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AnnIsse FORsAMLInGsHUs: generalforsamlinge

af Inge Lykke Petersen

AnnIsse FORsAMLInGsHUs:fgeneralforsamling

Om det var ærter, pandekager eller generalfor-
samling, der lokkede, kan vi ikke vide, men hvor 
var det dejligt, at så mange mødte op . Vi var 
65 personer/medlemmer tilstede . Vi arbejder 
hårdt i løbet af året – og så er det rigtig godt at 
mærke den store opbakning til vores arbejde i 
form af stort fremmøde ved vores årlige gene-
ralforsamling, hvor alle har mulighed for at få 
et indblik i, hvad der er sket det foregående år .

Fra Genrealforsamlingen
Jette Haugaard var den oplagte dirigent og ind-
ledte med at give ordet til formandens beret-
ning . Her kan nævnes nogle punkter:

Vi troede at vores nye og meget dyre tag 
var tæt . Men desværre har det vist sig at der 

dannes kondens, der kun kan fjernes med en 
ændret ventilation .

Vi får mange kontakter via hjemmeside og 
facebook . Har kan man altid finde oplysnin-
ger om arrangementer og udlejning . Vi bruger 
mange kræfter på at holde siderne ajour .

Der har været en let stigning i antallet af 
medlemmer . Hjælpsomme personer har stemt 
dørklokker og uddelt brochurer . Udlejningen er 
lidt bedre i 2012 . Vi er glade for at Huset bliver 
brugt også af AIFs venner til banko og whist .

Loppemarked
Loppemarkedet gik generelt godt . Overskuddet 
var lidt mindre, da vi måtte bruge en del penge 
på at få overskudsmøbler etc kørt bort i contai-

nere . Vi har stadig lov til at bruge vort opbeva-
ringssted hele året, således at vi kan tage imod 
fx dødsboer når som helst . Men husk at et af 
bestyrelsesmedlemmerne skal være med ved 
aflæsning af effekter på lageret . Det har vi lovet 
Bernt, så der ikke bliver nogen tvivl om ejerska-
ber af effekterne . Mens døren blev repareret 
troede nogen at det var en selvbetjeningsbutik 
uden kasse . Men en stor tak til alle lopperne, 
der hvert år kommer strømmende til fra nær 
og fjern . Der er altid brug for én til . Hvis du er 
nytilflytter og har lyst til at deltage, så henvend 
dig til et bestyrelsesmedlem .

Fællesspisningen går rigtig fint . Der er plads 
til 50 deltagere og der er tæt på udsolgt hver 
gang . Men husk at melde Jer til hos enten Lone 

Wibe på 48286583 eller Inge-Lis Pedersen på 48286950 . Vi er mange, 
der sætter stor pris på at nogen vil lave mad til os . Hvis du har lyst til 
at komme på madholdet en eller flere gange – ja så ring til Lone eller 
Inge-Lis .

Swingpatruljen stillede veloplagte op til endnu en hyggelig aften, der 
først bød på spisning og senere dans . Dansegulvet var til tider helt pak-
ket . Der kommer en gentagelse på et eller andet tidspunkt .

Arrangementer for børn og unge
Sodavandsdisco´erne har mønstret lidt færre deltagere . Der er kommet 
flere konkurrenter fx rulleskøjteløb i Ramløse .

Fastelavn med tøndeslagning har haft fast deltagerantal i gennem 
flere år . 45 børn og næsten dobbelt så mange forældre . Alle nyder, at 
det foregår indendørs og samarbejdet med kirken med en festlig guds-
tjeneste inden .

I efteråret havde vi vort første LAN-aften . Der var lidt mindre antal 
peroner end vi havde regent med . Men det lærte vi meget af med bla 
spisning og mad undervejs til de spillere, der brugte et helt døgn på 
fornøjelsen . Nu prøver vi igen den 16/17 . marts .

Jul og miljø
Arrangørerne af julemarkedet lærer mere og mere fra år til år . Der var gjort 
lidt mere ud af de udendørs arrangementer . Det gav pote til de flittige 
arrangører . Samarbejdet med kirken har vist sig at være en god ide .

Huset er også med på miljø-bølgen . Alle pærer er skiftet ud med lav-
energipærer med ektrem lang levetid .

For få år tilbage deltog bestyrelsen i forsamlingshuskongresser, hvor 
deltagerne var de andre huse i nærheden . Det var festligt, hvad man kan 
se på billeder fra dengang . Her kradser krisen også . Harløse tog initiativ, 
men måtte aflyse pga for ringe tilslutning .

Tak til bestyrelse og andre frivillige
Huset kan ikke fungere uden frivillig hjælp fra Husets venner . Conny, der 
er vores nøglebarn Julemarkedsholdet Fællesspisningsteamet Hjælpere 
til sodavandsdisco

- og alle, der gør en kæmpeindsats til loppemarkedet – det er omkring 
100 personer . Til sidst tak til bestyrelsen for et dejligt samarbejde .

Fremlæggelse af regnskab
Bestyrelsen har udvist stor sparsommelighed i 2012 og fik et overskud 
på lidt over 100 .000 kr .

Overskud skal bruges til bedre ventilation i salen og hvis der er penge 
til det – investering i nye borde . Senere på aftenen kom der forslag om at 
trimme hele forpladsen med en harve, således at det fastkørte stenma-
teriale kan absorbere regnvandet . Endelig et forslag om at få professionel 
hjælp til forbedring af akustikken i lokalet ved baren .

Budget og kontingent
Budgettet giver plads til nogle af de forbedringer, som vi gerne vil have . 
Kontingentet er stadig på 175 .- og bliver opkrævet i maj måned .

Valg til bestyrelsen
Der var ikke det store kampvalg og det endte med genvalg på alle poster . 
Dette tolker vi som stor tilfredshed med det udførte arbejde

Valg af revisor 
Helge Wibe var på valg som revisor og blev genvalgt . Vores revisorsup-
pleant Stig Obel forlod os i 2012 – Ole Helsted overtager dette byrdefulde 
hverv .

Eventuelt
Under dette punkt fremgår nogle medlemmer med følgende forslag:

En forbedring af pladsen foran huset, f .eks . ved at påføre flere sten 
(så man ikke går i mudder til knæene) . Bestyrelsen er allerede opmærk-
somme på dette punkt, og vil – så snart frosten går af jorden – forsøge 
at harve alle de tidligere lagte sten frem af dybet . Måske bliver det også 
nødvendigt at påføre ekstra .

Lydisolering af barrummet . Har faktisk også længe været et ønske fra 
bestyrelsen, akustikken er elendig . Når der bliver penge tilovers, vil dette 
blive prioriteret .

en stor tak!
Annisse Forsamlingshus afholdt generalforsamling onsdag den 27. februar 
med den obligatoriske indledning med Gule Ærter og Pandekager

Kattekonger og -dronninger: Cecilie Sommer   Mikkel Holt-Rasmussen   Joakim Skak og Frederik Wiinberg-Petersen



6  Annisse-Mårum Guiden / 02 / 2013 Annisse-Mårum Guiden / 02 / 2013  7

AnnIsse FORsAMLInGsHUs:  guld i skufferne

af Henrik Køster

Efter sommerferien vil huset i samarbejde med Lauritz .com i Hørsholm 
arrangere en søndag, hvor du kan få vurderet dine gamle ting .

Dagen starter med en brunch . Efter en times-tid vil vurderingseks-
perter fra lauritz .com i Hørsholm vurdere tante Annas gamle Kählervase 
eller andre rariteter, som I har medbragt . Det bliver gratis at få vurderet 
effekterne . Tilmelding til brunch bliver offentliggjort i næste nummer af 
AnnisseGuiden

Loppemarked og indsamling af effekter
Når foråret nærmer sig, bliver det tid til oprydning på lofter og i skabe . I 
stedet for at aflevere andre steder, ser vi gerne, at I støtter vores Forsam-
lingshus med mange gode effekter – det er jo det, huset skal overleve på . 
Vi samler ind følgende weekender:
•	 14 . april 2013
•	 04 . eller 05 . maj 2013
•	 25 . eller 26 . maj 2013
•	 15 .eller 16 . juni 2013
På nuværende tidspunkt er det svært at sige, om vi henter lørdag eller 
søndag i de angivne weekender, kun den første weekend er der allerede 
taget beslutning om – ellers ved vi det først, når vi kommer lidt nærmere 
på datoerne .

Ring til formanden Inge Lykke Pedersen og meld, at du gerne vil have 
afhentet effekter – og hvilken weekend . Telefon: 4879 5263

Vigtigt . Hvis der ikke svares, så læg en besked med telefonnummer, 
så bliver du ringet op . Af hensyn til planlægning af afhentning er det 
rart at vide, cirka hvor meget der skal hentes, specielt hvis der er møbler 
(store) imellem .
Følgende effekter kan vi ikke modtage: 
•	 Brændeovne – må ikke længere sælges uden certifikat
•	 Hårde hvidevarer – vi har ikke mulighed for afprøvning, og de kan 

derfor ikke sælges
•	 Store, samlede reolsystemer – de går i stykker, når vi forsøger at 

transportere dem
•	 Effekter, som hellere skal afleveres på genbrugspladsen .
Vi glæder os allerede til årets loppemarked d . 30 juni 2013 med herligt 
vejr og gode effekter – og selvfølgelig det vigtigste – med dig som loppe . 
Har du lyst til at deltage i den indledende planlægning af årets loppemar-

ked, er du velkommen til at deltage i loppemødet, som afholdes 2 . maj 
kl . 20 .00 i Annisse Forsamlingshus . I næste nummer af Guiden kommer 
der meget mere om emnet .

Fællesspisninger
Denne sæsons fællesspisninger slutter med følgende datoer:
Onsdag 24 . april  og onsdag 29 . maj

Vi glæder os til at se en masse medlemmer . Husk tilmelding i god tid . 
Telefonnummer kan ses på kalendersiderne

Herefter holder vi pause med fællesspisninger indtil august måned .

Gemmer du  
guld i skufferne?
Annisse Forsamlingshus er ved at arrangere en søndagsbrunch med efterfølgende 
vurdering af gamle ting fra gemmerne.
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1 Indbytningsprisen på 25.000 kr. opnås ved køb af en helt ny Aygo T2 Air+ 5d og gælder så længe lager haves og ved levering inden 
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Få mindst

25.000 kr.
for din gamle bil, uanset mærke og stand 1

ved køb af ny Aygo T2 Air+ 5-dørs

Har du ikke en brugt bil i bytte 
– så kig ind alligevel, vi har 
altid gode priser på ALLE 

Aygo-modeller.

Ny Aygo 5-dørs fra 79.985 kr.

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

Toyota Hillerød · Gefionsvej 10  · tlf. 70 10 22 75
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Toyota Frederikssund · Pedersholmparken 4 · tlf. 70 10 22 72
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information om beregningen hos din Toyota-forhandler. Kan ikke kombineres med andre tilbud. Der tages forbehold for trykfejl. Aygo 
5d fås fra 79.985 kr. Aygo T2 Air+ 5d fås fra 114.995 kr. Ekskl. metallak 4.749 kr. og lev.omk. 3.680 kr. Brændstoff orbrug v/bl. kørsel 
22,2-23,3 km/l. Halvårlig grøn ejerafgift 290 kr. CO2-udslip 99-104 g/km. Vist med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk. 

Få mindst

25.000 kr.
for din gamle bil, uanset mærke og stand 1

ved køb af ny Aygo T2 Air+ 5-dørs

Har du ikke en brugt bil i bytte 
– så kig ind alligevel, vi har 
altid gode priser på ALLE 

Aygo-modeller.

Ny Aygo 5-dørs fra 79.985 kr.

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

toyota.dk

1 Indbytningsprisen på 25.000 kr. opnås ved køb af en helt ny Aygo T2 Air+ 5d og gælder så længe lager haves og ved levering inden 
30.04.13. Den brugte bil skal være indregistreret på hvide plader og kunne køre. Der kan maksimalt indgå én brugt bil i handlen. 
Indbytningsprisen opnås ved en kombination af indbytningsprisen på den gamle bil og rabat på den nye Aygo - få uddybende 
information om beregningen hos din Toyota-forhandler. Kan ikke kombineres med andre tilbud. Der tages forbehold for trykfejl. Aygo 
5d fås fra 79.985 kr. Aygo T2 Air+ 5d fås fra 114.995 kr. Ekskl. metallak 4.749 kr. og lev.omk. 3.680 kr. Brændstoff orbrug v/bl. kørsel 
22,2-23,3 km/l. Halvårlig grøn ejerafgift 290 kr. CO2-udslip 99-104 g/km. Vist med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk. 

Få mindst
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for din gamle bil, uanset mærke og stand 1

ved køb af ny Aygo T2 Air+ 5-dørs

Har du ikke en brugt bil i bytte 
– så kig ind alligevel, vi har 
altid gode priser på ALLE 

Aygo-modeller.

Ny Aygo 5-dørs fra 79.985 kr.

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
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Lokalrådet er igen i år en del af Danmarks Naturfredningsforenings Af-
faldsindsamling søndag 21 . april . Vores næstformand Henning Jensen 
(henningannisse@aol .com) står for udlevering af redskaber til opsamling 
af det affald, der ligger og flyder langs veje og stier i vores naturskønne 
område .

Det er jo alle tiders mulighed for at gå en hyggelig tur, få lidt god mo-
tion og en lille snak om, hvor ubetænksomt det er, at nogen mennesker 
forurener naturen med  tomme flasker, dåser, madpapir, plasticposer og 
andet skrammel .

Mødestedet er Annisse forsamlingshus . Henning Jensen er på pletten 
kl . 10 .00 og der er rigtig god tid til at gå den tur, man har planlagt, for 
arrangementet slutter først kl . 14 .00 .

Når I kommer trætte og sultne tilbage fra jeres lange spadseretur, står 
Annisse Lokalråd klar med sandwich, vand, kaffe og te i Forsamlingshu-
sets have . Vi ses .

Der er ikke udsigt til kollektiv varmeforsyning for hverken landsbyen An-
nisse, Bakkelandet eller Dalenborg . På den baggrund samt med udsigt til 
regeringens energipolitiske mål om udfasning af oliefyr til privat opvarm-
ning er lokalrådet gået i gang med at undersøge interessen, for etablering 
af et eller flere fællesanlæg til alternativ energiproduktion i Annisse . 

Fællesanlæg kunne være en varmepumpe baseret på enten grund-
vand, jordvarme eller vand trukket fra Arresø . Der kunne også blive tale 
om fælles el-produktion ved solceller eller vindmølle . 

Energitjek af boligerne
Foruden forslagene til konkrete anlæg til produktion af vedvarende ener-
gi, lægger Annisse Lokalråd også op til, at boligejerne kan gå sammen 
om at få foretaget et energitjek af boligerne, så husene bliver energiop-
timerede . 

Mødedeltagerne blev inspireret af Annisse Lokalråds visioner og kom i 
aftenens løb med flere spændende forslag og ideer til lokalrådets videre 

arbejde . Der var forslag om it-styringssystemer til landsbyens huse, for-
søgsprojekter til vind og strøm fra brændselsceller . 

Endelig gav mødedeltagerne udtryk for, at Annisse Lokalråd skal syn-
liggøre projektet ”Annisse Energilandsby” . Hvis det lykkes få indbyggerne 
med på et fællesanlæg, så vil mange andre landsbyer se efter Annisse, og 
det kan tiltrække både finansiering og andre energi projekter . 

Gribskov Kommune orienterede på mødet om kommunens initiativer 
på energi- og klimaområdet, som underbygger regeringens initiativer om, 
at Danmark i 2050 udelukkende skal forsynes med vedvarende energi . 

Annisse Energilandsby støttes af kommunen, som bearbejder de ind-
komne spørgeskemaer, der skal danne grundlag for det videre arbejde 
med ideerne om et fælleanlæg til alternativ energiproduktion og even-
tuelt andre energiforbedringer i Annisse . 

