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Med GoZee-appen bliver brochuren levende

Snap videoFotogalleri Webikon

WWW

GoZee: Sådan kommer du  
i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store 

eller Google Play, og download appen 
på din smartphone eller tablet.

2. Åbn appen, og brug den på sider  
med GoZee-ikonet.

i Gribskov Kommune
Vi kan hermed præsentere jer for årets brochure over aktiviteter  
i sommerferien. Det er igen i år dejligt at se, hvor mange foreninger  
der afvikler aktiviteter for alle de børn og unge, som ønsker at  
benytte sig af dem.

Der skal lyde en stor tak til alle arrangørerne. I er med til at gøre 
Gribskov Kommune til et godt og spændende sted at være – også i 
sommerferien. Uanset hvilken slags sommerferie, der passer jeres 
børn, så kan den blive en tand sjovere for børnene med nogle af 
aktiviteterne fra brochuren her, hvor der tilbydes en bred vifte af 
aktiviteter. Der er både noget for dem, der er til idræt, natur, kultur, 
ridning, dans, vand og meget mere. Vi synes, at vi i Gribskov har rigtig 
meget at byde på året rundt, og der er alletiders mulighed for at 
tilrettelægge en aktiv sommer for hele familien, f.eks. ved at benytte 
nogle af de gode tilbud, som findes i brochuren.

Jeg vil gerne ønske jer en dejlig sommer og håber på masser af sol,  
lys og frisk luft, så alle kan få ladet batterierne op igen.

PS: Tag bare en ven med, som måske ikke bor i kommunen.  
Alle aktiviteter er åbne for sommerhusgæster og turister.

Trine Egetved-Sørensen 
Formand for Gribskov Kommunes  
Forebyggelses- og Idrætsudvalget

Uge Aktivitet Side

23 Helsinge by-orienteringsløb 4

32 Håndbold Camp 18

27 Arkitektur Camp 8

30 Parkour Camp 11

29 Lasergames 11

27 MTB Sommerskole 5

23-35 Ramløse Skytteforening 21

30 Dagsridelejr 12

30 Tennis Camp i Helsinge 13

32 Danse Camp 17

29-32 Sommersvømning på Østmolen i Gilleleje 20

32 Kreative workshops 19

32 DBU Fodboldskole 18

27 Sommerlejr i Sverige 9

27 GymHelsinge Sommercamp 6

27 Pop-Up Lab 6

27-32 Blå Flag – badesæsonen  22-23

27 Kampsports Camp 9

27 Sommeraktiviteter  på Helsinge Bibliotek 7

31-32 Cirkus Kanutski 16

31 Pop-Up Lab 16

27+28 Gribskov Swimcamp 10

28 Street Camp 10

31 Liverollespil for begyndere  14-15

Kære forældre og børn 
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tisvilde bistro
program 2019

15. juni Grand Opening 
22. juni Anders Matthesen – Anden helt tæt på
Tjek www. Lenny & Waqas fra Outlandish
Tjek www. Zindy Kuku Boogaloo – Reunion Party
25. juli Mads Langer
29. juli Silas Bjerregaard (Turboweekend) – akustisk 
1. august Rasmus Walter – akustisk
16. august Moonjam Full Moon Party
17. august Anders Matthesen – Anden helt tæt på 
23. august Barbara Moleko
24. august Anders Matthesen – Anden helt tæt på 
Flere artister tilføjes løbende. Se mere på bistrotisvilde.dk
Billetter på www.ticketmaster.dk. DJ hver aften hele sommeren.
Husk at bestille bord til spisning før koncert/show på 
48704191 eller www.bistrotisvilde.dk. Køkken åbent hver dag fra 17



WWW
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Helsinge by-
orienteringsløb
PERIODE: 4. juni

STED: Ved Skoven 6 (bag Bymose 
Hegn Kursuscenter). Bilen kan parke-
res på parkeringsplads på Bymose-
gårdsvej

TID: Start mellem kl. 17.30 og 18.30

PRIS: 60 kr. for unge indtil 16 år og 
80 kr. for deltagere over 16 år. Hold 
180 kr. Der er muligt at tilmelde sig 
på selve løbsdagen mod et gebyr på 
10 kr. for enkeltpersoner og 20 kr. for 
hold. (I prisen er inkluderet kort med 
posterne indtegnet (maks. tre kort 
pr. hold), lån af SPORTident-brik (én 
pr. hold), frugt og vand i mål samt 
medalje til alle)

TILMELDING: motionsorientering.dk

TILMELDINGSFRIST: 31. maj 2019

ARRANGØR: Tisvilde Hegn OK

Helsinge by- 
orienteringsløb
Kom og vær med til en sjov løbedag med en masse glade deltagere. 
Du kan vælge at løbe ruter på henholdsvis 3, 5 og 8 km som 
enkeltperson eller i hold. Løberuterne går både gennem Helsinge 
by og i skoven Høbjerg Hegn. Løbet indgår i en række af by-
orienteringsløb, der foregår i Nordsjælland hen over sommeren i 
Kulturmetropol-regi.

Arrangementet

er for alle!

 
 

Ring på 48 30 00 65
    - altid klar til at hjælpe dig

•

I Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S beskæ�iger vi os med alle opgaver inden for kabelgravning,
kloak, �ernvarme, vandledning, reparation af forsyningsledninger, renovering af alle former for
eksisterende belægninger, opgravning i forbindelse med brud på alle slags rør, kabel, gas og ledninger.

