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Asfaltarbejde på Hovedgaden – foto: RP



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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TisvildeNyt 
Udgives af  Foreningen TisvildeNyt
CVR-nummer: 32747736

Ansvarshavende redaktør  
Karina Thor
tisvildenyt@gmail.com
61 67 79 41

Økonomi 
Jørgen Larsen

Grafisk tilrettelægning  
Rasmus Pape
rasmuspape@gmail.com

Annoncer 
Søren Carlsen
telefon 51 92 55 72
sca@dethulehus.dk
Priser:
1 hel side  2.000 kr.
1/2 side     1.200 kr.
1/4 side        600 kr.
1/8 side        300 kr.
Priserne er eksklusiv moms.

Tryk
LaserTryk.dk

Adresseændringer
Søren Carlsen
telefon 51 92 55 72
sca@dethulehus.dk

Oplag dette nummer
2100 eksemplarer.

Deadline
Artikler til næste nummer sendes til 
redaktøren på tisvildenyt@gmail.com 
senest den 3. juni 2016. 

Næste nummer udkommer
første uge i juli.
Omdeles senest den 10. juli
i 3220 Tisvildeleje og enkelte 
distrikter i 3210 og 3300.
Uden for disse områder leveres bladet 
til Post Danmark i uge 26
til videre befordring.
Bladet kan desuden købes hos 
købmand Thomas.

Elektronisk
Bladet kan ses på www.tisvilde.dk

BUMP, HULLER, TÅLMODIGHED OG ANDET…

Jeg går stærkt ind for, at der lidt bump og huller på 
livets landevej. Vi mennesker har godt af at blive lidt 
forstyrret af og til – og at blive rusket lidt op i. Men når 
antallet af bump og huller antager den dimension, som 
vi har set forekomme på Hovedgaden, er det da glæde-
ligt, at Gribskov kommune har valgt at lægge ny asfalt 
på, så de, der benytter denne hovedtrafikåre kan komme 
nogenlunde helskindet frem til parkeringspladsen. 

Tilsyneladende stopper den nye belægning ved Stejle-
pladsen, og jeg har ladet mig fortælle, at fra Stejleplad-
sen og videre frem er det Skov & Naturstyrelsen, der 
står for vedligeholdelsen. Så må vi vente i spænding på, 
om man vælger at færdiggøre arbejdet, da vejen jo er 
slem netop på den sidste strækning!! 

Vi har netop i dag afholdt Generalforsamling i Tisvil-
deNyt, og i den forbindelse kom vi til at tale om, at det 
ville være SÅ rart at få lidt indlæg tilsendt fra jer, der 
læser bladet – det ville tilføre variation og endnu mere 
liv til bladet. Det skal ikke være lange romaner, som 
også ville virke uoverskueligt for mange: Måske bare et 
foto med en tilhørende tekst af den ene eller den anden 
slags. Måske ligger nogen inde med en sød historie fra 
deres barndom, måske oplevede man noget særligt ved 
det sidste købmandsbesøg? Mulighederne er mange og 
kan være med til at kigge på vores by med flere øjne end 
bare vores. Jeg mindes faktisk kun, at det er sket et par 
gange, at nogen udefra har sendt en sød lille historie: 
Den første gang var det min tidligere skolelærer, Poul 
Jespersen, der fortalte om en rotur til Hesselø, der nemt 
kunne have været gået galt – og en anden gang endnu 
en skolelærer, Birthe Odgård, der følte for at fortælle 
om et nyligt overstået jubilæum i hendes gamle klasse.

Dog skal indlæggene ikke være af læserbrevs karakter 
da bladet ikke er velegnet til dette. 

Her midt i april blev der pludselig skruet godt ned for 
varmen, og det rare forår, der var så godt på vej, er vist 
blevet sat lidt på standby, desværre. Det helt top ren-
gjorte drivhus står lidt ubesøgt hen – det kæver at solen 
titter frem, hvis kaffen skal indtages dernede!!

Så nu er vi igen i et vacuum, hvor vi går og venter på 
noget: Hvornår bliver det forår, hvornår kan vi plante 
de Dronning Ingrid pelargonier og være sikre på, at 
kulden ikke tager dem?? Vente, vente, vente – lige hvad 
det angår, er jeg et frygteligt utålmodigt menneske, må 
jeg erkende. Med den glade mands hat på ved jeg jo, at 
sommeren kommer uanset hvad – god eller skidt – men 
lange lyse dage og masser af liv i byen. Det bliver godt 
efter en lang vinter. 

Næste gang TisvildeNyt udkommer er jeg og min 
mand på Taiwan for at besøge vores søn, der er på 
studiejob dernede. Bliver sært at skrive Tisvilde ting fra 
den anden ende af verden. Fantastisk at det kan lade sig 
gøre. Hurra for den ny teknologi.

Vh Karina
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UPS, UPS, UPS 
og atter UPS………!

Blad- og avisredaktørers værste fjende er uden 
tvivl sætternissen, denne skælm af en figur, som 
sidder inde i menneskers inderste krinkelkroge 
og derfra med et skævt grin bedriver sit spil, som 
spænder ben for samværet mellem menneskene 
og driver gæk med borgermusikken. For første 
gang har sætternissen nu leget med TisvildeNyt 
og til stor forvirring pillet indledningen ud af 
sidste nummers ”7 spørgsmål til en Tisvilder”, 
hvor  bladet havde fornøjelsen af at tale med 
Gitte Nikolajsen. 

Vi har fået flere henvendelser fra folk, som 
undrede sig, og vi smider os omgående med alle 
fire poter i vejret og beklager dybt, både til Gitte 
Nikolajsen såvel som til alle vores læsere. Og vi 
skynder os at bringe den manglende indledning 
i dette nummer, og håber at de mange interesse-
rede vil sætte den sammen med resten af artiklen 
fra sidste nummer og læse det i sammenhæng.

Vi skal bestræbe os til det yderste for, at det 
ikke sker igen.

7spørgsmål til en Tisvilder…

Det Tisvilde’ske forår giver alt, hvad den kan 
trække denne dag, hvor vi triller ned til Skov-
ridervænget. Det er lige over middag, solen 
skinner fra en blå, skyfri himmel, og den gør sit 
til, at nattefrostens 5 minusgrader er på hastigt 
tilbagetog. Rigtig varmt bliver det ikke, men 
solen varmer, og på den lukkede vej bliver der 
leget, som om det var sommer. Da vi når num-
mer 23, hænger sengetøjet ude og får frisk luft 
og solstråler. Vi bliver budt velkommen af Gitte 
Nikolajsen og resten af familien, hvor far Mor-
ten er ved at hjælpe 12-årige Mads med at lave 
chokolademousse til aftenens efterret. Der er 
aktivitet og energi i hjemmet, og dette nummers 
”offer”, Gitte Nikolajsen, er jo også prikket ud, 
fordi hun har en såvel stor som god energi i vores 
lille by. Det er ikke for ingenting, hun har fået 
tilnavnet ”Energitte”. 

Vi slår os ned, får the i krusene og det er gan-
ske enkelt at få kontakt her i huset, snakken fly-
der let og elegant. Resten af familien følger med 
i vores snak og kommer med sine kommentarer 
hen ad vejen, - det er bare rart og hyggeligt.

TisvildeNyts redaktion

M O D E R N E  O G  S PÆ N D E N D E 
S M Y K K E B U T I K  I  H E LS I N G E

K L A S S I K E R E  &  N Y T  D E S I G N

VP-Arkaden 22 � 3200 Helsinge � 2521 1206
helenemuffsmykker@gmail.com

www.helenemuffsmykker.dk

Åbningstider: Man-Tors 10-17:30, Fre 10-18,  Lør 10-14

KIG IND I 
BUTIKKEN

  Reparation af alle  
 slags ure

 Batterier udskiftes  
 - mens du venter 

  Reparation af smykker 
  Perlekæder omtrækkes 
  Gravering af pokaler

  Huller i øre & næse
  Stort udvalg i smykker, 

 ure og dåbsgaver
  Gaveideer til alle aldre   

 og anledninger 
  Legeplads til de små
  Professionel betjening

Solvej 2
Tisvildeleje
tlf. 48702141

mandag lukket

tirsdag-fredag
kl. 9:30 - 17:30

første og sidste
lørdag i md.
kl. 9:00 - 14:00Å

bn
in

gs
tid

er
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Sten Nielsen
Tlf. 88 20 94 10

Mark Hemming
Tlf. 88 20 94 13

Sofia Ansbjerg
Tlf. 88 20 94 12

Allan Frydenbjerg
Tlf. 88 20 94 02

Thomas S. Hansen
Tlf. 88 20 94 06

Mikkel Friis
Tlf. 49 70 31 12

30
10
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Vil du gerne have flere 
mæglere at vælge mellem…?

Når du sætter til salg hos home Tisvildeleje, får du  
8 skarpe sælgere OG 4 forretninger for kun ét salær.

Vi laver ikke andet end at tale med potentielle købere  
i området. Og vi arbejder sammen for at sælge din bolig bedst.

Prøv os – vi er klar til at lave en salgsvurdering for dig!

Lars Bøgelund
Tlf. 88 20 94 05

Mie Søgård
Tlf. 88 20 94 01

GILLELEJE
v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Statsaut. ejendomsmægler, MDE
Smidstrup Strandvej 69, 3250 Gilleleje
gilleleje@home.dk
facebook.com/homegilleleje
Tlf. 48 31 88 44

TISVILDELEJE
v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Statsaut. ejendomsmægler, MDE
Hovedgaden 57, 3220 Tisvildeleje
tisvildeleje@home.dk
facebook.com/homegilleleje
Tlf. 88 20 94 20

HELSINGE
v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Statsaut. ejendomsmægler, MDE
Østergade 3, 3200 Helsinge
helsinge@home.dk
facebook.com/homehelsinge
Tlf. 88 20 94 10

HORNBÆK
v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Statsaut. ejendomsmægler, MDE
Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk
hornbaek@home.dk
facebook.com/homehornbaek
Tlf. 49 70 13 12

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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NYT FRA TISVILDE LOKALRÅD

FOR-BOOKING AF STADEPLADSER 
Søndag den 8. maj 2016 finder den store for-booking 
af stadepladser til loppemarkedet i Tisvilde sommeren 
2016 sted.

Loppemarkederne afholdes på Birkepladsen hver lørdag 
i juni, juli og august, det første finder sted lørdag den 
4. juni og det sidste lørdag den 27. august. Mange vil 
gerne have stadeplads især i skoleferien, og det er derfor 
vigtigt at være klar den anden søndag i maj, hvor salget 
af stadepladser finder sted. Det plejer at være den 
første søndag i maj, men den falder i år på den 1. maj, 
hvor mange sikkert er optaget af andre arrangementer, 
så derfor er dette arrangement rykket en uge.

Bookingen af loppemarkedsstader vil i år igen foregå 
på Sankt Helene Skole, Tisvilde afd., Tisvilde Bygade 
37 (lige ved siden af Idrætshuset).

SØNDAG DEN 8. MAJ FRA CA. kl. 9.00
Da rigtig mange møder op i meget god tid og sidder i 
kø for at få en god plads, uddeler Lokalrådet numre fra 
ca. kl. 9.00. Skolegården vil være afmærket, så der ikke 
vil være nogen tvivl om, hvor køen starter, - og Lokal-
rådet vil gøre sit yderste for, at der ikke opstår ”panik”, 
og nogen bliver sprunget over i køen!! 

HUSK KONTANTER
Vi har ikke mulighed for at bruge betalingskort!!!

Der vil kun blive udleveret ét nummer til hver af dem, 
som er til stede. De, som kommer senere, må så selv 
tage ét (og kun ét!!!) nummer. God kø-kultur er et must 
på Tisvilde Loppemarked!! 

NB! Man skal være fyldt 18 for at være stadeholder, 
og derfor udleveres der ikke numre til unge under 18 år!

Det vil sige, at man om morgenen søndag den 8. maj, 
når Lokalrådet begynder at sælge stadepladser, skal 
fremvise en af Lokalrådets nummersedler for at blive 
betjent. Andre nummersedler vil være ugyldige. Det 
vil blive meddelt, ca. hvor mange numre der bliver 
betjent hver time, så man ud fra nummeret på Lokalrå-
dets seddel kan se, hvornår man kan regne med at blive 
betjent. Vi regner med at være færdige med de sidste 
ca. kl. 13.

