kompetencer, at realisere sit potentiale og 
optimere sig selv, så man kan præstere og få 
mest muligt ud af det .

Det er tidens mantra, og det starter allerede 
i børnehaven, fortsætter i folkeskolen og va-
rer hele livet . Selv på plejehjemmet skal man 
helst være dynamisk og udviklingsparat . Det 
er en tankegang, der rumsterer i hovedet på 
alle politikere, embedsmænd, lærere og som 
gennemsyrer medier hele tiden .

Mennesket er en ressource . De unge men-
nesker er potentialer .

Problemet i den tankegang er, at vi netop 
først bliver værdifulde i det omfang, vi præste-
rer . Menneskets værdi afhænger af, hvor meget 
det udvikler sig, hvor meget det udfolder, hvor 
meget det realisere af alle de muligheder, det 
har!

Nej, nej, nej! Et menneske har sin værdi på 
forhånd, og den bliver hverken større eller min-
dre af, om man præstere en hel masse! Det er 
en gamle kristen tankegang, og det er det, der 
ligger bag ideen om menneskerettigheder, men 
det er først og fremmest sådan, det også er ude 
i virkeligheden! Vil jeg hævde! 

Værdien som menneske får man forærende 
- eller man får den ikke!

Præstationer
Lad mig starte med at understrege, at man 
naturligvis skal præstere alt, hvad man kan . 
Man skal udvikle sine kompetencer, fordi det er 
spændende og udfordrende . Man skal udvikle 
sig, fordi det er meget sjovere end at gå i stå .
Man skal præstere, fordi det er sådan man lever 
og vokser . 

Kort sagt: Der er intet galt med præstationer 
og udfordringer, for det er gennem dem, man 
får et rigt liv - og man kan måske over i købet 
høste anerkendelse og beundring .

Men den grundlæggende værdi - at man er 
elsket og holdt af som den, man faktisk er, ja, 

den får man ikke på den måde . Og hvis man tror 
det, så går det helt galt!

Opvæksten
Hvis man ellers har haft nogenlunde normale 
forældre ja, så er man blevet overdænget med 
konkrete beviser på sin kæmpe værdi som 
menneske lige fra fødslen . I virkeligheden præ-
sterer man jo ikke noget som helst betydnings-
fuldt den første snes år af sit liv, men man er 
derimod til enormt besvær!

Hold da op, hvor forældre og bedsteforældre 
og andre alligevel har knoklet! De har puslet og 
plejet og købt ind og passet på, og bekymret sig 
og tørret snotnæser, vasket tøj, brugt formuer, 
ligget søvnløse, trøstet, opmuntret, krammet, 
hentet og bragt og ja, bliv selv ved .

Det er ganske bogstaveligt tusindvis, ja, ti-
tusindvis af timer – og det er virkelig ikke, fordi 
man har præsteret eller har gjort sig fortjent til 
det! Nej, man har værdi på forhånd – så at sige 
på sit glatte ansigt .

Og pointen er, at det fortsætter på den måde 
hele livet!

Den udkårne
Alle har naturligvis prøvet at være forelsket - 
sandsynligvis flere gange . Pludselig vimser en 
eller anden sild med fletninger forbi, og man 
er solgt! Det er der som regel ingen fornuftig 
forklaring på, og den handler i hvert fald ikke 
om, at den pågældende skønhed har præsteret 
et eller andet spektakulært . 

Jeg elsker hende ikke, fordi hun er god til at 
spille violin .  Jeg elsker hende, og så synes jeg 
(måske!), at det er spændende, når hun spiller 
fantastisk violin!

Og hvis den violinspillende sild ikke elsker 
mig, så er det måske, at jeg forgæves prøver 
at præstere et eller andet, så hun kommer til 
det . Jeg går til bodybuilding, lærer selv at file 
på en violin, spiller fransk klovn for øjenene af 
hende - og lige lidt hjælper det, for man kan 

ikke præstere sig til kærlighed! Og sådan er det 
hele vejen igennem .

For at gøre en lang historie kort, så gælder 
det samme f .eks . rigtige venskaber . De er ikke 
afhængige af præstationer, og du holder ikke 
mindre af dine venner, fordi det går dem skidt 
eller de har problemer - måske tværtimod!

En morale
Jeg gentager mig selv: Man kan ikke præstere 
sig til det vigtigste i livet - kærligheden og den 
grundlæggende accept - selv om de fleste af os 
gerne ville have det til at være sådan .

Jeg har faktisk hørt, at popsild, rockstjerner, 
skuespillere og andre berømtheder på Beverly 
Hills slår alle rekorder med hensyn til skilsmis-
ser, narkomisbrug, selvmord, psykiaterbesøg 
og alkoholforbrug, og jeg tillader mig at gætte 
på årsagen: De troede, at man kunne præstere 
sig til det vigtigste i livet - kun for at opdage, at 
det, man erhverver på den måde, i det højeste 
er penge, anerkendelse og beundring - resten 
er tomhed . . .

