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LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler

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

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje
Hovedgaden 46 • 3320 Tisvildeleje • e-mail: 330@edc.dk

LandBOtikken
NAG LandBOtikken tilbyder:
• Alt til dyr – store og små
• Hunde- og kattefoder samt tilbehør
• Hesteartikler
• Legetøj
• Plænegræs, havegødning og haveredskaber
• Vildtfuglefrø
• Træpiller, briketter, fyringsolie og dieselolie
Kig forbi – vi har mere, end du tror!
NAG LandBOtikken
Vestergade 12 . 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 50 00 . www.nag.dk

NAG Borup
Borupvej 65 . 3320 Skævinge
Tlf. 48 28 90 58

Pølsemagerivarer er fremstillet
med kærlig hånd, i eget pølsemageri
Dansk kød * Dyrevelfærd * Kødkvalitet
Alt til ovn, pande, grill, og lækre færdigretter!

Grundet Corona kan vores åbningstider variere!
Se vores hjemmeside www.koedsnedkeren.dk
for opdaterede åbningstider

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

GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED REGISTREREDE REVISORER

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

Hillerød:
Rønnevangsalle 6
3400 Hillerød
tlf. 4822 1210

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

Stråtag med
Medlem af
Dansk Tækkemandslaug
Claus Alstrup
TisvildeTæk.dk • Tlf. 21703396

ÅH, TISVILDELEJE…

INFORMATION

Titlen på en CD, udgivet af John Kofoed i 90’erne. Jeg
har utallige gange skrålet med på omkvædet til morgensang i foredragssalen på Tisvilde skole, dengang
vores børn var små:
”Åh, Tisvildeleje, du ejer min sjæl…”
Og det er vel sådan, det er for alle os, der har den store
glæde at nyde Tisvilde, hvad enten vi er fastboende eller
turister? Beklageligvis besidder vi ikke alle de samme
sjæle og har meget forskellige holdninger til, hvad der
er det rigtige for netop Tisvilde og dens udtryk.
Dette kommer desværre, synes jeg, til udtryk på en
meget uhensigtsmæssig måde på de sociale medier, hvor
tonen er skarp og uforsonlig og med meget lidt forståelse for andre holdninger end ens egne. Jeg tænker ikke,
at den retorik får hverken kommende tilflyttere eller nye
besøgende til at ønske at besøge vores by – desværre.
Det er så let at ytre sig, trykke på send uden at vide,
hvem modtageren er og hvilken bevæggrund, de har
haft for eksempelvis at bygge et raftehegn ud til Hovedgaden.
Det er et helt forkert billede på, hvordan sjælen faktisk er i Tisvilde, hvor jeg synes at vi gør vores bedste
for at være der for hinanden – i forskellige grupperinger, ja, men alle med det formål at vi skal have det godt
og hjælpe hinanden, fastboende som turister.
Sommeren i Tisvilde bliver markant anderledes, end
den har været de sidste mange år. Alle de velkendte,
tilbagevendende arrangementer er aflyst, og vi står
derfor, på en måde, tilbage med en sommerferie, som
er helt åben for nye oplevelser og en helt anden måde
at holde ferie i Tisvilde på. Kalenderen er for de fleste
blevet ryddet.
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Det gælder både besøgende til MIL, Kildemarkedet
og ikke mindst Loppemarkedet samt alle de frivillige,
indenbys som udenbys, som lægger mange kræfter og
timer i at skabe en god og velkørende sommer i Tisvilde. Hvor mon deres ferie skal ligge i år? Mon ikke
de lægger vejen forbi alligevel, når vi nu kun har valget
mellem Norge, Island eller Tyskland. De tre lande stod
ikke på min top tre liste, så jeg tænker bare at blive her.
På det private plan betyder det, at vi i år ikke skal
have campingplads i haven, og sådan får vi en ekstra
uges ferie forærende, som så kan bruges på selvforkælelse og afslapning fremfor at skulle tømme opvaskemaskine, bage boller og rydde op i det uendelige og
dele badeværelser med 30 mennesker 4 dage. Vil prøve
at nyde det.
Samtidigt er det vemodigt. For traditioner har det
med at være noget man ser frem til på trods af, at de
kan være strabadserende – tænk bare på julen, som de
fleste næppe vil undvære – alt det arbejde til trods.
Coronaen kom forbi og har sat et dybt spor på vores
liv og adfærd. Der er mennesker, familie og venner, vi
ikke har set i lang tid, som vi savner og glæder os til at
gense ¬– forhåbentlig vil vores adfærd henover sommeren sikre, at vi kommer til at ses snarest
Tillykke til alle jer der har færdiggjort en uddannelse under usædvanlige forhold – vil savne I mange
glade og euforiske unge mennesker, der ikke får jeres
vogntur. Hvad I så måtte have uddannet jer til: Færdiggørelsen af jeres uddannelse og omstændighederne vil
I næppe glemme.
Må sommeren i Tisvilde blive dejlig for alle, Vh Karina

Deadline:
Artikler til næste nummer
sendes til redaktøren på
tisvildenyt@gmail.com
senest den 10. august
Oplag dette nummer:
3500 eksemplarer
Elektronisk:
Bladet kan ses på
www.tisvilde.dk
Annoncer:
Søren Carlsen
telefon 5192 5572
sca@dethulehus.dk
Priser ekskl. moms:
1/1 side 2.000 kr.
1/2 side 1.200 kr.
1/4 side
600 kr.
1/8 side
300 kr.

Adresseændringer:
Søren Carlsen
telefon 5192 5572
sca@dethulehus.dk
Næste nummer:
Omdeles senest 13. september
til fastboende og fritidshuse
i 3220 Tisvildeleje og enkelte
distrikter i 3210 og 3300.
Uden for disse områder
leveres bladet til Post Nord
i uge 27 til videre befordring.
Bladet kan desuden købes
hos købmand Thomas.
Svanemærket tryksag
Lasertryk – 5041 0826

GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN

Den anbefalede forsigtighedsafstand er nu nede på en meter – RP

VORES ANDERLEDES SOMMER
Kære medlemmer.
Som vi skrev i sidste nummer af TisvildeNyt er det på
en trist baggrund, at vi i denne sommer må undvære
alle de festlige og hyggelige arrangementer, som plejer
at udgøre en stor del af Tisvildes sommerliv. Hvor
mærkeligt er det ikke i Tisvilde uden Sct. Hans-bålet
og Loppemarkedet ?
Heldigvis er Coronaepidemien nu så meget under
kontrol, at der er åbnet op for en større forsamlingsfrihed. Og det kan vi drage fordel af i Hovedgaden. Her
har Tisvildes næringsliv meget at byde på for enhver
smag. Vi opfordrer til, at I gør flittigt brug af forretninger, restauranter, cafeer, udstillinger og ikke mindst
biografen, som alle har stået stille så længe.
Vores generalforsamling kan finde sted, som den
plejer, se mere om denne længere henne.

massage for
krop og sjæl
i Tisvilde
Peter Eckardt
Udd: Fysioterapeutskolen i Kbh.
og Nordlyscenteret i Silkeborg
2 timer 700 kr. / 1 time 450 kr.
Tlf. 48709675
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Tisvilde Skole – RP

HOVEDGADEN
Grundejerforeningen og Lokalrådet er fælles om et
projekt for at gøre Hovedgaden mere sikker at færdes
på, men også mere køn at se på.
Vi har sammen med administrationen i Gribskov
Kommune fremlagt en lang række ønsker om fartbegrænsning, chikaner, bedre forhold for cyklister, bedre
fremkommelighed på ‘strædet’, forskønnelse af vejen
fra Stejlepladsen til P-pladsen, rundkørslen osv.
Af hensyn til bevillinger enedes vi om at begrænse
os og derfor begynde med et forslag om fartbegrænsning og chikaner på de strækninger af Hovedgaden,
hvor der ofte køres for hurtigt, især omkring skolen.
Chikaner kunne delvist udgøres af plantekummer.
Både Grundejerforeningen og Lokalrådet udtrykte villighed til delvis medfinansiering og drift. Vi ved jo, at
kommunen ikke ligefrem vælter i penge.
Administrationen gjorde os opmærksom på, at der
rundt om i kommunen er mange lignende ønsker.
Fornyligt blev vores ønsker fremlagt i kommunens
tekniske udvalg, By og Land. Ingen af de fremlagte
trafikforslag blev tiltrådt, men blev sendt videre til
kommunens budgetplanlægning i efteråret.
Vores forslag er af administrationen vægtet forholdsvis højt, så vi er fortrøstningsfulde. Lad os håbe, at
byrådet tænker ind i beslutningen, at vores by er kommunens turistperle. Hovedgaden skal udgøre en både
smuk og sikker indgang.

Smukke grønne hegn på Solvej – RP

VEJE OG STIER
Ikke bare Hovedgaden, men også veje og stier skal
være både sikre og smukke at færdes på. Det påhviler
grundejeren at vedligeholde vejen udfor sin grund.
HUSK
at klippe bevoksning. Der skal være en lille rabat fra
selve vejen til bevoksning på grunden. Ligeledes skal
bevoksning klippes godt ind på stierne, så vi kan passere uden besvær.

RP

RAFTEHEGN OG PLANKEVÆRKER
I sidste TisvildeNyt skrev vi om, at mange dejlige beplantninger og hække i disse år bliver erstattet af plankeværk og raftehegn. Det afstedkom en del reaktioner
på sociale medier og fra vores medlemmer.
Alle disse bastante faste hegn ændrer fuldstændigt
Tisvildes indtryk af nærhed til naturen. Når man færdes på vej og sti, føler man sig indelukket, og udsynet
gennem kvarteret forhindres. Det er synd og skam.
Mange ejendomme bliver i disse år renoveret eller
nybygget, og grundejeren lægger meget arbejde i at gøre
deres hus og grund så attraktive som muligt. Det hele
bliver så lukket inde af et palisadehegn, som om man
helt havde glemt, hvor man bor. Nemlig ikke i en storby
men i naturen. Ofte er det tankeløshed, der gør sig gældende. Det er noget alle de andre gør, og det er praktisk.
En enkel beplantning eller hæk er overkommeligt at
holde og gør underværker for vores fornemmelse for
det grønne, vi er omgivet af. En grøn randbeplantning
er endda et langt bedre værn mod støj udefra og kan
sagtens være en lige så stor forhindring for indsyn.
I Gribskov Kommunes Kommunalplan findes detaljerede planer for den gamle del af Tisvildes bebyggelser. Her står der bl.a., at faste hegn kun må opføres
i umiddelbar nærhed af boligen. Det er levende hegn
som skal omkranse grunde.
Desværre er bestemmelserne i kommunalplanen ikke
juridisk bindende. Men det er en hensigtserklæring fra
kommunen om, hvordan man mener, at kommunen skal
være indrettet. Derfor bør Gribskov Kommune ‘ophøje’
denne del af kommunalplanen for Tisvilde til egentlige
lokalplaner. Ligesom andre bebyggelser i kommunen
har lokalplaner. I Dyrekærgård Grundejerforening er det
f.eks. ikke lovligt at opføre faste hegn. Det ser smukt ud.
Grundejerforeningen har i årtier arbejdet for, at de
gamle kvarterer i Tisvilde får deres lokalplaner. En overkommelig opgave for kommunen. Mange skærmydsler
kunne på disse punkter undgås i et Tisvilde, som desværre på andre punkter er præget af uenigheder.
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LARMER VI FOR MEGET, NÅR VI ER UDENFOR?
Her midt i sommertiden er vi strømmet ud i haverne,
børnene på trampolinen, der bliver holdt middage og
fester og larmende haveredskaber bliver taget frem.
Grundejerforeningen får hvert år mange henvendelser fra medlemmer, som er plaget af støj fra naboerne.
Derfor gør vi altid et stort nummer ud af at give retningslinjer for, hvordan man tager hensyn til hinanden.
Men hvad er støj egentlig? En af de gamle romerske
digtere skrev klagesange over, at han ikke kunne sove,
fordi der var for megen larm i Roms gader.
Og der har vel også været en grund til, at der i middelalderen var udgangsforbud om natten. Vægterne
sørgede for at forbuddet blev overholdt.
Men her i vores moderne verden har vi vænnet os
til friheden til at støje, som vi vil, i hvilken som helst
sammenhæng. Der findes visse begrænsninger. Vi
har regulativer for, hvor meget maskiner, biler og fly
må støje, regulativet bliver målt i decibel. Visse store
byfester, som f.eks. Distortion i København har også
begrænsning på det tilladte decibel niveau.
Ifølge WHO kan støj gennem længere tid have
konsekvenser for helbredet. Derfor skal støjproblemer
tages alvorligt Men ellers har vi svært ved at sige noget
generelt om, hvornår lyde bliver til støj. Det kommer
på den ene side an på, hvor lydfølsomme vi er som
individer. Og det kommer også an på hvilke behov, vi
har til en given tid.
Her i sommerkvarteret kan der f.eks. opstå problemer, når søndag for ét menneske betyder stilhed, mens
naboen mener, det er en fridag, der skal bruges til at
tage en tørn med haveredskaber.
Frustrationerne opstår især, når der er tale om lyde,
vi ikke selv kan kontrollere. Dertil kommer, at mange
mennesker er bange for at skabe konflikt. Vi skal være
rummelige og tolerante. Derfor venter vi enormt længe,
før der siges fra. Problemet kan derved ophobe sig og
blive for stort.
Det, som er allervigtigst er, at vi kender de mennesker, som vi er omgivet af. Hvis vi kun ser hinanden
i flygtige øjeblikke, risikere vi at miste omtanke for
hinanden.
Grundejerforeningen har opstillet retningslinjer for
støj i haverne. Dem gentager vi gang på gang, hver
sommer. Men i bund og grund virker dette kun, hvis vi
oplever vores område som et fællesskab, hvor vi som
en selvfølge tager hensyn til hinanden. Disse hensyn
skal også tages af de erhvervsdrivende i Hovedgaden,
som har sommerhusgrunde som nærmeste nabo.
HUSK AT MELDE DIG IND

WWW.TISVILDEGRF.DK
kontingent kan betales på MobilePay.
Vi glæder os til at byde dig velkommen!
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Her er vores fælles retningslinier:
HUSK
Brug af plæneklippere, motorsave m.m.:
Weekend og ferietid kl. 10-16
Hverdage og udenfor sæsonen kl. 8-17
Støjende haveredskaber
bør anvendes med omtanke, således at naboerne generes mindst muligt. Hvor rart er det for
naboen, at få frokosten i det grønne forstyrret
af larm? - Hold selv en pause.
Fester
og støjende sammenkomster i haven kan være
meget generende. Selv om naboerne bliver
informeret, giver det ikke carte blanche til
at larme unødigt fra morgen til morgen og i
længere perioder ad gangen.

