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Dagligt kl. 8.30-16, lør. lukket

Lørdag
11.00-11.25: Banktorvet, Hel-

singe: Gadeteater
14.00-14.25: Torvet, Gilleleje: 

Gadeteater
20.30-23.30: Det Hvide Hus, 

Gilleleje: The Blues Over-
drive

Søndag
11.00-11.25: Banktorvet, Hel-

singe: Gadeteater
15.00: Kulturbroen, Gilleleje: 

DJ på Broen – DJ Lindal

Gilleleje Bio

Lørdag
11.00 C’Mon, C’Mon
11.00 Lille Allan – den menne-

skelige antenne
13.10 Minions: Historien om 

Gru
13.20 De forbandede år 2 (tek-

stet)
15.20 DC League af superkæ-

ledyrene
16.20 Top Gun: Maverick
17.45 Delicieux
19.30 Verdens værste men-

neske
20.10 Natten har øjne

Søndag
11.00 DC League af superkæ-

ledyrene
11.00 Ildsjæl
13.30 Lille Allan – den menne-

skelige antenne
13.10 Skolen ved verdens ende
15.30 Fantastiske Skabnin-

ger: Dumbledores Hemme-
ligheder

15.35 Minions: Historien om 
Gru

17.45 Resten af livet (tekstet)
18.30 Elvis
20.10 Natten har øjne

Lørdag 
16.00 Lille Allan
20.00 Natten har øjne

Søndag 
16.00 DC League af Superkæ-

ledyrene
20.00 Natten har øjne

PLANLÆGNING: 
Gribskov Kommune 
inviterer til et for-
løb, hvor borgere i 
Gilleleje kan være 
med til at præ-
ge fremtiden for 
bymidten og havne-
området.

Af Nicklas Thorup Clausen

GILLELEJE: Skal der være 
mulighed for et streetfood-
marked i Toldboden, skal 

der skrues op for udeser-
veringen og hvor skal folk i 
det hele taget parkere deres 
biler?

Disse spørgsmål kan bor-
gere i Gilleleje i den kom-
mende tid være med til at 
finde svar på, hvis de tilmel-
der sig det borgersamlings-
forløb, som Gribskov Kom-
mune har indbudt til.

Meningerne i byen er mil-
dest talt delte, og byrådet 
besluttede i foråret at trykke 
på stop-knappen og igang-
sætte et større forløb, der 
skal munde ud i en ny plan 
for byens udvikling.

Det bliver i form af et så-
kaldt borgersamlingsforløb, 

hvor borgere, foreninger og 
virksomheder kan give po-
litikerne input til den frem-
tidige helhedsplanlægning 
af Gilleleje Bymidte. Det 
forklarer formand for Plan-
udvalget Bo Jul Nielsen i en 
pressemeddelelse:

- Vi ønsker, at vi sammen 
drøfter og inspirerer hinan-
den til at turde tænke nyt, 
men også at holde fokus på 
det autentiske og det særlige 
ved Gilleleje. Gilleleje skal 
være en by, man fortsat øn-
sker at bo og drive virksom-
hed i samt besøge. Derfor 
inviterer vi nu borgerne i 
Gribskov til at bidrage med 
idéer til udviklingen af Gil-

leleje Bymidte, siger Bo Jul 
Nielsen.

Drømme og afklaring
Borgersamlingsforløbet 
bliver afviklet gennem tre 
workshops, hvor en bredt 
sammensat gruppe af Gille-
lejes indbyggere i fællesskab 
skal udvikle idéer og anbefa-
linger til fremtidens Gillele-
je. I den sammenhæng har 
Gribskov Kommune brug 
for 25-30 borgere, der vil bi-
drage med idéer til udviklin-
gen af Gilleleje Bymidte og 
deltage i forløbets tre works-
hops samt et informations-
møde.