Moralen er, at du har værdi på forhånd og 
altid - uanset, hvordan det går, og hvad du 
præsterer . Husk det! Og husk også, at man hver 
eneste dag bidrager til, om de andre føler, at de 
er værdifulde eller ej, og at man på den måde 
har meget stor magt .

Det er en kristen morale, som vi tillader os 
at gentage igen og igen i kirken, og den hviler 
altså på den vigtige påstand, at hvert eneste 
menneske har uendelig værdi herfra og lige ind 
i evigheden .

Og lad os så gå ud og præstere af hjertens 
lyst . . . 
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ANNISSE KIrKE: på tur til Amsterdam og Normandiet

af  Peter Hansen (foto: Peter Hansen og Michael Porsager)

Cafe Udsigten havde igen allieret sig med Tor-
ben fra busselskabet ”Spar tours” . Den faste 
partner var som sædvanlig dygtig til alt det 
praktiske med at arrangere og gennemføre en 
rigtig god busoplevelse for alle . Rejseselska-
bets deltagere kom for det meste fra Ramløse, 
Annisse, Mårum og områder tæt ved . Sammen 
med præsterne Pia Niebuhr og Michael Porsa-
ger besøgte vi først Amsterdam i to dage – der-
næst Normandiets nordkyst i resten af ugen . 

Fra den 6 .til den 13 . maj skiftede oplevelser-
ne mellem Hollands marskområder, Amster-
dams kanalby, tulipanernes land, Normandiets 
invasionskyst med kirkegårdene og specielle 
seværdigheder som klostret Mont Saint Michel 
og det berømte Bayeux tapet . Normandiets 

landskab og marker var enestående smukke, 
og vejret var sommerligt hele tiden . Sikken en 
god oplevelse!

Holland, Amsterdam – og så lige tulipanerne
Det var pludselig blevet sommer! Temperaturen 
lå på den pæne side af 25 grader, så det lette tøj 
var fundet frem . En af turens deltagere – Maria 
– som var opvokset i Holland, fortalte levende 
om landet og byen . Vi så byens spændende 
gavlhuse både fra fortovene og pladserne, men 
også fra vandsiden . En times sejlads rundt i de 
snævre kanaler var en stor oplevelse . 

Amsterdam er en utrolig smuk og ren by . Det 
pludselige skift i vejret havde lokket store dele 
af befolkningen udendørs, og stemningen var 

varm og venlig . Træerne var netop sprunget ud 
og blomsterkummerne stillet frem .

På anden dagen så vi mere til marsklan-
det omkring byen . De seneste årtiers arbejde 
med landvinding i det nordlige Holland havde 
skabt et frodigt marsk- og kanallandskab, hvor 
vandet løb af sted i flere niveauer . Vi så ikke 
kornavl, men grøntsags dyrkning i den helst 
store stil . Og så var der jo lige alle de mange 
tulipanmarker . De lyste op i festlige farver; men 
de fleste var ikke kun til pynt . De fik hovedet 
kappet af, så løgene kunne udvikle sig optimalt .

Det meste af en dag var sat af til et besøg i 
blomster- og tulipanparken Keukenhof . Der var 
lagt millionvis af forårsløg, især tulipaner . Ind-
trykket var overvældende smukt og smagfuldt . 

Rundt om det gigantiske udstillingsområde 
sås den ene mark efter den anden med tulipa-
ner til brug for kommende år . Særlige pavilloner 
var reserverede til udstillinger af orkideer og 
andre igen til præsentation af de store liljer; 
alt sammen i tusindvis . En stor mølle snurrede 
lystigt midt i det hele, og ved ind- og udgangen 
spillede et gammelt hollandsk gadeorgel for os .

Normandiet mellem kysten og Caen
Men udgangspunkt i byen Caen, oplevede vi 
store dele af Nordmandiet . Landskabet var 
smukt, og vi var stadig heldige med vejret . Men 
ved kysten blev vi mødt af en stærk tågedis, da 
vi skulle besøge stedet for den amerikanske og 
engelske landgang på D-dagen 6 . juni 1944 . 

Ved museet så vi en film med scener fra 
landgangen . Senere besøgte vi krigergravene, 
og kampområder, hvor man aldrig har fjernet 
bombekraterne fra kampens dage . Det var 
både dybt rystende, og det var meget bevæ-
gende . Mængden af kors var i sig selv overvæl-
dende . De bar alle navnet på en soldat, hvis 
identifikationen havde været mulig .

Dagen efter var der besøg på det særpræ-
gede Mont Saint Micael . Det er et kombineret 
kloster- og forsvarsanlæg fra middelalderen . 
Med sin særprægede placering 1 km . fra kysten 
så det imponerende ud i disen . Engang var det 

omgivet af skov, men tidevandet tiltog gen-
nem de sidste 1000 år, så det nu er oppe på 14 
meters forskel mellem ebbe og flod . Det kunne 
træerne ikke holde til . I dag ligger fæstningen 
med det store benediktinerkloster midt i mar-
sken – helt omgivet af vand .

