
Frivillige søges til opstart og drift af ny 
spændende Røde Kors butik i Gilleleje

 
Røde Kors planlægger at åbne en ny, flot genbrugs-
butik centralt i Gilleleje i foråret 2017.
 
Vi søger frivillige, med meget forskellige kvalifikationer, både butiks-
leder/ledere, frivillige, der interesserer sig for tøj, mode, dekoration, 
indretning, organisering samt chauffører og handymen, alle med lyst 
til team arbejde i en positiv og hjælpsom atmosfære.

Men udover at vi har brug for dig – så har du måske også brug for 
os. Alle kan bruge stimulerende samvær, og netop det og arbejdet 
i en god sags tjeneste får mange frivillige til at arbejde i Røde Kors 
genbrugsbutikker.

Butikkens overskud vil komme til at spille en vigtig rolle i Røde Kors 
arbejde med at hjælpe sårbare såvel lokalt som internationalt. 

Som frivillig vil du blive tilbudt Røde Kors introduktion, komme rundt 
på inspirationsbesøg i andre Røde Kors butikker, blive tilbudt kur-
ser i ledelse, dekoration, butiksudvikling og meget mere. Det du 
skal have med dig er smil og godt humør, som nogle af de vigtigste 
værktøjer.

Har du lyst til at være med i dette spændende projekt nogle timer 
ugentlig, så kontakt venligst nedenstående snarest muligt:

Vivi Kjær, Bestyrelsesformand Røde Kors Græsted-Gilleleje           
Telefon:  20 40 12 80 
Mail: vkjaer@hotmail.com 
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Af Sisse Krøll Willemoes,
NytGribskov,
medlem af Gribskov Byråd

Vi mener, at tiden er kommet 
til, at vi skal genforhandle den 
aftale, vi har med lærerne om 
deres arbejdstid. 

Det er afgørende for ele-
vernes læring og trivsel, at 
lærerne har mulighed for at 
forberede og efterbehandle 
undervisningen. 

Det er en forudsætning for 
at skabe undervisning af høj 
kvalitet. Desuden viser under-
søgelser, at lærerne er den 
væsentligste enkeltfaktor for 
elevernes læring og trivsel. 

Derfor vil vi gøre det mere 
attraktivt at være lærer i Grib-
skov bl.a. ved at sikre, at der 
er afsat tid til at lærerne kan 
forberede og efterbehandle 
undervisningen. 

Jeg har gennem det seneste 
år haft en god og løbende dia-
log med Gribskov Lærerkreds 

om, hvordan vi skaber bedre 
vilkår for lærerne. Dialoger, 
som blandt andet har vist, at 
der er behov for at gentænke 
den aftale, vi har vedrørende 
lærernes arbejdstid. 

Vi har igangsat et effektpro-
gram, hvor lærerne skal drøfte 
sammenhænge mellem indsat-
ser og resultater, så vores børn 
og unge sikres endnu bedre 
undervisning. 

En forudsætning for denne 
drøftelse er, at lærerne oplever, 
at de har rammer, som giver 
mulighed for at løse deres 
kerneopgave med planlæg-
ning, gennemførsel og evalu-
ering og undervisningen. Der-
for har nytgribskov sammen 
med Socialdemokratiet stillet 
forslag om, at der skal indle-
des en ny dialog mellem Grib-
skov Lærerforening og admi-
nistrationen for at skabe bed-
re vilkår for lærerne i Gribskov 
Kommune. 

Vores forslag behandles 

på børneudvalgsmøde den 
9. januar, hvor vi håber at et 
enigt børneudvalg vil bakke 
op om, at der skal indledes en 
ny dialog med det formål at 
skabe bedre vilkår for lærer-
nes arbejde og dermed også 
børn og unges læring. Lærer-
ne er afgørende for den gode 
folkeskole.

Lærerne skal sikres tid 
til forberedelse

Sisse Krøll Willemoes og NytGribskov 
håber nu på et lokalt politisk fl ertal 
for at give skolelærerne bedre tid 
til forberedelse af undervisningen. 
(Arkivfoto)

Af Frede Mølgaard, kasserer 
Dronningmølle Grundejerfor.

Vedrørende sikring af jern-
baneovergangene 54 og 58 i 
Dronningmølle.

Lokaltog A/S havde med 
relativt kort varsel indkaldt til 
møde den 19. december 2016 
i Villingerød Medborgerhus 
for at orientere om planlagt 
nedlægning af overgange i 
Dronningmølle.

Til Lokaltogs stor overra-
skelse var der et fantastisk 
fremmøde. Over 100 men-
nesker i en sal, hvor der højst 
måtte være 50 til stede. 

Når der skulle tales sikker-
hed, var det selvfølgelig ikke 
den rette situation. Og det var 
måske også en af grundene til 
at mødet blev afl yst og udsat til 
2. halvår af 2017 – hvis Lokal-
tog fortsat mener, at der skal 
afholdes møde.

Der var stor utilfredshed 
med mødetidspunktet – lige 
før jul. Og hvem var indkaldt? 
Det kunne der ikke helt rede-
gøres for. 

Men der var sket indkaldel-
se ved 2 gange annoncering i 

lokalavisen og det er formelt 
en ok indkaldelsesform, men 
den er ikke særlig effektiv i for-
hold til sommerhusejere, der 
ikke modtager lokalaviser i 
vinterhalvåret. 

