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Gør det muligt

Servicehjørnet
3220  Tisvilde
nordea.dk

Kontanter – Cash – Geld
Hæv kontanter i vores pengeautomat
– hver dag fra kl. 6 morgen til 2 nat.

Withdraw cash from the Nordea cash dispenser
– daily between 6 a.m. and 2 a.m.

Bargeld abheben vom Geldautomaten der Nordea
– täglich von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts.

RR-TAG        V. RENÉ RØPER

LOKALT TAGDÆKKERFIRMA 
MED 20 ÅRS ERFARING
Ring og få et tilbud på 
nyt tag / renovering af gammelt.
Desuden udføres følgende:
træterrasser
tømmerarbejde
malerarbejde og tagrender

48713881 / 26286881 reneroeper@hotmail.com

dk

Få et gratis Salgstjek 
- så ved du hvad dit fritidshus er værd

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje

Bruger du dit 
fritidshus nok?

Alt i foder til husdyr, kæledyrAlt i foder til husdyr, kæledyr
og havens vilde fugleog havens vilde fugle
HaveredskaberHaveredskaber
Græsfrø, gødning etc.Græsfrø, gødning etc.
Bekæmpelsesmidler til ukrudt ogBekæmpelsesmidler til ukrudt og

insekter etc.insekter etc.

Vestergade 14, 3200 Helsinge, tlf.: 4879 5000   Man-ons 8-16, tor 8-17, fre 8.15, lør 9-12
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December tanker
Nu sidder jeg her endnu engang med de uskrevne julekort 
ved siden af mig og tænker: Hvad gik galt – hvorfor er de 
ikke skrevet, hvorfor er småkagerne ikke bagt og hvorfor 
er der ikke lavet konfekt?? Det er den 19 december og det 
er juleaften lige om lidt.

Tja – december er en travl måned, ikke at den ikke altid 
har været det, men det føles lidt som om, den bliver kortere 
og kortere, jo ældre jeg bliver. Da børnene var små, var der 
ligesom altid tid til det hele – store bagedag med veninder 
og deres børn – hele spisebordet fyldt med mel, udstiks-
forme og julemusik i baggrunden, der mundede ud i en 
kæmpe portion ikke særlig velsmagende kager, der som re-
gel blev smidt ud, når julen var vel overstået. Men det var 
nok egentlig hyggen og samværet, der var det vigtigste i 
den sammenhæng og ikke så meget smagen på bagværket.

Det var så dejligt at være en del af børnenes jul, og den 
glæde der var forbundet med det. Når de nu er voksne, 
flyttet hjemmefra og i øvrigt i år slet ikke er i Danmark, så 
mærker man, at forholdet til julen bliver noget andet.

Det er stadig en hyggelig tid med masser af stearinlys, 
lyskæder og pynt, der hjælper os igennem en mørk tid, 
hvor man stort set ikke ser dagens lys – mørkt når man 
kører på job og mørkt når man kommer hjem. Måske er det 
ikke så underligt, at energien ikke er til stede i så stort et 
omfang, som den plejer at være...

Juletiden er også, for mig i hvert fald, en tid hvor man 
kommer lidt tættere på sine følelser: Man bliver lidt mere 
gavmild, man forholder sig på en anden måde til sine med 
mennesker, og man mindes året, der er gået.

Gik det godt eller skidt? Burde jeg have gjort noget 
anderledes? Det burde jeg sikkert, men jeg er godt tilfreds 
med det år, der snart er gået – og glæder mig til at tage 
favntag med et nyt. 

I det nye år kan vi se frem til bedre mobil dækning i 
Tisvilde og ikke mindst glæde os til alle de fantastiske 
arrangementer, der er blevet en tradition i vores by. Der er 
noget trygt ved genkendelighed og traditioner, men samti-
dig skal vi huske at tænke ud af boksen og forny os, så det 
hele ikke bliver lullet ind i ’det plejer vi at gøre’ – for så 
er det, at vi går i stå, og det er lige præcis det, der ikke må 
ske for en by som Tisvilde – fornyelse med respekt for det 
som fungerer.

Jeg håber, at I alle har haft en fredfyldt jul og et fanta-
stisk nytår

Kh Karina

Foto: Karina



FRISØR NEW HAIR
...Vi klipper byens spidser...

 
Book tid online

www.newhairvejby.dk
Eller ring 4870 5151
Du finder os på Stationsvej 23, 3210 Vejby
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Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn

De 3 kommuner Halsnæs, Helsingør og Gribskov be-
sluttede efter stormen Bodil at indlede et samarbejde 
med henblik på en sikring og udvikling af Nord-
sjællands kyst.

Et visionsprojekt, som blev udarbejdet i 2014 viste, at 
der er et stort behov for en bedre sikring af ejendom-
me, anlæg, strande, rekreative arealer, kulturværdier  
etc. langs den nordsjællandske kyst.

Byrådene i de 3 kommuner besluttede derfor at 
fortsætte samarbejdet om en sikring af hele kysten. På 
den baggrund er der nu udarbejdet en række notater og 
analyser, som kan danne grundlag for en drøftelse af 
finansieringsprincipper. I Gribskov vil man arbejde vi-
dere på en fælles model, som bygger på, at grundejere 
i første række skal betale, og at det derpå er op til den 
enkelte kommune at beslutte, om oplandet indtil 300 
m skal pålægges en betaling. I følge Kystbeskyttelse-
loven er det de grundejere, som opnår beskyttelse ved 
en kystsikring, som skal betale. Baglandet kan opnå en 
såkaldt nytteværdi, dvs. en øget ejendomsværdi, og kan 
derfor pålægges en betaling. Det skal derfor undersø-
ges af ejendomsvaluarer, om dette er tilfældet.

Idet kommunerne og Regionen lægger stor vægt på tu-
rismens betydning, vil det være naturligt at pålægge dis-
se offentlige instanser en nytteværdi og dermed betaling.

I drøftelserne indgår også Naturstyrelsens traditio-
nelle afvisning af beskyttelse af deres kyster. Dette 
forhold kan have indflydelse på bestræbelserne på at 
beskytte den øvrige del af kysten. 

Det er besluttet, at kommunerne indgår i et samarbejde 
med Region Hovedstaden om en projektskitse til det 
samlede projekt. Den skal udover tekniske løsninger 
også svare på spørgsmål af juridisk, financiel og miljø-
mæssig karakter. Gribskov kommune har afsat midler 
til disse indledende undersøgelser.
Der er således tale om en yderst kompleks opgave, som 
allerede har været til diskussion i medierne. 

Vi har derfor bedt et af vores mangeårige medlem-
mer, Bo Bang Petersen om at give os en baggrundsvi-
den om kystens beskaffenhed, især ved Tisvilde. 

Bo har som formand for Sankt Helenekilde Kystsik-
ringslag stor indsigt i, hvad netop vores kyst behøver 
som beskyttelse.  Bo har beredvilligt indvilget i at give 
os denne information, som følger på næste side.

Hvad  skal der ske med Nordkysten 
og vores strande i fremtiden?

Med venlig hilsen og ønsket 
om et rigtigt godt nytår, 

Bestyrelsen

Efter stormen Gorm sidst i november – Foto: RP



Tisvilde Biavl
v. arne T Henriksen

www.rosenbakken.dk

Honning fra bigårde i 
Tisvilde og omegn sælges.

Tisvilde - Honning  

Hvepse fjernes.

Biavler Arne T. Henriksen
Rosenbakken 8
3220 Tisvildeleje
Tlf. 30 64 17 16
E-mail: arne@rosenbakken.dk
Hj.side: www.rosenbakken.dk
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Kystsikringen ved Tisvilde
Helene Kilde under stormen Bodil i 2013 – Foto: RP

Nordkysten er en erosionskyst. Det siger Kystdirekto-
ratets eksperter og vore egne politikere samtidigt 
med, at de ser meget dystre ud. Tankerne går straks til 
Vestkysten, feks til Lønstrup, hvor man for 800 år si-
den byggede en kirke 1 km inde i landet. Nu er kirken 
på vej i havet!

Men sådan er Nordkysten ikke, slet ikke. Faktisk viser 
historiske fund, at kysten ved f.eks Tisvilde og Vejby 
kun har trukket sig ca 5-10 m over de sidste 700-800 år!

Men det ser ikke ud til at være virkeligheden i 
disse år. Det er ikke fordi stormene er blevet værre. 
De mest ødelæggende storme i de sidste 200 år er 
Novemberstormen i 1872 og Nytårstormen omkring 
årsskiftet 1921-22. De var meget kraftigere end Allan 
og Bodil, og bemærk i øvrigt, at allerede dengang fik 
de værste storme navne!

Men hverken Kystdirektoratet eller kommunerne stil-
ler sig det spørgsmål, hvordan det kan gå til, at udvik-
lingen nu er vendt?

Sjælland har eksisteret siden sidste istid, dvs i ca. 
12.000 år. I de første mange tusinde år var der rigtig-
nok tale om kraftig erosion langs Sjællands Nordkyst, 
men i havet og i klinterne var der så mange sten i alle 
størrelser, at havet dannede et mellem 25 og 50 m bredt 
rev langs størstedelen af kysten. På revet kunne man 
køre med hestevogn for at hente tang til gødning. En fi-
sker har i en 150 år gammel avisartikel således fortalt, 
at han som dreng legede på en meget bred strandeng, 
som han kaldte en slette. 

Desværre har man i de sidste 500 år ikke haft for-
ståelse for den beskyttende effekt, dette stenbælte 
havde. Kronborgs fundament, mange senere havne og 
særlig Københavns befæstning er opbygget af sten fra 
Nordsjællands kyster. I dag er der således kun 3 små 
revstumper tilbage foran Tisvilde. Det sidste store rev 
”Stenøre”, der beskyttede klitterne øst for Molen, blev 
fjernet i min barndom.
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Omkring år 1900 kunne man mærke konsekvenserne 
af de bortførte sten. Fiskernes nye mole gjorde heller 
ikke situationen bedre. Dens udformning sendte en 
stor del af det mod øst vandrende sand langt ud i havet. 

I 1910-30 udstykkede man markerne mellem Lejet 
og Helene Kilde, men efter stornem i 1921/22 var klin-
terne så ”beskadiget”, at man var nødt til at sikre grun-
dene, ellers var de usælgelige. Man opførte derfor en 
850 m lang og 3 m høj mur foran kysten som skrænt-
fodssikring og 13 høfder som sandfang. Høfderne var 
opbygget af nedrammede pæle.
I realiteten opbyggede man et værn som det gamle 
stenrev. Med mur/høfde løsningen sikrede man sig 
samtidigt meget bedre bademuligheder, end der var 
ved de gamle strandenge. 
Efterhånden som udstykningerne flyttede sig mod øst, 
forlængede man anlægget, dog ikke med en egentlig 
mur, men ved at lægge sten op ad klinterne. I 1956 
ødelagde drivis de pæne høfder, som dog straks blev 
genopbygget, men da historien gentog sig få år efter, 
begyndte man at lægge kampesten ud i vandet i stedet 
for at opbygge høfderne af pæle.

Man kan sige, at frem til 1985 anlagde man sit kyst-
værn så godt man kunne, uden den store teoretiske 
baggrund. Men erfaringerne var gode. Haverne mel-
lem Helene kilde og Lejet forblev intakte. Men selve 
anlægget holdt ikke. Det havde med datidens maski-
neri feks. ikke været muligt at forankre kampestenene 
tilstrækkeligt. Men fra ca 1985 var situationen en an-
den. Gravemaskinerne var nu så ”rimelige”, at de nye 
parallelbølgebrydere kunne placeres ude i vandet på 
fundamenter af grus og filterdug. Nu sank stenene ikke 
længere. Desuden havde man lært, på hvilke havdybder 
bølgebryderne skulle lægges for at være effektive. Den 
første bølgebryder blev bygget i 1986 og modstod 27 år 
senere Allan og Bodil uden nævneværdige skader. 