Der kan maksimalt reserveres 4 stadepladser i 
skoleferien og 4 stadepladser uden for skoleferien til 
hver person, som har et gyldigt nummer. Skoleferien 
begynder lørdag den 25. juni og varer til søndag den 7. 
august (begge dage incl.).

En stadeplads koster 200 kr. som betales kontant ved 
bestillingen. Ikke solgte stadepladser og chancepladser 
sælges på loppemarkedsdagen ligeledes for 200 kr.

Børnepladser kan ikke forudbestilles og sælges kun 
på dagen for 20 kr. Børnepladserne er kun til børn, og 
der må kun sælges børnenes egne ting så som legetøj, 
tøj og lignende.

TISVILDE LOPPEMARKED 
BEGYNDER EN NY SÆSON:

Loppemarkedsbooking på skolen –Foto: Susanne Borup
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BOOKING EFTER DEN 8. MAJ OG INDTIL 
DET FØRSTE LOPPEMARKED:
EFTER søndag den 8. maj, hvor den store, officielle 
indskrivning finder sted på Tisvilde Skole, så kan man 
fra mandag den 9. maj og hele maj måned købe reste-
rende pladser ved henvendelse til e-mail: best@os.dk

Stadepladserne koster stadig 200 kroner, og man kan 
indbetale beløbet kontant eller via net-bank. Konto-
nummeret oplyses ved henvendelse. HUSK at oplyse 
for- og efternavn samt dato ved indbetaling. Pladsen 
er IKKE booket, før pengene er modtaget af Tisvilde 
Lokalråd. Umiddelbart efter at beløbet er indgået, vil 
man få besked.

BOOKING EFTER DEN 1. JUNI
Efter den 1. juni kan resterende pladser KUN købes 
hos pladsformanden på loppemarkedet på alle loppe-
lørdage efter kl. 10.00.

15 CHANCEPLADSER
Foranlediget af den megen snak frem og tilbage om 
”forkert måde”, ”uretfærdigt” og ”det står ingen ste-
der”, har Lokalrådet besluttet at anvende en meget en-
kel og effektiv måde til at fordele de 15 chance-pladser: 
LODTRÆKNING!

Lodtrækningen foregår således: Hver fredag inden 
et loppemarked, første gang fredag den 3. juni, skal 
de, der ønsker en chanceplads, møde op på sædvanlig 
vis kl. 18 på Birkepladsen. Og man behøver ikke at 
komme tidligt, for alle fremmødte har lige stor chance 
for at få en plads.

Loppemarkedets pladsformand vil så bede de frem-
mødte om fra en pose at trække en bordtennisbold, 
hvorpå der med et tal er angivet, om man har fået en 
plads til dagen efter, og i givet fald hvilket nummer. 
Er der flere end 15, der møder frem, vil der være risiko 
for at trække en bordtennisbold uden et tal påskrevet, 
hvilket er lig med et nittelod, som betyder at man ikke 
har fået en chance-plads den lørdag.
De, som trækker et nittelod, kan overveje, om de vil 
tage chancen og møde op lørdag morgen for at se, om 
der skulle være ledige stadepladser, når klokken er ble-
vet 9.00, hvor vi sælger de pladser, som ikke er blevet 
taget i brug inden dette tidspunkt, fordi stadeholderen 
ikke er dukket op. Vi tager meget gerne mod afbud, 
hvis man er forhindret i at benytte en forudbestilt 
plads!!

BØRNEPLADSER:
Børnepladser kan ikke forudbestilles og sælges kun 
på dagen for 20 kr. børnepladserne er kun til børn og 
der må kun sælges børnenes egne ting så som legetøj, 
børnetøj og lignende.

Kære ”lopper”, så er der snart 
INDSKRIVNING TIL 
TISVILDE LOPPEMARKED 
for sommersæsonen 2016. 

Det sker: 
SØNDAG d. 8. MAJ
og det foregår på Tisvilde Skole. 

Man må gerne sidde i kø i de dertil 
indrettede båse, - husk godt humør 
og god køkultur!! Selve indskriv-
ningen starter kl. 9. 

OG HUSK: at Lokalrådet 
giver morgenmad!!

OG HUSK: Der er ikke mulighed 
for at benytte betalingskort. 
Så HUSK KONTANTER!!! 

VEL MØDT!

Loppemarkedet 2015 – Foto: RP
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Et besøg ved Tisvildes affaldscontainere på påskeferiens sidste dag 
kunne tyde på, at mens der lægges flasker og papir i de dertil ind-
rettede containere, så sættes også andet affald ved siden af. 
Foto: Susanne Borup.

Tegning fra Frederiksborg Amts Avis er bragt med tilladelse af 
tegner Jens Julius

- Tsunami??
- Næe bilister!!

Vi har i ugen op til påske set kommunens folk arbejde 
på at gøre Kildevejens rabatter pæne inden påske-ryk-
ind’et ved at indsamle henkastet skrald fra rabatterne. 
Og ”Projekt Hvid Strand” har i årevis vandret strand 
op og strand ned og pillet alt det henkastede affald op 
i poser. Men tænk hvis folk ikke kastede affald ud af 
bilvinduerne? Og tænk hvis strandens gæster tog deres 
affald med sig!!! En enkel løsning på et stort problem, 
- men åbenbart svært at praktisere. Hvordan får man 
ændret den uvane? 
Med fare for at det bliver en ”kamp mod vindmøl-
ler”, vil Lokalrådet slå et slag for at gøre Tisvilde (og 
omegn!) ren. Sagt med andre ord henstille til at ALLE, 
fastboende som landliggere, tænker over, hvad de gør 
med deres affald, småt som stort. Og at alle gør, hvad 
de kan, for at Tisvildeleje og omegn ikke skal flyde 
med affald i vejkanter og andre ubevogtede steder. Så 
vil Lokalrådet til gengæld love at gøre, hvad de kan, 
for at få Gribskov Kommune til at forbedre mulighe-
derne for, at man kan komme af med sit affald!

Vi gør også gerne i den forbindelse opmærksom på, 
at Kommunens genbrugsplads forefindes 800 meter 
efter den første afkørsel til Helsinge, hvor man drejer 
af. Derefter til venstre, til højre og til venstre igen, og 
så er man der: Industrivej 4 i Skærød.

En særdeles overskuelig og fint indrettet plads, hvor 
man kan komme af med alt tænkeligt affald. Brug den! 
Og brug i det hele taget hovedet og vis lidt samfunds-
sind ved at bruge de affaldsmuligheder, der tilbydes, og 
lad os afskaffe svineriet!!

HOLD TISVILDE REN
Efter en påskeferie, hvor Tisvildeleje pludselig er våg-
net op af vinterdvalen, og de fastboende bliver overha-
let i antal af landliggere og endagsturister, og byen er 
forvandlet til et mylder, så ser man tydelige tegn på, at 
mennesker efterlader sig spor, - og mange mennesker 
efterlader sig mange spor. Sneen er væk og solen skin-
ner ned over Moder Jord og fremviser ubarmhjertigt 
menneskenes efterladenskaber. Godt nok er skralde-
spanden opfundet, men vi har erfaret, at det ikke er 
den endelige løsning på problemet. 
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SKT. HANS  
Det kan forekomme lidt vel tidligt at omtale Skt. Hans, nu hvor det netop er blevet forår, men rent faktisk 
udkommer næste nummer af TisvildeNyt, det store sommernummer, først til juli, og der vil det være endnu 
dummere at omtale Skt. Hans, - så derfor bliver det i dette nummer, at vi gør opmærksom på, at Erhvervsfor-
eningen for Tisvilde & Omegn og Tisvilde Lokalråd også i år vil sørge for, at Skt. Hansaften bliver fejret den 
23. juni, som i år falder på en torsdag. Vel mødt på stranden ved den store parkeringsplads.

Sankt Hans bål på stranden 2014 - foto: RP

Murer�rmaet
Damgaard Aps

Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Henrik 2323 1318Tlf. Bo 4044 5610

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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En vej er ikke kun det asfalterede eller det grusbelagte 
areal, men den består også af et fortov eller en rabat 
på begge sider. Der skal være en bufferzone, således at 
det er muligt at foretage en afvigemanøvre, hvis det er 
nødvendigt. 

Det er som udgangspunkt grundejerens pligt at holde 
egen beplantning inden for eget skel. I tilfælde hvor 
grene mv. rager ud over vej gælder mål som på tegning.

Herunder udskrift af to bekendtgørelser om private 
fællesveje.

Vejledning for beskæring af beplantning ud til 
privat fællesvej.

1.
Beplantning
§ 61. Træer og anden beplantning må kun plantes på 
arealer, der er private fællesveje, med kommunens 
godkendelse.

Stk. 2. Når det er nødvendigt af hensyn til vejens 
istandsættelse eller til færdslen, kan kommunalbesty-
relsen kræve træer og anden beplantning på, i eller 
over en privat fællesvej fjernet, nedskåret, opstammet 
eller studset.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan påbyde den 
enkelte grundejer, ud for hvis ejendom beplantnin-
gen er placeret, eller fra hvis ejendom beplantningen 
stammer, at udføre et arbejde, jf. stk. 2. Hvis et sådant 
påbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, 
kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for den 
pågældendes regning.

Private fællesvej i Tisvilde 
Store dele Tisvildeleje består private fællesveje.
Private fællesveje er veje, der bruges af flere ejendom-
me og er åben for offentlig trafik. Disse veje er enten 
udlagt som asfalterede veje eller som grusveje. 

Kommunen er vejmyndighed for disse veje, der admi-
nistreres i henhold til Lov om private fællesveje.  Men 
det er grundejerne selv, der skal vedligeholde vejene. 

Pligten for vedligeholdelse fordeles efter, hvor 
meget den enkelte grundejer bruger vejen. Brugerne 
kan indbyrdes aftale, hvordan vejen skal holdes, og 
de kan fordele enten arbejdet eller udgifterne mellem 
sig. Det kan bedst ske ved at oprette et vejlaug eller en 
grundejerforening for et specifikt område. En sådan 
foranstaltning er også god at have til rådighed, hvis der 
opstår tvister. I disse år foregår der utroligt megen byg-
geaktivitet, nye huse opføres eller store renoveringer 
pågår. Det giver anledning til ofte meget tung trafik på 
vejen, der ødelægges. Et vejlaug eller lignende vil såle-
des kun pålægge den ansvarlige ejer at udbedre skaden.

Kommunen kan kun pålægge de vejberettigede at 
holde vejen til en tilstand, der er god og forsvarlig i 
forhold til den trafik, der er på vejen. Dog kan kom-
munen træde ind og udbedre vejene, hvis disse ikke 
holdes i forsvarlig stand, og derefter sende regningen 
til de ansvarlige grundejere.

Det er derfor vigtig at beskære træer og buske, så man 
kan færdes uden problemer, samt  fjerne træer, der er 
væltet i stormvejr – udover generelt at renholde vejen 
for  affald, der er til hinder for almindelig trafik.

Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn
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Sten i rabatten:
Det er ulovligt at anbringe sten og genstande på veje 
uden kommunens tilladelse, for de kan skade både 
mennesker og køretøjer, fordi de kan være svære at se i 
mørke eller passere. 

Det kan medføre bødeansvar og erstatningsansvar 
for den tilstødende grundejer.

Forandringer og færdselsregulering (udskrift fra be-
kendtgørelse om private fællesveje.):

§ 57. Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en 
privat fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen 
eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik 
på regulering af færdslen, jf. færdselslovens §§ 92, 
92a og 100, uden kommunalbestyrelsens og politiets 
godkendelse. Politiets godkendelse indhentes af kom-
munalbestyrelsen.

2.
Vejene i sommerhusområderne 
er som hovedregel private fællesveje. 
Det er den enkelte grundejer, der skal sørge for, at 
beplantningen langs egen ejendom ikke er til gene for 
trafikken. 

Du skal være opmærksom på, at store køretøjer 
såsom lastbiler, slamsugere, brandbiler og renovati-
onsvogne kræver mere plads end personbiler. Sådanne 
køretøjer skal kunne komme uhindret frem på vejene 
uden at få ødelagt sidespejle m.v. 

En typisk sommerhusvej er anlagt som grusvej med 
rabat i begge sider. Rabatten er en del af vejarealet, 
og skal bl.a. give vigeplads for både gående og kørende 
trafik. 

 Er den udlagte vej ud for dig udlagt i matriklen i en 
bredde på 5,00 meter eller derunder skal hele vejarea-
let, dvs. inkl. vejrabatter, være friholdt for beplantning 
helt ind til skel og i en højde af 4,20 meter. 

