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Gribskov Kommune
Selvom der stadig er begrænsninger, så er vi så heldige at det alligevel  
er lykkedes at lave endnu et sommerferie katalog.

Alt sammen takket være vores fantastiske foreninger og frivillige, der er mere end klar,  
til at vise jer hvad smukke Gribskov kommune også kan byde på.

En del er gratis og noget har en egenbetaling, fælles for det hele er at der ligger fællesskab 
og nye venskaber der lurer lige rundt om hjørnet. Ta´godt imod vores tilbud, enten alene  
eller sammen med din bedste ven. Vores aktiviteter er for alle, uanset hvorslet i landet  
du bor til daglig.

Jeg ønsker dig og din familie den dejligste sommer og håber I får mange skønne  
oplevelser sammen.

Vi ses derude i Gribskov. Pas rigtig godt på jer selv og hinanden. 
  
Bedste hilsener 
Natasha Stenbo Enetoft, Formand for Børn, Idræt & familie.

Kære Børn og Unge i 
- og jeres voksne

Natasha Stenbo Enetoft
Formand for Børn, Idræts  
og Familieudvalget  
i Gribskov Kommune.

Dit toilet er ikke en skraldespand
Hver gang du smider affald i toilettet, forurener
du vores miljø og gør det dyrere at rense 
spildevandet. Smid aldrig følgende i kummen: 

• Vådservietter og engangsklude 
• Kondomer 
• Kontaktlinser
• Vatpinde og tandtråd 
• Bleer og bind
• Hår og negle
• Opløsningsmidler
• Fedt fra maden
• Maling 
• Medicinrester

Skidegodt - sådan får du gode toiletvaner

Vatpinde og tandtråd 

Vores toiletvaner stinker. Og det er ikke på grund af mængden af afføring, selvom Gribskov Kommunes 
borgere tilsammen skyller mere end et ton afføring ud i toilettet i døgnet. Mange tror, at toilettet kan 
bruges som en alternativ skraldespand, men faktisk må du kun putte tre ting i toilettet – ved du hvilke? 

Ja til pis, lort og papir
Brug vand med omtanke og brug toilettet 
til det, det er beregnet til. Kun dine efter-
ladenskaber samt toiletpapir må lande i 
toilettet, nemlig:

• Afføring
• Urin
• Toiletpapir

Vil du og din klasse vide mere om spildevands-
rensning i kommunen? Så få din lærer til at 
aftale et besøg på vores renseanlæg i Helsinge 
og bliv meget klogere på vand og miljø.

Se mere på www.gribvand.dk 
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Sommersjov  
på strandene

Dyrejagt i det lave vand
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. 

Gilleleje Veststrand, v. Fejlbergsvej 
Mandag d. 5. juli, kl. 10-13

Gilleleje Havn, ved østmolen 
Lørdag d. 31. juli, kl. 10-13

Tisvildeleje Strand, ved Stejlepladsen 
Onsdag d. 7. juli kl. 10-13 
Onsdag d. 4. august kl. 10-13

Fang og smag på livet i det lave vand – 
og oplev sommeren fra vandsiden
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, se livet på det lave vand gennem en 
vandkikkert. Vi tænder bål og tilbereder fangsten, hvis 
muligheden og forholdene er til det.

Gilleleje Havn, ved Østmolen 
Mandag d. 28. juni, kl. 10-13 
Torsdag d. 1. juli, kl. 10-13 
Mandag d. 2. august, kl. 10-13

aktiviteter 2021BLÅ FLAG
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Sejltur fra Gilleleje Havn:  
Vi undersøger havet og fiskeri
Vi mødes ved naturvognen, der står ved toiletbygningen 
ved Østmolen, lige øst for Sejlklubben i Østhavnen. Her 
udleveres redningsveste og gives instruktioner. Herefter 
går vi til turbåden, der ligger klar ved en af molerne eller 
sejlklubbens mole. 
 
Vi sejler til 7-10 m dybt vand og laver en række målinger  
af havvandet på stedet og røgter måske en ruse.  
Der indsamles en planktonprøve. Derefter sejles på lidt 
lavere vand og der trækkes trawl efter bundorganismer.  
Her kan muligvis også røgtes ruser. Afhængig af forholdene 
kan der fiskes med stang eller røgtes garn. Det indsamlede 
materiale tages med tilbage til naturvognen og der studeres 
plankton i mikroskop og bestemmes organismer.  
 
Tilmelding er nødvendig til Jens Prom: Mob: 29 45 88 61 
eller på mail: jens.prom@gmail.com senest 2 dage før 
sejlturen. Besked om man er kommet med sendes som 
SMS eller mail senest kl. 8 på sejldagen.
 