AnnIsse LOKALRÅD:faffaldsindsamling

af Bente Banemann (fotos: Henrik Køster)

AnnIsse LOKALRÅD:fideer og visioner

af Jette Haugaard, formand for Annisse Lokalråd

Ideer 
og

vi
si

on
er

Annisse Lokalråd præsenterede på et møde i Annisse Forsamlingshus 
den 25. februar sine visioner og ideer for Annisse som energilandsby

Affaldsindsamling
I gennemsnit producerer hver dansker 617 kilo af-fald om året, hvilket gør os til et af de lande i EU, der producerer mest affald pr . person .

Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsam-
ling af affald i naturen . Indsamlingen foregår hvert år i april, hvor mange 
tusinde danskere frivilligt giver naturen en hånd .

Resultater tidligere år

 I 2012 deltog mere end 99 .000 i indsamlingen . Til sammen 
fjernede vi 198 ton affald og 175 .000 dåser . I alt var 91 .000 
tilmeldt indsamlingen i 2011 . Heraf var 66 .000 børn, lærer 
og pædagoger
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Når vi arbejder med læreplaner i Bjørnegården, 
deler vi det op i to måder . . .

Der er seks temaer for læreplanerne . Tre af 
temaerne er: Personlige kompetencer, sociale 
kompetencer samt sprog . Da vi mener disse 
temaer er grundlæggende for børnenes udvik-
ling, har vi valgt at implementere dem i alt det 
arbejde vi udfører i institutionen . De bliver så-
ledes en slags udgangspunkt i vores pædagogik 
og derigennem vores dagligdag og struktur .

De øvrige tre temaer er: Natur og naturfæ-
nomener, kultur og kulturelle udtryksformer 
samt krop og bevægelse . Disse emner arbejder 
vi med i løbet af året, således at hvert år fra 
januar til marts er det overordnede tema kultur 
og kulturelle udtryksformer . I april til juni arbej-
der vi med krop og bevægelse, og i september 
til november er temaet natur og naturfæno-
mener .

I det forgangne år, har vi under temaet kutur 
og kulturelle udtryksformer arbejdet med for-

skellige lande og deres kulturer . I børnehaven 
var der fokus på Island og Sverige . I forhold 
til det islandske tema valgte vi at: -Lære at 
tælle til 10 på islandsk, -vi lavede vulkaner og 
flag, som blev udstillet i institutionen, -der blev 
kokkereret islandske bøffer med tomater og 
lign, som er en traditionel islandsk ret . Herud-
over blev der snakket islandske traditioner, og 
herigennem blev børnene opmærksomme på 
hvor forskellige vi er, selvom vi ligner hinanden 
så meget .

Ægte svenske "kjöttbullar"
Det svenske tema udmyntede sig i at børnene 
lærte at "präta lita svenska", -vi spiste ægte 
svenske "kjöttbullar", -der blev lavet en traditi-
onel svensk majstang, hvor en stor gruppe børn 
hver fik et farvet bånd i hånden, og sammen gik 
rundt om stangen, således at alle de farvede 
bånd blev snoet smukt omkring majstangen . 
Der blev også lavet plancher med billeder af 

den svenske kongefamilie, og her valgte vi også 
at lave en planche med det danske kongehus, 
for igen at kunne sammenligne tale om forskel-
ligheder og ligheder .

I børnehaven arbejdede vi også med Gen-
brug . For nogle børn blev det til et besøg på 
genbrugsstationen, hvor de lærte at sortere 
affald . Andre lavede en havn og andre en by 
af genbrugsmaterialer, hvor mælkekartoner 
o .lign . blev flittigt brugt . I havneprojektet blev 
det også til besøg på Gilleleje havn, hvor vi fik 
lov at se en rigtig kutter indefra . Igen et emne, 
hvor praksis og kreativitet smeltede sammen .

Mester Jacob på alle sprog
I vuggestuen valgte vi at tage udgangspunkt 
i børnegruppen, hvor mange nationaliteter er 
repræsenteret . Vi lavede flag fra de forskel-
lige lande, og sang ligeledes "Mester Jacob" på 
alle de nye sprog . Da vi har en pædagog med 
tyrkisk baggrund, meldte hun sig straks til at 

BJØRneGÅRDen:flæreplaner
af Marie Bonne og Lene Drachmann Rasmussen .

lave tyrkisk mad til alle børnene . Spændende med alle de skønne nye 
dufte . De børn der havde en anden kulturel baggrund, blev opfordret til 
at medbringe billeder fra landene da stammede fra . I vuggestuen viste 
vi billederne, og talte om ligheder og forskelle . Især de forskellige dyr 
fangede børnene .

Da vi havde krop og bevægelse som tema, lavede vi i hele institutionen, 
fælles legepladsdage hvor de enkelte grupper skiftedes til at planlægge 
en udendørs aktivitet som alle skulle kunne deltage i . Herudover blev 
der afviklet olympiade, hvor alle deltog efter evne . Masser og skønne og 
udfordrende oplevelser for høj og lav . I børnehaven blev der snakket om 
kost: Hvad er sundt, og hvad er usundt . Hvad skal kroppen bruge . Udfra 
disse snakke lavede vi plancher, så vi nemt kunne se hvad der var sundt og 
usundt . I den forbindelse brugte vi også tid på at se på den mennskelige 
krop . Vi fik set hvilke organer vi allesammen har inde i os og derigennem 
hvad der er vigtigt for at kroppen fungerer optimalt .

I vuggestuen blev puderummet brugt til flere motoriske udfordringer . 
Vi lavede sanglege og forhindringsbaner, som børnene altid var med på 
at prøve af .

Planterne voksede
Vores natur og naturfænomener tema fokuserede bl .a . på hvad vi kunne 
få ud af vores skønne legeplads . Vi havde sået i vores højbede, vi huskede 

at vande, og kunne se hvordan planterne voksede op til at blive så store, 
at vi kunne smage på dem . Vi rørte ved planterne og blev opmærksomme 
på, at de føles anderledes når de er små og spæde, end når de er store 
og færdige .

I naturen fandt vi mange organiske former; sneglehuse, -hvor kender 
vi ellers den form fra, og hvad kan vi bruge den til . Blade i forskellige ud-
gaver; små, store og hvordan de opfører sig i vinden . Vi bandt bladkranse 
og klistrede blade op på plancher, så vi kunne udstille vores nye viden . Vi 
mærkede regnen, solen, vinden og kulden på vores kinder, når vi susede 
rundt på legepladsen . Vi gik på ture, hvor vi snakkede om naturen om-
kring os, og hvad vi kunne bruge den til . Vi fandt ud af hvor vigtigt det er at 
passe på naturen, f .eks . ved at huske at smide affald i skraldespandene .

Vi oplever at børnene deltager med stor iver i vores tema måneder, 
hvoraf ovenstående kun er et udpluk af aktiviteter, hvorfor det også bliver 
sjovere for personalet at arbejde i Bjørnegården .

At tælle til ti 
            på islandsk!

TLF. 24 404 808

BUSKØRSEL MED OG UDEN CHAUFFØR

ALTID FRISK MED PRISEN

Ungarn 9. til 18. maj
10 dage hvor vi bl.a. besøger byerne Sopron og Budapest.
Der er bl.a. indlagt sejltur på Rhinen og en tur til Puztaen  
med ryttershow og frokost. 7 overnatninger i Ungarn og  

2 overnatninger ud/hjem. 2xaftensmad plus festmiddag med 
underholding. 3*** hotel med 1/4 pension.

Kun kr. 5.950 i delt dobbeltværelse. 

Forårs- og efterårstilbud

For yderligere information vedr turene henvendelse til 
Spar Tours på tlf. 24 404 808

Harzen 27. til 31. maj
5 dage i det forårskønne Harzen.

Oplev sejltur på Okersøen med let frokost, 
svævebanetur til Hextanzplatz hvor vi får kaffe og kage,  

tur med veterantog til toppen af Bloksbjerg hvor vi  
også inddtager lidt kaffe med kage.

4 overnatninger på 4**** hotel med 1/2 pension.
Kun kr. 3.450 i delt dobbeltværelse.

Poznan Polen 28. aug. til 1. sep.
5 dage i den spændende by Poznan.

Der er indlagt guidet rundtur i Poznan. 
Yderligere udflugter undersøges, men her 

vil evt. entreer være for egen regning.
4 overnatninger på 4**** hotel med 1/4 pension.

Kun kr. 2.400 i delt dobbeltværelse.

Dresden og  29. juli til 2. aug. 
5 dage med masser af oplevelser. Vi skal bl.a. i Panometeret i 

Dresden, en oplevelse i billeder og lyd fra fortiden, Theaterplatz 
hvor den verdensberømte Semperopera ligger, sejltur med 

hjuldamper til Sachsisk Schweix med de smukke klippeforma-
tioner, køre med kabeltrukket tog til toppen af Bastai klipperne, 

besøge vinslottet Wackerbarth med smagsprøver, køre med 
damplokomotiv til slottetMoritzburg ect. ect. 4 overnatninger 

på 4**** hotel i Dresden med 1/2  pension. Udover ½ pension, 
3 x frokost, 3 x kaffe med kage, 3 x dagudflugter med dansktal-

ende guide, 1 valgfri drink til både frokost og aftensmad
 Kun kr. 3.750 i delt dobbeltværelse. 

når børnene i Bjørnegåden lærer om andre lande og kulturer sker det gen-
nem leg med sproget og de forskellige traditioner, hvad enten vi er i Island 
eller i sverige
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Tømrer- og snedkermester

Bjarne Petersen

Telefon  48 71 25 78
Telefax  48 71 39 38
Mobil  40 71 25 78
Mobil  40 55 25 78

byggefirmaet
quick service a/s

Alt tømrer og
snedker- 
arbejde
udføres

•	 Hovedentrepriser

•	 Nybygning

•	 Tilbygning

•	 Vedligeholdelse

•	 Køkkener

Helsingevej 50, Annisse Nord

 
 

 

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 

 
 

              
 

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

 
* Så længe vejrguderne tillader det… 

 

     Entreprise 
       Bygge, anlæg, jord, beton og kloak 
 Tlf. 40 50 80 22 
 
 
 

O
BE

 

 

Følgmed idit lokalområde

dinbydk

lokal

Ugeposten
Tilalle iGribskovKommune

AVISEN TIL ALLE
i Gribskov Kommune

Dine lokale nyheder...
Østergade 33 · 3200 Helsinge

Tlf. 48 76 09 40
www.dinby.dk

Mail: ann.uhe@berlingskemedia.dk
red.uhe@berlingskemedia.dk

DAGPLeJen: forårsglæder

af Lotte, Dorthe og Laila, "spirene i Annisse"

hjemme hos dig, alt efter dine 
ønsker og behov.
Vores telefon svarer 
alle dage, hele døgnet.

Ring og få et 
uforpligtende besøg.

Tlf. 48 79 42 91

Jakob Romeyke

Helsinge/Græsted Begravelsesforretning
Vestergade 3, 3200 Helsinge
www.rosendahls-begravelse.dk

Så er vinteren endelig forbi, og vi har meget travlt med at forberede 
og lægge planer for alle de aktiviteter, som vi skal i gang med i vores 
dagplejegruppe .

Vi skal til at lægge kartofler til forspiring, urtehaven skal klargøres også 
skal vi have sat flasker op i de store birketræer, så vi kan få tappet lidt af 
den dejlige birkesaft . 

I løbet af vinteren har vi lavet fuglekasser, og de er nu sat op i vores 
haver . Og nu går vi og holder øje med hvornår og hvem der flytter ind i 
dem . Det er SÅÅÅ spændende

Skovture med hygge og leg
Igen i år skal vi på en masse ture . F .eks . skal vi til stranden sammen med 
vores naturvejleder fra Nyruphus . Vi skal på tur til Øresundsakvariet, til
Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, på tur til Fredensborg Slotspark, 
også regner vi med at vi får flere gode ture til skoven . I år vil vi prøve at 
arrangere et par heldagsskovture, hvor vi får tid til fordybelse, hygge og 
god sund leg . Vi har mange stående aftaler med flere fra lokalområdet . 

Vi skal f .eks . se på små nye lam, besøge rideskolen i Maarum, have besøg 
af en jæger, se på traktorer og være med til at tage kartofler op ude på 
marken . Pyh ha !!! Vi har et spændende år foran os .

Hvis i er interesseret i at høre mere om hvad vi går og laver, og hvad 
det vil sige at vi er Naturdagplejere under Friluftsrådets grønne spirer 
ordning, så er i meget velkommen til at ringe til os på tlf . 51 55 54 51, 
også kan vi evt . aftale et besøg .

Spirene i Annisse
Dorthe, Lotte og Laila

Forårshilsen
Dagplejerne i Annisse har taget hul på forårets mange glæder og planlægger 
både ture i naturen og klargøring af køkkenhaven

Albert og Malte fisker i åen med pinde
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BJØRneHØJsKOLen: læsekursus
af Lotte Torpegaard

Når man skal blive god til at læse gælder det, som med alt andet her i 
livet, at man skal gøre det tit og mange, mange gange . Det er helt sikkert, 
at Mikkel Hansen har øvet lige præcis dét skud oppe i hjørnet af målet 
tusindvis af gange, for så at kunne gøre  det i en kamp mod Polen .

For at blive god til at læse handler det også om, at man skal have gode 
læseoplevelser . Det betyder, at man bl .a opdager hvor dejligt det er at 
leve sig ind i en god historie, at opleve man kan læse bøger med flere og 
flere ord i eller at opdage at man kan få noget af vide ved at læse en bog .

Alt dette prøver vi, på Bjørnehøj, at få børnene til at opleve . Det gælder 
i dagligdagen men også gennem afholdelse af et læsekursus .

En vogn fyldt med gode bøger
Et læsekursus i 1 . klasse er med skønlitterære bøger og kurset løber over 
5-6 uger, hvor der dagligt kommer en læsevejleder med en vogn FYLDT 

med gode bøger ind i klassen . Børnene finder selv deres bøger, udfra hvor 
de er læsefagligt . De læser bogen og bagefter giver de bogen en smiley, 
alt efter hvad de synes om bogen og til sidst - men ikke mindst - fører de 
regnskab med hvor mange bøger, de får læst . Det bliver et meget konkret 
bevis på, hvad man har nået fra dag til dag og fra uge til uge . Endnu mere 
tydeligt bliver det, når hver bog bliver et led af en bogorm, der bugter sig 
på vinduerne i klassen . Så er det sjovt at se, hvor mange bøger man selv 
og ens klassekammerater har læst .

Når teksten driller
Men et læsekursus betyder også, at man får lært hvad man kan gøre, 
når teksten 'driller' . Denne tilgang til læsning lægger op til, at eleven selv 
bliver en aktiv   problemløser, som ved hvilke strategier, man kan bruge, 
når man gerne vil opleve gode historier og have ny viden . . . . .altså når man 

Læsekursus i 1. klasse

vil læse . Hos os kalder vi disse strategier for læ-
seugler . Det er små tegninger af ugler, der viser, 
hvad man kan gøre, når man møder et ord, der 
'driller' . Det kan bl .a være:
•	 at kigge på billederne
•	 at lytte efter om det læste giver mening
•	 at springe ordet over
•	 at gætte kvalificeret
•	 at se efter kendte bogstavklumper i ordet
•	 at se efter kineserlyde (-eng, -ing, -ong, 

osv)
•	 at sige første lyd i ordet
•	 at lydere ordet (sige lydene i rækkefølge)

Så i denne periode får man altså læst en masse 
gode bøger på kort tid – så hvordan holder vi 
fast i denne gode vane??? Ja, vi fortsætter med 
at læse i skolen men du kan , som forælder, 
også gøre noget . Tag på biblioteket (vi har lige 
fået et dejligt nyt børnebibliotek i Helsinge) og 
lån gode bøger, læs bøger selv og vær på den 
måde en god rollemodel for dit barn og dets 
læsning . Hjælp dit barn med dagligt at få læst 
15-20 minutter . Når dit barn læser kan du bl .a . 
hjælpe det ved:
•	 at tale om bogen og kigge på bogens bil-

leder, inden barnet læser bogen
•	 at lade barnet se på billederne mens det 

læser
•	 at bruge de øvrige læseugler
•	 at tale om det læste

På denne måde håber vi på, at vi får nogle børn, 
der synes det er sjovt, dejligt, spændende, un-
derholdende, oplysende og givende at læse 
bøger .

