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Gør det muligt

Servicehjørnet
3220  Tisvilde
nordea.dk

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

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

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

RR-TAG        V. RENÉ RØPER

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

48713881 / 26286881 reneroeper@hotmail.com

dk

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

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje

Bruger du dit 
fritidshus nok?

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

insekter etc.insekter etc.

Vestergade 14, 3200 Helsinge, tlf.: 4879 5000   Man-ons 8-16, tor 8-17, fre 8.15, lør 9-12
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Forår, forår kom nu snart.

Februar er næsten gået og lige om hjørnet venter årets 
første forårsmåned – altid dejligt at tænke på – de første 
forårstegn har allerede vist sig: Erantisser, vintergækker og 
andre hårdføre forårsbebudere titter frem af den frosne jord 
og vidner om, at det sandsynligvis også bliver forår i år. 

Et andet tegn er, at det kribler i fingrene på os, og vi får 
lyst til at komme i haven og gå i gang, hver gang solen 
skinner, men vi ved jo, at vi er nødt til at væbne os med 
tålmodighed.

Et tredje tegn, der er knap så hyggeligt, her hos os i hvert 
fald, er at hunden begynder at fælde, og det går voldsomt 
for sig og fortsætter til langt hen på sommeren. Med de 
positive briller på tænker jeg, at den kan levere meget rede 
materiale til de små fugle om ikke andet.

Februar blev også den måned, hvor den længe ventede og 
særdeles omdiskuterede mobilmast endelig blev rejst på 
sin kommende plads bag Bistroen – forhåbentlig til glæde 
for de fleste. At den så liige blev tre meter lavere end den 
anbefalede højde må jo så komme an på en prøve…

Midt i al glæden over mobilmastens komme, kunne vi 
alle samme aften høre brandbiler på vej gennem byen. Det 
viste sig at et af Tisvildes helt specielle vartegn stod i flam-
mer: Kulturtoget – og det var desværre ikke til at redde. 
I bladet kan I læse hvilke tanker, Sven Wichman, en af 
’bagmændende’ bag Kulturtoget, gør sig om dette.

I TisvildeNyt mistede vi et kært og favnende bestyrel-
sesmedlem, Niels Tetzschner – han vil blive savnet i vores 
bladgruppe med sine lune men sandelig også skarpe kom-
mentarer.

Udover at være forårsbebuder… hvad sker der så i marts 
her i vores lille afkrog af verden? Bistroen slår dørene op 
til en ny sæson – og Idrættens venner afholder den årlige 
påskemarch, forhåbentlig. Påskemarchen har eksisteret i 
over 30 år, så vidt jeg ved, og det, som er herligt at se, er at 
mange af de små børn, der deltog i deres første påskemarch 
i barnevogne, trækvogne og senere på små cykler – nu 
selv drager afsted i store grupper for at bakke op om dette 
arrangement. Skønt når nogle traditioner bliver grebet af 
den yngre generation og ikke bare forsvinder, når vi ældre 
begynder at trække os.

Endnu en påskefornøjelse, eller hvad vi nu skal kalde det, 
er løbet Helvede i Nord, som måske ikke ligefrem ram-
mer så bredt men dog er blevet et tilløbsstykke af de helt 
store, finder sted anden påskedag med deltagere fra nært 
og fjernt. Personligt vælger jeg nu at være den, der bliver 
hjemme og sørger for frokosten bagefter – det er der jo 
også nogen, der må påtage sig!

I håbet om et dejligt kommende forår til jer alle.

Vh Karina

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:
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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
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redaktøren på tisvildenyt@gmail.com 
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første uge i maj.
Omdeles senest den 15. maj
i 3220 Tisvildeleje og enkelte 
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til Post Danmark i uge 18
til videre befordring.
Bladet kan desuden købes hos 
købmand Thomas.

Elektronisk
Bladet kan ses på www.tisvilde.dk
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Mindeord
Sidst i januar døde Niels Tetzschner, som, blandt meget andet han deltog i, 
også var bestyrelsesmedlem og medarbejder ved TisvildeNyt. 

Da Johs. Jørgensen i 1993 fandt på, at det nystartede lokalråds tanker, 
ideer og beslutninger skulle have en bedre måde at formidles ud til hele 
Tisvilde og Tisvildeleje end ”fra mund til mund”, så skabte han Tisvilde-
Nyt, og Niels Tetzschner trådte til som bladets kasserer og var at betragte 
som Johs’ højre hånd, og Niels var en del af TisvildeNyt i de 15 år, Johs var 
bladets redaktør. 

Niels ”fulgte med i handlen”, da Johs. gik på pension fra TisvildeNyt og 
gav bladet videre til det hold, der nu sidder bag tasterne. Næste redaktions-
møde vil blive gennemført med en mærkelig tom fornemmelse, - for første 
gang i 23 år uden Niels’ altid varme og venlige væsen. 

En god håndfuld år før det første nummer af TisvildeNyt så dagens lys, havde Niels sammen med sin kone, 
Sisse, købt Pension Kildegaard, som de drev, indtil de pensionerede sig for et år siden og solgte Kildegaard 
videre. De skabte med Kildegaard et sommerferiepensionat, fest- og kursussted, som var så varmt, venligt 
og gæstfrit, at gæster og kursister kom igen og igen. 

For Niels var det magtpåliggende at arbejde for og bevare sammenhængskraften i det lokale samfund, og 
det har han gjort på sin helt egen uegennyttige, rare og lune måde i mange år. Vi vil savne ham. 
Tisvildeleje er blevet et fint menneske fattigere.

TisvildeNyts redaktion

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 

Foreningen TisvildeNyt
Foreningen TisvildeNyt’s medlemmer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling søndag den 17. april 
kl. 10 i Biografens foyer. Dagsorden ifl. vedtægterne. Yderligere oplysninger sendes direkte til medlemmerne.

På foreningens vegne, Søren Carlsen, formand

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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NYT FRA TISVILDE LOKALRÅD
BORGERMØDET:
Den opmærksomme læser af TisvildeNyt vil have op-
daget, at Tisvilde Lokalråd i de seneste numre har slået 
på tromme for at få flere mennesker til at interessere 
sig for at være en del af lokalrådsarbejdet. 

Det seneste år har været arbejdsomt med mange 
tunge sager og for få rådsmedlemmer, så derfor har det 
været vigtigt at få gjort så mange som muligt interesse-
rede i at tage del i lokalrådets arbejde. På alle tilgænge-
lige medier, hvor muligheden har været for det, dér har 
lokalrådet vist sig frem og forsøgt at hverve Tisvilde’re 
til arbejdet.

Da det årlige borgermøde fandt sted, så det ud til 
at have virket, for der var et ganske stort fremmøde 
denne den sidste dag i januar måned, en søndag midt i 
kirketiden, som Tisvilde Lokalråd havde valgt til at af-
vikle det årlige ordinære borgermøde, som det hedder i 
lokalrådets vedtægter. 

I de fleste andre foreninger hedder sådan noget en 
generalforsamling, men lokalrådet, der – ikke bare 
i år, men hvert år – håber på at samle flere borgere, 
end generalforsamlinger normalt gør, forsøger af den 
grund at gøre lidt mere ud af det. Derfor har det i alle 
år heddet et borgermøde, og det har været sædvane, at 
mødet også indeholdt andet og mere end en almindelig 
standardudgave af en kedelig, vedtægtsbestemt gene-
ralforsamling.

For det første kunne man, hvis man kom tidligt nok, 
få serveret den morgenmad, som man ellers ville have 
indtaget derhjemme i familiens skød med søndagsavi-
sen og fjernsynet, men som man nu havde fravalgt til 
fordel for borgermødet. Som vanligt havde rådsmed-
lemmerne til formålet indkøbt en halv bagerforretning, 
brygget kaffe og the, skivet ost samt taget det store smil 
på, således at den tidlige morgen gav lovning om noget 
andet og bedre end glæderne ved søndagsavisen eller 
morgen-TV hjemme i den varme stue. 

Smilet var også på for at signalere, at det at være med 
i et lokalråd ikke behøver at være så dødkedeligt, som 
det lyder, og som de fleste tror. 

Som sagt, så PR-anstrengelserne rent faktisk også ud 
til at være lykkedes, for hen ved 80 mennesker var 
troppet op, da en optælling blev foretaget, kort efter at 
morgenmaden var spist, og alle de fremmødte Tisvil-
de’re pænt havde taget plads i lige rækker. 

Da morgenkaffen var indtaget, tog lokalrådsformand  
Lis Freisner ordet, bød velkommen og tillod sig at 
udtrykke glæde over det store fremmøde.

Lis Freisner måtte dernæst fortælle, at rådets mange-
årige medlem, Allan Kaae Christensen, for kort tid si-
den var afgået ved døden efter en periode med sygdom. 
Lis Freisner fremhævede den store indsats, som Allan,  
specielt i forbindelse med loppemarkedet, havde ydet 
gennem mange, mange år, og bad alle ære hans minde 
ved at holde 1 minuts stilhed.

Efter dette triste intermezzo begyndte selve general-
forsamlingen. Johan Vedel valgtes som dirigent og gav 
ordet tilbage til Lis Freisner, der indledte sin beretning 
med at fortælle om alle de ting, Tisvilde Lokalråd i lø-
bet af 2015 havde haft fingrene i, hvilket ikke var små-
ting, - taget i betragtning af, at de fleste rådsmedlem-
mer også har en familie og et arbejde at passe og ikke 
får løn for deres arbejde. Forrige borgermøde havde 
ikke givet et fuldt lokalråd, og i løbet af året valgte to 
rådsmedlemmer at flytte udenbys. Så set på den bag-
grund var det glædeligt med det store fremmøde, for så 
var der et begrundet håb om mange nye medlemmer af 
lokalrådet. Beretningen i sin helhed kan læses på lokal-
rådets hjemmeside, ligesom regnskabet for året 2015, 
som kasserer Vibeke Hagstrøm fremlagde efter årsbe-
retningen, og udtrykte glæde over, at loppemarkedet 
havde givet et stort og flot overskud denne sommer.

Foto: Susanne Borup
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Et af de punkter i beretningen med mest sprængstof 
i, og som nok var set hen til med størst spænding, var 
projekt Naturrum, der i sin tid var tænkt som en er-
statning for – og en væsentlig udvidelse af – den gamle 
toiletbygning på strandparkeringen, blev selvfølgelig 
nævnt i beretningen med følgende ord: 

”Lokalrådet var i starten af 2015 en del af det FMBA, 
der blev etableret i forbindelse med ”Projekt Natur-
rum” på strandparkeringen, og medlemmer fra rå-
det var aktive sammen med medlemmer fra 7 andre 
foreninger, der sad i FMBA’et. Tilbagemeldinger fra 
medlemmer, der deltog i bestyrelsesmøder i FMBA’et, 
var bekymrende, og i marts måned besluttede Lokalrå-
det, at vi ville bede om et møde, hvor vi gjorde op-
mærksom på, at vi ikke mente, at processen var kørt, 
som den skulle, og at vi var talsmænd for en ny proces. 
Vi kom ikke igennem med dette, og efterfølgende trak 
Lokalrådet sig ud af FMBA’et. 