Gilleleje Havn, ved østmolen 
Onsdag d. 30. juni, kl. 10-13  
Torsdag d. 1. juli, kl. 10-13 
Lørdag d. 3. juli, kl. 10-13  
Mandag d. 2. august, kl. 10-13  
Tirsdag d. 3. august, kl. 10-13  
Torsdag d. 5. august kl. 10-13

En stor tak til vores frivillige arrangører og Danmarks 
Naturfredning Gribskov. Deltagelse i arrangementerne er 
gratis. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kystmedarbejder 
Stine Kjær Petersen på 72 49 68 43 eller skpet@gribskov.dk

Se evt. ændringer og aflysninger på vores hjemmeside: www.gribskov.dk/badevand

Alt godt fra havet
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 er nødvendig til Jens Prom: 29 45 88 61  
eller jens.prom@gmail.com senest 2 dage før.
 
Gilleleje Havn, ved Østmolen 
Lørdag d. 7. august, kl. 13-16
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Sommerlejr

Vil du med vennerne på sommerferie?
Så har I mulighed for at tilmelde jer Gribskov Ungdoms-
skoles årlige Sommerlejr. Det foregår første uge af 
skolernes sommerferie og sommerlejeren byder på  
mange forskellige aktiviteter, så alle kan være med. 

Så hvis du blandt andet er til at hygge i hængekøjer, sejle 
kano, bade, lave bål, fiske, spille guitar, klatre eller noget  
helt andet, så er sommerlejr helt sikkert en ferie for dig!

Vi sørger for god mad og godt selskab hele ugen!
Hvad venter du på? Tilmeld dig og vennerne allerede nu.
Fra 7. klasse.

PERIODE:  
28. juni – 4. juli

STED og TID:  
se ungdomsskolens hjemmeside

PRIS: Kr. 1000,-

MÅLGRUPPE:  
Fra 7. klasse

TILMELDING:  
gribskov-ungdomsskole.dk

TILMELDINGSFRIST: 20. juni

KONTAKT: spkmo@gribskov.dk

Tlf.: 3315 0015 · www.pindogpartnere.dk

Pind & Partnere er specialister inden for køb og salg af fast ejendom, byggeri og forsikring  
med stor fokus på at løse klienternes udfordringer – hurtigt og effektivt.

SOMMERFERIEAKTIVITETER 20216
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Friluftscamp er en uge i sommerferien fyldt med masser af 
oplevelser, læring, fysisk aktivitet, sjov og udfordringer i naturen,  
i fællesskab med andre jævnaldrende.

Campen afholdes første uge i skolernes sommerferie, uge 26,  
hver dag mellem kl. 8.30 og 15.30, og er for dig som er 10 – 14 år. 
Vi mødes de fleste dage i Høbjerghytten i Helsinge. Friluftscampen 
afholdes af Grejbanken, Gribskov Kommune. Kvalificerede 
instruktører står for at gennemføre ugens program på en 
hensigtsmæssig og sikker måde.

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

Aktiviteter: Mad på bål, flå et rådyr, snorkling, O-løb,  
fæld et træ, kajaksejlads, kanosejlads, lejrliv m.m.

Friluftscamp  
2021

PERIODE:  
Uge 26, hverdage

STED: Høbjerghytten Helsinge,  
Ved Skoven 6, 3200 Helsinge

TID: kl. 8.30 - 15.30

PRIS: Prisen for hele  
ugen er 700 kr.

MÅLGRUPPE:  
Børn mellem 10-14 år

TILMELDING:  
På Gribskov Ungdomsskoles 
hjemmeside; vælg ”Ungdomsskole” 
og ”ferie” 
gribskov-ungdomsskole.dk

KONTAKT: Kontakt: Thomas Lindum, 
thlin@gribskov.dk / 72496362

Lej eller bliv medejer af 
en eller flere ferieuger i 

Feriecenter Rågeleje Klit, 
med byttemulighed 

 i ca. 100 lande.

At leje eller eje! 
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Jeppe Hein og ART 2030:  
Breathe with Me

Børn og unge inviteres til i takt med deres eget åndedrag at 
bemale en cirkulær og dobbeltsidet væginstallation opstillet i 
haven på Munkeruphus. De skal male blå striber på lærredet, 
mens de efter en dyb vejrtrækning lader luften sive ud. Handlingen 
viser livet, som det er mellem vi indånder første gang og udånder 
en sidste gang. Det er her, at nærværet mellem mennesker opstår. 
Med øvelsen er vi sammen, men hver for sig.

Mere info her: www.munkeruphus.dk
 
Tid: Hver søndag kl. 15 og kræver ingen tilmelding.  
Max 10 personer pr. workshop.
 
Pris: Workshoppen er gratis efter betalt entré.  
Børn under 18 år gratis.
 
Kontakt: Kristine Nørgaard Andersen,  ka@munkeruphus.dk

Periode: Fra 27. juni til 8. august

Sted: Munkeruphus, Munkerup 
Strandvej 78, 3120 Dronningmølle.  
I haven.