Og husk; øvelse gør mester . . . . .masser af 
øvelse .

Øvelse gør mester og når der er læsekursus i 1. klasse på Bjørnehøjskolen, bliver 
der læst rigtig mange bøger...

BJØRneHØJsKOLenflæsekursus
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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

ANTENNE
SMEDEN APS

Borupgård Butikscenter 6
3070 Snekkersten
E-mail: info@antennesmeden.dk
www.antennesmeden.dk

49 22 39 30

"ring for et uforpligtende tilbud"

BJØRneHØJsKOLen: sommeferielukning

af Pia Foght, leder af FO'en på Bjørnehøj

sommerferielukning ?
Børneudvalget i Gribskov Kommune har på deres møde den 8. januar besluttet, at 
daginstitutioner og fritidsordninger (FO) selv kan bestemme om de vil holde åbent 
i sommerferien, allerede fra 2013.

Jeg anbefaler skolebestyrelsen at Bjørnehøj Fo i 2013 og fremover holder 
åbent i uge 29 -30  .

Børneudvalget har fulgt børnehavernes ansøgning om afskaffelse af 
fælles lukkeuge i uge 29 . De omkringliggende Foèr vælger at holde åbent 
i hele sommerferien .

Personalet på Bjørnehøj Fo tilslutter sig og anbefaler en åbning af Foèn 
i hele sommerferien, i et  nært samarbejde med forældrene .

En klar udfordring
Det er klart en udfordring at øge åbningstiden i sommerferien med 33 % 
uden tilførelse af økonomiske ressourcer, da vi ikke kender behovet og 
fordeling af pasningsbehovet fordelt over 6 uger, fremfor de hidtidige 4 
uger . Konsekvens kan være at FO-personalets ferie strækker sig ud over 
skoleferierne .

Foèn har hidtidig haft flere aktiviteter i hverdagen, sommerfest, bør-
nefester og koloni/overnatning  som er finansieret ved personalet har  
bl .a .kunnet afvikle timer i sommerferien . Erfaringsmæssigt har det vist 
sig nødvendigt med  et nært samarbejde med forældre omkring  pasning 
i sommerferien generelt, men fremover også og  især i uge 29-30, hvor 
der tidligere har vist sig at være få børn med pasningsbehov .

Med  vores  nære og konstruktive samarbejde med forældrene i Foèn, 
er jeg sikker på, at vi fortsat kan planlægge og udnytte de samlede per-
sonaleressourcer optimalt til glæde og gavn for vores børn .

Annisse den 10 .februar 2013
Pia Foght
FO- Leder

 

Kort nyt
Skolebestyrelsesmøder
Der er aftalt følgende møder i løbet af vinteren:
Tirsdag den 23 . april 2013
Onsdag den 22 . maj 2013
Tirsdag den 11 . juni 2013
Alle dage fra kl . 18:00 - 20:00 . Emner, forslag eller spørgsmål, som ønskes 
behandlet kan sendes til formanden Bo Ilskjær på bo@cecevent .dk

Ferier
Bededagsferie fra fredag, den 26 . april til søndag den 28 . april og Kristi 
Himmelfart fra torsdag, den 9 . maj til søndag, den 12 . maj .
Sommeferien starter i år lørdag, den 29 . juni og der er sommerferie i uge 
27 til 32 .
FO'en er lukket i uge 29 og 30 .

Lektiecafe
Vi minder også om, at der er lektiecafe til alle elever som har brug for en 
hjælpende hånd, eller til dem som har lyst til at få lavet lektier, inden de 
tager fra skole .
Tirsdag i 6 lektion på biblioteket og i blok C
Onsdag 6 . lektion på biblioteket og i Blok C

Torsdag i 6 . lektion på biblioteket og i Blok C .

9. klassernes sidste skoledag
Afgangseleverne har sidste skoledag fredag den 31 . maj . Det er en festdag 
for 9 . klasserne og almindelig skoledag for alle andre elever .
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!
sPeJDeRne: weekend på ellehavegaard naturvogtere

af Kamilla Thomsen

Det var endnu vinter, da jeg ved spejderhyttens dør fandt et lille brev . 
Det var skrevet med en sirlig skrift og indeholdt en bøn til ”troldene på 
Annisse-egnen”: et udyr af værste slags var ved at overtage herredøm-
met over årstidernes skiften . I værste fald kunne det betyde at det længe 
ventede forår ikke ville indfinde sig!!

Jeg fik brevet kopieret så alle de modige spejdere i Annisse Gruppe fik 
et eksemplar med hjem, og da den første forårsdag oprandt, mødte 32 
spejdere op . Stedet, hvor Udyret havde taget bolig, hedder Ellehavega-

Der kom 
et brev

kloge på Tomlinger . I de fire hold drog spejderne 
nu rundt og besøgte de forskellige folk af un-
derverdenen i håb om at få nogle ingredienser 
der tilsammen kunne komme Udyret til livs .

Udfordrende besøg i underverdenen
Det var ikke svært at finde rundt – men besvær-
ligt . Da spejderne for eksempel mødte Trolde-
mor, ville hun ikke udlevere så meget som en 
krumme af sit ørevoks, før hendes sko var ble-
vet repareret . Heldigvis havde tropspejderne 
hørt godt efter under troldtøjsskolen aftenen 
før, så herefter måtte de naturligvis ud og finde 
Tomlingen! På vejen mødte de en virkelig gam-
mel dame, som tilsyneladende havde stjålet én 
af ledernes spejderhatte . . . Hun kendte vejen til 
Tomlingen, der efterfølgende reparerede skoen, 
der nu kunne leveres tilbage til Troldemor .

Skiftingen lå inde med noget så sjældent 
som drageskæl . Skiftingen nægtede dog at ud-
levere noget som helst, og den er ikke bange 
for noget . . . Næsten! For Skiftinger er bange 
for jern, og derfor måtte spejderne nu drage 
til Dværgen i håb om at få smedet noget hos 
ham . Men udfordringerne ville ingen ende tage: 
For at lokke et varmt og nysmedet søm ud af 
Dværgen, måtte spejderne først bevise deres 
mod og gå på line . Heldigvis klarede alle ved 
fælles hjælp og støtte også denne udfordring, 
og det brandvarme søm blev transporteret 
videre til Skiftingen, der med frygten malet i 
ansigtet, udleverede drageskæl .

Hos Nøkken kunne spejderne være heldige at 
få sig en portion mosevand - det krævede blot 
nogle instrumenter, vidste Bæverne . Heldigvis 
var Rottefængeren fra Hameln på egnen, og 
hos ham blev der snittet flotte krybskyttefløj-
ter, som til slut kom med til Nøkken .

Var man god til gåder og ”at regne den ud” 
kunne spejderne hos den frygtindgydende Træ-
mand få et par magiske blade . Endnu en gang 
måtte de efterhånden trætte spejdere rundt på 
det store område for at svare på gåder . Heldig-
vis var der hjælp at hente i en pose med æbler 
og nødder . I den ene nød var der nemlig gemt 
en vigtig ledetråd .

Mon det virker?
Godt forblæste blev de hemmelige ingredien-
ser samlet i hytten . Nu kunne vi blot vente på, 
om solen ville stå op søndag morgen – eller om 

vi manglede en ingrediens? Tiden blev fordre-
vet med spil, tegneri og fodbold i baghaven . Til 
aften blev der serveret forårs-deller, og mens 
maden endnu stod på bordet, ønskede de før-
ste trætte spejdere at komme i seng . . .

Langsomt forstummede snak og hygge, og 
en snorken bredte sig på Ellehavegaard .

Søndag morgen slog vi øjnene op til det 
smukkeste forårsvejr . Det blev fejret med en 
dans ”Spejder Style” så førstesalen gyngede 

(og spejderlederne neden under vågnede) . Det 
var faktisk en skam, at turen var slut, for nu var 
vejret for alvor forårsagtigt . . .

Men efter en grundig forårsrengøring forlod 
vi Ellehavegaard og Arresøcentret i håb om 
snart at vende tilbage – dog med et lidt mere 
fredeligt formål i sigte!

ard, og vi havde til lejligheden lejet en spejderhytte i nærheden . Vi brugte 
fredag aften på at sætte spejderne ind i forskellige typer af troldtøj, der 
kunne være os til hjælp: spiller man musik for Nøkken, vil han hjælpe, skal 
en sko repareres må man finde Tomlingen, og skal man have noget sme-
det, er Dværgen den rette at henvende sig til . Trods den store mængde 
nye viden, blev der hurtigt ro på spejderhyttens førstesal, hvor spejderne 
lå trygt i soveposerne til næste morgen .

Og så af sted!
Efter cirka fire portioner havregryn med mælk og ikke mindst lunt, hjem-
mebagt brød var alle solidt fodret af . Vi pakkede os godt ind, for selvom 
solen skinnede blæste en vinter-vind så kold, at ørerne ville fryse af på 
ganske kort tid – Udyret var jo stadig på spil . . .

Efter rekognoscering på det 18 tønder land store område, blev spejder-
ne inddelt i nogle fornuftige hold, hvor store og små var grundigt blan-
det . På grund af tidspresset, var det nemlig kun vores yngste spejdere, 
Bæverne, der havde hørt om Nøkken, Ulvedrengene havde tillært sig alt 
dværge, mens Ulvepigerne fik lært om Træfolket, og tropspejderne blev 

sPeJDeRne: weekend på ellehavegaard 

af Kamilla Thomsenf Kamilla Thomsen
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MÅRUM KIRKe: konfirmation

Freja Dalberg Østberg
Louise Fliis Schwærter
Nanna Mosberg
André Ellison Willerup
Christoffer Tirsdal Eskildsen
Frederik Harboe Schou
Frederik Emil Hemmingsen
Frederik Auby Hertz
Nicklas Bjerregaard Larsen
Oscar Friis
Thomas Richardt Ratje
Alle konfirmeres Kristi Himmelfarts dag, 
den 9 . maj kl . 10 .30 i Mårum kirke

Søndag d . 14 . april kl . 16 .00 er der koncert i Mårum kirke, hvor Kammer-
orkesteret vil glæde os med et par mindre værker og en violinkoncert af 
Bach, samt en orgelkoncert af Händel . Helsingør Kammerorkester er over 

30 år gammelt og ledes af Per Lund Madsen der til daglig er violinist i 
Det Kongelige Kapel . 

Koncerten er gratis og alle er velkomne .

Konfirmander 
2013

Bach og Händel
Koncert med Helsingør Kammerorkester i Mårum Kirke

Anpartsselskabet
Glarmesteren i Helsinge
Vestergade 43
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

Begravelsesforretningen

”Når tiden rinder ud”

Bedemand 
Kurt Egelund 

og Dorte Prior

Træffes døgnet rundt
-

Kommer gerne i Deres hjem og har samtalen
-

Vi hjælper ved både kirkelige og borgerlige handlinger

Adresse: Stæremosen 12 A, 
3250 Gilleleje tlf. 48 30 30 90
info@naartidenrinderud.dk

O.J.VVS ApS

Oliefyrsservice

v/Ove Jørgensen
Østergade 83 - 3200 Helsinge

Tlf. 22 94 78 12
Fax. 48 79 99 20
mail@ojvvs.dk

www.ojvvs.dk

l VVS-installationer

l Oliefyrsservice

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
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MÅRUM KIRKe: påske- og pinsegudstjenester

Skærtorsdag har vi almindelig gudstjeneste kl . 
10 .30 med efterfølgende kirkekaffe .

Langfredag med Bach og dele af Pergolesis 
Stabat Mater . Gudstjenesten kl . 12 .30 er litur-
gisk – det vil sige, at gudstjenesten består af 
læsninger, fællessalmer og musikindslag . 

I år er det organist Henning Nielsen fra Sø-
borg, violinist Bjarne Freisleben samt sopraner-
ne Annett Bloch Jørgensen og Heidi Korgaard 
fra Helsinge der vil synge og spille for os, og 
I kan roligt glæde jer – det bliver virkelig en 
oplevelse .

Kirkeligt er langfredag en mørk og tung dag 
– en sorgens dag, og handler naturligvis om 
Jesu dom, hans vej til korset og hans død .  I 
overført betydning handler den også om os, 
og de kors vi i vores liv må bære, og den død 
vi møder både i livet og i vores egen død . Læs-
ningerne vil være en blanding af tekster fra Ny 
Testamente, digte og meditationstekster . 

Påskedagene
Påskedag kl . 10 .30 – årets kirkeligt vigtigste 
og gladeste dag – fejringen af opstandelsen . 
Kirken vil være ekstra forårs pyntet og der vil 
være kaffe og chokoladepåskeæg efter guds-
tjenesten .

2 . Påskedag er der ingen gudstjeneste i Må-
rum, men der er gudstjeneste i Søborg kl .10 .30 
med Provst Birgit Hasselager, og ønsker man 
kirkebil derud, så ring til Pia Niebuhr et par dage 
før .

Pinsen
Pinsedag er der almindelig gudstjeneste kl . 
10 .30 i Mårum kirke .
2 . Pinsedag kl . 10 .30 er der fællesgudstjene-
ste for Mårum, Græsted, Søborg, Esbønde-
rup, Villingerød, Blistrup og Gilleleje sogne på 
slotsruinen i Søborg . Alle præsterne deltager 
i gudstjenesten foruden Gilleleje Byorkester, 

som akkompagnerer og spiller for os . Det er 
en meget hyggelig og stemningsfuld gudstje-
neste, så kom endelig og vær med .  Medbring 
kaffekurv og et tæppe eller en klapstol til at 
sidde på . 

Man skal parkere nede ved vejen, men er 
man dårligt gående, kan man køre helt op til 
ruinen . Bliver vejret dårligt, flyttes gudstjene-
sten til Søborg kirke .

Påske 
og

Forårets mange helligdage har givet inspi-
ration til en række festlige og anderledes 
gudstjenester i Mårum Kirke med masser 
af dejlig  musik

Pinse

MÅRUM KIRKe: café udsigten
af Pia Niebuhr

Tivoli og Christiansborg Slot har lavet et spændende samarbejde, som 
kun gælder i år, og det har Cafe Udsigten bestilt plads til . Turen går til 
Christiansborg Slot, hvor vi kommer ned i kælderen, og oplever det præg-
tige kongelige kobberkøkken, der normalt ikke er åbent for publikum . Her 
får vi en rundvisning og hører om kongelig mad og servering gennem 
tiderne, krydret med små anekdoter fra livet på slottet . 

Bagefter går vi op på slottet og slutter af med en tur i De Kongelige 
Repræsentationslokaler, hvor vi høre om, hvordan dronningen modtager 
gæster og holder fest i dag .

Fri leg i Tivoli
Efter rundvisningen går vi i Tivoli, hvor jeg har bestilt frokost i Grøften, og 
efterfølgende er der ”fri leg” et par timer, hvor man kan gå rundt og nyde 
haven, og måske snuppe en candy floss og et par ture i rutchebanen!

Platten i Grøften består af: Marineret sild, lille lun fiskefilet m/ re-
moulade, roastbeef m/ remoulade og ristede løg, hønsesalat m/ bacon, 
svinekam (frilandsgris) m/ rødkål og frikadelle m/kartoffelsalat . 

Turen inkl . bus, indgang og rundvisning på Christiansborg Slot og ind-
gang til Tivoli koster 250 kr . Frokosten i Grøften beløber sig til 200 kr . 

+ drikkevarer . Det bliver lidt dyrt, så hvis man hellere vil medbringe 
en madpakke, og finde et sted i Tivoli at spise den, så er det også en 
mulighed . Bare giv mig besked ved tilmeldingen, om I ønsker det ene 
eller det andet .

Der er afgang fra Mårum kl . 8:15, Helsinge kl . 8:30 og Annisse kl . 8:45 . 
Vi er hjemme omkring kl . 17:00

Tilmelding fra tirsdag den 2 . april på mail: pin@km .dk eller tlf . 24 21 
17 70

Lidt kongelig har man 
da lov at være!