En beregning viser, at vedligeholdelsesomkostningen 
pr år er under 1 promille af anlægsprisen.

De ca 3 km kystværn, der ligger foran Tisvildeleje 
øst for selve lejet var derfor under en gennemgribende 
renovering efter de nyeste principper, da Allan og 
Bodil ramte med 6 ugers mellemrum. Efterfølgende 
kunne vi konstatere, at de renoverede anlæg holdt og 
stod klar til at modtage Carl dagen efter. De skrække-
lige forhold ved Helene Kilde skyldes et utæt kildekar 
og et defekt dræn på kommunens strandgrund.

Hvordan var det gået, hvis man havde satset på 
sandfodring i stedet for de faste anlæg? På Gribskov 
Kommunes hjemmeside kan man se video med en 
grundejer fra Hald, hvis kyst under de 2 storme i 2013 
blev trængt 10 m tilbage. Grundejeren glædede sig til 
det nye fælleskommunale initiativ. Desværre undlod 
intervieweren at spørge om, hvor meget sand der skulle 
tilføres, hvis man skulle undgå skader fra en ”Bodil”, 
hvor havet var næsten 2 m over daglig vande og hertil 
kom de mindst 3 m høje bølger.  
Et realistisk bud vil nok være, at kysten skal hæves 4 m 
ved skræntfoden. Da kysten normalt hælder 1:10, skal 
man pr m kystlinje tilføje massive mængder af sand for 
bare at klare efterårets første storm. Alle grundejere 
langs Nordkysten venter spændt på de 3 kommuners 
konkrete beregninger.

Sandfodring rejser desuden nye spørgsmål: Tror man 
at sandfodret sand fordeler sig jævnt langs Nordkysten? 
I så fald tager man grueligt fejl. På de 850 m kyst, hvor 
jeg er formand, har vi mindst 3 forskellige kysttyper. 
Der er strækninger med de gamle rev, strækninger 
med sandrevler og endelig er der Helene Kilde hvor der 
udledes betydelige mængder regnvand fra de bagved-
liggende udstykninger. Desuden er der et par mindre 
knæk langs kysten, som også har stor indflydelse på, 
hvordan sandet fordeler sig.

Parkeringspladsen umiddelbart efter Bodil i december 2013 – Foto: RP



7

Samme sted i december 2015, en måned efter Freja og Gorm – Foto: RP

For nogle år siden inviterede Gribskov kommunens 
kystlag med på en tur til Nordfyn. Vi skulle se på 
kystsikring baseret på sandfodring. Selvom man ser 
bort fra, at der var tale om et dige, og at naturkræfterne 
vel var 30% af dem vi møder på Nordkysten, så lærte 
vi noget. Det første man havde gjort var at sandfodre. 
Men efterhånden blev man klar over, at man var ble-
vet rådgivet forkert. Meget af sandet var forsvundet. 
Fynboernes konklusion var derfor, at man skulle have 
startet med at anlægge bølgebrydere, der kunne holde 

på det udlagte sand. Det er selvfølgelig svært at 
placere bølgebrydere rigtigt i første ”hug”, men det 
efterfølgende år ser man altid tydeligt, hvilke bølge-
brydere der virker, og hvilke der skal flyttes.

Gribskov og de 2 andre kommuner burde bruge 
disse erfaringer. Først bør man gennemgå kysten 
for at bese de etablerede sandfang i form af høfder, 
bølgebrydere og naturlige rev. Derefter bør man 
”efter bedste skøn” etablere tilsvarende anlæg på de 
steder, hvor der mangler beskyttelse. Først derefter 
kan der være et behov for at sandfodre.

Der er i mit sind ingen tvivl om, at grundejerne 
langs kysten har en udstrakt vilje til at betale for 
egen sikring. Vel at mærke, hvis den virker. Ingen 
vil vel betale for en sikkerhedssele, der ikke virker 
de tre dage om året, hvor trafikken er værst.
I øvrigt løser man samtidigt det problem, at de par-
celler, der allerede har et intakt værn, næppe med 
rimelighed kan tvinges til at betale for de grundeje-
re, der ingenting har gjort. At betalingsviljen er til 
stede, kan man bl.a. se af en ansøgning, der pt ligger 
hos Kystdirektoratet. Her ønsker en sommerhusejer i 
Tisvildeleje at bruge 400.000 kr på at opføre et kyst-
værn på naboens (kommunens) grund, for derigen-
nem at sikre sit eget sommerhus!

En skræntfod med bølgebrydere opbygget af kam-
pesten på fiberdug er blot en rationel udgave af den 
kystsikring langs Nordkysten, som naturen skabte i 
de første 10.000 år efter sidste istid. Fra år 1300 til 
ca år 1900 ved vi, at havet kun tog ca. 1 m af kysten 
pr 100 år. I naturen skal man ”lytte” til naturen.

Med venlig hilsen Bo Bang Petersen, 
Strandvejen 19, 3220 Tisvildeleje

Formand for Sankt Helenekilde Kystsikringslag

Nu er vi ved problemets kerne: Der kommer meget 
sand forbi kysten i løbet af et år, men det lægger 
sig sjældent der, hvor der brug for det. 

Oftest tværtimod. Hvad der er endnu værre, så 
kræver sikring med sand, at sandmængderne kan 
modstå 2-3 storme pr år. Bodil kom 6 uger efter 
Allan. Det er meget svært at forestille sig at de ud-
satte steder kan fodres med sand op i en tilstræk-
kelig højde.

Det sted i Tisvildeleje, der står for tur ved 
næste ægte storm, er P-pladsen vest for Molen. 
Skaderne her bliver nok på niveau med skaderne 
ved Rågeleje i 2013. Efter Bodil er der ingen be-
skyttende klitter foran asfalten. Sandet skråner fra 
asfalten, der ligger 4 m over dagligt vande, jævnt 
ned mod strandkanten ca 40 m væk. Bruger man 
sandfodring som kystværn, skal havet reetablere 
de store klitter, og hvordan sker det, uden at man 
samtidigt fylder strandene foran Hegnet med til-
svarende mængder sand? 

Sandet kender ikke forskel på p-pladsen og 
skoven, så efter sandfodringsmodellen, skal der 
udlægges så meget sand, at hele Hegnet bliver be-
skyttet. Unødvendigt, og i sig selv en meget kost-
bar tanke.
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Når dette læses af TisvildeNyts læsere, så er det 
laaang tid siden, det var første søndag i advent, hvor 
Lokalrådet sammen med flere hundrede store og små 
Tisvildere tændte de første lys for julen 2016, nemlig 
lysene på byens juletræ midt på Birkepladsen. Det er 
blevet en tradition, at juletræet hentes i en have hos en 
familie, som synes, at deres træ er blevet for stort og 
gerne vil have det fældet. Den ide til fremskaffelse af 
byens juletræ har været en stor succes, nu på femte år, 
og juletræet 2016 er der allerede sørget for. Dette års 
træ var hentet så langt væk som i Helsinge (stor tak til 
familien, der donerede byen træet!), hvilket dog ikke 
gjorde det ringere. Det blev forsvarligt tøjret i dagene 
op til juletræstændingen, og det skulle vise sig fornuf-
tigt, eftersom en storm lagde vejen forbi Tisvilde og 
omegn og væltede mangt og meget på sin fremfærd, 
herunder de store juletræer i Græsted og Helsinge. 
Men Birkepladsens træ blev stående lodret, - blot en 
lille smule skævt dagen derpå, idet en bardun var 
knækket, og det kunne hurtigt repareres af lokalrådets 
eget hold juletræs-opsættere, bestående af nuværende 
og tidligere medlemmer af rådet.

Første søndag i advent, lidt i mørkets frembrud, be-
gyndte folk at sive ind på Birkepladsen, hvor hele byens 
spillemand, John Kofoed Larsen gjorde sit til at højne 
julestemningen ved at spille et lille potpourri af jule-
musik, mens folk samledes. Da klokken slog 4, blev der 
budt velkommen, og spillemand John akkompagnerede 
det velsyngende publikum i afsyngningen af tre af den 
danske julesangskats allerkendteste hits. For at gøre lidt 
ekstra ud af juletræstændingen, så var julemanden atter 
i år blevet lokket til byen af lokalrådet, og han ankom 
lettere forsinket på grund af motorproblemer med sin 
”kane”, en amerikansk De Soto af ældre årgang, der 
gik i stå et par hundrede meter fra Birkepladsen. Det 
ødelagde imidlertid ikke stemningen, og til almindelig 
jubel blandt de mange børn delte han ud af sin sæks ind-
hold af slikposer, og så tændtes lyset i det smukke træ. 

Da træet var blevet andægtigt og behørigt beundret, 
kunne man enten gå hjem til familiens spisebord el-
ler gå over til biograf og bistro og dele familien op i 
de (fortrinsvis <15), der gerne ville i biffen for at se 
den nye danske julefilm, ”Emma og julemanden”, og 
den anden halvdel (fortrinsvis 25+), der nød bistroens 
udsøgte gløgg og æbleskiver. Begge steder var der 
fuldt hus og høj og god stemning. Se, det var en rigtig 
indledning på en Tisvilde-jul!

I år fik Lokalrådet ”hjælp” med december måneds ju-
lefestligholdelse af en komité bestående af store dele af 
byens erhvervsliv, som havde fået den gode ide at lave 
”Jul i Tisvildeleje” ved hjælp af større og flottere jule-
udsmykning i Hovedgaden, stå for at lave julemarked 
i Hovedgaden 51’s ubeboede hus, arrangere klippe/kli-
stre eftermiddag på Cafeen og forskellige andre sjove 
ting. Alt, der skulle ske i de to weekender, blev præsen-
teret på et smukt tegnet kort over byen, så de mange, 
der havde lyst til at komme til ”Jul i Tisvildeleje”, 
kunne finde rundt i begivenheder, spisesteder og butik-
ker. I al beskedenhed var Lokalrådet med til at støtte 
”Jul i Tisvildeleje”, da vi valgte at støtte indslaget for 
børn samt udsmykningen af byen, da det forhåbentlig 
er begyndelsen på noget varigt og tilbagevendende. 

Og komitéens tanke om et lidt mere afbalanceret for-
ventningsniveau i forhold til julemarkedets størrelse og 
antallet af udenbys besøgende, forekommer klogt, og 
tiltaler naturligvis Lokalrådet, som jo er ”sat på jord” 
for at understøtte det lokale - og dem kom der mange 
af de to weekender. Byen lyste op og julede, og blandt 
de besøgende blev der selvfølgelig i høj grad også taget 
vel imod de, der kom udenbys fra. En stor succes.

I læsende stund er 2015’s udgave af julen formodentlig 
overstået. Byens juletræ står måske endnu (alt efter 
hvornår man modtager TisvildeNyt), og det nye år, som 
denne gang hedder 2016, er tæt på eller måske endda 
allerede i gang. Og vi vil godt ønske alle 
ET RIGTIG GODT NYT ÅR 2016!!! 

NYT FRA

LOKALRÅD
TISVILDE
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Søndag den 31. januar afholder lokalrådet det årlige 
borgermøde, som ifølge vedtægterne gør det ud for 
det, som andre foreninger kalder en generalforsamling. 
Og naturligvis håber vi at se rigtig mange Tisvilde’re 
til mødet, da det er Tisvilde’rne, som lokalrådet lever 
af, og for. Én af de ting, der har optaget lokalrådet i 
år, ud over de sædvanlige arbejdsområder og arrange-
menter, har været at forsøge at lokke en øget interesse 
for at deltage aktivt i lokalrådets arbejde frem. Det har 
vi bl.a. gjort ved at sætte små hverve-annoncer her i 
bladet som f.eks. denne:

 

I første omgang håber vi, at invitationen til borger-
mødet vil medføre et stort (eller endnu større!!) frem-
møde, og skulle man eventuelt være interesseret i 
at være aktiv og ønsker at høre lidt mere om rådets 
arbejde m.m., inden man hopper på, så er man særdeles 
velkommen til at kontakte rådet, i første omgang på 
mail (lis.freisner@gmail.com eller best@os.dk).