Er den udlagte vej ud for dig udlagt i matriklen i en 
bredde over 5,00 meter skal der min. være et fritrums-
profil på 5,00 meter i bredden og 4,20 meter i højden. 
Vejrabatten bør ligeledes være friholdt for beplant-
ning. 
    
Læs i øvrigt mere om reglerne i Lov om private fæl-
lesveje.

Er det farligt at færdes i Tisvilde hegn ??
Vi har slået os ned i Tisvilde, fordi vi holder af natu-
rens nærhed og ro med skov og strand. Tisvilde Hegn 
er vores fælles åndehul og stedet, hvor det er dejlig at 
gå, cykle, løbe, ride eller lege. Der er mange spæn-
dende områder med gode skovveje, stier, tæt skov, 

vandhuller, smalle stier der snor sig i tæt bevoksning, 
ja et sted, hvor man uden fare kan færdes med børn og 
voksne i alle aldre.

Men den populære mountainbikekørsel er ved at 
blive et problem i vores allesammens åndehul. 

Det er en herlig sport at spurte afsted for at få brugt 
energien og gerne sammen i flok.

Det er en sport, hvor almindelige veje og stier ikke 
giver den optimale oplevelse, men hvor det at køre ned 
ad smalle skjulte stier, stejle bakker, gennem grøfter 
mv for at dukke uventet op på en anden skjult sti, giver 
den sjoveste udfordring. 

For det meste er mountainbikers høflige folk, som 
giver advis til gående, præcis som almindelige cykli-
ster altid har gjort.

Problemet er bare, at disse cyklister med stor fart ikke 
altid har overblik over, hvor de ender, eller hvilke 
stier de krydser. Det er til stor fare for de “ bløde 
trafikanter”, der færdes på de samme stier. Måske kan 
den forreste cyklist lave en afvigemanøvre, mens de 
andre, der kører “på hjul” er ikke i stand til at gøre det  
samme.

I trafikken er der regler for at køre efter forholdene, 
der er regler for, hvor man må køre. Biler kører ikke 
på cykelstier og fortove. Der er også regler for cykler 
i Hegnet. Du må køre på stier og skovveje, men ikke i 
skovbunden, ned af skrænter, på gravhøje eller  sten-
diger. Problemet her er, at der opstår mange stier på 
stejle bakker, stier, der går på kryds og tværs og ligger 
skjult af bevoksning. Overblikket er minimalt. I byerne 
må biler ikke køre hurtigere en 30-50 km i timen 
med fuldt overblik. Men her i Hegnet, hvor farten for 
mountainbikers nemt kan snige sig op i nærheden af 
den fart, er der sjældent godt overblik. Samtidig over-
holdes de øvrige regler ikke. Der køres tværs gennem 
skovarealer og grøfter, ned ad stejle skrænter, hvor 
ingen kan overskue konsekvenserne. 

Der er i Hegnet regler for, hvor du må ride. Nu må der 
også laves regler og stier specielt for denne populære 
sportsgren, som mountainbiking er. Det bør ikke være 
sådan, at gående og løbende i Hegnet ligesom i byerne 
konstant skal se sig til højre og venstre og lytte efter 
bagfra kommende, hurtig trafik. 

Det er på tide, at der bliver gjort noget, således at alle 
kan færdes i fordragelighed i Tisvilde Hegn. Tisvilde 
Hegn er et sårbart område, der meget hurtigt kan 
komme til at bære præg af stor nedslidning.
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Traditionen og vedtægterne siger, at der skal 
afholdes generalforsamling i Grundejerforenin-
gen for Tisvilde og omegn i en nærmere angivet 
periode i løbet af sommeren.

Vi er igen i år i god tid med indkaldelsen, for 
at så mange som muligt kan planlægge deltagel-
sen i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes søndag den 
31. juli 2016 kl. 10.00 på Sankt Helene Cen-
tret, Bygmarken 30, Tisvildeleje. Inden selve 
generalforsamlingen bliver der ligesom sidste år 
serveret brunch buffet fra kl. 9.30.

Dagsorden er:

Valg af dirigent. 1. 
Formanden forelægger bestyrelsens           2. 
beretning om foreningens virksomhed i det 
forløbne år til forhandling og godkendelse. 
Kassereren forelægger det reviderede regn-3. 
skab for det forløbne år til forhandling og 
godkendelse. 
Kassereren forelægger forslag til budget 4. 
for 2016 samt for 2017 - herunder forslag til 
kontingent. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og            5. 
suppleanter. 
Valg af 2 revisorer for eet år . 6. 
Behandling af forslag – fra bestyrelsen eller 7. 
medlemmerne - som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen. 
Eventuelt.8. 

Ethvert medlem kan fremsætte forslag, som 
ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Forslag skal fremsendes med forslagsstillerens 
underskrift til formanden Elisabeth Harpøth 
senest den 1. juni.

Ad pkt. 5.  Bestyrelsen består for tiden af 5 
medlemmer, men efter vedtægterne kan besty-
relsen bestå af 5-7 medlemmer. Den nuværende 
bestyrelse ønsker så mange synspunkter som 
muligt repræsenteret i bestyrelsen. Overvej 
derfor, om det ikke var noget for dig at deltage 
i bestyrelsesarbejdet. Der kræves ingen særlige 
kvalifikationer for at deltage i arbejdet, ligesom 
der heller ikke kræves mere tid, end du synes, 
du har til rådighed.

GENERALFORSAMLING 
I GRUNDEJERFORENINGEN 
FOR TISVILDE OG OMEGN

Grundejerforeningen dækker hele Tisvilde, 
og foreningens formål er at varetage medlem-
mernes fælles interesser som grundejere. Men 
det har i høj grad også altid været foreningens 
formål at bevare Tisvildes særpræg i en balan-
ceret udvikling.
Støt op om foreningens arbejde, og er du ikke 
er medlem af Grundejerforeningen, kan du 
nemt blive det. Du kan tilmelde dig på www.
tisvilde.dk, hvor du finder os under foreninger.

▪ ▪

Danbolig.2.indd   1 17-05-2015   12:28:32
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HELSINGE/GRÆSTED/GILLELEJE
Vestergade 15
3200 Helsinge

Tlf. 48 76 08 80

VEJBY/TISVILDELEJE
Holløselund Strandvej 44

3210 Vejby
Tlf. 48 76 08 80

       Nu er det slut
med dårlig samvittighed...

48 76 08 80
* Græsslåning stopper 15/8 2016 eller indtil salg foreligger.

Er du træt af at slå græs? 
Sæt dit sommerhus til salg hos LokalBolig 

og vi slår din græsplæne hele 
sommeren hver 14. dag*

Ring til os allerede i dag  
for salgsvurdering



14

Søndag den 10. juli 2016 kl. 10-17 – fri entré på 
Birkepladsen, Tisvilde – www. billedfestival.dk 
Kom og bliv en del af det sociale kunsttræf i 
Tisvilde.

Kunstner møder kunstner, og publikum møder kunst-
nerne på nærmeste hold.

Tisvilde Billedfestival inviterer atter i år til en festdag 
i kunstens tegn. Billedkunstnere og skulptører fremvi-
ser deres værker, og det er i år lykkedes at få en række 
udøvende kunstnere til at arbejde på selve dagen.

Som traditionen byder, vil der også i år blive afholdt 
artbattle, hvor fire kunstnere skal konkurrere om at 
fremstille det flotteste billede på kun 10 minutter. Når 
konkurrencen går i gang, falder alle regler væk, og det 
er kun kunstner, maling og pensel, som lever videre.

Sæt kryds i kalenderen og bliv en del af dette kunst-
neriske orgie, hvor du kan opleve, hvordan kreativite-
ten kan påvirke, hvordan vi møder en helt ny verden i 
former og farver.

TISVILDE BILLEDFESTIVAL

Alt i El

LEIF NIELSEN A/S

GLASPUSTERI

TISVILDELEJE

Arresø Glashytte
Nyvej 18
DK 3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 83 40
Galleri og værksted
Fredag-Søndag 10-17

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

Alt tømrerarbejde udføres

Forhandler af KPK vinduer og døre
Arbejde til aftalt tid og pris

Se mere på www.tmt-byg.dk

TMT-Byg
v./Jan Nygaard
Tlf. 23 32 13 99
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I begyndelsen af maj måned 2016 har medlemmerne af 
Vejby-Tibirke Selskabet modtaget Årbog 2016. Bogen 
har større tyngde og har et lidt andet format end de 
foregående 48 årbøger, som Selskabet har udsendt. 
Redaktionen og bestyrelsen vil markere Selskabets 50 
års jubilæum i året 2016 ved at give medlemmerne en 
årbog med masser af sider og illustrationer. 

En anden måde at fejre jubilæet på er ved at afholde en 
reception på Godhavn lørdag d. 9. juli 2016 fra kl. 
15.00 til 17.00. Her vil alle, både medlemmer og ikke-
medlemmer, være velkomne. Der vil være underhold-
ning, musik, diverse talere… og drinks og snacks samt 
god mulighed for at snakke med venner, bekendte og 
naboer. Alt sammen gratis…

Selskabets arrangementer i 2016 er startet rigtig godt. 
Det er i særlig grad Hesselø, der har været det store 
trækplaster. Hesseløaftenen i Tisvilde Bio var, som 
tidligere omtalt her i TisvildeNyt, totalt udsolgt ...og da 
Selskabets Arrangementsfolder 2016 blev udsendt og 
uddelt, oplevede undertegnede, Chr. Friis, og hustru, 
Inge Læbo, et sandt e-mailbombardement, som vi 
aldrig havde oplevet tidligere. Næsten 200 medlemmer 
og ikke-medlemmer ville meget gerne komme med til 
en tur rundt om Hesselø – med madkurv og med en 
naturguide.

I løbet af et par dage blev der udsolgt på den oprinde-
lige Hesseløtur, men også på de to ekstra ture, som det 
lykkedes at arrangere i en fart. Minestrygeren ”Mari-
anne–F” kan rumme 33 deltagere pr. tur, så resultatet 

blev, at knap 100 mennesker får mulighed for at 
komme rundt om Hesselø i juli måned. Mange måtte 
vi sige ”nej” til, men forhåbentlig har man forståelse 
for ”nej ét”, når man her har fået baggrunden for det.

Også besøget på institutionen Godhavn d. 17. april og 
den guidede arkitektur ”Ved Gærdet”/besøg i som-
merhuset ”Arken” d. 14. august blev hurtigt udsolgt.
I skrivende stund er der stadigvæk mulighed for at del-
tage i en tur til Willumsen-museet/Jægerspris Slot d. 
22. maj samt besøg på glaspusteriet La Ma og kunst-
neren Lone Sander Klan d. 31. juli (kontakt friis.
laebo@mail.dk hvis ønske om deltagelse), og alle har 
mulighed for at deltage i Chr. Friis ś guidede ture i 
Tisvildeleje, Tibirke Lunde, Tibirke Bakker og ude 
på Sandet i Asserbo (se www.vejby-tibirke-selskabet.
dk for nærmere detaljer om dato, sted m.m.) 

Mange har spurgt, om vi afholder den populære male-
riudstilling på Hårlandsgården i juli måned. Svaret er: 
”nej, det gør vi ikke”. 

I 10 år har vi nu afholdt kunstudstillinger, og nu træn-
ger vi til at holde en pause. Til gengæld vil der være 
mulighed for at komme på en udstilling af Mogens 
Valeurs mange smukke malerier i dagene 14. + 15. + 
16. maj 2016 fra kl. 11.00-16.00 på adressen Åkirke-
vej 5, Tibirke Lunde, 3220 Tisvildeleje …og endda få 
mulighed for at købe et eller flere af de farverige og 
dekorative malerier.

Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet

VEJBY-TIBIRKE SELSKABET

Maleri af Victor Haagen-Müller
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Stråtag med

Medlem af 
Dansk Tækkemandslaug

TisvildeTæk.dk Tlf. 21703396
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I januar måned har Ramløse spejdere været til 25 års jubilæum i 
Øresund division. Over 400 børn fra DDS division og 100 ledere 
var samlet på en ”skofri” skole i Fredensborg. Her var formiddagen 
booket med masser af aktiviteter for både små og store spejdere. 

For de mindre spejdere var Cirkus Panik i fokus. De var super 
gode. Først skulle spejderne prøve selv at lave cirkus. Her blev der 
kørt på minicykler, danset, sjippet, kastet med ting samt andre arti-
støvelser. Til sidst så spejderne en cirkusforestilling.