Der er nu tre foreninger tilbage i FMBA’et, da flere 
andre foreninger også har trukket sig. Vi havde i 
lokalrådet den formodning, at FMBA’et var ved at 
lukke ned, og denne formodning dannede baggrund 
for, at vi i sidste nummer af TisvildeNyt opfordrede til 
at gennemtænke og revidere projektet, og vi foreslog 
et ekstraordinært borgermøde, afholdt i februar/marts 
måned, med dette ene punkt på dagsordenen.” 

Senere på mødet under punktet eventuelt, svaredes 
hertil fra Mette Ehlers Mikkelsen, erhvervsdirektør for 
det nyoprettede Erhvervscenter i Gribskov Kommune, 
at FMBA’et og Projekt Naturrum bestemt stadig var 
levende, og at Erhvervsforeningen samt de to tilbage-
værende foreninger havde alt (projekt, tegninger, byg-
mester, penge, tilladelser) klar, således at opførelsen 
af Naturrummet kunne påbegyndes senere på foråret. 
Driften ville den lokale Erhvervsforening påtage sig, 
mens den udvendige vedligeholdelse skulle påhvile 
”skoven”, og de (Naturstyrelsen) ville også modtage 
bygningen som deres ejendom, når den stod færdig.
Der blev stillet spørgsmål til den afholdte udbudsrunde 

vedr. Naturrummet, hvortil Mette Ehlers svarede, at 
udbuddet var gennemført efter gældende regler. Der 
blev fra salen udtrykt ønske om, at der foranstaltedes et 
nyt offentligt møde om projektet, da det nu var så længe 
siden, projektet sidst havde været fremme, at folk i byen 
nærmest havde glemt, hvad det drejede sig om.

Der var indkommet to forslag til borgermødet:

Ebbe Poulsen forelagde det første, som drejede sin 1. 
om, at Lokalbanen havde til hensigt at nedlægge et 
par ubevogtede jernbaneovergange, bl. a. ved Sten-
brobakken. Han syntes det var trist og ønskede, at 
Lokalrådet ville kigge på det.
Birte Forsell fremlagde sit forslag: Et seniorråd/2. 
udvalg til afhjælpning af lokalrådets store arbejds-
byrde. Fra anden side blev der foreslået en ”frivillig-
liste”, og da disse to glimrende forslag mere eller 
mindre sigtede mod samme mål, blev det foreslået, 
at de to forslag og deres stillere måske kunne finde 
sammen og gå videre med ideen. Mange skrev sig 
på de fremlagte lister, og initiativtagerne håbede, at 
Lokalrådet kunne være ”bagstopper/garant”.

Jernbaneovergangen ved Stenbriobakken – Foto: RP

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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Hvis man vil have hele referatet med forman-
dens beretning med, så vil vi opfordre til, at 
man kigger indenfor på Tisvilde lokalråds 
hjemmeside, der hedder www.tisvildeleje.dk. 
Her finder man også lokalrådets årsregnskab.

Og så var der sceneskift, hvorefter Kim Valentin, borg-
mester for Tisvildeleje og resten af kommunen, gik på 
med et oplæg om, hvordan han så, Tisvilde kunne pas-
ses ind i en overordnet kommuneplan. Han udnævnte 
byen til – i kraft af sin store frivillighed – at være en 
lanterne i kommunen, og talte om, at flere borgere og 
øget bosætning, flere virksomheder og øget turisme i 
hans øjne var vejen frem for mere vækst og velfærd for 
såvel Tisvildeleje som resten af Gribskov Kommune. 
Kim Valentin berørte også det vigtige emne om kyst-
sikringen og sluttede med tale om den øgede mængde 
flygtninge, som var kommet og ville komme. 

Kim Valentin var glad for den positive holdning, han 
havde mødt og håbede på fortsat støtte.

Efter vores borgmester kom VisitNordsjællands direk-
tør, Annette Sørensen, til og fortalte længe og udførligt 
om sine planer for turismen i vores by, som hun flere 
gange understregede, grundlæggende skulle bygge på 
det, som Tisvildeleje var kendt og søgt for i dag, natur-
turismen, - det samme som også de fastboende har søgt 
til byen for! Hun mente, Tisvildeleje skulle sælges som 
”den autentiske badeby”, og gav prøver på de slogans, 
man kunne bruge: ”bohemernes eksil, tæt på storbyen, 
langt fra rampelyset og det hektiske byliv, blive ét med 
naturen, tænk i fordybelse, forkælelse og romantik, ak-
tiv naturferie”, og opfordrede til, at befolkningen viste 
velvillighed og var med til at opfinde og/eller stillede 
sig positivt til oplevelses- og feriekoncepter for disse 
målgrupper.

Spørgelysten til begge oplæg var stor, så mødet og 
tiden trak ud, og klokken tolv blev til halv ét, før de 
sidste fremmødte lukkede ned for diskussions-iveren 
og drog hjem til det, der var tilbage af den søndag, som 
havde stået i borgermødets tegn.

Herefter sluttede mødet, dirigent Johan Vedel takkede 
for god ro og orden.

Jernbaneovergangen ved Stenbriobakken – Foto: RP



8

Her til sidst vil vi gerne opfordre til og minde 
om, at der kan søges midler fra lokalrådet, hvis 
der er nogen, der har gode ideer, de gerne vil 
i gang med. Send ansøgninger i god tid, LR 
holder møde den første mandag eller tirsdag 
hver måned.

Til Tisvilde Loppemarkeds kommende ”lopper”: 
Den store indskrivning til loppemarkedets 
2016 sommersæson finder sted søndag den 8. 
maj på Tisvilde Skole. Der er som sædvanlig 
mulighed for at sidde i kø i de afmærkede båse 
i næsten lige så mange timer, som man har mod 
på. Indskrivningen begynder søndag morgen 
kl. 9, og for de morgenfriske bliver der serveret 
morgenmad.

HUSK: der er ikke mulighed for at benytte 
betalingskort, så HUSK kontanter! Vel mødt til 
alle ”lopper”, vi glæder os til at se jer.

Loppemarkedet 2015 – Foto: RP

VALG TIL LOKALRÅDET:
Der var 4 ledige pladser i selve rådet, hvoraf 2 nuvæ-
rende medlemmer, Lis Freisner og Vibeke Hagstrøm, 
var på valg og begge ønskede genvalg. Derudover var 
der ledige suppleantpladser.

Og hele 7 (!!) meldte sig klar til at træde ind, så min-
sandten om der ikke, for første gang i mange år, måtte 
et kampvalg til. Resultatet blev, at der var genvalg til 
Lis Freisner og Vibeke Hagstrøm, og nyvalg til Pe-
ter Wilhjelm og Daniel Frigast. De resterende 5, som 
ikke valgtes direkte til rådet, indvilligede i at indgå 
som suppleanter: Lars Buhl, Marianne Bruun, Lise 
Behrend, Jesper Kondo og Mette Tholstrup. En glad 
formand takkede for den store interesse og glædede sig 
til et 2016, hvor der således ikke manglede mandskab.

KONSTITUTION AF 
BESTYRELSEN I LOKALRÅDET:
Ved det første møde i det nye Lokalråd, konstituerede 
bestyrelsen sig med Lis Freisner som formand, Helle 
Dyrting som næstformand, Vibeke Hagstrøm som kas-
serer og Eskil Borup som sekretær.

Desværre har et mangeårigt medlem, Dennis Due-
lund, senere trukket sig fra rådet af private årsager. På 
mødet i marts måned vil der blive udpeget nyt ordinært 
medlem til rådet blandt suppleanterne.

BESLUTNING VEDR. FMBA OG 
PROJEKT NATURRUM:
Ved det første møde besluttede det nyvalgte råd, ikke 
uden megen diskussion og senere dissens i beslutnin-
gen, at meddele Gribskov Kommune de bekymringer, 
rådet har haft i forbindelse udbudsprocessen. Som 
tidligere nævnt har der været uenighed og bekymringer 
i Projekt Naturrums bestyrelse, hvilket fik Tisvilde 
Lokalråd til i sidste ende at trække sig fra samarbejdet. 

Det er af stor vigtighed at understrege, at Lokalrå-
det vægter opførelsen og ibrugtagningen af et natur-
rum særdeles højt, og at dette skridt ikke er taget for 
at spænde ben for projektet, - ej heller det nuværende 
FMBA’s projekt, dersom det skulle vise sig, at alt er 
foregået efter reglerne. Men det er også vigtigt for 
Lokalrådet, at det naturrum, der kommer til at ligge 
på strandparkeringen, bliver anlagt og opført efter de 
regler, der er for den slags i Danmark. 
Og ligeså vigtigt, at de fem foreninger, der har forladt 
samarbejdet, kan være sikre på, at det naturrum, der 
kommer til at stå der, ikke kan drages i tvivl efterføl-
gende, men udelukkende fungere som en stor glæde for 
alle og en udvidelse af Tisvildelejes tilbud til de aktive, 
- fastboende som turister. 

BIRKEPLADSEN: 
Lokalrådet nævnte også på borgermødet, at man var i 
dialog med Gribskov kommune angående Birkeplad-
sen, og at rådet havde fået et svar fra forvaltningen 
om, at kommunen selv ville forestå istandsættelsen 

af pladsen. Men nogle gange går ting hurtigt, og efter 
borgermødet modtog rådet en ny skrivelse, hvor lokal-
rådet fik en positiv tilkendegivelse fra kommunen til at 
iværksætte det forslag, rådet havde fremsendt, og som 
blev vist på borgermødet. Så det vil lokalrådet gå vi-
dere med, så Tisvilde kan få nye bænke etc. på pladsen 
til sommer.
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Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn
VI SLÅR TIL LYD FOR VINTEROPRYDNING

Vinteren har været ganske nådig i år. Der er ikke faldet 
de store snemængder, men alligevel fik vi et mærkeligt 
snefald, med en sne, der var så tung, at det knækkede 
store grene, væltede træer og efterlod et søle overalt.

Der har faktisk været rigtig megen oprydning efter 
dette snefald, også på vores sårbare grusveje. Men ikke 
alle har været opmærksom på, at det stod så galt til. 
Derfor ligger der stadig rigtig mange store grene og 
spærrer for kørsel. Vi gør også opmærksom på, at der 
stadig kan hænge store knækkede grene i træerne, der 
endnu ikke er faldet ned. Disse er også til stor fare for 
forbipasserende. Derfor vil vi gerne bede alle om at 
hjælpe med at få ryddet op.