Den 21. juni tager café Udsigten til christiansborg slot, for at se kongelige 
køkkener og høre om kongelig mad. Bagefter er der frokost i Tivoli! Gospeldag i Mårum Kirke



Annisse-Mårum Guiden / 02 / 2013  25

AnnOnceR:

24  Annisse-Mårum Guiden / 02 / 2013

 

_______________________ REVISOR-PARTNER 

Tinghusevej 23, 3230 Græsted 

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

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

Vi udfører: 

 Bogføring 
 Lønadministration 
 Årsregnskaber 
 Selvangivelser 
 Revision  
 Budgetter 

Få et uforpligtende tilbud  

Nordsjællands Andels 
Grovvareforening A.m.b.A.

Tlf.: 48 79 50 00  -  www.nag.dk
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LandBOtikken

NAG LandBOtikken tilbyder

Alt til dyr – store som små

Hunde- og kattefoder, samt tilbehør

Hesteartikler

Legetøj

Plænegræs/havegødning

Haveredskaber

Vildfuglefrø

Brænde/træpiller/briketter

Fyringsolie/dieselolie

Kig forbi - vi har mere, end du tror!

NAG LandBOtikken
Vestergade 12 • 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 50 00 • www.nag.dk

stedet hvor land og by mødes

SLM Denmark www.mls.dk

MLS
Mobile Medical Technology

Medical AS

aktiv i hele Norden og i lokal samfundet

MÅRUM KIRKe: café udsigten

af Pia Niebuhr

Den Blå Planet - igen!
Der var så mange der ringede forgæves på udflugten til Danmarks nye Akvarium,  
at vi gentager turen fredag den 31. maj. 

Akvariet bliver Nordeuropas største og mest moderne akvarium med en 
helt enestående arkitektur, og bygningen skal bygge bro mellem natur-
videnskab, kultur og arkitektur . 

Det er tegnet som en hvirvelstrøm, og arkitekturen giver associationer 
til hvirvelstrømme af fisk, fugle, havstrømme og galakser . Bygningsvær-
ket vil stå som en markant skulptur ved Øresunds kyst og vil kunne ses 
tydeligt af alle som ankommer med fly til Kastrup Lufthavn . 

Danmarks Akvarium er kendt for sin omfattende samling af alverdens 
fisk i naturlige biotoper . Med de nye rammer føjer akvariet helt nye di-
mensioner til oplevelsen og formidlingen af havets natur, og de udvider 
fra 3000 dyr til 20 .000 .

Der er rigeligt at se på 
Bygningens bruttoareal bliver på ca . 9000 kvadratmeter med et uden-
dørs anlæg på yderligere 2000, så der bliver rigeligt at se på, bl .a .et 
levende koralrev, regnskovshal med dyr både over og under vand, san-
seakvarium, kopi af det færøske fuglefjeld hvor man kan se fugle dykke 
blandt helleflyndere, havkatte og torsk, en tunnel hvor hajer og rokker 
svømmer både under og over dig, en gigantisk rude der holder 4 millioner 
liter saltvand inde og meget meget mere .

Jeg har ikke bestilt rundvisning til os, for det er dyrt bare at komme ind 
derude (160 kr .), men vi får 2 timer til at gå rundt og kigge . 

Restaurant Krudtuglen i Brønshøj
Efterfølgende kører vi – på Torbens anbefaling - til restaurant Krudtuglen 
i Brønshøj, og får en dejlig stor buffet til 119 . kr . pr . person . Efter frokosten 
kører vi en tur op langs kysten .  Det skulle gerne være dejligt solskinsvejr, 
så vi gør holdt i Rungsted havn og får en is eller en kop kaffe . 

Prisen på turen er 250 kr . Det er lidt dyrt, men som sagt er Akvariet 
peberet og så kommer busturen oveni . Derudover skal man også betale 
sin frokost .

Der er afgang fra Annisse kirke kl . 8 .00, fra Helsinge station 8 .10 og fra 
Mårum 8 .20 . Forventet hjemkomst ca . kl . 17 .00

Tilmelding
Tilmelding fra tirsdag d . 2 . april til Pia Niebuhr tlf . 24 21 17 70 eller pin@
km .dk . Det er en uge efter bladet bør være kommet ud, men det er ikke 
alle der modtager bladet samtidig, så for at alle kan få en chance for at 
melde sig til, sætter jeg tilmeldingsfristen lidt senere .

Kontakt os for yderligere info:

Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge
www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02

MITSUBISHIVarmepumper

Autorisert

Forhandler

86 mm Bred og 130 mm Høj, Vejby Nyt 85 mm Bred og 125 mm Høj, TisvildeNyt86 mm Bred x 127 mm Høj, Annisse/Ramløse Guiden

Kontakt os for yderligere info:

Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge
www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02

Varmepumper

Autorisert

Forhandler

MITSUBISHI

Kontakt os for yderligere info:

Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge
www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02

Varmepumper

Autorisert

Forhandler

MITSUBISHI

Er dit sommerhus klar 

til indflytning?

Pris inkl. moms og standard 

montering kr. 18.750,-

Er dit sommerhus klar 

til indflytning? 

Pris inkl. moms og standard 

montering kr. 18.750,-
Er dit sommerhus klar 

til indflytning? 

Pris inkl. moms og standard 

montering kr. 18.750,-

LilleAnnoMRH_forår.indd   4 22/02/13   17.30
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www.annisse.dk

April
  1  Gudstjenester  2 . Påskedag 

Ramløse kl . 10:30 (AHC) 
Mårum ingen gudstjeneste!

  2  Menighedsrådsmøde Annisse 
Huset i Kirkestræde kl . 19:30  

  3  Kaffeklub 
Huset i Kirkestræde kl . 10:00

  4  Jazzcafé 
Sognelængen i Ramløse kl . 20:00

  7  Gudstjenester 
Annisse kl . 9:00 (MP) 
Ramløse kl . 10:30 (MP) 
Mårum kl . 10:30 (Søren Sørensen)

 8  Konfirmandforældremøde (MP) 
Huset i Kirkestræde i Annisse kl . 19:30

 8  Banko 
Annisse Forsamlingshus kl . 19:30

11  Café Læselyst 
Mårum Præstegård kl . 14:00-16:00

11  Whist 
Annisse Forsamlingshus kl . 19:00

12  Café Udsigten på tur til "Den Blå Planet" 
afgang fra Annisse, kl . 8 .00, fra Helsinge st . 
8 .10 og fra Mårum 8 .20

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

14  Gudstjenester  
Annisse kl . 10:30 (AHC) 
Mårum kl . 10:30 (PN)

14  Koncert med Helsingør Kammerorkester 
Mårum kirke kl . 16:00

 16  Konfirmandforældremøde (AHC) 
Huset i KIrkestræde i Annisse kl . 19:30

21  Gudstjenester 
Ramløse kl . 9:00 (Mogens Parning) 
Annisse kl . 10:30 (Mogens Parning)  
Mårum kl . 10:30 (PN)

21  Opvisning Gymnastik 
Bjørnehøjhallen kl . 11:00

23  Skolebestyrelsesmøde 
Bjørnehøjskolen kl 18:00 - 20:00

 24  Konfirmandforældremøde 
Sognestuen i Mårum kl . 19:30

24  Fællesspisning 
Annisse Forsamlingshus kl . 18:30 
Tilmelding på tlf . 4828 6583 eller 4828 
6950

25  Whist 
Annisse Forsamlingshus kl . 19:00

26  Konfirmation St . Bededag 
Ramløse kl . 10:00 (MP) 
Annisse kl .12:00 (AHC/MP) 
Mårum: ingen gudstjeneste!

27  Konfirmation 
Ramløse kl . 10:00 (MP) 
Annisse kl .12:00 (AHC/MP) 

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

Maj
  1  Kaffeklub 

Huset i Kirkestræde kl . 10:00

  2  Loppemøde 
Annisse Forsamlingshus kl . 20:00

  2  Fernisering og Jazzcafé 
Sognelængen i Ramløse kl . 19:00

  3  Sodavndsdisco dor de 6-12 årige 
Annisse Forsamlingshus  
kl . 19:00-21:30

  4  Konfirmation 
Annisse kl . 10:00 (AHC/MP) 
Ramløse kl . 12:00+14:00 (MP) 

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

  7  Fælles menighedsrådsmøde 
Sognelængen i Ramløse  kl . 
19:30 

  8  Café Læselyst 
Mårum Præstegård kl . 14:00

  9  Konfirmation Kr . Himmelfartsdag 
Annisse kl .10:00 (AHC/MP) 
Ramløse kl . 12:00 (MP) 
Mårum kl . 10:30 (PN)

12  Gudstjenester 
Annisse kl . 9:00 (MP) 
Ramløse kl . 10:30 (MP) 
Mårum kl . 9:00 (Birgit Hasselager)

13  Konfirmandernes  
Blå Mandag

14  Deadline Guiden 
Stof sendes til tbs@km .dk

14  Sangaften i Annisse 
Huset i Kirkestræde kl . 19:30

15  Forårskoncert med Tisvildekoret 
Mårum Kirke kl . 19:30

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

20  Gudstjeneste 2 . Pinsedag 
Ramløse kl . 10:30 (MP) 
Mårum - Søborg Slotruin kl . 10:30

22  Skolebestyrelsesmøde 
Bjørnehøjskolen kl 18:00 - 20:00

26  Gudstjenester 
Annisse kl . 9:00 (MP) 
Ramløse kl . 10:30 (MP) 
Mårum kl . 12:00 (PN) - efterføl-
gende kirkefrokost!

28  Menighedsrådsmøde i Mårum 
Sognestuen kl . 19:30

29  Fællesspisning 
Annisse Forsamlingshus kl . 18:30 
Tilmelding på tlf . 4828 6583  
eller 4828 6950

31  9 . Klassernes sidste skoledag 
Bjørnehøjskolen

31  Café Udsigten på tur til "Den Blå 
Planet", afgang fra Annisse, kl . 
8 .00, fra Helsinge st . 8 .10 og fra 
Mårum 8 .20

Juni
 1  Dåbsgudstjenester 

Ramløse kl . 10:30 (MP) 
Annisse kl . 12:00 (MP)

 2  Gudstjenester  
Annisse kl . 10:30 (MP) 
Mårum - Gospel på Kagerup Savværk 
kl . 13:00 (PN)

KALenDeR: fra den 1. april til den 3. juni  2013
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Søndag den 21. april kl. 10.30 
3. søndag efter påske (PN)

753 Gud, du som lyset og dagen oplod
Se, jeg er din Gud
349 Herren han har besøgt sit folk
13 Måne og sol
392 Himlene Herre

Søndag den 14. april kl. 10.30 
2. søndag efter påske (PN)

725 Det dufter lysegrønt af græs
448 Fyldt af glæde
Se barnet vakler sine
164 Øjne, I var lykkelige
29 Spænd over os dit himmelsejl

Søndag den 28. april kl. 10.30
4. søndag efter påske (PN)

751 Gud ske tak og lov
396 Min mund og mit hjerte
292 Kærligheds og Sandheds Ånd
379 Der er en vej
8 Om alle mine lemmer

Søndag den 5. maj kl. 10.30 
5. søndag efter påske (PN)

Kom maj du søde milde
Jeg kommer til kirken
289 Nu beder vi den Helligånd
636 Midt i al det meningsløse
11 Nu takker alle Gud
 

Pias salmeservice!
Medmindre præsten pludselig bliver grebet af en forrygende god idé til en helt 
anderledes prædiken, har vi valgt følgende salmer til de næste par måneders 
gudstjenester!

MÅRUM KIRKe: salmeservice

af Pia Niebuhr

Kristi Himmelfartsdag den 9.maj
Kl. 10.30 – Konfirmation (PN)

749 I østen stiger solen op
13 Måne og sol
478 Vi kommer til din kirke Gud
Tak Gud for denne lyse morgen

 

Søndag den 19. maj kl. 10.30 (PN)
Pinsedag (PN)

290 I al sin glans
Det var af samme agerjord
291 Du som går ud fra den levende Gud
325 Jeg ved et lille Himmerig
287 Kraften fra det høje

MÅRUM KIRKe: friluftskirke

af Pia Niebuhr

Søndag den 26. maj kl. 12.00 
Trinitatis søndag (PN) + kirkefrokost

725 Det dufter lysegrønt af græs
696 Kærlighed er lysets kilde
14 Tænk at livet koster livet
28 De dybeste lag i mit hjerte
25 Hvert et lys i livets nat

 

Søndag den 12. maj kl. 9.00
6. søndag efter påske (Birgit Hasselager)

294 Talsmand, som på jorderige
305 Kom, Gud Helligånd kom brat
348 Tør end nogen ihukomme
281 Nu nærmer sig vor pinsefest

 

Kirken kommer til Kagerup søndag den 2. juni kl. 13:00
Vi har de sidste par år, haft en frilufts-go-
spelgudstjeneste ude ved Hvidekilde med 
medvirken af sanger og korleder Helene Dahl og 
ca . 30 sangere fra Mighty Monday Mass Choir 
fra Nødebo . Vi har også gudstjeneste i det fri 
i år, men er rykket til Kagerup Savværk – lige 
ved Kagerup station, i et forsøg på at få lidt 
flere fra den kant af sognet til at være med . 

Mårum sogn er jo ud over at være Frederikværk 
Provstis mindste med ca . 880 folkekirkemed-
lemmer, også et geografisk meget langstrakt 
sogn, hvor kirken ikke ligger som det centrale i 
byen, så de fleste skal køre efter det, når de skal 
i kirke . Denne gang er det så os andre, der kører 
til Kagerup . Vi håber på godt vejr, så medbring 
kaffekurv og tæppe til at sidde på . Der bliver 

sat grill op, og menighedsrådet byder ligesom 
tidligere år på en ristet pølse, og et glas at skylle 
efter med .

Bliver vejret dårligt, er der en stor hal, hvor vi 
kan være i tørvejr . Vi håber at se rigtig mange 
af jer .

Kirkekontoret i Mårum
Der er ind imellem lidt forvirring omkring, hvor 
det kirkebogsmæssige varetages her i Mårum 
sogn, så derfor vil jeg præcisere, at i forbindelse 
med fødselsregistrering, navngivning/navne-
ændring, dåb, vielse, nye attester, udmeldelse 
af folkekirken og dødsfald skal man kontakte 
sognepræst Pia Niebuhr Skovvej 13 i Mårum .

I mange år har Græsted og Mårum delt 
præst, og derfor var det naturligt, at det var 
Græsted Kirkekontor der varetog Mårums kir-
kebøger under præstens ferie og ved vakance, 
men sådan er det ikke mere . Så skal I have ord-
net noget kirkebogsmæssigt, så skal I komme 
ned i Præstegården .

Kirkefrokost søndag den 26. maj
Der er gudstjeneste kl . 12 .00 og efterfølgende 
kirkefrokost i Sognestuen . Det er Marianne 

Schwærter der laver mad til os, og også hende 
man skal melde sig til hos, så hun ved hvor 
meget hun skal lave . Tilmelding på mail: 
m .schwaerter@mail .dk eller tlf . 40 45 42 15 
senest d .20 . maj . Frokosten er gratis og man er 
meget velkommen, også selv om man ikke har 
været med tidligere . 

Konfirmandindskrivning 
I 2014 er der konfirmation Kristi Himmelfarts 
dag og der er indskrivning for næste års kon-
firmander tirsdag den 27 . august kl . 19 .30 i 
Sognestuen Skovvej 13 i Mårum .

Kort Nyt 

Gospel på savværket!

Medbring gerne tæppe og 
kaffekurv til Gudstjeneste:

Mandag den 20 . maj kl . 10 .30,  2 . Pinse-
dag, ved Søborg Slotsruin og
Søndag den 2 . juni kl . 13 .00 – Gospel på 
Kagerup Savværk
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MÅRUM KIRKe: forårskoncert

af Pia Niebuhr

Forårskoncert 
Igen i år har Tisvildekoret lovet at komme og synge foråret ind i Mårum kirke 

Tisvildekoret dirigeres af den dynamiske og inspirerende Kirsten 
Elling, som altid finder et spændende program, som gør, at Tisvilde-
korets repertoire er anderledes og interessant . 
Koret består af ca . 40 sangere, som synger både moderne og klas-
siske numre - både rytmisk og skønsang, men altid 3- eller 4-stem-
migt . 