Der er ét kriterie for at 

være med i borgersamlin-
gen: Nemlig at man kan 
deltage i de tre planlagte 
workshops, som ligger d. 20. 
september, 25. oktober og 14. 
november 2022 fra kl. 19:00-
21:00.

De tre workshops vil have 
hvert sit tema; henholdsvis 
en afklaringsfase, en drøm-
mefase og en realiseringsfa-
se. Efterfølgende vil der bli-
ve afholdt de mere klassiske 
borgermøder, hvor alle kan 
byde ind.

Bredt sammensat
Alle er velkomne til at del-
tage i processen. Hvis der er 
flere end ca. 30, der tilmel-
der sig, vil man forsøge at 
få repræsenteret så mange 
forskellige interesser som 
muligt. Det fortæller Planu-
dvalgets næstformand Per-
nille Søndergaard:

- Der vil blive udvalgt 25-30 
deltagere blandt de tilmeld-
te. Deltagerne udvælges som 
udgangspunkt tilfældigt, 
men vil blive sorteret efter 
alder, køn, beskæftigelse og 
så videre, så der vil være en 
mangfoldig repræsentati-
on af Gillelejes indbyggere. 
Det er derfor ikke alle, der 
tilmelder sig, som får mu-
lighed for at deltage i borger-
samlingen, men alle får rig 
mulighed for at give deres 
mening til kende ved senere 
borgermøder og høringer, 
siger Pernille Søndergaard.

I starten af det nye år vil 
der være et åbent borgermø-
de om byudviklingen i Gille-
leje Bymidte, hvor resultatet 
af borgersamlingen præsen-
teres, og hvor også dem, der 
ikke er med i borgersam-
lingen, har mulighed for at 
komme med input.

Deadline for tilmelding til 
borgersamlingsforløbet er 
1. august, og tilmelding sker 
på kommunens hjemmeside.

Nu kan du være med til at 
præge Gillelejes fremtid

Blandt andet den mulige omdannelse af Toldboden til streetfoodmarked har i foråret været et politisk smertensbarn.  
 Foto: Nicklas Thorup Clausen

GRIBSKOV:  Igennem mange 
somre har Gribskov Teater 
i samarbejde med Passage 
Festivalen i Helsingør vist 
gratis gadeteater i Gribskov, 
og i år er ingen undtagelse.

I dag lørdag 30. juli kan 
man i Gilleleje og Helsinge 
se to internationale forestil-
linger af høj kvalitet - helt 
gratis.

Romantik med 
hulahopringe
Lørdag vrider og drejer den 
belgiske Andréanne Thi-

boutot sin krop i en forry-
gende pas de deux mellem 
hende og en masse hulahop-
ringe.

Hun kan først opleves på 
gågaden i Helsinge kl. 11 og 
så kl. 14 på Torvet i Gilleleje.

I forestillingen ’Hoppe-
laï’ fortæller Andréanne 
med sin smidige krop og de 
mange ringe  en romantisk 
komisk historie, der er sød, 
enkelt og fantastisk under-
holdende på én og samme 
tid, skriver Gribskov Teater 
i en pressemeddelelse.  jesl

Gratis gadeteater 
i to byer

Belgiske Andréanne Thiboutot 
kan opleves i Helsinge og Gillele-
je med forestillingen ’Hoppelaï’. 
Foto: Jerome Van Grunderbeeck

DRONNINGMØLLE: Torsdag 
klokken 18.26 skete der et 
færdselsuheld, da en 19-årig 
mandlig bilist fra Nordjyl-
land og en 20-årig kvinde-
lig bilist fra Ålsgårde kørte 
sammen på Dronningmølle 
Strandvej. En politipatrul-
je kørte til stedet, hvor den 
19-årige mand blev sigtet for 
overtrædelse af færdselslo-
ven. 

Det skriver Nordsjællands 
Politi i deres døgnrapport.

 
 
 AH

Bilister kørte sammen:  
Nordjyde sigtet

Arkivfoto.


