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Tema cykelture med Klimagruppen i Gribskov Kommune 2022 
 

Dato Tid Sted Mål Tema Tur 

leder 

Turlæn

gde 

NB 

1.maj 12.00 Dronningmøl

lehuset 

Strandvejen 

gennem 

Dronningmøl

le 

Trafiksikkerhed Jan-

Helge 

1 km Trafik 

demonstrati

on 

9.maj 15.35 Helsinge 

Station 

Rådhuset og 

Skærød 

Genbrugsstati

on 

Affalds 

sortering 

Jens 

Erik 

6 km  

29. 

maj 

9.45 P-plads 

Teglgårdsøen 

i Hillerød  

Svanholm Permakultur Kirsten  DN 

arrangement 

med bus 

100 kr. 

19. 

juni 

10.00 Helsinge 

Station 

Garbolund Økologi i 

lokalsamfundet 
Jens 

Erik 

12/18  

6. aug 12.00 Helsinge 

Station 

Hjerteskoven 

i Ørby 

Økologi og 

kunst og 

solceller 

Jan-

Helge 

10 km  

27. 

aug 

10.00 Græsted 

Station 

Brunbjerg 

gaard 

Økologisk kød 

og Søborg Sø 
Jens 

Erik 

13 km  

17. 

Sept 

10.00 Helsinge 

Station 

Troldebakker

ne 

Økologisk 

byggeri og 

bofællesskaber 

Kirsten   

Tilmelding til turene er obligatorisk og gerne senest 3 dage før afgang til turlederen.  
 

 
For nærmere oplysninger kontakt Jens Erik Larsen på cykelje@gmail.com  
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Søndag 1. maj kl. 12 Trafikdemonstration på Strandvejen i Dronningmølle 

Vi mødes ved Dronningmølle Huset på pladsen foran huset, hvor Jens Rane Holck fra Gribskov 

Kommune holder en kort tale. Herefter cykler vi ad Strandvejen fra byskilt mod øst til rundkørslen 

ved Bonderupvejen i vest.  

Baggrunden for demonstrationen er, at der ikke findes cykelsti gennem Dronningmølle, og bilerne 

kører alt for stærkt. Så længe der ikke er etableret cykelsti vil vi som minimum have nedsat 

hastigheden til 40 km/t. Til sammenligning er der i Nødebo blevet etableret cykelsti, bump og 

lysregulering ved Netto krydset.  
 

Turleder: Jan-Helge Larsen, jhl@dadlnet.dk  Mobil: 2030 0284. 
 

9. maj kl. 15.35 Affaldssortering 
Vi mødes med Marcus Rønsholt på rådhuset i Helsinge 15.40 for at høre hvor langt Gribskov 
Kommune er med implementering af folketingets beslutning om, at der skal sorteres i 10 typer 
affald i alle landets kommuner. Dernæst cykler vi til Skærød genbrugsplads, hvor vi får en kort 
rundvisning af Preben Jensen og mulighed for at stille spørgsmål om, hvordan vi skal sortere 
vores affald, og hvad der derefter videre sker med det. Deltagerne opfordres til at fylde noget 
affald i cykeltaskerne og tage med derud – evt. noget som man selv er usikker på hvilken 
container, det skal hældes i. 
 

Turbeskrivelse 
Der cykles fra Helsinge Station til Rådhuset og derfra til Bymosevej og ud af L701 i retning 
Ramløse til Skærød Genbrugsplads. Hjemvejen kan følge samme vej. 
Turleder: Jens Erik Larsen cykelje@gmail.com  tlf. 21 25 39 85. 

 

Søndag d. 29. maj bustur til permakulturlandbrugene ved Svanholm 

Vi formidler mulighed for at tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforening i Hillerøds bustur 

søndag d. 29. maj til permakulturlandbrugene ved Svanholm. 
 

Kl. 9.45: Bustransport fra P-pladsen ved Teglgårdssøen i Hillerød.  

Kl. 11.00: Ankomst til Svanholm og rundvisning hos Permakultur Landbruget i ca. 1 ½ time.  