De større spejdere var på workshops om kemi og biologi. Her var 
Københavns universitet hyret til at lave nogle fede kemiworkshops. 
Emnerne var ”byg Danmark på ny” samt noget om jordforhold 
i Danmark. De næste workshops handlende om de 5 forskellige 
grundsmage: Der blev analyseret sukkerindhold i forskellige madva-
rer, dissekeret fisk og lavet kemikalieforsøg. En helt igennem aktiv, 
sjov men også lærerig dag.

Vi har for første gang prøvet at lave vores grupperådsmøde til en 
weekendtur. Vi havde en dejlig weekend i Melby. Vi havde spejder 5 
kamp med posterne: bueskydning, øksekast, dartskydning efter bal-
loner, knobbinding og til sidst høvdingebold. På samtlige poster blev 
der givet point samt goodturn point. Vinderne skulle til sidst spille 
mod lederne, og gæt engang hvem der vandt? Det gjorde lederne!

Efterfølgende blev der lavet bisibrød på bål samt chili con carne 
produceret i vores nye støbejernsgryder. De er sponsoreret af  ”det 
grønne hus”. Mange tak for dem. Vi er meget taknemmelige. Det var 
en fantastisk oplevelse at lave mad uden at den brændte på. 

Om aftenen hyggede vi med filmvisning og popcorn. Søndag mor-
gen blev der lavet brunch bestående af bla. Pandekager, som vores 
juniorer naturligvis stegte over bål. Resten af måltidet bestod af 
hjemmebagt brød, æg og bacon og pølser samt masser af frisk frugt. 
Inden børnene tog hjem, blev der afholdt grupperådsmøde (general-
forsamling). Der var god tilslutning med mange gode input. 

Vinteren og foråret skal gå med at tage forskellige mærker til uni-
formen. Mikro arbejder blandt andet med mærket håndværkerbasis, 
mini arbejder med pionerarbejde (hvordan bygger du din egen lejr-
plads) og juniorerne med kommunikation, flagregler, spejderloven 
og sidst men ikke mindst emnet drama. Det dejlige er, at vi er ude i 
naturen og arbejder med og i den i alt slags vejr. Vi glæder os dog til 
foråret kommer.

Efter sommeren har vi 8 juniorspejdere, der rykker op til troppen 
(12-16 år). Vi har i Ramløse ikke haft en trop i et par år men i 2016 

åbner vi igen. Det vil være Rasmus Hels-
gaun der er den primære leder, men vi 
har 2 andre gæve ledere på grenen også. 
Vi starter ud med en weekend sejltur med 
båden ”Ranen” i starten af august. 

Har du lyst til at prøve at være spejder, 
er du velkommen til at komme ned og 
hilse på os.

Spejderne mikro/mini, (6 – 10 år) er i 
hytten mandag fra 17.30 – 19.00 og junior 
10 – 12 år er der onsdag fra 18.30 – 20.30. 
Nærmere info kan ses på vores hjemme-
side: ramloesespejder.gruppe.dds.dk 

Camilla Woller-Nielsen ,
gruppeleder i Ramløse Spejder

JUBILÆUM I DET DANSKE SPEJDERKORPS

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

Åbent alle årets dage
mand.-torsd. 9.00-18.30
Fred.    9.00-19.00
lørd. og sønd. 8.00-18.30

Helsingevej 155

Så brug Danske Banks 
pengeautomat hos os.
Hele døgnet.

Mangler du 
kontanter?



Kirkebladet
Tibirke Sogn

Maj - Juni 2016

Malketid og kirketid
I gamle dage, og de er ikke ældre, end vi der var børn i 50-
erne husker det, havde alle landbrug køer. Mange eller få, 
som man nu var velhavende til. 
Køer skulle malkes 3 gange om dagen, morgen, middag og 
aften. Også om søndagen, selvom herrens bud påbød, at 
komme hviledagen i hu. Malketiderne af-gjorde dagenes 
rytme.
Det var pigernes eller konens arbejde at malke. Det var ro-
somt arbejde, at sidde der på sin trebenede taburet og høre 
mælkens stråler ned i spanden. Mælk var herrens gaver og 
grundlag for det gode liv!
Når morgenmalkningen var overstået, og inden middags- 
malkningen var det om søndagen kirketid.
Folk tog deres søndags tøj på og vandrede til landsbyens 
kirke, for at høre hvad præsten havde at sige i dag, og for 
at få en snak efter kirketid, om hvad der nu var sket af stort 
og småt i sognet siden sidst. 
Se, det er derfor vi stadig skal i kirke søndag formiddag!

Andre trossamfund har andre traditioner.
Jøder og muslimer indretter sig efter kosmos. Solen 
fortæller, hvornår det er tid til at bede eller gå til moskeen 
eller synagogen. Hver dag året rundt flytter solen sig og 
mennesker må følge med. 
Muslimernes første bøn er lige før solen står op, og den sid-
ste efter solnedgang. Om fredagen holdes den store fælles-
gudstjeneste, når solen står højest på himlen. Man må altså 
holde sig orienteret om solens gang over himlen. I samfund 
hvor ure ikke var almindelige, havde man så muazzinen til 
at råbe tiden ud over byen. 
Muslimerne har deres tradition efter jødisk skik. Hver mor-
gen, middag og aften holdes der bøn i synagogen eller i 
hjemmet. Tidspunktet afhænger af årstiden.
I den protestantiske danske kirke holder vi altså fast ved 
malkning som afgørende for gudstjenesten. 
Andre forholder sig til kosmos.
Nu malker få af os køer, men vi er alle en del af kosmos! 
Så skulle vi ikke tænke over det?
 

Else Prisholm 
- lektor, cand.mag. i historie og religion 

og ses på kirkebænken i Tibirke

�eodor Philipsen:
Lange skygger - Kvæg på øen Saltholm



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

Hjemmeside:
www.tibirkekirke.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

FÆLLESSANGAFTEN
Vejby Konfirmandhus tors. d. 12. maj kl. 19.30 
Koret synger gode forårssange flerstemmigt, og der vil 
også være ønskekoncert,så publikum frit kan ønske  
forårssange, de gerne vil synge. Desuden deltager 
digteren Ole Hyltoft, fordi koret skal synge nogle helt 
nye sange, som han har skrevet teksten til. Han skal 
høre dem for første gang. Der serveres kaffe og kage.

MUSIKGUDSTJENESTE
Vejby Kirke søndag d. 22. maj kl. 10.30
Korets andet arrangement i maj er en stor musikgud-
stjeneste søndag d. 22. maj kl. 10.30 i Vejby, hvor ko-
ret vil afslutte sæsonnens arbejde og opføre værker 
af bl. a. Buxtehude, Bruchner, Lange-Müller og Svend 
S. Schultz flettet ind i gudstjenesten. Det er Mogens 
Schulin-Zeuthen, der har den tjeneste.

Vejby-Tibirke Kirkekor

Sommeren byder på hele tre 
pilgrimsvandringer ad Tisvildevejen
Middelalderens pilgrimsruter til for eksempel Santiago de Compostella, Rom,  
Nidarosdomen og Vadstena Kloster har fået en renæssance og benyttes i disse år af 
talrige pilgrimme. Men flere kortere, lokale ruter er kommet til. Således også Tisvil-
devejen, som er strækningen fra Esrum til Tibirke.
Den første vandring ad Tisvildevejen blev sidste år så stor en succes, at der i juli  
måned i år arrangeres hele tre guidede vandringer fra kirke til kirke gennem det 
smukke landskab. 
Med Esrum Kloster som udgangspunkt begiver pilgrimmene sig om fredagen ad  
Tisvildevejen til Mårum, om lørdagen videre derfra til Annisse, for om søndagen at 
nå Ramløse inden turen slutter i Tibirke om mandagen. Ruten er i alt ca. 60 km lang, 
men bagagen bliver kørt fra det ene overnatningssted til det næste, så der er tale 
om en vandring i den luksuriøse ende!
Formanden for arbejdsgruppen, Rigmor Westh Baagøe, lover, at det bliver fire dage 
med mange gode oplevelser af vidt forskellig karakter; nærmere betegnet en over-
flod af kultur, samvær, sang, musik, natur, kunst og historier. Ja, der bliver endog 
mulighed for at dyrke yoga. Hele vejen igennem serveres lækre hoved- og mellem-
måltider fra lokale leverandører.

De tre pilgrimsvandringer 
finder sted: 1. – 4. juli og 
8. – 11. juli samt 15. – 18. juli.
Se det fulde program på 
Facebook-siden: 
Santiagoruten.Tisvildevejen

3 mandags-
koncerter
Tre mandage i træk indbyder 
menighedsrådet til koncert i 
Tibirke Kirke i juli måned.

DEN 4. OG DEN 11. JULI
spiller Frede Knudsen om 
ikke op til dans, så til en 
kombineret koncert og 
alsang sammen med sine 
garvede musikere, nærme-
re betegnet Ole Jacobsen på 
fløjte og klarinet samt 
Jess Christov på guitar og 
bas, mens Frede Knudsen 
selv frekventerer violin og 
guitar.

DEN 18. JULI 
kommer klarinettisten 
Claus Mathiesen sammen 
med områdeorganist 
Henning Nielsen. 
De to spiller blandt andet 
vore dejlige sommersange og 
-salmer, som publikum også 
her får lejlighed til at synge 
med på.

Der er gratis adgang til alle 
tre koncerter, der hver gang 
starter kl. 20.



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 
dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes 
man med præsten. Barnets navn med-
deles 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 
begravelse 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 dødsanmeldelsen.

HVORDAN FÅR JEG ET NYT NAVN?
For at navneændring kan udføres skal der 
indbetales gebyr på kr. 500,- (2014). 
Man sender ansøgningen via hjemmesi-
den www.borger.dk, samt følger vejled-
ningen 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 
henvender man sig til borgmesterkon-
toret 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.

Gretelyaftener 2016 - Program
Tirsdag d. 17. maj kl. 19.00

Pastor Emeritus Christian Reynold, Frederiksberg
Om det frivillige, ulønnede arbejde i Maria Tjenesten, 

Kirkens Korshær og Sankt Nikolaj Tjenesten
På sin sædvanlige vidende og veloplagte facon fortæller Christian Reynold 

om et arbejde der ligger ham meget på sinde.

Tirsdag d. 31. maj, kl. 19.00
 Anita Olsen, Tisvildeleje

i Tisvildeleje i gamle dage
Anita Olsen er Tisvildelejes lokalhistoriske drivkraft og øser her af  sin viden om lejet, 

dets historie og dets mennesker.

Tirsdag d. 9. august, kl. 19.00
 Eva Müller, Tibirke Kunst

”Ikonreformation”
Ikonerne fra det lille galleri og værksted ”Tibirke Kunst ”er ikoner i ordets oprindelige betydning, 

men udført i tidløs form med hovedvægten lagt på tekst og farvesymbolik. Kunsthistoriker og ikonmaler 
Eva Müller fortæller om baggrunden for ikonernes indhold og udførelse.

Tirsdag d. 23. august, kl. 19.00
Skovrider Jens Bjerregaard Christensen

Om bl.a. Nationalparken Kongernes Nordsjælland
Naturen debatteres ivrigt for tiden, og der er rigtig mange tiltag undervejs til støtte for natur og turisme. 

Skovrider Jens Bjerregaard Christensen, chef  for Naturstyrelsen i Nordsjælland, giver en status for 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland, fremtidens natur som påvirkes af  Naturplan Danmark, 

driftsplaner for statens skove, biodiversitet og Naturfond, med udgangspunkt i lokalområdet omkring 
Tisvildeleje – Tisvilde Hegn, Ellemosen og Arresø. Brug denne aften til at høre lidt om planerne og 

fremtiden for naturen i dit lokalområde.

Alle aftener kl. 19.00 – Foredragene er gratis og alle er velkomne –
Der serveres kaffe og kage i pausen til kr. 20

Tilmelding: Lisbeth Nielsen tlf.: 4870 8423 mobil tlf. 2578 8423

GLÆD JER TIL 
GRUNDLOVSDAG 
5. JUNI 2016 
Grundlovstaler ARNE GROVE, 
uddannet i landbrug og siden na-
turvidenskab på Århus Universitet 

Flyttede efter tilbud fra EU til Rusland for at bidrage til reformer og sam-
arbejde efter Sovjetunionens sammenbrud. Siden internationale stillin-
ger i Moskva og Kaliningrad. 
I 2002 udnævnt til Honorær konsul for Danmark i Kaliningrad. I 2011 ud-
nævnt til Ridder af Dannebrog. Flyttede hjem til Danmark i maj 2014 og 
er stadig aktiv i samarbejde med Russiske partnere, på trods af krisen. 