For at lokke lidt ekstra til sådan en højhellig søndag 
formiddag, så byder rådet på morgenmad ad libitum 
fra kl. 9!! Fra kl. 9.30 begynder selve den ordinære del 
af borgermødet med følgende dagsorden:  

Lokalrådet håber herigennem at få flere interesserede 
i tale, i gang og i rådet, ud fra den formening, at et 
lokalråd har den indflydelse, som er af nogenlunde 
samme størrelse som den opbakning, lokalsamfundet 
yder. Og hvis der kun sidder en flok på 6-8-10 menne-
sker og holder møder og leger lokalråd, uden at nogen 
i øvrigt interesserer sig for det, så er det jo et fattigt 
lokalråd, der sikkert heller ikke vil finde genklang 
for sine forslag, sin kritik, sine holdninger hos særligt 
mange politikere og andre beslutningstagere, hvilket er 
lig med ringe indflydelse, og få resultater. Så vi håber, 
at flere vil være med, og flere vil være aktive - ikke 
bare i rådet, men også for rådet! 

TISVILDE LOKALRÅDS ÅRLIGE BORGERMØDE

Denne del af borgermødet varer til cirka 10.30, hvor-
efter der bydes på et par rigtig spændende indlæg med 
efterfølgende diskussionsmulighed. Lokalrådet har i år 
inviteret og fået ”ja” fra direktøren for Visit Nordsjæl-
land, Anette Sørensen, for at høre om hendes planer for 
”Tisvildeleje som turist-objekt”, og endvidere har vi in-
viteret vores kommunes nye borgmester, Kim Valentin, 
for at høre ham fortælle om hans tanker for ”Tisvildele-
je som by at bo i hele året” med alt hvad dertil hører og 
følger. Vi har endnu ikke fået accept fra borgmesterens 
kontor, men håber at det falder på plads. Det er to yderst 
vigtige emner til oplysning og diskussion, og vi mener, 
at vi, til oplysning og diskussion af denne vigtige sag, 
har fået inviteret to særdeles vigtige aktører herop, og at 
vi næppe kan få mere spændende oplæg.

Nu mangler vi bare det store fremmøde. Her har I vo-
res opfordring: KOM UD, MØD FREM, LYT OG TAG 
DEL. Velkommen den 31. januar i Idrætshuset. Vi ses!!

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Forslag til planer for det kommende år
5. Valg af rådsmedlemmer 
 i henhold til vedtægterne
6. Valg af 3 suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Enhver borger (jf. § 3) kan fremsætte 
forslag, som ønskes behandlet på borger-
mødet. 

Forslag afgives skriftligt og med forslags-
stillerens underskrift til formanden senest 
2 uger inden borgermødets afholdelse. 
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Birkepladsens siddepladser er nu kun holdt kunstigt oppe! Foto: RP

Tisvilde Hegn bærer overalt tydelige præg af mountainbike-kørsel 
Foto: Susanne Borup

Og så skal vi også lige lufte lidt af det, vi har arbejdet 
med på det seneste:

1. RENOVERING AF BIRKEPLADSEN
Lokalrådet har kontaktet politikerne og været til møde 
på rådhuset i Helsinge for at diskutere en renovering af 
Birkepladsen, som jo er kommunens ejendom. Sid-
depladserne, de gamle borde og bænke, er efterhånden 
ved at være så luvslidte, at de trænger til fornyelse.

Gyngestativet, Birkepladsens beskedne bud på en 
legeplads, er blevet nedtaget, da den skønnedes for 
farlig at benytte.

Og endvidere er et nyt og pænere udhængsskab med 
plexiglaslåger et stærkt ønske, så plakater og meddelel-
ser kan ”hænge i fred” uden at blive overbroderet med 
private.

Kommunen var umiddelbart positiv over for at give 
tilladelse til gennemførelse af projektet, som Lokal-
rådet har tilbudt at betale selv med de penge, der er 
kommet ind via sommerens aktiviteter på selvsamme 
Birkeplads. Rådet vil nu udarbejde og beskrive et mere 
præcist forslag til kommunen.

2. MOUNTAINBIKEKØRSEL I SKOVEN 
Lokalrådet har kontakt med Skov- og Naturstyrelsen 
omkring mountainbikekørsel i skoven, med det formål 
at inviterer os til samarbejde om, alternativt holde os 
informerede om, hvilke ting man påtænker at gøre for 
at ”styre” denne form for brug af skoven. Det overvejes 
i Skov- og Naturstyrelsen, hvorvidt der skal laves ruter 
til mountainbike-kørsel i skoven, ligesom der er lavet 
ride-stier, så der ikke køres overalt, hvilket bl.a. har 
medført og stadig medfører store gener for almindeligt 
publikum i skoven, samt desværre bevirker nedslid-
ning af skovens mange gravhøje og andre bevarings-
værdige og fredede områder. Dette arbejde er endnu 
ikke færdigt, da der indgår mange overvejelser i det. 

Der er god kontakt med den lokale mountainbike-
klub, som viser stor forståelse for problemet, men 
desværre er de fleste, der kører i skoven ikke medlem 
af nogen klub. De kommer kørende i bil med cyklen 
bagpå, alene eller i mindre grupper og har ofte deres 
egen retningslinjer for kørsel i skoven. 

Skiltning med gældende regler for kørsel er der blan-
dede erfaringer med, for dels fjernes de ofte, og endvi-
dere kræver skiltning, at man også afsætter kræfter til 
at følge op på reglerne ude i skoven, så man sikrer sig, 
at de bliver fulgt.



Vi har været i
Indonesien, 
Thailand og omegn 
og har håndplukket 
massevis af gave-
ideer i høj kvalitet 
til rimelige priser:
Sparekøer, spejle,
træfigurer, kurve,
saronger, duge,
relieffer, borde og
stole, skabe lavet af
gl. fiskerbåde,
keramik, tasker,
didgeridoos o.m.a.

Nu også salg fra
museums

afdelingen
med krystaller, 

sten, fossiler og 
mineraler fra 

over 30 lande
i 6 verdensdele.

Sten- og
smykkebutik.

I caféen på 1. sal
skiftende kunst-

udstillinger.

Åbent torsdag-søndag kl. 10-18
I højsæson dog tirsdag-søndag

- ET GODT GAVESTED

KRYSTALMUSEUM • KUNSTHUS •CAFÈ
Frederiksværkvej 160 (midt mellem Helsinge og Frederiksværk)
3300 Frederiksværk • Telefon 48 71 30 00 • www.geoart.dk

Kontakt os for yderligere info:

Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge
www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02

MITSUBISHIVarmepumper

Autorisert

Forhandler

Vinterens stærkeste 

Varmepumpe! 

Pris inkl. moms og standard 

montering kr. 18.750,-

86 mm Bred og 130 mm Høj, Vejby Nyt 85 mm Bred og 125 mm Høj, TisvildeNyt86 mm Bred x 127 mm Høj, Annisse/Ramløse Guiden

Kontakt os for yderligere info:

Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge
www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02

Varmepumper

Autorisert

Forhandler

Vinterens stærkeste 

Varmepumpe! 

Pris inkl. moms og standard 

montering kr. 18.750,-

MITSUBISHI

Kontakt os for yderligere info:

Din lokale samarbejdspartner fra Ørby/Helsinge
www.mrh-ventilation.dk · Telefon 40 81 25 02

Varmepumper

Autorisert

Forhandler

Vinterens stærkeste 

Varmepumpe! 

Pris inkl. moms og standard 

montering kr. 18.750,-

MITSUBISHI

LilleAnnoMRH.indd   4 14/10/13   12.49

Vinterens stærkeste

Varmepumpe MSZ-FH25

Vinterpris kr. 14.995,-

(Besparelse kr. 3.755,-)

Prisen er inkl. moms og standard montering

GL G R I B S K O V
L Å S E

t .  2 2  2 3  2 4  2 2
g r i b s k o v l a a s e . d k

-  d in  l oka l e  l å s e smed

10% rabat på ELEKTRONISKE LÅSE 
i hele 2015
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3. PLACERINGEN AF HJERTESTARTERE
Desuden har Lokalrådet involveret sig i at undersøge, 
hvor og hvor mange hjertestartere byen har været 
udrustet med. Formålet har naturligvis været at sikre, 
at byen skulle blive rimeligt dækket med hjertestartere, 
så de, der kom ud for at skulle bruge en sådan, ikke 
skal køre/gå/løbe for langt for at finde én.

Lokalrådet har undervejs til formålet indkøbt et par 
nye hjertestartere, og hentet et par andre ud fra deres 
”gemmesteder” i aflåsede lokaler eller lignende og har 
fået dem placeret udendørs i frostsikrede skabe. De to 
nyindkøbte vil Lokalrådet i den nærmeste tid sørge for 
bliver opsat og monteret korrekt i udendørs skabe.

Til sidst vil vi naturligvis orientere Falck og Tryg 
Danmark (som vi i øvrigt samarbejder med og har fået 
støtte fra i denne sag) om, hvor byen har sine hjerte-
startere placeret, så de kan ”tegne” et kort over byen 
med hjertestarternes placering markeret.

Vi samarbejder endvidere med den lokale erhvervs-
forening om et kort, der viser placeringen af alt, der er 
værd at vide placeringen af (forretninger, cafeer, toilet-
ter etc. etc.), herunder også hjertestarterne.

I skrivende stund er vi ved at undersøge, om vi kan 
afslutte dækningen af byen med to hjertestartere, der 
pt. sidder indendørs i to af byens etablissementer. Lo-
kalrådet har tilbudt at bekoste to frostsikrede skabe til 
disse hjertestartere.

Én af byens hjertestartere, korrekt placeret 
uden for skolens fritidsklub – Foto: Susanne Borup



Hvis man er én af de, der følger med i, hvad der kom-
mer frem af ideer og forslag og andet, der kan ændre 
udseendet på og tilværelsen i 3220 Tisvildeleje, så vil 
man have bemærket, at en stor flok af byens forenin-
ger var gået sammen om et projekt, som blev døbt 
Tisvildeleje Naturrum. Tisvilde Lokalråd var én af de 
foreninger, der var med. Projektet har imidlertid stået 
i stampe i så lang tid, så man vel kan sige, at det var 
tæt på at dø hen. Lokalrådet har nu sammen med vores 
lokale arkitekt Christian Christensen, taget projektet 
op og forsøger at puste nyt liv i det i en ændret udgave. 

For at hele byen kan få indsigt i og blive en del af 
projektet fra start til slut, så vil byen blive inviteret til 
et BORGERMØDE om projektet. Arkitekt Christian 
Christensen beskriver det således: 

”Tisvildeleje har altid været et sted med masser af 
fællesskab og aktiviteter såsom Musik i Lejet, Biogra-
fen med tilhørende bistro, Lokalrådets loppemarked på 
Birkepladsen og sågar Madkællinger i Idrætshuset:) Se-
nest har 8 foreninger arbejdet på “Projekt Naturrum” på 
strandparkeringspladsen. Projektet har desværre ikke 
kunne realiseres bl.a. på grund af udfordringer omkring 
driften af bygningen. Heldigvis er der mulighed for, at 
videreføre den økonomiske støtte til et lignende projekt 
i området. Det er på denne baggrund, at Tisvilde Lokal-
råd har taget initiativ til at afholde et borgermøde om 
projektet i løbet af februar måned 2016.