Der blev også tid til at se det berømte Ba-
yeux Tapet . Det 70 meter lange kunstværk blev 
til i årene efter 1066, hvor hertug Vilhelm af 
Normandiet erobrede England i slaget ved Ha-
stings . Et tilhørende museum gav en god indfø-
relse i tapetets tilblivelse samt de voldsomme 
begivenheder, som der skildres .

Hjemturen gik over et hotelophold i den ty-
ske by Essen . Det var på alle måder en vellykket 
tur . Rejsedeltagerne blandede sig fint mellem 
hinanden; det gav flere nye bekendtskaber . Til 
sidst en tak til Michael og Pia for arbejdet med 
at tilrettelægge turen . 

Der vil blive vist billeder fra hele turen i lø-
bet af efteråret i Cafe Grå i Ramløse . Nærmere 
herom senere . 

Amsterdam 
og Normandiet...

8 dage i maj drog en skare fra menighederne 
i Mårum, Annisse og Ramløse - samt enkelte 
andre - på bustur til Holland og Normandiet. 
Det blev en tur fuld af oplevelser og masser 
af god stemning

Saint Michel dukker op af disen - et fantastisk 
syn

Det var et stærkt møæde med den amerikanske kirkegård ved Omaha Beach, hvor knapt 
10.000 faldne soldater ligger begravet. Her en ukendt....

Enhver der kender Pia Niebuhr og hendes havebegejstring kan forestille sig hende gå amok 
med mobilkameraet i den gigantiske Keukenhof blomsterpark...
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Arresø Begravelsesforretning

Karen Møllers Eftf.
Michael og Jazmin Jensen

Amtsvejen 13, St. Lyngby
3310 Ølsted

Vi kommer gerne og taler med Dem i Deres hjem

47 74 99 00
Døgnvagt

www.bedemand.nu
eksaminerede bedemænd

KIrKEN: 5. juni 2016

af Michael Porsager

Så er det nu!
Guiden er lige kommet og det er nu, du skal til 5. juni marked ved præstegården!

5 . juni markedet er en af de store begivenehder 
i Ramløse . Vi åbner markedet kl . 14 med en 
kort grundlovstale af Michael Porsager, og så 
går Pastorens jazzkapel igang samtidig med at 
boderne åbner .

Helt som vi plejer er der kagebod, plantesalg, 
cafeteria, pølsevogn, fiskedam, loppemarked, 
tombola, spejdersjov, popcornmaskine, øl- og 
vinbar, isbod og meget mere . Og som noget nyt 
er der boder, hvor private sælger spændende 
ting og sager - mod at aflevere et mindre gebyr 
til markedets pengekasse! Underholdningen 
leveres fra scenen og i Sognelængen af Ramlø-
sekoret, Ramløse Scenen, Ramløse kirkes bør-
nekor og Pastor Porsagers Jazzkapel .

Ideen med markedet
Det skal være en god dag, hvor alle kan være 
med, og man kan more sig og hygge sig - uden 
at det koster en formue . Og så skal vi samle 
penge ind til 5 . juni markeds fonden, som de-
ler penge ud til gode initiativer i Annisse og 
Ramløse . Gennem årene er flere hundretusinde 
kroner formidlet  på den vis .

Når omkostningerne er betalt vil det tilba-
geværende beløb blive gjort klar til fordeling 
til - først og fremmest - ungdomsarbejdet i 
Ramløse og Annisse sogne . Her har alle, der 
er med i et sådant arbejde kunne søge om til-
skud . Det skal ske på en blanket, der kan af-
hentes eller rekvireres på kirkekontoret, tlf . 48 

71 35 24 - eller hentes på hjemmesiden "www .
ramløse-annisse-kirker .dk" . Ansøgningen skal 
indeholde et formål og begrundelse, og være 
tilbage inden fredag 7 . august 2015 . De ind-
komne ansøgninger vil blive behandlet på et 
fælles Ramløse-Annisse menighedsrådsmøde 
tirsdag 18 . august . Herefter vil de godkendte 
ansøgere få besked . Vi håber på stor opbakning 
til markedet - fordi det er festligt, og fordi det 
tjener det gode formål . . .

Velkommen!

Så blev det sommer . Endelig langt om længe tog fru Flora sig sammen og 
strøede af sit overflødighedshorn, varme, sol, fuglesang alt det, som der 
er dejligt med bred hånd over land og by .

Det var sikkert derfor, at der var lidt for god plads i Sognelængen til 
Mette Holmskovs fernisering den 12 . maj . Folk blev hjemme ved grillen i 
årets første lune aften - eller også var det, fordi Pastor Porsager og hans 
kappelaner havde taget sig en friaften .

