
Helsinge Byfest passer godt ind i Gribskov Kommunes Kulturstrategi

For et par år siden deltog flere at byfestens bestyrelsesmedlemmer i arrangementet Hellere Helsinge. 

Her blev det jo bl.a. drøftet hvordan man kunne finde initiativer til gavn og glæde for borgerne i Helsinge, og

ikke mindst hvordan man kunne få nye borgere til at flytte til Helsinge. 

Helsinge Byfest drøftede efterfølgende, om ikke byfesten i virkeligheden var et af de kulturelle 

arrangementer, der ville kunne føre byens borgere tættere på hinanden.

Vi blev ret enige om at det i hvert tilfælde var en mulighed. 

Denne mulighed har vi haft for øje i vores planlægning lige siden.

Og med omkring 5.000 gæster i 2014 er vi sikre på at vi er på rette vej.

Der foregår jo som bekendt ikke voldsomt mange kulturelle aktiviteter i byen. 

Kulturnatten har vel nærmest udviklet sig til en ”Open By Night”, men ikke med ret meget kultur. Bortset fra 

at mange mennesker mødes på gaden om aftenen og får en sludder.

Helsinge Byfest knytter rigtig mange gode kontakter og samarbejder mellem borgere, foreninger og 

virksomheder.

I 2014 samarbejdede vi bl.a. med:  58 private borgere som tilsammen lagde mere end 2000 timer til gavn og

glæde for byen, Helsinge Erhvervsforening, Gadekærforeningen, Entreprenørfirmaet Nørretofte, Gribskov 

Seniorcenter, Gribskov Kultursal, Modelklubben Nordkysten, Bording Mad, AN Metalfacader, Foreningen 

Gufferne, Gribskov Event, Lions Club, Jim Jim, Bije Fritid og Camping, Vejby Dilettanterne og en lang række 

enkeltpersoner.

Vi har endvidere oplevet, at der kommer mange gæster udefra. Fra andre byer og områder, og som bliver 

tiltrukket pga vores mange forskellige musik- og underholdningsindslag. Det drejer sig bl.a. om gæster som 

bor i sommerhusområderne, og som er vældig glade for at møde andre mennesker på en anden måde.

Gæsterne kommer til byfest for at møde hinanden og for at hygge sig med god musik og fællesskab. Og man

hygger sig virkelig. I de første fire år har vi ikke en eneste gang oplevet nogen form for ballade.

Vi er glade for at Helsinge Byfest er en vigtig brik i Gribskov Kommunes kulturstrategi, og falder jo fint ind 

under kulturbærende temaer.

Vi håber at det gode samarbejde vi de sidste 4 år har haft – også med Gribskov Kommune – må fortsætte til 

gavn og glæde for borgerne i Helsinge.  

Helsinge i december 2014

På vegne af Helsinge Byfest
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