Derudover er det vigtigt at gennemgå områdets tek-
niske installationer (el, vand, kloak, wifi og mobilfor-
hold), samt koordinere med og kvalitetssikre i forhold 
til andre projekter i området (kajakklub, naturlege-
plads, affaldsstation, sauna og moleprojekt).

Jævnfør lokalplan 72.99 for området er der mulig-
hed for, at kiosken om- og udbygges med toiletter og 
opholdsrum. En ide kunne være, at en lokal forening 
forpagter de ombyggede bygninger af Gribskov kom-
mune og driver fælleshusets kiosk og lokale eventuelt 
ved brug af ansat personale. Eventuelt overskud kan ud-
nyttes til gode formål i byen efter lignende model som 
f.eks. loppemarkedet på Birkepladsen og Musik i Lejet.

Målsætningen med mødet er at skabe:

et fælles samlingspunkt ved stranden for 1. 
byen og dens besøgende
bedre forhold for områdets aktiviteter og 2. 
arrangementer
mulighed for indendørs ophold i vinter-3. 
halvåret, og når vejret er dårligt
handicapvenlige toiletter, der er åbne hele 4. 
året fra solopgang til solnedgang

HVAD BLEV DER AF NATURRUMMET PÅ DEN STORE STRANDPARKERINGSPLADS??



Sådan ser der ud på den store strandparkeringsplads i dag. 
Hvordan mon der ser ud om tre år? Foto: RP

Det er vigtigt, at projektet er et fællesprojekt for 
Tisvilde by. Inden projektet går rigtigt i gang, holder 
vi derfor dette borgermøde, hvor vi håber på at høre 
og blive inspireret af mange ideer, input og tanker om 
aktuelle behov. Kun på den måde kan vi forme projek-
tet, så det bliver til glæde og gavn for byen mange år 
fremover.

Så kom endelig, om ikke andet så bare for at lytte med, 
blive inspireret og måske sætte dit præg på byens nye 
fælleshus. En nærmere dato vil blive annonceret i lo-
kalpressen samt ved plakater. Så hold øje med det, for 
det er et spændende projekt!!”

Tisvilde Lokalråd kan kun gentage opfordringen:

HOLD ØJE MED PROJEKTET! 
HOLD ØJE MED DATOEN FOR BORGERMØDET! 
KOM OG VÆR MED TIL AT FORME RESULTATET!

GITTE WICHMANN MORTENSEN
Advokat

Møderet for landsret
Autoriseret bobestyrer

SØREN NIELSEN
Advokat

Møderet for landsret

JOHAN KLINT NIELSEN
Advokat

Vestergade 13 · 3200 Helsinge
www.bødkergården.dk

E-mail: advokaterne@bodkergaarden.dk

Tlf. 48 79 44 88 - Fax 48 79 44 31

MEDLEM AF

Annonce 85 x 105 mm.indd   1 28-01-2015   11:42:46

NIELS

VVS ENTREPENØR

JE
NS

EN

Stenbrobakken 4
3220 Tisvildeleje. Tlf. 48 70 27 27. Fax 42 70 92 67



Kirkebladet
Tibirke Sogn

Januar - Februar 2016

Lørdag eftermiddags 
café-salon
12. marts & 16. april 
Karin Fester synger og spiller guitar.
Lørdag eftermiddage d. 12. marts og 
d. 16. april kl. 14-16 i 
Vejby konfirmandhus.

Alle er velkomne. 

FRA TJENESTEBOLIG 
TIL TJENESTESTED
Når sognepræster, som bor i en præstegård, når pen-
sionsalderen, skal de flytte, fordi deres bolig hører til 
embedet i de sogne, hvor de har arbejdet! 

Den tid er kommet for mig, Mogens! 
Jeg har ønsket at gå på pension i efteråret 2016, men 
må gerne flytte fra boligen et år før. Det har jeg valgt 
at gøre, fordi Nia og jeg har fået et andet sted at bo. 

Derfor er vi i oktober flyttet fra præstegården i Vejby, 
men vi vil jo arbejde videre i det kommende år, som om 
intet var hændt – og Nia fortsætter i sit embede her i 
Vejby og Tibirke, efter jeg er blevet pensionist – men 
med en ny præstekollega!

Vi træffes begge som hidtil på 
efter aftale og på tlf 48706294!

Venlig hilsen, 
Mogens Schulin-Zeuthen

2 X FOREDRAG 
OM ”MELLEMØSTENS TRE
RELIGIONER”
13. OG 27. JANUAR KL. 19.30
Der inviteres til 2 foredrag i Konfirmandhuset i Vejby
onsdag d. 13. og onsdag d. 27. januar.
Følg med i dagspressen vedr. foredragsholder mv.

Alle er velkomne. 

Foto©Margit Kildevang



KIRKEN TIL TJENESTE

FØDSEL
Ved fødsel skal man ikke foretage sig noget, 
hvis man er gift. Der kommer automatisk 
meddelelse fra jordemoder/sygehus om, at 
et barn er født.
Er man ikke gift, skal man indgive en om-
sorgs- og ansvarserklæring, som medfører 
fælles forældremyndighed. Dette gøres via 
hjemmesiden www.borger.dk, og skal gøres 
senest 14 dage efter barnets fødsel.
Kirkekontor/præst får så automatisk besked 
om denne faderskabssag.

DÅB
Ved dåb henvender man sig til en af sognets 
præster i god tid før den ønskede dåbsda-
to. Inden selve dåbsdagen mødes man med 
præsten. Barnets navn meddeles samt navn 
og adresse på mindst 3 faddere.

NAVNGIVNING
Barnet kan også få navn ved navngivning. 
Dette skal gøres via hjemmesiden www.
borger.dk. Iflg. navneloven skal barnet have 
navn senest 6 måneder efter fødslen.

DØDSFALD
Ved dødsfald henvender man sig til en af 
sognets præster for at aftale tid for begrav-
else eller bisættelse. Når dette er fastlagt, 
skal man via hjemmesiden www.borger.
dk indtaste personlige oplysninger i en 
dødsanmeldelse, bl.a. det, man har aftalt 
med præsten. En bedemand kan også være 
behjælpelig med indtastning af dødsan-
meldelsen.

HVORDAN FÅR JEG ET NYT NAVN?
For at navneændring kan udføres skal der 
indbetales gebyr på kr. 500,- (2014). Man 
sender ansøgningen via hjemmesiden www.
borger.dk, samt følger vejledningen for 
betaling. Navneændring i forbindelse med 
vielse er gratis.

KONFIRMATION
Vejby sogn og Tibirke sogn har konfirma-
tion om foråret i 8. klasse. I Vejby kirke 4. 
søndag efter påske og i Tibirke 5. søndag 
efter påske.

VIELSE
Vielse aftales med sognets præster i god 
tid før den ønskede dato. Derefter hen-
vender man sig til borgmesterkontoret i 
den kommune, hvor en af dem har bopæl, 
gerne via www.borger.dk. Her udfærdiges 
en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten må 
udfærdiges tidligst 4 mdr., før vielsen skal 
finde sted.

KIRKEBIL bestilles på tlf. 
4870 7785 senest 2 dage før - 

fredag senest kl. 10.00.

NAVNE & ADRESSER
Sognepræst, kbf.

Mogens Schulin-Zeuthen
Kirkebakken 4, 3210 Vejby.

Træffes på telefon 4870 6294
(undt. mandag).

E-mail: mopa@km.dk

Sognepræst
Nia Schulin-Zeuthen

Kirkebakken 4, 3210 Vejby.
Træffes på telefon 4870 6294

(undt. mandag).
E-mail: nsz@km.dk

Tibirke kirkegårdskontor
Graver Henrik Müller

Tlf. 4870 7785
Tirsdag - fredag kl. 9 - 10

Menighedsrådsformand
Niels Worm, 

Bækkebrovej 28, 3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 7067, 2321 5314

Email: new@sns.dk

Næstformand
Thomas Skov,

Hegnsvej 22, 3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 9690 

Email: thskov@mail.dk 

Kirkeværge
Lisbeth Nielsen,

Svanekæret 4, 3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 8423

Hjemmeside:
www.tibirkekirke.dk

KYNDELMISSE
 i Vejby Kirke

Søndag 31. januar  
kl. 19

Konfirmander medvirker.

PILGRIMSVANDRING 13. MARTS KL. 10 
Start ved Helene Kilde/skåret.  
Kl. ca. 12.00 fællesgudstjeneste i Tibirke Kirke.

Mariæ bebudelsesdag, der i år er d. 13. marts, er traditionelt dagen for 
Tibirke og Vejby sognes pilgrimsvandring. Vandringen begynder kl. 10 fra 
Helene Kilde (neden for Strandvejen 25 i Tisvilde). 
Derfra går turen via Helene Grav til Kong Hans’ høj og derfra til Tibirke 
kirke, hvor søndagens gudtjeneste holdes ca. kl 12. 

På vandringen er der 7 ’stationer’. Hver station er markeret med påskeliljer i små 
kasser – påskrevet påskens 7 korsord – og der uddeles en kort tekst beregnet til at 
tænke/meditere over. Der vil være forfriskninger undervejs. 
Vandringen slutter med en gudstjeneste ca. kl. 12 i Tibirke kirke, hvor der bl.a. synges 
påskesalmer, for påsken nærmer sig. 

Alle er velkomne - også børn og hunde!

Juniorkonfirmander
Så er juniorkonfirmanderne på 
banen igen! 
D. 24. februar, samt d. 2., 9. og 

16. marts kl. 15-17 
i Konfirmandhuset.

I skal være med til: 
• Gudstjeneste d. 6. marts i Vejby 
kirke kl. 10.30

• pilgrimsvandring og gudstjeneste 
d. 13. marts i Tibirke kirke.

Vi glæder os til at se jer igen! 
Nia og Mogens



Gudstjenester  / Tibirke og Vejby kirker 
Januar 2016

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Fredag 1. NYTÅRSDAG 15.00 Nia Schulin-Zeuthen

Søndag 3.
Hellig 3 

Kongers søndag
9.00 10.30 Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag 10. 1.sø.e.H.3 k. 10.30 9.00 Mogens Schulin-Zeuthen

Onsdag 13.

19.30 – Foredrag 
“Mellemøstens tre 

religioner” 
Konfirmandhuset

Søndag 17. Sidste s.e.H.3k. 9.00 10.30 Nia Schulin-Zeuthen

Torsdag 21.
14.00

Gudstjeneste Trongården
Mogens og Nia Schulin-Zeuthen

Søndag 24. Septuagesima 10.30 9.00 Mogens Schulin-Zeuthen

Onsdag 27.

