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Høringer og afgørelser
Se aktuelle høringer og afgørelser:
> gribskov.dk/hoering

Kontakt til borgmester og udvalgsformænd
Borgmester
Kontakt Borgmester, Bent Hansen dagligt kl. 8 - 16 på tlf: 7249 8266  
eller email: benha@gribskov.dk. Uden for dette tidsrum kan der lægges 
besked eller sendes sms, hvorefter man vil blive kontaktet.

Udvalget for Skole, Børn og Familie
Kontakt formand, Jens Rane Holck på email: jrhol@gribskov.dk  
og onsdage kl. 13 - 15 på tlf: 7249 8199

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed
Kontakt formand, Helle Lund på email: hslun@gribskov.dk og  
hverdage kl. 11 - 14  på tlf: 7249 8197

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse
Kontakt formand, Pia Foght på tlf: 7249 7080 eller fysisk sidste mandag i 
måneden kl. 15 – 17 efter forudgående aftale via  
email: pfogh@gribskov.dk

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø
Kontakt formand, Brian Lyck Jørgensen fysisk tirsdage med forudgående 
aftale på tlf: 7249 7539 eller email: bljoe@gribskov.dk

Planudvalget
Kontakt formand, Bo Jul Nielsen fysisk tirsdage med forudgående  
aftale på email: bjnie@gribskov.dk

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi
Kontakt formand, Anders Gerner Frost på  
email: agfro@gribskov.dk eller tlf: 7249 8215

Udvalget for Bekæftigelse og Unge
Kontakt formand, Michael Hemming Nielsen på  
email: mhnie@gribskov.dk og tlf: 2285 7363

Åbent hus i Makerspace 
Hver torsdag kl. 18 - 20 
Helsinge bibliotek
Du vil blive mødt at ’makere’ som er 
borgere med interesse for kreativitet 
og IT, som har taget kurser i vores 
teknologier og derfor nu er en del af 
det fællesskab vi har opbygget omkring 
vores makerspace.  Nogle har interesse 
for teknologi og innovation, for andre 
er det design og kunst der trækker. 
Kom og vær med!

Bliv bedre til at  
argumentere
Torsdag 17. marts, kl. 17 - 18.30 
Gilleleje Bibliotek 
Entré: 20 kr. Gratis for unge under 18.

Bliv bedre til at navigere i det moderne 
informationssamfund og til at argu-
mentere overbevisende med filosof 
Henrik Schøneberg.
> gribskovbib.dk 

Nordkystfortællernes  
Blandede Bolsjer 
Onsdag 23. marts kl. 16 - 17 
Helsinge Bibliotek
Kom og hør en god historie. 
Biblioteket serverer en kop kaffe/te til 
de gode fortællinger. 

Gratis adgang, men tilmelding  
nødvendig på: 
> gribskovbib.dk 

Med kameraet som  
rejsebillet 
Mandag 21. marts kl. 17 - 18 
Gilleleje Bibliotek, Børnetrappen
Entre 20 kr, Unge under 25 år gratis

Mikkel Beisner fortæller om at stå i 
vand til navlen i en vestjysk mose, eller 
få forfrysninger i ansigtet under et op-
hold i Lapland. Alt sammen i forsøget 
på at fange det gode billede. 