Din entreprenør fra A-Z - vi går i dybden med arbejdet
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MTB Sommerskole
PERIODE: 1.-4. juli

STED: Asserbo Plantage  
og Tisvilde Hegn

TID: kl. 9.00-13.30

PRIS: 995 kr. (prisen er inkl. frugt og 
lidt sødt hver dag)

TILMELDING: www.dgi.dk/arrange-
menter/201918316000

TILMELDINGSFRIST: 15. juni 2019

KONTAKT: Martin Lildballe Pedersen, 
mlp@dgi.dk, tlf.: 20 51 78 35

MTB Sommerskole
Mountainbike, sommerskole og masser af sjov! 
Skal dine børn med os i skoven og lære nye tricks på mountainbiken? Så er det nu, I skal 
tilmelde jer sommerens fire hyggeligste dage, fyldt med gode oplevelser og socialt samvær 
med andre friske børn og unge. Børnene bliver delt i grupper efter niveau, men vi kommer 
også til at lave en masse sjove aktiviteter sammen. Vi har minimum to instruktører med  
til at sikre, at alle får nogle gode dage.

Vi mødes på p-pladsen på Nyvej i Asserbo, men kommer til at bruge hele Asserbo Plantage 
og Tisvilde Hegn. Med fokus på sikkerhed og sjov finder vi udfordringer og skaber 
muligheder for, at børnene kan udvikle sig og have det sjovt sammen.

27

Også åben

for turister

Du skal selv medbringe:
• Din egen MTB (kæden skal være  

smurt, og bremserne skal virke)
• Træningstøj og evt. regntøj
• Sko til udendørsbrug
• Cykelhjelm
• Drikkedunk
• Solcreme
• God stor madpakke

– medbring egen MTB

WWW

Den arbejdende smedje i Laugø

Hjælp smeden med 
jern, hammer og ild.
19/6-15/8 ons+tors 
kl. 11-16. 
Efterårsferien: 
15.-17. oktober kl. 
11-16. Gratis for alle.
Laugø Byvej 2, 
Helsinge

Kravl til vejrs på Nakkehoved Fyr

Fantastisk udsigt og 
spændende historier.
18/6-15/9 kl. 11-16. 
(mandag lukket)
Før og efter 
sommerferien:
Tors-søn kl. 11-16.
Alle dage i efterårs-
ferien kl. 11-16.
Fyrvejen 25A, Gilleleje

Skibshallerne i Gilleleje

Gå på opdagelse 
mellem de gamle 
fiskerbåde og i 
fiskerens hus – og gå 
i skole som i 1920. 
18/4-20/10.
Tors-søn kl. 11-16.
Alle dage i efterårs-
ferien kl. 11-16.
Østergade 20, 
Gillelejewww.museumns.dk
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Pop-Up Lab

PERIODE: 1.-5. juli 

STED: Skibshallerne, indgang fra 
både Østergade 20 og Hovedgaden 
49, 3250 Gilleleje

TID: 11.30 - 15.30

Kom i tidsrummet og vær med  
så længe, du har lyst. Tilmelding  
er ikke påkrævet

GymHelsinge 
Sommercamp
PERIODE: 3.-5. juli

STED: Helsinge Hallerne, hal 5,   
Idrætsvej 21 i Helsinge

TID: kl. 8.00-16.00

PRIS: 695 kr. (prisen er inkl.  
frokost, eftermiddagsforfriskning 
samt merchandise)

TILMELDING: www.gymhelsinge.dk

TILMELDINGSFRIST: 3. juni 2019

KONTAKT: Kim Fischer,  
gymhelsinge@gmail.com,  
tlf.: 25 56 24 85

GymHelsinge  
Sommercamp
Er du 6 år eller ældre? Skal du bare sidde hjemme i sommerferien,  
mens andre er på ferie? Nej vel! Kom i stedet og brug et par dage på  
at lave noget fed gymnastik med os. På Gymnastik Camp i GymHelsinge 
kan du prøve kræfter med spring og andre gymnastikaktiviteter. 

For at tilbyde jer den mest kvalificerede undervisning, vil campen blive 
inddelt efter niveau.
• Begynder: Jeg har lavet meget lidt eller aldrig lavet gymnastik.
• Letøvede: Salto og flikflak med modtagning.
• Øvede: Min. salto og araberflik uden modtagning
• Gymnaster med højere niveau vil også blive udfordret.

Pop-Up Lab
Nordkysten Kunsttriennale 2019 præsenterer Pop-Up Lab i Skibshallerne,  
Museum Nordsjælland – lær at lave dine egne pop op-kort. Kom og vær med på en 
kreativ workshop for børn og unge.

Her har du mulighed for at lære fra virkelige pop op-eksperter, hvordan du 
udfører dine egne magiske pop op-kort. Workshoppen ledes af kunstnerne og 
papirmagikerne Lena Ignestam, Malmø og Christina Bredahl Duelund, København.

Vi har forberedt masser af eksempler til inspiration, og alle de nødvendige 
materialer og værktøj findes på stedet, så du skal bare møde op. Med inspiration 
i fiskernes liv på havet og i havnen og med deres familier, skaber vi vores egne 
motiver og frie fortolkninger i en vidunderlig verden af papir.

27

åben for  turister

Campen er også 

WWW

WWW
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Sommeraktiviteter  
på Helsinge Bibliotek
Er du mellem 9 og 12 år? Har du lyst til at lave animationsfilm, arbejde 
med LEGO Mindstorms-robotter, lave fine kreative ting eller spille 
brætspil, så har Helsinge Bibliotek flere gode tilbud til dig.

Du kan melde dig til én eller flere af aktiviteterne.  
Det er gratis at deltage, du skal dog senest tilmelde dig  
inden den 24. juni. Husk at medbringe din egen frokost. 
Du kan se mere og tilmelde dig på bibliotekets 
hjemmeside www.gribskovbib.dk  

KREA-dag
Tirsdag 2. juli kl. 9.00-15.00
Kig forbi til kreadag på biblioteket og lad fantasien få frit 
spil. Vi laver super fine ting, du kan tage med hjem. Materialer 
sørger vi for – du skal bare have dit gode humør med. 

