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FÆLLESSKABSSTAFETTEN 
Gribskov 19. - 24. september 2020 

 

Fællesskabsstafetten kommer forbi dig… 
I Gribskov Kommune har vi et hav af fantastiske Fællesskaber.  
I september binder vi dem sammen i en Fællesskabsstafet som kommer rundt i hele kommunen.  
Vi starter den 19. september i Græsted og slutter den 24. september i Helsinge. 
Vi håber, du har tid og lyst til at give deltagerne lidt opbakning eller selv at deltage i dele af stafetten. 
 
Du kan følge stafettens vej på facebook@Fællesskabsstafet.Gribskov eller på www.aktivgribskov.dk/nyheder 

PROGRAM FOR GRÆSTED 

 LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 

Lørdag den 19. september 

Kl. 10.00 VELKOMMEN i skolegården på Gribskolen i Græsted 

   Mikkel Bjerrum, direktør i Nordea Hillerød, overrækker kr. 20.000,- til  
  Fællesskabsstafetten fra Nordeafonden. 

  Birgit Roswall, formand for udvalget Ældre, Social og Sundhed, uddeler  
  årets Frivilligpris og Seniorpris. 

   Stafetten starter, og depechen overdrages til  Zumbaholdet. 

Kl. 10. 30 Zumba v. Gymnastikforeningen G73 i skolegården. Stafetten danses til  
  Frivilligcenter Græsted.  

Kl. 10.45 Frivilligcenter Græsteds sundhedscafé går stafetten til Gribskovhallen og  
  overleverer depechen til Minitonerne.  

Kl. 11.00 ”Minitonerne” (de yngste i Græsted Badminton– og Tennisklub) beundres , 
  og ved hallens p-plads gives stafetten videre.  

Kl. 11.15 Frivilligcenter Græsteds Hobbystue og bisiddere går stafetten fra hallen   
  til KFUM-spejderne, Skovsmindeparken 7, i Græsted. 

Kl. 11.30 KFUM-spejderne byder til bål og svævebane, og afleverer depechen til  
  ”Gribskov går sammen” ved lægehuset, Skovsmindeparken 1. 

Kl. 11.50 ”Gribskov går sammen” går  fra lægehuset til Mosteriet, Holtvej 67. 

Kl. 12.10 Depechen ankommer til Mosteriet, som byder på kaffe og sødt. 

Kl. 12.30 På Græsted Station afleveres depechen til Nordsjællands Veterantog, som 
   fortæller om veterantog. Afgang med veterantog til Græsted Syd 12:50.   

  Her overdrages stafetten til Palles Venner,  som kører til Mosteriet. Toget  
  fortsætter til Mårum & retur. 

Kl. 13.00 Palles Venner gir depechen til Naturskolen og  Esrum-Tisvildevejen, som  
  går mod Søborg over Søborg Sø. Overdragelse ca. kl. 13:30.  
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PROGRAM FOR SØBORG 

 LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 

 

Lørdag den 19. september fortsat... 

 

Kl. 13.30  Depechen modtages ved Søborg Præstegård. Herfra transporteres 
   den Søborg rundt af Søborg Bylaug.  
 
Kl. 14.00  Søborg SG&I giver depechen en flyvetur på forhindringsbane   
   og i trampolin. Det foregår ved boldbanen ved Søborg  
   Forsamlingshus.  
  
Kl. 14:30  Gymnaster fra Søborg SG&I løber depechen til Søborggård Ride- 
   klub 
 
Kl. 14:45    Depechen rides rundt som en del af Søborggård Rideklubs  
   terræn-springstævne 
 
Kl. 15:15    Depechen rides over Søborg Sø af Søborggård Rideklub 
 
Kl. 16:00  Ved vejene: Saltrup Mark/Søborg sø/Kolbevej og overdrager depe-
   chen til Esrum-Esbønderup. 
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 LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 

Lørdag den 19. september fortsat... 

Kl. 16:00 Esrum-Esbønderup området får overdraget depechen på Søborg Sø, 
ved vejene: Saltrup Mark/Søborg sø/Kolbevej. Stafetten sættes i gang 
med jagthornsmusik og rides af islandske heste til Esbønderup Gade-
kær-/kirkeplads. 

Kl. 16:45 Esrum Gymnastikforening modtager depechen og laver herefter en 
yoga-opvisning ved gadekæret. 

 Stafetten fortsætter til Tingbakkeskolen. Dette gøres af gymnaster via 
Østvej. 

Kl. 17:45 Esrum Ældreklub modtager depechen i skolegården. Her synges klub-
bens slagsang. 