Tid: Hver søndag kl. 15  
og kræver ingen tilmelding

Kontakt: ka@munkeruphus.dk

Den store Røde Lade, Frederiksværksvej 11, 3230 Græsted & Gilleleje Havn, Nordre Havnevej (overfor Havhøkeren), 3250 Gilleleje

Åben alle ugens dage
JORDBÆR, ASPARGES, RABARBER, KARTOFLER OG ÆRTER
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”All On Board”
Ocean Skills & Beach Camp

Brug en uge af sommerferien med Surf & Skate, svømning, 
kystforståelse, leg og vandsjov, sammen med andre unge og nogle seje 
og dygtige instruktører. Masser af Surf og SUP, hygge på stranden og 
skate på ramperne ved Remisen – for alle!  Sol, sand, salt og vand!
OBS du SKAL kunne svømme.
 
Uge 26, mandag - fredag kl. 9-14, ved Østmolen/Remisen i Gilleleje.
 
Tilmelding nødvendig på Ungdomsskolens hjemmeside,  
senest 7 dage inden opstart. Pris: kr. 700,-
Deltagere 10-17 år, min. 8 deltagere, max. 16 deltagere
Undervisere: Alex, med flere; (24824820)

PERIODE: 28. juni – 2. juli

STED: Østmolen Gillelejehavn og 
Remisen. Stationsvej 10A, Gilleleje

TID: kl. 9:00 – 14:00

PRIS: 700,- kr.

MÅLGRUPPE: 10 – 17 år

TILMELDING:  
gribskov-ungdomsskole.dk

TILMELDINGSFRIST: 20. juni

KONTAKT: Alex Whitman 24824820 
eller allonboardcamp@gmail.com

Hjælp smeden med 
jern, hammer og ild.
Normalt åbent i 
sommer- og efterårs-
ferien, men pga. 
covid-19 er åbning 
usikker. Tjek hjemme-
siden
Laugø Byvej 2, 
Helsinge

Kravl til vejrs på Nakkehoved Fyr
Fantastisk udsigt og 
spændende historier.
22/6-12/9 kl. 11-16. 
(mandag lukket)
Før og efter denne 
periode: 
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. 
28/6-22/8.
kl. 11-16 (man. lukket)
Alle dage i efterårs-
ferien kl. 11-16.
Østergade 20, 
Gillelejewww.museumns.dk

Den arbejdende smedje i Laugø
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Gymnastikken on tour
Græsted, Blistrup, Gilleleje, Søborg

Spring, leg, sjov for dig.
Græsted-, Blistrup-, Gilleleje- og Søborg Gymnastik, 
byder alle fra 7 – 16 velkommen til at være med på 
TOUR rundt til alle foreninger.

Mandag i Græsted- Gribskov hallen
Tirsdag i Blistrup – Blistruphallen
Onsdag i Gilleleje – Hallen på parkvej
Torsdag i Søborg – Søborg Forsamlingshus.

Du kan deltage alle dage eller bare en eller flere.  
Kryds af i tilmeldingen.
Hver dag er der aktiviteter fra 10 – 15.

Så snyd dig ikke for en sjov dag eller dage, hop på 
Gymnastik on tour bussen.
 

PERIODE: 28. juni-1. juli

STED: Gribskovhallen, Blistruphallen, 
Nellerupgårdhallen, Søborg 
Forsamlingshus.

TID: Alle dage 10-15.

MÅLGRUPPE: fra 7 – 16 år

PRIS: Grats for medlemmer  
i de 4 foreninger. Nye betaler 50 kr. 
pr. dag.

TILMELDING: 
gribskov.nemtilmeld.dk/764/

TILMELDINGSFRIST: 20. juni.

KONTAKT: fcala@gribskov.dk

3320 SKÆVINGE

Tlf.: 48 28 83 77
finns@handikapkorsel.dk - Finns Handicapkørsel ApS

3250 GILLELEJE

Tlf.: 48 30 35 35
info@gribskovturist.dk - Gribskov Turist ApS
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Gribskov  
Bordtennisskole

Bordtennisskole for nye bordtennisspillere – alder: 7-15 år.
Medbringes: t-shirt (ikke hvid), shorts, indendørs sportssko  
og bat. Har man ikke noget bat kan der evt. lånes
Frokost om lørdagen er med i prisen.

PERIODE: 3. og 4. juli

STED: Helsingehallerne. Idrætsvej 21, 
3200 Helsinge. Hal 1

TID: Lørdag kl. 10-16  
og søndag 10-12:30

PRIS: kr. 195,-

MÅLGRUPPE: 7 – 15 år.

TILMELDING:  
www.gribskov-bordtennis.dk eller 
fvh@mail.dk

TILMELDINGSFRIST: 25. juni

KONTAKT: 
Peter Stilling +45 2012 7379 
psstilling@live.dk 
Finn V. Hansen +45 26 180 190  
fvh@mail.dk

Besøg Fugleparken
& Zoo i Nordsjælland

Kom helt tæt på
alle de spændende
fugle og dyr

Fugleparken®
Fra 2008 med anerkendt zoo-status
v/Frank Friis Nielsen
Sodemarksvej 22 · 3230 Græsted
Tel.: +45 21 23 67 37
e-mail: info@fugleparken.dk
www.fugleparken.dk

Støt FUGLEPARKEN ved at
købe sæsonkort til hele 2021.