GRUNDLOVSTALE / HOPPEBORG / FÆLLESSANG



Gudstjenester / Tibirke og Vejby kirker 
Maj

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 1. 5. s. e. påske Ingen 10.00 Konfirmation Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag 5.
Kristi Himmelfarts-

dag
9.00 10.30

Nia Schulin-Zeuthen

Søndag 8. 6. s. e. påske 10.30 9.00 Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag 15. Pinsedag 10.30 9.00 Mogens Schulin-Zeuthen

Mandag 16. 2. pinsedag 9.00 10.30 Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag 19.
14.00

Gudstjeneste Trongården
Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag 22. Trinitatis
10.30

Kirkekor medvirker
9.00

Kirkekor medvirker
Nia Schulin-Zeuthen

Søndag 29. 1. s. e. trinitatis 9.00 10.30 Mogens Schulin-Zeuthen

Juni
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 5. 2. s e. trinitatis 10.30 9.00 Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag 12  3. s e. trinitatis 9.00 10.30 Nia Schulin-Zeuthen

Søndag 19. 4. s e. trinitatis 10.30 9.00 Tora Herborg

Søndag 26 5. s e. trinitatis 9.00 10.30 Christian Reynold

Juli
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 3. 6. s e. trinitatis 11.00 Ingen Finn Edvardsen

Søndag 10. 7. s e. trinitatis Ingen 10.30 Anne Have Christensen

Søndag 17. 8. s e. trinitatis 10.30 9.00

Pinsemorgen 15. maj 2016 kl. 06.00
Rigtig mange gange efterhånden har Tibirke Menighedsråd inviteret til
gåtur Pinsemorgen kl. 6!

Det er tidligt - og det er flot! Vi kan aldrig helt vide med vejret,
så vær beredt på lidt af hvert!

Vi går en tur i skoven og er tilbage ved Gretely kl. 08.00, hvor der er kaffe mm.

Kl. 09.00 er der gudstjeneste i Tibirke Kirke. Alle er velkomne!

Kunst i Konfirmandhuset
Ved udstillingen i marts af Yvonne Graderts malerier gav malerinden et maleri med 
motivet Langfredag til ophængning i Konfirmandhuset.

Fra 18. maj vil elever fra Gribskov Efterskoles medielinje udstille i Konfirmandhuset.

Præsterne Nia og Mogens har fået tilbudt nogle malerier af Lars Åkirke. 
De vil blive ophængt i Konfirmandhuset inden længe.

Langfredag, Yvonne Gradert
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FAKTABOKS

Turen koster 2600 kr. for fire dage og er inkl. • 
mad, kaffe/the, kage, kultur- og naturguide, 
overnatning, oplevelser, bagagekørsel, musik, 
yoga, vandrekort, samt en bog om Tisvildevejen. 
Man skal selv købe øl og vin/sodavand, dog • 
følger en økologisk hyldeblomstsodavand med 
til frokosten, undtagen på Pibe Mølle, hvor man 
selv skal købe. 
Man får sin bagage kørt fra sted til sted, men • 
skal selv have en turrygsæk til vand o.l. 
I får en vandbeholder af os til genfyldning af • 
drikkevand ved turens start, så det behøver 
man ikke medbringe. 
Man sover på nye, brede, gode feltsenge, i • 
kirker, menighedshuse, eller et fint gammelt 
høloft, hvis man har lyst som alternativ til over-
natning i kirke eller menighedshus. 
Der er mulighed for overnatning i kirkerne i • 
både Annisse og Ramløse. 
Man kan vælge at deltage i de ting der foregår • 
undervejs, men det er blot tilbud, som kan fra-
vælges, hvis man trænger mere til en stund på 
langs i græsset eller andet. 
Man sover enten i et fællesrum, eller mindre • 
grupper. 
Der er mulighed for vegetarkost, dette skal vi • 
bare orienteres om. 
Skriv til Rigmor Westh Baagøe westh@live.dk, • 
hvis der er et særligt behov i forbindelse med 
overnatning, mad e.l. 

BAGAGE SKAL INDEHOLDE:• 
Sovepose, hovedpude, lagen. • 
Rygsæk/taske/kuffert med relevant tøj osv.  • 

 med navneskilt på. 
Regntøj. • 
Vabelplaster. • 
Vandrestøvler/vandresko. • 
Mobiltelefon. • 

PILGRIMSRUTEN ”TISVILDEVEJEN”

Grib chancen – slip tøjlerne for en stund – bliv pilgrim i 
4 dage – Tisvildevejen venter!

Billederne her viser vist tydeligt, hvor god en op-
levelse de ca. 30 pilgrimme fik, da de sidste sommer 
indviede pilgrimsruten ”Tisvildevejen” fra Esrum over 
Mårum, Annisse og Ramløse til Tibirke. Formanden 
for arbejdsgruppen bag ruten - Rigmor Westh Baagøe 
– arrangerer derfor ikke mindre end tre pilgrimsvan-
dringer i juli måned. Se omtalen på kirkesiderne i nær-
værende nummer af Tisvilde Nyt og hele det udførlige 
program på:
www.facebook.com/Santiagoruten.Tisvildevejen/

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
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Tag hele familien med, når det store årlige Kildemar-
ked ved Sandflugtsmonumentet slår teltene op i week-
enden den 6. og 7. august 2016. Markedet holder åben 
lørdag kl. 12-18 og søndag kl. 10-16. Lørdag aften er 
der også mulighed for at tage sig en svingom til festlig 
og glad dansemusik og købe lækker mad.

Det store kunsthåndværkermarked er blevet en fast 
tradition, og over 80 boder står klar med masser af 
spændende kunst og kunsthåndværk og arbejdende 
værksteder. 

Den store stab af frivillige sørger for lækker mad, kaffe 
og kager, øl, vin m.m. til rimelige priser. 

I år vil der også være nye aktiviteter for børnene, og 
”Kildetrolden” vil lave sjov med de mindste. Der vil 
være masser af underholdning med musik af enhver 
slags begge dage. 

I november mistede vi vores søde og dygtige formand 
Marianne Alfelt Åkirke. Kildemarkedet har derfor fået 
ny formand: Anette Hertz.

”Kildemarkedet har tradition for stærke kvinder i front. 
Først var det Birthe Forsell, så Marianne Alfelt Åkirke. 
Det er derfor med stolthed, jeg har taget imod vær-
digheden som formand for en af Tisvildes store lokale 
arrangementer”, fortæller Anette Hertz.

KOM TIL KILDEMARKED DEN 6. OG 7. AUGUST 2016

Den stemningsfulde musikaften i skoven får i år besøg 
af et super jazzorkester, som med deres repertoire vil 
fejre Svend Asmussens 100 års fødselsdag.

Orkestret er: Jacob Fisher, guitar, Kristian Jørgensen, 
violin, Jesper Lundgaard, bas, Aage Tangaard, trom-
mer og Mogens Johansen, klarinet og sax.

Oplev en dejlig sommeraften i skoven med liflige toner 
spillet af nogle af landets bedste jazzmusikere: Pak 
madkurven, tag puder eller bord og stole med og kom i 
god tid – koncerten begynder kl. 18.30. 

Gribskov Kommune har gentagne gange opfordret os 
til at tage entre, så i år har vi besluttet at opkræve en 
entre på 40 kr. pr. person inklusive program. 

PUDEKONCERT
ved Asserbo Slotsruin onsdag den 13. juli 2016

Yvonne Gradert 
Øvrevænget 15 
3220 Tisvildeleje

KUNSTRUNDEN 
I PINSEN

Åbent atelier 
14.-16. maj kl. 10-17 
eller efter aftale 
Tlf. 26 19 44 02 
www.yvonnegradert.dk

4870 2829

Tisvilde
Byggeservice

Tømrer- & Snedker mester
Hans Erik Sørensen

Skovriddervænget 31
3220 Tisvildeleje
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Kildemarkedet har eksisteret siden år 2000, er drevet 
af frivillige – og formanden er henrykt over de mange, 
der hvert år møder op og hjælper til: 

”Som tidligere frivillig har jeg selv oplevet det sam-
menhold og den gode stemning blandt de mere end 
100 frivillige, der blandt andet står for at rejse teltene, 
servere maden, brygge kaffen, bage vaflerne og samle 
skraldet. Men der er altid plads til flere. Vil du give en 
hånd med – også bare et par timer – så kontakt mig på 
ahz@kildemarkedet.dk”, opfordrer den nye formand, 
Anette Hertz.

Kildemarkedet er for alle – børn, unge og ældre. Og 
især dansefesten lørdag aften forventer den nye for-
mand sig meget af:

”Der har været opera og Beatles på scenen lørdag af-
ten. I år går vi efter et forrygende lokalt danseorkester, 
som kan få alle op af stolene”, slutter formanden.

Lørdag aften bliver der altså igen spillet op til dans 
med et forrygende orkester, som sørger for danseglad 
musik. Der kan købes lækker mad til rimelige priser, 
forskellige kødretter, salater og burgere, og ”Humle-
druen” holder naturligvis også åbent til kl. 22.

På gensyn til 2 dejlige dage med forhåbentligt godt vejr.

OG HUSK:
Det er d. 6. Og 7. August og ikke weekenden før, som 
det fejlagtigt står i ”Tisvildekalenderen”!
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Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, 3220 Tisvildeleje 
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.finnkeramik.dk

Eva Müller 
Ved Kirken 4 
3220 Tisvildeleje

TIBIRKE
KUNST

Åben lørdag kl. 13-17 eller efter aftale på telefon 48 70 91 21 
www.tibirkekunst.dk
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Der er sikkert nogle blandt læserne, der var 
med til at se Venuspassagen 6. juni 2012. Det 
foregik på Stejlepladsen ved stranden i Tisvil-
deleje og startede allerede ved solopgang ved 
4:30-tiden.

Mandag 9. maj er det den lille planet Merkurs 
tur til at passere ind foran Solen. Denne gang 
er det et mere humant tidspunkt. Passagens 
starter tidligt om eftermiddagen og slutter hen 
mod solnedgang lidt mere end 7 timer senere.

MERKURPASSAGE
STJERNEHIMLEN NETOP NU
af Michael Quaade

Merkurpassagen 8. november 2006. 
Merkur ses som en ganske lille sort prik lidt 

under og til højre for midten af solskiven

Tidsforløbet af passagen:

13:12:  1. kontakt, merkurskiven rører solskiven  
 udvendigt på vej ind.
13:15:  2. kontakt, Merkur er helt inde foran   
 solskiven.
16:55:  Passagens midte, Merkur er ved midten   
 af sin bane foran solskiven.
20:37:  3. kontakt, merkurskiven rører solskiven  
 indvendigt på vej ud.
20:40:  4. kontakt, Merkur er helt fri af Solen.

Merkurpassagen 
kan ses i en mindre kikkert med solfilter. 
Husk altid at have et solfilter på kikkerten til 
beskyttelse af øjnene ved observation af Solen.

Se mere på wko.dk

Ved passagens start står Solen og Merkur lidt over 50° 
over horisonten i syd og ved slutningen står de lavt 
over horisonten i nordvest. 

Merkur ses i en kikkert som en lille mørk prik på 
Solens overflade. Den ser ikke ud af meget foran Solen. 
Venus viste for fire år siden en tydelig mørk skive, som 
kunne ses med Solen som baggrund med et par sol-
formørkelsesbriller. Det er meget sværere at få øje på 
Merkur fordi den set fra Jorden kun har en femtedel af 
Venus’ diameter. Grunden er dels at Merkur er min-
dre - knap 40% af Venus - og dels at den er dobbelt så 
langt væk fra Jorden når passagen finder sted.

Michael Quaade stiller op med Wieth-Knudsen 
Observatoriets dobbelte solkikkert og viser Solen og 
Merkur frem for interesserede. Det foregår ved Nord-
stjerneskolen i Helsinge ud mod Skolegade ved Biblio-
teket og Kulturhuset (Skolegade 43).