Teknologidag
Onsdag 3. juli kl. 9.00-15.00
Vi arbejder med de populære LEGO Mindstorms-robotter. 
Kom og programmer robotten til at gennemføre en bane 
ved hjælp af simple kommandoer. LEGO Mindstorms- 
robotterne kan programmeres til at gennemføre avancerede 
kommandoer, men denne dag vil vi introducere dem, så alle 
kan være med.  

Lav din egen ”stop motion-film”
Mandag 1. juli kl. 9.00-15.00
Vi arbejder med ”stop motion”, hvor vi laver en film ud fra en 
masse billeder, som vi tager ved at bevæge vores figurer en 
lille smule ad gangen. Du kan lave din egen historie til din film, 
eller vi hjælper dig med et tema. Du skal bare medbringe din 
gode fantasi, så har vi alt, hvad der skal bruges. 

Brætspilsdag
Torsdag 4. juli kl. 9.00-15.00
Kom forbi biblioteket og vær med til sjove, spændende og 
udfordrende brætspil. Vi hygger os hele dagen med glæde, 
fælles aktiviteter og fede oplevelser. Alle kan være med.

For mere information kan du kontakte Connie Trolle,  
tlf.: 61 65 72 75 eller mail: ctrol@gribskov.dk

Din lokale el-installatør i Nordsjælland 

www.macmanus.dk 
Tlf. 4835 4171 

Er der lys ? Så HAR vi været deri 
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Arkitektur Camp
PERIODE: 1.-5. juli

STED: Munkerup Strandpark, Munke-
rup Strandvej i Dronningmølle

TID: kl. 9.30-14.30

PRIS: Gratis

MÅLGRUPPE: Børn mellem 12 og 16 år

TILMELDING: Først til mølle  
ved henvendelse til Kristine på  
ka@munkeruphus.dk

TILMELDINGSFRIST: 1. juni

KONTAKT: Lotte Boesen Toftgaard, 
lotte@umage.nu

27

Byg ved havet!
Sommer-arkitekturcamp i MUNKERUP PARK 
Munkeruphus inviterer til udendørs arkitekturworkshop i MUNKERUP PARK.  
Arkitekten Gitte Juul vil i den første uge af skolernes sommerferie afholde en kreativ 
workshop for unge (12-16 år) i krydsfeltet mellem kunst, arkitektur og natur. Gitte Juul vil 
i løbet af ugen guide jer til at udforske og ”indrette” forskellige steder i strandparken. I 
kommer til at tegne, bygge i træ og dokumentere jeres egne små konstruktioner, og til slut 
rejser vi i fællesskab et midlertidigt strandhus ved Munkeruphus.

Vi forventer:
• at du deltager hele ugen
• at du er med til at løse de udfordringer og opgaver,  

der måtte komme, så alle får en god oplevelse
• at du har lyst til at være en del af fællesskabet

Workshoppen er en del af Munkeruphus’ pilotprojekt Munkerup Strand Lab støttet af 
Nordeafonden i kampagnen Kysten Er Klar. For mere information se munkeruphus.dk/
munkeruppark/munkerup-strand-lab

WWW

Hvis ikke, så anbefaler vi, at man stifter 
bekendtskab med os. Beliggende Rågeleje 
Strandvej 91 lige ud til Kattegat 50 min. 
kørsel fra København. 

Centret består af 20 ejerlejligheder i 3 
forskellige størrelser, der er udstykket på 
ugebasis. Alle i tip top stand og forsynet 
med alle fornødenheder. Fælles lokaliteter: 
Solgård, morgenmadscafé, lysthus, sauna 
og vaskerum.

Se mere på www.raageleje-klit.dk

Ideelt til ren afslapning. Man kommer til 
en rengjort lejlighed og rejser igen, uden 
at man skal bekymre sig om at gøre rent. 
Daglig og årlig vedligeholdelse og udskift-
ning står administrationen for.

Ideelt som udgangspunkt for kultur og 
motion i Nordsjælland. Der er mulighed for 
surfing og vinterbadning, og vi har egen sauna.

Kender du Feriecenter Rågeleje Klit? 
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Sommerlejr i Sverige
PERIODE: Sommerlejren  
foregår i den første uge af  
skolernes sommerferie

VI TAGER AFSTED: Mandag den 1. juli 
og kommer hjem søndag den 7. juli

PRIS: 1.000 kr.

SE MERE PÅ:  
www.gribskov-ungdomsskole.dk – 
det er også her, du tilmelder dig

27
Sommerlejr i Sverige
Ungdomsskolen har i mange år taget på sommerlejr i Sverige. Hvis du har lyst, kan du også 
komme med. Du skal være mellem 13 år (7. kl.) og 18 år.

Hvor?
Sommerlejren foregår i Sverige, hvor vi har et område i en skov med en lille hytte, der 
ligger ned til en stor sø. Ved søen er der mulighed for at fiske, bade og sejle. Der er langt til 
nærmeste by, så du skal ikke forvente, at du kan shoppe.

Hvordan?
Vi bor i en stor teltlejr med blandt andet brusebad og spisetelt. Hvis du selv har et telt, 
kan du bo i det. Hvis ikke, har vi ét, du kan låne. Vi spiser og hygger i det store spisetelt. 
Det bliver en god tur i år, hvor vi blandt andet skal rappelle, lave klatrebaner 10 meter over 
jorden, sejle kanorace, fiske, svømme, løbe natløb, synge og meget mere.