Kl. 18:00 Middelalderklubben Kong Valdemars Venner får overrakt depechen, 
og med jagthornsmusik sætter de i gang på hesteryg mod Klostergår-
den, via Tingbakken og Esrum by. 

Kl. 18:45 I Klostergården modtager Esrum Amatør Teater depechen og kvitte-
rer med et lille teaterstykke fra middelalderen. 

Kl. 19:15 Esrum IF’s ungdomsspillere får depechen, og sætter i løb i retning 
mod deres ”hjemmebane”, nemlig klubhuset ved stadion. 

Kl. 19:30 Depechen ankommer til Esrum Stadion, og dagen afsluttes foran klub-
huset. 
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PROGRAM FOR DRONNINGMØLLE OG MUNKERUP  

 SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER 

Søndag den 20. september 
 

Kl. 10.00    Lokale løbere fra Esrum Borgerforening og Team Tvilling løber  
   med depechen fra klubhuset i Esrum til  Tegners Museum 
 
Kl. 11.00   Tegners Museum modtager depechen 
 
Kl. 11.30   Depechen overdrages til ”Flittige Fødder” som går den til  
   Dronningmøllehuset. 
 
Kl. 12.15   Depechen ankommer til Dronningmøllehuset 
 
Kl. 12.45   Depechen transporteres fra Dronningmøllehuset til Munkeruphus 
 
Kl. 13.15   Munkeruphus modtager depechen 

 
 
 
 
 
 
 

fortsættes 



5 

FÆLLESSKABSSTAFETTEN 
Gribskov 19. - 24. september 2020 

 

Fællesskabsstafetten kommer forbi dig… 
I Gribskov Kommune har vi et hav af fantastiske Fællesskaber.  
I september binder vi dem sammen i en Fællesskabsstafet som kommer rundt i hele kommunen.  
Vi starter den 19. september i Græsted og slutter den 24. september i Helsinge. 
Vi håber, du har tid og lyst til at give deltagerne lidt opbakning eller selv at deltage i dele af stafetten. 
 
Du kan følge stafettens vej på facebook@Fællesskabsstafet.Gribskov eller på www.aktivgribskov.dk/nyheder 

PROGRAM GILLELEJE 
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Søndag den 20 september  

fortsat... 

Kl. 13.45   Gågruppe fra ”Gribskov går sammen” modtager depechen og går 
   den til Nakkehoved Fyr. 

Kl. 14.15  Depechen overdrages til Fyrlauget på Nakkehoved Fyr, og der vil  
   være gratis adgang til fyret kl. 14.00-16.00.  

   Fyrlauget og gågruppen går depechen til Gilleleje og Omegns  
   Museumsforening. 

Kl. 15.15   Depechen overdrages til Gilleleje og Omegns Museumsforening. 
    Der er gratis adgang til udstillingerne fra kl. 14-16, og man 
kan få    en gratis årbog fra de seneste tre til fire år. 

Kl. 15.30   Gilleleje og Omegns Museumsforening går med depechen til  
   Kulturhavn Gilleleje. 

Kl. 15.45   Kulturhavn Gilleleje modtager depechen og giver den videre til   
   Gilleleje Byorkester. 

Kl. 15.50   Gilleleje Byorkester giver en lille koncert på Kulturbroen 

Kl. 16.10   Posthusets Musikcafé går syngende med depechen til Østmolen 

Kl. 16.30   Vinterbadeklubben overtager depechen og svømmer den til  

   Gilleleje Ro– og Kajakklub, der sejler den til ”Kunst i Fileten”. 

KL. 17.00   ”Kunst i Fileten” får overdraget depechen. 
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 MANDAG DEN 21. SEPTEMBER 

Mandag den 21. september 
 
Kl.  10.00 ”Cykling uden alder” overtager depechen og cykler i godt humør 
   til Blistrup.   
 
Kl.  11.00 Depechen ankommer til Blistrup Medborgerhus og overdrages til 
   Det syngende Herregymnastikhold. Her vil de folkelige, festlige  
   og fornøjelige motionsherrer fra Blistrup Gymnastikforening  
   synge en sang, inden de overdrager depechen til Blis Rideklub.  
 
Kl. 15.30 Blis Rideklub rider depechen mod Vejby. På vejen møder de  
   ”Den Rullende Kirke” , som overtager depechen. 
 
Kl.  16.00 ”Den Rullende Kirke” og Hemingway-klubben fra Vejby cykler  
   den til Vejby Fodboldstadion.   
 
Kl.  17.00 Depechen overdrages til fodboldpigerne fra U16-holdet og  
   deltager i fodboldtræningen, når de skrappe piger giver den gas på  
   banen.  
 