19.30 – Foredrag 
“Mellemøstens tre 

religioner” 
Konfirmandhuset

Søndag 31. Sexagesima

KYNDELMISSE
19.00 Konfirmanderne 

medvirker.
Mogens og Nia SZ

10.30 Mogens Schulin-Zeuthen

Februar
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 7. Fastelavn 10.30 9.00 Nia Schulin-Zeuthen

Søndag 14. 1. s i fasten 9.00 10.30 Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag 18.
14.00

Gudstjeneste Trongården
Mogens og Nia Schulin-Zeuthen

Søndag 21. 2. s. i fasten 10.30 9.00 Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag 28. 3. s. i fasten 9.00 10.30 Nia Schulin-Zeuthen

Marts
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 6. Midfaste 10.30 9.00 Mogens Schulin-Zeuthen

Tirsdag 8.
10.00 - 

Børnehavegudstjeneste
Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Onsdag 9.
9.30 

Børnehavegudstjeneste
Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Lørdag 12.
14.00 – 16.00 

Café v/ Karin Fester 
(igen 16. april)

Søndag 13.
Mariæ 

bebudelsesdag

Årets pilgrimsvandring 
kl. 10.00 ved Helene kilde 

Kl. 12.00 Gudstjeneste
Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag 17.
14.00

Gudstjeneste på 
Trongården

Mogens og Nia Schulin-Zeuthen



Begravelsesforretningen ”Når tiden rinder ud”
Bedemand Kurt Egelund og Dorte Prior

Træffes døgnet rundt
Kommer gerne i Deres
hjem og har samtalen

Vi hjælper ved både kirkelige
og borgerlige handlinger

Stæremosen 12A • 3250 Gilleleje 
Tlf 48 30 30 90 • info@naartidenrinderud.dk

4870 2829

Tisvilde
Byggeservice

Tømrer- & Snedker mester
Hans Erik Sørensen

Skovriddervænget 31
3220 Tisvildeleje

Revision og udarbejdelse af årsrapporter
Stiftelse af selskaber og omdannelser
Rådgivning om generationsskifter m.m.
Skattemæssig og økonomisk rådgivning
Bogføring og regnskaber

Jørgen Krøyer
Registreret revisor

www.naerrevision.dk

Frederiksværk:
Nørregade 1, 1. th.
3300 Frederiksværk
tlf. 4777 1210

Hillerød:
Torvet 1 H
3400 Hillerød
tlf. 4822 1210

Peter Eckardt
Udd: Fysioterapeutskolen i Kbh.
og Nordlyscenteret i Silkeborg
2 timer 550 kr. / 1 time 350 kr.
Tlf. 48709675

massage for 
krop og sjæl
i Tisvilde

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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GRYDETØSERNE 
ønsker alle sine gæster Godt NYTÅR !

Vi siger tak for året der gik og for vores spiseaftner 
sammen. Vi kommer igen i det nye år 2016 med de 
kommende to spiseaftner onsdag den 10. februar og 
torsdag den 17. marts. 

Der kan bestilles plads til de to spiseaftner fra og 
med tirsdag den 26. januar på tlf. 4870 2564. Der kan 
ikke reserveres via mail.

Kærlig hilsen ”Grydetøserne”



18

KOMET PÅ STJERNEHIMLEN

Jeg drister mig igen til at skrive om en komet, der er 
på vej til at kunne ses om aftenen fra vores bredde-
grader. I 2013 skrev jeg om komet C/2012 S1 ISON i 
november-december-nummeret. Dengang kunne man 
se forudsigelser af, at den skulle blive lige så lysstærk 
som fuldmånen. Det viste sig at være stærkt over-
drevent – den kunne ikke ses med det blotte øje. Det 
skyldes ikke mindst, at den blev splittet helt ad, da den 
passerede tættest forbi Solen.

Denne gang kan det være, at en smule ydmyghed i 
forudsigelserne måske resulterer i noget, vi faktisk kan 
få at se. Det drejer sig om kometen C/2013 US10 (Ca-
talina). Den blev opdaget 31. oktober 2013 af Catalina 
Sky Survey, et observationsprogram, der bl.a. søger 
efter kometer.

Kometen har allerede været forbi det punkt i sin 
bane, hvor den er tættest på Solen. Det skete 15. no-
vember 2015, og den er stadig intakt. Det meste af 2015 
var den langt nede på den sydlige himmel og kunne 
ikke ses fra Danmark. I december stod den i stjerne-
billederne Jomfruen og Bootes og var på himlen om 
morgenen inden solopgang.

1. januar passerer den tæt forbi den klare stjerne 
Arcturus på morgenhimlen mod øst og syd. I løbet af 
januar kommer den højere mod nord og kan efterhån-
den ses om aftenen. 15. januar passerer den tæt forbi 
Alkaid, spidsen af Karlsvognens vognstang. Her kan 
den ses lavt mod nordøst om aftenen. Det kræver nok 
en kikkert at kunne se den, men med lidt held er en 
håndkikkert tilstrækkelig. 1. februar står den tæt på 
Nordstjernen.

STJERNEHIMLEN NETOP NU
af Michael Quaade

1. januar 2016
Arcturus

Karlsvognen

Polaris

15. januar 2016

1. februar 2016

Som man kan se på billedet, havde kometen i starten af 
december en tydelig antihale. Antihalen er i modsæt-
ning til en rigtig komethale rettet mod Solen. Solen står 
nede til venstre for kometen på billedet og man kan se 
antihalen i retning mod Solen og støvhalen rettet til 
højre på billedet. Med lidt god vilje kan man også se 
gas- eller ionhalen som en tynd, smal vifte rettet skråt 
opad mod højre i billedet.

Det er solvinden af partikler, der strømmer væk fra 
Solen og strålingstrykket fra sollyset, der danner ko-
methalen – så den vender altid bort fra Solen. Gashalen 
vender lige væk fra Solen, mens støvhalen afbøjes på 
grund af kometens banebevægelse.

Antihalen er ikke en egentlig komethale, men nær-
mest en slags optisk bedrag. Den kan opstå, når Jorden 
passerer gennem kometens baneplan og består af 
materiale, kometen har efterladt langs sin bane gennem 
solsystemet. Når Jorden passerer baneplanet, ser vi 
gennem et tykt lag af det efterladte materiale – det er 
derfor vi kan se det. Antihalen er et kortvarigt fæno-
men. Den kan kun ses i få dage, mens Jorden passerer 
kometens baneplan. Når dette nummer af bladet når 
læserne omkring nytår, kan den nok ikke længere ses.

Men kometen selv kan vi forhåbentlig se –  kom til 
åbent hus i Wieth-Knudsen Observatoriet lørdagene 9. 
og 30. januar kl. 21. Se mere på wko.dk.

Catalina som den så ud 4. december. 
Foto: Martin Mobberley

Catalina’s  bane fra 1. januar til 1. februar 
set i forhold til Karlsvognen
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I bogen ”Den store omstilling” beskriver Jørgen Steen 
Nielsen (JSN) de problemer, vi oplever med økonomisk 
krise, klima- og miljøkrise og ikke mindst behovet 
for omstilling til en bæredygtig økonomi. I bogen 
tilbageviser JSN, at grøn vækst via nye teknologier er 
tilstrækkeligt. Når vi får biler, der kan køre længere på 
literen, kører vi bare flere kilometer. Det eneste alterna-
tiv til vækstøkonomien er grundlæggende forandringer. 

Vi befinder os ifølge JSN i en fundamental system-
krise, som i omfang svarer til skiftet fra jæger-samler-
kultur til landbrugssamfund, fra landbrugs- til indu-
strisamfund og fra industri- til informationssamfund. 
Ifølge JSN er der en stigende erkendelse i Vesten af, at 
vækst og materialisme ikke er vejen til lykken, og han 
tror på, at vi kan forandre verden. 

I sin seneste bog ”På den anden side” beretter JSN 
fra en udkigspost i et afsides hjørne af Skotland om et 
folk, der lever helt bæredygtigt. 

JSN, biolog, forfatter og miljøjournalist ved Dagbla-
det Information. Modtog Cavlingprisen i 2003. Forfat-
ter til bl.a. ”Den store omstilling” (2012), en klassiker i 
klimadebatten og ”På den anden side” (2015). 

Mød Jørgen Steen Nielsen i Tisvilde Bio.
Biletter købes på tisvildebio.dk – Pris: 75 kr.

”En kvæstet engel i sort” er overskriften på Bo Green 
Jensens anmeldelse i Weekendavisen af Christian 
Braad Thomsens (CBT) film om Fassbinder. Den refe-
rerer til Fassbinders fysisk elendige habitus under det 
interview, som er omdrejningspunktet for CBT’s film. 
På trods heraf gik det op for CBT, at Fassbinder talte 
klart og mere åbent end nogen sinde, også om dybt 
personlige ting. Det var i 1980 i Cannes. 32 år tog det 
CBT, før filmen blev til virkelighed. Fassbinder døde 
i 1982 kun 34 år gammel, men hverken af spiritus, 
kokain eller sovemedicin. Han døde af en overdosis 
arbejde, udtaler Harry Baer, Fassbinders produktions-
leder. 40 filmproduktioner, tre store tv-føljetoner og 26 
teaterarbejder efterlod han sig.

Filmen er bygget op omkring filmoptagelser, som 
CBT lavede i 1970’erne og har ikke tidligere været of-
fentliggjort. 

Den internationale presse skrev bl.a.: ”Et af de 
smukkeste kunstportrætter, man har set i meget lang 
tid”, ”En åbenbaring af en dokumentar … informativ, 
morsom og absolut hypnotiserende”

Braad Thomsen (født 1940) er uddannet som instruk-
tør på Den Danske Filmskole. Han har instrueret en 
lang række spillefilm samt en litterær portrætfilm om 
Karen Blixen, der på Den Danske Film- og Videofesti-
val hædredes som årets bedste. 

Se filmen sammen med Christian Braad Thomsen
Billetter købes på: tisvildebio.dk – Pris: 75 kr.

”FASSBINDER – AT ELSKE UDEN AT KRÆVE”  
Foredrag og film v. Christian Braad Thomsen 
26. januar kl. 19.30

”FRA SYSTEMKRISE TIL GRØN ØKONOMI”
Foredrag af Jørgen Steen Nielsen
24. februar kl. 19.30



HAR DU PRØVET EN RIGTIG MALER ?
0Plet Malermester har mere end 30 års erfaring 
og konkurrencedygtige tilbud på alle former for 
maleropgaver, store som små: 

Maleropgaver for virksomheder, kontorer, 
boliger og sommerhuse, indvendigt og udven-
digt og altid udført i høj kvalitet.

Telefon 51 20 30 79 – CVR 35 74 51 57 – Tisvildeleje

NYT VÆRTSPAR

Selskaber
Kursus

Badepensionat
Weekendophold
Vi glæder os til at se jer

Katrine & Thomas

Meget er nyt på Kildegaard - 
stemningen er stadig den samme.

Hjemlig hygge og afslappet atmosfære.

Hovedgaden 52 / 3220 Tisvildeleje / 48707153
www.kildegaard-tisvildeleje.dk
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TISVILDE BIO har som et spændende og underholdende tiltag i 2016 valgt at tilslutte sig 
det nye initiativ, som under overskriften BODILPRISEN LIVE for første gang transmitterer 
prisoverrækkelsen fra Bremen Teater i København, lørdag den 5. marts 2016.

Danske Filmkritikeres Bodil – en af Europas ældste filmpriser – uddeles en gang om året 
ved en stor gallafest, som gennem de sidste mange år har budt på underholdning, klip fra de 
nominerede film, mad og drikke, snigpremiere på en ny film og ikke mindst overrækkelse 
af Bodilpriserne.
Der uddeles sædvanligvis priser til bedste danske film, bedste mandlige hovedrolle, bedste 
kvindelige hovedrolle, bedste mandlige birolle, bedste kvindelige birolle samt bedste doku-
mentarfilm, bedste amerikanske film og bedste ikke-amerikanske film. Udover disse priser 
uddeler Danske Filmkritikere Fotografprisen, en sær-Bodil for en af årets væsentlige indsat-
ser samt en æres-Bodil til en person, der gennem årene har markeret sig betydningsfuldt.

Det er den 69. gang Bodil-festen afholdes, og Ellen Hillingsø vil styre slagets gang, når de 
fornemme statuetter skal uddeles til kritikernes favoritter fra det forgangne film-år.

Transmissionen – eller live-streamingen, som det hedder nu om dage – begynder kl 20, 
men Tisvilde Bio inviterer aftenens gæster til at møde op på den røde løber allerede kl 
18:30. Vores to lokale værter, skuespiller Tine Miehe-Renard (tidligere Bodilvinder) og pro-
ducer Mads Egmont Christensen vil tage imod og introducere publikum så godt til festlig-
hederne som overhovedet muligt.