Var det det sidste, var det måske en dårlig beslutning at blive hjemme, 
for Dario var sprunget til med sit gospelkor . De sang en masse satser-  
sjove og lyriske sange, Dario spillede oplagt og inspirerende og Signe sang 
vemodige og sentimentale ballader . Flot!

Hele dette musikalske intermetso harmonerede på den bedste måde 
med Mette Holmskovs fine og følsomme naturskildringer . Der var dømt 
sommerstemning over hele linjen . Vi gik hjem og følte, at vi havde haft 
en rigtig dejlig aften .

Der var andre ændringer i det gammelkendte koncept . Jørn Peter havde 
besluttet sig for at træde tilbage og overlade opgaverne til yngre kræfter .
Bente Schneider tog over og bød velkommen og introduserede forårets 
kunstner . Bente havde også sørget for blomster til Mette, Thomas havde 
måtte melde afbud, men Christian overrakte som altid buketten .

Mette Holmskov
Mette takkede og fortalte lidt om sin tilgang til kunsten . Oliemaleriet 
stod hendes hjerte nærmest; men alligevel valgte hun at uddanne sig til 
keramiker (det var måske lettere at sælge krukker end skillerier) alligevel 

blev det som pædagog, at hun tjente sit brød . Maleriet har imidlertid altid 
nærværende, man kan sige, at hun sov med lærreder oliefarver og pensler 
under hovedpuden . Eksempler på sit lange virke kan ses i sognelængen 
indtil 5 . juli .

Mette voksede op i et kunstnerhjem, billedhuggeren Helge Holmskov 
var hendes far og i hjemmet i Dragstrup var dørene altid åbne for en 
lang række kunstnere . Diskussionerne gik ikke stille af, når Helge gav 
sine meninger om tidens strømninger i almindelighed og kunstens og 
kunstnernes kår i særdeleshed til kende . Det at arbejde med billeder var 
ligeså selvfølgeligt som at spise havregrød hver morgen .

Og materialerne var lige ved hånden . Helge blev Mettes første lærer . 
Helge malede også, når han ikke bankede jern omme på værkstedet . 
Malerierne var en slags frikvarter, kunne han sige .

Undertiden kunne det være svært at afgøre om det nu var far eller 
datter, der stod for et maleri .

Oven på Mads Henums vilde udfoldelser i Sognelængen er der kommet 
en stilfærdig ro tilstede . Mettes billeder skildrer naturen følsomt uden at 
forfalde til betongnaturalisme, de er set og oplevet ofte med horisonten 
som det væsentligste element . Man er til stede, forsigtigt med følsomme 
hænder rækker hun os sin oplevelse, det er smukt .

Frem til 5 . juli kan man i kontorets åbningstid 09-13 opleve Mette 
Holmskovs billeder . Men da lokalerne kan være optagede er det klogt at 
ringe i forvejen til 48 71 35 24 .

Mette Holmskovs hjemmeside: www .metteholmskov .dk 

ANNISSE KIrKE: Mette holmskov i Sognelængen
af Jørn Peter Lærkesen

fint og
følsomt

Det lyser af varme, sol og sommer i 
Mette holmskovs billeder
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Det er hvad ”Stafet For Livet” over seks år har sendt ind til Kræftens 
Bekæmpelse . Til deres uvurderlige arbejde med forebyggelse, forskning 
og patientstøtte . Opgaver der viser flere og flere synlige og positive re-
sultater . Alle disse mange penge tilskrives den enorme opbagning fra 
deltagere, sponsorer og frivillige . Uden dem ingen penge til det vigtige 
arbejde . 2015 gav 653 .000 kroner .

Klar igen til en ny tørn.
Årets stafet 11 . og 12 . juni ved Ramløse Hallen er klar til at give alle delta-
gere en oplevelse over de 20 timer der er afsat . Konceptet er ikke ændret 
væsentligt; men oplevelsen er med garanti den samme, som mange ken-
der den fra tidligere . Til de, der ikke har været med før, er der det at sige:
”En ”Stafet For Livet” er svær at beskrive . Den skal opleves” .

”Jeg kan ikke løbe”!
Det er det mest almindelige udsagn man møde fra folk som bliver fortalt 
om stafetten . Det er absolut heller ikke nødvendigt . Man må gerne gå, 

som de fleste gør, på den 500 meter lange bane eller en tur til Ramløse 
Havn for at besøge kajakroerne, der tæller runder på Arresø eller cykle 
ca . 70 km  på en afmålt rute . Løbere findes også . De har en 1000 meter 
runde ved hallen; men har også mulighed for at komme ud i naturen på 
en rute af ca . seks og 12 km .

Masser af aktivitet.
Ud over underholdning i stor mængde er der også en Børnerunde i forbin-
delse med stafetten med gaver til deltagerne . Der er wellness, oplysning 
om kræftsygdomme, bamsehospital, alle holdenes fantasifulde tiltag for 
at indsamle penge til kampen mod kræft . Ved mørkes frembrud afholdes 
lysceremonien . Stafetten tage time-out, så den følesesbetonede halve 
time kan lejre sig i deltagerne på en personlig måde . I år afsluttes den 
del med en stillerunde på banen for dem der har lyst .
De solister og band, som optrædende i programmet gør dette gratis - det 
er Styregruppen meget taknemlige for .