GENERALFORSAMLING
SØNDAG DEN 26. JULI KL. 10
på Sankt Helene Centret, Bygmarken 30.
Der serveres kaffe og forfriskninger fra kl. 9.30.
Dagsorden er:

1. Valg af dirigent
2. Formanden forelægger bestyrelsens be-

retning om foreningens virksomhed i det
forløbne år til forhandling og godkendelse
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til forhandling og
godkendelse
4. Kassereren forelægger forslag til budget for
2021, herunder forslag til kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af 2 revisorer for eet år
7. Behandling af forslag – fra bestyrelsen eller
medlemmerne – som ønskes behandlet på
Generalforsamlingen
8. Eventuelt
FORSKØNNELSESPRIS
I forbindelse med generalforsamlingen uddeler
vi årets forskønnelsespris. Vi præmierer en
bygning eller et miljø, som højner Tisvildes
skønhed og kvalitet.
Vel mødt til generalforsamlingen. Vi glæder
os til at se Jer!!
Glad sommer ønsker Bestyrelsen

Et stærkt partnerskab
med Nordsjællands største
advokatfirma
Tak for mange gode år i Bødkergården.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i nye
rammer og introducere dig til vores mange
kollegaer hos WTC advokaterne i Hillerød.
Vi dækker alle discipliner indenfor både det
privat- og erhvervsretlige område. Bliv klogere
på wtc.dk eller ring på 4822 0040.
Gitte Wichmann Mortensen Advokat (L)
gwm@wtc.dk / direkte: 48 20 13 30
Søren Nielsen Advokat (L)
sn@wtc.dk / direkte: 48 20 13 31
Johan Klint Nielsen Advokat (L)
jkn@wtc.dk / direkte: 48 20 13 33

RP

VORES STRAND SKAL VÆRE REN
Foreningen Hvid Strand har i mange, mange år arbejdet ihærdigt for at holde vores strande i Gribskov
Kommune rene og fine. Det er gennem årene blevet til
mange, mange tons affald.
Vi i Grundejerforeningen kvitterer hvert år med et
bidrag til hjælp i arbejdet. Og i år er ingen undtagelse.
Vi siger tusind tak med 3000 kr. Her skriver foreningens formand Steen Gersager til os:
30.023 STK. AFFALD
Det er hvad ”Hvid Strand, Gribskov” samlede op i
2019, og det er kun lidt mindre end i 2018.
Året indtil nu har været noget præget at Coronapandemien. De af os, som har været afhængige at
offentlige transportmidler, har nemlig ligget stille i en
periode, men vi er nu alle igang igen.
I år har jeg desværre her i maj – som noget nyt –
oplevet mange stykker størknet isolerskum på stranden
ved Rågeleje. Hvorfra de kommer, kan jeg kun gisne
om. Ellers har vi haft fokus på cigaretskod, der jo er en
gene mange steder.
Hvert cigaretfilter består af mere end 15.000 fibre af
det vanskeligt nedbrydelige celluloseacetat, som breder
sig i floder, søer og have i form af mikroplast, og som
ender i vores fødekæde. Desuden findes der i cigaretskod hundredvis af toksiske substanser som f.eks.
nikotin, arsen, formaldehyd og tungmetaller.
I Tyskland, Belgien, Portugal og Canada er der i
mange byer indført bøder for at smide cigaretskod på
gaden. Bøder, flere affaldsbeholdere med askebægre og
informationskampagner mod at smide cigaretskod på
gader og i naturen kunne også i Danmark medvirke til
at afhjælpe problemet.

Vi strandrensere samler mange tusinde cigaretskod
op – navnlig ved bænke på strandarealer og på parkeringspladser. I et læserbrev i Frederiksborg Amtsavis
den 18. april i år har vi opfordret kommuner og borgere
til at bekæmpe dette uvæsen.
Men nu glæder vi os til at komme rigtigt i gang igen
med at rense strand, og hjulpet på vej af de seneste
varme dage er vandets temperatur nu afgjort sådan, at
man godt kan tage en dukkert og adskillige svømmetag uden at fryse til is. Vi ønsker alle en tur i bølgen og
en god sommer.
Steen Gersager, Hvid Strand, Grihskov

HUSK AT SAMLE OP EFTER DIN HUND
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TISVILDE LOKALRÅD
STIER OG VEJE I TISVILDE
I forrige udgave af TisvildeNyt blev der beskrevet fire
eksempler på navne, der kunne gives til stier i Tisvildeområdet. Baggrunden for valg af navnene har hver gang
været, at man på denne måde kunne hædre en person,
der har gjort en god indsats til det bedste for Tisvilde.
Det er ikke første gang, at en navngivning har fundet
sted i Tisvilde. På en tur rundt i Tibirke Lunde vil du
opdage, at vejnavnene på mange af vejene er opkaldt
efter kendte kunstnere, der enten som sommerhusejere
eller fastboende valgte at bo i Tibirke/Tisvilde.
Jeg formoder, at det var daværende Vejby-Tibirke
kommunalbestyrelse, inspireret af kommunesekretær
Karl Lund Aagaards gode overtalelsesevner, der vedtog forslaget om at navngive vejene William Scharff
vej, Victor Bendixvej, Julius Poulsens vej m.fl. Det var
en god reklame for at få evt. interesserede til at erhverve sig en sommerhusgrund/bolig i Tisvilde.

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 udvendigt og altid
udført i høj kvalitet.

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

K. Lund Aagaard kunne allerede dengang i halvtredserne se de fremtidige muligheder for turisme i Tisvilde. Til gavn for de ikke så velstående lokale Tisvildeborgere. Han satte varige spor i kommunen med bl.a.
etablering af den store parkeringsplads for enden af
Hovedgaden i Tisvildeleje i 1956. Parkeringsafgiften
var dengang 1 kr. til daglig og 2 kr. om søndagen.
Tankerne bag Lokalrådets interesse omkring stier
skyldes, at vi fremover skal undgå at få flere stier nedlagt. Ved at gøre opmærksom på stiernes eksistens vil
man kunne bevare dem, og samtidig kan man via en
folder beskrive, hvor man finder stien, fortælle om den
person, der knytter sig til stien og beskrive den indsats,
som vedkommende har gjort for, at Tisvilde er værd at
besøge også uden for sæsonen.
Interessen for vandring i naturen er ikke blevet mindre i den nuværende coronasituation.

ÅRETS TISVILDEBORGER 2020
Gennem mange år har det været en tradition, at Tis
vilde Lokalråd udnævner ’Årets Tisvildeborger’ i
forbindelse med afholdelse af ´Tisvildeleje går i Fisk´
på Stejlepladsen. En dejlig begivenhed i Tisvilde, som
byder sommeren velkommen. I år er ’Tisvildeleje går
i Fisk’ desværre aflyst på grund af Coronaepidemien.
Lokalrådet ønsker imidlertid at fastholde den gode
tradition med at udnævne ”Årets Tisvildeborger 2020”.
Tisvilde Lokalråd har i år valgt at udnævne en person, der gennem mange år har gjort en kæmpe indsats
for at være med til at gøre Tisvilde til en levende by,
hvor fællesskaber kan blomstre.
Den valgte person er vokset op i Skagen, men med
ægtefælle blev Kokkedal det første bosted på Sjælland.
Savnet af havet trak dog, og Tisvilde endte med at blive
det nye hjem for vores person med familie.
Noget af det første, som vores person var med til at
etablere, var en spejdertrop i Tisvilde. Siden fulgte meget efter. Vores person har, sammen med andre lokale
ildsjæle, været med til at sætte en lang række initiativer
i gang i Tisvilde, fx Tisvilde Bio, Tisvildeleje går i
Fisk, Opera og Kildemarked i Tisvilde.
Her har vores person bidraget med bestyrelsesarbejde,
praktisk hjælp, gode ideer og meget andet. Mange vil
fx kende vores person som byens ’vaffeldronning’ ved
utallige lokale arrangementer.
Vores person har en stor interesse for kunst og var
bl.a. primus motor for Nordisk Billedhuggersymposium i forbindelse med Kulturåret i Helsinge Kommune
i år 2000. Her var 10 nordiske billedhuggere inviteret
til Helsinge Kommune for, i en måned, at arbejde med
at skabe 10 skulpturer. Arbejdet foregik ved området
Aléen i Tisvilde, og de færdige skulpturer kan i dag
opleves forskellige steder i Gribskov Kommune.
Vores person har ikke kun haft betydning for livet i
Tisvilde men har i en lang årrække utrætteligt arbejdet
for kulturen i hele vores kommune, i sin egenskab af
mangeårig kulturudvalgsformand i Byrådet.
Skulle der være enkelte, som endnu ikke har gættet,
hvem vi taler om, vil vi i næste nummer af TisvildeNyt afsløre navnet på ’Årets Tisvildeborger 2020’.

ADVOKATERNE
Karin Muff
Peter Boholdt
Sofus Borch Schaufuss

Mere end 35 års erfaring med
• Arv
• Testamente
• Fremtidsfuldmagt
• Ægtepagt
• Bolighandel
Ring hvis du har brug for hjælp på 48 30 31 00.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Alfavej 4C, 3250 Gilleleje I mail@mbsadvokater.dk I www.mbsadvokater.dk
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RO PÅ
Trafikken i Tisvilde hen over sommeren har altid været
et stort emne, og i år bliver sikkert ikke anderledes.
Lokalrådet arbejder løbende med at få Kommunen og
politiet i tale for at gøre opmærksom på, hvor farligt
det kan være at færdes i vores by, når alle sommergæsterne kommer på besøg. Det er vores håb, at alle de
gode forslag, vi har kommet med, snart vil bære frugt.
Lokalrådet har en bøn til alle, som kommer til vores by
i bil eller på motorcykel: Overhold færdselsreglerne!
De er ikke lavet for at genere nogen, snarere tværtimod: De gør det bedre for alle at færdes i vores by.
Derfor vil det igen i år være den velkendte plakat RO
PÅ, der bliver opsat gennem byen for at huske os alle
på, at Tisvilde er en dejlig sommerby, hvor der skal
være plads til alle.

RENT TISVILDELEJE
Sommeren er ved at være over os, og byens
indbyggere er allerede ved at vokse i antal i takt
med, at dagens længde er tiltaget, og solen står
højere på himlen. Desværre medfører de flere
mennesker også, at der smides og henlægges
mere skrald på gaden, i skoven og på stranden –
en torn i øjet på os alle som nyder vores dejlige
område, både vi der bor her hele året, de som
kommer på kort visit, eller de som nyder livet i
sommerhuset.
Lokalrådet har derfor valgt, at vi over sommeren og fremadrettet vil have fokus på dette område og vil derfor arbejde og støtte op om nogle
specifikke initiativer for at holde byen og naturen
så ren som muligt. Det vil både indbefatte, at vi
vil være opmærksom på at kommunen får tømt
de skraldespande, der nogle gange bugner eller
sørge for bedre mulighederne for at komme af
med sit skrald – men primært tilskønne at vi alle
sammen hjælper til med at holde vores skønne
område rent. Vi skal huske hinanden på at få
vores affald med, og skulle man møde noget affald på sin vej – så saml det op og læg det, hvor
det hører til.
Lad skraldet fordufte bag dine skridt – så
næste gang nogen går samme tur, kan naturen
måske nydes bedre, og man bliver ikke distraheret af papir, dåser, plastik og andet, som ikke
burde ligge lige dér.
Venlig hilsen Lokalrådet
GOD SOMMER OG VÆR MED TIL
AT HOLDE BYEN OG NATUREN REN
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Besøg Jordbærcaféen
på Gundekildegaard
Åben hver dag i sommersæsonen

Pluk selv i jordbærmarken

FOTO: ANNE VIBEKE REJSER

Besøg vores gårdbutik og Jordbærcaféen på Gundekildegaard
ved Vejby Strand. Køb friskplukkede jordbær og hindbær,
kartofler og andre grøntsager. Nyd en Rokkedysse is hjemmelavet af vores egne bær. Bestil en bærbrunch eller snup en
frokostsalat eller smoothie, kaffe og bærkage i Jordbærcaféen. Pluk selv i jordbærmarken. Åben i weekender fra midt
maj og åben hver dag hele sommersæsonen.
Bærhilsner Lisbeth og Torben Bo Toft Christensen

Bestil en bærbrunch dagen før

GUNDEKILDEGAARD
RÅGELEJEVEJ 46 • VEJBY STRAND • 3210 VEJBY
ROKKEDYSSE@ROKKEDYSSE.DK •  GUNDEKILDEGAARD
WWW.ROKKEDYSSE.DK
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VEJBY-TIBIRKE SELSKABET

Det har været en alt for stille tid for Vejby-Tibirke
Selskabet i hele perioden fra marts og frem til i dag
(1. juni 2020), hvor jeg nu skal bidrage med tekst og
illustrationer til vores dejlige lokalblad. De to første arrangementer i april og i maj måtte vi desværre aflyse,
og alle fik deres indbetalinger retur. Flere overdrog dog
det indbetalte beløb til Selskabet … tak for det.
Tisvilde har i pinsen været fyldt med så mange mennesker på vejene, i restauranterne og butikkerne. Sundhedsmyndighederne giver tilladelse til mere og mere,
så Selskabet regner med at gennemføre de planlagte
arrangementer i resten af 2020.
Den 24. juni har 30 personer tilmeldt sig og betalt
for en guidet tur på Tibirke Kirkegård.

Kaj Walthers gravsten – foto: Linda B Christiansen

Karen Else Seedorffs gravsten – foto: Linda B Christiansen

Victor og Marie Haagen-Müllers gravsten – foto: Linda B Christiansen

Tuschtegning af Kaj Walther juni 1977: Opgang til ”Tjørnebro”, Hesselø
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Tuschtegning af Kaj Walther juni 1977: Sydostrevet, Hesselø

Alle guidede ture:
Pris: 50 kr. pr. tur. Gratis for
Vejby-Tibirke Selskabets medlemmer.
Mød op – ingen tilmelding
1. Torsdag d. 2. juli 2020 kl. 19.00-21.00
Tisvildeleje – før og nu
Mødested: Tisvildeleje Station
2. Tirsdag d. 7. juli 2020 kl. 19.00-21.00
Kunstnerne i Tibirke Lunde
Mødested: Tibirke Kirkes P-plads
(asfalt-pladsen)

Arthur Nielsen, Det store træ i Tisvilde Hegn – foto: Chr. Friis

I juli måned er der tre gange, hvor 33 mennesker sejler
fra Hundested med minestrygeren Marianne F rundt
om Hesselø. Alle turene er booket og betalt for længe
siden. Sælsafarien er nu på femte år yderst populær.
I juli måned har undertegnede, Chr. Friis, sine
traditionelle guidede ture i Tisvildeleje, Tibirke og
Tisvilde Hegn. Her kan man bare møde op, når man
har tid og lyst. Der er ingen forhåndstilmelding.