Samtidig har vi observeret, at der rundt omkring 
foregår en del byggevirksomhed, hvilket genererer 
en del kørsel med store køretøjer. Disse store biler 
må selvfølgelig, som os andre, prøve at køre udenom 
alle disse nedfaldne grene. Det har faktisk flere steder 
forårsaget store ødelæggelser af vejene. Bilerne har 
ødelagt rabatterne og vejene.

Vi skal jo selv passe og reparere vores veje, så derfor 
vil vi gerne gøre opmærksom på problemerne. Giv tid 
til at få fjernet det, der flyder. Og til de grundejere, der 
bygger: Vær opmærksom på de ødelæggelser, som de 
store biler forvolder, og lad det være en del af byggeop-
gaven at få repareret skaderne på vejene.

Vi har fået henvendelse fra en grundejer vedrørende 
ophobning af store mængder kvas langs naboskel og i 
skovkanten. Han er bekymret for den store brandfare 
dette kvas udgør, og at det samtidigt er meget uskønt at 
se på. Vi fremlagde dette forhold på generalforsamlin-
gen i juli måned 2015. Hvor meget kvas må man have 
liggende på sin grund?

Selvfølgelig har man altid  nogle bunker liggende hist 
og her, men det er ikke det, dette drejer sig om. Det, vi 
taler om, er, at der er nogle grundejere, der omkranser 
deres grunde med kvas, som danner et helt  hegn. Kva-
set lægges direkte i skel til naboerne, gerne bag træer 
og buske, så det ikke ses. 

Måske har naboen ikke buske og hegn, der skjuler 
kvaset fra deres side. Det har også ofte den følge, at 
bunkerne vælter ind til naboen. Det er bare ikke  tilladt.

Samtidig vil vi  gøre opmærksom på, at disse kvas-
bunker er meget luftige og ikke nedbrydes særligt 
hurtigt – og ved en eventuel brand vil ilden brede sig 
meget, meget hurtigt og i værste fald omspænde hele 
grunden. Vær opmærksom på det.

Grundejerforeningen har henvendt sig til Bered-
skabsstyrelsen for råd og vejledning. Beredskabssty-
relsen varetager brandsyn og giver råd og vejledning 
omkring afbrændinger af forskellig art. De laver 
kampagner og udsender pjecer. 

VI GLÆDER OS TIL DEN NYE MOBILMAST

Grundejerforeningen har i meget lang tid set mobilfor-
bindelsen i Tisvildeleje som værende under al kritik. 
Vi har derfor arbejdet på at få forholdene forbedret. 
I skrivende stund ser det endelig ud til at lykkes med 
opførelsen af mobilmasten på biografens grund. Det 
skulle meget gerne give en ordentlig mobilforbindelse 
for de fleste grundejere hele vejen til parkeringspladsen. 

Venlig hilsen 
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn

VI STØTTER PLANERNE OM 
RENOVERINGEN AF MOLEN

Grundejerforeningen deltager i gruppen `Molens 
Venner̀ . Der arbejdes i vinterens løb rigtig hårdt på at 
forberede projektet om den nye mole og på indsamling 
af de fornødne midler. Bestyrelsen i Grundejerforenin-
gen har doneret 25.000 kr. til formålet.

Vi har nu fået en aftale med Beredskabsstyrelsen, der 
i løbet af foråret vil se på problemet og foretage et 
brandsyn de steder, vi har fået henvist af bekymrede 
grundejere. Beredskabsstyrelsen kan så derefter ud-
stede påbud om fjernelse af store kvasbunker/hegn. Vi 
er glade for at Beredskabsstyrelsen ser med stor alvor 
på problemet.

Mobilmastens synlige kabler males grå – Foto: RP
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Traditionen tro startede Ramløse Spejder den første 
søndag i året med at gå enten 5/10 km eller, hvis disse 
var gået før, så 5 km baglæns. Vi var 31 spejdere, der 
trodsede kulden og tog i skoven for at vandre. Selv de 
mindste mikroer var seje og gennemførte med bravur.

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 artistøvelser. 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 Dan-
mark. De næste workshops handlende om de 5 forskel-
lige grundsmage, analysering af sukkerindholdet i 
forskellige madvarer, der blev dissekeret fisk og lavet 
kemikalieforsøg. En helt igennem aktiv, sjov men også 
lærerig dag.

Vinteren og foråret skal gå med at tage forskellige 
mærker til uniformen. Mikro arbejder blandt andet 
med mærket ”håndværkerbasis”, mini arbejder med pi-
onerarbejde (hvordan bygger du din egen lejrplads) og 
juniorerne med kommunikation, flagregler, spejderlo-
ven 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 har i slutningen af februar en weekendtur, 
hvori også vores grupperådsmøde ligger. 

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 Helgaun der er den primære leder, men vi 
har to andre gæve ledere på grenen også. Vi starter ud 
med en weekendsejltur med båden ”Ranen” i starten af 
august. 

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

Spejderne mikro/mini 6-10 år er i hytten mandag 
fra 17.30 til 19.00 og junior 10-12 år er der onsdag fra 
18.30 til 20.30. Nærmere info kan ses på vores hjem-
meside: ramloesespejder.gruppe.dds.dk 

Camilla Woller-Nielsen 
gruppeleder i Ramløse Spejder

JUBILÆUM 
I DET DANSKE SPEJDERKORPS

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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Fine oplevelsesmuligheder i 2016
Tilmelding ved indbetaling på den enkelte turs kontonr. 
Vigtigt at skrive navn(e) + TUR nr. på. 
Hvis spørgsmål - kontakt formand Chr. Friis på mail 
friis.laebo@mail.dk eller tlf. 48708408.

TUR 1.  
En aften om Hesselø. 
Sted: Tisvilde Bio. 
Tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 19.30 – 22.00. 
Medvirkende: Marianne Lomholdt, Ronald Barkved, 
Leif Stubkjær og Chr. Friis. 
Pris: 50 kr., 60 kr. ikke-medlem. Max: 80 personer. 

TUR 2.  
“Godhavn ” Tisvildes største arbejdsplads. 
Sted: Godhavn, Godhavnsvej, 3220 Tisvildeleje.
Søndag d. 17. april 2016 kl. 15.00 – 17.00. 
Medvirkende: Forstander Søren Skjødt og Chr. Friis. 
Pris: 40 kr., 50 kr. ikke-medlem (incl. vin/snacks).  
Tilmelding: 1.april. Indbetaling: Reg.nr. 2418 kontonr. 
0729605638 med angivelse af navn(e) + TUR 2. Max 40 
personer. 

 

 

 

Ekstra Pinse tilbud.
Se og køb Mogens Valeur´s 
dejlige malerier.  
Den 14. - 15. og 16. maj 
kl. 11 - 16, 
kan man erhverve værker af 
den gode, koloristiske MOGENS 
VALEUR, når hans to børn, Lisbeth 
og Henrik Valeur, sælger ud af 
deres samling. Det sker i malerens 
hus på Åkirkevej 4, Tibirke Lunde, 
3220 Tisvildeleje. GRATIS for alle !

   Vejby-Tibirke 
 Selskabet

Arrangementer
 2016

Foto: Marcel Burkhard, Wikimedia Commons

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

U
D

STILLIN
G
 &

 SA
LG

K
ER

A
M

IK

Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, 3220 Tisvildeleje 
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.finnkeramik.dk
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TUR 3.  
J.F. Willumsen museet i Frederikssund og 
Jægerspris Slot. 
Søndag d. 22. maj fra kl. 10.00
(Samkørsel fra Tisvildeleje Station).   
Willumsenmuseet: Rundvisning m/ guide kl. 11.00 – 
12.00, frokost på Danner Cafeen i Jægerspris kl. 12.45.   
Jægerspris Slot: Rundvisning m/ guide kl. 14.00 – 
15.00. Hjemkomst til Tisvildeleje kl. ca. 16.00.  
Pris: 250 kr., 275 kr. ikke-medlem (guider og frokost). 
Tilmelding: 2. maj. Indbetaling: Reg.nr. 2418 kontonr. 
0749600195 med angivelse af navn/e + TUR 3. Max: 30 
personer.  

Vejby-Tibirke Selskabets generalforsamling.  
Søndag d. 26. juni 2016 kl. 10.00 på Helenecentret, 
Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje. Efter selve generalfor-
samlingen vil der igen i år være en god foredragsholder. 
 
Vejby-Tibirke Selskabet afholder sin fejring af 50 
års-jubilæet ved en festlig reception i Godhavns 
festsal. 
Lørdag  d. 9. juli 2016 fra kl. 15.00 – 17.00 
Alle er velkommen.

TUR 4.   
Rundt om Hesselø med minestrygeren Marianne F.
Sted: Fælleskørsel fra Tisvildeleje Station kl. 10.00.
Søndag d. 24. juli fra kl. 10.00 – 17.00. 
Afg. Tisvildeleje kl. 10.00. Afg. Hundested havn kl. 11.00. 
Ank. Hundested havn kl. 16.00. Ank. Tisvildeleje kl. 17.00. 
Pris: 300 kr., 350 kr. ikke-medlem.  
Mad: Tag selv en madkurv med - eller bestil den hos  
ingelaebo@mail.dk 100 kr. pr. person.  
Drikkevarer: Medbring selv. 
Tilmelding: 1. juli. Indbetaling: Regnr. 2418 konto 
nr. 5364155621 med angivelse af navn + TUR 4 + evt. 
madkurv(e). Max: 33 personer. NB. Ved overbooking 
ekstratur onsdag d. 27. juli 2016.

TUR 5.  
Besøg glaspusteriet LaMa v/ Laura Madsen og 
kunstneren Lone Sander Klan.
Steder: LaMa, Holløselund Strandvej 51, 3210 Vejby 
Strand.  
Lone Sander Klan, Tuemosen 11, Rågeleje, 3210 Vejby.   
Søndag d. 31. juli kl. 13.00 – ca. 17.00
Afg. Tisvildeleje Station kl. 13.00 - hvis samkørsel.
LaMa: 13.30 – 14.45. Lone Sander Klan: 15. - 16.30.  
Pris: 40 kr., 50 kr. ikke-medlem (kaffe/kage).
Tilmelding: 8. juli. Indbetaling: Reg.nr. 2418 kontonr. 
6281752942 med angivelse af navn (e) + TUR 5. MAX: 
30 personer. 

TUR 6.  
Guidet arkitekttur ”Ved Gærdet” og besøg som-
merhuset ”Arken”.
Sted: Skovporten 1, 3220 Tisvildeleje v/ tæppehandleren.
14. august kl. 15.00 – 17.00
Pris: 40 kr., 50 kr. ikke-medlem (incl. vin/vand + snacks). 
Guider: Adam Grandjean og Chr. Friis. 
Tilmelding 1. august. Indbetaling: Reg.nr. 2418 kon-
tonr. 8983322310 med angivelse af navn (e) + TUR 6. 
Max: 30 personer.