Dronningmølle Grundejer-
forening var formelt indkaldt 
ved brev til formanden, men 
det er jo også vores grundejer-
forening, som banen skærer 
sig midt igennem. 

Vi var repræsenteret med 
formand og kasserer for at bli-
ve orienteret om der evt. var 
ny lovgivning og så tage den 
derfra.

Det var tydeligt, at Lokaltog 
ikke lige havde tænkt sig om 
eller stukket fi ngeren i jorden 
for at vurdere, om det kunne 
interessere andre. Og det var 
helt tydeligt at overgang 54 
ved Elme Alle er adgangsvej til 
stranden m.m.m., for alle bebo-
ere på østsiden af Villingerød 
og adgangsvej den anden vej 
for folk til Tegners Museum. 
Og det var da også i særdeles-
hed grundejerforeningerne på 
østsiden af Villingerødvej, der 
var mødt talstærkt op, men 
selvfølgelig også vores med-

lemmer fra Elme Alle, hvoraf 
hovedparten er fastboende.

For vores medlemmer på 
vestsiden af Villingerødvej er 
også overgang nr. 58 ved Åsvin-
get en populær stiforbindelse 
til stranden og til almindelige 
gåture med eller uden hund.

Omkring overgangen her 
som ved Elme Alle må man 
konstatere, at den er tilfreds-
stillende sikret. 

Der er en sluse, så det ikke er 
muligt for fx et barn at komme 
til uopmærksomt at smutte 
over banen. 

Det kræver at man stop-
per op og når man er det, er 
der meget fi n udsigt til begge 
sider. 

Man kan faktisk se til Fir-
høj station mod vest og Dron-
ningmølle mod øst. Så behovet 
for yderlig sikkerhed, mener vi 
faktisk ikke er eksisterende. 

Vi synes, at det er vigtigt, at 
vi også har fokus på bevaring 
af overgang 58 ved Åsvinget 
sammen med fokus på over-
gang 54 ved Elme Alle. 

Vi håber Lokaltog ender 
med at dele vores opfattelse, at 
sikkerheden er ok, men ellers 
møder vi selvfølgelig op til et 
nyt møde, og vi vil fx. ved en 
underskriftsindsamling spør-
ge vores medlemmer om deres 
mening.

Lokaltog havde glemt at 
stikke en fi nger i jorden

Skriver billedtekst senere...

Af Kurt Lauridsen
Sekretariatschef
Lokaltog A/S 

Lokaltog har følgende kom-
mentarer til læserbrevet fra 
Frede Mølgård vedr. sikring 
af overgangene 54 og 58 i 
Dronningmølle:

Lokaltog arbejder for at for-
bedre sikkerheden ved Lokal-
togs overgange og overkørs-
ler analogt til den indsats 
Banedanmark i disse år er ved 
at gennemføre på det stats-
lige banenet i hele Danmark. 
Lokaltogs indsats omfatter 
en kombination af nedlæg-
gelse af overgange/overkørs-
ler og sikkerhedsopgradering 
af andre, fx. ved etablering af 
bomanlæg. 

I den forbindelse bliver der 
successivt indkaldt til bor-
germøder i lokalområderne, 
hvor de påtænkte ændringer 
er planlagt. De berørte kom-
muner er ligeledes inddraget 

i processen.
I forbindelse med det 

afholdte borgermøde i Villin-
gerød Medborgerhus den 19. 
december 2016 blev der frem-
sendt et varslingsbreve til ca. 
100 naboer, som skønnedes 
værende mest berørte. Herud-
over blev der udsendt breve til 
2 grundejerforeninger. 

Da der begyndte at komme 
mange indsigelser omkring 
overgang 54, blev endnu en 
grundejerforening inviteret, 
da det blev vurderet formåls-
tjenstligt. Brevene er forvente-
ligt kommet ud til grundejerne 
14 dage før mødet, hvilket nor-
malt vurderes som passende 
for varsling af et borgermøde. 

Hertil skal det oplyses at 
normal praksis for annon-
cering af borgermøder er, at 
møderne kun annonceres i 
aviser samt at kun de nærme-
ste naboer inviteres ved direk-
te henvende. 

Brevene blev sendt til ejer-

nes adresse for fast bopæl, og 
ikke til sommerhus-adresser-
ne. 6 dage før mødet blev der 
til samme modtagere sendt et 
nyt brev ud med en præcise-
ring af hvad der planlægges at 
ske af ændringer på de enkelte 
overgange. Foruden udsendel-
se af ovenstående breve blev 
borgermødet tillige annon-
ceret i Ugeposten 13. og 15. 
december.

Formålet med borgermødet 
var at høre så mange borgeres 
mening som muligt i forhold 
til planerne for de pågælden-
de overgange - ikke at træffe 
nogen beslutning. 

På det planlagte borger-
møde den 19. december valg-
te Lokaltog inden mødet gik 
i gang at udskyde borgermø-
det til et passende tidspunkt i 
2017 grundet det forholdsvist 
store fremmøde, som lokaler-
ne ikke var gearet til.

Kommentar til læserbrev fra Frede Mølgaard

Min meningMin mening
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