Sidste Merkurpassage fandt sted 8. november 2006, 
men det var om aftenen efter Solen og Merkur var 
gået ned set fra Danmark. Den sidste, vi kunne se her 
i landet fandt sted 7. maj 2003. Den varede fra kl 7:13 
til 12:30 om formiddagen. Merkurpassager er meget 
hyppigere end Venuspassager. Der går typisk omkring 
10 år mellem to Merkurpassager, mens Venuspassager 
forekommer som par med otte års mellemrum, hvoref-
ter der er over 100 år til næste par.
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NIELS

VVS ENTREPENØR

JE
NS

EN

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

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

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

Kødsnedkeren
Din lokale Slagter

Farvergårdsvej 14  *  Ørby  *  3210 Vejby  *  48718785
butik@koedsnedkeren.dk  *  www.koedsnedkeren.dk

St. Bededagsugen - uge 16:
Torsdag d. 21/4                                    10 -17:30 
St. Bededag                                              9 - 17:30
Lørdag d. 23/4 9 – 14
Søndag d. 24/5 LUKKET

Kr. Himmelfartsugen - uge 18:
Torsdag d. 5/5                                      10 - 17:30
Fredag d. 6/5                                          9 - 17:30
Lørdag d. 7/5   9 - 14
Søndag d. 8/5                                          LUKKET 

Pinseugen - uge 19:
Torsdag d. 12/5                                   10 - 17:30
Fredag d. 13/5                                        9 - 17:30
Lørdag d. 14/5   9 - 14
Søndag d. 15/5  + Mandag 16/5        LUKKET 

Åbningstider Forår 2016

Klip ud og gem
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TISVILDE GIK IGEN I BLUES
En lørdag midt i marts blev der endelig igen sparket 
gang i Tisvildes Bluesmafia, der lader sin hjemforskaf-
fede musik høre i Tisvilde Bio. Af forskellige årsager 
var det over et halvt år siden sidst, og glæden var til at 
tage at føle på blandt de mange, der havde købt billet til 
en koncert med én af Danmarks relativt få internatio-
nalt kendte og anerkendte blues-musikere, H.P.Lange. 
I ugerne inden havde H.P. udgivet og præsenteret sin 
nye CD, ”Travelling Man Blues”, den ellevte i rækken, 
og meget naturligt var det derfor musikerne, der havde 
medvirket på pladen, som han havde med sig. Og ligeså 
naturligt var det numrene fra pladen, som fyldte godt 
op i programmets to sæt.

H.P. Lange har en særdeles lun og fin måde at intro-
ducere sine egne som andres sange og indfangede med 
det samme sit publikum med sine vittige og begavede 
små indledninger, som han leverede, mens han efter 
hvert nummer stemte sin gamle National steelguitar op. 

Og når først instrumentet var klart, så viste han, 
hvorfor han er efterspurgt hele vejen til USA. Meget 
lækkert, fuldendt rytmisk og gyngende gik det derudaf, og på tilskuerrækkerne vippede benene livligt i takt. Tre 
yderst medlevende og velspillende musikere bag ham lagde både bund under HP og spandt fine mønstre rundt om 
hans guitarspil. Bassist og trommeslager fik af og til frit spil og ”slap dyret løs” til salens jubel. 

Trods det relativt afdæmpede lydniveau, det rolige og behagelige tempo, så var var intensiteten i top hele vejen, - 
det var et brag af en koncert, og det fuldtallige publikum (der var udsolgt 14 dage inden!!) var med fra start til slut 
og gik derfra med glade smil, efter at tonerne fra ekstranummeret var drysset ned på gulvet.   

Lisbeth Thomsen
20 81 99 69
lt@novasol.dk 

Tjen op til 21.000 kr. skattefrit

Har du overvejet at udleje?
Tjen penge, når du alligevel ikke  
bruger dit sommerhus

 

NOVASOLs husejere  

får 25% rabat på vores  

40.000 ferieboliger  

i hele Europa.
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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

 
 
 
 

 Træfældning  
 

  Fældning fra toppen 
 

Ind trækning 
 

Beskæring 
 

Opskæring 

 

Stormfald 
 

 Flisning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gratis tilbud 
 

4050 5240 
 

WWW.jt-træfældning.dk    
 

 tilbud@jt-træfældning.dk 
 
 

Fuldt forsikret  

JT Træfældning 

Medlem af  Dansk Træplejeforening   

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

Feriepartner.dk

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

47 74 63 34
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Syv foreninger vil genopbygge Tisvildelejes var-
tegn: den 110 år gamle fiskermole
Med renoveringen af molen vil vi genskabe områdets 
rekreative kvaliteter for fastboende, sommerhusejere 
og turister, der bruger områdets smukke natur til gode 
oplevelser. Men vi har brug for din hjælp.
                         
Projekt med stor opbakning
Kystsikringsdirektoratet, Skov- og Naturstyrelsen og 
Gribskov Kommune er alle meget positive over for 
genopbygningen af molen. Vi samarbejder med alle 
myndigheder om et godt projekt med de nødvendige 
tilladelser og sikring af den fremtidige vedligehol-
delse og anvendelsen af molen. Der er udarbejdet et 
skitseprojekt af NIRAS A/S, som anslår den samlede 
anlægssum til 2,5 mio. kr. inkl. moms. Projektet skal i 
udbud og vil føre Molen tilbage til udseendet ved den 
omfattende renovering i 40erne. 

Gribskov Kommune har givet tilsagn om at bidrage 
med op til 1 mio. kroner. Tilsagnet gælder indtil udgan-
gen af 2017. Udbetaling af kommunens tilskud forud-

sætter, at foreningen kan skaffe resten af den nødvendige 
finansiering, ca. 1,5 mio. kr. Vi har opnået et foreløbigt 
tilsagn om 300.000 kr. fra de såkaldte LAG midler 
(frem til august 2016) og 50.000 kr. fra Lokalrådet. Men 
også disse bevillinger forudsætter, at resten af finan-
sieringen er på plads. Vi har ansøgninger ude til fonde, 
men er i skrivende stund uden svar, og det tager meget 
lang tid. Vi har derfor brug for din aktive støtte nu. 

Sæt dit præg på Molen – køb en sten med navn 
eller giv en gave
Vi kan tilbyde, at en sten på 2-3 tons bliver forsynet 
med et rustfrit stålskilt, graveret med dit navn, navnet 
på den du ønsker at give fx en bryllupsgave eller evt.  
firmanavn. Det koster et engangsbeløb på 10.000 kr. 

Skiltene monteres på stenene langs gangbroen og vil 
kunne ses i mange år. Ønsker du bare at støtte projek-
tet, kan du indbetale et beløb på minimum 500 kr. og 
blive sat på sponsorlisten på vores hjemmeside. Skulle 
projektet mod forventning ikke blive til noget, betales 
pengene naturligvis tilbage. Vi holder styr på det!

MOLEN  

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

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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Hvad gør du konkret for at støtte?
Du går ind på www.tisvildelejemolen.dk og under 
”Støt molen” sender du os en mail med de nødvendige 
oplysninger. Donationen indbetales på Reg.nr. 9570 
Konto nr. 11807488.
 
Tisvildelejes vartegn – historien
Den første mole i Tisvildeleje blev etableret i 1906 på 
initiativ af lejets mange erhvervsfiskere. I 1940’erne 
var molen i så dårlig stand, at den måtte fornyes. I 
1944 blev den erstattet af en mere solid konstruktion. 
I 1980 ophørte erhvervsfiskeriet endeligt, og molen 
henlå uden vedligeholdelse. Den daværende Helsinge 
Kommune gennemførte i 1996 en nødtørftig reparation 
med udlæg af en badebro. 

Molen har alle dage været vigtig del af ferielivet i Tis-
vildeleje, som mødested for de ferierende, som tum-
leplads for børn og unge, som læmole for badende og 
som fortøjningsplads for mindre fritidssejlere og som 
udflugtsmål for solnedgange. 

Hvilke foreninger står bag projektet?
Foreningen er stiftet på initiativ af Tisvildeleje Både-
laug, der i mange år har arbejdet med projektet. For at 
sikre en juridisk enhed og lokal opbakning dannedes 
en ny forening, hvor Tisvildeleje Bådelaug, Tisvilde 
Kajakklub, Grundejerforeningen for Tisvilde og Om-
egn, Tisvildeleje Badehuslaug, Tisvildelejeforeningen, 
Tisvilde Kystsikringslag og Tisvildeleje går i Fisk er 
medstiftere. Flere af disse foreninger og medlemmer 
har givet bidrag til det indledende arbejde. Alt arbejde 
er frivilligt og ulønnet.

Vil du vide mere så se på vores nye hjemmeside 
www.tisvildelejemolen.dk. Du er meget velkommen til 
at kontakte os, hvis du har lyst til at hjælpe projektet på 
vej eller har spørgsmål.

Bestyrelsen:
Poul Rahbek, Jacob Borch, Jacob Bastholm, 
Henning Walmar, Carsten Walmar, Palle Bay, 
Anita Olsen, Peter Baumann, Bente Hyldahl Fogh  

Kommunalt anlagt badebro, 2008 – Foto: Mikkel Pape

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052

samt afhentning af byggeaffald m.m.

Maglebjerggård
Torben Christensen

Maglebjergvej 12 • 3200 Helsinge • 20258652 

Haveaffald
afhentes med kranbil

for grundejerforeninger og private
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lørdag d. 11. juni 

Kære allesammen – som tiden dog går! Det er allerede 
tid for årets “Tisvildeleje går i fisk”. Husk at sætte x i 
kalenderen lørdag d. 11. juni, for der skal vi jo mødes 
på stejlepladsen ved Tisvildeleje Strand og have en 
rigtig dejlig dag sammen, som vi plejer, ikke?
 
Vi har allerede været igang et godt stykke tid for at få 
det hele gjort klar. Grundprincippet er det samme, som 
de foregående 20 år, men vi prøver at snige nogle få 
nyskabelser ind, så I ikke synes, det bliver for kedeligt!

 Vi kan f.eks. fortælle, at vores herlige livreddere 
laver “Gys og Gus” mellem kl. 9-13 sammen med de-
res andre aktiviteter på stranden, så kom og vær med! 
Aktiviteterne for børn vil vi også “peppe” lidt op, men 
dette indslag ligger ikke helt fast endnu.
 
Men bare rolig – der bliver ingen “gynger og karussel-
ler”, eller andet kunstigt gøgl, men ægte hygge i den 
friske havluft, hvor man kan købe sig en fiskefrikadelle 
eller to – og stenbiderrogn med gemyse. Selvfølgelig 
er der også røgede sild eller grillede jomfruhummere, 
man kan nyde. Man kan også købe forskellige silderet-
ter, som kan skylles ned med en kold fadøl samt dertil 
en Tisvildedram – bare et forslag! Som dessert en gam-
meldags vaffel – eller en kage i flot design.
 
Der bliver fin udstilling i redningshuset af vore lokale 
kunstnere, og det hele bliver bundet sammen af rigtig 
god musik hele dagen. Så vi tror på, at det ikke kan 
blive meget bedre, vel? Vi ses!
 
Psst. Der vil blive husomdelt den sædvanlige folder 
med endeligt program, og der kommer også et stykke i 
de lokale aviser, når vi nærmer os dagen.
 
Kærlig hilsen fra os alle i “Tisvildeleje går i fisk”.

TISVILDELEJE GÅR I FISK 
Fotos: RP

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

Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...
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GRYDE-
TØSERNE
”Grydetøserne”siger tak til alle gæster, der i denne 
sæson deltog i vores spiseaftner. 

Mange tak for den flotte gave, vi endnu en gang fik ved 
sæsonens afskedsmiddag! Vi vil rigtig nyde at forkæle 
os selv med en go’ middag uden at tænke på arbejdet 
både før og efter. 

Det har endnu en gang været en fornøjelse at se, hvor 
glade I, vores gæster, har været ved vores ’Spiseaftner’. 
Vi har fået megen ros for vores mad, og det er altid 
dejligt. Det giver rigtig god energi til at fortsætte. 

Henstillingen om at melde afbud (og helst i god tid), 
såfremt man bliver forhindret i at komme til en bestilt 
spiseaften, har hjulpet. Det siger vi tak for. 

De fastlagte datoer for de kommende spiseaftner vil 
blive oplyst i Tisvilde-Nyt’s efterårsnummer.

Grydetøser- og svende ønsker alle vore gæster en god 
sommer. På gensyn til efteråret.

BF

BESKÆRING
BUSKRYDNING
KANTSKÆRING
TRÆFÆLDNING
FLISELÆGNING
HAVEFRÆSNING

HÆKKEKLIPNING
STUBBEFRÆSNING

BRÆNDEKLØVNING
FLISNING AF GRENE

KELL´S HAVESERVICE
TILBYDER

KONTAKT MIG
FØR DERES NABO
MOBIL: 2346 6611

LOPPEMARKED LØRDAG-SØNDAG 
MELLEM  KL. 10 OG 16

Guldsmeden holder

UDSALG! 