Tisvildekoret består af korsangere fra hele Gribskov kommune og 
'hjemsted' er i Vejby hvor man mødes hver onsdag og øver i Vejby 
Kirkes Menighedshus . 

I Tisvildekoret er der en gode fordeling aldersmæssigt -  det er godt 
for både klangen og samværet .  Som det er tilfældet for de fleste 
kor, så er der en overvægt af kvindestemmer, hvorfor koret altid er 
på udkig efter flere mandestemmer til at hamle op med damerne .  

Koncerten er onsdag d . 15 . maj kl . 19 .30, der er gratis adgang og der 
bliver serveret lidt at drikke bagefter .

Siden 
sidst

16 . januar Jens Erik Hansen
11 . februar Jim Olsen

Vi har mistet

Fastelavnsgudstjenesten i Mårum Kirke blev 
afholdt i børnehøjde, med udklædt præst og 
personale . Kirken var pyntet med små faste-
lavnsris og salmerne denne søndag, blev selv-
følgelig sunget på børnesange . Dagens tekst 
omhandlede dåben, Pia Niebuhr fik bragt tek-
sten i børnehøjde, både i tale og små indslag 
som børnene kunne prøve .

Til altergang var der bagt bitte små faste-
lavnsboller, saftevand til børnene og vin til de 
voksne . 

Jo, det var ikke en hel almindelig gudstje-
neste .

Katten blev slået af tønden
Efterfølgende var der fastelavnsfest i forsam-
lingshuset, hvor der blev slået katten af tønden 
inden døre og delt slikposer ud til store og små, 
alt imens forældre og bedsteforældre kunne 
hygge med kaffe og fastelavnsboller .

Hele arrangementet blev afholdt af Mårum 
Kirkes Menighedsråd og Mårum Forsamlings-
hus og vi glæder os allerede til næste fastelavn .

Referat fra generalforsamling 
Der blev budt på kaffe og kage . og Leif Munck 
blev valgt som dirigent og kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt .

Formand Morten Bruun aflagde beretning, 
som blev godkendt .

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Susan-
na van Overeem . Der blev stillet spørgsmål til 
hvorfor nogle af arrangementerne havde givet 
underskud, og forklaringen ligger i at der var for 
få gæster og deraf for meget indkøb . Herefter 
blev regnskabet godkendt .

Forhøjelse af kontingent fra 2014
Der blev stillet forslag om at kontingent skulle 
stige til 200 kroner pr . år . Det blev vedtaget 

med virkning for medlemsåret 2014 . Bestyrel-
sen havde forslag til en række vedtægtsæn-
dringer . Ændringerne er hovedsageligt en op-
datering af sprog og procedure .

Valg til bestyrelsen
•	 Formand Morten Bruun modtog genvalg
•	 Bestyrelsesmedlem Leif Andersen modtog 

genvalg
•	 Bestyrelsesmedlem Nikolaj Jørgensen 

modtog genvalg
•	 Som nyt bestyrelsesmedlem blev Leif 

Munck valgt
•	 Som suppleant til bestyrelsen blev Margit 

Munck valgt .
•	 Som revisor blev Peter Kalko valgt .

Arrangementer holder liv i lokalsamfundet
Under eventuelt blev der diskuteret holdninger 
til arrangementer og underskud . Der var en ge-
neral enighed om, at arrangementer er med til 
at holde liv i lokalsamfundet og at eventuelle 
små underskud er acceptable .

Dirigenten takkede herefter for god ro og 
orden .

Formandens beretning og vedtægtsændrin-
ger, kan ses i sin helhed på forsamlingshusets 
hjemmeside .

Regnskabet kan ses ved henvendelse til kas-
sereren .

sikke en søndag
MÅRUM FORsAMLInGsHUs: fastelavn og generalforsamling

af Susanna van Overeem

Fastelavnssøndag blev fejret med gudstjen-
este i Mårum kirke og efterfølgende fest i 
Mårum Forsamlingshus !



32  Annisse-Mårum Guiden / 02 / 2013 Annisse-Mårum Guiden / 02 / 2013  33

Annisse Kirke har fået et dåbstræ . Træet står smukt placeret i vinduesni-
chen over døbefonten med sine 150 blade, de 12 fugle samt ugleparret, 
der sidder og holder øje med, at alt går som det skal . Men hvad bruger 
man egentlig sådan et træ til? Ideen kommer bl .a . fra Helsingør Dom-
kirke, hvor et langt større træ blev indviet i 2009 . Træet bruges – ja, som 
et dåbstræ . Hver gang der er en dåb i kirken, bliver der hængt et æble i 
rødt stof på en af grenene med den døbtes navn og dåbsdato broderet 
på . Når året er gået eller når træet er fuldt, inviteres dåbsfamilierne til en 
lille sammenkomst/højtidelighed i kirken, hvor hver familie får sit æble 
med hjem . Så er træet ”høstet”, kirkens nye medlemmer er budt velkom-
men, og man tager hul på en ny sæson . En lille sød skik, der vinder indpas 
i flere og flere kirker .

En stout Vendelbo
Smeden, der har håndsmedet det hele, hedder Arne Nielsen og kontakten 
til ham er skabt via Helsingør Domkirke . For ca . 1 år siden kontaktede vi 
ham, og han var straks med på ideen . Herefter fulgte flere møder samt 
besøg, både i kirken og i hans værksted i Snekkersten . Arne er en ildsjæl 
– faktisk på alle måder, og jeg kan ikke lade være med at fortælle lidt om 
ham . Arne er en moden herre, der har passeret de 80 år . Men det kan man 
hverken se eller mærke på ham . Han er en stout vendelbo, opvokset på en 
gård i nærheden af Lønstrup i Vendsyssel . Han kom i lære i 1948 hos en 
rigtig landsbysmed i Skallerup, hvor han smedede alt, hvad man på det 
tidspunkt brugte i landbruget . Via ansættelser i Skjern og Horsens blev 
han så udlært som maskinarbejder, for derefter at aftjene sin værnepligt . 
Livet igennem har Arne arbejdet som maskinarbejder og værkfører i 
forskellige virksomheder, og stoppede på arbejdsmarkedet i 1992 . Men 
det standsede ham ikke . Han har lavet flere dåbstræer, lysglober mv ., og 
man kan i dag møde Arne som frivillig aktiv smed – på den gammeldags 
måde – på Flynderupgaard Museet i Espergærde .

Der kan siges meget ud fra et træ
Vores dåbstræ er tænkt som en aktiv del af gudstjenesten i Annisse 
Kirke – bl .a . for børn . Der kan siges meget ud fra et træ – vækst, frugt, 

blomstring, mad, rødder, stamme – alt, hvad der har med livet at gøre . 
Når I nu sidder eller står og kigger på træet, så tænk på, at hvert eneste 
lille blad, gren, fod, fugl og ugle er smedet og formet i hånden af et men-
neske, der har lagt sine tanker og hele sin sjæl i sit arbejde .

Arne og hans kone er inviteret til gudstjenesten søndag, den 5 . maj 
2013, kl . 10 .30 . Bagefter holder vi en lille reception i Menighedshuset, 
hvor alle er velkommen

AnnIsse KIRKe: indvielse af dåbstræet

af Annette Peitersern

Annisse menighedsråd inviterer til 
indvielse med efterfølgende reception, 
søndag den 5. maj  2013 kl. 10.30 

et Dåbstræ 
til Annisse

Arne Nielsen er smeden, der har håndsmedet  hele dåbstræet

Bella Therese Hillebert 
Hansen

døbt i Ramløse kirke 
den 26. januar 2013

Oliver Søeborg 
Christensen

døbt i Ramløse kirke 
den 26. januar 2013

Aya Emilie Overlund 
Knudsen

døbt i Ramløse kirke 
den 10. februar 2013

Toke Taus 
Hansen

døbt i Ramløse kirke 
den 23. februar 2013

August 
Christensen 

døbt i Ramløse kirke 
den 6. marts 2013

Isabella Emilie Oxenvad 
Hjorth 

døbt i Ramløse kirke 
den 6. marts 2013

Nikolaj 
Brettschneider 

døbt i Ramløse kirke 
den 6. marts 2013

Michella Chrissi 
Theisen

døbt i Ramløse kirke 
den 6. marts 2013

Maks Hjorth 
Petersen 

døbt i Ramløse kirke 
den 10. marts 2013

Vi fortsætter med rytmiske dåbsgudstjenester, og således ser planen ud 
for den kommende periode:

Lørdag den 20. april (p .g .a . konfirmationer) kl . 10 .30 i Ramløse og kl . 
12 .00 i Annisse .

Lørdag den 1. juni (p .g .a for længst reserverede bryllupper)kl . 10 .30 i 
Ramløse og kl . 12 .00 i Annisse .

Lørdag den 29. juni kl . 10 .30 i Annisse og kl . 12 .00 i Ramløse .
Lørdag den 24. august kl . 10 .30 i Annisse og kl . 12 .00 i Ramløse .
Lørdag den 28. september kl . 10 .30 i Ramløse og kl . 12 .00 i Annisse . 

Lørdagsdåb

Siden 
sidst

AnnIsse KIRKe: siden sidst
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Få råd til at leve
livet, hele livet
Er du villig til at give afkald på noget, når du
går på pension? Eller ønsker du at beholde den
levestandard, du har i dag? Lad os sammen
finde den pensionsopsparing, der passer bedst
til dig. 
Ring og book et møde på 70 33 33 33. Læs mere
på vores hjemmeside eller kom in i filialen.

Helsinge Afdeling
Østergade 7
48 79 47 50
nordea.dk

Få råd til at leve
livet, hele livet
Er du villig til at give afkald på noget, når du

går på pension? Eller ønsker du at beholde den

levestandard, du har i dag? Lad os sammen

finde den pensionsopsparing, der passer bedst

til dig.

Ring og book et møde på 70 33 33 33. Læs mere

på vores hjemmeside eller kom ind i filialen.

A

Helsinge Afdeling
Østergade 7
48 79 47 50
nordea.dk

Helsinge Afdeling
Østergade 7
48 79 47 50
nordea.dk

Få råd til at leve
livet, hele livet
Er du villig til at give afkald på noget, når du

går på pension? Eller ønsker du at beholde den

levestandard, du har i dag? Lad os sammen

finde den pensionsopsparing, der passer bedst

til dig.

Ring og book et møde på 70 33 33 33. Læs mere

på vores hjemmeside eller kom ind i filialen.

A

Helsinge Afdeling
Østergade 7
48 79 47 50
nordea.dk

www.duemosevvs.dk
Nellerødvej 28 • 3200 Helsinge

Duemose VVS
Aut. VVS og Kloakmester

48 76 21 00

Døgnvagt

DIALOG ER DET HALVE ARBEJDE
EL-VVS og Kloakmester

48 76 21 00
www.duemose.com

Nellerødvej 28        3200 Helsinge

Døgnvagt

•	Totalløsninger	inden	for	murerfaget

•	Udførelse	af	hovedentrepriser	nybygning

•	Alt	indenfor	jord	og	kloak	arbejde

•	Vi	udfører	alle	former	for	efter	isolering

Henrik Leegaard • Mestervangen 18 • 3230 Græsted
leegaard.byg@mail.dk

LEEGAARD
BYG

Tlf. 2149 4080

Pinusparken 12 • 3200 Helsinge
(Tom Duus)

AnnIsse KIRKe: konfirmander 2013 K
onfirm

ander 2013

Annisse kl. 10.00
Lauritz Rytter Bech
Sebastian Perplies Langfrits
Malthe Heiberg Larsen
Nicolai Thor Sønderskov Laustrup
Jacob Juul Mortensen
Oscar Trave Scheuer Nielsen
Juliane Gulli Rytter Bech
Sara Louise Ditlevsen
Anna Josephine Hauberg-Møller
Marie Juhl Johansen
Kristine Damgaard Olsen
Ida Dreisler Schütt
Marie Sofie Sørensen

Bededag - fredag den 26. april
Ramløse kl. 10.00
Lasse Alexander Lauritsen
Christian Emil Nielsen
Daniel Olskjær Pedersen
Nikolas Frederik Niemi
Laura Mariane Egede Hansen
Filippa Landorf Nymark Larsen
Sofie Karoline Pedersen
Mette Gall Salomonsen

Annisse kl. 12.00
Mikkel Dannemann Jensen
Mikkel Svane Qvist
Emilie Dahl Johansen
Caroline Kjems
Frederikke Tjørved Olsen
Anne-Sofie Wulff Pedersen
Cecilie Vinther Poulsen

Lørdag den 27. april

Ramløse kl. 10.00
Alexander Lindegaard Christiansen
Isabella Emilie Oxenvad Hjorth
Mette Caroline Larsen
Maluna Lyng Larsen
Line Kjær Nielsen

Annisse kl. 12.00
Nikolaj Deichmann
Daniel Alexander Harkjær Karlsen
Carl-Emil Top Petersen 
Tobias Juul Rasmussen
Mathilde Deichmann
Emilie Sophie Jorde-Andersen

Lørdag den 4. maj

Ramløse kl. 12.00
August Christensen 
Emil Schønberg Dideriksen 
Daniel Hagen Dreier
Mikkel Kærsig Giversen
Frederik Jacob Kristiansen
Anders Støvring Studt
Jacob Støvring Studt
Sara Lind Arlaud
Salli Cecilie Hagmann
Tilde Bay Meling
Monica Mundt Nielsen

Ramløse kl. 14.00
Sebastian Viksø Kegel
Andreas Underbjerg Raade
Line Lomholdt Hansen
Emma Kathrine Johansen
Sandra Corydon Røbel

Kr. Himmelfartsdag - torsdag den 9. maj
Annisse kl. 10.00
Patrick Vendelbo Brouer 
Kasper von Fintel Hansen
Malte Jarl Johansen
Alexander Grove Lundin
Frederik Bundgaard Poulsen
Mathias Ingemann Hjorth Sommer
Patricia Slisz Hansen
Karoline von Fintel Hansen
Matilde Randi Mouritsen
Emma Ingemann Hjorth Sommer

Ramløse kl. 12.00
Mathias Søeborg Andersen
Christopher Løkke Bjerregaard
Nikolaj Brettschneider
Bastian Gautam Wolter Larsen
Caroline Løkke Bjerregaard
Naya Christina Bruun

Julie Bøystrup Lange
Ronja Maglekilde-Micheelsen
Isabella Andreasen Skak
Jana Cecilie Hipper Sørensen
Sarah Emilie Utzon

Liv Gravgaard Løvendal Danielsen 
Stephanie Kristiansen
Julie Thornborg Høgsted Olsen
Caroline Padkær Landkilde Otto
Mathilde Vibe
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(Tom Duus)

AnnIsse KIRKe: spaghettigudstjeneste

af Anne Have Christensen

Kort nyt

Onsdag den 22 . maj er der spaghettigudstjeneste i Ramløse Kirke . Vi 
begynder med gudstjeneste i kirken kl . 17 .30, og det er en gudstjeneste, 
hvor alle kan være med . Præsten, Anne Have Christensen, vil fortælle 
historien fra Det Gamle Testamente, om dengang det lykkedes at vælte 
Jerikos tykke mure med sang og musik (måske kan nogen huske, at Big J 
talte om Jerikos mure i Julestjerner), og efter fortællingen skal vi se, om 
vi kan gøre det samme . 

Så kom og vær med, jo flere vi er, jo mere musik, sang og ramasjang 
kan vi lave og jo større er chancen for, at det lykkes . Ramløse og Annisse 
kirkers børnekor under ledelse af Christina Borello Schou kommer heldig-
vis også og hjælper til . 