I pausen midt i forestillingen serveres små lækkerier fra Bistroen og et glas bobler. I løbet 
af aftenen kan publikum teste deres paratviden om Bodil-trivia, gætte på aftenens resultater 
og dyste om spændende præmier, som naturligvis alle udspringer af vores lokale biografs 
erklærede kærlighed til filmen i almindelighed og til filmkunsten i særdeleshed.

BODILFEST I TISVILDE BIO
lørdag den 5. marts – Live fra Bremen Teater i København

De nominerede til Bodilprisen:
Den 7. januar 2016 mødes Danske Filmkritikere for at 
nominere de film og de skuespillere, instruktører og 
andre filmfolk, der har udmærket sig særligt i årets løb. 
Man kan følge med på @Bodilprisen på twitter, hvor 
nomineringerne vil blive offentliggjort live ca. mellem 
kl. 13 og 15.

Billetter til Bodil arrangementet kan købes på www.
tisvildebio.dk og koster 100,- kr. Men skynd jer! Der er 
som bekendt kun 80 pladser.



 
 
 
 

 Træfældning  
 

  Fældning fra toppen 
 

Ind trækning 
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Opskæring 
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 Flisning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gratis tilbud 
 

4050 5240 
 

WWW.jt-træfældning.dk    
 

 tilbud@jt-træfældning.dk 
 
 

Fuldt forsikret  

JT Træfældning 

Medlem af  Dansk Træplejeforening   
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SANDMILERNE
5-8 sandmiler ligger og gemmer sig som klitter dybt 
inde i skoven. Langt væk fra hav og strand synes de 
malplacerede omgivet af skov til alle sider. Hvad er 
forklaringen?

Næsten alt, hvad der hedder noget med ”bakke”, er 
vandreklitter stedt til hvile i forbindelse med sand-
flugtsdæmpningen: Frøbakke, Horsebakke, Slotsbakke, 
Uglebakke samt de unavngivne: ”Fynbobakke1” (hvor 
Fynbolinie og Brantebjerglinie mødes, kan man opleve 
to sandmiler, der skærer hinanden), ”Jydebakke” (tæt 
på Uglebakke) og ”Blådals” bakkedragene (på hver sin 
side af Blådal) samt ”Fynbobakke2” (tæt på Blådal).

Tibirke Bakker er også delvist sandflugtsområde, 
og Arrenakke Bakke (på vej mod Vinderød) var også 
tynget af stor sandfygning/vandring, så måske er otte 
lavt sat, eller også var sandflugten så omfattende stor, 
at Råbjerg Mile (tæt på Skagen), som i dag er landets 
eneste ”overlevende” vandreklit, i størrelse slet ikke 
tåler sammenligning med Nordsjællands sandflugt i 
årene ca 1550-1750? Det er jo et skræmmende scenarie!

START TUREN FRA SKOVPORTEN
Jeg vil anbefale, at man starter sin gå- eller evt løbetur 
fra Skovporten. Drej til venstre første gang efter den 
røde bom. Udfor Xylografens hus, Arken, starter Lars 
Anders’ Linie på højre hånd. Det er skovens mægtigste 
brandbælte, og det fører op over skovens højeste punkt, 
Frøbakke, 62 m over havet. Denne brandlinie er ca 5-6 
km lang og går fra sommerhusene i Tisvilde til som-
merhusene i Asserbo Overdrev/Plantage, og fra denne 
62 meter høje bakke vil vi bemærke, at sandflugten 
lagde sig til hvile, blandt andet ved hjælp af en masse 
tvær- og langsgående diger. Fra toppen burde der være 
en skøn udsigt over egnen, men man kan (ligesom fra 
Frederikshøj – læs i forrige nummer af Tisvilde Nyt) 
ikke se den for bar’ træer!

SANDFLUGTSBEKÆMPELSEN
Da man påbegyndte sandflugtsbekæmpelsen ca 1720, 
var der ingen skov overhovedet, men Frøbakke stod 
truende nær Tisvilde landsby – et kæmpemæssigt 
sandplateau på spring til at overvælde landsbyen. Så 
her startede man sanddæmpningen. Ved hjælp af vin-
den tilsåede man området ved at kaste frø (marehalm, 
hjælme, olden, fyr, birk, asp og andet robust, hurtigt-
voksende buskads) op i luften og lod naturens egne 
kræfter råde. Måske er det deraf bakken har fået sit 
navn. Men sandbund er gold for vækst, og derfor måtte 
man først gøde underlaget og hindre sandets urolige 
flugt ved hjælp af græstørv, som man hentede i nærhe-
den af Arresø (Lille- og Store Ryet).  

af Søren T. Grande
FRØBAKKE Der skulle også bruges næringsrig tang til at lægge 

ovenpå, men lyset skulle kunne trænge ned til frøspi-
rerne og tangen ikke flyve væk med sandet, når den 
blev tør. Så græstørv i forbandt med luft imellem eller 
ris-knipper blev rimpet eller rumpet øverst – heraf 
navnet på områdets største sanddige, ”Rumpen”, ved 
foden af Tibirke Bakker langs Bækkebrovej.

Et kæmpe arbejde, kan I nok tænke – og trafik-
ken med hestetrukne kærrer har været stor. Forestil 
jer rundkørslen midt i skoven (”Runde Elle” eller 
”Rondelle”, som en runddel hedder på fransk) – der 
har været noget at holde styr på og logistisk fordele: 
Tangkørsel fra nord og tørvekørsel fra syd – at bringe 
videre ud på alle flyveklitterne, som mestendels fløj 
i retning fra vest/nordvest til øst/sydøst. Og så i alle 
de sandspor! Og risknipperne skulle indsamles fra et 
tredje sted, sandsynligvis fra resterne af Skt. Karens 
Skov nord/nordøst eller vest for Skovporten. Ingen ved 
rigtig, hvor denne gamle, oprindelige skov lå.

RØHLS EGE
Røhls Ege lige sydøst for Frøbakke kan stadig ses 
som en lang række træer på begge sider af grusvejen 
(Kirkevej). De er de første træer, som blev sået eller 
plantet i slutningen af 1700-tallet (måske snarere først 
i 1800-tallet?), som en slags cadeau til oldenburgeren 
Johan Ulrich Röhl, som Kong Frederik IV lod tilkalde. 
Han havde erfaring med digegravning/bygning fra 
de frisiske marskområder, som tit blev oversvømmet 
på grund af stormflod. Og sand opfører sig stort set 
på samme måde som vand: Trænger ind alle vegne. 
Så Røhl slog til, og hans teorier var brugbare, men de 
mandskabsmæssige ressourcer lod vente på sig.

EN HÅRD MAND
Iøvrigt blev Røhl aldrig populær blandt lokalbefolknin-
gen. Han var en hård mand og syntes, at de nordsjæl-
landske bønder var nogle dovne hunde. Han var også 
trekantet at samarbejde med opad i magtens korridorer, 
så da bønderne ”boycottede” sandarbejdet i protest, 
passede det amtmand von Gram rigtig godt, da amt-
manden stod på lokalbefolkningens side. 



gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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Først efter at kongen i 1725 havde været oppe og besig-
tige sandets fortsatte hærgen, blev der indsat soldater 
til at udføre sand-/gravearbejdet. Så først herefter be-
gyndte der for alvor at komme fart i projektet. Røhl fik 
hen ad vejen mandskabs- og pengemæssige ressourcer 
nok til at imponere kongen. og måske amtmand Gram? 

Populær blev han aldrig, sluttelig tvunget, grundet 
uomgængelighed, til at forlade Tisvilde. Han døde i 
Helsingør – glemt, men som en holden mand. Monar-
kerne Frederik d. IV og hans søn, Christian d. VI tog 
æren med honnør til Friderich von Gram på tysk tilfø-
jet ordene: Og Røhl gav en hånd med! På Sandflugts-
monumentet i Tisvilde står der – nederst, parentetisk 
bemærket: ”Røhl velfortjent lønnet for sin møje”.

Bjørn og Selma cyklede, Lea og Thomas gik og Anna kørte i barnevogn, da fotografen mødte familien på toppen af Frøbakke d. 14. december
 Foto: RP

SKOVPORTEN OG VOLDENE
Skovporten og voldene neden for Frøbakke langs 
Kirkevejen mod sydøst viser sanddæmpningsmetoden. 
Man opbyggede sanddæmninger og gravede grøfter for 
at forhindre sandfygningen. Frøbakke gemmer på hi-
storier og begivenheder, lige som mange andre steder i 
Tisvilde Hegn kan fortælle os om en svunden tid, men 
man skal have øjnene med sig, når man går eller løber i 
skoven. Frøbakke og brandbæltet Lars Anders Linie er 
nogle af skovens anbefalesværdige udflugtsmål. Og nu 
sidder I måske og tænker: Hvornår hører vi så om Blå-
dal, Brantebjerg, Fynbolinie, Fynbo- og  Horsebakke? 
Det må blive en anden gang – måske i næste nummer 
af Tisvilde Nyt.

Forkortet af redaktionen
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7spørgsmål til en Tisvilder
Foto: Susanne Borup

Kort inden kalender-vinteren officielt begynder, blev 
Tisvilde blæst godt og grundigt igennem af en storm, 
der var lige så vild, som den var hurtigt overstået. På 
novembers sidste dag vågnede vi op til væltede træer 
og smadrede vinduesglas i drivhusene, og da Tisvilde-
Nyt mødtes med dette blads ”offer”, lærer Jørn Larsen, 
for at han kunne give svar på ”de 7 spørgsmål”, så 
var det første, han kunne berette, at et par af de flotte 
graner på hans pragtfulde naturgrund mellem Gart-
nersvinget og Wadstedsvej i løbet af natten var bukket 
under for blæsten. 

Med Jørn Larsen i hovedrollen som dette Tisvilde-
Nyts ”offer” har vi dermed inviteret endnu én af de 
lærere, som kender næsten alle byens unge forældre og 
deres børn, og som er kendt af mi ndst lige så mange, 
og nu er spørgsmålet så, hvor Jørn Larsen kommer fra, 
og hvad han synes om livet i Tisvilde. 

Vi bænker os med et glas, mens de tilbageværende 
rester  af stormen suser udenfor og langsomt løjer af, 
og lytter til Jørn Larsens fortælling om hans første 
møde med Tisvilde...

1. Hvor kom du fra, 
	 inden	Tisvilde	fik	glæde	af	dig?

Jeg er født allersidst i 1949 og boede i min spæde 
barndom ikke så langt fra Lyngbyvej Station, der i dag 
hedder Ryparken. Da jeg var 4, flyttede familien til 
Virum, hvor jeg boede, indtil jeg flyttede herop. 

Men inden jeg blev født, havde min far, som var bog-
holder, og min mor, som var hjemmegående, diskuteret, 
om de skulle købe en Folkevogn eller et sommerhus. 
Der var ikke råd til begge dele. Det blev sommerhuset, 
og det blev Tisvilde og Wadstedsvej, hvor et af den tids 
sommerhuse, der var så enkelt byggede, at man kaldte 
dem ”sildekasse-huse”, blev familiens – og dermed mit 
– andet hjem. Så jeg kom altså til Tisvilde første gang 
sommeren 1950, og jeg har så mange gode minder fra 
de lange somre heroppe. Dengang var der jo ikke så 
mange events og den slags, det var stille og roligt som-
merliv. Men jeg cyklede i hegnet, ud til Troldeskoven 
og badede ved stranden, og den interesse for dyreliv, jeg 
havde, og som min familie delte, næredes her i Tisvil-
des fri natur, hvor man som dreng samlede firben og 
hugorm, og hvad der ellers krøb eller fløj forbi én. 

Og byen i sig selv var jo helt, helt anderledes end i 
dag. Tænk på alle de forretninger, der var. Det var ikke 
sådan nogle livsstilsbutikker, som vi ser i dag. 