Udsalget gælder frem til 14. maj. 

• Vin fra hele verden
• Special-øl og Spiritus
• Nordsjællands største 

udvalg i Whisky
• Delikatesser
• Vinsmagninger m.m.

Find os på Banevej 8      3220 Tisvilde      Tlf.: 24 44 50 32       info@gribskovvinimport.dk

• Unika design
• Forlovelses- og vielsesringe
• Bestillingsarbejder
• Nye smykker af gl. guld
• Reparationer og 

restaureringer udføres

• Lokale kunstnere 
• Nye udstillere hver 

måned
• Olie - Akryl - Akvarel - Kul 

- Kridt  
• Postkort

Guldsmeden træ�es 
kun lørdag (ring evt. for 
ikke at gå forgæves.)

I maj og juni 
har vi følgende 
åbningstider:  
Fredag og Løndag:  
kl. 10.30  -  16.00 samt 
Kristi Himmelfartsdag, 
Pinse og Grundlovsdag.

Det sker i 
FORÅRET!

Med foråret kommer �ere mærkedage! Kon�rmationerne er 
mange og både mor og far skal fejres med hver sin dag! 

TILBUD
Spar momsen 

på whisky 
Gælder d. 27-28. maj og 3-5. juni 

Kig ind og bliv 
inspireret!

 -25%
på alle sølvsmykker! 

-15% 
på alle guldsmykker!
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D. 9. og 10. juli får Tisvilde endnu en festival. Denne 
gang er det yoga for alle, der er målet. Det er Tina 
Fres co, som en årrække har undervist i yoga på stran-
den om sommeren, der har taget initiativ til Foreningen 
Tisvilde Yogafestival.

Formålet med festivalen er at vise, at yoga er for alle 
slags mennesker: Gamle og unge, kvinder og mænd, 
børn og gravide, stive og smidige – alle skal kunne gå 
til yoga, fordi det er godt for krop og sjæl. Rammerne 
på Stejlepladsen giver yogaudøverne rig lejlighed til at 
prøve forskellige lærere og forskellige yogaformer. 

Det er gratis at komme ind på selve festivalpladsen, 
hvor du kan købe mad og drikke, købe i  boderne og 
hygge dig i det gode vejr. Festivalarmbånd er nødven-
digt for aktivt at deltage i de forskellige yogaklasser på 
pladsen. 

Lokale yogalærere fra Tisvilde og omegn kommer og 
underviser i blide yogaformer. Samtidig vil der være 
salg af mad og drikkevarer fra lokale handlende med 
fokus på bæredygtighed. 

Det bliver fx muligt at købe vegetarisk mad lavet af 
vores lokale sushichef, Alvaro fra Five Seasons Sushi, 
friskpresset økologisk juice fra Marianne og Henriette 
fra Butik Bakkegaarden i Vejby, bæredygtigt yogatøj 
fra det danske tøjfirma Re-sources og mange andre 
spændende ting. 

Festivalen har indgået et samarbejde med Tisvilde 
Erhvervsforening, hvor festivaldeltagerne mod fore-
visning af festivalarmbånd kan få diverse rabatter og 
tilbud hos de lokale handlende. Det er fx lige nu muligt 
at få tilbud på overnatning på Pension Kildegaard for 
festivaldeltagere.

Festivalen benytter begrebet AHIMSA, som stammer 
fra yogafilosofien og betyder IKKE VOLD. 

”Vi bruger AHIMSA som rettesnor i vores arbejde 
med festivalen”, fortæller Tina Fresco. ”Vores mål er 
at lave en festival som ikke sviner, ikke larmer, ikke 
generer naboerne og som promoverer bæredygtighed 
i så mange retninger som muligt. Hvis man ønsker en 
stand på vores festival, skal man fx ansøge om pladsen 
og samtidig beskrive, i hvilket omfang det man sælger 
er bæredygtigt. Det er et omfangsrigt og ambitiøst 
projekt, men det er også super sjovt. Vi møder rigtig 
meget velvilje og mange frivillige, der gerne vil støtte 
projektet med deres tid og indsats. Vi var heldige at få 
støtte fra Musik i Lejet og afventer i skrivende stund 
svar fra en ansøgning hos Kultur og Fritid. Kildemar-
kedet har givet os lov til at låne pavilloner, og et lokalt 
tefirma i Allerød har tilbudt os en masse yogi-te, vi kan 
sælge på festivalen.”

Du kan læse mere om festivalen på www.tisvildeyoga-
festival.com

En ny festival i Tisvilde – med yoga og bæredygtighed



 

   

v / Niels Hammerich - Rørmosevej 103 - 3200 Helsinge - tlf. 48 79 40 90 
www.pibemoelle.dk

Følg os på facebook:
pibe mølle vin & ost

Om du skal handle lidt lækkert 
til picnickurven, skal købe ind 
til gæstebud eller blot mangler 
prikken over det daglige ”i”, 
så er butikken et besøg værd 
– personalet er altid klar med 
råd og vejledning og få en snak 
med kunderne om mad, vin og 
ost.
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7spørgsmål til en Tisvilder

Foto: Susanne Borup

Det er tirsdag efter påske, og vores by er nu tilbage i sit 
oprindelige, rolige tempo. Dagen før kunne det være 
svært at krydse Tisvilde Hovedgade, for ikke blot var 
byen fyldt af landliggere og turister, der var vågnet af 
vinterdvalen og havde lagt vejen om sommerlandet, 
men Tisvilde havde også været vært for ”Helvede i 
Nord” og 1500 løbere, som skulle til og fra byen med 
bil. Men i dag var det dagen efter, og TisvildeNyt 
kunne uden videre transportere sig ned ad Hovedgaden 
til Frydensbergs Hjørne, som det lille forretningsom-
råde nede ved Paradis Is-boden hedder. Her boede og 
virkede grønthandler Knud Frydensberg og hans kone, 
Else, side om side med Frydensberg Is. Alt dette er 
historie og fine minder om en tid, der var, - men for-
retningen og det hus, som Knud og Else boede i, ligger 
her endnu, og da vi drejer om hjørnet til Hyrdebakken, 
står Jakob Bjerregaard, husets nye ejer, og tager imod 
os foran huset, som han og hans kone, Lise Geisler 
Bjerregaard, har købt for et par år siden. 

Jakob er ”gammel” Tisvilder, som nu er vendt hjem 
til fødeegnen, og Lise er fra Gilleleje og senere Ka-
gerup, og hun forsikrer os om, at hun regner sig som 
lokal, hvilket vi forholder os meget velvilligt til, da vi 
selv også kun er ”lige-ved-og-næsten-Tisvilde’re”. 

Knud og Elses gamle hus ligger smukt i eftermid-
dagssolen, mange af deres møbler og gamle malerier 
med motiver fra Tisvilde befinder sig stadig i huset, da 
de fulgte med i salget. Huset giver varme og venlighed 
fra sig, og Jakob og Lise er i fuld gang med at renovere 
og skabe huset i den ånd, som er deres, - og det hele 
lugter af, at de her har fundet sig tilpas og trives. Vi 
bliver vist hen i sofagruppen med udsigt til solen og 
Hovedgaden og får kaffe i kopperne, og snakken går 
lystigt frem og tilbage over bordet, allerede inden kaf-
fen er faldet til ro i koppen...

1. Hvor kom I fra, 
 inden Tisvilde fik glæde af jer?

TisvildeNyts udsendte kender ikke på forhånd Jakob 
og Lise, og det første, der sker, da spørgsmålet er 
stillet, det er, at vi fortæller hinanden om, hvornår og  
hvordan vi landede i byen. Og vi tager en tur rundt om 
den store Frydensberg-familie, som har boet og præget 
Tisvilde i over 125 år. Lidt henne i samtalen finder vi 
pludselig ud af, at TisvildeNyts to udsendte er aldeles 
godt bekendt med familien Bjerregaard: Lige fra bed-
steforældrene Kaj Børge og Jytte Andersen, som boede 
på Tibirkevej, deres to børn og senere børnebørn, 
hvoraf Jakob er ét af dem. Han er opvokset på Nyvej og 
gik i skole i Tisvilde hos Birthe Odgaard, kom senere 
i Vejby Skole og så i gymnasiet i Helsinge, hvorefter 
han i 2003 rykkede til København og sammen med 
Lise studerede og fik en uddannelse. Så kom det første 
barn, Frej, og lysten til at flytte fra storbyen vaktes og 
voksede, og huset på Hyrdebakken blev løsningen på 
denne trang til livsændring.

2. Hvad bragte jer til Tisvilde? 
Som så mange andre Tisvilde-bofaste, så arbejder både 
Jakob og Lise i København, og pendler frem og tilbage 
i bil, men har muligheden for at flex’e og arbejde 
hjemme, hvis Frej eller den yngste, Birk, bliver syge, 
eller der på anden vis er behov for det. Jakob fortæl-
ler, at han søgte Tisvildes mere afslappede mentalitet. 
Naturen med sin skov og strand lokkede, og for Jakobs 
vedkommende var det også de gamle, vante omgivel-
ser, der trak.

Overvejelserne før flytningen blev kogt ned til 
følgende ræsonnement: Enten bor vi i cykelafstand fra 
arbejdet, eller også kan afstanden være lige meget, - og 
det ræsonnement førte Jakob og Lise tilbage til nord-
kysten, havet og Tisvildeleje.

3. Hvad bestiller I i Tisvilde?
Frej og Birk er nu vågnet fra deres middagslur og gør 
opmærksom på deres eksistens og deres sult, og der 
kommer mælk og bananer på bordet, mens snakken 
fortsætter. Jakobs far kommer forbi, og foruden at være 
den, der sidder med Birk, så blander han selvfølgelig 
også sin stemme i snakken, mens Jakob og Lise fortæl-
ler om deres tilværelse som arbejdende og pendlende 
forældre til to små børn: Tidligt op, to børn til Sand-
slottet og så turen til København, arbejde, og derefter 
retur til Tisvilde, indtil familien igen sidder samlet om 
aftensmaden.

Ind i mellem bliver der tid til at bygge om i det gamle 
hus, og vi kan konstatere, at det bliver gjort med sans 
for detaljen. Smukt og funktionelt! Men der bliver også 
tid til at træffe andre Tisvilde’re, - via børnehave kom-
mer man i kontakt med mange, så trods intensiteten i 
dagligdagen, så har man altså også mulighed for at få 
et tilfredsstillende socialt liv.
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7. Hvad er jeres største ønske for Tisvilde?
Vi ønsker og håber, at Tisvilde altid vil have sin skole 

og sin købmand!! Uden dem ville børnefamilierne og 
nærmiljøets tætte karakter tage alvorlig skade. 
Og så undrer det Jakob og Lise, at byrådet taler så 
meget om turismens betydning for kommunen og 
Tisvilde, og at de samtidig gør så lidt for at forbedre 
forholdene. De taler meget om vigtigheden af turismen, 
men de vil ikke betale for at om muligt trække flere 
turister til. De nævner Hovedgadens asfalt, som har 
henligget med huller i flere år (men så kører bilerne jo 
til gengæld lidt langsommere!), og den arrede og hær-
gede strand, hvor f.eks. Helenekilde Strand er ved at 
forsvinde helt. Og byens gamle mole, som kunne være 
en attraktion, som man opsøgte som turist, den henlig-
ger i ruiner. Så man må sige, at bevillingerne ikke sid-
der løst, når de store ord om en stærkere turisme skal 
udmøntes i turistfremmende tiltag. 

Lise og Jakob nævner her et stort ønske om en vin-
terbadstue, en sauna til de, der vover at bade, også efter 
at temperaturen er faldet til under 15 grader. Den ville 
de selv bruge.

Og så glæder de sig til den ekstra mobilmast, som 
kan føre telefonnettet helt ned ad Hovedgaden og ned 
til stranden.

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

Ja, når vi er i Tisvilde, så står den i øjeblikket mest på 
at vælte vægge, og rydde op og bygge om på loftet. Og 
så være sammen med vores børn. Og så er de fleste 
dage faktisk fyldt op, men vi når da heldigvis også at 
gå nogle ture i skoven og ved stranden, som var noget 
af det, der fik os til at flytte herop. En gang i mellem 
tager vi helt væk, låner et sommerhus, og så forsvin-
der den der følelse af at hele tiden skulle noget. Det er 
dejligt i nogle dage bare ikke at skulle noget. 