Kun 175/275 kr. for
børn hhv. voksne.
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Fodboldskole  
Gilleleje

DBU’s fodboldskoler i Gribskov kommune.
Oplevelser, fællesskab, trygt miljø, sundhed 
og tempofyldt oplevelse
 
FODBOLDSKOLEN ER EN FODBOLDFEST FOR BÅDE PIGER & DRENGE, som 
vækker følelser og skaber magiske øjeblikke, så du får lyst til at komme igen 
år efter år. Vi skaber et trygt miljø, hvor alle tør tage chancer, begå fejl og prøve 
kræfter med svære tekniske detaljer, som kan splitte selv det mest kompakte 
forsvar ad. Vi udfordrer dig teknisk, taktisk, fysisk og mentalt gennem 20 
varierende træningspas.

Er du klar til mere end 20 timers sjov og udfordrende træning, hvor du med 
garanti får pulsen op og gør motion til en leg, så tilmeld dig en eller flere af 
fodboldskolerne i Gilleleje, Vejby eller Helsinge.

PERIODE: 28. juni – 2. juli

STED: Idrætsvej 8, 3250 Gilleleje

TID: kl. 9 - 15

PRIS: kr 989,-   
OBS Efter den 5. maj 989 kr.

MÅLGRUPPE: årgang 06 - 14

TILMELDING:  
https://fodboldskole.dbu.dk/for-
deltagere/find-din-fodboldskole/

TILMELDINGSFRIST: 14. juni

KONTAKT: Stefan Mogensen  
stefan.mogensen@stala.dk
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Fodboldskole 
Vejby

Fodboldskole 
Helsinge

PERIODE: 12. juli – 16. juli

STED: idrætsbaner Vejby,  
Sportsvej 4, 3210 Vejby

TID: kl. 9 - 15

PRIS: kr 989,-  

MÅLGRUPPE: årgang 06 - 14

TILMELDING:  
https://fodboldskole.dbu.dk/for-
deltagere/find-din-fodboldskole/

TILMELDINGSFRIST: 28. juni

KONTAKT: Allan Thoft Jensen 
alje@dbu.dk

PERIODE: 26. juli – 30 juli

STED: Helsingehallerne.  
Idrætsvej 21, 3200 Helsinge

TID: kl. 9 - 15

PRIS: kr. 989,- 

MÅLGRUPPE: årgang 06 - 14

TILMELDING: https://fodboldskole.
dbu.dk/for-deltagere/find-din-
fodboldskole/

TILMELDINGSFRIST: 12. juli

KONTAKT: Magnus Oliver Pedersen 
Klubsekretariat@HelsingeFodbold.dk
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Dagridelejr 
camp

Ridelejr/ ride camp
Drømmer du om at bruge en del af din sommerferie med en dejlig pony og sammen 
med nye og gamle venner, så er muligheden hos os. Vi rider to gange dagligt og 
fokuserer på de gode oplevelser, med leg og indlæring for de mindste og mere målrettet 
træning for de mere rutinerede.

Alle får egen pony/ hest

Der er fælles frokost kl. 12 og en fælles aktivitet (strigle konkurrence, gæt en strigle, 
hvad hedder hesten, ponygames, TREC, mm)

Husk: Har du selv ridehjelm, Sikkerhedsvest og strigler kan dette medbringes  
(husk navn på alt), ellers kan du låne. Ekstra tøj / skiftetøj og sko er en god ide og er  
du meget ny i hesteverdenen skal du også medbringe en hjælper til at trække hesten.
Alle dage fra 8.00-16.00
Alle er velkomne.
 
Uge 26 & 27 er 6 dage med overnatning mellem fredag og lørdag (overnatning,  
hvis corona tillader det) Uge 28 er mandag til onsdag

PERIODE: uge 26 og 27. mandag til 
lørdag. Uge 28 mandag til onsdag.

STED: Græsted og Omegns 
Rideklub, Bakkebjergvej 37, 3230 
Græsted

TID: Alle dage 8 – 16.

MÅLGRUPPE: alle børn og unge

PRIS:  
Uge 26 og 27 - kr. 2.600 
Uge 28 (3 dage) - kr. 1.500

TILMELDING: rscc.klub-modul.dk

TILMELDINGSFRIST: 20 juni.

KONTAKT:  
Christine Skovgaard Sørensen 
css@rscc.dk, tlf.: 2364 9523
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Gymnastik Camp 2021
GymHelsinge

Er du 6 år eller ældre? 
Har du lyst til 3 dage med masser af gymnastik og nye venner?

Så har du mulighed for at bruge noget af din ferie på Gymnastik 
Camp i GymHelsinge. 
• Vi skal lave dejlig meget gymnastik.
• Vi skal have Åben Hal, vandkamp, glidebaner, 

samt en masse andre aktiviteter
• I skal træne sammen med jeres venner og 

helt sikkert også lære nye at kende.
 
