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Juletalen i Esrum den 29. november 2015 – 1. søndag i advent 

Kære Esrumborgere 

På vegne af Esrum Borgerforening vil jeg byde jer velkommen til årets 

juletræstænding. For dem som ikke kender mig, hedder jeg Karsten Milton og er 

nyvalgt formand for bestyrelsen. 

 

Jeg vil benytte lejligheden til at sige stor tak til Stephen Nordgaard Christensen / 

Salsvang, Esbønderupvej for at donere juletræet, Svend Erik Lorentzen for hjælp 

med at køre juletræet til Esrum og til Claus Blok & Lars Blok for opsætningen her på 

pladsen. Derudover en stor tak til REMA 1000, som sponserer kakao, brune kager og 

pebernødder. 

 

2015 har været et år med store udfordringer for Borgerforeningen og for Esrum. 

Martin Rosenkilde Våben valgte at trække sig som formand idet han har startet eget 

firma og ikke længere havde tiden. I torsdag blev jeg valgt som formand og vil 

fortsætte hvor Martin slap. Jeg vil arbejde for at skabe liv i Esrum og for at tiltrække 

kommunale midler og opmærksomhed til byen. 

 

Gribskov Kommune offentliggjorde i Budget 2016, at de ville sammenlægge 

daginstitutionerne Skovkanten og Esbønderup Børnehus under et tag på 

Tingbakkeskolen. En pludselig beslutning uden dialog med lokalsamfundene. Esrum 

Borgerforening indkaldte formanden for Børneudvalget til møde sammen med 

bestyrelserne fra Skovkanten og Esbønderup Børnehus. Der blev argumenteret imod 

sammenlægningen og resultatet blev, at beslutningen om sammenlægningen blev 

udskudt ind til videre. Vi fortsætter kampen for vores institutioner.  

I august afholdt Esrum Borgerforening endnu et dansk/syrisk spisearrangement. Vi 

havde forinden søgt midler fra Det Grønne Hus og blev tildelt 4.500 kr. til 

arrangementet. Prisen for deltagerne blev derfor ganske gratis. Der mødte 40 

Esrumborgere og 20 syrere op. Maden blev tilberedt af vores lokale masterchef 
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Jesper Hanno - Stor tak til ham. Borgerforeningen har igen søgt om penge og er lige 

blevet tildelt 5.500 kr. Vi ser frem til at holde et lignende spisearrangement i 2016. 

 

Vi har i årets løb været inde over mange projekter. Bare rolig… Jeg vil ikke komme 

ind på dem alle i dag. Jeg vil dog nævne naturlegepladsen hvor arbejdet skrider 

frem. Den forventes færdig i maj 2016.  Borgerforeningen har fået en ny 

hjemmeside. I øvrigt til en meget favorabel pris. Vi har også arbejdet med 

trafiksituationen på skolevejen Tingbakken. Og der er blevet arrangeret sociale 

arrangementer – blandt andet rundvisning i Toms æblehave.  

 

Det sidste år har vist, at der er behov for en stærk borgerforening. Der er behov for 

en forening til at tale byens sag og til at skabe liv i byen. Der er også et behov for 

flere frivillige. Jeg håber at endnu flere borgere vil engagere sig endnu mere i det 

frivillige arbejde i Esrum Borgerforening.  

 

Nu går vi alle ned på Esrum Møllegård, ved åen hvor vi skal se på at Esrum Å Laug 

stryger deres indfangede ørreder for rogn og sæd. Der vil være mulighed for at få 

varm kakao og kager oppe på mølleloftet. Esrum Å Laug har desuden gang i grillen så 

I kan købe en pølse og sodavand. 

Glædelig jul til jer alle.   
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