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 4870 2829

Tisvilde
Byggeservice

Tømrer- & Snedker mester
Hans Erik Sørensen

Skovriddervænget 31
3220 Tisvildeleje
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Guidede ture med 
 Chr. Friis 

 
Tisvildeleje, Tibirke,  
Asserbo og Tisvilde Hegn 
 
Pris: Gratis for medlemmer og 
børn under 16 år.

  40 kr. for ikke-medlem.

Vandreture 2016: 
1.  Mandag d. 4. juli kl. 19.00 – 21.00 
     Vandretur i Tisvilde Hegn
     Mødested: P-pladsen ved tæppeforretningen,   
     Skovporten 1, Tisvilde. 
 
2.  Torsdag d. 7. juli kl. 19.00 – 21.00 
     Tisvildeleje – før og nu
     Mødested: P-pladsen v/ Tisvildeleje Station.
      
3.  Mandag d. 11. juli kl. 19.00 – 21.00 
     Kunstnerne i Tibirke Lunde
     Mødested: P-pladsen v/ Tibirke Kirke.
      
4.  Torsdag d. 14. juli kl. 19.00 – 21.30
     Kunstnerne i Tibirke Bakker
     Mødested: P-pladsen v/ Tibirke Kirke. 
    

Cykeltur:
5.  Mandag d. 18. juli kl. 19.00 – 21.45 
     Området ” Sandet ” ved Arresø
     Mødested: P-pladsen ved Bækkebroen  

Udsigt over Arresø fra Tibirke Bakker

     v/ Frederiksværkvej / Bækkebrovej.

Vejby-Tibirke Selskabet 
 

 Et lokal- og kulturhistorisk selskab
- har som formål at bevare kendskabet til egnens 
særpræg og indsamle kunst, litteratur og medie-
kunst, der er skabt af personer med tilknytning til 
egnen. 
Selskabet er selvejende, oprettet i 1966 af en kreds 
af personer, der gennem deres tilknytning til egnen 
enten som fastboende eller som landliggere har 
ønsket at gå aktivt ind for selskabets formål.
Selskabet er åbent for nye medlemmer. Du kan blive 
medlem på vores hjemmeside 
vejby-tibirke-selskabet.dk eller hos formand eller 
kasserer. 

Medlemspris:
Enkelperson 250 kr., par 350 kr.,  
virksomhed 800 kr.
Som medlem får du en spændende årbog. Tidligere 
årbøger kan ses på og købes via 
vejby-tibirke-selskabet.dk. 

Formand:  Chr. Friis, tlf. 4870 8408
Mail: friis.laebo@mail.dk

Kasserer:
Kjeld Pedersen, tlf. 4870 8388
Mail: kjeldped@hotmail.com

Postadresse: 
 Sankt Helenevej 7

3220 Tisvildeleje
 

Giv et GAVEKORT til et medlemskab i Vejby-Tibirke 
Selskabet. Se det på vores hjemmeside:

 vejby-tibirke-selskabet.dk
 

Alt i El

LEIF NIELSEN A/S
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HESSELØ  FOR  FULDE  HUSE

Alt i alt er der tale om en usædvanlig spændende og helt unik lille ø på kun 1 km2 – derude i Kattegat ca. 28 km 
nordvest for Tisvildeleje. Et af øens særkender er Europas største bestand af spættede – og fredede – sæler. Disse 
har naturfotograf Leif Stubkjær igennem flere år kommet helt tæt på og foreviget gennem fotos og film. Aftenens 
tilskuere kunne derfor glæde sig over at kunne se et par af disse film. Lige til hjertet gik det, da Leif viste opta-
gelser fra 1990-erne, hvor han og familien ”adopterede” en nyfødt, udsultet sælunge og opfostrede den, indtil den 
selv kunne klare sig i havet. Aftenen blev så stor en succes, at Vejby-Tibirke Selskabet overvejer en gentagelse til 
sommer.

Privatfoto af oplægsholderne fra venstre:  Ronald Barkved, Marianne Lomholdt, Leif Stubkjær og formand Christian Friis

Skribent: Marianne Lomholdt. Foto af Hesselø: Jan Mogensen.

Tisvilde Bio var fyldt til sidste plads tirsdag d. 9. februar, hvor Vejby-
Tibirke Selskabet havde arrangeret en aften med fokus på Hesselø.
I Selskabets årbog for 2015 var en artikel om øen, som mange efterføl-
gende havde ytret ønske om at lære nærmere at kende. Artiklens forfat-
tere Marianne Lomholdt, Ronald Barkved og formanden Christian Friis 
fortalte på skift om øens natur, historie, bygninger og personligheder, 
som i tidernes løb har været ejere eller bosat på øen.

 
 
 
 

 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   
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NORDSTJERNEN
STJERNEHIMLEN NETOP NU
af Michael Quaade

Det er tydeligt, at Solen og Månen står op i øst, be-
væger sig hen over himlen og går ned i vest. Mange 
af stjernerne står op og går ned på samme måde. Det 
skyldes Jordens rotation om sin akse. Stjerner, der står 
højt på Nordhimlen går aldrig ned, men bevæger sig i 
cirkler omkring Nordstjernen.

Nordstjernen, eller Polaris, bevæger sig ikke selv. 
Den står altid samme sted på himlen: Mod nord om-
kring 56° over horisonten. De 56° er Danmarks bred-
degrad. Set fra Jordens Nordpol står Nordstjernen i 
Zenit – lige over hovedet på os. Står man på ækvator 
står Nordstjernen helt nede i horisonten mod nord.

Nordstjernen er en dobbeltstjerne: Den har en svag, 
men tydelig ledsagerstjerne. Den klareste komponent, 
Polaris A, lyser lidt over 1200 gange kraftigere end 
Solen. Ledsageren, Polaris B, er noget mere beskeden. 
Den lyser knap 4 gange kraftigere end Solen, altså 300 
gange svagere end Polaris A. Afstanden mellem Polaris 
A og B er 2400 gange Jordens afstand fra Solen – 80 
gange afstanden mellem Solen og Neptun.
I 2005 observerede Hubble rumteleskopet, at Nord-
stjernen har endnu en ledsagerstjerne, som er meget 
tættere på. Den kaldes Polaris Ab og er lidt mindre end 
Polaris B. Afstanden mellem Polaris A og Ab er 18½ 
gange Jordens afstand fra Solen. Det er lidt mindre end 
planeten Uranus’ afstand fra Solen, og de to stjerner er 
knap 30 år om et omløb om hinanden. 
Set fra Jorden kan man slet ikke se Polaris Ab, ikke 
engang i de bedste kikkerter. Det er kun muligt med en 
kikkert udenfor Jordens generende atmosfære.

Nordstjernen er ikke blandt himlens klareste stjerner. 
Dens størrelsesklasse er 2 – nogenlunde som stjer-
nerne i Karlsvognen. Den er tydeligt svagere end f.eks. 
Capella, der står højt på himlen om aftenen i disse 
måneder. Betelgeuse, Rigel, Aldebaran og Sirius, der 
står mod syd, er også væsentligt klarere.

Når Nordstjernen alligevel er nem at finde, er det 
fordi der ikke er andre stjerner i nærheden, der er lige 
så klare. Man kan finde den ved hjælp af de to stjerner 
Dubhe og Merak i Karlsvognens ”vognkasse” modsat 
”vognstangen”. I marts, hvor vognstangen vender ned-
ad tidligt om om aftenen, er det de to øveste stjerner i 
Karlsvognen. De peger mod Nordstjernen mod venstre 
om aftenen i starten af marts. Senere, når Karlsvognen 
står over vores hoveder er retningen nærmest nedad 
mod nord.

Stjernekort med Lille Bjørn (Ursa Minor)
og Store Bjørn (Ursa Major). 
Nordstjernen (Polaris) ses i halespidsen 
af Lille Bjørn. Billede: NASA

Nordstjernen er ”halespidsen” i stjernebilledet Lille 
Bjørn. Lille Bjørn minder om Karlsvognen, der også 
kaldes Store Bjørn. Begge stjernebilleder ses som en fir-
kant, bjørnens krop, og en hale bestående af tre stjerner.

Som nævnt er Nordstjernen af 2. størrelsesklasse. Stør-
relsesklassebegrebet stammer fra antikkens Græken-
land, hvor de inddelte stjernerne efter lysstyrke i seks 
størrelsesklasser. De klareste stjerner på himlen var 
af 1. størrelsesklasse mens 6. størrelsesklasse var de 
stjerner, man netop kunne skimte. De fire stjerner i 
Lille Bjørns krop kan bruges til at vurdere hvor svage 
stjerner, man kan se med det blotte øje til et givet sted 
og tidspunkt. De er har nemlig nogenlunde størrelse-
klasserne 2, 3, 4 og 5. Den klareste, Kocab, er ligesom 
Nordstjernen af 2. størrelsesklasse. Dem kan man 
næsten altid se på en stjerneklar nat. Måneskin, dis og 
menneskeskabt lysforurening kan gøre det vanskeligt 
at se de andre tre hjørner i firkanten. Kan man se Pher-
kad, den næstklareste af de fire, er det såldes muligt at 
se stjerner ned til 3. størrelsesklasse.

Ved Wieth-Knudsen Observatoriet kan man på en klar 
nat uden måneskin se dem alle fire. Det betyder at man 
kan se stjerner helt ned til 5. størrelsesklasse. Steder 
med gadelamper kan man nok ikke se helt så svage 
stjerner – ikke engang i Tisvilde.



Kirkebladet
Tibirke Sogn

Marts - April 2016

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

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

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

Alle er velkomne - også børn og hunde!

Billedet er taget på 
Pilgrimsvandringen 2013 - 
hvem ved om der også er 
sne på dette års vandring?

Igen i år vil man efter 
pilgrimsvandringen kunne 
tænde lys på stenkorset i 
Tibirke kirke.



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

fredag senest kl. 10.00.

NAVNE & ADRESSER
Sognepræst, kbf.

Mogens Schulin-Zeuthen
Kirkebakken 4, 3210 Vejby.

Træffes på telefon 4870 6294
(undt. mandag).

E-mail: mopa@km.dk

Sognepræst
Nia Schulin-Zeuthen

Kirkebakken 4, 3210 Vejby.
Træffes på telefon 4870 6294

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

Tibirke kirkegårdskontor
Graver Henrik Müller

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

Menighedsrådsformand
Niels Worm, 

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

Email: new@sns.dk

Næstformand
Thomas Skov,

Hegnsvej 22, 3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 9690 

Email: thskov@mail.dk 

Kirkeværge
Lisbeth Nielsen,

Svanekæret 4, 3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 8423

Hjemmeside:
www.tibirkekirke.dk

Lørdag eftermiddags 
café-salon & ferniseringer
5. & 12. marts, 2., 16. & 30. april 
Der inviteres til et par hyggelige timer med kaffe, fælles-
sang kager i selskab med dagens spændende gæst 
kl. 14-16 i Vejby konfirmandhus.