Det kommer til at blive en super god Camp
Der vil være niveaudeling, så alle kommer til at få en  
fremragende camp, med masser af aktivitet og udfordringer. 
Tilmeldingen er åben og sker via GymHelsinges hjemmeside: 
www.gymhelsinge.dk under event. Yderligere info findes på vores 
Facebook-side: www.facebook.com/campnorddk 

PERIODE: 30.6 - 2.7 

STED: Helsinge Hallerne – hal 5 
Idrætsvej 21, 3200 Helsinge 

TID: kl. 8.00 – 16.00 PRIS: 695 kr. inkl. 
frokost og eftermiddagsforfriskning 
+ camp-merchandise 

TILMELDING: www.gymhelsinge.dk 

TILMELDINGSFRIST: 3. juni 2021

CAMP ANSVARLIG: Kim Fischer

KONTAKT: gymhelsinge@gmail.com

Åbent hver dag 
året rundt

MERE END 500 ÅRS 
DANMARKSHISTORIE

Det Nationalhistoriske Museum fortæller gennem 
historiemalerier, interiører, kunst og portrætter 

Danmarks historie – også i børnehøjde.
Se aktuelle særudstillinger, undervisningsforløb 

og ferieaktiviteter for børn på dnm.dk.
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Veterantog I Gribskov 
og langs Nordkysten – for hele familien

VETERANTOGSTURE OG FRITIDSAKTIVITET 
FOR HELE FAMILIEN
Veterantoget kører sommertog for hele familien lørdage og søndage  
i perioden 27/6 til 22. august.

Går du med en lille lokomotivfører eller togfører i maven, og har du 
lyst til at være med i en spændende fritidsaktivitet med Veterantoget, 
så kom ned og besøg os på Græsted Station. Vi er der hver torsdag 
(aften) og om lørdagen.  

Se mere på www.veterantoget.dk hvor sommertogenes køreplaner 
er annonceret og hvor man kan læse mere om Veterantoget som 
fritidsaktivitet.

Periode: Hele sommerferien og  
indtil 22. aug.

Sted:  
GRÆSTED 
GILLELEJE 
DRONINGMØLLE 
HORNBÆK 
HELSINGØR (GRØNNEHAVE) 
HILLERØD 
TISVILDELEJE

Tid og pris: www.veterantoget.dk

Tilmelding: ingen

Kontakt: Jørn Larsen 
j.larsen@veterantoget.dk
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Gribskov Basketball Camp

Gribskov streetball og Gribskov basketball afholder 
basketball Camp igen i år. 

Der vil være 5 dage med masser af basketball.  
Der vil være noget for alle, uanset niveau.  
Træning i de fundamentale basketball bevægelser, 
konkurrencer, kamp og lege. 

Målgruppen er folkeskole børn og unge. 

PERIODE: 28. juni til 2. juli

STED: Helsingehallerne hal 1

TID: Kl. 10 til 14

PRIS: Kr. 200,-

TILMELDING:  
gribskov.nemtilmeld.dk/763/

TILMELDINGSFRIST:  
1. juli

KONTAKT: Kenneth Hasselby 
hasselby1980@gmail.com
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Sommerdans 
Danse Camp

Sommer Danse Camp for alle
 
Selv om du ikke har danset før, eller er meget øvet, kan du 
komme og være med til en af vores danseuger hvor alle kan 
være med. 

Vi danser en masse slags danse: hip hop, disco, jumpstyle, 
showdance, moderne, akrobatik, house, break og Tik Tok, 
som vil blive super sjovt at lære, og vi vil få en masse motion.
 
I uge 27 kommer Katja, Marina, Mille, Terese, Freja og 
underviser. I uge 31 kommer Katja, Marina, Terese, Malou og 
underviser.

Periode: Uge 27 d. 5 juli til d. 9 juli 
Uge 31 d. 2 august til d. 6 august 

Sted: Blistrup Medborgerhus  
Helsingevej 64 F, 3230 Græsted

Tid: 8:00 – 16:00

Pris: 1250kr. Frokost kan tilkøbes  
for 300 for alle 5 dage.

Tilmelding:  
jacquelines_danseskole@hotmail.com  
eller på tlf.: 21492663

Tilmeldingsfrist: Til uge 27. senest den 21. juni 
Til uge 31. senest den 21. juli

Kontakt: Jacqueline Godske, tlf.: 2149 2663 
jacquelines_danseskole@hotmail.com

PERIODE: Alle dage  
i skolernes sommerferie

STED: Esrum Kloster &  
Møllegård Klostergade 12, Esrum  

TID: kl. 10.00 - 16.00

PRIS: Børn: 60 kr. Voksne: 85 kr.

TILMELDING: Billetter kan købes i 
døren eller på www.esrum.dk

TILMELDINGSFRIST: Ingen 
tilmeldingsfrist

KONTAKT: Kloster@esrum.dk,  
tlf. 48 36 04 00 

Esrum Kloster & Møllegård 
Sommeraktiviteter for hele familien 
 
Sommerferien på Esrum Kloster er fuld af sjove, underfundige og lærerige 
oplevelser, som kan pirre nysgerrigheden hos børn og voksne. 