Jo, vi skal lige have Musik i Lejet med, der har vi 
huset fyldt med festivalgæster, og det er nogle helt an-
derledes dage. Men det øvrige righoldige foreningsliv 
i byen, det må vente, indtil børnene bliver større og vi 
får mere overskud.

Og dog ... Lise har netop været ude at løbe ”Helvede 
i Nord”s 10 kilometer distance og har ømme lår oven 
på strabadserne. Sejt! Og hvad med Jakob? Han smiler 
lidt, ”nogen skal jo se efter børnene”, - og ser egentlig 
ganske tilfreds ud med det.

5. Hvad, synes I, er det bedste ved Tisvilde?
Jakob og Lise kigger over på bedstefar, smiler lunt 
og siger, at bedsteforældre er noget af det bedste. Og 
fortsætter så ellers med at nævne Tisvilde-naturens 
gavmilde gaver som ét af de fremmeste goder.

Og nærsamfundet!! Selv om det er mindre end det 
Gilleleje, som Lise er kommet fra, så er der dog både 
købmand, bager, skole og biograf. Og som sagt en væl-
dig aktivitet, som Jakob og Lise dog ikke helt endnu 
har nået til at nyde godt af. Men ingen tvivl om, at de 
synes, Tisvilde er et godt sted at være.

6. Hvad synes I, er det værste ved Tisvilde?
Jakob griner og siger, at det værste er, at Tisvilde ligger 
så langt fra København, men suppleret af Lise bliver 
de enige om, at det faktisk er godt nok, at der er lidt 
afstand til storbyen og jobbet. 

Og så er der alle de mange turister og landliggere. 
Også her er holdningen lidt både – og. Det kan siges på 
den måde, at det er så dejligt, når de kommer herop ef-
ter den lange vinter, men det er så sandelig også skønt, 
når de så endelig i sensommeren drager af sted igen og 
overlader byen til sig selv, og til os. 

De synes ikke decideret, at sommeren er for larmen-
de, - selv om de har have og terrasse direkte ud til den 
nederste og mest trafikerede del af Hovedgaden. Enkel-
te gange kan det være generende, men det fylder ikke 
meget i huset ud til Hovedgaden. Byen og købmanden 
lever jo også for en stor del af turismen, - alternativet 
ville være en by uden alt det, vi har nu!

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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Ja, og vi går “lige på” med en ny beretning fra Susanne 
Foghs herlige erindringer her fra Tisvildeleje. Denne 
gang skal vi læse om, hvordan hun husker de handlen-
de, som der var mange af i hendes (og min) barndom!
 

DE HANDLENDE I TISVILDELEJE
Susanne fortæller:
 
Det skete, vi blev sendt i “byen” for at handle for 
mormor/morfar. Vi tog ofte smutvejen ad Vængevej 
igennem Købmand Olsens købmandsgård. Dengang 
kunne man gå igennem hans have, igennem porten 
lige ud på Hovedgaden. Så var man i “smørhullet”, 
Frydensberg Is, hvor gamle fru Frydensberg (Nicoline) 
stod og foldede de varme vafler til kræmmerhuse, hvor 
der i jordbærisen kunne findes stykker af jordbær, og 
vaniljeisen var fuld af sorte prikker fra rigtige vanilje-
korn. Det var nu kun ved specielle lejligheder, vi fik 25 
øre til en is med kræmmerhus.

I smørhullet kunne man købe stort set alt med få 
meters mellemrum. Købmandsvarer hos Ellen Ol-
sen – i gåafstand lå der 4 købmandsbutikker, nederst  
Landorfs Strandbasaren, så Frøken Joost overfor Pen-
sion Højbohus, dengang badepensionat, nu Tisvildeleje 
Strandhotel, og øverst i Lejet Vogels Købmandsbutik, 
nu Købmandshjørnet.

Der var 3 grønthandlere: Frydensbergs ved siden 
af iskiosken på hjørnet, hvor Køsters nr. 68 havde til 
huse. Aage Lund, der om sommeren havde grøntbutik i 
forbindelse med deres bolig på Hovedgaden 59. Så var 
der noget senere en grøntbutik, der hvor nu Restaurant 
Maya har til huse. Tidligere havde Kaj Frydensberg et 
sommerbageri, der bagte frisk brød til langt ud på af-
tenen, så der bredte sig en liflig duft ud på gaden. Især 
var han berømt for sine æblefisk! Så der var 2 bagere 
om sommeren.

Der, hvor nu Bistro Bistro ligger, havde vores navn-
kundige livredder og svømmelærer, Kaj Walther, et 
lille galleri. Han var jo som bekendt en berømt kunst-
maler. Han var også lærer på Godhavn, byens “opdra-
gelsesanstalt”.

Hvis man ville i biografen, kunne man købe billetter 
hos Thuneby.Han bestyrede biografen men havde også 
en boghandel, og her kunne man købe aviser - også 
udenlandske – ugeblade, bøger, papir, film til at sætte 
i sit fotoapparat, farveblyanter, legetøj samt alt muligt 
andet til at fordrive tiden med. Hans butik lå der, hvor 
nu forretningen Pink ligger.

Ved siden af, i dag “Kongernes”, lå slagter Dani-
elsen. Rygtet siger, at han kun hed Nielsen, men da 
hans dialekt var uforfalsket nordsjællansk, og han altid 
sagde “da” (goddag) til de kunder, der kom ind i hans 
butik, blev han til Dà nielsen. Jeg er ikke helt sikker, 
men jeg tror, han rykkede over til bedre faciliteter skråt 
over for på den anden side af Hovedgaden. Senere blev 
denne forretning overtaget af “grevinden”, som drev 
en god viktualie- og slagterforretning, før hun blev gift 
med en skovfoged.

På Hovedgaden 64 ligger min butik, som jeg har kaldt 
Uldpedulle (forklaring følger senere). I min barndom 
og ungdom var der fotobod og telefonkiosk, hvor man 
kunne få fremkaldt sine film og bestille en telefon-
samtale. Dengang var der jo ikke så mange, der havde 
installeret telefon i deres sommerhuse. I nr. 60 ligger 
bageren, som i min tid havde åben hele året og hed 
Spiegelhauer. Han var berømt for sit landbrød. Ingen 
bager har nogensinde kunnet nå det samme resultat! 
Han bagte også nogle meget fine sprøde sukkerkring-
ler, så når der skulle frådses, skulle mormor have 
sukkerkringler til sin formiddagskaffe. Det var også 
hos Spiegelhauer, man fik stegt sin flæskesteg, ved fine 
middagsgæster – igen var legevognen trasportmidlet.

Jeg mangler lige lidt i min opsummering af Tisvildele-
jes handelsliv:

Fru Henriksen, Hovedgaden 69, havde en særdeles 
velassorteret manufakturforretning. Her kunne købes 
synåle, strikkepinde, strikkegarn, badedragter, lakse-
farvet undertøj og BH’er i king size størrelser, samt alt 
muligt andet manufaktur i bedste “Matadorstil”. 

DET NOSTALGISKE HJØRNE 
Susannes Far og mor.
I midten gudmor Ruth Andersen, senere 
gift med morbror Finn Riis-Hansen
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Og på samme matrikel lå verdens bedste lille forret-
ning med hjemmelavede fyldte chokolader i et lillebitte 
ståtækt bondehus ud mod Hovedgaden. Forretningen 
hed Metz Chokolade. Jeg skyder på, at den kun var der 
for at tilfredsstille de lækkersultne landliggere.

Når vi skulle have vasket hår, blev der købt Elida-
shampoo i pulverform hos Tatol, nu Cafe Cosy.

En af sommerens andre begivenheder var at få 
nye lærredssko hos skomager Eskild Olsen, nu Casa 
Antiqa. Vi voksede jo så meget, at det var nødvendigt 
at skifte dem årligt.

Det bedste var røde lærredssko med hvide gummi-
såler, strop over vristen, med en lille hvid knap. Da vi 
blev ældre, fik vi hvide lærredssko, som blev vedlige-
holdt med kridt, smurt på med en gammel tandbørste 
dyppet i vand.

Når det var regnvejr (utroligt nok kunne det også ske 
i Tisvildeleje, endda i dagevis) gik vi ad skolestien, 
forbi Pension Højbohus, ned til føromtalte Landorf 
Hansen i Strandbasaren for at købe påklædningsduk-
ker. Jeg husker Store- og Lille Marie (ligesom kiksene). 
Landorf havde alt i hele verden, på næsten ingen plads. 
Alt fra søm til skruer, haveredskaber, køkkenredska-
ber, kolonialvarer, glansbilleder og som sagt påklæd-
ningsdukker.

Hov, jeg glemte jo “slikmutter”! Hun bestyrede kio-
sken på stationen, hvor man kunne købe alverdens slik, 
postkort med motiver fra Tisvildeleje og omegn, aviser 
tobak og frimærker. Hun var en farverig, stor dame 
med krøller. Hun havde en hund – boxer.

 Mormor gad egentlig ikke lave rigtig mad. Men 
vi kunne blive sendt ud og hente røde kartofler, eller 
aspargeskartofler hos “postbudet” på Sct. Helenevej, nu 
Gartnersvinget, eller 500 gr. fjordrejer i fiskeforretnin-
gen Westa (butiksskiltet stammede fra det gode skib 
Westa, som forliste ved Tisvildeleje).

Vi kunne også få en gammel avis, så vi havde noget 
at pakke den friske fisk ind i, vi hentede hos fiskerne, 
når de lige var kommet ind med deres fangst ved molen.

Vi behøvede ikke at bevæge os for at få mejerivarer, 
for der kørte en lille vogn, forspændt med en Nordbag-
ge, rundt på Lejet med frisk mælk, kærnemælk, fløde 
og smør. Man greb sin blå emaljespand med litermål 
indvendig og købte, hvad man nu havde brug for. 
Smørret var drittelsmør, banket på plads i pergament-
papir med træsleve med striber i.

Jo, vi er blevet forvænte: Enkel fantastisk velsma-
gende luksusmad af friske lokale råvarer. Dengang var 
det ikke luksus, og når man ikke skulle spise så meget 
kød, var det ikke dyrt,
En dags måltider, kunne se sådan ud:

Morgenmad: Tykmælk sat op dagen før af 1 spsk. 
kærnemælk, resten sødmælk. Når den var stivnet, 
dryssedes revet rugbrød og mørkt puddersukker på.     

Frokost: Agurkemad, kartoffelmad m. dild, tomat-
mad og en ostemad på landbrød - det skulle være nr. 7 
fra ostemanden!

Eftermiddagsthe: The og landbrød med enten pud-
dersukker eller hjemmelavet jordbærsyltetøj.

Middag: tisvildemakrel = kogt fersk makrel, strøet 
med masser af hakket persille, dertil nye kogte kar-
tofler og sovs, som bestod af smeltet smør, eddike, 
salt, peber og sukker samt så meget hakket persille, at 
sovsen blev helt tyk.

Vi kunne også bare nøjes med en mad med stegte 
kantereller, løg, panden kogt af med lidt piskefløde 
eller en mad med nykogte fjordrejer (vi lærte sørme at 
pille rejer!).

Dessert: Desserten bestod altid af jordbær (så længe 
sæsonen varede) med mælk – fløden var for dyr.

Når det regnede og var koldt, fik vi gammeldags kær-
nemælkssuppe: Æggeblommer, sukker og pisket hvide. 
I det hældes opvarmet kærnemælk. I suppen kommes 
jordbærsyltetøj, dertil ristet rugbrød.

 
Nøj, man bliver helt lækkersulten, ikke? Så nu kan I 
“tygge” lidt på det til næste gang. Rigtig god forsom-
mer, nyd det og vi læses ved i næste nummer med 
Susannes sidste afsnit.
 

De bedste hilsener Susanne og Anita
Susannes mormor omgivet af børnebørnene, 
Lars og Susanne. Der bindes blomsterkranse
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Yoga on the beach
in Tisvilde with Tina Fresco

July and August
Monday-Saturday 9:00 - 10:15 am

Meeting place:
At the boat house at 8:45 am
- on the left just as you enter the beach

Price:
1 drop-in class 100 dkk.
10 classes 700 dkk.
The whole summer 1000 dkk.

Mobile: +45 2814 4696 / www.yogaalfresco.dk / www.facebook.com/yoga al fresco

yoga al fresco 