Det var dagligvarer, mælk, fisk, brød, og jeg nød at 
blive sendt i byen, f.eks. til Svendsens Mejeri for at 
hente en stang is til ”køleskabet” sammen med ”en sød 
og en kærne” for 1 kr. og 98 øre. Og så fik jeg mit første 
lønnede arbejde her i byen som bud for købmand Joost, 
som jeg ”kørte” varer ud for, - på gåben med en træk-
vogn til varerne. 

Min familie flyttede allerede på landet den første 
maj, og da jeg blev lidt ældre og kom i skole, måtte jeg 
tage med toget frem og tilbage til skolen i Virum hver 
dag, og det var med træmotorvognen og så en passa-
gervogn med ude-perron, hvor jeg elskede at stå. Sådan 
opstod min store interesse for tog, og vognene har jeg 
den dag i dag i Nordsjællands Veterantogklub, som 
holder til på Græsted gamle station. Det var en herlig 
barndom og ungdom! 

2. Hvad	bragte	dig	til	Tisvilde?	
 
Ja, på ét eller andet tidspunkt, så holder barndom og 
ungdom jo op, og man nærmer sig voksenlivet og skal 
finde på noget at lave. Jeg havde forskelligt arbejde, 
bl.a. inden for postvæsnet, og læste spansk og indiansk 
sprog på Københavns Universitet nogle år, inden jeg 
tog mine interesser med over på lærerseminariet i Hel-
lerup, og efter 4 år endte jeg med at stå som uddannet 
lærer. 

Min far var død, og min mor lod i 1966 et Myresjö-
hus opføre på den grund, vi havde på Wadstedsvej. 
Den havde vi frem til slutningen af 1970’erne, hvor 
vi købte en tidligere gartnerigrund af gartner Aage 
Johansen, og det endte med, at næsten hele familien 
flyttede herop: Min mor, min lillesøster og jeg. Kun 
min storesøster fandt andre græsgange. Og så var jeg 
pludselig Tisvilder, også selv om jobbet, jeg fik i 1980, 
var på Vejby Skole hos Erik Malling og Willy Jensen. 
Den gang var der jo lidt længere fra Tisvilde Skole til 
Vejby Skole, end der er i dag, men jeg har altid syntes 
om, at være lærer for de større elever, og de er (og var) 
jo i Vejby. Så det blev Vejby, nu på 35. år – og det har 
jeg aldrig fortrudt!
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3. Hvad	bestiller	du	i	Tisvilde?
 
Ja, bortset fra, at det er herfra min verden går, så bru-
ger jeg jo Tisvilde og dens natur meget. Jeg er historie- 
og biologilærer, og på den front er der jo meget at hente 
her. Og jeg har jo alle mine elever her, og dem er det en 
glæde at undervise og at have omkring sig i lokalsam-
fundet. Også alle de gamle elever, som man ser vokse 
op, uddanne sig og stifte familie. Det er jo sådan noget, 
man får som sidegevinst, når man er længe på den 
samme skole. Mine elever, nye som gamle, kender mit 
telefonnummer og ved, at de kan kontakte mig i tilfælde 
af, at de har brug for min hjælp. Det er en luksus jeg 
kan tillade mig, fordi jeg ikke selv er gift og har børn. 

4. Hvad får du i øvrigt 
	 tiden	til	at	gå	med	i	Tisvilde?

 
Jeg nyder skov og strand stort set dagligt – når ikke 
altid at bruge den, men kan se og høre og mærke dens 
nærhed. Bl.a. bader jeg til hen mod slutningen af 
oktober. Foruden skov og strand så nyder jeg alle de 
ting, der er opstået i byen efterhånden: Musik i Lejet, 
Loppemarkedet, Skt. Hans, Folkfestivalen, julehalløjet 
og meget andet. Hele sommerlivet med turister og liv 
i byen holder jeg meget af. Thuneby, Danielsen og alle 
de andre, er her jo ikke mere, og Tisvilde må udvikle 
sig og ikke bare være et museum for gamle tider. Bare 
vi selv holder fast i tøjlerne, – og ikke lader byen rives 
med af forretningsinteresser, der ikke tænker på de 
mennesker, der skal bo her hele året. 

Og så har jeg jo min store veterantogs-interesse, og 
det må jeg vel godt nævne, selv om den har til huse i 
Græsted. Desværre kommer vi ikke så tit forbi Tisvilde 
Station længere, fordi Lokalbanen nu har lukket spor 2 
ved stationen, så vi ikke kan komme herop med de store 
lokomotiver, men kun med de små, røde motorvogne.

Toginteressen fødtes, da jeg var bitte lille, og hver 
den 23. december blev taget med af min far ind til 
Dybbølsbro for at se damptog. Og senere som lidt 
større forelskede jeg mig, som sagt, i togturene til og 
fra Tis vildeleje. Lige siden har jeg ønsket at have med 
tog at gøre, og nu er jeg med til at styre veterantogs-
klubben, og det er en stor fornøjelse at opleve, at hver 
gang vi sætter billetter til salg, så bliver de solgt lige så 
hurtigt som til en rockkoncert. Jeg keder mig ikke!

5. Hvad,	synes	du,	er	det	bedste	ved	Tisvilde?
 
Jeg kommer jo nok til at gentage mig selv, men det er 
jo skov og natur og folkelivet heroppe, såvel om som-
meren med de mange mennesker og lidt leben i byen, 
cafeer og musik. Det er dejligt, når det bliver sommer 
og de kommer herop, og det er dejligt, når sommeren 
er slut og de kører ud af byen igen. Jeg er simpelthen 
en tilfreds Tisvilde-borger, og endda sådan én, som 
gerne deler det med andre.  

6. Hvad	synes	du,	er	det	værste	ved	Tisvilde?
 
Jeg synes, at det er synd, at de sjove ting, der foregår 
heroppe, ikke i højere grad bliver til velarrangerede 
traditioner. Skt. Hans og julen er lidt døde i det i for-
hold til tidligere, - ja, det kan selvfølgelig være, at julen 
er på vej op igen, nu må vi se. Èt år er jo ikke nok til en 
tradition! 

Der er mange, der taler om at vi skal have turister 
herop, men der er ikke så mange, der vil betale for det. 
Efter min mening kræver det en investering, at få det 
sat i gang. 

Jeg synes, der er for lidt konsistens i turistlivet og 
arrangementerne, selvfølgelig dels fordi meget bliver 
arrangeret af frivillige kræfter, der gennem årene går 
fra, og nye kommer til. Men dengang, da Turistfor-
eningen ”boede” her i byen, så var den jo garant for at 
vedligeholde traditionerne, - som de også betalte for. 
Nu er Turistforeningen væk og erstattet af en mere fjern 
VisitNordsjælland, som ind imellem taler mere, end den 
handler og vil betale for. Se bare på vores strand, f.eks. 
ved Helene Kilde. Den er næsten helt ødelagt og ser 
frygtelig ud - og der tales meget om at rydde op og gøre 
dit og dat, men der sker ingenting. Det er ærgerligt.

7. Hvad	er	dit	største	ønske	for	Tisvilde?
 
Det er selvfølgelig at Tisvildeleje må bestå og udvikle 
sig, også for de unge, så den fortsat bliver et dejligt sted 
at bo og være i. Selvfølgelig håber jeg, at mange unge 
familier fra byen flytter hertil, så vores by kan bevare 
sine institutioner og sin købmand. 

Jeg oplever, at mange af mine elever, når de er fær-
dige med skolen, skal ud og væk, ind til København og 
finde ud af nogle ting. Og så 12-15 år efter, så møder 
man dem på gaden igen heroppe. De har stiftet familie 
og fået arbejde og er kommet tilbage til, hvor de kom 
fra. Det er hyggeligt. Så får man på fornemmelsen, at 
traditionerne alligevel betyder noget.



Mange folk sad klar foran computerskærmen, da 
Musik i Lejet d. 1. december satte billetterne til salg 
til dette års festival. Alle 500 earlybird-billetter blev 
solgt på under et minut. Alle billetterne er ikke udsolgt 
endnu, men lynsalget vidner om festivalens store popu-
laritet. I år ligger festivalen d. 21. - 22. - 23. Juli 2016. 

Musik i Lejet har endnu ikke offentliggjort bands 
til årets festival, men den første offentliggørelse er i 
støbeskeen, og arrangørerne glæder sig til at kunne of-
fentliggøre kunstnerne i løbet af foråret. 

Uddeling af Musik i Lejets overskud
Musik i Lejets regnskab er nu gjort op - og musikken, 
dansen og glæden har resulteret i et flot overskud på 
230.994 kr. 

”Vi startede Musik i Lejet af kærlighed til Tisvilde.  
I lyset af årets afvikling kan vi nu præsentere et over-
skud, som skal uddeles. Det er vi meget stolte af – det 
er en utrolig udvikling, som vi har været igennem og 
igen tusind tak til alle, som har bidraget til at mulig-
gøre festivalen.” siger Kristian Grauengaard, formand 
for Musik i Lejet.

Så er billetsalget til sommerens MUSIK I LEJET skudt i gang!

Musik i Lejet uddeler pengene til marts. Derfor føl-
ger her en opfordring fra Musik i Lejet til at ansøge 
midlerne, som kan ansøges af foreninger i Gribskov 
Kommune fra d. 15 januar.  Yderligere information om 
ansøgningsproces kan findes på Musik i Lejets hjem-
meside, www.musikilejet.dk

Musik i Lejet søger hjælp hos 
frivillige foreninger
Som et led i planlægningen af Musik i Lejet søger 
Musik i Lejet et større samarbejde med foreningerne i 
Tisvildeleje. Flere foreninger er allerede engagerede i 
festivalen.  Og det er en hyggelig og sjov måde at lave 
noget sammen til fordel for en masse festivalglade 
mennesker i sommerens højdepunkt. 

Arbejdet med at få arrangeret afviklingen er allerede 
under planlægning, og arrangørerne siger igen: Uden 
frivillige, ingen Festival. Musik i Lejet vil gerne opfor-
dre foreninger til at deltage i at få festivalen stablet på 
benene. Særligt omkring afviklingen er der en masse 
opgaver, der skal løftes. Det er lige fra at kontrollere 
billetter til at stille hegn op og sørge for, at skrald og 
pant bliver ordentligt sorteret. Så har du og din for-
ening mod på at hjælpe til i forbindelse med afvikligen 
af Musik i Lejet? Flere informationer fås ved at kon-
takte: kristian@musikilejet.dk

Foto: RP
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Hos spejderne har vi været i fuld gang med efterårets 
aktiviteter. Mikroerne og minierne har taget henholds-
vis sav- og knivbeviser. Der blev arbejdet koncentreret 
med udfordringerne. Nogle ting var lidt svære at huske, 
men når vi fik repeteret det nogle gange, fik børnene 
efterhånden styr på både nye mærkelige navne (blandt 
andet fuksvans) og sikkerhedsregler.

Hos juniorerne har de været i gang med at opfriske 
gamle mærker og færdighedsbeviser ved at gøre det 
lidt sværere. De har blandt andet igen arbejdet med 
bålet: De brugte deres økse-bevis, så de kunne lave 
brænde klar. Så blev der ellers kæmpet med at få gang 
i bålet med max tre tændstikker, og det var ikke let, når 
det blæste eller regnede. Men de kløede på, og alle har 
nu fået taget den lille nye prøve.

Også vi spejdere valgte i år at markere Halloween. 
De fleste børn vidste ikke, at vi havde den aktivitet i 
ærmet. Først arbejdede mikroerne knapt en halv time 
med deres sav-bevis, ligesom minierne arbejdede med 
deres kniv-bevis. Derefter fik hvert barn et græskar 
udleveret, til stor jubel. I ca. en time blev der skå-
ret græskar efter alle kunstens regler – nogle meget 
uhyggelige, andre lidt mere fredsommelige. Heldigvis 
kunne vi gøre det udenfor på terrassen med vores nye 
udendørslys og nogle lygter – for hold da ferie, hvor er 
der mange kerner i 28 græskar. Resultatet blev rigtig 
godt, og der ventede derfor de afhentende forældre 
et super flot resultat, da 28 græskar på en lang række 
lyste smukt op på plænen.