Kom og vær med. Få styr på grej og gear, inden du skal på fodrejse gennem 
Europa som pilgrim.Lær at læse middelalderens mystiske kort, og hør 
hvordan du kan navigere efter stjernerne om natten. Find ud af hvordan 
pilgrimmene brugte deres pilgrimsstave til forsvar mod røvere og vilde dyr. 
Lær at lave salve og plaster til din nødkasse. Måske vil det også være godt 
med en amulet eller en trolddomsurt, der kan beskytte dig. Hvad bruger du 
til at tænde bålet om aftenen og hvilken rejsemad skal du pakke? Og hvad 
skal pauserne på rejsen bruges på? Lidt leg og underholdning bliver der 
brug for, så hvad kan du tage med? 
 
I uge 31 kommer Katja, Marina, Terese, Malou og underviser ÅBEN FOR  ÅBEN FOR  TURISTERTURISTER
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Swim-Camp

SwimCamp er en uge fyldt med masser af svømning, leg, hygge, og 
samvær for børn i alderen 6-12 år. Det er muligt at deltage både som 
begynder-, let øvede-, øvede- og talentsvømmer.
Svømmeklubbens trænere står for alle aktiviteter.
 
Der er plads til 30 børn i hver uge.
Prisen er inkl. en svømmetaske, t-shirt, førstehjælp/livredning for børn 
samt frugt/saft hver dag.
 
Viser det sig, at vi må aflyse på grund af corona restriktioner vil der 
selvfølgelig være fuld refusion til alle tilmeldte.

Aktiviteterne i vand vil være vandtilvænning, svømmeundervisning/teknik, 
boldlege, og spring. Der undervises 2-2½ time om dagen i svømmehallen. 
Herudover tilbyder vi et førstehjælp/livredning for børn og sjove lege 
undervejs.
 
Når du har tilmeldt dig, så hold øje med vores hjemmeside:  
www.helsinge-swim.dk for flere informationer i menuen ”SwimCamp”.  
Her vil vi informere om campén, når vi nærmer os datoen.

PERIODE: 12. juli – 16. juli

Sted: Mødested: Store Sal, 
Kulturhuset, Helsinge. Svømmehal: 
Gribskov Svømmehal, Helsinge

Tid: Man-Fre kl. 08.00-15.00

Alder: 6-12 år.

Pris: 1.350 kr.

Tilmelding: https://www.
helsinge-swim.dk/cms/
ProfileEventEnrollment.
aspx?EventID=228

Tilmeldingsfrist: 1. juli.

Kontakt: kontor@helsinge-swim.dk
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Street Camp

L.O.W Academy skateundervisning tager udgangspunkt i teoretiske 
undervisningsforløb, som er udarbejdet af professionelle skatere. 
Undervisningen er inddelt i de tre niveauer: begynder, øvet og ekspert, 
så vi kan skabe sjov og udfordrende undervisning for alle deltagere.
På denne 4 dages sommeraktivitet vil vi forme en skatecamp af 3 
timer pr. dag i Remisen Skatepark, hvor der vil være mulighed for at 
lære en masse og udfordre sig selv på hjul. 

Vi går meget op i at lære dig mest muligt til undervisningen, så vi 
håber, du er klar på at blive udfordret til nye tricks og teknikker.
Alt efter om du er begynder eller meget øvet inden for skating, vil vi 
have undervisning for dig, hvor vi tager højde for dine evner. I løbet 
af undervisningen kommer vi til at bryde dine grænser, men vi står 
altid klar med en hjælpende hånd, så du kan gøre det med den størst 
mulige sikkerhed. 

I løbet af den tid, vi har sammen, vil vi både have plads til 
opvarmning, øvelser, pauser og en række konkurrencer på forskellige 
niveauer. Du behøver altså ikke være en mesterskater for at være 
med. 

Husk at medbringe en madpakke og en drikkedunk på dagen. For 
da det kræver en del energi at skate, er det vigtigt, at du kan få fyldt 
depoterne op, så du kan holde til hele dagen. Har du ikke allerede dit 
eget udstyr, kan du låne af os på dagen. 

De bedste hilsner
Jacob Juul
Sportsdirektør i L.O.W Academy

PERIODE: 12. til 15. juli

STED: Ved Remisen, Gilleleje 
Stationsvej 10A, 3250 Gilleleje

TID: Alle dage kl. 10.00 til 13.00

PRIS: Alle 4 dage 600 kr.  
pr. dag 175 kr.

MÅLGRUPPE: fra 3. klasse og op

TILMELDING: https://gribskov.
nemtilmeld.dk/756/

TILMELDINGSFRIST: 28.06.2020

KONTAKT: fcala@gribskov.dk
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PERIODE: Uge 28 til og med uge 31. 
mandag til fredag.