Efter gudstjenesten går vi over i sognelængen og spiser spaghetti med 
kødsovs . Alle er hjertelig velkomne .

spaghettigudstjeneste
Jerikos mure skal væltes med sang og musik – og bagefter spiser vi spaghetti 

Jazzcafé
Der er stadig jazz den første torsdag hver måned kl . 20 .00 i Sognelæn-
gen . Det er Pastor Porsagers Jazzkapel, der levere musikken, og der er 
mulighed for at sidde ind med orkestret et par numre samt at forsyne 
sig i baren .

Kirkebil
Vi tilbyder som altid, at dårligt gående kan komme i kirke i Taxa på vores 
regning . Tidligere kunne man selv ringe til Taxa-selskabet, men det er 

åbenbart blevet misbrugt (andre steder i Nordsjælland!), så fremover 
skal Taxaen bestilles fra kirkekontoret eller af præsten . Ring til kirkekon-
toret 48 71 35 24 eller til præsten 22 34 20 02 . .

Landsindsamling
Søndag den 10 . marts var der landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
i hele landet . Det var bidende koldt, og det var en tapper indsats fra de 
mange frivillige .  

På trods af vejret lykkedes det at samle 10 .463 kr ind i Annisse og 
15 .206 kr . i Ramløse . Det er begge steder omtrent det samme som sidste 
år . På landsplan blev der samlet omkring 13 millioner kr ind .

Brudeparrenes dag
Lørdag den 9 . marts var der "Brudeparrenes dag" i Annisse kirke og i 
Huset i Kirkestræde . 11 brudepar havde meldt sig, og det blev en rigtig 
hyggelig og informativ eftermiddag .

Kaffeklub
Denis og Lone inviterer fortsat til kaffeklub - onsdag den 3 . april og ons-
dag den 1 . maj . Onsdag den 5 . juni er det Grundlovsdag, så kaffeklubben 
flyttes til onsdag den 12 . juni .

Det foregår i Huset i Kirkestræde kl . 10 .00, og der er som sædvanlig 
intet emne, men (helt sikkert) masser af snak . . .

AnnIsse KIRKe: præstens side
af Michael Porsager

Bekræftelse af hvad?
Man kan blive konfirmeret af mange grunde . 
Det kan være for festens skyld, for pengenes 
skyld eller for gavernes skyld . Det kan også 
være fordi  de andre i klassen bliver det, fordi 
man plejer at blive konfirmeret i famillien eller 
fordi mormor og morfar bliver så kede af det, 
hvis man ikke bliver det . 

Der er mange grunde, og inden man taler 
dårligt om dem, skal man nok overveje, hvor-
for man selv blev konfirmeret den gang for 
længe siden før Store Nordiske Krig . For mit 
eget vedkommende husker jeg i hvert fald et 
ganske stort fokus på gaver og fest, og jeg lå 
ikke søvnløs om natten på grund af noget med 
Gud!  Dengang!

Men konfirmation handler jo også om religi-
on, tro og Gud . Ordet konfirmation betyder be-
kræftelse, og det er da også den mest udbredte 
opfattelse, at det er det, der sker, når man bli-
ver konfirmeret . Man bekræfter sin kristne tro . 
Men det er faktisk ikke lige sådan, vi teologer 
tænker om konfirmation, og det vil jeg gerne 
forklare . Til det brug er vi nødt til at tage ud på 
en historisk rejse tilbage til de første kristne .

Begyndelsen
Hele historien om dåb og konfirmation be-
gyndte som bekendt med Jesus, der befalede 
sine disciple at gå ud i hele verden og døbe alle 
folkeslag  i Faderens, Sønnens og Helligåndens 
navn, "idet I lærer dem at holde alt det, som  
jeg har befalet jer, og se, jeg er med alle dage 
ind til verdens ende!" Det gjorde de så! 

Disciplene, og deres disciple og deres disciple 
igen drog ud i hele  verden og fortalte om alt 
det forunderlige, der var sket i et lille hjørne af 
romerriget på grund af en mand, der hed Jesus . 
Og på trods af forfølgelser, hån  og foragt blev 
tusindvis, ja, millioner af mennesker overbe-
vist, og så blev de altså døbt i overensstem-
melse med Herrens befalinger . Ned i floden og 
tre gange vand i hovedet!

Det var en succeshistorie på alle måder, men 
der gik som altid med den slags bevægelser 
hurtigt hieraki og bureaukrati i sagen . Præster 
og biskopper mødtes til store møder for at blive 
enige om, hvad de egentlig troede på, og hvor-

dan hele butikken skulle styres og af hvem! 
Det kostede ikke bare lange møder, men også 
alvorlige konflikter, som resulterede i opsplit-
ninger, udsmidninger og sektdannelser - og alle 
troede, at Gud holdt med netop deres fraktion! 

Ak, ja, men én af bekymringerne gik jo så 
på, om alle disse kristne, der styrtede rundt 
og døbte nye folk, nu også havde styr på den 
rette lære . Hvad bildte de folk ind om kristen-
dommen, inden de blev døbt? Derfor bestemte 
man, at præster og andre betroede mænd 
med den rette tro i bagagen skulle drage rundt 
og opsøge folk, der var blevet døbt . De skulle 
forhøre dem om, hvad de havde lært, sørge 
for at rette misforståelser og få de vigtigste 
læresætninger på plads, og så afslutte denne 
undervisning med en velsignelse . 

Det er denne oplæring og efterfølgende vel-
signelse, der er oprindelsen til vores konfirma-
tion . Man kan sige, at det er en bekræftelse af 
dåben, men det er præsterne, der - så at sige på 
vegne af Gud - belærer og så bekræfter dåbens 
indhold . Det er ikke de døbte, der bekræfter 
deres tro, men Gud, der bekræfter sit tilsagn i 
dåben nu, hvor de har forstået den!

Dåb og konfirmation
Jeg skal ikke fortabe mig i konfirmationens hi-
storie, som er lang og broget, men bare præci-
sere, hvad dens forhold til dåben betyder for os  
i  vores lille hjørne af kristenheden .

Det vigtige er dåben . I dåben får man Guds 
tilsagn om, at man er Guds elskede barn på for-
hånd og uafhængigt af, hvordan ens liv i øvrigt 
folder sig ud . Jeg mener - og der er jeg så uenig 
med visse afdelinger af den kristne kirke! - at 
dette tilsagn gælder alle mennesker på jorden, 
men de kristne får det altså at vide i en stærk 
symbolsk handling i dåben .

De to søjler 
Dette med at være "et elsket barn", er meget 
vigtigt i vores religion, som man kan sige byg-
ger på to søjler . 

Den første siger, at du skal gøre dig umage 
med dit liv! Elsk din næste, som dig selv!  - og 

det bud erstatter samtlige lovregler i andre re-
ligioner f .eks . Islam .

Den anden søjle siger: Lige gyldigt hvordan 
du på den ene eller den anden eller den trejde 
måde ender med at forvalte dit liv på, så er du 
på forhånd udnævnt til at være Guds elskede 
barn . Basta! 

På den ene side stiller kristendommen altså 
store krav, og på den anden side ved den godt, 
at vi alle sammen - hver på vores unikke vis - 
går galt i byen . På et meget tidligt tidspunkt i 
livet begynder vi at løbe fra os selv, krumme 
os sammen i os selv, bære masker, spille roller, 
lege kispus, svigte, smålyve og gå galt i byen el-
ler det der er værre! Alle sammen, vel at mærke 
- og hvis nogen mener, at det da ikke gælder 
dem, så synes jeg, at de skal snakke med deres 
psykiater!

Med et gammelt og frygteligt belastet ord 
hedder det, at vi er alle syndere! Men i dåben 
får man altså at vide, at hvad der end sker, så 
opretholder Gud sit forhold til dig! 

Når man bliver konfirmeret, så regner vi med, 
at så meget har man forstået, og derfor forstår 
man også, hvad det er, Gud bekræfter - nemlig 
sit tilsagn . 

Og det gælder uanset, hvad konfirmanderne 
tror på eller ikke tror på lige for tiden . . . .
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Så er vi godt i gang, det første planlægningsmøde har været afholdt 
onsdag den 27 . februar, der var mødt en 25 mennesker op og alle gik i 
gang med liv og lyst .

Det nye menighedsråds formand, Jan Snæbum Roost har åbenbart de 
rigtige forbindelser i orden, han havde gjort forarbejde og mødte op med 
to gode tilsagn,  For det første har han formået at få vor borgmester 
Jan Ferdinansen til at komme og holde en grundlovstale - morsom og 
upolitisk! Det har medført at vi besluttedeat starte en halv time før altså 
klokken 13 .30 i stedet for klokken 14 .

Så kan markedet blive det grundlovsmøde, mange har efterlyst .
For det andet har Jan Snæbum Roost fået TV 2 til at dække markedet . 

Så hvis I vil i fjernsynet, så er det med at møde op . Boderne i øvrigt bliver 

som vanligt . Det er stort set de samme folk, som bakker op om projektet; 
Men der er absolut brug for flere hænder, så skulle du have lyst til at være 
med, så ring til markedets koordinator Jørn Peter Lærkesen tlf 48 71 24 
29/ 21 35 98 10 eller mail på: joernognina@mail .dk 

OBS! Loppemarkedet
Loppemarkedet har en lidt speciel status . Der bliver ikke et godt loppe-
marked med mindre, vi har nogle gode lopper, og det er alle jer, som har 
noget, de gerne vil give til sagen, der afgør, hvor godt det bliver .

Lopperne kan afleveres i præstens garage i pæn og rengjort stand fra 
midt i maj . Har du spørgsmål så ring til:    Nete Jessen (26 48 86 99/44 
95 93 92) eller Tuula Japsen (23 23 50 63)

5. juni marked ved  præstegården
Kom til det årlige store marked ved præstegården fra kl. 13:30 med alle de tra-
ditionelle  og familievenlige tiltag - nu også med borgmestertale og besøg fra 
TV2-Lorry

De lopper der ikke bliver solgt på markedet går videre til det grønne 
hus, og kan de ikke bruge dem så afleveres de i Annisse til loppemarkedet 
der . Ud over det traditionelle loppemarked har vi i år planer om at afholde 
aution . Til en aution behøver vi særlig gode effekter, så ligger du inde med 
en fin ting, der kunne egne sig hertil modtager vi meget gerne en sådan .

Hvad går pengene til?
Sidste år havde markedet et overskud på 35 .443,50 kr . Gennem årene 
har der ikke været særlig mange, der har søgt om midler fra markedet, 
så vi havde efterhånden oparbejdet en kassebeholdning på 72 .564,64 .

I 2012 har vi imidlertid uddelt 63 .000kr . så nu er kassebeholdningen 
svundet ind til 38 .000kr . Følgende har modtaget bidrag fra 5 . juni puljen 
i løbet af det sidste år: Menighedsplejen, Arresø sejlklub, Ramløse Fod-
bold, Ramløse Spejdere, Annisse Spejdere, Lokalrådet og Rideklubbens 
Venner .

af Jørn Peter Lærkesen

Auktion og 
Loppemarked
Vi søger gode sager til vores loppemarked, og vi søger fine 
sager til en auktion . Ting kan afleveres i præstegårdens 
garage, eller man kan ringe til Nete Jessen (26 48 86 99 
eller 44 95 93 92) eller Tuula Japsen (23 23 50 63), så 
bliver vi glade!

PS: Bemærk, at det er et mini-loppemarked . Det betyder, 
at vi ikke modtager møbler eller andre store sager . . .
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&salme 
prædikenservice

AnnIsse KIRKe: salme- og prædikenservice

Michael Porsager (MP)
Anne Have christensen (AHc)

Søndag den 5. maj
5. søndag efter påske
Ramløse kl . 9 .00 (MP) 
Annisse kl . 10 .30 (MP)

 725 Det dufter lysegrønt af græs
 31 Til himlene rækker
 46 Sorrig og glæde
 29 Spænd over os dit himmelsejl

Prædikentekst: Joh. 16,23b-28
 . .om Jesus, der siger til disciplene: ”Sandelig, 
sandelig siger jeg jer: Beder i Faderen om noget 
i mit navn, skal I få det . . . Bed og I skal få, så 
jeres glæde kan være fuldkommen .”
 

Søndag den 12. maj
6. søndag efter påske
Annisse kl . 9 .00 (MP)
Ramløse kl . 10 .30 (MP)

 726 Gak ud, min sjæl, betragt  
 393 Min mund og mit hjerte 
 331 Uberørt af byens travlhed
 556 I Himmelen, i Himmelen

Prædikentekst: Joh. 15,26-16,4
Jesus sender apostlene ud i verden og forud-
siger, at der skal komme tider, hvor apostlene 
skal forfølges og slåes ihjel, og at de, der slår 
dem ihjel, skal mene, at de derved tjener Gud . . .

Søndag den 28. april
4. søndag efter påske
Annisse kl . 9 .00 (AHC)
Ramløse kl . 10 .30 (AHC)

 743 Nu rinder solen op i Østerlide 
 13 Måne og sol 
 292 Kærligheds og sandheds ånd
 218 Krist stod op af døde

Prædikentekst: Joh. 16,5-15
 . . .om Jesus, der tager afsked med sine dis-
ciple, men samtidig lover dem Talsmanden 
- Helligånden - der skal komme til jorden og 
vejlede dem i retfærdighed og sandhed .

Søndag den 21. april
3. søndag efter påske
Ramløse kl . 9 .00 (M . Schulin-Zeuthen)
Annisse kl . 10 .30 (M . Schulin-Zeuthen)

 Salmerne er ikke valgt endnu

Prædikentekst: Joh. 16,16-22
 . . .om Jesus, der fortæller sine disciple, at han om 

kort tid går til Faderen, men at han kommer tilbage 

igen . Han siger: ”Om kort tid så ser I mig ikke, og 

atter en kort tid, så skal I se mig” .

Fredag den 26. april
Bededag
Ramløse kl . 10 .00 (konf/MP)
Annisse kl . 12 .00 (konf/MP/AH)

 749 I Østen stiger solen op
   Down by the Riverside
  Tro Håb og kærlighed
 331 Uberørt af byens travlhed

Prædikentekst: Matt. 7,7-14
”Bed, så skal der gi’s jer; søg, så skal I finde; bank 

på, så skal der lukkes op for jer . . . Hvor snæver er ikke 

den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til 

livet, og der er få, der finder den . . ." 

Mandag den 20. maj
Anden pinsedag
Fællesgudstjeneste
Ramløse kl . 10 .30 (MP)

 722 Nu blomstertiden kommer
 291 Du som går ud fra den levende Gud
 294 Talsmand som på jorderige
 287 Kraften fra det høje

Prædikentekst: Joh. 3,16-21
Jesus siger til Nicodemus: ”Således elskede Gud 
verden, at han gav sin enbårne søn, for at en-
hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men 
have evigt liv .”

Søndag den 26. maj
Trinitatis søndag
Annisse kl . 9 .00 (MP)
Ramløse kl . 10 .30 (MP)

 403 Denne er dagen som Herren 
 29 Spænd over os dit himmelsejl
 321 O Kristelighed
 8 Om alle mine lemmer

Prædikentekst: Joh. 3.1-15
Den jødiske rådsherre Nicodemus, kommer til 
Jesus, der siger: ”Tror I ikke, når jeg har talt til 
jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg 
taler til jer om det himmelske?”

Søndag den 19. maj
Pinsedag
Ramløse kl . 9 .00 (AHC)
Annisse kl . 10 .30 (AHC)

 290 I al sin glans nu stråler solen 
 289 Nu bede vi den Helligånd 
 305 Kom, Gud Helligånd, kom brat
 723 Naturen holder pinsefest

Prædikentekst: Joh. 14,22-31
Jesus lover sine disciple, at efter hans død vil 
Helligånden lære dem og minde dem om alt, 
hvad Jesus har sagt, og at det skal være til fred 
og glæde for enhver, der holder fast .

Søndag den 14. april
2. søndag efter påske
Rytmisk fællesgudstjeneste
Annisse kl . 10 .30 (AHC)

 Denne søndag er der rytmisk fællesgudstjene-
ste, og salmerne vælges først senere .

Prædikentekst: Joh. 10,11-16
Jesus siger: ”Jeg er den gode hyrde . Den gode hyrde 

sætter sit liv til for fårene . . . jeg kender mine får, og 

mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, 

og jeg kender Faderen .