KERAMIK

UDSTILLING & SALG

Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, Tisvildeleje
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.ﬁnnkeramik.dk

3. Torsdag d. 9. juli 2020 kl. 19.00-21.30
Kunstnerne i Tibirke Bakker
Mødested: Tibirke Kirkes P-plads
(asfalt-pladsen)
4. Tirsdag d.14. juli 2020 kl. 19.00-21.00
Vandretur i Tisvilde Hegn
Mødested: Skovporten 1, 3220 Tisvildeleje

TIBIRKE
KUNST
Eva Müller
Ved Kirken 4
3220 Tisvildeleje

Galleriet kun åbent efter aftale grundet COVID-19
Tlf. 4870 9121 / eva@tibirkekunst.dk
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Den 12. august 2020 er der 30 personer,
der har tilmeldt sig og betalt for et besøg
på et sommerhus tæt ved Helene Kilde.
Sommerhuset er tegnet af vores berømte
arkitekt Arne Jacobsen. Turdeltagerne
opdeles i to grupper, så grupperne skiftes
til at besøge sommerhuset og se og høre
om vores hellige kilde, Helene Kilde. Der
er booket helt op på dette arrangement,
som rigtig mange har ønsket at deltage i.

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

Hus tegnet af Arne Jacobsen – foto: Chr. Friis

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk

Et stærkt partnerskab
med Nordsjællands største
advokatfirma
Tak for mange gode år i Bødkergården.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i nye
rammer og introducere dig til vores mange
kollegaer hos WTC advokaterne i Hillerød.
Vi dækker alle discipliner indenfor både det
privat- og erhvervsretlige område. Bliv klogere
på wtc.dk eller ring på 4822 0040.
Gitte Wichmann Mortensen Advokat (L)
gwm@wtc.dk / direkte: 48 20 13 30
Søren Nielsen Advokat (L)
sn@wtc.dk / direkte: 48 20 13 31
Johan Klint Nielsen Advokat (L)
jkn@wtc.dk / direkte: 48 20 13 33
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Hallen på Stuebjerggaard – foto: Chr. Friis

Onsdag d. 2. september 2020 har 30 personer sikret sig mulighed
for at komme på besøg på Stuebjerg-gaard, der igennem de sidste
par år er blevet smukt restaureret.
Nils Vinding, ejer af gården, er guide under besøget, der er fuldt
booket op … og mange kunne ikke komme med, da arrangementet
hurtigt blev udsolgt.
Selskabets generalforsamling har år efter år været afholdt i juni
måned. Det har været en fin optakt til den kommende sommersæson i Tisvilde og omegn. Da coronaen lukkede alt ned, måtte
bestyrelsen finde en anden dato. Vi valgte så at lægge generalforsamlingen tæt på den uge, hvor der normalt holdes efterårsferie i
skolerne, og hvor mange kommer ud i sommerhusene.
Selskabet afholder derfor sin generalforsamling søndag d. 11.
oktober 2020 kl. 10.00 på Sankt Helenecentret, Bygmarken
30, 3220 Tisvildeleje. Efter generalforsamlingen vil billedhugger
Gerda Thune Andersen, der bor i Tibirke Lunde, fortælle om sit liv
og sin kunst.
v.h. Formand for V-T S, Chr. Friis

Foto: Astrid Maria

MUSIK I LEJET
Sommeren venter forude. Det tror vi, at alle glæder
sig til. For os i Musik i Lejet bliver sommeren ikke
helt den samme. Hvor ville vi dog ønske, at vi kunne
afholde den 12. udgave af festivalen i Tisvildeleje. Heldigvis åbner samfundet mere og mere i denne tid, så
vi alle kan begynde at være sammen om store og små
oplevelser igen. Derfor kigger vi også frem mod Musik
i Lejet 2021 med forventningens glæde og spænding.
For os var det et særligt positivt element, midt i al
miseren, med den kæmpe håndsrækning og tillidserklæring, der blev givet til os over de seneste uger.
Fristen for at returnere sin billet udløb dagen før Kristi
Himmelfart – og resultatet var, at mindre end 2% af
vores gæster bad om at få pengene tilbage. Det vil sige,
at mere end 98% af dem, der havde billet til i år, har
valgt at gemme den til næste år.
Endnu mere stolte og glade er vi, da det efterhånden
viser sig, at det samme gælder for de mange, der vælger at lægge en frivillig indsats på MiL. Selvom man
kan melde fra helt frem til d. 1. august, kan vi allerede
nu se, at stort set alle frivillige har valgt at blive på
listen og ønsker at være med til at skabe 2021-versionen af Musik i Lejet. Det er en helt fantastisk opbakning og understreger igen det stærke fællesskab, der
er omkring MiL. Samtidig forpligter dette naturligvis,
og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at honorere denne
tillidserklæring.
Foreningens generalforsamling blev afholdt d. 12.
maj. Grundet situationen var vi både til stede fysisk og
virtuelt og livestreamede generalforsamlingen til alle,
der havde tilmeldt sig. Det forløb i god ro og orden
med gode drøftelser af både indhold, frivilligindsatser
og meget andet. Regnskabet for 2019 blev godkendt
uden yderligere bemærkninger, og vi kan nu uddele
1.000.000 kr. til børn, unge, kultur og idræt i Gribskov
Kommune. Desværre måtte vi også på generalforsamlingen konstatere, at til næste år bliver sagen en ganske
anden – for uden festival, intet overskud.
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Regeringens hjælpepakke (som vi i skrivende stund
stadig venter på den endelige version af) hjælper udelukkende til direkte omkostninger forbundet med det
planlagte arrangement i 2020 – og desværre ikke et
overskud. Det er ærgerligt, at vi i 2021 ikke kan støtte
de mange foreninger og klubber økonomisk, der dagligt
yder et kæmpe stykke arbejde i Gribskov Kommune.
Selvom året blev alt andet end forventet, glæder vi os
alligevel til at efter sommeren fortælle mere om vores
arbejde med strategien for 2021 – samt ikke mindst at
starte planlægningen af Musik i Lejet 2021 sammen
med alle vores fantastiske frivillige.
Til sidst er der vel bare at sige: Rigtig god sommer til
alle i Tisvildeleje.
De bedste sommerhilsner fra
Musik i Lejets Bestyrelse

Foto: Max Igland

98% BEHOLDT SIN FESTIVALBILLET TIL 2021
Da returfristen for købte billetter til Musik i Lejet 2020
udløb i maj måned, havde under 2% af festivalgæsterne
refunderet sin billet. Da de refunderede billetter blev
sat i salg via Musik i Lejets officielle ventelister, sad
flere tusinde klar ved computeren. På under en time
kunne vi melde udsolgt på alle partout- og dagsbilletter
til Musik i Lejet 2021, d. 22-24. juli.
Ligesom alle andre sommerfestivaler måtte vi aflyse
2020-udgaven, der lå d. 16.-18. juli. Helt tilbage i
december havde vi ellers meldt udsolgt bare få minutter efter, at billetterne blev sat i salg. Det samme skete
til det årlige lokalsalg, hvor 1.500 partoutbilletter blev
solgt i løbet af lørdagen på Pension Kildegaard. Her
gik 75% af billetterne til festivalgæster med tilknytning til lokalområdet. De fleste fra lokalsalget har ligeledes valgt at beholde sin billet helt frem til næste år.
Programmet for 2021 er endnu ikke offentliggjort,
men vi annoncerer løbende musiknavne og andre sommerlige oplevelser ved strandkanten.
FESTIVALBILLETTER TIL +65 ÅRIGE
ER STADIG I SALG
Som noget nyt tilbyder vi endagsbilletter til +65 årige
(torsdag, fredag eller lørdag), så du kan nyde en hel
dag med koncerter og hyggelige oplevelser på Musik i
Lejet 2021. Partout- og endagsbilletter til +65 årige er
fortsat i salg på Musik i Lejets hjemmeside.

EN MIDDAGSOPLEVELSE UD OVER
DET SÆDVANLIGE
På Musik i Lejet 2021 kan vi for første gang nogensinde åbne dørene for vores egen gourmetrestaurant
’Restaurant Udsigten’ med udsigt ud over Kattegat.
Den tidligere landsholdskok, Mads Søndergaard,
er chefkok. Han har sammensat en helt særlig 5-retters sommermiddag på danske sommerråvarer med en
vinmenu bestående af seks europæiske vinklassikere
fra Philipson Wine. Mads Søndergaard er udlært på den
to-stjernede Michelin restaurant, Restaurant AOC, og
har b.la. arbejdet på d’Angleterre og Restaurant Kadeau.
Køb Sommermiddagen via Musik i Lejets hjemmeside og inviter hele festival-familien med på Restaurant
Udsigten i 2021. Vi tilbyder 160 pladser pr. aften, og du
kan reservere bord i tidsrummet 17-20, torsdag 22. juli,
fredag 23. juli og/eller lørdag 24. juli.
NB: Du skal have billet til Musik i Lejet 2021 for at
deltage i Sommermiddagen.

Foto: Aske Jørgensen

BØRN & UNGE PÅ MUSIK I LEJET 2021
Unge, der i år havde købt en 12-15 års partoutbillet,
men når at fylde 16 år inden MiL21, har stadig mulighed for at deltage i den festival, som de ellers havde set
frem til. Vi har nemlig hævet alle ungdomsbilletter til
13-16 år til Musik i Lejet 2021.
Er man forældre til et barn på 11 år, som ellers skulle
gratis med til Musik i Lejet 2020 og derfor ikke har en
ungdomsbillet, har vi også nyt! I 2021 har vi hævet alderen for børne-gratister til UNDER 13 år, hvis barnet er
ledsaget af en forælder/værge med gyldigt festivalarmbånd. Der skal vises billedlegitimation ved udlevering
af armbånd til ungdomsbilletter og gratister under 13 år.
Annisse Wellness v/Sygeplejerske Pernille Kromann

�Fodpleje
�Massage
�Zoneterapi
Behandling i klinik,
på plejecenter
og i eget hjem.

Tlf: 20847672 – www.annissewellness.dk
Skovfogedvej 4, 3200 Helsinge
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NATURRUM
Naturrummet kan bruges af alle!
I Tisvildeleje ligger det kvadratiske sorte træhus for
enden af parkeringspladsen, imellem skov og strand og
med naturlegepladsen i baghaven.
Her er offentlig adgang til toiletter hele året, udendørsfaciliteter til tøjring af heste, afvaskning af
mountainbikes og brusebad. Der er locker-rum, hvor I
kan opbevare ejendele, medens I motionerer i skoven,
og der er WiFi – se opslag i gården, hvor I også finder
et stort kort over Tisvilde Hegn med sti-ruter.
I huset er to lokaler. Vi kalder dem hhv. ’Havrummet’ og ’Skov-’ eller ’Skolestuen’:
Havrummet er et fantastisk møderum med direkte
udsigt til vandet, ligesom der er mørklægningsgardiner, så I kan anvende jeres medbragte AV-udstyr. Der
er 20-22 siddepladser rundt om plankeborde og lidt
køkkenfacilitet ligesom der er mulighed for at overdække gårdrummet med markise og lukke to porte, så
der bliver mere læ for vinden. Havrummet kan lejes af
alle på timebasis eller per døgn.

Skolestuen er et naturformidlingsrum, som gratis kan
benyttes af børnehaver, skoler og andre børn- og ungeinstitutioner. Skolestuen indeholder diverse rekvisitter til
udforskning af skov og strand (ex. fiskenet, artbestemmelses-duge og -bøger, vandkikkerter, kompasser mm.).
Og på hjemmesiden, hvor man booker, finder man også
inspiration til undervisning og guides til materialet.
Naturrummet er skabt i samarbejde mellem Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn, Gribskov
Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland, med støtte
fra flere fonde og med formålet at skabe en ramme om
et unikt motions- og mødested for en bred gruppe af
brugere ved Tisvildeleje strand og Tisvilde Hegn.
På gensyn
Bestyrelsen for Naturrum Tisvildeleje FMBA
Se mere på: www.naturrumtisvildeleje.dk
Brug huset, pas på det og nyd det!
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Foto af klitter: RP

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN
ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052

Osteopati i Tisvilde
Osteopati
Fysioterapi
Akupunktur
Træning
Også weekends!
Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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INGRID DAMGAARD OLSENS ERINDRINGER kapitel 1
I sidste nummer af TisvildeNyt bragte vi nogle små
erindringsglimt fra livet i Tibirke Bakker, sådan som
det udspandt sig for Just Damgaard og dronning Margrethe omkring 1950. Just Damgaard fordi han og hans
familie havde en gård i Bakkerne, og dronning Margrethe fordi hun dengang var en 10 år gammel kommende
prinsesse, som var på ferieophold i Bakkerne hos en
skolekammerat. Vi bragte det, dels fordi vi syntes, det
var så trist med al den Corona-snak, og da så dronning
Margrethe netop fyldte 80 år i de dage, så var det en
god anledning til at rundsprede og glæde sig lidt over
nogle morsomme erindringsglimt fra en svunden tid.
Historierne stammer fra de erindringer, som Just
Damgaards mor, Ingrid Damgaard Olsen, skrev i 199697 i en alder af 83 år. Da disse åbenhjertige og bramfri
erindringer rummer mange interessante og morsomme
glimt fra livet i Tisvilde og omegn, som det levedes
for mange år siden, så vil TisvildeNyt, efter aftale med
Just Damgaard, bringe uddrag fra dem i dette og kommende numre. Vi bringer dem i kronologisk rækkefølge og begynder derfor med Ingrid Damgaard Olsens
barndomsår.
I to små, stråtækte husmandssteder på Holløse Gade
nr. 16 og 18, lige ved siden af Gadegården, dér var
daglig fattigdom en livsbetingelse. Ingrids far og mor,
Hans Kristian Jensen og Anna Jensine Martine Hansen, giftede sig kort efter århundredeskiftet.
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De boede i nr. 16, mens Ingrids farbror Peter boede i
nr. 18. Husene lå lige over for købmanden og Holløse
Mølle, der ikke var en mølle i gængs forstand, men en
almindelig bygning, hvor man kunne få malet sit korn
til mel. Hverken købmand eller mølle findes mere, men
overfor står derimod stadig de to stråtækte huse, nu
naturligvis i renoverede udgaver.
Anna og Hans Kristian Jensen fik deres første barn
af 12 i det nye århundredes første år. I 1914 blev Ingrid
født ind i den fattige husmandsfamilie som nummer
ti og tredjesidst af de mange børn. Hun og hendes
søskende sov i kommodeskuffer og andre tilgængelige steder, eftersom det lille stråtækte hus på Holløse
Gade 16 ikke rummede mulighed for børneværelser,
badeværelser og samtalekøkkener eller andre moderne
forbrugsgoder. Ingrids fødeår var året, hvor Første
Verdenskrig tog sin begyndelse. Industrialismen var i
sin spæde start, og samfund og økonomi havde svære
tider under krigen, så fattigdom var mildest talt ikke
et ukendt begreb i Danmark, - specielt ikke på landet. Godt nok havde den første, forsigtige turisme på
Nordkysten været i gang i nogle år, så de fattige fiskere
og bønder i Tisvilde, Holløse og Vejby havde set og
oplevet familier, der havde rigdom nok til at holde ferie
på landet, - ikke personligt, men på afstand.
Men nu skal vores historiefortæller, Ingrid, få lov til
at fortælle selv:

Ingrids far, Hans Kristian Jensen, født i Holløse 1878.
Billedet er taget kort før år 1900

Ingrid sammen med storebror Ejvind. Billede fra begyndelsen af 1920’erne

”Jeg blev født i Holløse i april 1914 som nummer ti i rækken af en flok
husmandsunger på 12 i alt. Det var just ikke en plads på livets såkaldte
solside, jeg startede min tilværelse i, kan man nok sige, uden at fornærme nogen. De allerførste ting jeg husker er min lillebror Edmond’s død,
det var under den spanske syge i året 1918, - jeg husker min far græd.
Det var et slemt år – mange af byens borgere døde. I to hjem mistede
børnene deres mødre, og de arme unger blev fordelt rundt om hos
slægtninge, eller hos hvem der ellers ville have dem.
Når jeg tænker tilbage på min barndom mindes jeg
ikke fattigdom, vi var vel nok fattige, men mor havde
en evne til at gøre dagen og især aftnerne fornøjelige,
hun havde en ganske dejlig sangstemme, og vi fik alle
de gamle folkeviser fra en ende af, når vi holdt mørkning, der skulle jo spares på lyset, så stegte vi æbler på
kakkelovnen, åh - det var en fryd!
Nu vil jeg fortælle om min første skoledag. Mor
fulgte mig til skolen, frøken Hvid hed lærerinden, hun
skulle jo finde ud af hvor vi kom fra og da hun hørte,
hvem jeg var, sagde hun lidt misfornøjet, ”Nåh - er der
flere af dem.
Jeg havde en søster og en bror der var ordblinde,
man anerkendte ikke det handicap dengang, så de arme
unger blev betegnede som dumme. Min bror var oversidder i min klasse. Mor havde terpet med ham, og jeg
havde stået ved siden af, med det resultat at jeg kunne
læse, min bror lærte det aldrig.”
(her afbryder vi Ingrid for et kort øjeblik, fordi vi
kan føje til, at Ingrids farbror Peter, der jo boede i
nabohuset, heller aldrig lærte at læse og skrive. Som
det siges i familien, ”Farbror Peter kom kun i skole, når
hesten skulle skoes”, forstået på den måde, at når der
ikke var nogen mulighed for, at Peter kunne udrette
håndens arbejde, så fik han lov at komme i skole!!)
”Nå, vi skulle jo i gang, jeg blev sat på den bageste
bænk for der sad de tunge, hun mente de fattige, men

Ingrids mor, Anna Jensine Martine Hansen
(senere gift Jensen), født 1879 i Maarum

sådan sagde man bare ikke, Vi skulle stave i Abc’en,
men det nægtede jeg så fik jeg en på ørerne, så blandede min bror sig, hun kan læse råbte han, hun læser
avisen for far hver aften, så slap jeg for at stave, og vi
blev meget gode venner, hun kunne bruge mig til at
stave med de såkaldte ”Tunge”.
Min far var en meget dygtig arbejder, han blev hentet, når de skulle pløje på gårdene, han skulle pløje den
første fure, Far havde det man dengang kaldte ”Falkeøje”. Vi blev meget tidligt trænet i gymnastik, mine
brødre gad ikke det pjat så det blev mig, der måtte
holde for, måske er det Fars fortjeneste, at jeg i dag, i
en alder af 82 er rask og sund.
Man sprang over lågen, der var ingen grund til at
lukke den op. Når jeg tænker tilbage synes jeg vel nok,
det var lidt mærkeligt med al den hoppen over alting,
men det var vel Fars måde at vise sig på.
Far var også Mesterskytte, han var en af dem der
startede 42. Kreds, de havde skydebane i Vejby til at
begynde med, senere blev den flyttet til Tibirke. Da
Far blev en ældre mand, blev han Markør, og det job
passede han til punkt og prikke, endda så meget at
han ikke kunde afse tid til at overvære Vagns og mit
bryllup i Tibirke kirke, det var en Søndag, så var hans
plads bag skydeskiverne nede under volden på Tibirke
bakke, han fik senere et sølvur for lang og tro tjeneste,
det var han meget stolt af.
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Ingrids forældres sølvbryllup, 24. maj 1925.
Foran i midten sidder sølvbrudeparret i haven til huset på Holløse Gade 16. I
skødet på sølvbruden sidder den yngste af Ingrids søskende, Marius på 2½ år.
Mange af de unge på billedet er andre af Ingrids søskende, og selv sidder hun
yderst til højre. I bageste række nr. 4 fra højre står Farbror Peter.

Vi voksede op i et arbejdsomt og kærligt hjem, hvor
dovenskab og uærlighed ikke tåles. Så vankede der
nogen på siden af hovedet, det var nu mest mor, der
stod for den side af opdragelsen, jeg kan aldrig mindes
at have fået smæk af Far, men et par rappe lussinger
af mor, hun var hurtig i vendingen, men lige så hurtig
god igen, når hun syntes min fantasi løb løbsk, kikkede
hun bare på mig, og sagde ”H. C. Andersen”. Så vidste
jeg de troede jeg digtede, så måtte jeg holde inde med
alle mine eventyr.
Min tid i skolen var dejlig, vi fik en ny lærerinde
i 1923, hun var københavner og var helt anderledes,
hun kendte ikke de, frynsegoder, der var almindelige
dengang, såsom flæskestege og suppehøns, det kom
bøndernes børn med, vi andre havde jo nok med at
stille egen sult.
Frk. Heindorff var den ny lærerindes navn, hun blev
vistnok afsat, hun ville ikke føje en af bønderne, der
sad i skolekommissionen, men det var efter jeg havde
forladt skolen, så jeg kender ikke den rigtige årsag.
Vi gik i skole hver anden dag fra kl. 8 morgen til kl.
3 eftermiddag. Vi havde ikke så mange fag, men vi
lærte at læse, skrive og regne, og geografi var lærerens
kæphest, vi skulle kunde alle byer i Tyskland, floder i
Rusland og hvad der ellers kunne laves remser af.
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Vejby Skole, billede fra 1912, året hvor skolen stod færdig. (Gribskov Arkiv)

Bibelhistorie havde vi hver dag om morgenen, med det
resultat at jeg den dag i dag kan alle profeterne både de
store og små, plus Jakobs sønner på fingrene, det har
jeg ikke haft så meget brug for, men de er der bare.
Læreren Holger Brøns (mon ikke der her tænkes
på Andreas Brøns?) var vistnok forud for sin tid, han
tog os med på ture ud i skovene, hvor han fortalte om
blomster og dyr, det var der ingen af de andre lærere i
de omkringliggende skoler, der gjorde.

Vi var også på museet i Frederiksværk engang, han tog
os også til stranden, så gik hans kone med pigerne til
den ene side, og han gik så med drengene til den anden
side, vi skulle jo nødig krænke blufærdigheden, ingen
af os ejede en badedragt.
Skoletiden var for mig en dejlig tid, jeg kan ikke genkende de trængsler, jeg hører andre fortælle om angående
skole og barndom.”

Førstelærer Brøns, Vejby Skole
(Gribskov Arkiv)

NORDSJÆLLANDS ANTIK
& MØBELSNEDKERI
Løgelandsvej 27, 3200 Helsinge
mobil 40308068 – info@nams.dk
Åben lørdag og søndag 12-17
efter aftale de
øvrige dage.

VI HAR MANGE SJOVE TING
•
•
•
•
•

Vi hjælper med polstring, bemaling, restaurering
Vi afsyrer og glasblæser møbler
Vi sælger Gustavianske kopi-møbler
Vi sælger/køber retro, keramik, møbler mm.
Vi forsikringsvurderer alt indenfor indbo

Kør ad Helsingørvejen imod Mårum – ca. 2 km.
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Hvis vognen er syg, utilpas eller
har fået et hul!
Så ring el. mail til Niels og få en tid

Tlf. 48 79 75 96
www.autocentralenhelsinge.dk
Autocentralen

Niels Pedersen ApS
• Vi reparerer alle bilmærker samt rust- og forsikringsskader,
skifter ruder samt dæk og gør bilen klar til syn
• Service og reparation af aircon
• Olieskift og skylning på automatgearkasser

Tofte Industri 18 • 3200 Helsinge • np@autocentralenhelsinge.dk

G

L

Brug for en
at stole på?

G R I B S K O V
L Å S E
- d in loka le lå s es med

Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...
Bæredygtighed er en
naturlig del af vores måde
at drive bank på.
Gennem dialog, engagement
og åbenhed tager vi et
ansvar for vores kunder
og omverden.
Fortæl os, hvordan
vi kan hjælpe dig.
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GLASPUSTERI
Arresø Glashytte
Nyvej 18
DK 3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 83 40
Galleri og værksted
Fredag-Søndag 10-17

Rundinsvej 4 / 3200 Helsinge / tlf. 4456 3200
helsinge@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/helsinge
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TISVILDELEJE

Kirkebladet
Tibirke Sogn
Juli-August 2020

Du skal ikke bekymre dig…!
I et splitsekund kan ens liv vendes helt og total på hovedet, ja, tage
den famøse drejning på 180 grader. Alt det trygge, hele den daglige trummerum, alt det vi egentlig bare går og tager for givet, ændrer sig. Det er noget, vi alle kan opleve på et eller andet tidspunkt i
vores liv, i vores familier. Men onsdag den 11. marts oplevede vi det
alle over hele Danmark. Den dag blev det bekendtgjort, at Danmark
lukkede ned for at forhindre smittespredning. Vi kom til at stå i en
situation, vi aldrig havde prøvet før.

Sang i Højskolehaven

For utrolig mange år siden havde min kære mand og jeg en ganske
særlig ven, den daværende domprovst i Lund Domkirke, nu afdøde
Anders Svenningsen. Han udtalte en aften, da vi sammen:

”Du skal ikke bekymre dig
om bekymringerne, førend bekymringerne
bekymrer dig!”
Den måtte han lige sige en gang til, især til mig, der havde fået tilnavnet Martha. For er der én, der kan bekymre sig, så er det mig.
Jeg tog sætningen til mig, og skrev den ned på den lille kridttavle,
jeg havde i køkkenet. Når så bekymringerne væltede ind over mig,
så faldt øjnene på tavlen med ordene: ”Du skal ikke bekymre dig om
bekymringerne, førend bekymringerne bekymrer dig!”
Det er lettere sagt end gjort. Men det sætter livet og livets bekymringer lidt i perspektiv. For hvad var det jeg egentlig gik og bekymrede mig om? Og blev disse bekymringer overhovedet til noget, da det
kom til stykket? Sjældent. Så her havde jeg gået og bekymret mig,
nogle gange alt for længe over noget, der ikke blev til noget. Jeg bekymrede mig om bekymringer, der ikke blev til bekymringer.
Coronakrisen med alt, hvad der følger i dens kølvand, gør os bekymrede. Ja, måske fylder den os med angst. Angst for vores kære og
skrøbelige. Angst for fremtiden. Hvad vil det hele ende med?
Vi bekymrer os, og her med rette. For nogle betyder det, at de har
mistet én de havde kær til virussen. For andre isolationen. Atter andre må ikke komme på besøg på hospitalet, plejehjemmet eller bostedet for at se til sine nærmeste. For nogle har det betydet arbejdsløshed, for andre konkurs, og mange kæmper en indædt kamp for at

SANG ER SUNDT OG
SANG GIVER FÆLLESSKAB!
Det har CORONAkrisen om noget vist os!
Flere og flere finder glæde i at synge fra
Højskolesangbogen – både alene og sammen!
Tibirke menighedsråd følger trop og
inviterer til FÆLLESSANG I HAVEN på

TISVILDE HØJSKOLE HVER TORSDAG KL. 20.00,
når vi igen må samles flere end 10 personer.
Vi samles i haven og synger 3-4 sange eller
hvad der er stemning for. Tag din højskolesangbog med - ellers har menighedsrådet til låns.
Hold øje med FACEBOOK og HJEMMESIDE om
starttidspunkt!

Sogneeftermiddage
i Sognegården

Syng med fra salmebog og
Højskolesangbog! Den 2.
torsdag i måneden kl. 14-16.

13. august - 11. september
9. oktober og 13. november
Der er kaffe, hygge
og ingen tilmelding!
Vel mødt til alle!