STED: Østmolen, Gilleleje Havn

TID: Mellem 09.00 – 12.00

PRIS: 100 kr. pr. uge

MÅLGRUPPE: 6 – 15 år

TILMELDING: www.helsinge-swim.dk 
under menupunktet EVENT eller 
på Østmolen

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

KONTAKT: kontor@helsinge-swim.dk

Sommersvømning 
på Østmolen i Gilleleje

Hele sommeren fra uge 28 til 31 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 max 10  
på hvert. Varigheden er en halv time pr. dag fra mandag til fredag.

Vi ønsker 
jer en dejlig 
(ren) sommer.

www.forenede-service.dk

Vi har været med til at holde Gribskov Kommune ren i 47 år.

HELSINGE  HELSINGE  
ISENKRAMISENKRAM
Frederiksborgvej 30Frederiksborgvej 30

3200 Helsinge3200 Helsinge
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Ridelejr

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.

PERIODE: 20.-22. juli og 27.-29. 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
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Cirkus Kanutski 
Ungdomsskolen

Kom og vær med når Danmarks største 
og ældste børnecirkus slår dørene op!

Alle kan være med i Cirkus Kanutski og vi tilbyder mange 
forskellige ting, du kan lave. Du kan selvfølgelig melde 
dig som artist og være med i manegen, men der er også 
noget for dig som ikke vil være i rampelyset. I Kanutski 
kan man nemlig også være kioskpersonale, cirkustjener, 
billetpersonale, tekniker, rekvisitør, kok og meget MEGET 
mere! Det er trods alt det største børnecirkus i Danmark. Så 
vil du bruge de sidste 10 dage af sommerferien sammen 
med en masse andre børn og unge og være en del af 
Danmarks sjoveste børnecirkus, så tilmeld dig allerede nu!

PERIODE: 29. juli – 8. august

STED og TID: Se Ungdomsskolens 
hjemmeside.

PRIS: Gratis

MÅLGRUPPE: Fra 6. klasse

TILMELDING:  
gribskov-ungdomsskole.dk

TILMELDINGSFRIST: 28. juni

KONTAKT: spkmo@gribskov.dk
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Billedskole 

Drømmeslotte
Kulturskolen Gribskov byder velkommen til sommerbilledskole. 
Med udgangspunkt i Munkerupshus’ udstilling om Bjørn Nørgaards 
arkitektur, og hvordan arkitekturen kan påvirke samfundet og 
måden vi bor og lever på, skal vi tegne, bygge modeller af huse og 
drømmeslotte.

- Hvordan ser dit drømmeslot ud, hvad vil du lave i dit drømmeslot, og 
hvad betyder dit drømmeslot for dig og dem omkring dig?

Kom, vær med, drøm, tegn eller byg dit eget drømmeslot - 29.-30. 
samt 31. juni på Munkeruphus, hver dag fra 12.00 -16.00. Det er 
ganske gratis, og Billedskolen Gribskov sørger for materialer og 
dygtige undervisere.

Undervisere: Birgitte Søvsø og Jeanne Vilhelmsen.

PERIODE: Fra tirsdag den 27. juli – 
lørdag den 31. juli

STED: Munkeruphus. Munkerup 
Strandvej 78, 3120 Dronningmølle

TID: kl. 12.00 – 16.00

PRIS: Gratis

MÅLGRUPPE: 7 – 16 år  
OBS max 20 deltager.

TILMELDING: Ingen se her  
www.kulturskolen-gribskov.dk

KONTAKT: Laila Bertelsen,  
tlf.: 7249 6598 
laber@gribskov.dk

www.progressive.dk    info@progressive.dk    3525 5070

IT DRIFT FOR 
GRIBSKOV KOMMUNE

Gilleleje Fjernvarme
Grøn varme til forbrugerne

Fiskerengen 2 · 3250 Gilleleje
info@gillelejefjernvarme.dk · Telefon: 4830 0761 · Vagt tlf.: 4830 3661

www.gillelejefjernvarme.dk
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Fægtning

“PRØV NOGET NYT – VERDENS SJOVESTE SPORT”

Fægtning er en meget teknisk sportsgren som kræver stor disciplin,
beslutsomhed, taktik, smidighed, koncentration og hurtighed. 
Færdigheder, som er rigtig gode at lære. Fremfor alt - rigtig god 
motion, hvor alle kan være med. Der vil være både gruppe og 
individuel undervisning samt konkurrence fægtning. Holdene 
oprettes kun ved minimum 6 deltagere, max 12, men hvis flere 
melder sig kan kurset evt gentages

Se vores hjemmeside www.gillelejefaegteklub.dk

Niels Gregers Berdiin
Formand Gilleleje Fægteklub

PERIODE: 3.-5. august Helsinge

STED: Helsingehallen Idrætsvej 21, 
Bueskydningslokalerne

TID: kl. 10.00 – 13.00

PRIS: 100,- kr. alle 3 dage

MÅLGRUPPE: 10 – 16 år

TILMELDING: Formand Niels Gregers 
Berdiin, tlf.: 3023 1262 eller 
formand@gillelejefaegteklub.dk

TILMELDINGSFRIST: 29. juli Helsinge

KONTAKT: Niels Gregers Berdiin,  
tlf.: 30 23 12 62 eller  
formand@gillelejefaegteklub.dk

P. Fuglsang Byg pfuglsangbyg.dk

Tømrer, udskiftning af vinduer, nyt tag og tilbygning  
nær Hillerød og Farum på Sjælland

P. Fuglsang Byg er ejet af Patrick Fuglsang Larsen.  
Det er et mindre Tømrerfirma med faste samarbejdspartnere.  

Da vi er et mindre tømrerfirma har vi også kort fra ordre til handling.