Torsdag den 9. maj
Kristi Himmelfarts dag
Annisse kl . 10 .00 (MP/AH/konf)
Ramløse kl . 12 .00 (MP/konf)

 749 I Østen stiger solen op
   Down by the Riverside
  Tro Håb og kærlighed
 331 Uberørt af byens travlhed

Prædikentekst: Mark. 16,14-20
Jesus viser sig for sine disciple, bebrejder dem, 
deres vantro og giver dem magt til at uddrive 
ånder og helbrede syge, hvorefter han tager 
afsked med dem .
 

Søndag den 7. april
1. søndag efter påske
Annisse kl . 9 .00 (MP)
Ramløse kl . 10 .30 (MP)

 408 Nu ringer alle klokker mod sky 
 25 Hvert et lys i livets nat 
 658 Når jeg er træt og trist
 754 Se nu stiger solen

Prædikentekst: Joh. 20,19-31
 . . .om Jesus der viser sig for sine disciple efter op-

standelse, og om Thomas, der nægter at tro, at 

det er ham, før han har set naglemærkerne i hans 

hænder . Men ”salige er de, som ikke ser og dog tror” .

Søndag den 2. juni
1. søndag efter trinitatis
Fællesgudstjeneste
Annisse kl . 10 .30 (MP)

 Denne søndag er der rytmisk fællesgudstjene-
ste, og salmerne vælges først senere .

Prædikentekst: Luk. 16,19-31
Historien om den fattige Lazarus, der må nøjes 
med at dele den rige mands rester sammen 
med hundene, men som ophøjes i himlen til 
stor forargelse for den rige . . .
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AnnIsse KIRKe: pia schølls udstilling
af Jørn Peter Lærkesen

En himmelskøn dag sidst i februar . Thomas og jeg havde stillet bilen 
ved Gefionspringvandet og begav os ned ad Amaliegade . Et stenkast fra 
Amalienborg finder vi på en anden sal Pia Schjølls hjem .

Christian Sievert, hendes mand tager imod og spørger, om vi vil have 
vin eller kaffe . ”Kaffe tak”!

 Christian Damm var på pletten som sædvanlig, og vi var for sent på 
den som sædvanlig . Vi blev ledt ind i en Alladins hule, en stor herskabs-
lejlighed fyldt med antikke dragkister, ure og skabe, vaser, krukker og 
prismelysekroner, hvor virkningen er forhøjet med glaskugler og flitter-
stas fra julemandens værksted . Bøger, bøger og bøger foruden reoler fra 
loft til gulv med Pias mange akvareller og akryl malerier .

”I min kunst lever jeg i to verdener, som faktisk er skarpt adskildte . I 
akvarellerne skildrer jeg naturen, som jeg ser den, der er motiverne natu-
ralistiske . Mine akrylbileder er helt anderledes, de udtrykker metafysiske 
forhold, inspirationen til dem henter jeg gennem mine mange besøg på 
Cuba .

En religiøs kultur
Her møder jeg en religiøs kultur, som slaverne i sin tid bragte med fra 
Afrika, den har over tid undergået mange forandringer og tillempet sig 
sit nye hjemsted; men den trives i bedste velgående parralelt med den 
katolske kirke . I den afrocubanske religiøse verden træffer man et utal af 
guder, der hver især repræsenterer et bestemt område . I øvrigt lever de 
meget menneskeligt i splid og spektakel med hinanden” .

Fra sine mange rejser til Cuba, mere end 10, har Pia hjembragt en stor 
flok små gudestatuetter .

Mange af dem befinder sig på en stor dragkiste .
Pia fortæller levende om deres virkeområde og hvorledes der ofres til 

dem på forskellig vis .  Farver har også stor betydning i ritualerne .

”Er du religiøs”, spørger Thomas . 
Pias svar er lidt undvigende: ”Min farmor var adventtist, hun var et fint 

menneske, hun havde været kammerpige hos grevinde Friis” .
Christian Sievert sekunderer fra sidelinjen:” Alle mennesker er religiøse, 

vi bøjer os jo alle for gud Mammon” .
På gulvet omkring en statuette af Sct . Lazarus ligger mønter . Og henne 

ved et bordben ved en kokusnødgud, Eleguar, ligger slik, det er en gud 
for børn . Alt sammen tegn på en religiøs aktivitet i huset omkring de 
cubanske guder .

Dynamisk maler
Billederne, som Pia maler, er af overbevisende styrke . Mange af dem 
voldsomme, blandt andet om døden . Så voldsomme at Pia selv under-
tiden bliver bange, medens hun maler . Pia maler dynamisk, ekspresivt 
med stærke komplimæntære farver . Ofte er billederne mørke natbilleder .

Man fornemmer, at det ikke kun er fra balkonen, at Pia som turist har 
iagttaget folkelivet, men har deltaget i det og integreret sig med det . Pia 
har da også mange gange udstillet på Cuba inviteret af cubanerne på 
deres fornemste muserer .

Til Sognelængen 
I Ramløse bliver det Pias cubanske akrylbilleder, hun udstiller, 
”Cubanísimo”kalder hun sin udstilling . Den åbner den 2 . maj klokken 19, 
glæd jer .

Christian Sievert har brygget kaffe, sikke en kaffe og kagerne, napole-
onshatte! man mærker, at man befinder sig i Amalienborgkvarteret . Pias 
kunstneriske karriere er lang . I sin tid, da hun var meget ung, viste hun 
sine tegninger til Hjalmar Lystager i Fåborg . ”Det var teenagetegninger, 
sådan nogen Christeltegninger og heste” siger Pia .

Hjalmer fandt, at hun havde talent, men mente, at da hun nu var så 
ung, kun 15, var det bedre, at hun søgte ind til Kunsthåndværkerskolen i 
stedet for Kunstakademiet . Hun fik timer hos Hjalmar Lystager i dennes 
atelie, den første dag stillede han en romerbuste foran hende og bad 
hende finde gråtonerne, så gik han og Pia sad ene tilbage med opgaven . 
Det var sandelig svært, men pludselig løste problemet sig . Det gjorde hun 
så og blev optaget .

Pia søgte ind på Kunsthåndværkerhøjskolen og blev optaget . Her 
mødte hun lærere som Erik Clemensen og Viktor Isbrandt (Viktor Is-
brandts billeder har vi den glæde at kunne vise i Sognelængen umid-
delbart efter Pia Schjøll) .

Jeg sidder og har frygtelig lyst til at se også Pias akvareller . Det lader sig 
gøre . Det er virkelig en helt anden verden . Akvarellerne har vandfarvens 
fornemste virkemiddel, lyset, Med en lethed og ynde, helt usædvanligt, 
åbner de sig mod beskuerne, poetiske . De er digte skrevet med pensel 
og vandfarver .

”Signatur af et bjerg” hedder en bog vi får foræret af Pia, da vi går . Her 
skildrer Pia i 23 akvareller et bjerg Sct . Victoir i Provance . Akvarellerne 
er de bedste udvalgt af de billeder, som Pia i 10 år har arbejdet med i al 
slags vejr og i alle slags belysninger . Til akvarellerne har Pia knyttet en 
række aforismer:

”Den der modsiger sig selv, siger noget rigtigt - indimellem .
Se nærmere på www .imagevent .com/piaschjoell .dk

Guder 
fra cuba
Pia schjøll er stærkt inspireret af mange 
rejser til cuba - især landets fantastiske 
religiøse subkultur - og resultaterne kan 
studeres i sognelængen fra torsdag den 
2. maj kl. 19.00

Pia Schøll ved skænken fyldt med religiøse figurer

Gospelgudstjeneste og sangaften
Søndag den 14 . april er der gospel igen . Det foregår i Annisse kirke kl . 
10 .30, og der er vores eget "Ramløse-Annisse kirkers Gospelkor" under 
ledelse af Christina Borello Schou, der medvirker . Præst denne dag er 
Anne Have Christesen .

Gudstjenesten former sig som en almindelig højmesse med prædiken, 
altergang og den klassiske liturgi - bortset fra, at vi fra biskoppen(!) har 
fået dispensation til at undlade korsvar og at gennemføre altergangen i 
korbuen! (Der skal, i parentes bemærket, meget gode argumenter til at 
få lov til at ændre det mindste i højmessen!)

Hvis man synes, at en almindelig gudstjeneste kan virke lidt gam-
meldags og støvet, så er det en god lejlighed til at prøve noget andet, 
hvor ikke bare koret, men også menigheden folder sig ud i skønne go-
spelsange .

Sangaften
Tirsdag den 14 . maj inviteres til sangaften i Huset i Kirkestræde . Vi skal 
synge sommeren ind med glade forårs- og sommersange . Christina sid-
der som vanligt ved klaveret og vi andre kappes om at få lov at vælge 
det næste nummer .

Det begynder kl . 19 .30 - og der er kaffe og kage undervejs!

· 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

AnnIsse KIRKe: sangaften og gospelgudstjeneste



44  Annisse-Mårum Guiden / 02 / 2013 Annisse-Mårum Guiden / 02 / 2013  45

AnnIsse KIRKe: anne-birthe weinreich i sognelængen

af Jørn Peter Lærkesen

LOKALT: ramløse-annisse fødevarefællesskab
af Vivi Wendt

Denne gang er det de store formater, lærreder der fylder lige til kanten .
Det største af dem hænger på væggen mellem indgangsdøren og køk-
kenet .

Motivet, en visnende rose, anslår en vemodig stemning . Smukt og 
fortabt melder det om tab .

Da jeg i sin tid besøgte Anne-Birthe første gang i atelieret i Hundested 
var hun lige startet med det store lærred, en stor flade med drivende 
farver . Anne–Birthe havde en ide om at bruge hyacinter . Det blev det 
ikke til, det blev en rose . Rosen har hun brugt i mange af sine billeder, 
men den døende rose er noget nyt og knytter sig til tabet af sin far, som 
døde fornylig .

Foran et talstærkt publikum fortalte Anne-Birthe om hvordan hun ar-
bejdede med sine billeder . En håndfuld grønhvide tulipaner havde været 
undervejs i 4 år .

Kort før udstillingen syntes Anne-Birthe, at nu kunne hun acceptere 
den som færdig . 

Der var en usædvanlig spørgelyst blant publikum . Og man fik vendt 
mange problemer på en spændende og inspirerende måde .

Så tog Pastor Porsagers Jazzkapel over og hyggede om publikum . De 
der ikke nåede ferniseringen, vil indtil den 30 april kunne møde Anne–
Birthes billeder i Ramløse Sognelænge .

Der er åbent i kontorets åbningstid fra 9-12 .30 på hverdage . Men man 
kan ringe 48 71 35 24 og forhøre sig om muligheden for et besøg, da 
lokalet nu og da er optaget af andre aktiviteter .

De skønne
rosers
maler...
Anne-Birthe Weinreich byder på blom-
ster - især roser - og nye spændende 
teknikker, som kan beskues i sognelæn-
gen frem til og med april...

Christian Damm 
med kunstneren

Der lyttes 
interesseret

Nu sker endelig noget i Ramløse-Annisse Fø-
devarefællesskab! Efter at have stået i Tisvildes 
Fødevarefællesskab og pakket grøntsager i 11 
graders kulde i et lille hus uden varme, ja så 
har jeg syntes, at det var vigtigt, at vi i Ramløse 
allerførst fik et godt lokale på plads, inden vi gik 
videre i projektet . 

Det skulle helst være lokalet til hjemkund-
skab på Ramløse skole, selvom det også kunne 
være andet . 

Hvorfor har det taget tid?
Skolen i Ramløse har været inde i en omstil-
lingsperiode . Skolen har først haft travlt med 
at flytte dele af skolen til Helsinge og dels har 
der været vinterferie, og sidst men ikke mindst 
er der kommet en ny leder på Ramløse skole . 
Den nye leder hedder Karen Magnussen som vi 
har nu haft et møde med, om vi kunne få lokale 
på Ramløse skole . 

Det ser ud til at vi kan få hjemkundskabslo-
kalet stillet til rådighed . Det er et stort og lyst 

lokale med gode adgangsforhold og med gode 
borde til at pakke grøntsager, men også små 
borde og stole, hvor man kan slå sig ned til en 
snak og en kop kaffe . På sigt håber vi, der vil 
blive mulighed for at fremstille smagsprøver 
og andet godt .

Hvad er det vi vil? 
Vi vil danne en forening, og som medlem be-
taler man 100 kr . om året i kontingent . Det be-
rettiger til, at man hver uge kan købe en pose 
økogrønt til 100 kroner mod at man erlægger 
3 timers arbejde månedligt . Simpelt og enkelt . 

Det er ikke en forretning og der er ingen der 
skal tjene på det . Skulle der blive et lille over-
skud kan man i vedtægterne bestemme at det 
f . eks skal gå til gavn for lokalsamfundet .

Vedtægter
Lige nu sidder Advokat Kirsten Gabe og kikker 
på vore kommende vedtægter, som vil blive 
fremlagt på det kommende stiftende møde af 

foreningen RAFØ (Ramløse-Annisse Fødevare-
fællesskab) . Når foreningen er en realitet, skal 
foreningen godkendes af kommunen . Dette er 
en forudsætning for, at vi kan låne lokaler på 
skolen . .

Vi fandt også ud af på skolen er der adgang 
(for gæster) til internettet og det er vigtigt! 
Vi vil gerne, at det er muligt, at man dels kan 
melde sig ind på dagen, hvor grøntsagerne bli-
ver udleveret, og dels at man allerede der kan 
indbetale for næste uges pose via internettet . 

Det lader til, at vi kan være i skolens hjemmekundskabslokale i Ramløse med 
gode forhold, varme, netforbindelse og plads til at sidde med en kop kaffe. Læs om 
fødevarefællesskabet og meld dig hos Vivi Wendt...

Fælles om det sunde!
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Forberedelserne til Stafet for Livet er i fuld gang og vi forventer et brag af 
en Stafet . Hallen er booket, Gufferne som i år, skal levere maden er klar, 
scenen er reserveret og de første bands til underholdningen har meldt 
sig på banen . 

Vær med i Stafet-fællesskabet . Der er en solid gruppe af frivillige, der 
er med til at lave Stafet for Livet . Har du lyst til at være med i teamet 
og hjælpe til med det praktiske arbejde under selve stafetten, så ring til 
formand Kirsten Nielsen på 26 20 55 08 eller send en mail: kirsn@privat .
dk, eller til næstformand Ruth Nielsen på 23 11 79 27 eller send en mail 
ruthoghelmer@nielsen .mail .dk . Vi har brug for mange hænder .

Vær med som fighter
Stafetten åbnes af fighterne – som er tidligere eller nuværende kræft-
patienter . Fighterne går forrest i den første runde af stafetten efterfulgt 
af alle holddeltagerne . 

Ved at deltage i fighterrunden oplever du sammenhold i den fælles 
kamp mod kræft, og du giver andre håb og styrke til at kæmpe mod 
kræft . Efter fighterrunden kan du gå eller løbe videre, eller mødes med 
alle de andre fightere . Fighterne er vores gæster ved et særligt arrange-
ment i Fighter teltet .

Har du lyst til at være med, kan du tilmelde dig som fighter – delta-
gelsen er gratis .

Kontakt Birgit Pihl på tlf . 29 29 024 0 og tilmeld dig . Du kan også maile: 
birgitpihl .29@gmail .com . 

Tilmeld dit hold og få en oplevelse
672 holddeltagere fordelt på 21 hold i 2012 - det var helt vildt og skønt!

Vi håber naturligvis på at alle 672 er med igen i 2013 og at I tager 
familie, venner, naboer eller arbejds-kolleger med, så tilmeld dit hold på 
www .stafetforlivet .dk/Gribskov .

Alle, der har lyst, kan oprette et hold . I bestemmer selv, hvor mange I 
er på holdet . I kan gå, løbe, eller hvad I ellers kan finde på – det gælder 
ikke om at komme først, men om at stå sammen og give håb til alle dem, 
som hver dag kæmper med kræft . 

Stil et hold til stafetten med familie, venner eller kolleger og være med 
til at holde stafetten i gang i de 20 timer arrangementet varer . Spørg din 
familie, dine venner, naboer og kolleger, om de har lyst til at være med .