Fortsat fra forrige side

holde deres virksomhed, stor eller lille, i gang. Hvad med skoler
og studiers afsluttende eksamener? Mere kan nævnes. Enhver
ved bedst, hvad der berører lige netop os i denne krise.
Nedlukningen indebar også lukning af vore kirker. Det kan sikkert for mange synes som en biting, når der står liv på spil.
Men netop kirken med dens kirkerum, betyder noget i krisetider. Kirken med dens faste grundpiller, med dens faste grundvold! Kirken, med dens trygge rum, det trøstende fællesskab i
en tid, hvor man ellers kan føle sig ret så ensom og alene. Kirken med dens plads til bøn, til stilhed, til en samtale og snak med
præsten. Vi præster må ikke en gang gå på husbesøg til begravelsessamtaler eller sjælesorg. Alt skal foregå over telefonen. Eller hvis man er avanceret nok, over Skype eller Facetime. Det er
godt nok anderledes. Man kan sagtens se hinanden, se mimikken og gestikuleren. Men nærheden er væk.
”Du skal ikke bekymre dig om bekymringerne, førend bekymringerne bekymre dig!”
Nej, vi skal ikke bekymre os, men man kan godt bekymre sig.
Hvad har denne krise gjort ved os som mennesker?
For nogle har det været en mulighed for at få læst en masse bøger, og strikketøjet siges at have fået et megacomeback. Nogle har ryddet op, ordnet have eller malet hus. For andre har det
været en kærkommen mulighed for være ekstra tæt med sin familie og børn uden at skulle hænge i en klokkesnor, og bare
være til - være sammen. For andre har det været en udfordring
at skulle varetage både sit arbejde hjemmefra og samtidig hjælpe børn med skolearbejdet. For atter andre slider det på forholdet at være lukket inde – sammen. Og så er der dem, der har været totalt alene, ensomme og virkelig isoleret fra alt og alle.
Det kan ikke undgå, at krisen har påvirket os. Om ikke andet så
angsten for at blive smittet eller tage smitten med videre til en
elsket pårørende.

Sorggruppe
Efter sommerferien starter et nyt
sorggruppeforløb.

Vi mødes tirsdage
kl. 10 - 12 i Sognegården.
18/8 - 1/9 - 15/9 - 29/9
13/10 - 27/10 - 10/11 - 24/11
Flere oplysninger og tilmelding hos:
Sognepræst Jeanne von Benzon / 2491 7970 / jgvb@km.dk

Præsten på cykel
Når du ser Ulrik med
Christianiacyklen i
gadebilledet, så har
han også kaffe med og
masser af tid til snak!

Kom og hils på!

Mødeplan for menighedsrådet Tibirke kirke

Møderne begynder kl. 19.00 med offentlig spørgetid.
ons. d. 12. aug., tors. d. 17. sept., tirs. d. 13. okt., ons. d.
25. nov., tirs. d. 15. dec.
Alle møder i Gretely. Evt. lukkede punkter lægges sidst.

Den 18. maj åbnedes kirkerne endeligt langsomt op igen. Også
her skal vi fortsat passe på hinanden, og vi behøver ikke være
bange eller angste for at møde op i kirken igen. Vi skal ikke bekymre os. Vi åbner op med en uudsigelig glæde og forventning.
Jeg tror og håber, at mange har savnet kirken og gudstjenesterne. Fællesskabet med hinanden og fællesskabet om Guds ord.
”Du skal ikke bekymre dig om bekymringerne, førend bekymringerne bekymre dig!”
Det er så sandt, men endnu bedre er det at sige: ” …kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer”. (1. Pet 5;7).
Kære menighed. Vi glæder os til at byde hinanden velkommen
igen – I er savnet.
Jeanne von Benzon
Sognepræst

DÅBS
KLUDE
KLUBBEN

SKAL DU VÆRE
MED?

Vi mødes tirsdage hver anden måned kl. 10-11.30
i Sognegården: 22. sept. - 20. okt. - 17. nov.
Kontakt: Jeanne von Benzon, 2491 7970 / jgvb@km.dk
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KONTAKT & INFO

Sognepræst Kbf.
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Tlf.: 4870 6294
up@km.dk
Mandag fri
Sognepræst
Jeanne von Benzon
Træffes efter aftale
Tlf.: 24 91 79 70
jgvb@km.dk
Mandag fri
Kirkekontoret
v/ kordegn Gitte Nielsen
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Træffes tirsdag, onsdag
& fredag kl. 9-13
tlf.: 2440 8073

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
new@nst.dk
Næstformand
Thomas Skov,
Hegnsvej 22,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 9690
thskov@mail.dk
Kirkeværge
Lisbeth Nielsen,
Svanekæret 4,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 8423

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

Nyt altertæppe i kirken
Det gamle altertæppe i Tibirke kirke er slidt op. Vi kan ikke helt sige
hvor gammelt det gamle tæppe var, men vi mener, det er lavet en
gang i slutningen af 1930'erne, så det har gjort det godt. Det har dog
været repareret et par gange undervejs, men nu er det slut!
I 2019 begyndte vi at tale om, hvordan vi skulle komme i gang med at
få lavet et nyt og hvem vi skulle få til at lave det.
Valget faldt på Annette Holmgren Krebs, som i 1996 syede den smukke grønne messehagl til kirken. Efter et par forslag kom vi frem til det
smukke filtede tæppe, der nu ligger i kirken. Materialer, farvevalg og
symbolik vil jeg lade Annette selv skrive noget om til næste kirkeblad.
Tæppet er finansieret af penge fra en arv kirken har modtaget. Arven skal specifikt bruges til formål til gavn og glæde for kirke og kirkegård.
Der vil senere på året blive afholdt en indvielse af tæppet.
Lisbeth Nielsen,
Kirkeværge og mdl. af Tibirke menighedsråd

Orienteringsmøde

Torsdag d. 13. august kl. 19.00 på Tisvilde Højskole

NY
DATO

2020 er valgår for menighedsråd!
Hør om menighedsrådets arbejde - og bliv klædt på, hvis du selv er i
nteresseret i at stille op!
På mødet kan du høre om arbejdet i den forløbne periode, men også om det kommende menighedsråds opgaver.
Der er også mulighed for at komme med visioner, ønsker og ideer.
Der vil ligeledes være en gennemgang af økonomi herunder seneste regnskab og kommende budget.

Vi byder på
kaffe & kage

Derudover er der selvfølgelig orientering omkring valget og valgforsamlingen
d. 12. september, hvor det nye menighedsråd skal vælges.
Der søges også en afklaring af, om nogle af de fremmødte er interesserede i at opstille
som kandidater.
God mulighed for at stille spørgsmål og debattere.

Vel mødt til alle i sognet!

Konfirmandindskrivning 2021
Alle fra den kommende 8. årgang, der går på
Sankt Helene Skole, vil automatisk blive kontaktet af sognepræst Ulrik Pilemand vedr. indskrivning.
Indskrivningen kan foregå ved fremmøde med
konfirmanden og en eller begge forældre d.
30. august kl. 11.30 i Sognegården. Også velkomne til gudstjenesten i Vejby kirke kl. 10.30.
Alle andre, der gerne vil gå til konfirmationsforberedelse i Vejby eller Tibirke sogn, skal
kontakte Ulrik Pilemand på UP@km.dk eller
tlf.: 4870 6294

KIRKEN TIL TJENESTE
Info om Vielse, Fødsel, Dåb, Navngivning, Dødsfald, Navneændring
og Konfirmation - tjek kirkens
hjemmeside www.tibirkekirke.dk

STØT…
… Tibirke Sogns 2 fadderbørn,
Aklilu og Angel Selelo

STØT VORES SOS BØRN - MOBILEPAY 12 40 10
Også små bidrag tæller!

Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker
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16

Søndag

19.
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9.00

KIRKEBIL
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Præst

10.30
Dåbsgudstjeneste

Jeanne von Benzon

9.00
Fællesgudstjeneste

Jeanne von Benzon

10.30

Ulrik Pilemand

14.00
Gudstjeneste på
Trongården
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9.00
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Michael Porsager
9.00
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Michael Porsager
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10.00 Konfirmation
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Gretelyaftener 2020
T i b i r ke K i r ke v e j 2 / 3 2 2 0 T i s v i l d e l e j e

Jeanne von Benzon

De traditionsrige og velbesøgte Gretlyaftener, hvoraf de to første skulle falde i maj
måned, måtte jo i sagens natur desværre aflyses pga. CORONA. De to planlagte foredrag i august holder vi som følger.

Tilmelding efter først til mølle: Lisbeth Nielsen tlf.: 48 70 84 23 / 25 78 84 23. Kaffe og kages kan købes og koster 20 kr.

Rembrandt som bibelfortolker

Torsdag d. 20. august kl. 19.00

Kasper Bro Larsen, Universitetslektor i teologi,
Århus Universitet
Rembrandt er kendt som en af kunsthistoriens største illustratorer af det bibelske univers. Men han var mere end det.
Han ville også nyfortolke og formidle Bibelens fortællinger. I
dette billedforedrag skal vi vandre gennem Bibelens univers
med Rembrandt som guide: Hvordan vender og drejer Rembrandt de bibelske fortællinger? Hvad er det, der fascinerer
ham i det bibelske univers? Og hvordan gør han de bibelske
fortællinger nærværende for os?
Kasper Bro Larsen er lektor i teologi
på Aarhus Universitet med speciale
i Bibelen og dens historie. Han har
sammen med kolleger udgivet bogen
Rembrandt som bibelfortolker
(Forlaget Aros, Frederiksberg).

Brødrene Classen - Veje til
rigdom, magt og udødelighed
Tirsdag d. 25. sugust kl. 19.00

John Erichsen, Historiker, Tidl. chef for Københavns
Museum, samt Nationalmuseet.
Generalmajor Johan Frederik Classen (1725-92 ) blev cand.
theol. i 1744, blot 19 år gammel. Han slog sig på handel, især
våbenhandel. I 1756 modtog han, som gave fra Kong Frederik 5., en falleret kanonsmedie ved Arresø, som han i løbet
af få år fik opbygget til krudtværk og kanonstøberi. Heraf
opsod fabriksbyen Frederiksværk.
Han fik stigende politisk indflydelse og blev justitsråd,
generalkrigskommisær og deputeret i Landetatens generalkommisariat. Han købte bl.a. Arresødal og Grønnenæssegård
ved Frederiksværk/Hundested. Geheimeråd Peter Hersleb
Classen, den 13 år yngre bror, fik efter sin studentereksamen
hurtigt et tæt samarbejde med J. F. Classen.
I forlængelse af dette foredrag, planlægges en udflugt til Vinderød
og Arresødal. Mere info ved foredraget.

Derfor skal du vælge
danbolig Tisvildeleje.
37

solgte

Vi sælger flest boliger
i 3220 Tisvildeleje.
16

9

solgte

danbolig
Tisvildeleje

Anden lokal
mægler

9

solgte

solgte

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

Antal solgte boliger i 3220 Tisvildeleje i perioden 17-03-2019 til 17-03-2020
* Kilde: boligsiden.dk pr. 31.03.2020

Kundeanbefaling.
9,1 ud af 10*
37 besvarelser

Vi er lokale og erfarne,
og går gerne den ekstra mil
for dine behov.
• Vi bor alle i lokalområdet og kender
derfor Tisvildeleje bedre end de fleste
andre mæglere.
• Vi er tilgængelige og strækker os langt
for vores kunder.
• Vi er altid til at træffe på tlf. 48 70 10 45
og har åbent alle ugens dage.

* Kilde: boligsiden.dk pr. 31.03.2020

Find ud af, hvad din bolig er værd
med danbolig Tisvildeleje.
Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Tisvildeje på tlf. 48 70 10 45
og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk

danbolig Tisvildeleje
Tennisvej 2
3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 10 45

KILDEMARKED

KILDEMARKEDET MÅ VENTE TIL 2021
Det store traditionelle kunst og kunsthåndværkermarked ved Sandflugtsmonumentet i Tisvilde åbner først
8. august 2021
Vi havde glædet os til at byde velkommen til 2 dejlige dage med over 80 spændende og fristende boder.
Og ikke mindst alle kunsthåndværkerne, som i stedet
har sendt os mange positive hilsner, og som er parate
med endnu flere varer til næste år.

Mange af vores glade og dygtige frivillige har heldigvis givet tilsagn om hjælp til at få stablet det hele på
benene igen. Vi holder generalforsamling som altid i
november måned på Kildegården.
Bestyrelsen har nu god tid til planlægningen, og vi
har allerede nye ideer på bordet. Vi vil lave flere aktiviteter før børnene, og vi vil arrangere musik lørdag
aften med spændende kunstnere.
På gensyn til Kildemarkedet 2021

30

31

Støt vores dejlige biograf. Bliv medlem af Tisvilde Bio’s Venner.
Tisvilde Bio’s Venner bliver løbende orienteret om spændende
begivenheder i biografen og bliver ligeledes inviteret til særarrangementer kun for medlemmer.

Du kan indbetale ét års medlemskab på 300 kr. til Tisvilde Bio’s
Venner på konto: 1551-10670853 eller med MobilePay til 95463.

Se hele programmet på tisvilde.dk
Tisvilde Bio & Bistro, Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje, info@tisvildebio.dk, 4870 9900

Brad
Pitt set
i Tisvilde
Tisvilde Bio & Bistro, Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje, info@tisvildebio.dk, 4870 9900

storyland.dk

Siden 1938 har de lokale, sommergæsterne og
Hollywood-stjernerne besøgt Tisvilde Bio.
Nogle viser sig kun på det store lærred. Andre ser
vi hygge sig i de behagelige stole med kæresten
eller barnebarnet i hånden.
Uanset hvem du er, og hvor ofte du har lyst til at
komme, skal du være så hjertens velkommen.

Så sidder vi her igen med et TisvildeNyt, hvor der ikke er nogen som helst
kulturelle arrangementer at skrive om.
Og dog er der måske håb forude, for de
myndigheder, der på udmærket vis har
styret og styrer den danske afdeling for
god corona-adfærd, er så småt gået i
gang med at ”åbne op”, som det hedder
på ny-dansk. Vores lokale biograf har
for nylig meddelt, at der er håb forude,
og når dette læses, så er der sikkert atter forestillinger i vores lille, hyggelige
biograf, om end kun ”for halv kraft”, for
der skal ”holdes afstand” og ”hostes i
ærmet”, også i biografen.

GENÅBNINGSTID FOR BLUES I TISVILDE ........ MÅSKE?
Tisvildes Bluesmafia måtte aflyse april måneds udsolgte koncert med amerikanske James Harman og
returnere billetpengene, men har booket optrædende
til et par koncerter i efteråret. I skrivende stund er det
endnu uvist, om den planlagte koncert, lørdag den 12.
september, bliver til noget. For hvis vi ikke må fylde
biografen op, men kun køre med halvt fyldt sal, så kan
det ikke løbe rundt økonomisk, og da bluesmafiaens
pengekasse ikke er omfattet af nogen hjælpepakke, så
skal den selv holde pengekassen vandret og uden hul.
Koncerterne er baseret på at løbe rundt uden over- eller
underskud, så er der ikke råd til at holde koncert for en
halvt fyldt sal. Noget helt andet er, at det nu også ville
være kedeligt, da en god del af oplevelsen er den tætte
publikumsvarme med blues-entusiaster side ved side.
Men hvis det lader sig gøre, og publikum vover sig
ud til den tid, så lover Tisvilde Bluesmafia sit publikum en helbredende indsprøjtning med en så fyrig,
festlig og swingende musik, at de mange publikummer
næsten vil glemme, at de har måttet sidde hjemme og
høre plader eller afspille playlister i mange måneder.
Hvis og hvis … så kommer H.P.Lange med sin kvartet
Big Gumbo, og det kan vi love bliver en oplevelse, man
ikke bør nægte sig.