Fester Kester underholder
Bandet spiller glad og velkendt dansemusik fra 50érne og frem til nu . 
Bandet består af Ulla sang - Karsten rytmeguitar og sang - Gert el-guitar 
og sang - Per bas og kor - Lars trommer - Johnny keyboard

Outhouse Bandet underholder
Bandet har specialiseret sig i Creedence Clearwater Revival og John Fo-
gerty . Outhouse har spillet de sidste år til Stafet for Livet . Bandet består 
af Camilla Falk - Vokal Bjarne Fischer - Trommer Jørgen Guitarheroo Falk 
- Guitar Denis Uth Hansen - Bas

Hill City Jazzband underholder
Bandet består af garvede jazzmusikere + 60 - Peter Nørrelund tenorsax 
- Axel Hessel på bas - Holger Valentin på klaver - Torben Christensen på 
guitar - Jørgen Madsen på trommer - Britt Heinicke vokal

Morten Deurell tryllebinder publikum.
Der vil være et underholdende indslag med den altid sjove, nærværende 
og drilske skuespiller og tryllekunstner Morten Deurell . Han laver stand-
up magi for alle . Se mere information på www .mortendeurell .dk og www .
facebook .com/mortendeurell“ 

STAfET for lIvET: Årets stafet 2016

af Johnny Kierstein (foto: Peter Hansen)

To mill. kroner
                   - og en skvat

program for stafetten
lørdag den 11. juni 2016
11 .30 Fighterne mødes (Se deres program)
13 .45 Koncert v/Vedbækgarden
14 .00 Officiel åbning af ”Stafet For Livet”
14 .15 Fighter-runden indleder stafetten
14 .30 Stafetten skydes i gang
15 .00 Oplysningsteltet åbner
15 .00 Børneteltet åbner
16 .30 Børnerunden afvikles
17 .00 Fra kl . 17 .00 – 20 .00 Legeland i Hal 1
17 .30 Fra kl . 17 .30 – 20 .30 Aftensmad i spiseteltet
18 .00 Fester Kester underholder
20 .00 Outhouse Bandet underholder
21 .30 Hill City Jazzband underholder
23 .00 Lysceremoni . Stafetten holde pause
23 .30 Stillerunde – efter lysceremonien
23 .45 Fra kl . 23 .45 – 01 .45 Natmad i Sports Cafeen

Søndag den 12. juni 2016

07 .00 Morgensang og flaghejsning
07 .00 Fra kl . 7 .00 – 9 .00 Morgenmad i spiseteltet
09 .45 Sidste omgang
10 .00 Stafetten slutter . Tak for i år

Program fighterne
lørdag den 11. juni 2016
11 .30 Fighterne og pårørende mødes - uddeling af trøjer, navneskilte m .m .
12 .00 Pårørende tager på byvandring med Peter Hansen som guide
12 .00 Fællesspisning for fighterne
13 .15 Gæstetale for fighterne og pårørende
13 .45 Klargøring til officiel åbning
14 .00 Officiel åbning af ”Stafet For Livet”
14 .15 Fighter-runden
 Herefter følges stafettens program
Dog
15 .30 Kl . 15 .30 – 16 .00 Kaffe / te og kage i spiseteltet .

Underholdningen

Ud over stafettens program er der flere hold, som laver små events for 
deltagerne og besøgende . Man kan også blive masseret for billige penge, 
hvor beløbene doneres til Kræftens Bekæmpelse .

Det kan nås endnu.
Har man lyst til og mod på at være en del af det store fællesskab, der 
kendetegner arrangementet, er der mulighed for tilmelding via vores 
hjemmeside www .stafetforlivet .dk/gribskov . Følg tilmeldingsvejlednin-
gen, og – vupti – så er man med til en af de største events i Gribskov 
Kommune . Man behøver ikke at være bosat i kommen . Alle er velkomne .
Der er gratis entré på pladsen, og husk kontanter, der er ikke kreditkort-
muligheder på pladsen .
Bemærk, at ændringer i progammet kan forekomme .
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Anpartsselskabet
Glarmesteren i Helsinge
Nellerødvej 1
3200 Helsinge
email: glarmester@pc.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
 fra eget sliberi

· Og meget andet…….

