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Mandag
Intet oplyst

Tirsdag
15.30-17.00: Helsinge Biblio-

tek: IT Café
20.00: Græsted Kirke: Som-

merkoncert med Folkemu-
sikgruppen BRAGR 

Gilleleje Bio
Mandag
14.50 Downton Abbey: En ny 

æra
15.00 Min sommer i Provence
17.20 Grandmother
17.40 Natten har øjne
19.30 En boghandel i Paris
20.00 Bullet Train
 
Tirsdag 
15.00 Resten af livet (tekstet)
15.00 Natten har øjne (Senior-

bio)
17.20 Grandmother
17.40 En boghandel i Paris
19.25 Elvis
19.50 Bullet Train

GRIBSKOV: Fritidshus på 
Højvejen 42, Dronningmøl-
le, solgt for 1.925.000 kr. d. 
05-07-2022

Fritidshus på Solbakke-
vej 47, Hornbæk, solgt for 
3.800.000 kr. d. 21-07-2022

Fritidshus på Dr Møl-
le Strandvej 568R, 2, 
Dronningmølle, solgt for 
1.750.000 kr. d. 01-07-2022

Villa på Villingebæk 
Strandvej 542, Dronning-
mølle, solgt for 3.473.000 kr. 
d. 13-07-2022

Fritidshus på Dr Møl-
le Strandvej 568H, 1. tv, 
Dronningmølle, solgt for 
1.150.000 kr. d. 08-07-2022

Villa på Vognmarken 5, 
Helsinge, solgt for 2.100.000 
kr. d. 30-06-2022

Villa på Gurrehaven 45, 
Helsinge, solgt for 1.900.000 
kr. d. 04-07-2022

Villa på Vestergade 37, 
Helsinge, solgt for 3.900.000 
kr. d. 24-05-2022

 Kilde: Boliga.dk

Boligsalg

TRAFIK: Hvor er bys-
kiltene, der viser, 
at man kører ind i 
Dronningmølle og 
Munkerup, spørger 
en læser. Vi har fun-
det svaret.

Af Camilla Nissen

GRIBSKOV: Hvorfor er der 
ikke længere byskilte med 
navne på byerne, der mar-
kerer, at man må køre 50 
kilometer i timen, når man 
kører ind i Munkerup og 
Dronningmølle? Spørgsmå-
let kommer fra en læser, og 
vi har nu fået svar fra Gribs-
kov Kommune.

Det skyldes, at man har sat 
farten ned til 50 km/t på hele 
strækningen mellem Mun-
kerup og Hornbæk, og der-
med skal der ikke længere 
være byzone-skilt ved hver 
ny by, man møder på stræk-
ningen, oplyser Gribskov 
Kommune, der skriver føl-
gende på sin Facebookside:

-  Hele vejstrækningen fra 
Munkerup til Hornbæk vil 
fremover være byzone og 
dermed med en hastigheds-
grænse på 50 km/t. Det er 
kommet i stand på foranled-
ning af Helsingør Kommune 
og i samarbejde med politiet, 

De nuværende byzone-tav-
ler vil desuden blive erstat-
tet med blå stedtavler, hvor 
bynavnene vil fremgå, lyder 
det. 

På meget af strækningen 

er der allerede byzone. De 
steder, hvor fartgrænsen 
sættes ned, vil man kunne 
møde en midlertidig skilt-
ning, indtil de »rigtige« 
skilte er produceret, oplyser 
kommunen videre. 

De nye blå tavler vil blive 
sat op i uge 32.

På Villingebæk Strandvej 
er et blåt skilt sat op. 

Byskilte forsvundet: Her er forklaringen

De midlertidige skilte ser således 
ud og erstattes af blå skilte.

Foto: Gribskov Kommune

TRADITION: Sildens 
Dag vendte lørdag 
tilbage efter coro-
napausen. Omkring 
600 deltagere fik 
stillet sult og tørst 
på Gilleleje Havn.