Alle er velkomne. 

JUNIORKONFIRMANDER ER TILBAGE
Fire onsdage før påske afslutter minikonfirmandernes 

undervisning for denne sæson!

Vi mødes i Konfirmandhuset d. 24. februar, 
d. 2., 9. og 16 marts. Hver gang kl.15-16.45

Søndag d. 6. marts, Midfaste søndag, deltager minikonfirmanderne 
i gudstjenesten i Vejby kirke kl 10.30.

Søndag d. 13. marts går de - hvis fysikken er til det - 
også med på den årlige pilgrimsvandring fra Helene Kilde kl. 10 

gennem skoven til gudstjeneste kl.12 i Tibirke kirke. 

Vi glæder os til vi ses!! / Nia og Mogens
Hvis I har spørgsmål, så ring til os på tlf. 48 70 62 94

Vejby-Tibirke Kirkekor
LYSMESSE

Vejby-Tibirke kirkekor står for en helt ny slags 
KONCERT. Vi har valgt at kalde det en LYS-

MESSE. Alle tekster er koristernes personlige 
yndlingstekster, valgt ud fra emnet LYS, og 
de læses af koristerne. Desuden vil der være 
smuk musik, der lægger sig op ad ordene, og 

der vil også være fællessalmer og -sange. 
Præster medvirker ikke, - det er således ikke 

en egentlig gudstjeneste. 

Vejby Kirke tors. d. 10. marts kl. 19.30
og der er gratis adgang.

VEJBY-TIBIRKE MINIKOR 
medvirker med gode musikalske indslag.

SKÆRTORSDAG 
Tibirke kirke tors. d. 24. marts kl. 19.30
Minikoret er noget helt nyt, som vi forsøger os 
med i år. Det består af frivillige fra det store 
kor, der melder sig til ét projekt ad gangen. 
Programmet vil være mindre og falde naturligt 
ind i gudstjenester og højmesser i form af 
forskellige musikalske indslag. 

Minikoret var i aktion
1. gang juleaftensdag 
på Trongården til 
julegudstjenesten, 
hvor de 11 sangere 
sang to smukke 
4-stemmige satser. 
Det blev en stor succes, 
så vi håber at det vil vise 
sig at være en god ide.



Tibirke menighedsråd har 
fået nyt SOS-sponsorbarn

Tibirke sogns menighedsråd har i 
flere år haft to SOS-fadderskabs- 
børn i SOS-børnebyen Francistown 
i Botswana. Itumeleng Tshokolo og 
Onalethata Mathibidi. 
Itumeleng Tshokolo er udmeldt af 
fadderskabsprogrammet, fordi hun 
skal prøve at stå lidt mere på egen 
ben og er flyttet hjem til sin søster.

Angel Seleko - nyt fadderskab
Angel (pige) er født d. 18. aug. 2002, 
og er en glad pige, der er fuldt inte-
greret i sin SOS-familie. Hun knokler 
i skolen og det bliver spændende at 
følge hende i de breve og rapporter 
fra Francistown, som menighedsrå-
det hver år modtager. Beløbet, der 
sendes derned, indsættes ubeskåret 
ind på en konto til senere uddan-
nelse og start i voksenlivet.

SOS Børnebyerne er en international børneorganisation, der arbejder langsigtet 
med forældreløse og udsatte børns udvikling. Vi giver forældreløse og udsatte 
børn, hvis forældre ikke kan tage sig af dem, en tryg barndom i en SOS-børneby. 
Her får de en familie, et kærligt hjem og en uddannelse. Med sine børnehaver, 
skoler, socialcentre og lægeklinikker, der er åbne for folk fra lokalområdet, virker 
børnebyerne samtidig som udviklingsdynamoer for det omkringliggende samfund. 

• SOS Børnebyerne har over 60 års erfaring 
• driver i dag mere end 540 børnebyerne
• arbejder i 134 lande.
• hjælper 1,6 mill mennesker
• 40.000 danske fadderskaber
• det koster kun 220 kr/mdr. at være fadder

Amerikavej 15C, 2. sal // 1756 Kbh. V // Telefon: 33 73 02 33 
www.sosbørnebyerne.dk

FAKTA OM …

KIRKEN TIL TJENESTE

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

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

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

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

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

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

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

Angel Selelo - 
Tibirke Menighedsråds 
nye fadderskabsbarn i 
SOS-børnebyen Francistown.
Det er tydeligt at Angel har 
fundet et nyt hjem i børne-
byen efter at hendes biolo-
giske foræædre desværre ikke 
kunne sørge for hende mere.



Gudstjenester  / Tibirke og Vejby kirker 
Marts

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 6. Midfaste
10.30 

Minikonfirmanderne 
medvirker

Ingen Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag 13.
Mariæ 

bebudelsesdag 
Ingen

Årets pilgrimsvandring 
kl. 10.00 v/ Helene kilde 
Kl. 12.00 gudstjeneste

 Konfirmander og mini- 
konfirmander medvirker

Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag 20. Palmesøndag 9.00 10.30 Mogens Schulin-Zeuthen

Onsdag 23.
14.00

Gudstjeneste Trongården
Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag 24. Skærtorsdag 10.30
19.30

Minikor medvirker
Mogens Schulin-Zeuthen

Fredag 25. Langfredag
9.00

Harpenist Anna Elisabeth 
Moe medvirker

10.30
Harpenist Anna Elisabeth 

Moe medvirker
Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag 27. Påskedag 10.30 9.00 Nia Schulin-Zeuthen

Mandag 28. 2. påskedag 9.00 10.30 Mogens Schulin-Zeuthen

April
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 3. 1. s. e. påske 9.00 10.30 Nia Schulin-Zeuthen

Søndag 10. 2. s. e. påske 9.00 10.30 Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag 17. 3. s. e. påske 10.30 9.00 Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag 21.
14.00

Gudstjeneste Trongården
Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Fredag 22. Store Bededag 10.30 Mogens Schulin-Zeuthen

Lørdag 23. 12.00 Konfirmation Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag 24. 4. s. e. påske 10.00 Konfirmation Ingen Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Maj
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

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

Torsdag 5.
Kristi Himmel-

fartsdag
9.00

Minikor medvirker
10.30

Minikor medvirker
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 9.00 Nia Schulin-Zeuthen

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





2327
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Foredrag af Martin Bigum, billedkunstner og digter
4. maj kl. 19.30

Via 80 billeder fortæller Martin Bigum om nogle 
grundlæggende barndoms- og ungdomsinspirationer. 
Han tager de vigtigste værker fra 1990 og frem til 2012 
og kloner dem med kunstneriske, personlige og sam-
tidslige faktorer. Han fortæller om ideerne og proces-
serne undervejs. Dermed kommer han også ind på sin 
arbejdsdag, og hvorfor han helt basalt ikke kan være 
andet end billedkunstner og digter. Som en følge heraf 
og eget liv kommer han ind på, hvordan han hele tiden 
skal revurdere sit eget greb i kunstens materiale og ånd 
for at finde nyt interessant ståsted. Afslutningsvis kan 
publikum stille spørgsmål.

”Min lystvandring er et kig ind bag scenetæppet; om 
bag malerierne. Ind i individ, proces, værk og samtid”. 

Biletter købes på www.tisvildebio.dk – Pris: 75 kr. 

Tisvilde Bio’s Venner indkalder hermed til ordinær 
generalforsamling, lørdag den 28. maj 2016 kl. 10 
på foreningens adresse: 
Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje.

Generalforsamlingen indkaldes med følgende 
dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til 
 godkendelse.
4. Kontingentfastsættelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, revisorer samt suppleanter.
7. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Tisvilde Bio’s Venner

INDKALDELSE TIL 
GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN
TISVILDE BIO´S VENNER

BIGUM
MIN PERSONLIGE KUNSTHISTORIE

Murer�rmaet
Damgaard Aps

Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Henrik 2323 1318Tlf. Bo 4044 5610
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Et stort menneske, en stor musiker og en kær ven af 
Tisvilde Højskole er gået bort. Hugo Rasmussen døde 
30. august 2015. Hugo fyldte Tisvilde Højskole med 
musikalitet, skønne bastoner, båret af hans fantastiske 
varme, gennemmusikalske og hyggelige gemyt. Hugo 
var den, der gav plads til alle, både musikalsk og men-
neskeligt. På det musikalske plan altid observerende, 
inspirerende, og anerkendende, det sidste når det var 
fortjent. Hugo var et menneske med stor tålmodighed 
og rummelighed, dog også kritisk overfor unøjagtig-
heder og uretfærdighed. Det gav sig til udtryk når vi i 
pauser eller før og efter koncerterne diskuterede for-
skellige emner. Dette både med musikere og publikum. 
Hugo var først og fremmest et menneske, der så alt det 
gode i alle mennesker, indtil det modsatte var bevist. 
Ingen fordomme. 

Hugo gik ind i folk med forventningen om et spæn-
dende møde. Hugo Rasmussen blev formet igennem et 
langt liv, udfra hans ønske om at tro på det gode som 
grundstenen her i livet. Nu er Hugo her ikke mere, en 
tom fornemmelse for os alle – og dog: Hugo efterlod 
sig så mange gode minder, at han alligevel fylder rigtig 
meget i os. Så lad os hylde den store bassist og ven 
Hugo Rasmussen. Ved denne hyldest vil nogle af de 
bassister, som havde Hugo som forbillede/ven/mentor, 
spille, akkompagneret af nogle af hans unge og gamle 
musikervenner.                  

Kr. 1.995,-.  Ankomst kl. 11, afrejse kl. 10.  
Husk: Overnatter du hjemme er der 20% rabat.

Mogens Johansen, forstander

Foto: Mogens Johansen

Tisvilde Højskole hylder Hugo Rasmussen 18.-20. april

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

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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BLOMSTER PÅ BIRKEPLADSEN
På et tidspunkt i 2015 fostrede Marianne Åkirke den 
ide, at vi skulle pynte på Birkepladsen og stations-
pladsen. Den ide greb Elena og fortalte om den på 
Grydetøsernes aften i efteråret. Jeg meldte mig som 
arbejdskraft. Efter en frokost blev Trine Preisler, Trille 
Lisager, Zira Aalund, Jytte Grønvall, Lone Boaa, 
Jonna Tange, Siv Plum, Henning som køresvend og 
lejlighedsvis forgraver og mig. På opfordring ansøgte 
vi Lokalrådet om tilskud og fik det. Vi ansøgte også 
borgmester Kim Valentin og fik tilskud. 

Det lange bed ved stationen blev renset op af Elena 
og Siv. Roserne sat tilbage. Der blev sat 20 store Hosta 
og andre småbuske og stauder. Der blev ligeledes lagt 
flere hundrede forårsløg.