Kampsports Camp
PERIODE: 1.-3. juli

STED: Gribskov Kampsportscenter, 
Skovgårdsvej 15, 3200 Helsinge

TID: kl. 9.00-15.00

PRIS: 450 kr. (prisen er inkl. t-shirt, 
drikkedunk, let forplejning og diplom)

TILMELDING:  
www.bokse-team-helsinge.dk

TILMELDINGSFRIST: 15. juni 2019

KONTAKT:  
lars@bokse-team-helsinge.dk,  
tlf.: 29 24 83 74

Kampsports Camp
Judo og boksning
Lær judo og boksning på kun tre dage i det nye Gribskov Kampsportscenter. Prøv kræfter 
med kampsport på en sjov, inspirerende og kreativ måde. Vi laver ”kamplege” som 
eksempelvis faldegreb i forsvar og angreb til point-scoring med markering m.v.

Alle kan deltage i denne camp:
Målgruppen er 8 til 15 år, erfaring med kampsport er underordnet.
• Du vil få frugt, saft og let frokost hver dag
• Du vil på første dag få udleveret en kampsportspakke:  

Drikkedunk og en t-shirt
• I bliver inddelt på niveauer på første dag
• Du vil få udleveret et diplom som afslutning på campen

Vi glæder os til at se dig.

åben for  turister

Campen er også 
WWW
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Gribskov Swimcamp
PERIODE: 1.-5. juli og 8.-12. juli

STED: Gribskov Svømmehal + Kultur-
huset i Helsinge

TID: kl. 8.00-15.00

PRIS: 1.350 kr. pr. uge  
(prisen er inkl. svømmetaske med 
indhold til en værdi af ca. 300 kr., 
førstehjælpskursus for børn samt 
frugt og saft hver dag)

TILMELDING:  
Via www.helsinge-swim.dk  
under menupunktet EVENT

TILMELDINGSFRIST: 24. juni 2019

KONTAKT: Pia Graves,  
kontor@helsinge-swim.dk

Street Camp
PERIODE: 8.-10. juli

STED: SkaterParken,  
Remisen Gilleleje v. Gilleleje Station

TID: kl. 10.00-13.00

PRIS: 350 kr. for alle dage  
(en enkeltdag koster 150 kr.)

TILMELDING:  
gribskov.nemtilmeld.dk/607

KONTAKT: Flemming Carlslund  
Larsen, fcala@gribskov.dk

Gribskov Swimcamp
En VANDVITTIG sjov og udfordrende sommerferieuge fra mandag til fredag kl. 08.00 - 15.00 
med masser af vandaktiviteter, livredning, sjove lege og nye venner. Gribskov Swimcamp er 
et tilbud til alle børn i alderen 6-12 år, uanset om du er medlem af klubben eller ej.

Vi vil fokusere på vandtilvænning, svømmeundervisning, boldlege, livredning og 
spring. Der undervises 2-2 ½ time om dagen i svømmehallen. Herudover tilbyder vi et 
førstehjælpskursus for børn og sjove lege undervejs. Helsinge Svømmeklub stiller med 
både trænere og hjælpetrænere, der normalt underviser i klubben, og som alle er vant til at 
omgås børn. Trænerne er undervist i livredning og førstehjælp.

Forudsætninger:
Du skal være glad for vand, men ikke nødvendigvis kunne svømme. Desuden forventes det, 
at barnet selv kan gå på toilettet, vaske sig, tørre hår, klæde sig af og på, tage badetøj på og 
udvise almindelig god opførsel og sociale færdigheder.

Street Camp
Prøv kræfter med skateboard, rulleskøjter og løbehjul, når L.O.W. Academy besøger, 
SkaterParken ved Remisen i Gilleleje og over tre dage tilbyder skateundervisning. 

Hos L.O.W. Academy ønsker vi at introducere mange flere til livet i SkaterParken, da vi gang 
på gang oplever, hvordan de unge udvikler sig i en positiv retning, når de har succesoplevelser 
på rampen. Uanset, hvilket niveau du har vil der være mulighed for at lære noget nyt på Street 
Campen. Vi har arrangeret det sådan, at der vil være et stigende niveau fra gang til gang.

• Dag 1: Fokus på at lære det grundlæggende som balance, bremsning, faldteknik m.m. 
• Dag 2: Fokus på at lære hop, rotationer, slalom og andre teknikker.
• Dag 3: Skatedag, hvor vi gennem forskellige konkurrencer viser hinanden, hvad vi har lært.

27+28

28
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åben for  turister

Campen er også 
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Parkour Camp
PERIODE: 22.-23. juli

STED: Ramløse Hallen, Kirsebærvej 
21 i Ramløse

PRIS: 400 kr. inkl. frugt og vand

TILMELDING: www.ramlosegym.dk

TILMELDINGSFRIST: 22. juni 2019

KONTAKT: Tobias Munk Lillholm, 
t.lillholm@gmail.com

Lasergames
PERIODE: 17. juli

STED: Gilleleje Bibliotek

TID: kl. 11.00-14.00

PRIS: Gratis

TILMELDING: www.gribskovbib.dk

TILMELDINGSFRIST:  
Ingen. Bare kom!

KONTAKT: Rikke Schlawitz, 
rschl@gribskov.dk,  
tlf.: 40 46 57 49

29

30

Parkour Camp
Er du 10 år eller derover, kan du komme og prøve kræfter med 
parkour i Ramløse Gymnastik og Fitness. Vi springer under, over og 
mellem forhindringerne – det er super sjovt, og du bliver udfordret 
hele tiden. Vi udfolder os på et fantastisk område ved Ramløse 
Hallen, som alle kan få lov til at gøre brug af. Campen foregår både 
inde og udendørs, så husk sko til begge formål.