Af Camilla Nissen

GILLELEJE: »Sildens Dag - nu 
er vi tilbage - som i gamle 
dage.«

Sådan stod der på ryggen 
af de t-shirts, som medlem-
merne af Rotary Gilleleje 
var iført, da de efter tre års 
ventetid lørdag atter kunne 
invitere til Sildens Dag på 
Gilleleje Havn.

Traditionen tro kunne 
man tage for sig af sild ad 
libitum og skylle ned med 
øl og rigelige mængder un-
derholdning fra bandet The 
Wheels og bakkesangerin-
den Tina Grunwald - og med 
René Richardt fra Græsted 
Kro som konferencier. Og 
ifølge Ole Løvhøj fra Rota-
ry Gilleleje, kom det tradi-
tionelle arrangement godt i 
gang efter at have ligget stil-
le de sidste par år på grund 
af corona. 

-  På de fire timer, vi hav-
de åbent, røg der omkring 
260 kilo drænet sild afsted. 
Og dertil kommer et sted 
mellem 1500 og 2000 skiver 
rugbrød. Så det er ok på fire 
timer, siger Ole Løvhøj.

Og selvom det blæste en 
del, da vinden kom fra vest, 
var arrangørerne alt i alt 
heldige med vejret med 18 
grader og skiftevis sol og 
skyer, da det senere på da-
gen, da arrangementet var 

slut, begyndte at regne. 
-  Det er meget vejraf-

hængigt, hvor mange der 
kommer, for hvis det er for 
varmt, sidder man måske 
to timer og så tager man til 
stranden. Som vejret var 
i går, når man ikke videre 
til stranden. Men er det for 
varmt, kommer der heller 
ikke så mange. Så en gylden 
middelvej med 20-24 grader 
er helt perfekt, siger Ole 
Løvhøj.

Rotary Gilleleje har endnu 
ikke overblik over indtjenin-
gen fra arrangementet, men 
Ole Løvhøj vurderer, at der 
nok var omkring 600 men-
nesker, der deltog i den 16. 
udgave af Sildens Dag. I alle 

årene har lokale foreninger, 
klubber og adskillige unge 
haft glæde af de indsamlede 
midler, som ubeskåret går 
til at støtte »lokale aktivite-

ter, der udvikler talenter og 
fremmer godgørende formål 
i Gilleleje«.

Igennem årene er der ud-
delt i omegnen af 1,5 million 
kroner.

-  Rotary handler om, at 
man giver noget til andre, så 
alt, vi overhovedet får ind, 
støtter vi lokale aktiviteter 
med, siger Ole Løvhøj, der 
peger på, at arrangemen-
tet ikke kunne lade sig gøre 
uden en lang række sponso-
rer.

-  Vi vil gerne sige alle vo-
res sponsorer tusind tak. Vi 
var oppe på 124 sponsorater, 
siger han.

-  Der er brug for alle spon-
sorer, fra fiskehandlerne, 

der kommer med sildene, til 
dem, der giver 500 kroner.

Ole Løvhøj påpeger, at 
Sildens Dag er med til at bi-
drage til at gøre havnen til et 
levende sted.

-  Det betyder meget, at Sil-
dens Dag er tilbage. Der var 
også Vandets Dag lørdag, og 
det hele er med til at sikre, at 
vi har en levende havn end-
nu. Folk kan godt lide hav-
nestemningen, og at du kan 
se fiskerbådene. Havnen 
er også med på præmissen 
og alle hjælper til, siger Ole 
Løvhøj, der nævner, at man 
allerede nu kan sætte kryds 
ved datoen for næste år.

-  Sildens Dag er altid første 
lørdag i august.

Traditionsrig dag tilbage:  
260 kilo sild blev sat til livs 

Der blev spist en hel del sild og skyllet ned med øl og underholdning, da Sildens Dag vendte tilbage.  Foto: Jan F. Stephan.

» »  Rotary handler  Rotary handler 
om, at man giver noget om, at man giver noget 
til andre, så alt, vi over-til andre, så alt, vi over-
hovedet får ind, støtter hovedet får ind, støtter 
vi lokale aktiviteter medvi lokale aktiviteter med

Ole Løvhøj, Rotary Gilleleje