På Birkepladsen fik vi af kommuneingeniøren til-
ladelse til at lægge løg på Birkepladsen. Vi måtte ikke 
grave græstørv op, og løgene skulle lægges på en 
sådan måde, så det ikke ville genere græsslåningen i 
nævneværdig grad. Derfor er der lagt erantis, vinter-
gækker, skilla, perlehyacinter, påskeliljer, tulipaner og 
pinseliljer. løgene er lagt i hjørnet ind mod EDC og ud 
mod stationspladsen mellem birketræerne.

Vi kunne godt tænke os til efteråret at lave flere lom-
mer på samme måde. Hvis det bliver smukt, håber vi at 
gå videre.Glæd jer til foråret!

Inge Walmar

- Lille slagterbutik på landet
- Eget pølsemageri
- Kvalitet
- Tradition
- Håndværk
- Smagsoplevelse
- Dyrevelfærd

Kødsnedkeren
Din lokale Slagter

Åbningstider
Torsdag 10 - 17:30
Fredag 9 - 17:30
Lørdag 9 - 14

Farvergårdsvej 14  *  Ørby  *  3210 Vejby  *  48718785
butik@koedsnedkeren.dk  *  www.koedsnedkeren.dk
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Foto: Susanne Borup

GLASPUSTERI

TISVILDELEJE

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

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
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OMSIDER TELEMAST 
I TISVILDELEJE

DR’s udsendelse ’Kontant’ sendte i 
efteråret et program, der handlede 
om den manglende mobildæk-
ning i Tisvilde. Udsendelsen var 
illustreret med en række tegninger, 
som TisvildeNyt har fået lov til at 
bringe. Som forklaring til tegnin-
gerne ridses historien her kort op:

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
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Kommunen foreslog så, at der 
kunne rejses en mobilmast ved 
biografen, indtil man fandt en 
permanent placering. Men det 
ville TDC, som skulle betale 
for masten, ikke være med til. 
Og så gik der lang tid, hvor der 
ikke skete noget. 

I mellemtiden blev ’Musik i Lejet’ 
nød til at rejse to mobilmaster ved 
stationen og på parkeringspladsen 
for at få mobildækning til festivalen.

Biografen og Grundejerforeningen 
fik omsider et møde med kommu-
nen, hvor man blev enige om, at si-
tuationen var uholdbar, og kommu-
nen gik med til at indlede arbejdet 
med at få godkendt opførelsen af en 
permanent telemast.

Der var stadig mange forhindrin-
ger undervejs, og opsætningen af 
masten blev stærkt forsinket. Den 
sidste sten i skoen var mastens 
højde. Kommunen ville kun give 
tilladelse til en mast på 27 meter, 
mens Teleselskaberne holdt på, at 
masten skulle være mindst 30 me-
ter for at kunne nå alle i Tisvilde.

Hvorfor kunne den ikke stå ved 
stationen eller i skoven? Men 
hverken Lokalbanen eller Skov-
og Naturstyrelsen ville vide af 
en mast på deres område. 

Teleselskaberne havde i årevis forsøgt at 
rejse en mast, men ingen ville have den 
stående. Så tilbød biografen, at masten 
kunne stå på biografens grund. Der blev 
holdt borgermøde, hvor der naturligvis 
var protester mod placeringen. 

Teleselskaberne bøjede sig for 
kommunens krav, og masten bliver 
nu kun på 27 meter. Til gengæld 
bliver den malet i en af kommunen 
bestemt grå farve. Fundamentet 
er støbt, og masten er rejst den 15. 
februar og vil være klar til at sende 
fra starten af marts. Kommunen 
har desværre kun godkendt et tek-
nikskab til TDC’s sendere øverst 
på masten, mens senderne nede 
på masten for Telia, Telenor og 3 
må vente med at blive monteret et 
stykke tid endnu indtil kommunen 
får taget sig sammen til at sende en 
byggetilladelse også til deres skab.

Hvordan modtageforholdene i 
Lejet bliver, må vi vente at se. Især 
for de teleudbydere, der kommer 
til at sidde nede på masten, kan 
det åbenbart godt blive svært at nå 
hele byen.

Søren Carlsen

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

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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Jeg tror ikke, at de, som satte ild til Kulturtoget på Tisvildeleje station, var klar over, at de dermed ødelagde en del 
af den kommende sommer for en masse mennesker. Det var ikke bare en gammel togvogn med en masse stole, en 
lille scene og en masse afsatser med diverse lysudstyr, der dermed blev tilintetgjort. Et helt specielt stykke som-
merunderholdning er nu forbi. Hvad der eventuelt kommer herefter er ikke godt at vide.

EN SOMMEROPLEVELSE GIK OP I RØG

Foto: Susanne Borup
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Det gav et stik i hjertet, da jeg tirsdag formiddag 
mødte Niels Thomsen nede på stationen, og vi så de 
triste og sorte rester af det, som oprindelig var en gam-
mel tysk postvogn, som DSB faktisk havde foræret 
os for godt 20 år siden formedelst 1 krone. Niels er 
primus motor for KanonHalløj, som i de seneste 12 år 
har fornøjet masser af glade sommergæster, lokale og 
tilrejsende, med  intelligent underholdning af en helt 
ekceptionel dimension i både pakhuset og den gamle 
postvogn. 
Mange unge skuespillere fik deres start i Kulturtoget 
helt tilbage fra starten i slutningen af 90’erne, da Katja 
Prudinsky og Dan Schlosser åbnede rækken af revyer 
akkompagneret af Stuart Goodstein. ”To Tog Toget” 
hed forestillingen. Rækken af succes’er fortsatte, indtil 
KanonHalløj med deres suveræne humor og hitte-på-
som-hed gav os sommerunderholdning af helt unik og 
anderledes karakter fra foredrag om ”Angst”, ballet 
omkring en stol, en gudstjeneste, en opera, stand-up 
komik, revy, musik, Leth og Bertelsen, begyndelsen 
til Rytteriet o. m. a. Det var gratis sommerunderhold-
ning af høj kvalitet takket være alle, som stillede op på 
frivillig basis. Og tak for det.

Vi må bare ikke lade det stoppe her. 

Sven WichmannFoto: RP

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

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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Fynbobakkerne og Blådal er vældige sandområder 
i Tisvilde Hegn, skabt i begyndelsen af 1700-tallet. 
Blådal er en lavning imellem to vandreklitter, der som 
et hundekobbel på skift drog hærgende gennem marker 
og græsningsarealer. Bekæmpningen af disse ”angri-
bere” startede bagfra, dvs. med den sydligste: 

Johan Ulrich Røhl havde i stedet for de træske og 
uvillige bønder af kongen fået tilsendt omkring 75 
soldater – Store Nordiske Krig var slut i 1720, og det 
frigav en hel del mandskabsmæssige ressourcer. Disse 
soldater besteg toppen af den ca. 45-50 meter høje 
vandreklit for at dele den i to. Metoden var den samme 
som ved Frøbakke: Man delte klitten i to ved hjælp 
af håndkraft, skovle og masser af hænder. Soldaterne 
arbejdede langt mere effektivt end de hårdt trængte 
livegne bønder, for oprør og arbejdsnedlæggelse blev 
betragtet som lydighedsnægtelse. Stak soldaterne af, 
blev det takseret som at desertere. Sidstnævnte var der 
dødsstraf for!

Fynbobakke1
At finde Blådal kan være svært, for den gemmer sig 
godt. Den bedste måde er at følge sandbæltet ”Fynbo-
linien”, og det kan man finde ved Horsekæret – lige 
præcis der hvor de to kær (Gl. - & Ny Horsekær) deles 
af et dæmningsspor. Dette spor udvikler sig gradvist til 
Fynbolinien, som bliver mere og mere sandfyldt. Først 
efter krydsning af grusvejen (Toftebrovej) starter sand-
løjerne, og kort efter breder Fynbolinien sig ud som 
en kæmpeklit midt i skoven. På solrige og tørre dage 
virker det som om, der er faldet sne i store mængder. 

Denne store sandpukkel har jeg valgt at kalde Fynbo-
bakke1. Både gående, løbende og hestebårne udfordres 
på denne bakke – og MTB-ryttere ses sjældent, for 
sand er ikke deres hof-ret!

På toppen af Fynbobakke1 krydser Fynbolinien 
klinge med en tværgående vandreklit, Brantebjerg-
linien. To af de mest sandtunge vandreklitter har her 
ligget og kæmpet om dominans i 16-1700 tallet. Vi er 
tæt på Frederikshøj (t.v.), hvor Brantebjerglinien går 
venstre om den gamle Galgebakke og ender i Tibirke 
Bakker. Følger man t.h. ad brandbæltet ender man efter 
adskillige kilometre ved Brantebjerg oven over Skanse-
højene med flot havudsigt til Liseleje og Hyllingebjerg 
i baggrunden.

Men vi skal videre til Fynbobakke2
– så lige ud og nedad går det. Vi rammer næste grusvej 
(Hjortebjerg(hus)vej) og fortsætter t.h. ad denne. Lige 
over ved næste grusvej (Nørrevej), og så er vi igen på 
Fynbolinien, der leder os op over Fynbobakke2 – igen 
en stor sandfyldt pukkel i skoven. Nedad dette sandpla-
teau og ved foden af sandbakken skal vi ad stien t.h., 
og vi føres ind gennem Blådal. 

Fortsætter vi ad Fynbolinien, forsvinder sanddyn-
gerne, og et temmelig vådt område dukker op. Det 
kaldes Toelt Gadekær og var i gamle dage et kreatur-
vandingssted. 

Fynbolinien slutter ved den gamle grusgrav, som vi 
i mine yngre dage kaldte ”Tyrens Røvhul”. Det ligger 
tæt på Slotsruinen og er i dag blevet til et smukt og 
velegnet sheltersted, kaldet ”Vandkalven”. 

Tekst og fotos af Søren T. Grande
FYNBOBAKKERNE OG BLÅDAL
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Blådal 
Blådal opstod som en del af den store 
sandbekæmpelse. De to store vandreklitter 
på hver sin side af nuværende Blådal blev 
gradvist halveret eller kvartdelt i højden, 
tilsået/beplantet med marehalm og hjelme 
og dækket med tang, risknippe som ryg-
ningen på et stråtag og græstørv lagt i 
forbandt efter et krydssystem. For at undgå 
sandfygning, og især at de løst græssende 
kreaturer i området skulle ødelægge de nye 
beplantninger, gravede man en masse grøf-
ter og diger nærmest i sildebens formation. 
Grøfterne har været betydeligt bredere og 
dybere end nu.