Akut skadeservice alle ugens dage – vi træffes på vores
normale telefon

· Bruseniche glas

Præstevej 60, 
3200 Helsinge
tlf. 21 84 14 10 

/48 71 39 01
www.lars-henrik.dk
mail@lars-henrik.dk

Stråtag af 
høj kvalitet
til aftalt tid

Tækkefirmaet
Lars-Henrik Jensen Aps

LH Bygningsentreprise Aps
Tag- og hovedentreprise

Så er vi nået til sommertiden og gymnastik 
afdelingen holder sommerfri Vi fik dog sluttet 
af med en rigtig god hjemmeopvisning søndag 
den 17 . april . Her havde vi vores 3 børnehold - 
far/mor/barn holdet, puslinge og springerne - 
på gulvet så de kunne vise hvad de havde lært 
i vinterens løb .

Årets pokaler
Sædvanen tro blev der også uddelt årets poka-
ler, og i år gik "Årets gymnast" gik til Caroline 
Sandorff fra Springerne og "Årets fighter" til 
Dickte Granvig også fra Springerne

Årets instruktør pokal gik til Mia Pihl fra 
Kost&Motion som havde fået pokalen overrakt 
tidligere, da hun desværre var forhindret i at 
deltage i hjemmeopvisningen . 

Til hjemmeopvisningen var der rigtig mange 
der kom og kiggede på, og jeg vil sige tusind 

tak for denne fantastiske opbakning - det er 
bare så dejligt .

Knivsnarpe til en ny sæson
Nu vil instruktørerne holde en god sommerferie 
og lade batterierne op, så vi er knivskarpe til en 
ny sæson . Vi starter som sædvanlig op i uge 
36 og glæder os rigtig meget . I kan andet sted 
i bladet se både billeder af pokalmodtagerne 
samt oversigt over hold til næste sæson .

Nærmere om næste sæsons hold kommer 
i næste nummer af Guiden . Husk nu at hvis 
der er nogen der kunne tænkte sig noget nyt/
særlig/anderledes så kontakt endelig forman-
den på lene@marholt .dk, så ser vi på, hvilke 
muligheder der er .

Husk at følge os på Facebook og hjemme-
siden . Rigtig god sommer til alle og på godt 
gensyn .

FENDT-HANSEN aps
Nordsjælland:
Møllebakken 2
3200 Helsinge

www.fendt-hansen.dk
lfh@fendt-hansen.dkEkskl. leveringsomkostninger 3.880 kr. Ekskl. metallak fra 7.000 kr. Halvårlig grøn 

ejerafgift 310-1.850 kr. Brændstofforbrugfv.fbl.fkørself14,9-21,3fkm/l.fCO2-udslipf
115-155fg/km.fVistfmedfekstraudstyr.fForbeholdfforftrykfejl.fSefmerefpåftoyota.dk

RAV4 BENZIN FÅS  FRA 379.990 KR. 
RAV4 DIESEL FÅS  FRA 379.990 KR.
RAV4 HYBRID FÅS  FRA 464.990 KR.

NU OGSÅ SOM

HYBRID

NY RAV4
SOM SKABT TIL GOLF

Åbent 8.30-17.30, lørdag lukket, søndag 11-16 · www.erabiler.dk

Toyota Hillerød · Gefionsvej 10  · tlf. 70 10 22 75
Toyota Helsinge · Rundinsvej 39 · tlf. 70 10 22 71
Toyota Frederikssund · Pedersholmparken 4 · tlf. 70 10 22 72

hold Tid Instruktør pris
Motionsholdet m/k
Motion for alle aldre i et roligt tempo

Tirsdag kl. 18.00 - 18.55 Lene 615 kr.

Step og Styrke
For kvinder og mænd, der ønsker sved på ppanden

Tirsdag kl. 19:05 - 20:15 Lene 765 kr.

Puslinge
Gymnastik, leg og tons for børn 3-5 år.

Torsdag kl. 17:00 - 17:50 Katrine, Liv og Lia 515 kr.

Springerne
Spring og rytmisk gymnastik fra 0.klasse

Torsdag kl. 18:00 - 19:20 Louise, Katrine, Liv og Lia 665 kr.

Bodytoning
Styrke, toning, udfordringer og cardio med power 
for alle

Torsdag kl. 19:30 - 20:25 Louise 665 kr. 

Far/Mor/Barn
Gymnastik, sjov og ballade for børn 1,5-3 år med 
far/mor/bedsteforældre.

Lørdag kl. 10.00-11.00 Lene 515 kr. 

Sæson 2016/2017 -opstart i uge 36

IDrÆTSforENINGEN: gymnastik
af Lene Marholt

fantastisk 
opbakning

hjemmeopvisning i bjørnehøjhallen...
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AIF-formand
Børge Olsen  tlf . 53 61 30 93
Badminton
Pernille Gundersen tlf . 40 88 72 19
Fodbold
Søren Larsen tlf . 48 79 55 08
Gymnastik
Lene Marholt tlf . 40 40 99 82
Håndbold
Claus Quaade Nielsen tlf . 31 43 01 12
AIFs venner
Peter Baundal tlf . 40 58 44 00
Bjørnehøjhallen
Thorsmosevej 18 tlf . 48 79 15 11
Klubhuset   
Hejeltevej 2B tlf . 48 28 66 01