Lasergames
Skyd eller bliv skudt! Der er masser af action på Gilleleje Bibliotek 
i sommerferien. Heldigvis gør det ikke ondt, og du får ikke blå 
mærker, når du bliver skudt med en lasergun. Kom og leg med  
– det bliver sjovt! Aktiviteten er for børn fra seks år. 

åben for  turister

Campen er også 

for  turister

Også åben 

Sodemarksvej 22 · 3230 Græsted
Tlf. 21 23 67 37 · info@fugleparken.dk 

www.fugleparken.dk
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30 Dagsridelejr

PERIODE: 23.-25. juli

STED: Søborggård Hestecenter, 
Gilleleje

TID: kl. 10.00-16.30

PRIS: 1.500 kr.

TILMELDING:  
www.soeborggaard.com

TILMELDINGSFRIST: Først til mølle

KONTAKT: Sally Schlichting,  
sally@soeborggaard.com,  
tlf.: 51 25 05 95

Dagsridelejr
Ridelejren på Søborggård Hestecenter er for dig, der gerne vil prøve at ride din egen 
pony i tre dage. Alle dage starter vi kl. 10, og dine forældre skal hente dig igen kl. 16.30. 
Du får din egen pony, som du skal ride og passe hele dagen (1 barn pr. pony). Du kan 
også medbringe din egen pony. 

Om formiddagen rider vi undervisning, og om eftermiddagen vil vi ride ponygames, 
en tur i terrænet eller springe over bom. Du skal også pudse hovedtøj, blive klogere 
på, hvordan man omgås hesten, samt lære at strigle og sadle din hest op. Vi afslutter 
ridelejren med en opvisning, hvor din mor og far kan se, hvor dygtig du er blevet. 

Lejren er for alle, og du kan være med, fra du er 4 år. Hvis du ikke kan ride i forvejen 
eller er under 7 år, skal du have en voksen med, som kan hjælpe dig og evt. trække 
dig. Husk at medbringe praktisk tøj, ekstra sko, gummistøvler, ridehjelm og 
sikkerhedsvest, hvis du har det.

Det er også muligt at ride alle andre dage i sommerperioden. 
Kontakt Sally eller se hjemmeside for information.

WWW

for  turister

Også åben 
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Tennis Camp  
i Helsinge

PERIODE: 22.-25. juli

STED: Helsinge Tennisklub,  
Idrætsvej 21 i Helsinge

PRIS: Pakke 1: 595 kr. 
Pakke 2: 695 kr.

TILMELDING: www.tenniscamp.dk

TILMELDINGSFRIST: 10. juli 2019

KONTAKT: Mikael Lytzen,  
ml@tenniscamp.dk, tlf.: 26 19 27 02Tennis Camp i Helsinge

Danmarks sjoveste og mest sociale Tennis Camp! 
Igen i år afholder vi vores populære camp for alle børn 
i alderen 6 til 15 år. Begyndere såvel som øvede kan 
deltage (ikke elitespillere). Der er fokus på at have 
det sjovt med en masse tennis, inspirerende øvelser, 
underholdning, konkurrencer og socialt samvær 
i løbet af de fire dage. Der er diplomer og en flot 
deltagerpakke til alle. 

30

åben for  turister

Campen er også 

WWW

WWW.RUDOLPHTEGNER.DK
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EVENTYRRIDDERNE PRÆSENTERER:

Liverollespil for  
begyndere – workshops
Er du interesseret i liverollespil – så er det her, du skal være med. Eventyrridderne – 
en ridderorden, som laver rollespil for børn – står for at lære nye rollespillere op.

Vi laver følgende program:

VÅBEN-WORKSHOP: Her lærer du at lave sikre og bløde våben til rollespil. Lær alle 
sikkerhedskravene og få fif til, hvordan du laver et godt og holdbart våben, som også 
kan komme igennem sikkerhedskontrollen. Vi arbejder med bambus, liggeunderlag 
og gaffatape.

REGLER & ROLLER: Vi bruger en hel dag til at gennemgå spilleregler til rollespillet. 
Her viser vi også en eller flere små eventyrfilm om rollespil, billeder af de forskellige 
racer og klassifikationer og gennemgår via øvelser og skuespil alle spilleregler, lige 
fra kamp til brug af lommetyveri, bonk-køller, gifte og magiske låse. Det er også i 
denne workshop, at du på et skema skal opbygge din egen rolle, vælge dine evner og 
finde på dit navn og din baggrundshistorie til rollen.

31

Friis Biler har serviceret bilejere i 
Helsinge og lokalområdet siden 
1997. Siden starten har vi haft fo-
kus på kvalitet i vores håndværk, 
faglig stolthed og ikke mindst at 
yde den service, der har bety-
det, at vi har haft den store for-
nøjelse at være det foretrukne 
autoværksted for mange lokale 
bilejere i Helsinge i 20 år.

Frederiksborgvej 48 · 3200 Helsinge
48 79 79 49 · info@friisbilerhelsinge.dk
www.friisbilerhelsinge.dk

Istandsættelse og udvidelse 
af værkstedet
I 2017 gennemgik værkstedet en større 
renovering. Værkstedet blev udvidet til 
også at omfatte en bilistbutik. I den nye 
butik sælges der alt i bilplejeprodukter og 
andet nyttigt tilbehør til bilen. Det mest 
populære tiltag er dog uden tvivl det nye 
venteområde. Her er der altid god, frisk-
brygget kaffe, TV og WIFI til fri afbenyttelse.

BONUS
VÆRKSTED
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Liverollespil  
for begyndere 
– workshops
ALDERSGRUPPE: 7 - 14 år

PERIODE: 31. juli.-2. august

STED: Højbjerghytten,  
Ved Skoven 8 i Helsinge

TID: kl. 10.00–15.00

PRIS: 400 kr.