Derefter er der mulighed for at spise medbragt mad eller købe en let anretning i Svanholms café, 

hvor der også sælges kaffe og kage. I gårdbutikken sælges økologiske grøntsager og andre varer.  

Kl. 15.00: Bussen returnerer til Hillerød (Ankomst ca. kl. 15.45).  

Alle er velkomne. Pris 100 kr. Der er tilmelding. 
 

Tilmelding 
Indbetal 100 kr. til Michael Liesk på Mobil Pay 28895923 senest den 5.maj. 
 

mailto:jhl@dadlnet.dk
mailto:cykelje@gmail.com
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Søndag 19. juni kl. 10.00 Garbolund, Annisse lokalfællesskab og kampen for stierne 
Der er opstået et utroligt lokalt mødested på Garbolund i Annisse. Jette Haugaard etablerede 

vinmarker på de sydvendte skråninger og har senest sammen med Rigmor og Bertel udvidet 

aktiviteterne med café, marked, sommerfuglesti mm. Der dyrkes druer økologisk og produceres 

naturvin. Man kan ovenikøbet få lov at hjælpe med at plukke druerne i efteråret. 

Vi går en tur op i vinmarken, hvor Jette fortæller historien om stedet og visionerne. Bagefter vil 

Niels Andersen fra Bakkelandet tage os med ned til stien langs Arresø og fortælle om kampen for at 

opretholde denne forbindelse og om planerne for stiens fortsættelse mod Ramløse. 

Til sidst kommer vi tilbage til Garbolund og her kan man spise frokost – enten medbragt mad, som 

kan nydes oppe i bakkerne eller man kan bestille en frokostpakke til 95 kr. og spise i cafeen. 

Frokostpakken skal bestilles ved tilmelding til turen. 
 

Turbeskrivelse 

Vi starter i bagenden af Helsinge Station ved bommen til Engerødvej og følger L701 hele vejen til 

destinationen og samme vej retur. Inden da cykler ned gennem Annisses smalle gyder og ud på 

Hovgaards Eng for at se på vandrestien, hvorefter vi cykler op til Præstevej og retur til Annisse. 
 

 
 

6. august kl. 12: Solceller og dyrkning. Solcelle andelsselskab i Gribskov 

Besøg hos Gert Lassen fra Klimapartiet, som arbejder med økologi og solceller på Maglebjergvej 22, 

Ørby, tlf. 27292728. 

På Maglebo Naturvingård har Gert søgt om at opstille et ”Agrivoltics” anlæg, dvs. et anlæg hvor 

man dyrker mellem/under solceller så man får et større udbytte, fordi solcellerne mindsker udtørring. 
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Gert står også for forhandling af SmartFlower en solcelle udformet som en blomst, der drejer sig 

efter solen. Og Gert har mange andre planer, kom og mød ham! 
 

Turbeskrivelse 

Cykling fra Helsinge Station. Vi følger R32 til Ørby. Her drejes tv. før det gamle mejeri ad 

Maglebjergvej, og snart efter igen tv. til nr. 22. Efter besøget kunne vi tage en anden vej tilbage, ved 

at fortsætte på Maglebjergvej til forsigtig krydsning af Kildevejen og videre tv. ad Ågerupvej. Efter 

Ågerup tv. ad Fasanvej og Sætervej frem til rundkørslen på Helsingørvej og videre til Vestergade og 

retur til Helsinge Station. 
 

Turleder Jan-Helge Larsen, jhl@dadlnet.dk  Mobil: 2030 0284 
 
27. august kl. 10.00 Økologisk kød og Søborg Sø 

Vi besøger Brunbjerggaard Dragstrupvej 56 3250 Gilleleje, øst for Søborg, som producerer 

økologiske kød til bl.a. Superbrugsen i Gilleleje. Kaare Larsen (tlf 26309759) på gården fortæller om 

produktionen og viser rundt. Desuden tager vi en snak om Søborg Sø projektet og dets perspektiver.   
 

Turbeskrivelse 

Vi cykler fra Græsted Station på L703 forbi det forhenværende mosteri og ud på grusvej i kanten af 

Søborg Sø og videre til Søborg. På vejen tilbage kan vi stoppe ved Kongehaven og se over mod 

Søborg Slotsruin. 
 