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
Pia Foght  tlf . 48 70 55 58
Jette Palmkvist tlf . 40 42 72 80
Pia Niebuhr tlf . 24 21 17 70
Poul Erik Schwærter  tlf . 40 45 42 15
Annette Peitersen tlf . 48 71 17 16
www .annisse .dk
tbs@km .dk

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 . 48 28 65 83
Inge Lis Petersern tlf . 48 28 69 50

Guiden

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

Spejderne

www .ramloese-annisse-kirker .dk
Kordegn tlf . 48 71 35 24
Connie Rygaard 
crj@km .dk
Præster
Michael Porsager  tlf . 22 34 20 02
porsager@email .dk
Anne Have Christensen tlf . 21 51 89 81
ahc@km .dk
Menighedsrådsformand
Sven Schiller tlf . 28 40 33 36
Kirkeværge
Ivan Strøyer tlf . 48 71 10 86 
Graver
Lone Uth Hansen               tlf . 48 28 66 06
e-mail: 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
Jan Svensson tlf . 24 93 44 14
jan .svensson@sof .kk .dk
Fritidsordningen
Leder: Pia Foght tlf . 72 49 85 05
”Hulen” tlf . 72 49 89 29
Tandklinikken
v/ Signe Halfeld tlf . 72 49 91 50

bjørnehøjskolen

Formand
Jette Haugaard tlf . 61 42 32 71

Annisse lokalråd

Formand
Bjarne Christiansen  tlf 45 80 17 53

MårumKagerup lokalråd

Hessemosevej 9, Mårum, 3230 Græsted
www .maarumforsamlingshus .dk
maarumforsamlingshus@live .dk
Formand
Leif Munck  tlf . 49 26 64 20
Udlejning
Susanna Van Overeem tlf 28 89 53 28

Mårum forsamlingshus

Formand
Leif Andersen                            tlf 20 20 19 43

Mårum Idrætsforening

Annisse Børnehus
Helsingevej 4 tlf . 48 28 60 35
Leder: Lone Schmidt 

Bjørnegården
Thorsmosevej 2 tlf . 48 72 74 40
Leder: Gitte Christiansen

Dagplejen i Annisse
Kontaktperson Dorthe, tlf 51 55 54 51

Sognepræst
Pia Niebuhr  tlf . 24 21 17 70 
Skovvej 13, Mårum, 3230 Græsted
pin@km .dk
træffes dagligt - undtagen mandag
Graver
Lene Hansen tlf . 48 79 19 85
maarumkirke@gmail .com
træffes man – tors fra kl . 12:00 - 13:00
Menighedsrådsformand
Gitte Christiansen tlf . 60 48 50 88
Organist
Johannes Albrechtsen tlf . 48 79 48 95
Kirkeværge
Denis Hansen tlf .   31 75 10 51

Mårum Kirke

børneinstitutioner

Annisse Idrætsforening Annisse forsamlingshus

IDrÆTSforENINGEN: helsinge rundt på cykel
af Anders Schütt

Også i 2016 afvikles cykelløbet, Helsinge Rundt 
på Cykel . Men denne gang på den første søn-
dag i september i stedet for den sidste søndag 
i august . Denne lille ændring skyldes, at det 
store motionscykelløb, Træd Til, der arrangeres 
af kræftens bekæmpelse har valgt den sidste 
søndag i august, og Kræftens Bekæmpelse er 
noget af en mastodont at hamle op med . Ved 
at skyde Helsinge Rundt en uge, er der nu mu-
lighed for at støtte den gode sag hos Kræftens 
Bekæmpelse og samtidig deltage i det tradi-
tionsrige cykelløb i naturskønne Nordsjælland 
den 4 . september 2016 .

Ruterne
Der er igen i år 5 ruter at vælge imellem . 20 km, 
50 km, 80 km, 125 km og en mountainbike-
rute på ca . 35 km .

Der har været gjort en ekstra indsats for at 
finde sponsorer, så overskuddet til frivilligt lo-
kalt ungdomsarbejde kan blive så stort som 
muligt . Der er også fine lodtrækningspræmier i 
udsigt, hvis man tilmelder sig og er så heldig at 
blive udtrukket .

En særlig skolekonkurrence
Særligt for løbet i 2016 er, at der er etableret 
en særlig skolekonkurrence . Det nye skolekon-
cept går ud på, at alle skoleklasser i Gribskov 
kommune kan tilmelde et hold i konkurrencen . 
For at vinde konkurrencen skal man være den 
klasse, der samlet set har gennemført flest ki-
lometer i cykelløbet i forhold til, hvor mange 
elever, der går i klassen . Det er tilladt at medta-
ge forældre, søskende, bedsteforældre, naboer, 
lærere og i øvrigt alle, der kunne tænke sig en 
frisk cykeltur i det naturskønne Nordsjælland 
og samtidig være med til, at forøge den pågæl-
dende klasses chance for at vinde den flotte 
præmie på 5 .000,- udlovet af Danske Bank i 
Helsinge .