På nuværende tidspunkt er der allerede tilmeldt 9 hold, det er rigtigt 
flot! Hver deltager giver 100 kr . til forskning, forebyggelse og patient-
støtte for at deltage . Børn under 12 år betaler 50 kr . Hvis du har spørgsmål 
vedr . hold kan du maile til Kirsten Poulsen kpoul@gribskov .dk eller ringe 
til 23 71 59 79 .

Hjemmeside/Facebook
Følg med på vores hjemmeside www .stafetforlivet .dk/ Gribskov, den vil 
løbende holde dig orienteret om Stafetten . Hvis du er på FACEBOOK, kan 
du også her følge med .

stafet 
igen!
Velkommen til stafet for Livet 2013 ved 
Ramløse hallen. Lørdag den 15. juni kl. 
14.00 - søndag den 16. juni kl. 10.00. 
Tilmeld dit hold allerede nu!

LOKALT: stafet for livet

af Ruth Nielsen, styregruppen

Mårum

Stort udvalg af dagligvarer
Stor vinafdeling

Åbent 365 dage om året

Hverdage  06.00 - 19.30
Weekend  07.00 - 19.30

Nymårumvej 174 | 3230 Græsted | tlf. 48 79 41 01

Fadølsudlejning

Flere størrelser anlæg/barer

Altid øl på lager

Bestil så tidligt som muligt

Vi udfører alt indenfor bl.a.:
Alle graveopgaver

Planeringsarbejde

Rydning af grunde

Kabelgravning

Dræningsarbejde

Byggemodning

Jordraket

Støbearbejder

Asfaltarbejde

Kloak og vandledninger 
nyt eller reparation

Kloak TV

Rep. af grusveje

Ridebaner

Alt i fliseopgaver

Haveanlæg

Snerydning

v/Michael Hedrich og Robert Johnsson
Nørretoftevej 13 •  3200 Helsinge •  Tlf. 48 79 20 67 • Fax. 48 79 10 67

Mobil 40 83 89 26 •  info@fliseservice.dk

Nørretofte
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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
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AnnIsse IDRÆTsFORenInG: gymnastik

af Lene Marholt

AnnIsse IDRÆTsFORenInG: badminton

af Torben Dahl

I vores afdeling går det fint bortset fra, at vi ikke har så mange spillere 
tilbage, men sådan kan det gå . Der bliver trænet flittigt både mandag og 
onsdag . Hvad baner angår, har jeg stadig ledige spilletider både mandag 
og onsdag, så hvis der er nogen som føler for lidt mere motion, så ring 
til mig, så snakker vi om en tid til næsten penge . Hvis i booker en bane 
allerede nu, vil i være selvskrevet til næste sæson, da det er de, som har 
en tid nu kommer i første række i forbindelse med udsendelse af girokort 
for sæsonen 2013/14, disse vil blive udsendt i løbet af sommeren .

Mixturnering
Vores årlige Mixturnering fik vi afviklet søndag d . 27 januar . Der var til-
meldt 12 damer og 12 herrer . Det var meget fint, og det magede sig såle-
des, at der blev 12 par sammensat efter lodtrækning . Disse blev fordelt 
i 2 puljer hvor alle spillede mod alle . Efter 12 indledende kampe var det 
således, at på 1 . pladsen i pulje 1 blev Anette Andersen/Jim Jeppesen og 
1 . pladsen i pulje 2 blev Dorte Jensen/Johnny Lindhard . De spillede en 
meget jævn kamp . Resultatet blev, at  Anette og Jim vandt med cifrene 
21/18 - 21/14 . Det blev så Anette Andersen som  fik overrakt pokalen . 
Alle fik pæne vinprimier .

Der var jo 4 slutkampe i alt, og 2ernes kamp endte med, at Sanne Jen-
sen/Jean Petersen vandt over Hanne Budsted/Peter Jensen . 3ernes kamp 

der stod mellem Svenny Jensen/Lars Jeppesen og Pernille Gundersen/
Leif Petersen endte med, at den blev dømt remi da Leif  Petersen måtte 
stoppe efter 2 sæt, de havde vundet 1 sæt hver, han kunne desværre ikke 
mere, hvilket vi havde forståelse for, de havde jo alle spillet 3 hårde, og 
de indledende kampe han havde spillet var gået over 3 sæt hver . 4ernes 
kamp som stod mellem Christine Petersen/Preben Bjerre og Charlotte 
Carlsen/Hugo Milan og her trak Christina/Preben det længste strå . Alt 
i alt 16 kampe som blev afviklet over 2 timer . Vi sluttede dagen af med 
kammeratligt samvær over en bid brød som medlemmerne havde spon-
soreret, meget hyggeligt, vi ser allerede nu frem til næste år, vi siger jo, 
at det er en årligt tilbagevendene hyggedag med rigtig god badminton .

I amtets holdturnering ligger holdet på en flot 4 . plads . Vi skal spille 
den sidste kamp d . 10 marts, så derfor må resultatet vente  til næste 
nummer af Guiden .

Sidste holdrunde i Karlslunde
Så er den sidste holdrunde i Karlslunde med vores 60+ hold spillet .Her 
deltager 72 hold fra hele Sjælland, og der spilles i 3 haller . Vores A hold 
2+2 er endt som nummer 5 . Vores B hold 2+2 slutter i midten af b . ræk-
ken . Ganske godt af lille Annisse .I denne weekend deltog vi i Pool-Cup 
i Værløse med 6 par .  Et fint stævne med mange gode kampe, men de 

Så er det ved at være sidst på sæsonen . Vi slutter af med vores hjemme-
opvisning søndag den 21 .april 2013 kl .11 .00 . Husk derfor at sætte kryds 
i kalenderen allerede nu så i kan komme og se vores 4 børnehold lave 
opvisning . De enkelte hold får nærmere besked fra trænerne og ellers 
hold øje med vores hjemmeside www .annisse-gymnastik .dk .

Igen i år tager vi entre på 10 kroner for alle over 12 år - gymnaster er 
selvfølgelig gratis . Så husk at have kontanter med til betaling .  Denne 
entre hjælper os i gymnastik afdelingen med bla . at købe nye redskaber 
eller lave lidt ekstra til træningsweekenderne .

Siden sidst har holdene - både børnehold og voksenhold - trænet 
super godt . 

Springholdet har haft en fantastisk weekend træning hvor det var 
nogle trætte børn der blev hentet søndag middag . Trætte med glade 

efter en god weekend hvor de havde lært nye ting . Dejligt at vi har denne 
mulighed for at låne jeres børn - tak for det . Og naturligvis også stor tak 
til trænerne for at lave denne weekend for ungerne . 

Sidste træning er i uge 13 - nærmere besked på den enkelte hold .
Glæder os til at se jer alle til vores hjemmeopvisning . 

bedste resultater står damerne for . Dorte og Svenny tabte finlen i B ræk-
ken og Kiste og Anette tabte semifinalen i C rækken .

Generalforsamling
Vores Generalforsamling havde vi den 26 februar hvor 14 medlemmer 
var mødt op . Her blev der snakket om løst og fast . Det er særlig galt i 
ungdomsafdelingen, her er der kun 11 børn tilbage, og de spiller altid 
med hinanden . Vi må håbe på, at der kammer flere til næste sæson . Vi 
snakkede om ungdomsrabat . Det kunne være, hvis de valgte flere sports-
grene, men det er et spørgsmål som jeg vil frembringe i forbindelse med 
det førstkommende bestyrelsesmøde . Det blev vedtaget, at tilmelde 1 
hold  til næste sæson . Hvis der kom flere spillere til, kan vi se på det . 
Vi blev enige om, at lave en sæsonafslutning i stil med de forgangne år, 
der vil blive sat en seddel op, så alle interesserede kan tilmelde sig . Hvad 
og hvornår er ikke betemt endnu .

Sparringspartner til at udvikle nye ideer
Der var ingen indkomne forslag, men under eventuelt foreslog Jim, at de 
der spiller med i turneringer udenbys får 1 rør bolde med . Det blev god-
kendt og det skal samtidig nævnes, at når spillerne tilmelder sig en tur-
nering udenbys betaler de ingenting . Svenny foreslog en sparringspartner 
til at udvikle nye ideer, her meldte Lone sig, samtidig blev det  nævnt, 
at der aldrig stod noget i Guiden om børnene hvis de havde vædet ude 
og spille kampe, men da der var så få børn og de ikke var tilmeldt nogen 
turneringer, var det svært at skrive noget, det er op til ungdomstræneren 
at vurdere om de er gode nok, det er jo svært med børnene hvis de kom-

mer hjem efter nogen store nederlag . Der er også mulighed for at komme 
på Vingsted kursus, det er meget lærerigt, her vil vi søge AIF`s venner 
om støtte . Motionisterne kunne godt tænke sig at få Jørgen Jæger til at 
komme op til os og fortælle om spil og taktik, her vil Svenny kontakte 
Jørgen . Da der ikke er klubmesterskaber for børnene i år foreslog Hugo, 
at de unge fra Per kunne deltage ved klubmesterskabet ved at spille med 
en voksen der ryger ud i de første runder . Man laver så en sideløbende 
turnering Ung/Voksen .De unge kommer så 1 time senere d . 17 marts eller 
d . 24 marts når vi afvikler vores klubmesterskaber .

Til slut takkede formanden for god ro og orden og som tidligere skre-
vet, spiller vi hele april måned med . 

Tak for lån
springholdet har haft en dejlig weekend, hvor de har lært en masse nye 
ting. Trænerne siger tak for lån af børnene

næsten ingen penge
Der er ledige baner mandag og onsdag og de kan bookes til en meget 
fordelagtig pris!
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AiF-formand
Poul-Erik Kristensen tlf . 48 79 76 03
Badminton
Torben Dahl tlf . 48 79 67 04
Fodbold
Søren Larsen tlf . 48 79 55 08
Gymnastik
Lene Marholt tlf . 48 79 20 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
Michael Porsager tlf . 22 34 20 02
Poul-Erik Kristensen    tlf . 48 79 76 03
Bent Lynge  tlf . 48 79 87 07
Claus Bagger-Sørensen           tlf . 48 70 55 71
Tine Bagger-Sørensen     tlf . 40 88 33 60 
Lotte Torpegaard  tlf . 72 49 78 03
Henrik Køster  tlf . 40 72 36 40
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 - Guiden e-mail: tbs@km .dk

Thorsmosevej 18 tlf . 72 49 78 03
bjoernehoejskolen @gribskov .dk
www .bjoernehoej .dk
Skoleleder 
Ole Petersen  tlf . 72 49 78 04
Skolebestyrelsesformand
Bo Ilskjær tlf . 25 90 12 12
mail: bo@cecevent .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

Helsingevej 8 tlf . 48 28 66 05
www .annisseforsamlingshus .dk
mail@annisseforsamlingshus .dk
Formand
Inge Lykke tlf . 48 79 52 63
Udlejning
Henrik Køster tlf . 40 72 36 40
Fællesspisning
IngeLis Petersen tlf . 48 28 65 83
Lone Wibe 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
Kirkekontoret tlf . 48 71 35 24
Kordegn
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
Denis Uth Hansen tlf . 48 28 66 06
e-mail: annissekirke@mail .dk

Annisse Kirke

Bjørnehøjskolen

Formand
Jette Haugaard tlf . 48 28 50 12

Annisse Lokalråd

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

Bjørnegården
Thorsmosevej 21 tlf . 48 72 74 40
Leder: Gitte Christiansen

Dagplejen i Annisse
Kontaktperson Dorthe, tlf 51555451

Formand
Steffen Ulf Hansen                     tlf 61 69 17 53

MårumKagerup Lokalråd

Sognepræst
Pia Niebuhr   tlf . 24 21 17 70 
Skovvej 13, Mårum, 3230 Græsted
e-mail:pin@km .dk
træffes dagligt - undtagen mandag
Graver
Lene Hansen                     tlf . 48 79 19 85
e-mail: maarumkirke@gmail .com
træffes man – tors fra kl . 12:00 - 13:00
Menighedsrådsformand
Annette Agerholm                   tlf . 30 70 80 66
Organist
Johannes Albrechtsen             tlf . 48 79 48 95
Kirkeværge
Mads Bennedsen                     tlf . 24 25 27 88

Udlejning
Susanna Van Overeem tlf 28 89 53 28

Mårum Forsamlingshus

Formand
Leif Andersen                            tlf 20 20 19 43

Mårum Idrætsforening

Mårum Kirke

Børneinstitutioner

Annisse Idrætsforening Annisse Forsamlingshus

Whist er et spil, som mange siden 1700-tallet har haft stor glæde 
af at spille . De mange år på bagen kan måske være grunden til, at 
nogle mener, at whist er forbeholdt den ældre generation, men 
det er ikke rigtigt, vi er mange, der kender dette sjove og lærerige 
spil fra barnsben . Og da flere af os kommer fra forskellige egne i 
landet, har vi også lært at spille whist efter egnsprægede regler .

I sidste nummer af Guiden opfordrede AiFs Venner alle til at 
komme til hyggelige whist-aftener i Annisse Forsamlingshus . Vi 
foreslog også, at man kunne tage en ven med . 

Det har fået nogle til at efterlyse undervisning i, hvordan man 
spiller whist . Hvad kræves der, og kan man mon finde ud af det?

Nogle kender sikkert begrebet Jyde-whist, som opererer med 
meldinger som ”gode”, ”vip”, ”rent”, ”oplagt” og meget andet . Her 
i Annisse spiller vi med meldingerne Pas, Grand og Solonolo . Det 
er enkelt og overskueligt .

Vi opfordrer også den yngre generation til at komme og spille 
med . Vi ved godt, at vi er oppe mod mange slags teknisk lege-
tøj, men et spil whist, som udfordrer fantasi, logisk sans, etik, 

psykologi, samarbejdsevne og selvdisciplin er bestemt ikke at 
kimse af, og alle kan vel have glæde af, til stadighed, at forbedre 
disse egenskaber .

Så kom til et slag kort i Forsamlingshuset . Mellem spillene 
er der mulighed for forfriskninger, hvor der også er plads til at 
snakke om alt andet end kortspil .

Sæsonens sidste whist-aftener finder sted i Annisse Forsam-
lingshus på følgende torsdage: 28 . marts samt 11 . og 25 . april, 
hver gang kl . 19 .00

Kontakt gerne Peter Baundal på telefon nr . 40 58 44 00 for 
yderligere information .

J.A. GULVE
Jan Weirum Andersen

Undergulve•	

Tæpper•	

Vinyl•	

Kokos•	

Linoleum•	

Parket •	

Kork•	

Udførelse af alle former 
for gulvbelægning

Holmevej 14, 3200 helsinge

Tlf. 48 79 30 50
Bil 40 79 30 50

Montagecenter Nordsjælland 
Rønnekildevej 7, Ramløse 

42 12 09 91 

www.davir.dk   

Er din varmeregning løbet løbsk, 
fordi du fyrer for fuglene ? 
 
     Så tag en snak med  
                 Bruno Bomholdt 
                      Din lokale  
                 vinduesfagmand, 
 
 

AnnIsse IDRÆTsFORenInG: aifs venner

af: Inger Kongsløv

Alle kan lære at spille whist, så kom og vær med i Annisse Forsamlingshus !

Pas, Grand og solonela
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den leverer sunde byggematerialer

...og dem finder du hos

TRÆLASTEN
S. A. Pedersen A/S • Nørretoftevej 1 • 3220 Helsinge
Telefon 4879 4334 • traelast@traelast.dk • traelast.dk

    

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

Lokal ligesom dig
I Handelsbanken kender vi dine behov og udfordringer 
i dagligdagen, for vi er der selv. Den indsigt kobler vi 
med vores økonomiske ekspertise og erfaring, så du 
får den bedste rådgivning. 

Hos os er der ingen skjulte salgs agendaer - vores løn 
er den  samme, uanset hvilken løsning du vælger. 

Handelsbanken Helsinge
Telefon 4456 3200

www.handelsbanken.dk/helsinge
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