P. Fuglsang Byg · Uglevang 52 · 3450 Lillerød, Danmark
Tlf.: (+45) 2147 9749 · Patrick.larsen92@hotmail.com
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Uge 22: onsdag kl. 15-18 
Uge 23: onsdag kl. 15-18
Uge 23: lørdag kl. 10-13
Uge 24: onsdag kl. 15-18
Uge 25: onsdag kl. 15-18

SURF OG SKATE 
sommerferieaktiviteter
Skateskole på Remisen:
Medbring dit eget skateboard, hjelm (og pads),  
kom og skate med andre unge og få tips, tricks  
og undervisning af instruktører Alex og crew.

Tilmelding nødvendig, på Ungdomsskolens hjemmeside:  
gribskov-ungdomsskole.dk  

senest 5 dage inden aktiviteten. Pris: Gratis

Deltagere 8-16 år; min. 6 deltagere, max. 15 deltagere

DHF Håndboldskole
Team Helsinge Håndbold

Skal dit barn have årets håndboldoplevelse? Team Helsinge 
Håndbold afholder selfølgelig igen i år håndboldskole. I år uge 31 
(2/8-6/8) for årgang ‘08, ‘09, ‘10, ‘11 og ‘12. Skynd jer at få en plads 
på årets håndboldskole i Team Helsinge Håndbold og få en kæmpe 
håndboldoplevelse i hus!

PERIODE: 2. august til 6. august

STED: Helsinge Hallerne,  
Idrætsvej 21, 3200 Helsinge.

PRIS: Kr. 1.285,-

MÅLGRUPPE: Piger og drenge  
årgang 2008 – 2012.

TILMELDING: https://haandbold.
dk/boern-unge-og-motion/
haandboldskoler/tilmelding- 
til-dhf-haandboldskoler/

 TILMELDINGSFRIST: 1. juli 2021

KONTAKT: Tlf.: 5117 1565
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Liverollespil  
for begyndere

Er du interesseret i liverollespil – så er det her, du skal være med. 
”Eventyrridderne” er en rollespilsgruppe, som laver rollespil for børn.  
Vi laver følgende program: Våben-workshop, Regler&Roller og rollespillet. 

VÅBEN-WORKSHOP: En dag lærer du at lave sikre og bløde sværd til rollespil.

Du lærer alle sikkerhedskravene og får 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 gennemgår via øvelser og skuespil alle spilleregler. 
Det er også i denne workshop, at du, på et skema, skal opbygge din egen rolle, 
vælge evner og finde på dit navn og din baggrunds-historie til rollen.

LIVEROLLESPIL: Den sidste dag laver vi rigtigt liverollespil. Her skal du spille 
den rolle, du selv har skabt, og bruge alle spillereglerne. Det er ikke kun kamp! 
Du skal have kostume på, (vi har kostumer med til alle) og du skal sminkes. 
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?

PERIODE: Fra 2.-4. juli  
Mandag til onsdag

STED: Høbjerghytten. 
Ved Skoven 8, Helsinge

ANDET: Alle deltagere får en  
gratisregelbog og en fribillet til 
”Det Nye Rige”, Eventyrriddernes 
månedlige rollespil.

TID: kl. 10.00 – 15.00

PRIS: 450 kr.

MÅLGRUPPE: 7 – 16 år  
OBS max 40 deltager.

TILMELDING:  
gribskov.nemtilmeld.dk/755/

TILMELDINGSFRIST: 19. juli

KONTAKT: Daniel Benjamin Clausen 
Tlf.: 2323 4964 
daniel@eventyrridderne.dk

Lørdag d. 5/6
Søndag d. 13/6 
Lørdag d. 19/6 
Lørdag d. 26/6 
BEGYNDERE: kl. 9-11; dem som ikke har prøvet det 
før. ØVEDE: kl. 11-13; dem som ikke er bange for at 
svømme ud i bølger, og som har prøvet det før.

SUP/SURF
aktiviteter ved Østmolen
Undervisning i surf og SUP, træning, leg og vandtilvænning,  
tid i vandet og på stranden sammen med andre unge, og  
sammen med to superseje instruktører. Du kan låne SUP’s,  
”soft top” surfboards, våddragter og svømmeveste, men er  
meget velkommen til at medbringe eget udstyr.

Tilmelding nødvendig på Ungdomsskolens: gribskov-
ungdomsskole.dk  senest 5 dage inden aktiviteten. Pris: Gratis

Deltagere 10-17 år, min. 5 deltagere, max. 10 deltagere.
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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

mailto:fcala%40gribskov.dk?subject=Tilmelding