TILMELDING:  
gribskov.nemtilmeld.dk/609

TILMELDINGSFRIST: 22. juni 2019

KONTAKT: Flemming C. Larsen, 
fcala@gribskov.dk

RIDDER-TRÆNING SAMT STUNT & DRAMA: I forbindelse med vores Regler & 
Roller-workshop skal du også lære at kæmpe godt og ikke mindst sikkert med dit 
rollespilssværd. Du vil også skulle igennem en del drama-øvelser, trænes i stunt-
teknikker og undervises i almen ridderlighed.

TRÆNINGS-ROLLESPIL: Den sidste dag laver vi rigtigt liverollespil, hvor du skal spille 
den rolle, du selv har skabt, og her skal du bruge alle spillereglerne i spillet (det er ikke 
kun kamp). Her skal du have kostume på (vi har kostumer med til alle), du skal sminkes, 
og skal du spille elvere, får du sat spidse elverører på. Under hele spillet skal du spille din 
rolle, så godt du kan, og du og dit hold får en eller flere missioner i spillet, som I skal løse.

ER DU KLAR TIL AT TAGE PÅ EVENTYR?

VIGTIG INFO
Det er vigtigt at understrege, at vi ikke laver udstyr til deltagerne, 
men at deltagerne lærer at lave udstyret selv. De lærer at lave 
udstyret korrekt og på en sikker og ordentlig måde, og samtidig 
lærer de om de sikkerhedsregler, der er i rollespil.

WWW

for  turister

Også åben 

www.gribvand.dk

• Pas på vores fælles miljø

• Toilettet er ikke en 
 skraldespand

• Undgå stoppet kloak

• Smid kun wc-papir i 
 toilettet
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Cirkus Kanutski
PERIODE: 1.-11. august 
Telt opsættes 1. august

STED: Cirkuspladsen i Helsinge

TID: Hele dagen

PRIS: Gratis

TILMELDING:  
www.gribskov-ungdomsskole.dk

TILMELDINGSFRIST: 
Inden d. 1. august 2019

KONTAKT:  
ungdomscenter@gribskov.dk

Pop-Up Lab
DATO: 3.-4. august

STED: Tegners Museum

TID: 12.00-16.00 

PRIS: Alm. entrépris til museet  
(børn u. 18 år gratis/børn u. 12 år  
skal ledsages af en voksen)

Kom i tidsrummet og vær med,  
så længe du har lyst. Tilmelding er 
ikke påkrævet 

Cirkus Kanutski
Har du lyst til at lave cirkus? Så skal du tilmelde dig nu! Igen i år skal vi bruge artister, 
køkkenfolk, parkeringsvagter, fotografer til både video og billeder, kioskpersonale, 
cirkustjenere (som hjælper folk på plads og holder øje med, om alle har billetter), 
rekvisitører (som skal hjælpe med at lave rekvisitterne, men også bære dem ind, når 
artisterne skal bruge dem) og sminkøser, som skal male klovnemunde m.m.

Du kan bo på cirkuspladsen, hvis du har lyst. Måske er der en ledig campingvogn, eller også 
har du måske et telt? Hvis ikke, har vi ét, du kan låne. Der er altid en masse småting, som vi 
har brug for hjælp til, når der ikke er prøver. Bor du på pladsen, får du naturligvis dine daglige 
måltider. Cirkus er for 6. klasse og op. Vi øver i uge 31 og opfører i uge 32.

Nordkysten Kunsttriennale 2019 præsenterer

Pop-Up Lab 
På Tegners Museum – lær at lave dine egne pop op-kort.  
Kom og vær med på en kreativ workshop for børn og unge.

Her har du mulighed for at lære fra virkelige pop op-eksperter, 
hvordan du udfører dine egne magiske pop op-kort. Vi har forberedt 
masser af eksempler til inspiration, og alle de nødvendige 
materialer og værktøj findes på stedet, så du skal bare møde op.

Med inspiration i Tegners skulpturer af den græske helt Herakles 
og søuhyret Hydraen og Danserindebrønden, skaber vi vores 
egne motiver og frie fortolkninger i en vidunderlig verden af 
papir. Workshoppen ledes af kunstnerne og papirmagikerne Lena 
Ignestam, Malmø og Christina Bredahl Duelund, København.uge

31-32

WWW

WWW31
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Danse Camp
Dans dig gennem sommeren, også selv om du ikke har danset før. Sommer Danse Camp, 
er for alle, der har lyst til at prøve kræfter med en super danseuge i sommerferien.  
 
Vi skal danse en masse slags danse. Vi skal blandt andet danse hiphop, disco, jumpstyle, 
showdance, moderne, akrobatik, house og break, som både bliver sjovt at lære og giver 
os en masse motion. 

32 Danse Camp

PERIODE: 5.-9. august

STED: Blistrup Medborgerhus

TID: kl. 8.00-17.00

PRIS: 1.200 kr. inkl. morgenmad, 
frugt, kildevand og en t-shirt.  
Mad kan bestilles for 300 kr.  
for alle 5 dage

TILMELDING:  
jacquelines_danseskole@hotmail.
com eller på tlf.: 21 49 26 63

TILMELDINGSFRIST: 1. juni 2019

KONTAKT: Jacqueline Godske,  
jacquelines_danseskole@hotmail.com 
Tlf.: 21 49 26 63

Vi har campingplads, værelser m. bad/toilet, lejligheder direkte til swimmingpool, 
hytter i 4 kategorier og stor lejlighed med plads til 10-14 personer.

Minigolf, mooncars, dejlig swimmingpool, pony/hestetrækning, 
legeplads, hoppepuder m.m. Åbent for alle, også dagsgæster.

Vores restaurant har åbent hver dag, undtagen onsdag, hele sommeren.
 Hjemmelavet mad. Selskaber og arrangementer.