Området dengang var ikke skov, men 
snarere græsningsarealer for især køer 
samt får og geder. Efterhånden som Melby 
Overdrev sandede til, flyttede græsningen 
længere og længere mod øst. De forskellige 
gårde i området havde hørt ind under As-
serbo Slot (Herre/hovedgård), som blev for-
ladt omkring år 1600 netop pga. tilsanding. 
Hele området var krongods, men bønderne 
ved Torup Gl. landsby (nu ”den tilsandede 
landsby”) og Toelt Gadekær havde allerede 
da opgivet at drive landbrug – ligesom bøn-
derne i Tibirke Gl. landsby ca 100 år senere 
måtte gøre det. Dvs. at kvæget på de sand-
udpinte vænger og overdrev gik i løsdrift, 
og derfor skulle nysåning og tilplantning 
beskyttes mod hungrende kreatur-maver. 

På grund af alle disse forskellige tiltag fremstår området i dag som 
særdeles spændende. I bunden af Blådal kan man se en masse mos, 
ikke mindst lav, med et blålig/grå-hvidt skær. Også marehalm kan 
have et blåligt skær, og det var netop hjelme og marehalm, man brug-
te til den første beplantning i sanddyngerne. Senere, inden området 
”sprang” i skov, har området sandsynligvis været domineret af lyng 
og senere fortrængt af tiltagende skov, men selv forskellige fyrretop-
skud og visse ædelgraner kan i et bestemt lys have et blåligt skær. 
Som historisk romantiker kan man måske også forestille sig 50-60 sol-
dater med nøgen overkrop iført blå bukser og hængeseler knokle i og 
med sanddyngerne i bagende sol. Måske er det i virkeligheden derfor, 
at stedet hedder ”Blå Dal”, men ingen ved det præcist – og Flemming 
Rune har undladt at nævne stedet i sit bogværk om Hegnet. 

Et flot vue giver det især, hvis man løber op og langs med den 
gamle vandreklits høje skrænter på nordvestlig side med udsigt ned i 
dalen, som dog virker meget grøn pga. den dominerende mosbeplant-
ning. Men nede under mospuderne i det bakkede område på hver 
side af Blådal gemmer der sig tonsvis af tilhvilestedt sand, som kan 
fortælle historier om en trængslernes tid. 

Fynbobakkerne og Blådal ligger i dag som et af skovens smukkeste 
og mest spændende natur-landskaber.

Fynbobakke2 

Kig ned i Blådal fra den nordøstlige sandmile

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
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7spørgsmål til en Tisvilder

Foto: Susanne Borup

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

Jeg er jo født og opvokset her, mine bedsteforældre og 
forældre boede og bor her, så jeg har næsten hele tiden 
været her. Gik man til højre ned mod Lundebjergvej, 
der boede mine morforældre, og gik man til venstre 
mod Godhavn, så kunne jeg gå hen til min farmor og 
farfar. Kan det være mere hjemligt?

Efter skoletiden boede jeg, mens jeg uddannede mig, 
både i Aarhus og i Spanien, men derefter var det altså 
”hjem til Tisvilde” igen. 

I 2001 flyttede Morten og jeg ind i en lejlighed på det 
forhenværende Badehotellet nede i byen, og 5 år senere 
købte vi huset her, byggede det om og til, og nu bor 
vi her med 2 børn og kan bare ikke undvære Tisvilde. 
Mine to søstre er også flyttet tilbage her til området, - 
selv om lillesøster, Lotte, sagde, at Tisvilde simpelthen 
var for lille til hende, ja, så kom hun tilbage alligevel. 
Hun er godt nok lige pt. en tur rundt om Grønland, 
men ellers er familien samlet i Tisvilde og Vejby.  

2. Hvad	bragte	dig	til	Tisvilde?	
Jeg arbejder i Allerød som kommunikationsrådgiver, 
og det er sådan set fint nok at køre lidt ud af Tisvilde 
hver morgen. Så glæder man sig desto mere til at vende 
tilbage hen under aften. Næsten én gang om ugen er 
jeg også en tur i Aarhus af arbejdsmæssige årsager, 
og jeg har endda fået tilbud om at flytte permanent til 
Aarhus og arbejde dér, men nej tak. Jeg og min familie 
har valgt Tisvilde til, og vi bliver her.

3. Hvad	bestiller	du	i	Tisvilde?
Bortset fra at vi bor her, så lever jeg her også, - med 
hud og hår. Så kan det godt være, at jeg arbejder i Al-
lerød og Aarhus, og det kan være sundt nok dagligt at 
komme lidt uden for de almindelige rammer, men Tis-
vilde fylder meget i mig. Her vil jeg bo, og her vil jeg 
leve. Så det er vel egentlig dét, jeg bestiller i Tisvilde.

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

Ja, jeg har jo ret svært ved at sidde på hænderne, så jeg 
har i de 15 år, siden jeg flyttede tilbage hertil, været 
blandet ind i ret meget!! Og er det stadig væk. Jeg er 
formand for skolebestyrelsen, og det er et arbejde, der 
betyder meget for mig, for jeg synes, skolens stilling 
i vores lille by ikke kan overvurderes. Skolen er så 
betydningsfuld, og jeg synes det er vigtigt både at være 
forældre og skolebestyrelsesmedlem. 

Mit ambitionsniveau for skolen er højt, og det er en 
glæde at se, at medarbejderne har samme høje am-
bitionsniveau, og sætter barren højt. Det gælder hele 
skolen, både afdelingen her i byen og i Vejby. Sankt 
Helene Skole er med til at binde vores to små byer 
sammen. Og rent faktisk giver dét arbejde også energi 
tilbage til mig!

Og så er jeg formand for og medstarter af TIFØ, 
Tisvilde Fødevareselskab, som køber grøntsager hos 
lokale dyrkere, samler, pakker og sælger dem videre til 
30-35 aktive medlemmer, som alle deltager i det fælles 
arbejde. Foreningen har det dobbelte antal medlemmer, 
men ikke alle er aktive hele tiden. Skolen har lånt os et 
lille lokale, som vi har lovet at holde og rydde op i, og 
foreningen kører fint med masser af lækre råvarer. Det 
er en stor glæde med alle de meget forskellige men-
nesker, der er med, - unge og gamle, fastboende og 
landliggere. 

Tisvilde Hele Året er en anden forening, jeg har 
været med til at starte og stadig er med til at drive. Her 
drejer det sig om at skaffe nye helårsboende familier 
til Tisvilde. Herligt arbejde, der også kaster resultater 
og glæder af sig. Vi er lige nu ved at forberede en fest 
den 16. april, en fest for familier og nye tilflyttere. Det 
er vigtigt for mig, at Tisvilde kan leve videre med de 
ressourcer, byen har nu, som f.eks. skolen. Og det er 
vigtigt tage godt imod nye tilflyttere, så de alle kan 
blive en del af byen og byens fællesskab. Min grund-
læggende holdning er, at ALLE mennesker har en 
værdi, som Tisvilde har brug for!!

Men i modsætning til alle de aktiviteter, jeg er med i 
ude i byen, så er jeg måske ikke verdens bedste hjem-
me-husmor? Eller hvad mener du, Morten, siger Gitte 
Nikolajsen og kigger over på sin mand, som smiler 
tilbage og giver udtryk for, at også på hjemmefronten 
råder den fællesskabsfølelse, som Gitte elsker byen for.
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5. Hvad,	synes	du,	er	det	bedste	ved	Tisvilde?
Alle andre taler om naturen, når talen falder på Tisvil-
des fortrin. Og selvfølgelig er jeg også glad for skov 
og strand, - men for mig betyder de mennesker, der 
bor heroppe, og som har valgt Tisvilde til, allermest. 
Det vrimler med nærvær og foretagsomhed. Der er 
så mange, der laver noget i fællesskab, og er man syg 
eller har man fødselsdag, er der altid nogen, der tænker 
på én med blomster, besøg eller ”kan jeg hjælpe med 
noget!” Jeg føler mig ”passet på” her i byen. Og her 
kan man være aktiv og med, - og hvis man har behov 
for det, få lov at være i fred, og hvem har ikke brug for 
det af og til?

6. Hvad	synes	du,	er	det	værste	ved	Tisvilde?
Det værste for mig det er, når ildsjælene her i byen 
render i hver sin retning og ikke kan blive enige om 
vejen til at nå målet. For mig er det jo vigtigt at forene 
kræfterne, så har vi bedre chancer for at nå det, vi har 
sat os for. Og nogle gange oplever vi, at de fantastiske 
ildsjæle glemmer at tale sammen. Bortset fra det, som 
man heldigvis kun oplever i sjældne tilfælde, så er der 
ikke mere, der er af det værste, synes jeg.

7. Hvad	er	dit	største	ønske	for	Tisvilde?
En sauna, siger Gitte og griner højt. Jeg begyndte at 
vinterbade sidste vinter, og den luksus, som jeg har 
prøvet andre steder her i landet og i Sverige – at gå 
direkte fra koldt vand og ind i en sauna – det ville være 
skønt at få her til byen.

Men ellers, og måske lidt mere seriøst, så ønsker jeg 
for Tisvilde, at byen vedbliver at være et stærkt sam-
fund med en stærk skole som en samlende kraft. At vi 
bliver ved at komme hinanden ved og hjælpe hinan-
den. At Tisvilde fortsat rummer fest og farver og stille 
stunder.

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

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?
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Efter en lang ufrivillig efterårs- og vinterpause er 
Tisvilde Bluesmafia nu parat med en forårskoncert i 
Tisvilde Bio. Flere gode tilbud fra vores amerikanske 
forbindelser måtte vi takke nej til, fordi datoerne ikke 
passede, men nu er der ”hul igennem”. Dog er det over-
hovedet ikke amerikansk men ganske pæredansk. Men 
det behøver bestemt ikke at betyde, at det er ringere af 
den grund. 

Én af dansk bluesmusiks absolut mest dedikerede 
og skarpeste musikere, HP Lange, har samlet sit band, 
The Delta Connection, igen og indspillet sin 10. plade 
med dem, og i marts tager han ud og viser resultatet 
frem og runder altså også Tisvildeleje lørdag den 19. 
marts kl. 15.

HP Lange begyndte som en mere velpoleret blues-
musiker, der spillede fingerpicking folkblues, som man 
hørte herhjemme i slutningen af 50’erne og begyndel-
sen af 60’erne, hvor blues’en fik en revival. HP spillede 
den form for blues, da han kom frem som en ung mand 

i midt-80’erne i en duo, og folkblues’en blev krydret 
med lidt hurtig, publikumsvenlig ragtime, hvor kol-
legaen på scenen trakterede skeer og andet eksotisk 
musikalsk isenkram. 

efter nogle år med duo’en drog HP til blues’ens 
vugge, de amerikanske sydstater, og blev der i over et 
halvt år, og stiftede dér bekendtskaber med musikere, 
som lærte ham en masse udanske musikalske tricks, og 
når han ikke var i elevrollen, så spillede et utal af jobs i 
alt fra små snuskede klubber til store festivals. 

Da han så endelig kom hjem igen, viste han sig fra en 
lidt mere rå og upoleret side, dannede sit første band, 
som med årene blev til Delta Connection. Han drog 
rundt i ind- og udland og spillede med snart den ene, 
snart den anden, men mest med Troels Jensen, som 
blev hans blues-soulmate (?) og stadig er det. 

