
Velkommen til Esrum



Med 6 km til nærmeste strand i Dronningmølle, midt i   
Gribskov og i gåafstand til Esrum Sø er der basis for at nyde 
den nordsjællandske natur. 

På Esrum Kloster & Møllegård er der udstillinger, arrangementer og en café.

I Esrum by er der vuggestue, børnehave og folkeskole. Esrum Kost- og 
Friskole holder til i den gamle kro midt i byen og i nabobyen Esbønderup lig-
ger den smukke Esbønderup kirke og en stor dagligvarebutik. 
I Esrum har vi mange forskellige aktiviteter. Hvis man vil spille fodbold, bad-
minton eller deltage på et gymnastik- eller skyttehold, er det muligt på vores 
idrætsanlæg i Esrum by, på Tingbakkeskolen eller i Tingbakkehallen. Her er 
hold til alle aldre. I 2016 fik vi Esrum Naturlegeplads og ved siden af en cross-
fit bane hvor du kan strække ud efter en løbetur i området.

Herudover har vi amatørteater, spejdere og et Å-laug, alt sammen noget som 
giver dig mulighed for at komme i kontakt med andre esrumborgere. 
I Esrum har vi en aktiv borgerforening. Nogle af de faste arrangementer er 



Sankt Hans aften med bål og taler, og den 1. søndag i advent tænder vi by-
ens juletræ foran Esrum Kost- og Friskole. I april gør vi by og vej pæn ved at 
deltage i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, og i oktober 
smager vi på æbler i en fantastisk æblehave tæt på Esrum Kloster. 

På Esrum Borgerforenings hjemmeside kan du blive medlem og finde alle 
vores arrangementer.
Har du lyst til at deltage i foreningens arbejde, er du meget velkommen - jo 
flere hænder jo bedre.

Esrum har en stor og meget aktiv ældreklub, som mødes hver anden torsdag 
til foredrag, udflugter og andre aktiviteter.
Esrum har også en Facebook Gruppe, hvor stort og småt deles mellem byens 
og omegnens borgere. Søg efter Esrum Borgerforening.

Så VELKOMMEN TIL ESRUM - vi håber, at du vil føle dig godt tilpas i vores by 
- som nu også er din!



  esrumborger.dk

Esrum Borgerforening: http://esrumborger.dk

Esrum Gymnastikforening: http://www.esrumgym.dk
Esrum Idrætsforening: http://www.esrumif.dk
Esrum Skytteforening: http://esrumskytter.dk
Esrum Ældreklub: http://esrumaeldreklub.dk
Esrum Ålaug: https://www.esrumaalaug.dk

Esrum Kloster & Møllegård: http://www.esrum.dk
Esrum Kost- og Friskole: http://www.esrumkostskole.dk 
Esbønderup Kirke: http://esb-kirke.dk/web

KFUM-Spejderne Esbønderup gruppe: http://esboenderup.gruppesite.dk
Tingbakkeskolen/Gribskolen (folkeskole): http://gribskolen.dk
Skovkanten (vuggestue og børnehave): https://gribskov.inst.dk
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