JT Træfældning
Gratis tilbud

4050 5240
WWW.jt-træfældning.dk
tilbud@jt-træfældning.dk

Fuldt forsikret

Træfældning
Fældning fra toppen
Ind trækning
Beskæring
Opskæring
Stormfald
Flisning

Medlem af Dansk Træplejeforening

Sidste år ved svenske Åmåls Bluesfest blev H.P. Langes band intet mindre end ”talk of the town”. De spillede flere gange under festivalen, og folk valfartede til og
dansede, hoppede, klappede og hujede i takt til de fire
musikeres musikalske udflugter på guitar, bas, trommer, violin, mandolin, mundharpe, dobro, jødeharpe,
klaver m.m. Det var en forrygende fest hver gang, de
slap musikken ud, og her i huset breder smilet sig, når
talen falder på den weekend sidste sommer i det midtsvenske. Det var en musikalsk oplevelse, der stadig får
fødderne til at vippe, og H.P. Lange er virkelig blevet
musikalsk genfødt med dannelsen af Big Gumbo. Der
er masser af blues, men egentlig er den lidt bredere
betegnelse roots-musik nok mere passende, for der er
elementer fra flere af den amerikanske smeltedigels
genrer, som – i sin tur – har stået fadder for en stor del
af den europæiske rytmiske musik.
Men lad os nøjes med at sige, at, dersom virussen
kan holde sig væk, så bliver man ikke snydt, hvis man
kommer til Tisvilde Bio lørdag den 12. september kl.
15, for der serveres en særdeles krydret og piv-musikalsk sydstatsret, gumbo, her i form af H.P.Langes Big
Gumbo, og retten serveres direkte fra gryden, varm og
boblende og synderligt velsmagende!!!

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

47 74 63 34

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje
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Feriepartner.dk

Hovedgaden 65 F - 3220 Tisvildeleje
(Gennem porten i Siriushouse)

Billedkunst Keramik Møbler
Hjemmeside: www.deterkunsten.dk
Facebook: Det er Kunsten
Instagram: deterkunsten
Mobil: 26166380
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7 SPØRGSMÅL TIL EN TISVILDER
Det har i dag været en helt speciel dag for TisvildeNyts
to udsendte, for efter 2½ måneds ”isolation” med bøgehækken som yderste grænse for al aktivitet – bortset
fra en ugentlig indkøbstur – så skulle de i dag pludselig ud og stille 7 spørgsmål til en Tisvilder. I forrige
nummer af bladet blev de 7 spørgsmål til en Tisvilder
sendt i en amputeret, virusramt udgave, eftersom hverken bladets udsendte eller nogen Tisvildere havde lyst
til at sidde tæt og svare på spørgsmål.
Men i dag har TisvildeNyts udsendte vovet at lave
en aftale ude i byen, og for første gang i lang tid skal
de ud på den anden side af hækken og på cykel ned til
Tibirkevej.
Turen går ad Hovedgaden og Tisvilde Bygade, ned ad
Poulstrupbakken og til Tibirke, med de gamle morænebakker på højre hånd, og efter Sandflugtsmonumentet
er der blot er en enkel række huse på hver side. Solen
står højt på majhimlen og skinner med lys og lune hen
over bakkekammen og ned på Tibirke landsby. I ly af
bakken ligger målet for TisvildeNyts udflugt, for dér,
i et hus, som er ét af byens ældste, oprindeligt opført
i anden halvdel af 1700-tallet, bor dette nummers Tisvilder, som har vovet at trodse frygten for virussen og
indvilliget i at stille op og snakke med TisvildeNyt.
Vi parkerer de to jernheste på den åbne plads foran
det stråtækte hus, hvor en Citroën Cactus står parkeret,
og straks åbnes en grønmalet havedør, og Christine
Thaarup kommer glad smilende til syne og hilser os
varmt velkommen. Vi undgår alle at hilse, som man
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gjorde for nogle måneder siden, går lidt rundt om
hinanden og parkerer os ved havebordet med god afstand til hinanden. Herfra kan vi beundre det smukke,
gamle hus, som i flere omgange siden anden halvdel af
1700-tallet er blevet restaureret og smukkeseret. Christine mærker vores interesse og inviterer os indenfor til
et kig. Hun bor her alene, og hovedhuset er nu blevet
et stort, smukt rum, som går til kip, - på nær i den ene
ende, hvor en stor hems udgør soveværelset. Man mærker, at husets ejer er arkitektuddannet og dermed har
evner og interesse for at se muligheder og få skønhed
til at opstå. Der er virkelig kælet for detaljerne, ikke
med luksus, men med kærlighed og sans for detaljen.
En mindre fløj er indrettet som et stort og lækkert
gæsterum med vaskerum og toilet i den ene ende. Vi
kan kun sprede beundrende blikke og kommentarer, da
vi atter går ud i solen på terrassen, der er belagt med
store planker, så det næsten kommer til at virke som et
skibsdæk. Christine fortæller, hvad hun ved om husets
mangeårige historie, og lægger ikke skjul på, at hun
har brugt tid og knofedt i lange baner på at gøre huset
til det, det fremstår som i dag. Blandt andet havde en
tidligere ejer malet det lerklinede hus med plasticmaling, - en ikke ualmindelig fejl af ejere til gamle huse.
Christine måtte med håndkraft (!)skrabe al malingen
af, fortæller hun, mens hun skænker kaffe og byder
på hindbærsnitter og borgmesterstang fra vores gode
Tisvilde-bager. Mellem to mundfulde får vi så stillet
vores første spørgsmål…………..

1. Hvor kom du fra,
inden Tisvilde fik glæde af dig?
”Jeg er født i København, men voksede op i Vordingborg, hvor min far fik job, og dér boede vi, indtil min
familie flyttede tilbage til København, men hele tiden
har min familie haft et specielt forhold til egnen heroppe, og det smittede jo af på mig, da jeg blev så stor,
at jeg selv kunne bevæge mig rundt”.
2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
”Både min morfar og min far var aktive i modstandskampen under krigen, og begge mærkede under den
sidste besættelsestid jorden brænde under sig, og begge
gemte sig ved Nordkysten, - ikke sammen, men hver for
sig. Min morfar og mormor boede i skjul ude i Tibirke
Bakker, mens min far gemte sig i et sommerhus vest for
Gilleleje, og derfra var med til arbejdet med at fragte
jøder til Sverige. Én af grundene til, at det lige blev her,
de gik i skjul, var jo at de kendte området fra tidligere.
Senere, da familien flyttede til København, lejede min
far et sommerhus heroppe. Da jeg blev voksen, var jeg
også tit heroppe i perioder. En gang i 80’erne var jeg
og mine forældre heroppe for at lufte os selv og vores
hunde, og jeg husker, at vi dengang talte om at købe et
sommerhus. Men det blev først til virkelighed i 1991,
hvor vi købte et gammelt, faldefærdigt sommerhus på
Toftevej, til venstre for enden af Godhavnsvej.
Huset var billigt, men der var altså også en del at lave
på det, før det kunne kaldes ”et godt sommerhus”, og
da jeg var nyuddannet arkitekt, så blev en del af arbejdet lagt på mine skuldre.
Min far døde i 1995, og så flyttede min mor herop,
hvorefter pladsen blev knap i det lille sommerhus, og
så købte jeg sommerhuset overfor og fik mit eget. Også
det var et billigt hus, der kaldte på at blive sat i stand, jeg har vist altid haft en forkærlighed for at købe huse,
der råbte ”hjælp mig”! Siden har jeg haft et sommerhus
på Holløselund Strandvej og senere ét på Torpen, indtil
jeg købte huset her på Tibirkevej i 2005. Og her har jeg
nu boet så længe, at det ser ud til, at jeg slår mig ned
her. Der er altså også skønt her, og jeg har pragtfulde
naboer til alle sider. Og så er jeg vist nok også ret træt
af at bruge hver weekend på at bygge gamle huse om”!

3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
”Jeg læste til arkitekt i København, og for at tjene
penge til arkitektstudierne arbejdede jeg som rekvisitør
og produktionsassistent på film og kom ad den vej til
Nordisk Film, som var ejet af Egmont. Efter jeg havde
taget min master i arkitektur, fik jeg tilbudt jobbet som
producer på A Film, der lavede tegnefilm. A Film var
også delvist ejet af Egmont, og da jeg havde arbejdet
dér et stykke tid, fik jeg tilbud om at komme til Kina,
som firmaet havde et udstrakt samarbejde med. Jeg
hoppede på, og i flere år rejste jeg til Kina fire gange
om året, indtil jeg i 2004 fik arbejde hos et engelsk
firma, der producerede computerspil. Nogle år senere
startede jeg et nyt kontor i Shanghai for firmaet, og
fulgte med, da firmaet blev solgt til Japan. Dér prøvede
jeg at være ene kvinde i en japansk, meget mandsdomineret forretningsledelse.
Jeg rejste hjem fra Østen i 2013, og i dag arbejder jeg
efterhånden mere selvstændigt inden for computerspilbranchen, dog stadig med mange rejser ud i verden, når
spændende opgaver viser sig, som f.eks. for Technicolor i Los Angeles, eller en opgave for et stort studie i
Bangalore i Indien. Opgaverne har været mangfoldige
og meget forskellige, og jeg har skiftet mellem at sidde
som leder af et projekt og som den, der udfører det, og
har fået masser af erfaring i mange retninger med computerfirmaer, studier og international forretningsudvikling. Et liv, hvor jeg har boet i en kuffert, og derfor er
det ikke blevet til familie med mand og børn”.
De senere år har Christine imidlertid valgt at arbejde
hjemmefra, - med en del rejser ud i verden, når det er
påkrævet. Men nærheden til hendes gamle mor, tilsat en
knivspids ”trang til mindre stress” og kærlighed til Danmark, har fået Christine til at prioritere sit arbejdsliv anderledes. Og at der arbejdes hjemmefra ses i det gamle
hus, hvor whiteboards og andet arbejdsrelateret udgør en
del af interiøret, og da vi spørger, hvorfor hendes firma
hedder ”Citron”, så får vi en flerleddet forklaring:
”Jeg elsker citrontærter og citroner, og mit navn,
Christine Thaarup, har initialerne CT, det er ikke langt
fra ”citron”, når du udtaler det. Og så lyder ”Citron”
godt, ligesom at kalde en bil for ”Cactus”, - det er
genialt.”

Haveaffald

afhentes med kranbil
for grundejerforeninger og private
Levering af grus, sten, muldjord og flis
samt afhentning af byggeaffald m.m.

Maglebjerggård
Torben Christensen

Maglebjergvej 12 • 3200 Helsinge • 20258652

37

4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med
i Tisvilde?
”Når jeg nu er mere hjemme og er så glad for at bo her
i Tisvilde, så synes jeg jo også, at man skal give noget
tilbage ved at tage aktivt del i de ting, der foregår i
byen. Jeg har været aktiv tre år på Musik i Lejet, men
synes det blev for stort og overvældende, så nu er jeg
i stedet med i ”Tisvildeleje går i fisk”. Det passer mig
bedre, er helt lokalt og til at overskue. Jeg blandede
mig i det hele taget i starten i for meget og måtte
sortere lidt i aktiviteterne for at kunne følge med, og
bortset fra mit bestyrelsesjob i LAG/FLAG, en lokal
aktionsgruppe, som yder hjælp med tilskudsmidler
og udvikling af strategier til landkommuner og små
øsamfund, der vurderes at have særlige landdistriktsudfordringer. Her kan en indsats via de lokale aktionsgrupper gøre en forskel, og det er vildt interessant og
spændende, og man bliver simpelthen så stolt i låget,
når man ser noget fungere, som man har været med til
at hjælpe i gang”.
Her nævner Christine Tisvilde-ting som Rabarbergårdens lokale fødevareproduktion, naturlegepladsen
og den nye mole, og senest har LAG været med til at
hjælpe Tothavens mikromejeri, osteri og gårdbutik,
Kødsnedkeren og Dronningmøllehuset. Christine
smiler bredt her, og man fornemmer, at hun finder det
svært tilfredsstillende at være med til den slags frivilligt arbejde.
”Men ellers er det helt lokalt, det jeg laver”, siger
Christine og fortæller om skolestuen i Naturrummet,
hvor hun er med til booke og arrangere det gratis udlån
af lokalerne til kommunens skoler og børneinstitutioner og til at udarbejde materialer til lånerne, som de
kan bruge, når de er der.
”Og i øvrigt er jeg blevet totalt naturmenneske af at
bo i Tisvilde”, siger hun og begynder en dedikeret snak
om EU’s Natura 2000-plan, som Danmark og Naturstyrelsen og diverse andre myndigheder ikke rigtig kan
få passet sammen med de aktiviteter, de giver tilladelse
til i disse år.
”Jeg er også med i Hegnets Venner, og her kæmpes
en foreløbig ret ulige kamp mod den enorme udnyttelse
af Tisvilde Hegn som aktivitetsområde for motions- og
idrætsudøvelse. Det samlede tryk på skoven er alt for
stort!! Der gives tilladelse til alt for meget, alt for ofte.
Tisvilde Hegn er faktisk det område i EU med flest truede dyrearter, - 192 for at være eksakt, men uanset det
faktum og den megen snak om alt, hvad der skal gøres,
så håndhæves retningslinjerne ikke her i Danmark,
som de f.eks. gør i Tyskland, - her larmes der og fældes
træer i dyrs og fugles ynglesæson, uden hensyntagen!!
Netop nu er EU’s nye plan, Natura 2020, kommet ud,
og jeg læser og læser for at forstå, og det ser ud til –
håber jeg – at der bliver gået hårdere til stålet denne
gang. Biodiversiteten har tråde til sundhed, smittefarlige sygdomme og pandemier, men desværre skal vi
”vækste” og ”hjulene skal holdes i gang”.
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Og det passer ikke sammen med at ”passe på vores
natur”, som vi ynder at sige. Vores natur, - NEJ!! Naturen er sin egen, ikke vores!”, kommer det bestemt og
myndigt fra Christine, så man ikke er et øjeblik i tvivl
om seriøsiteten og dedikationen.
”Vores egen kommune ”hjælper til” ved at fortsætte
med at give tilladelser til foodtrucks og destruktiv
sommerlarm. Det er sommer nu, og der skal være
larm, men larm og larm kan være to meget forskellige
ting. De lokale handlende og de lokale fastboende skal
også være her.”
Inden vi forlader Christines aktiviteter, når hun
lige at fortælle, at hun har været hjælper for en syrisk
familie i ”Gribskov hjælper flygtninge”. Familien er nu
i fuld gang selv, taler dansk og fungerer, så de behøver
ikke så meget hjælp mere, og nu er hun og familien
bare venner. Og så havde hun lige i går 14 forskellige
SKYPE-møder mellem 9 og 21. Gad vide om døgnet
har flere timer her på matriklen, end dér hvor vi bor??
5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
”Naturen, - og så samhørigheden i Tisvilde”, kommer
det hurtigt, og med tyk streg under, fra Christine.