Helsingevej 44 · Smidstrup Strand · 3230 Græsted
www.kongernesferiepark.dk · info@kongernesferiepark.dk

Telefon: 48 31 84 48
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Håndbold Camp
PERIODE: 5.-9. august

STED: Helsinge Hallerne, 
Idrætsvej 21, Helsinge

PRIS: 1.250 kr.  
(prisen inkluderer frokost alle 5 dage, 
aftensmad torsdag, overnatning fra tors-
dag til fredag, morgenmad fredag samt 
deltagertøj-pakke)

TILMELDING: Via www.haandbold.dk 
under menupunktet Håndboldskoler 

TILMELDINGSFRIST: 15. juni 2019

KONTAKT: Jannie Rasmussen,  
hbold.jannie@gmail.com 
Tlf.: 51 17 15 65

DBU fodboldskole
PERIODE: uge 32

STED: Helsinge Hallerne,  
Idrætsvej 21, Helsinge

PRIS: 869 kr. inkl. gebyr, hvis du køber 
billetten inden 1 juni 2019. Med i prisen 
får du en tøjpakke og en fodbold.  
Det vil være muligt at købe mad gennem 
bistroen i Helsinge Hallerne.

TILMELDING: Køb din billet  
gennem DBU Billetnet

KONTAKT: Polle fra Helsinge Fodbold, 
polle@helsingefodbold.dk  
Tlf.: 22 32 04 50

Håndbold Camp
Team Helsinge Håndbold arrangerer håndboldskole i uge 32 for alle 
håndboldinteresserede børn i årgangene 2006-2010. Det bliver en uge 
med masser af håndbold, konkurrencer og andre sjove aktiviteter. Vi har 
blandt andet overnatning fra torsdag til fredag. Om fredagen slutter vi af 
med vores traditionelle mix-turnering. Nordsjælland Håndbolds ligaherrer 
kommer en af dagene og træner. Når du deltager på håndboldskolen, får du 
en t-shirt, shorts, bold, drikkedunk, diplom og frokost samt en masse motion.

DBU fodboldskole 
i samarbejde med Helsinge Fodbold
Kom til en super uge, med en god blanding af sjov og seriøsitet. Helsinge Fodbold 
afholder igen i år DBU Fodboldskole i uge 32. Du får en fed uge med masser af 
nye kammerater, hvor sjov leg og fodbold er i højsæde. DBU Fodboldskole er for 
drenge og piger fra årgang 2004 til 2012.

32
uge

ESROMGAARD
Søde, dugfriske jordbær

– hver dag hele sommeren

Find os på    / esromgaard
Frederiksværksvej 11 · 3230 Græsted
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Nordkysten Kunsttriennale 2019 præsenterer i samarbejde  
med Munkeruphus og Kulturskolen Gribskovs Billedskole:

Kom og vær med på to  
kreative workshops for  
børn og unge på Munkeruphus
Materialer og værktøj findes på stedet. Der kræves ingen tilmelding, så du kan bare  
møde op, når du vil. Deltagelse i workshoppene er gratis for børn og unge under 18 år.   
Det er gratis for voksne at deltage sammen med deres børn efter betalt entrébillet  
til Munkeruphus. 

Sted: Munkerup Strandvej 78, 3120 Dronningmølle,  
www.munkeruphus.dk

Billedskolen Gribskovs  
Sommerbilledskole
Med udgangspunkt i udstillingen på Munkeruphus vil 
Billedskolens dygtige lærere Marina Pagh og Jeanne 
Vilhelmsen lede workshoppen. De har begge mange års 
erfaring bl.a. som undervisere på billedskoler, museer og  
som huskunstnere. Med afsæt i udstillingen skaber  
vi vores egne værker.

Dato: 9.-11. august 2019. Tidspunkt: 12.00–16.00

Pop-Up Lab på Munkeruphus  
– lær at lave dine egne pop op-kort 
Her har du mulighed for at lære fra professionelle pop op-
eksperter, hvordan du udfører dine egne magiske pop op-kort. 
Workshoppen ledes af kunstnerne og papirmagikerne Lena 
Ignestam (Malmø) og Christina Bredahl Duelund (København), 
der vil indvie dig i en vidunderlig verden af papir! 

Dato: 7.-8. august 2019
Tidspunkt: 12.00–16.00

WWW

for  turister

Også åben 
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Sommersvømning på 
Østmolen i Gilleleje

PERIODE: Uge 29-32

STED: Østmolen, Gilleleje Havn

TID: kl. 9.00-12.00

PRIS: 100 kr. pr. uge

TILMELDING: www.helsinge-swim.dk 
eller på Østmolen

TILMELDINGSFRIST: Se på  
www.helsinge-swim.dk under  
menupunktet EVENT

KONTAKT: kontor@helsinge-swim.dkSommersvømning  
på Østmolen i Gilleleje
Hele sommeren fra uge 29 til 32 tilbyder Gribskov Kommune i samarbejde med 
Helsinge Svømmeklub sommersvømning for alle børn i alderen 6 til 15 år. De tilmeldte 
bliver niveauinddelt på hold med 10 på hver. Varigheden er en halv time pr. dag.