Turleder: Jens Erik Larsen cykelje@gmail.com  tlf. 21 25 39 85. 
 

  
Feilbergstenen om Søborg Sø.            Udsigt til Troldebakkerne. 
 

Lørdag den 17. september 2022 -Byudvikling i klima- og miljøperspektiv. 

Der kan være langt fra store visioner til hvordan de udmøntes, når virkeligheden melder sig.  

Byudviklingsprojektet Troldebakkerne nord for Helsinge er i fuld gang med at blive realiseret.  

På denne tur vil vi se på hvordan vinderprojektet tegnede fremtiden, hvad rammeplanen medtog, 

samt hvad lokalplanerne for de enkelte klynger endte med at medtage af den store vision.   
 

Klimagruppen i Gribskov bidrog helt tilbage i 2016 med bemærkninger til kommunens 

bæredygtighedsstrategi, herunder med forslag til, hvad bæredygtig byudvikling i Helsinge Nord 

(senere Troldebakkerne) skulle indeholde, og i 2018 bidrog vi med et detaljeret høringssvar til 

forslaget til kommuneplantillæg samt rammeplan for Troldebakkerne.  
 

Vi cykler fra Helsinge station kl. 10.00til Kulturhuset på Skolegade og hører om hovedlinjerne i 

vinderprojektet, rammeplanen og et par af lokalplanerne. Hvis det lykkes at finde plancherne fra 

vinderprojektet i 2016, ser vi også på dem. 
 

Derefter cykler vi ad stisystemet til Troldebakkerne, hvor vi besøger Bærebos byggeprojekt tættest 

mod Laugø.  

mailto:jhl@dadlnet.dk
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 5 

 

Byggeriet i flere af områdets klynger er sat i gang i skrivende stund. Bovierans seniorbofællesskab 

(55 andelsboliger) er længst fremme og måske færdigt i september, men det må vi nøjes med at se 

ude fra. Hvis tiden tillader det, udforsker vi områdets infrastruktur på cykelstierne og passerer andre 

af byggepladserne, inden vi cykler til Bærebo. 
 

Byggeriet af Bærebos bofællesskab er igangsat, og der holdes informationsmøder for kommende 

beboere hen over sommeren. Hvor langt byggeriet er, når vi når 17. september, ved vi ikke. Vi har 

aftalt, at Bærebo kan invitere kommende beboere med på vores tur. 

Vi har en aftale med byggeriets arkitekt, Andreas Hammershøj om at mødes på byggepladsen 

kl.12.00. Der vil han bl.a. fortælle om, hvordan man har indtænkt bæredygtighed og klimahensyn i 

byggeriet både med hensyn til materialevalg, design og socialt fællesskab samt indpasningen i den 

overordnede planlægning og i lokalmiljøet.   
 

Bærebo opfører 48 lejeboliger i et modulsystem af varierende størrelse, også som deleboliger til 

unge. Boligerne placeres i en cirkel omkring et stort fælleshus.   
 

Efter Bærebo (bebyggelsens adresse bliver Birketrolden), udforsker vi eventuelt områdets 

infrastruktur på cykelstierne og passerer andre af byggepladserne. 

Inden vi cykler tilbage til Helsinge, besøger vi Lokalbanens nye trinbræt ”Troldebakkerne” på 

Hillerød-Tisvildelinjen og taler om vej- og stistruktur i et klima- og miljøperspektiv.  
 

Turbeskrivelse: 

Vi cykler fra Helsinge station til Kulturhuset og ser på plancherne fra vinderprojektet hvis de kan 

fremskaffes samt hører kort om rammeplanen og et par af lokalplanerne. Derfra cykler vi ad 

stisystemet til Troldebakkerne.  
 

Inden vi cykler tilbage til Helsinge, ser vi på det nye trinbræt ”Troldebakkerne” og ser på vej- og 

stistrukturen i området i et klima- og miljøperspektiv. 
 

Turleder: Kirsten Gamst-Nielsen kirsten.gamst@hotmail.com telefon 21436362. 
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