Murerfirmaet

Damgaard Aps
Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Tlf.

Henrik 2323 1318
Bo 4044 5610

Og hun må også af med, at hun er én af de mange, der
”vender vandet” hver dag, og fortæller et minde fra
barndommens sommerferie på Femø i Smålandshavet
ud for Vordingborg, hvor de fastboende altid ”vendte
havnen”, når der kom færge ind, - men springer så
tilbage til at rose engagementet i Tisvilde, hvor næsten
alle går op i noget, og selv om det af og til kan antage
lidt hysteriske former, så anser Christine det grundlæggende som noget positivt, at man går ind i noget,
reagerer og protesterer.
”Det er et skønt landsbysamfund, og jeg elsker at gå
ned i byen og snakke”, siger Christine med et stort og
ægte glad grin, ”og når vi er færdige her, så er det tid
til fredagsøl på Den lille Café, en fast og herlig tradition, som er hele arbejdsugen værd”.

RP

6. Hvad, synes du, er det værste ved Tisvilde
”Jeg græmmes lidt, når jeg ser, at mange fra den nye
generation sommerhusejere, der kommer til, fordi de
søger den specielle Tisvilde-stemning, begynder med
at rive og rydde hus og grund. Så bygger de en rædsel
af et typesommerhus og går i Plantorama i stedet for en
planteskole, når haven skal bygges op igen efter udjævningen. Synd, fordi så forsvinder idyllen, Tisvildelejes
kendetegn, som netop var grunden til, at de kom herop.
Dernæst kan jeg ikke lade være med at nævne den
uenighed, vi er vidne til på de sociale medier. Uenighed er helt fint, det skal være der, men når det går over
i ondskabsfuldheder og hidsige tilrettevisninger, der
ender med at ”hvis man ikke kan lide det, så kan man
bare flytte”, så er det simpelthen for meget. Indimellem er der også nogle, der virkelig bliver hårdt ramt af
den slags. Vi bor i samme by og skal kunne mødes og
tale ordentligt sammen, - uden at det bliver personligt
og ødelægger noget for nogen! Man skal opføre sig
ordentligt, - så enkelt kan det vel siges!
Endelig må jeg til dette spørgsmål vende tilbage til
det med naturen, for det ligger mig altså i den grad på
sinde at protestere mod, at de ansvarlige myndigheder
ofte går forrest, når det gælder om at hærge og give
alskens tilladelser til brug af naturen, i og uden for
dyrenes ynglesæson. Trafikken og de mange events
larmer og fylder i skoven og forvandler naturen til en
legeplads. Men en legeplads kan rettes op, det kan Tisvilde Hegn ikke, hvis den først er hærget i bund”.
7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
”Jeg ville ønske, at vi vil være i stand til at efterlade
Tisvilde og naturen i mindst lige så fin stand til de
næste generationer. I harmoni!!
At vi tænker os om, og tænker på hinanden. Vi skal
alle vise hensyn, udvise respekt, udøve medmenneskelighed, smile og være venlige over for hinanden.
Lyder det voldsomt? - i virkeligheden er det jo små ting
i hverdagen”.
”Man skal jo ikke glemme, at vi er her for hinanden”,
- fyrer Christine af som en afskedssalut og sender os ét
af de smil, hun synes alle burde sende hinanden noget
mere. Hun er i hvert fald god til det selv, har vi konstateret i de forløbne eftermiddagstimer i solen på ”skibsdækket” på Tibirkevej.
Men nu kan det være nok, for det er tid for den
ugentlig fredagsøl nede i byen, og i morgen har hun et
andet ”ritual”, en lørdags-rundtur med sin mor, hvor de
lægger ud med en ”kæmpe morgenmad”, og så tager
de bilen rundt til Pibemølle-købmanden, Ørby gartneren og til sidst Kødsnedkeren, for når man køber gode
råvarer, så behøver man ikke så meget, og så koster det
det samme som i discountbutikkerne!! Og så sender
hun endnu et af sine mange smil af sted, som varer lige
til vi har sat os på cyklerne og vinker farvel til en travl
og engageret kvinde på Tibirkevej, - som vil lære os at
tage hensyn og smile lidt mere. Vi er helt enige!

Den lille Café – RP
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WIETH-KNUDSEN OBSERVATORIET GENÅBNER

Stjernehimlen netop nu af Michael Quaade

Siden 11. marts har der kun været afholdt ét eneste
planlagt, offentligt arrangement i observatoriet. Vi
viste Solen frem i haven ved observatoriet ved Forår
i Lejet Kristi Himmelfartsdag 21. maj, som beskrevet
i sidste nummer af Tisvilde Nyt. Planen var også at
foretage observationer om lørdagen, men de blev aflyst
på grund af vejret. Vi havde tilpasset solkikkerten til
coronasituationen ved, at der kun var én kikkert på
opstillingen i stedet for de sædvanlige to. På den måde
var der kun en enkelt person ved kikkerten ad gangen,
så vi begrænsede smittespredningen mest muligt. Vi
var lidt spændte på, hvordan det ville gå. Men gæsterne
kunne sagtens finde ud af at holde en passende afstand.
Der er nok ingen, der har været i risiko for at blive
smittet ved den lejlighed.

Når der kun er én kikkert, må vi undvære den blå kikkert, der viser Solens fotosfære – overfladen, hvor der
bl.a. kan forekomme solpletter. Vi går nok ikke glip af
så meget, da der stort set ikke har været en solplet at se
i månedsvis. Skulle der alligevel mod forventning vise
sig en solplet, kan vi hurtigt stille en lille separat kikkert op, så vi kan se den.
På baggrund af succes’en med haveobservationerne i
maj vil vi også genoptage åbent hus-arrangementerne
om aftenen. Vi kan stadig ikke have gæster oppe i det
trange kuppelrum. Her ville smitterisikoen være for
høj, da man står meget tæt sammen. Derfor har vi i
løbet af juni eksperimenteret med mulighederne for at
stille en kikkert op i haven, så vi kan se på nattehimlen
på samme måde, som vi kan se på Solen om dagen.

OBSERVATORIETS
FØDSELSDAG 4. JULI
Vi regner med at have premiere på de nye
coronatilpassede observationsmuligheder ved
observatoriets fødselsdag lørdag 4. juli. Den
dag kommer forhåbentlig, hvis vejret er samarbejdsvilligt, til at stå i observationernes tegn.
Programmet for dagen bliver:
11-15: Solobservationer
16-17: Observatoriets generalforsamling
23-24: Aftenobservationer

Solkikkerten som den så ud i april 2012, kort efter vi fik den.
Den ser ligesådan ud nu, med kun en enkelt kikkert på opstillingen.

CHOK/TRAUMETERAPEUT og JORDEMODER
Tilbyder hjælp ved problemer med
graviditet, fødsel, stress,
sorg, tab
Benthe Dandanell,
Psykoterapeut MPF
bd@benthedandanell.dk
benthedandanell.dk
+4526848732
Østerbro – Ballerup – Tisvildeleje
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Vi stiller planetstien op inde i skoven tæt ved
observatoriet, så man kan gå de 450 meter fra
Solen til Neptun i målestokken 1:10 milliarder.
Fødselsdagen er også et led i Gribskov Kommunes Blåt flag-arrangementer.

Ud over observatoriets fødselsdag planlægger vi at
holde åbent hus om aftenen på den anden og den sidste
lørdag hver måned. Det bliver 11. og 25. juli samt 8. og
29. august. I juli starter vi kl. 23, når det bliver mørkt.
I august bliver det tidligere mørkt, så vi kan starte allerede kl. 22. Se mere om arrangementerne på observatoriets facebookside, hvor vi også giver besked om
eventuelle aflysninger.

facebook.com/
wiethknudsenobservatoriet/

Saturn

optaget med Hubble rumteleskopet 20. juni 2019. Foto: NASA

SATURN, JUPITER OG ANDRE
HIMMELOBJEKTER
Her i sommerens løb kan vi bl.a. se planeterne Saturn
og Jupiter, der står lavt på sydhimlen. I starten af juli
kan de ses ved midnatstid, men i august er de fremme
allerede ved 22-tiden, når det bliver mørkt.
Vi kan også se mange af sommerhimlens spændende
objekter som kugleformede stjernehobe og planetariske
tåger. Disse typer objekter er beskrevet i TisvildeNyt
for september-oktober i henholdsvis 2018 og 2019.

Jupiter

optaget med Hubble rumteleskopet 27. juni 2019. Foto: NASA

yoga al fresco
Yoga on the beach in Tisvilde
in Corona safe distance
with Tina Fresco
June 27 - August 15
Monday - Saturday 9 - 10.15 am
Prices:
Drop-in
Dkr.
120,10 classes Dkr.
800,- (personal)
All summer Dkr. 1.400,-

www.yogaalfresco.dk

Yoga with
Tina Fresco
2020

yoga al fresco tisvilde Payment to MobilePay: 37340
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ENEBÆRDALEN
Tekst og fotos af Søren Thilst Grande

Da jeg var ung og uvidende, red jeg meget fra Lundes
Rideskole i Frederiksværk. Det var andre tider dengang i 60’erne. En ridetime kostede 5 kroner. I Holte
Rideklub til sammenligning kostede det 35 kr. Siden
overtog familien Lunde Kristensen Bakkefryd Ridecenter i Vinderød, fordi kommunen op- og bortkøbte
Køgegård med omliggende marker. Det er i dag alt
det, der ligger bag Vinderød ”lilleskole” nede i hullet
på Helsingevej. Nu er det hele bebygget med huse på
en stor skråning med udsigt til Arresø. Kommer man
op på den anden side af dette store, skrånende areal,
har man udsigt til Dybendal og Vinderød Skov. Det
er en udflugt værd, fx. på cykel. Da jeg blev lidt ældre
voksede jeg fra Vinderød Skov – den blev for lille, og
jeg blev større. Så skulle der rides i Tisvilde Hegn. Det
var sådan min kærlighed til skoven startede.
Enebærdalen
Når jeg skriver ”uvidende”, så er det fordi vi kaldte
området for Paradisdalen – vi vidste ikke bedre. Dengang var det ganske vist det største bøgetræsområde
(og er det vel stadig?) med nogle mindre gevækster
iblandet, sandsynligvis enebuske, men det tænkte vi
ikke nærmere over. Betagende smukt er der stadig med
Bangshøj tronende øverst og omgivet af undersåtter,
dvs. mindre unavngivne høje fra bronzealderen spredt
ud med let hånd.
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Fr.C.A. Bang
Når man har to kongelige navne som mellemnavn, ser
man helst at det står først på den sten, der troner på højen til minde om en markant skikkelse inden for skovpleje, Andreas Frederik Christian B. Han var uddannet
forstkandidat i 1842, siden landmåler og plantør. Som
søn af skovrider Jens Bang, Vium sogn, Nordjylland,
hjalp han denne og deltog i/ledede desuden oberst Riegels kultiveringsforsøg på Hald og Viborg heder. Senere plantør på Randbøl Hede. Udnævnt til skovrider
1862 samme sted. I årene herefter tilsynsførende ved
de private skove i Vejle og Ribe amter. I 1867 kongelig
udnævnt og tituleret som forstråd, og i forbindelse med
sammenlægningen af Tisvilde- og Frederiksværk skovdistrikter blev han den anden i rækken af skovriddere,
da han i 1876 overtog stillingen med bopæl på Arresødal efter forgængeren jagtjunker Adam C.T. Jensen.
Mindestenen blev først opsat og indviet i 1921 på hundredåret for Bangs fødsel. Og da han døde i 1902, er han
næppe stedt til hvile på den 43 meter høje top.

Dengang havde man udsigt til havet oppe fra højen, og
Bang havde sin egen stol, hvor man ofte så ham nyde
synet af hans vellykkede beplantnings-bestræbelser
i Enebærdalen. Siden blev der opsat en udsigtsbænk
i naturtræ på stedet. I 1999 og nogle år frem var den
blevet erstattet af et picnic ”bord & bænk” sæt. Udsigten er væk nu pga. overbeplantning, men skønt er der
alligevel.

Engang kunne man fra en højere liggende lille pukkel (måske en gravhøj?) se helt over til Galgebakken
(den hvælvede træhat på Frederikshøj), men nu har
de omgivende træers højde sat en stopper for det. For
nogle år siden ryddede man godt op i Enebærdalens
underskov. Enebærbuskene havde forvokset sig, var
ved at vælte og falde sammen. Det var godt. Bliver
det hele til såkaldt urørt skov, drukner skoven sig selv.
Den forstopper sig så at sige, og vi kan ikke længere
nyde de lysåbne arealer og få øje på skovens markante
steder. De store høje og istidsskabte bakkeskråninger
skal barberes engang imellem, så det hele ikke ender i
vindvæltede eller fældede træer.
Et godt eksempel er Hjortebjerg-bakkerne langs
Hjortebjergvej ved det gule skovfoged hus. Jeg kunne
ikke få øje på, hvor Hjortebjerg lå, fordi området var
totalt overplantet fortrinsvis med grantræer (måske
invasive rødgraner?), men da man fjernede dem, kunne
man lige pludselig se bakkerne som en naturlig fortsættelse af Tibirke Bakker, og istidens morænedannelser åbenbarede sig. Lad os få noget mere af den slags.
Det er også synd, at slugterne/kløfterne (nogen kalder
dem også noget ukorrekt for Djævlebakkerne) – at disse gletsjerdannede udskylninger (på tværs af kystvagttrapperne) i retning mod havet, forsvinder i væltede
træer. Det er jo historiens vingesus der nivelleres.