29-32

WWW

uge

for  turister

Også åben 

Veterantog for børn 7. & 8. september
Se mere på www.veterantoget.dk

Sommertog og sommersjov for hele familien
Tag med Veterantoget til 

skov og strand
hver torsdag og søndag 

hen over sommeren
Husk! 
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Ramløse 
Skytteforening

PERIODE: Mandage i juni og august

STED: Ramløse Skytteforenings  
50 m skydebaner,  
Ellemosevej 63 i Ramløse

TID: kl. 17.00-18.30

PRIS: 20 kr. pr. serie á 5 prøveskud  
og 15 gældende skud

HJEMMESIDE: www.ramlose-skf.dk

TILMELDINGSFRIST:  
Ingen – mød op, som du er

KONTAKT: Sven Marquar,  
formand@ramlose-skf.dk,  
Tlf.: 27 21 06 09

Ramløse  
Skytteforening
Kom og afprøv dine færdigheder som skytte på godkendte 
skydebaner med foreningsvåben under ledelse af godkendte 
instruktører.  Vi mødes hver mandag i juni og august måned. 
Aktiviteten er åben for alle interesserede – både børn og voksne.

WWW

Nordkystens unikke samlingssted

Musik og lounge-stemning
De bedste premierefilm
Italienske retter og kold rosé
Høj puls og afslapning med en god bog.

Program her: Kulturhavngilleleje.dk eller 
på: Facebook: kulturhavngilleleje.
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Sommersjov på strandene
I løbet af sommeren kan du finde mange spændende aktiviteter på strandene i  
Gribskov Kommune. Du kan blandt andet opleve livet i vandkanten med vores 
naturvejleder, se på Solen med Wieth-Knudsen Observatoriet og være med til sjove 
krabbevæddeløb. Deltagelse i arrangementerne er gratis. Eventuelle spørgsmål kan rettes 
til kystmedarbejder Stine Kjær Petersen på 76 49 68 43 eller skpet@gribskov.dk. 

Se flere arrangementer og eventuelle ændringer på kommunens Facebook-side:  
facebook.dk/gribskovkommune eller på gribskov.dk/blaaflag

aktiviteter 2019BLÅ FLAG

Wieth-Knudsen Observatoriet  
fejrer 60-års fødselsdag 
Torsdag 4. juli kl. 11-15 og 23-24  
Margot Nyholms Vej 19, Tisvilde 
 
Observatoriet holder fødselsdag, og du er inviteret! Se Solen 
i et solteleskop om dagen og bl.a. Månen og planeterne 
Saturn og Jupiter i observatoriets store stjernekikkert om 
aftenen.

Dyrejagt i det lave vand 

Onsdag d. 10. juli kl. 10-13  
Onsdag d. 7. august kl. 10-13  
Tisvildeleje Strand, ved Stejlepladsen 
 
Kom og fang smådyrene og tangen på det lave vand. Der er 
krabber, snegle, rejer, tanglopper, småfisk, tang og andet 
godt, der let kan fanges med ketsjer-net og rejehove. Byg din 
egen krabbefanger, prøv et par waders, og se på livet i det 
lave vand gennem en vandkikkert.

Fang og smag på livet i det lave vand  
– og oplev sommeren fra vandsiden 
Mandag d. 1. juli, kl. 10-13 
Onsdag d. 3. juli, kl. 10-13 
Lørdag d. 3. august, kl. 10-13 
Mandag d. 5. august, kl. 10-13 
Gilleleje Havn, ved Østmolen 
 
Kom og fang og smag på livet i det lave vand. Der er krabber, 
snegle, rejer, tang og andet godt, der let kan fanges med 
ketsjer-net og andet udstyr. Byg din egen krabbefanger, prøv 
et par waders, lad mor eller far sejle dig en tur (i sit-on-top-
kajak), og se livet på det lave vand gennem en vandkikkert. Vi 
tænder bål og tilbereder fangsten, hvis forholdene er til det. 
Den 3. og 5. august har du mulighed for at prøve et SUP-board 
og en sit-on-top-kajak og opleve sommeren fra vandsiden.

WWW

WWW
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Se Solen i Wieth-Knudsen  
Observatoriets solkikkert 

Tirsdag d. 16. juli kl. 10-12  
Gilleleje Veststrand 
 
Hvis vi er heldige, kan vi se 
både solpletter og flotte 
udbrud, som slynges 
mange tusinde kilometer 
ud i rummet. Aflyses ved 
overskyet vejr.

Alt godt fra havet 
Søndag d. 4. august, kl. 13-16, Gilleleje Havn, ved Østmolen 
 
Vi mødes ved naturvognen mellem Sejlklubben i Østhavnen og toiletbygningen ved 
Østmolen. Oplev, hvordan de mange gode råvarer fra vores lokale havområde kan blive til 
spændende retter. Der laves tangsuppe og krabbesuppe. Der steges, grilles og røges fisk, 
og der bydes på smagsprøver. Imens kan børnene undersøge dyre- og plantelivet i det 
lave vand på Gilleleje Øst strand.  
 
Tilmelding nødvendig til Jens Prom: 29 45 88 61 eller  
jens.prom@gmail.com senest 1. august.

Krabbevæddeløb 
Tirsdag 16. juli, kl. 10-12  
Fredag 2. august, kl. 10-12  
Gilleleje Veststrand 
 
Ved du, hvordan man fanger 
en krabbe? Kan du kende 
forskel på en han- og en 
hunkrabbe? Måske vinder 
du en lille præmie, hvis din 
krabbe er den hurtigste i 
krabbevæddeløbet.

Hvis vognen er syg, utilpas eller har fået et hul!
Så ring eller mail til Niels og få en konsultationstid

Tlf.: 4879 7596

Autocentralen Niels Pedersen ApS
Vi reparerer alle bilmærker samt rust- og forsikringsskader, 
skifter ruder samt dæk og gør bilen klar til syn.

Tofte Industri 18 • 3200 Helsinge • np@autocentralenhelsinge.dk • www.autocentralenhelsinge.dk
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Sommerferie 2019

TILMELDING: Under de enkelte aktiviteter kan du se, hvordan du tilmelder dit barn. Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte idræts- og fritidskonsulent Flemming Carlslund Larsen på mail: fcala@gribskov.dk
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