Kl.   19.00 Depechen deltager i Vejby Lokalråds generalforsamling i Vejby  
   Forsamlingshus, Stationsvej 14.     
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PROGRAM FOR TISVILDE  OG RAMLØSE 

 TIRSDAG DEN 22. SEPTEMBER 

Tirsdag den 22. september 

 

PROGRAM  

FOR TISVILDE FØLGER  

 
Kl. 16.00 Depechen går en del af ruten fra den traditionsrige  
   Tisvilde Påskemarch. Turen starter ved  Tisvilde Idrætshus.  
 
Kl. 17.00 Ramløse Gymnastik og Fitness modtager depechen på  
   P-pladsen/Bakkebrovej og cykler den til Kunstværkstederne 
   I RAMhuset 
 
Kl. 17.00  Kunstværkstederne Møllestien inviterer til åbent hus, og by - 
   der på kaffe, kage og hyggeligt samvær inden depechen læg- 
   ges til hvile for natten.  
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PROGRAM FOR RAMLØSE, ANISSE OG MÅRUM-KAGERUP 
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Kl.    Depechen afhentes i RAMhuset af Ramløse Skole, hvor den  
   deltager i skolens aktivitet, inden elever bringer den videre til  
   Ramløse Havn 
 
Kl.  11.00 Depechen overdrages til Arresø Kajakklub og afsejler fra Ramløse 
   Havn over Arresø til Annisse Strand. 
 
Kl.  12.00 Bjørnehøjskolen overtager stafetten på Annisse Strand, og går  
   med den til skolen, hvor den deltager i halløj og aktiviteter.  
 
Kl.  16.00 Annissespejderne overtager og transporterer i samlet  
   spejdertrop depechen fra Spejderhuset til Kagerup.  
 
Kl. 16.45 Depechen overdrages til Lokalrådet i Mårum-Kagerup  
 
Kl. 17.00 Depechen går i synligt optog fra Kagerup til Mårum ad Ny Mårum
   vej.  
 
Kl. 19.00 Depechen ankommer til Mårum Forsamlingshus, hvor optoget  
   afsluttes med øl og vand og hyggeligt samvær.  
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PROGRAM FOR HELSINGE 
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Torsdag den 24. september 
 
Kl. 10.00 Depechen modtages i Væksthuset, Kongensgavevej 160, hvor en 
    børnegruppe går med den til Gribskov Gymnasium.   
 
Kl. 10.30  Den Nordatlantiske Klasse på Gribskov Gymnasium tager imod,  
  og transporterer depechen videre igennem Helsinge.  
 
Kl. 11.00 Depechen ankommer til Gribskov Seniorcenter, Parkvænget 20,  
   som tilbyder alle interesserede en rundvisning i centret og  
   inviterer på kaffe, the og  hjemmebag i teltet i haven. Herfra  
   transporteres depechen af et  senior-gå-hold og et senior-  
   cykelhold til Ree Golf. 
 
Kl. 13.00 Depechen overdrages til Ree Golf, som i golfvogn kører den til  
   området ved golfsøen ved Rørmosevej. 
 
Kl. 13.30 På Rørmosevej ved golfsøen vil den blive overdraget til Gribskov  
   Cykelmotion, som cykler den til Helsinge Rideklub   
 
Kl. 14.00 Helsinge Rideklub overtager depechen, og to ryttere vil bringe  
   den til KAMPUS, Kampsportcentret på Skovgårdsvej 15 i Helsinge 
 
Kl. 14.30 KAMPUS inviterer interesserede indenfor til rundvisning.  
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fortsat... 
Kl. 14.45 Depechen overdrages til  Ældresagens Stavgængere, som går med 
   depechen til Helsinge Station. 
 
Kl. 15.40 Helsinge -  Danmarks Bedste Børneby overtager depechen og går 
   i optog gennem gågaden til Frivilligcenter Helsinge.  
 
Kl. 16.00 I Frivilligcenter Helsinge overdrages depechen til en repræsentant 
   fra MadSvendene, som løber med depechen til Helsinge Hallerne. 
 
Kl. 16.15 Depechen ankommer til Helsinge Hallerne.  
   Her vil depechen besøge de forskellige foreninger, som holder til i 
   hallerne, OG den vil overvære indvielse af springvandet foran. 
 
Kl. 17.00 Depechen overdrages til Team Tvilling som løber den til  
   Helsinge Kirke 
 
Kl. 17.15 I præstens have indbydes til fællessang  
 
Kl. 17.45 Alle går syngende fra Præstens have til Gadekæret i Helsinge. 
    
Kl. 18.00  Fællesskabsstafetten Afsluttes. 
   Alle deltagende fællesskaber står med én repræsentant rundt  
   om gadekæret, depechen går rundt og der tændes fakler.  