Der har også været fri adgang til privat strand med
ret til fisk-, musling- og måske østersfangst samt ikke
mindst søgning efter amber-ravet, den tids guld. For
Jydelinien fører forbi Enebærdalen og fortsætter i lige
linje til Jydestrand, hvor de største og mest private
klitter befinder sig. Det er kun for de rige at slå sig ned
her (man får sin egen strand stort set for sig selv) fordi
det ligger lige midt imellem Tisvildeleje og Liseleje
Strand, så der kommer ganske få. I gamle dage, i 5060’erne, florerede nudisternes bare numser, men det er
i disse bornerte tider blevet umoderne.
Hvordan man finder hen til Bangshøj
Den nemmeste og vel nok korteste er fra Asserbo
Ruin. Cyklende fra Tisvildeleje Strandparkering. Det
bli’r en alt for lang gåtur, så bilen til Slotsruinen. Gå
forbi Slotsporthus (den hvide skovfoged bolig). Lige
efter deler vejen sig (udfor Slotsbakken, hvor der måske engang har stået en mølle?). Vælg den højreførende
”Lejevejen” – hvor mon den fører hen? Til Lejet naturligvis. Udfor den store trekant, hvor Jydelinien og Lars
Anders’ Linie skærer Lejevejen, skal vi orientere os
ved at kigge på vejsten. Der står så ”Bangshøj” – voila,
vi er på rette vej. Vil man til stranden, går man op over
Bangshøj, fortsætter lige ud ad grusvejen, Jydelinien,
som ender ved Jydestrand.

De riges paradis
En hel del unavngivne gravhøje ligger rundt om Enebærdalen. Der har været et rigt samfund her tilbage i
bronzealderen med havudsigt i første parket. I bunden
af dalen i retning mod havet ligger en stor en af slagsen. Jo større høj desto større rigdom og indflydelse
(magt). Mod højre (øst?) ligger to pænt store høje, og
bevæger man sig videre ad stien forbi disse høje, kommer man til de i tidligere numre omtalte gravhøjkomplekser: Skovens mest omfattende bronzealder-dødsboliger, Hvide Høje og Harehøje. 7 i alt. Og faktisk ligger
der 2 mere og gemmer sig inde i underskoven på vej
derhen. Tag en lille afstikker på vejen tilbage til vores
udgangspunkt på dagens vandre- eller cykeltur.

Vil man fra Bangshøj til Hvide Høje med bautastenen
og/eller til Harehøj med havudsigt til Hesselø, skal
man følge stien til højre neden for Bangshøj (foden af
Enebærdalen). Denne udflugt har masser af seværdigheder. Der er længere til stranden, end der er til Harehøj. Valget er dit. God tur! Og så har jeg hørt, at der
nærmest er opstået en folkevandring på Lars Anders’
Linie som jeg skrev om sidst. Det er da glædeligt, at
stranden kan få lidt fred for de ensidige vandrere. Der
er jo masser af plads i skoven...
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LEIF NIELSEN A/S

Grøndyssevej 11 • 3210 Vejby

Alt i El
Installation • Reparation
Alarmanlæg • Solceller
Tlf. 48 70 61 90 • info@lnas.dk

www.lnas.dk

KULTURNAT 10. OKT. 2020
Tisvilde gemmer på alverdens kulturskatter- nogle
åbenbare og andre skjulte.
Gennem tiderne har vores område været beboet af
billedkunstnere, musikere, forfattere og andre kulturpersonligheder, som har sat deres små afmærkninger
hist og pist. Sådan er det stadig.
Derfor har en gruppe borgere besluttet at etablere
en årlig Kulturnat hvor vi åbner for nogle af de spændende skjulte kulturskatte.
Ideen er at skabe en eftermiddag/aften for store og
små, hvor man kan bevæge sig rundt i vores område og
besøge alt fra idrætsforeningen, huse, institutioner og
mange andre seværdigheder som gemmer på en historie- en kunstner eller en anden særlig oplevelse.
Vi fokuserer på:
Idrætsliv
Billedkunst
Kunsthåndværk
Børneaktiviteter- teater,
kreativitet og børneparkering
Musik, film, teater og dans
Det levede liv i Tisvilde
Skov og natur
Videnskab
Litteratur
Den første gang, vi afholder Kulturnat, bliver den 10.
oktober 2020. Vi glæder os til at se jer til en oplevelsesrig og hyggelig eftermiddag/aften!
Kreative kulturhilsner fra Bestyrelsen, Jan E. Jørgensen,
Poul Borring, Ole Damsbo, Svend Frandsen,
Rikke Hagen og Laura Faurschou
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Solvej 2 • Tisvildeleje • Tlf. 48702141

Denne eksklusive Rom er skabt som en hyldest
til én af de mest markante og entreprenante
Danskere, Apoteker og Etatsråd A.H. Riise,
som var bosat og virkede på de tidligere Dansk
Vestindiske Øer i perioden 1838 til 1878.

Besøg os i butikken, hvor du
både kan smage og købe den
verdens kendte rom.

RØRMOSEVEJ 103 • 3200 HELSINGE

ROYAL

DANISH NAVY
RUM

MAN - TORS: 10:00 - 17:30 • FRE: 10:00 - 18:00 • LØR-SØN: 10:00 - 15:00
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DET NOSTALGISKE HJØRNE
Nå, coronaen er desværre ikke helt overstået endnu.
Det håbede vi jo ellers på, da sidste nummer af bladet
kom i trykken. Det HAR gudskelov lysnet gevaldigt:
Flere må være samlet, der er gang i skolerne og ungdomsuddannelserne osv. MEN vi skal stadig passe på
hinanden og ikke “skeje” for meget ud! De er forhåbentlig også tæt på at finde en vaccine, der er ok, det
ville være skønt!
På trods af aflysningerne med diverse festivaler kommer der jo masser af mennesker ud i sommerlandet, og
det er jo også positivt.
Men nu tilbage til sidste kapitel af Musses dejlige
beretning om sine glade minder fra Tisvilde Bygade 16
i Tisvilde. Der havde indsneget sig en lille fejl i selve
stykket i sidste nummer, idet adressen var kommet til
at hedde Tibirkevej 16. Jeg beklager, og håber jeg er
tilgivet. Navnet Musse er et kælenavn, idet hun bærer
det smukke navn Ellen Marie Olsen, men jeg fortsætter
med kælenavnet, så Musse fortæller:
”Vi var også ude ved Godhavn Strand, hvor Fogedgårdens båd lå. Om aftenen i måneskin sejlede mændene
ud og fulgte kysten tæt, satte et vod ud, og så gik vi
andre parallelt på stranden og havde fat i voddet fra
land. Men man skulle være på vagt og stoppe op, hvis
det satte sig fast i sten og lignende. Det var SÅ stemningsfuldt!
Jeg har også været med til, om sommeren, at fiske
med stang i Tisvilde Mose, der jo lå lige bag vores
hus. Den gamle bager Larsen fra Tisvilde var med, og
han havde gerne en pose wienerbrød med, som sønnen Johannes og jeg fik vores andel af! Vi fiskede med
levende agn – karusser – og fangede gedder. Som jeg
husker det, var der også nogle unge bønder, der tog del
i fornøjelsen.
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Fotos fra Tisvilde Bygade 16 – taget af Anita Olsen

Vi badede også om dagen ved Godhavn Strand. Jeg
husker, at flere af datidens kunstnere også kom derned:
William Scharff, Hugo Liisberg, Hägen Müller m.fl.
Det var en oplevelse at møde disse mennesker, som på
det tidspunkt var ret fattige, men de kunne erhverve ret
billige grunde i Tibirke Bakker.
Der kom også dengang Tivoli og Cirkus til byen. De
slog teltene op på det stykke jord til venstre for Tisvilde Bio. Det var ret primitivt med hårde bænkerader,
men vi syntes, det var herligt.
De havde hunde og heste med i manegen, men en aften blev det tordenvejr, og hestene løb løbsk, så karlene
måtte hjælpe med at fange dem ind igen.
Drengene fra byen hjalp i øvrigt til med at sætte telt
op osv., så de reddede nogle fribilletter. Pigerne blev
slet ikke spurgt!
På Fogedgården har det i min barndom/ungdom været Niels og Soffy der har ejet gården, og som skrevet
er det lutter lyse minder, jeg har fra min gang på dette
skønne sted. Men jeg husker også alle de andre gæve
helårsbeboere i “landsbyen Tisvilde”! Min far blev
bl.a. rigtig gode venner med Valdemar Poulsen, som
havde huset midt på Poulstrup-bakken.

Han havde en forretning med at reparere sko, og
desuden havde de et stort stykke jord, hvor de dyrkede
en masse grønsager, som de solgte. De gjorde som de
fleste, især på Tisvildeleje, de lejede hovedhuset ud til
“køvenhavnere” og flyttede så selv ud i udhuset, der
var indrettet til sommerbolig for dem. Vi følte os selv
som “tisvildere”, fordi vi jo var i vores lille hus på
Tisvilde Bygade 16 med små mellemrum hele året, så
vi spurgte: ”Hvornår får I køvenhavnere”?
Jeg husker også manufakturforretningen Magasin
overfor Tisvildelejebageren, hvor min mor købte kjolestoffer, som Line Svendsen – vores familie i Tibirke
– omdannede til fine kjoler. Og nu vi er ved manufaktur, så husker jeg også bestyreren i forretningen, som
senere blev en filial af Sparekassen i Helsinge.
Hun blev senere gift med hr. Larsen, der var enkemand
og ejede villa Gylfe på Tisvildeleje (jamen nu er villa
Gylfe jo blevet til Tisvilde Kro med Thorvald Stigsens
gode intensioner, så historien går videre – herligt!).
Vi tog med “det gennemgående” søndagsaftentog,
og jeg husker den fantastiske stemning på perronen: Et
mylder af rejsende hvor pårørende tog afsked, og hvor
det store lokomotiv sendte røgskyer op, når det var tid
til afgang. På den tid af året havde stationsforstanderen
hvid uniform på med blankskygget kasket på hovedet.
Det var virkelig en person, man havde respekt for, når
han kom ud med “spejlægget” og fløjtede afsted.
Fogedgården havde også grunden overfor Tisvilde
Bio (tror de senere solgte den fra, da de manglede lidt
kapital). Det var der, de unge mænd spillede fodbold,
som jeg nævnte i sidste nummer. Men jeg husker også
tydeligt Peter Thuneby og hans kone, der i mange år
bestyrede biografen.
Jeg husker også den gamle iskiosk, der jo var bygget
sammen med den røde bygning (nu Mokka Mokka,
Hovedgaden 68). Begge dele var i familien Frydensbergs eje. En Sct. Hans aften, hvor der var arrangeret
fakkeltog fra Stationen og ned for at tænde det anlagte
bål på den store P-plads, blev det et forfærdeligt tordenvejr, og folk stimlede sammen under halvtaget ved
kiosken. Så det var den Sct. Hans!
I øvrigt kiggede vi børn med store øjne på de fine
damer, der kom spadserende oppe fra Tisvilde Badehotel i deres lange kjoler og store hatte.
Men alle de andre hoteller og pensionater står også
tydeligt i min erindring, og nogle af dem fungerer
jo fint endnu. Jeg har for nogle år siden været på et
højskoleophold på Tisvilde Højskole. Det var en rigtig
dejlig oplevelse. Det kan kun blive godt med den musikglade forstander og de meget positive mennesker,
der virker på stedet.
Vi badede som sagt ved Godhavn Strand, men det
skete, at vi tog turen ned til molen i Tisvildeleje, hvor
der jo dengang var svømmeundervisning i bugten, hvor
molen giver læ for havet. Skulle det være rigtig “vildt”
kørte vi ud til Stængehuset og Troldeskoven – det var
noget af en udflugt.

Åh, vi købte jo også fisk i Westa – fiskeforretningen
med August og Oluf Gudmandsen som indehavere.
Tunger til 2 kr. pundet. Langt senere kom Olufs datter
Rigmor med i forretningen.
Når f.eks. min mors kusiner kom på besøg, skulle
de have fløde i deres morgenkaffe. Så cyklede jeg til
Ørekilde mejeri og købte der – men mælkemanden, der
kørte rundt til kunderne, stod ofte ved vores dør, når
jeg var hjemme igen! Han havde en lille junge på vognen, hvoraf han tappede fløden i et blikkrus. Æg købte
vi hos vores nabo Kristine, der ejede husmandsstedet
Vejbyvej 2 sammen med sin mand, der var slagter.
Under krigen husker jeg, at vi stod i kø ved bager
Larsens butik for at erhverve os et rugbrød! I øvrigt lod
Johannes bygge murstensvillaen på højre hånd op ad
Godhavnsvej, hvor hans kone Lisbeth åbnede manufakturforretning.
Og, vi igen er kommet tilbage til “landsbyen Tisvilde” i min fortælling, så ved jeg, at min farfar, Marius
Svendsen, selvom han døde ret tidligt, var med i de
navnkundige Kildemarkeder. Han blev også valgt ind i
sognerådet.
Min far døde i 1944 efter nogle år med hjerteproblemer. Min mor først i 1963, hvorefter min mand og jeg
overtog det lille hus på Tisvilde Bygade 16. Vi moderniserede nænsomt med nye gulve o. lign, og hvor vi
dog elskede at komme og følge med i livets gang der.
Min mand gik på pension i 1985, men vi nåede at have
huset i 17 år mere, inden vi solgte det i 2002.”
Det er godt nok 7 år siden, at Musse gav mig sin beretning, men nu hvor hun er blevet 100 år, er hun stadig
nøjagtig ligeså skarp og har en fantastisk hukommelse!
Det er en meget stor fornøjelse at være sammen med
hende og høre hende fortælle, for der dukker stadigvæk
noget op, som hun ved noget om.
Så jeg vil sige tusind tak til dig Musse – vi er blevet
en god del klogere på, ”hvordan var det nu det var”!
Kære læsere, hav en god sommer.
Mange hilsener Musse og Anita
med fælles efternavn Olsen
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Nyt hjem?
4 forretninger for 1 salær • 1 salgsteam med 8 mæglere • 1 opgave: salg af dit hjem
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v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Ndr. Strandvej 355
3100 Hornbæk
hornbaek@home.dk
Tlf. 49 70 13 12

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Smidstrup Strandvej 69
3250 Gilleleje
gilleleje@home.dk
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helsinge@home.dk
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v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Hovedgaden 57
3220 Tisvildeleje
tisvildeleje@home.dk
TLF. 88 20 94 20
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