Efteråret har også traditionen tro budt på November 
Dag på Gurredam med hele Øresunds-divisionen. I 
år var temaet ”Middelalder”. Der var blevet bygget 4 
”emner” op på området. Det var landet, byen, klostret 
og adlen. Alle spejderne kom rundt på de forskellige 
områder og oplevede en helt anden tid.

Juniorerne havde en ekstra lang weekend på Gur-
redam. For selvom November Dagen kun foregår en 
enkelt lørdag, så mødtes de allerede om fredagen i 
hytten, hvor de hyggede og varmede lidt op til løbet på 
Gurredam. Da lørdagens løb var slut, tog de tilbage til 
vores hytte, hvor de startede 24 timer i sovepose. Det 
giver også et mærke til uniformen. Desværre har jeg 
ikke billede af alle de ”larver”, som søndag formiddag 
begav sig til Netto i Ramløse for indkøb. Men det for-
tælles, at der næsten opstod bil-kigge-kø midt i byen, 
da de kom vandrende, naturligvis iført sovepose.

Næste arrangement var vores jule-tur i hytten. En 
lørdag med fuld knald på aktiviteterne fra kl. 13-21. 
Alle børnene blev delt i patruljer på tværs af grene, 
hvorefter forskellige opgaver ventede dem. De skulle 
blandt ud og samle materialer til jule-dekorationer, 
samle ingredienser til pandekage dej og sidst med 
ikke mindst skulle de fremstille deres eget mærke for 
deltagelse på dagen. Mens alle spejderne løb rundt ude, 
og snevejret startede, så var Michael, Lotte og Nanja i 
køkkenet og fremstillede der dejlig julemad til os alle 
sammen. Super skønt, at I ville stille op og hjælpe os 
med det. Tak for det.

Da maverne var blevet fyldt, vinderne af jule-lys kon-
kurrencen fundet, et par jule sange sunget, så var det tid 
til, at forældrene begyndte at dukke op og hente nogle 
lidt trætte spejdere med hjem igen. Flere valgte dog lige 
at bruge de aller sidste kræfter på en sneboldkamp.

Rigtig godt nytår til alle fra hele Ramløse Gruppe.

RAMLØSE SPEJDER 
EFTERÅR 2015
af Camilla Woller-Nielsen og Jeanett Borchmann
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LOKAL HYGGEAFTEN 2015
Det var en dejlig aften, tirsdag d. 24. november, fordi 
der kom så mange herlige mennesker, der havde lyst til 
at høre om ”Tisvilde før og nu”! Det er en fornøjelse, 
når der er interesse for det, man brænder for, så stor tak 
skal I have!

Men jeg kan jo ikke ”gøre” sådan en aften uden 
hjælp, så også varm tak til Lisbeth Nielsen for bag-
ning, og opvask sammen med Helene Nielsen. Og tak 
til John Kofoed Larsen for musikken, Stig Olkjær for 
billedfremvisning, Lokalarkivet for hjælp med at sætte 
billederne sammen. Billeder, som jeg igen mødte stor 
velvilje hos mange af ”mine” lokale venner med at 
finde frem, samt historie til opfølgning!

Og så var der lige en lille flok, der hjalp med at rydde 
op – man kalder det ”lokalt samarbejde” – TAK!  

Min egen mand og datter var med i år, og det luner 
selvfølgelig, da jeg havde givet ”mine” to ældre trofaste 
hjælpere, Helga Dyrekær Olsen og Karen Jensen, fri – 
varm tak for 19 år til dem! 

Og ja, vi ser hvad fremtiden bringer, så foreløbig vil 
jeg ønske Jer alle et rigtigt lyst og trygt Nytår.

 
Kærlig hilsen Anita Olsen

Foto: Anita
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DET NOSTALGISKE HJØRNE 
Nå, nu har jeg skrevet mig helt varm, men jeg synes, at 
initiativtagerne skal have ros, for det er godt arrange-
ret, ikke så vildt, bare hyggeligt – kan være de har lyst 
igen til næste år, så man kan se, at det ikke bare er om 
sommeren, der sker noget her på Tisvildeleje! Stor tak 
til alle, der har medvirket!  

 
Men det er jo så det sidste af Pings gode Tisvildehisto-
rie, jeg skal give jer denne gang, og vi starter med:

Geniet Hirsch
Ping fortæller:

Min far var privilegeret ved at kunne bruge sin bil 
i begyndelsen af krigen. Det var en stor Dodge fra 
1934. Det hændte, at kræet ikke ville starte, når vi 
skulle hjem. Den eneste, som havde forstand på biler 
i Tisvilde på det tidspunkt, var Hirsch, som havde et 
værksted på Hovedgaden (nu nr. 58). 

Han havde en søn, der deltog som frivillig i den 
første vinterkrig i Finland. Han hjembragte en stor 
finsk dolk, som vi unger plagede for at se og beundre.
Hirschs kone var stor og dyb, og altid iført en blank 
kulsort kittel. Hele familien havde noget tateragtigt 
mørkt over sig, måske var det bare olie fra værkstedet! 
De var alle søde, og vi unger kiggede ofte ind.

Nå, når bilen ikke ville starte, var der intet andet at 
gøre, end at hidkalde Hirsch. Han åbnede motorhjelmen 
og stod på hovedet ned i motoren. Efter at have rodet 
nogen tid, sagde han:”Prøv så at starte!” Den startede 
ikke. Han rodede videre, og igen: ”Prøv så at starte!” 
Igen uden resultat. Ved femte forsøg skete miraklet, 
den startede! Hirsch lukkede motorhjelmen og tørrede 
tilfreds sine hænder af i bukserne. Min far spurgte: 
”Hvad var der så i vejen?” – Hirsch svarede:” Ja, hvad 
var der i vejen, det er ikke godt at vide – men nu kan 
den!” Ferien var reddet, og sådan gik det godt alligevel.

Når dette skrives, er vi stadig i fuld gang med julefor-
beredelserne. Der bliver mere og mere ”tryk” på! I 
grunden er det jo nok, fordi man lader sig rive med – at 
nu skal man endelig nå alt muligt inden jul! Hvis man 
lige standser op et øjeblik og tænker sig lidt om, vil man 
finde ud af, at hvis man koncentrerer sig om det væsent-
lige, nemlig julen, og lader det meste af det andet, man 
har tænkt sig skal være færdigt, ligge, ville der blive me-
get mere ro på – og tro mig: Det ligger der stadig efter 
nytår, og så klarer man det ”i ro og mag”. For selve 
julen er jo dejlig: Samværet, det glade budskab, glæden 
ved at give og glæden ved at modtage. Alle lysene, og 
den smukke pyntning alle vegne.

Her på Tisvildeleje er der blevet ” julet” ekstra meget 
i de to første adventsweekender, med åbent på restau-
ranter, i huset Hovedgaden nr 51 med huset fuldt af bo-
der, åbent hus flere steder, og de små sommerbutikker 
har åbent. Erhvervsforeningen har sat juletræer med 
lys på, og vores juletræ på Birkepladsen holdt ”Gorm” 
stangen og blev stående, med lysene smukt slynget rundt 
om sig – godt arbejde fra Lokalrådets side.

Strømpesalg i huset på Hovedgaden 51 – foto: Anita
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(Jeg har fået fortalt en anden lille historie om ”geniet 
Hirsch”. Det var også en landligger, hvis bil var gået 
i stå på Hovedgaden, og Hirsch blev tilkaldt og ma-
vede sig ind under bilen. Efter et godt stykke tid, med 
banken og mumlen, spurgte han, om manden havde en 
tokrone – jo da, og rakte den ind til Hirsch, hvorefter 
han mavede sig ud igen og sagde :”Tak for det!” – og 
gik hjemad!)

 
Skelettet under terrassen
og Ping fortsætter:

Efter mine forældre døde, solgte jeg huset på Strand-
vejen. For et par år siden fortalte de nye ejere, at da de 
ville udvide terrassen, fandt de et hovedløst skelet og 
en sko. De skyndte sig, at dække det til, de ville ikke 
have opgravet og ødelagt den nye terrasse.

Der er ingen nærmere oplysning om, hvor hovedet 
var, eller om skoen, (kvinde – herresko, snabelsko eller 
balsko fra Tisvilde Badehotel), som kunne have bidra-
get til løsningen. Jeg foreslog, at man udforskede fundet 
nøjere, f.eks. ved at få lavet en DNA-analyse, så alderen 
kan bestemmes, men det var der ikke stemning for, så 
skelettet ligger der formentlig endnu! Jeg har gjort mig 
mine tanker om gåden, hvor skelettet stammer fra: 

Kan det være selveste Sct. Helene, som blev kulet 
ned der, efter hun drev i land på en sten fra Sverige, i 
stedet for – som historien beretter – at blive båret langt 
ind i landet, og begravet på Helenes Grav, hvor der 
aldrig er fundet noget skelet?

Eller kan det være resterne af en stakkels invalid, 
som engang i middelalderen valfartede til kilden og 
ofrede til den for at opnå mirakuløs helbredelse, men 
som døde der, før miraklet skete, og blev jordfæstet tæt 
ved kilden af venlige mennesker, som ikke vidste, hvad 
de ellers skulle gøre ved liget? Men hvorfor var der 
ikke noget hoved?

En mindre sandsynlig mulighed er, at det er resterne 
af en halshugget slave eller krigsfange, som er blevet 
ofret ved en religiøs ceremoni i jernalderen. 

dog næppe foregået i Vandtårnet, og mine forældre har 
næppe været indblandet i det!

Endelig kan skelettet jo være et ”anatomisk præpa-
rat”, som er blevet brugt til undervisning, og som man 
ikke har vidst, hvordan man skulle komme af med!

At smide det i skraldespanden eller i en sø, hvor det 
utvivlsomt ville blive fundet og give anledning til stort 
postyr, ville nok ikke være en god ide. At hovedet 
mangler kan skyldes, at kranier var meget efterspurgte 
til anatomiske studier… Men hvad så med skoen? Ana-
tomiske præparater plejer ikke at have sko!

Gåden om skelettet under terrassen er ikke opklaret, 
men måske er det samme skelet, som er gledet ned ad 
skrænten, og nu bliver undersøgt ved en C14 undersø-
gelse... krimi på højeste plan!

 
Hvor er du en fantastisk fortæller, Ping, og jeg vil sige 
tusind tak, fordi du lod mig låne din interessante ”hi-
storiebog”! Jeg er sikker på, at der er mange her, der 
kan nikke genkendende til flere af personerne!

 Og så vil vi slutte for denne gang med at ønske alle 
et rigtigt godt Nytår med TAK for året der svandt!

 
Nytårshilsen Ping og Anita      

Et kig op ad Hovedgaden 
mod Hirsch’s værksted

Man kender til gamle nordiske, hellige of-
fersteder, såkaldte ”Vi”, hvor ofringer med 
halshugning af dyr og mennesker fandt sted. 
Der skal have ligget et sådant ”Vi” i Tibirke, 
så hvorfor ikke også ved kilden? Det kan 
måske forklare det manglende hoved!

Så kan skelettet jo også være af nyere dato, 
f.eks. fra krigens tid, stikkerlikvidering, 
bandeopgør? Der er dog ingen beretninger 
om uopklarede forbrydelser i området, men 
skelettet kan jo være blevet ført hertil fra 
et andet sted, men hvorfor så begrave det 
netop her? Drabet, hvis det var et drab, er 
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