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INFORMATION

Sommersæsonen er godt i gang
Så er vi godt inde i årets første officielle sommermåned:
Juni. Den har indtil videre budt på en god blanding
af dejlige varme dage men også en passende mængde
regn – dejligt for os haveejere.
Nu er haverne grønne og hækkene tætte – og vi kan
være private i vores haver, samtidig med at vi kan høre,
hvordan sommerhusene bliver befolket igen. Så skønt.
Dejligt med åbne vinduer og døre, hvor varmen og
solen bliver båret ind i huset og bare gør alting så meget hyggeligere efter en lang vinter.
Den første weekend i juni bød på det store Pinseloppemarked på Idrætspladsen. Noget mange sikkert har
glædet sig til efter et par år med corona. Desværre
skulle vi en tur til Næstved, så vi nåede ikke forbi,
men jeg har talt med formanden – eller skulle jeg sige
forkvinden, eller forpersonen i disse tider, Hanne, der
kunne berette, at der havde været cirka 800 besøgende
på dagen, og det lyder da som et godt fremmøde.
En lille bøn fra selvsamme Hanne: Idrættens venner
kunne godt bruge lidt flere hænder. Loppemarkedet
er et kæmpe arbejde og ærlig talt, mange af dem der
i årevis har arbejdet for at bevare det og på den måde
skaffet midler til idrætten i Tisvilde, er ved at være
lidt oppe i årene, så alle jer lidt yngre mennesker med
børn, der får glæde af det overskud, foreningen skaffer,
netop på grund af alle de frivillige – overvej om det
ikke er godt givet ud at lægge nogle timer der. Det er jo
det, vi er bedst til i Tisvilde: Frivillighed… og så er det
faktisk også hyggeligt.
Weekenden efter bød på Tisvilde går i Fisk – endnu
en ting, der har været lukket ned på grund af corona.
Et af mine yndlings arrangementer. Jeg elsker stemningen, duften af røget sild, musik, glade mennesker.
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Det er bare så Tisvildeagtigt og så dejligt at være en
del af. I år var det helt særligt, for vores yngste datter
havde meldt sig til at stå i vaffelbod med mig. Som hun
sagde: Denne her by har gjort så meget godt for mig –
nu er det tid til at betale tilbage!
Så vi spadserede ned gennem byen for at indtage
vores plads i vaffelboden. Hold da op, det var blevet
sommer: Toget fyldt med tilrejsende mennesker i alle
aldre, der skulle besøge Fisken og loppemarkedet på
Birkepladsen.
V havde to fantastiske timer med glade tålmodige
kunder og kunne afslutte vores tjans med en fadøl i
solen sammen med vores andre to børn og svigerbørn,
der også var kommet for at deltage. Så skønt at sidde
der og kigge ud over havet, sige goddag til gamle venner og bare nyde at være til og være en del af et fællesskab. Det var så fint arrangeret – tak for det!
Om en uge rejser vi til Italien for at fejre min fødselsdag – glæder mig så meget til at være sammen med
familien en hel uge med oplevelser, masser af pasta,
hygge, grin og nærvær. Sikke en start på sommeren det
har været. Forude venter masser af skønne oplevelser i
Tisvilde for os alle, håber jeg.
Hav en skøn sommer, Kh Karina

Forsidebillede:
Tisvildes bagland rummer en helt unik blanding af natur og kultur
med rester af bopladser og vejanlæg fra slutningen af stenalderen over
kampestenskirken fra den tidlige kristendom, som med nød og næppe
undslap sandflugtens hærgen og til nutidens kvæg i løsdrift, alt samlet i
naturperlen Ellemosen. Foto: Susanne Borup.

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 deadline
Artikler til næste nummer
sendes til redaktøren på
tisvildenyt@gmail.com
senest 10. august.
Næste nummer
Omdeles senest 11. sept.
til fastboende i
3220 Tisvildeleje og enkelte
distrikter i 3210 og 3300.
Uden for disse områder
leveres bladet til Post Nord
i uge 35 til videre befordring.
Bladet kan desuden købes
hos købmand Thomas.
Svanemærket tryksag
Lasertryk – 5041 0826

Hvor i 3220 er dette foto-udsnit fra? TisvildeNyts
læsere har hele juli måned til at finde ud af, hvorfra
billedet kommer, for vi skal først have svaret inden den
5. august kl. 24. Send det til adressen best@os.dk og
husk at tilføje jeres navn og adresse.
Blandt de indsendte rigtige svar vil vi, som sædvanligt, trække lod om en ”flaske god rødvin fra vores
lokale købmand”.
Vinderen får besked, og navnet vil blive bragt i TisvildeNyts september-nummer.
LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler

Lokalgeografisk Gætteleg
Fotos: Susanne Borup

I TisvildeNyts maj/juni-nummer havde bladets fotograf
været på besøg i dyreverdenen og ladet kameraet fange
en løve – dog kun én af sten. Omgivelserne var fjernet, så spørgsmålet var, hvor den lille skulptur af dette
prægtige dyr kan ses her i byen.
En del læsere vidste det og havde sendt os deres svar,
og da vi trak lod blandt de tilsendte mails med den rigtige løsning, så blev vinderen af dette nummers ”gode
flaske rødvin fra vores gode, lokale købmand”:

Ingelis Faarup fra Hulvej

tillykke!

Til sommernummeret har TisvildeNyts fotograf lavet
et udsnit fra midtbyen, som nok bedre kan genkendes
på farven, end på bygningsdelen. Det kan man så muntre sig med, når man er ude at spadsere i forsommersmukke Tisvilde, - med mindre løsningen ligger klar
med det samme. For så er det bare at sende løsningen
ind til TisvildeNyt med det samme.
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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

Vejby-Tibirke Selskabet

Søren Grande er guide i Tisvilde Hegn

Fotos af Birthe Taaning Nystrøm

April
Vejby-Tibirke Selskabets arrangementer er kommet
godt i gang her i 2022. Søndag d. 24. april mødte 30
deltagere frem i Tisvildeleje Naturrum ved den store
P-plads. Turens mål var Tisvilde Hegn, og guide var
Søren Grande, der mere end nogen anden kender Tisvilde Hegn ud og ind. Mange har fulgt hans beskrivelser i TisvildeNyt og nu også i Selskabets nyeste årbog.
Nu skulle vi ud og se de forskellige naturfænomener
og menneskeskabte ting med egne øjne. Sørens største
problem var ubetinget, hvad han dog skulle vælge ud
af alle de spændende ting, som han gerne ville vise og
fortælle om. Nogle af turens højdepunkter var turen
langs de store regnkløfter, der kaldes Djævle-bakkerne, udsigten oppe fra toppen af Harehøj, samlingen af
høje ved Hvidehøj, bautastenen og turen gennem Troldeskoven. Herligt at få mulighed for at vandre gennem
Tisvilde Hegn sammen med andre.

KERAMIK

UDSTILLING & SALG

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

TIBIRKE
KUNST
Eva Müller
Ved Kirken 4
3220 Tisvildeleje
Åben hver lørdag 14-17
samt efter aftale
Tlf: 4870 9121
Mail: eva@tibirkekunst.dk

Tudse i græs, Vinderød Kirkegård

Maj
En måned senere søndag d. 22. maj 2022 var det
Vinderød Kirkegård, der var målet for 30 medlemmer. Umiddelbart kan det lyde lidt makabert, at man
vil bruge en god søndag eftermiddag på en kirkegård.
Men Vinderød Kirkegård er fuld af fine dyreskulpturer, er meget smuk og velplejet og ligger med udsigt
ned mod Arresø. Kirkens fhv. præst, Ivan Jacobsen,
guidede rundt både på kirkegården og også inde i Vinderød Kirke, hvor Frederiksværks store industrimand
Classen ligger begravet i sin grotte af norsk granit.