I årevis har han spillet over 100 jobs om året, men 
efterhånden som der kom familie til samt en stor gård 
i Midtjylland, så indsnævredes den geografiske spred-
ning på jobbene, så det nu om dage mest er Danmark 
og Nordeuropa, der får fornøjelsen.
10 plader er det som sagt blevet til, to af dem er blevet 
hædret med Grammies, og han selv er blevet hædret 
som Årets Bluesmusiker for nogle år siden, så han har 
vel heller ikke det store behov for at promovere sine 
talenter, - han er så meget HP og så kendt, at han får de 
jobs, han kan klare. 

Nu er det så tid til at vise sit nye projekt, ”Travel-
lin’ Man Blues” frem, og han har her haft lyst til at 
lege lidt med blues-genren og har foruden sine hånd-
gangne mænd, Paul Junior på bas og Jens Kristian 
Dam på trommer, taget en banjo- og fiddlespiller, Niels 
Bonefass, med på holdet og dermed hentet en tone 
af mountain music med ind i den traditionelle blues-
musik. HP glæder sig til at tage på landevejen med sit 
nye projekt og lover i telefonen fra Jylland, at det både 
bliver nyt og spændende. Tisvilde er klar til at tage 
imod ham. 

Billetterne koster 115 kroner og kan købes i forkøb 
hos bluesmafiaen på best@os.dk eller ved at ringe 
48704522.

TRAVELLING MAN BLUES

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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DET NOSTALGISKE HJØRNE 
Huset på Vængevej

Så nærmer foråret sig, og med den en ny aktør på disse 
sider, nemlig Susanne Fogh, kan den skarpsindige 
læser kan regne ud, at vi nu har Pings (alias Jan Fogh) 
kone med os. Hun vil gerne fortælle SIN historie om 
dette dejlige sted – og det er oplevelser, som rækker 
tilbage til 1939, hvor hun så dagens lys. Relationer og 
glade minder, som I kan glæde Jer til at læse om de 
næste gange af dette blad!

 Vi er på VÆNGEVEJ, den vej der går ind ved Tho-
mas købmand, og kommer ud som sidste vej på venstre 
hånd, inden svinget før stejlepladsen. 

Og Susanne fortæller:

BARNDOMMEN I TISVILDELEJE
Min mormor og morfar købte malerinden Louise 
Richelieus hus på Vængevej 27. Dengang hed det “Det 
Hvide Hus”, det var før husnumrenes tid. Det var i 
1926. Min mormor – Emma Louise Riis-Hansen, født 
Rasmussen – voksede op på Kronborg, (hendes far var 
i hæren. Dengang i 1880 var Kronborg kaserne, og de 
havde en lejlighed i fyrtårnet på Kronborg).

Min mormor blev uddannet hattesyerske (modist) i 
Helsingør. Min morfar – Kresten Riis-Hansen – var 
bondesøn fra Mors, og han læste økonomi i Køben-
havn. Han blev senere departementschef og forligs-
mand.

Det er nok kendetegnende for Tisvildeleje, at “land-
liggerne”, der havde råd til sommerhus, ikke var gul-
lachbaroner, men akademikere.

De fik tre børn: susse, født 1903 (min mor), Finn, 
født 1906 og lillebror Ole, født 1916. Min mor, far 
(Frants Juhler Jørgensen) og deres “legekammerater” 
nød deres sommerophold i Tisvildeleje.

Legekammeraterne var bl.a. lillebror Finn, Conny Hol-
berg (gift Suenson) og Leonora Holberg (gift Thide). 
Leonores og Connys mor, Ragnhild, (hun blev senere 
gift Blad), havde nemlig købt det sidste fiskerhus ned 
mod Stranden inden molen – nu Hovedgaden 108. 
Derfor hed det i min barndom “Blads hus”, og det var 
dengang rødt med blåt træværk. Jeg er godt nok ked af, 
at det er gult nu – men sådan er det jo med minder og 
udviklingen: Nye tider bringer forandringer med sig!

 
Jeg blev født 20. marts 1939. Sommeren blev som 
sædvanlig tilbragt i mormors hus på Vængevej. Min 
morfar døde i 1938, så ham har jeg aldrig kendt.

Min mor og far havde “det blå værelse” på 1. sal  tv., 
når man kommer op ad trappen. Til højre lå “det gule 
værelse”, som min mors lillebror Ole kunne råde over. 
Midt for trappen, lå “det mystiske”: Det rum med de 
skrå vægge og vinkler, og det store buede vindue i strå-
taget ud mod skoven. Her blev alle “ungerne” instal-
leret. De mindste af os lå i små børneudtrækssenge, 
de større på madresser på gulvet. Det var lidt farligt 
at sove der, især i tordenvejr! Der var også en ustyrlig 
masse langbenede stankelben og myg, som brillierede 
ved en høj insisterende myggelyd, når man var lige ved 
at falde i søvn. Så gjaldt det om, at grave sig helt ned 
under dynen, for ikke at blive stukket, men det blev 
hurtigt uudholdeligt varmt. Resultatet blev børn, der 
lignede en mæslingeepedimi – og som det dog kløede!

 
Jeg og min fætter Lars blev døbt i Tibirke Kirke i juli 
1939. Da der så blev krig knapt et år senere, blev vi 
tre børnebørn – Anne, Susse og Lars – “læsset” af hos 
mormor/farmor i “Det Hvide Hus”, og det blev vi så 
hvert år, til vi var næsten voksne. 
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Det var nogle eventyrlige år, som jeg først, efter jeg er 
blevet voksen, har forstået, hvor meget det har betydet 
for mit videre liv!

I mit voksenliv blev jeg uddannet som pædagog, og 
senere blev jeg naturfaglærer på Hillerød Børnehavese-
minarium. Sikkert ikke helt tilfældigt, da de naturople-
velser, jeg fik ved at bevæge mig rundt i “Hegnet”, på 
stranden og i klitterne, gjorde mig umættelig nysger-
rig: Jeg fik lyst til at vide alt om fugle, fisk, pattedyr, 
insekter, sommerfugle, planter, træer og ikke mindst 
hvordan man i tidligere tider, havde fundet anvendelse 
af al den rigdom naturen indebar.

Det, jeg husker bedst fra min tidlige barndom i 
Tisvilde, er sanseoplevelserne: Lugtene i skoven, de 
glatte blanke brune grannåle under de bare fødder, når 
man var på vej ned til stranden, det varme sand mellem 
tæerne og det våde sand, man kunne lave drypstens-
slotte af!

 Afrejsen mod “sommerferien” fra Østerport Station 
var ikke uden følelsesmæssige  op- og nedture. Mor-
mor havde pakket i flere dage, så der var en ustyrlig 
masse bagage: Sorte lakkufferter med sejlgarn om, pot-
teplanterne i cykelkurve og store kurvekufferter med 
linned. 

Når så det meste var indskrevet samt cyklerne som 
fragt, så skulle vi med alle småtingene (som ikke var 
til at kimse af rent antalsmæssigt) bære dem i armene! 
I parentes skal bemærkes, at mormor var panisk 
angst for at komme for sent til toget, så vi sad nok og 
ventede på toget i 1 til 1 1/2 time! Når vi så omsider 
kom “hjem” til Tisvildeleje – det har nok været i maj 
måned, det var før vi kom i skole – blev mormor og 
alt hendes “pik og pak” hentet af en vognmand, og vi 
unger begav os på hjemvejen, fra stationen, skråt over 
Hovedgaden, ned ad Julsgårdsvej, ad skolestien og til 
venstre ad Vængevej. 

På grunden til højre efter skolestien, voksede de 
dejligste balsampopler. De duftrede stærkt og forjæt-
tende, og det blev de ved med hele sommeren, især når 
det havde regnet.

Når vi kom til dem, var vi næsten hjemme, så var 
sommerferien begyndt. Bare forbi Sortebakken, og ned 
ad bakken, hvor jeg har fået mange skrabede knæ, da 
jeg skulle lære at cykle! Hvis man går ligeud, der hvor 
Vængevej drejer 90 grader, står man midt på græsplæ-
nen foran “Det Hvide Hus”. Nå! – vi skulle installeres, 
huset var klamt og koldt efter en lang vinter uden 
opvarmning. 
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Ungerne blev sendt i skoven med legevognen efter 
grankogler og kvas til at tænde op med. Det var jo bare 
lige ud af lågen ud imod skoven. Der blev tændt op i 
komfuret i køkkenet – sådan et med ringe, så gryderne 
passede – og i “bekkasinen” i mormors soveværelse. 
Hun kaldte den for sin “lille engel”, fordi den var så 
hurtig til at varme rummet op.

 
Min far døde af leukæmi som 42-årig i 1945. Jeg var 6 
år. Indtil da er der jo nok passet godt på mig i familiens 
rutiner: Strandture, indkøb, rengøring, madlavning, 
måltider o.s.v., men fra da skulle min mor forsørge sig 
selv og mig. Der var ikke noget der hed enkepension 
eller bistandshjælp, så hun genoptog sit gamle job, at sy 
haute couture tøj til kunder, som ønskede specialsyet 
tøj. Hun havde været “midinette” (syerske) i Paris hos 
datidens Dior, Poiret i 1926. Hun klarede sig, fik ar-
bejde hos Knud Pheiffer, Stig Lommer, hos Per Knudt-
zon på Alle Scenen og Riddersalen.

I 1952 købte min mor Hildebrandts Teaterforretning i 
Gothersgade. Det var jo ikke så smart at have sådan en 
lille rolling som mig, når man skulle til kostumeprø-
ver på diverse teatre om aftenen til sent ud på natten. 

Derfor blev mit andet hjem om sommeren hos mormor 
Emma i Tisvildeleje.

 
Når jeg tænker tilbage, bliver jeg forundret over så 
lidt opsyn, der var med os 3 børnebørn. Mormor gik 
aldrig på stranden, men vi unger levede vores liv der. 
Ca. kl. 9 gik vi til svømning ved molen, først hos Kaj 
Walther, der var livredder, senere hos Eva Mellerup. 
Resten af formiddagen blev vi på stranden. Vi grave-
de i sandet, byggede sandslotte, dæmninger, samlede 
sten, konkylier, sneglehuse og muslinger, sorterede 
dem i farver og mønstre, soppede, badede og solede. 

Vi var altid i nærheden af “stenten” ved Blads hus, så 
måske var der alligevel et eller andet opsyn, vi ikke 
kendte til. Vi skulle være hjemme til frokost, og en af 
de få regler, der var: Vi måtte aldrig gå i vandet før 1 
time efter, vi havde spist!

 
Nu får I ikke mere dennegang, men glæd Jer, der er 
meget mere “sommernostalgi” i de næste numre af 
bladet! Hav det godt så længe.

 
De bedste hilsener Susanne og Anita
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