Gå ind på www .helsingerundt .dk/tilmeld for 
at se, hvordan I kommer i gang med at tilmelde 
jeres klassehold .

Holdkunkurrencerne
Der vil fortsat blive dystet i den traditionsrige 
holdkonkurrence, hvor de 3 hold med flest gen-
nemførte kilometer i løbet hyldes med pokaler 

og blomster ved en ceremoni hos konkurren-
cens sponsor, Danske Bank i Helsinge . Man kan 
dog ikke både dyste i skolekonkurrencen og i 
holdkonkurrencen .

Bjørnehøjskolens SFO har tilbudt at lave et 
podium, så vinderne på de forskellige ruter og 
også vinderen af skolekonkurrencen kan blive 
hyldet på behørig vis på løbsdagen . 

Helsinge Rundt har vanen tro start og mål 
ved Kvickly i Helsinge . Husk, at du kan spare 
penge ved at købe billetterne inden d . 3 . august 
2016 på www .helsingerundt .dk .

Overskuddet går til ungdomsarbejdet
Helsinge Rundt arrangeres af Annisse Idræts-
forening og overskuddet går ubeskåret til ung-
domsarbejdet i Annisse Idrætsforening . Denne 
indtægtskilde er medvirkende til at kunne til-
byde et bredt og alsidigt udvalg af sportsakti-
viteter til unge mennesker i Annisse og omegn . 
Vi glæder os til den første søndag i september 
og regner naturligvis med et fantastisk sen-
sommervejr .
 

cykelløb 
igen

Ta' familien eller vennerne med 
ud og cykle rundt i det natur-
skønne Nordsjælland, søndag den 
4. september, når Annisse Idræts-
forening igen arrangerer "helsinge 
rundt på cykel"
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Alt i nybyg, tilbyg og reparationer 
• Uddannet og professionel arbejdskraft 
• Støbearbejde; fundamenter og punktstøbninger 
• Skadeservice; vand-, kloak- og andre forsikringsskader

Alt i kloak og dræn; Autoriseret kloakmester 
• Nyetablering, reparation og reetablering 
• Nedsivningsanlæg, minirenseanlæg og faskiner

Haver og anlæg - nyetablering og reetablering 
• Terrænarbejde; trapper, skure, højbede (i træ og sten)
• Hegn (levende hegn, rafter, brædder, pileflet osv.) 
• Grave- og planeringsarbejde (med og uden maskine) 
• Beplantning; græsplæner, bede og træer

Alt i havearbejde og pleje 
• Græsslåning, hækklipning, træfældning, topkapning, 

beskæring, rodfræsning osv.

Grusveje, indkørsler og terrasser 
• Stenmel, sten, skærver, fliser og træ

Alt forefaldende arbejde udføres 
• Sommer og vinter (snerydning) 
• Nedrivning og oprydning 
• Viceværtsopgaver 
• Udlejning af arbejdskraft

OBE Entreprise
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Uforpligtende tilbud gives – og laves til aftalte tid* og pris
Fuldt forsikret

tlf. 40 50 80 22
* Så længe vejrguderne tillader det…

• 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

Himmerigshøj 8 | Ramløse | 3200 Helsinge
www.hårdesigneren.dk 

TESSIE 
STOKHOLM
HAIRDRESSER
Du fortjener at blive forkælet

Hele familiens frisør

Ring og bestil tid

25 940 900

Hold altid øje  
med gode tilbud  
på Facebook

Bliv golfspiller på  
en weekend

REE Golf, Høbjergvej 32, 3200 Helsinge

Drømmer du om at blive golfspiller?  
Så deltag i vores weekend-kursus 
med to dages intensiv træning og 

kom godt fra start

Se datoerne og tilmeld dig på 
reegolf.dk/golf2016


	I dette nummer:
	Loppemarked
	Øl,
	sodavand og fællesspisning
	Fredagsklub
	Hvem ta'r skraldet
	OL dag
	En                
	magisk
	dag
	Hilsen fra Svendborg
	Det hele var lidt på
	hovedet
	Sorte mænd
	Landsby-
	dagen
	Kragerup Gods
	Pilgrimme i Mårum
	Sankt Hans
	Pias Salmeservice!
	Sommerkoncerter
	Indskrivning
	Konfirmander
	Mårum 
	Ny Bestyrelse
	Nærkøb
	Juni
	Wild Cat Blues
	Annissekonfirmander 
	2016
	Ramløsekonfirmander 
	2016
	Menigheds-
	rådsvalg
	Konfirmand-
	indskrivning
	2017
	Naturalismens maler
	Cafe Grå  
	Det man kan, 
	og det man er...
	Amsterdam 
	og Normandiet...
	Så er det nu!
	Fint og
	følsomt
	                   - og en skvat
	Fantastisk opbakning
	Cykelløb igen