Hjorte på Vinderød Kirkegård

Juni
Når de store rododendronbuske står allersmukkest
ude ved Rågegården, Rågeleje, vil arkitekt Hans
Emil Gjerding vise 30 deltagere rundt i det smukke
landskab. Hvor Heatherhillområdet er kendt af alle
og efterhånden er blevet et meget yndet udflugtsmål,
så er det kun et meget beskedent antal, der kender og
bruger området her som udflugtsmål. Det er virkelig et
spændende sted med masser af stier alle vegne. Børn
ville elske at tumle rundt derude, men pas på de mange
tørvemoser i det sumpede område.
Juli
Juli måned er fuld af aktiviteter i Tisvilde med loppemarked på Birkepladsen, Musik i Lejet… og for VejbyTibirke Selskabet med tre ture rundt om Hesselø,
hvor sælerne ligger og venter på os. Det er syvende år,
hvor Selskabet arrangerer disse ture.
I endnu længere tid har Chr. Friis haft sine guidede
ture i Tisvildeleje, Tibirke Lunde, Tibirke Bakker og
Tisvilde Hegn. Helt tilbage i 1991 arrangerede Chr.
Friis de første ture i Tibirke Bakker, hvor han fortalte
om kunstnerne deroppe. Igennem alle årene op til i
dag har der så været guidede ture af mange forskellige
slags – til fods, på cykel og endda pr. bil. I dag er det
først og fremmest de nye medlemmer af Selskabet, der
møder frem for at få en introduktion til området.
Depotrum søges
Vejby-Tibirke Selskabet har brug for et tørt, mindre
rum, hvor Selskabets lager af årbøger kan opbevares.
Henvendelse til formand Chr. Friis tlf. 30695566.
Venlig hilsen og god sommer 2022
Chr. Friis, formand for V-T S
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Tisvilde Lokalråd
Fokus på vores stier og lokalplan samt
byens udtryk
Tisvilde Lokalråd har løbende fokus på lokale problemstillinger. Derfor er der taget initiativ til oprettelse
af flere arbejdsgrupper, hvor vi mener, der er behov for
yderligere opmærksom og behov for forbedring.
Lokalplaner og bevaringsværdige bygninger
Arbejdsgruppen bag ”Lokalplaner og bevaringsværdige bygninger” består af repræsentanter fra både
Tisvilde Lokalråd, Grundejerforeningen og VejbyTibirke Selskabet. Arbejdsgruppen har en vision om,
at Tisvilde/Tisvildeleje fastholder sit karakteristiske
udtryk med blandet bebyggelse af både ældre og nyere
arkitektur men med en respekt for byens langvarige
historie som fiskerleje og gammel sommerbadeby.
Lokalplanen for den centrale del af Tisvildeleje (fra
stranden til stationsområdet) er ca. 20 år gammel, og
stigende velstand kan indebære øget risiko for nedrivninger eller meget omfattende om- eller tilbygninger af
eksisterende huse. Dette kan have varige konsekvenser
for vores lokale miljø. I Slots-og Kulturstyrelsens register (SAVE) er der for postnummer 3220 kun registeret
4 huse og 1 lokalisation, hvilket vurderes til at være
alt for lavt. I indeværende lokalplan er tilbage i 2001
oplistet ca. 15 andre huse af bevaringsværdig karakter,
men INGEN af disse bygninger er registreret i SAVE.
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Vi skønner endvidere, at flere af Tisvildes ældre sommerhusområder har en lignende kulturhistorisk værdi,
som vi finder, man bør værne om. Der er derfor et
ønske om opdatering af eksisterende lokalplan; at den
håndhæves, samt at eksisterende liste af bevaringsværdige bygninger udbygges, og det sikres, at de registreres i relevant database.
Arbejdsgruppen består af repræsentanter, som på
forskellig måde repræsenterer byens borgere – både
fastboende og landliggere samt Vejby-Tibirke selskabet, som har den historiske viden om lokalområdet.
Gruppen vil afhængigt af opgavernes karakter kunne
udbygges eller opdeles, og det er hensigten, at gruppens arbejde skal udmøntes i en præsentation for
større offentlig kreds – eksempelvis borgermøder med
henblik på yderligere diskussion.

rådet har tidligere i TisvildeNyt gjort opmærksom på
denne problemstilling og venligt henstillet til at følge
kommunens strategiplan, som primært indebærer, at
der skal være tale om grønne levende hegn – eller kun
lave hegn. Trods dette ser vi desværre fortsat, at meterlange og meterhøje hegn skyder op alle vegne. Tisvilde
Lokalråd har derfor sammen med Grundejerforeningen
valgt, at der må gøres noget nu, inden det er for sent,
og byen for alvor mister sin grønne charme. Tisvilde
Lokalråd og Grundejerforeningen står derfor bagved
et nyt forslag – et tillæg til eksisterende lokalplan –
som forbyder høje faste hegn, medmindre de trækkes
tilbage på grunden, og der sker beplantning foran.
Dette kodeks for hegn præsenteres for kommunen,
hvilket vi meget håber forståelse for. Endvidere tænkes
dette kodeks omdelt ved eksempelvis hussalg, da det
ofte er i sådanne anledninger, at nye tilflyttere bytter
den grønne beplantning ud med et livløst hegn. Vi og
Grundejerforeningen håber, at alle ved fælles hjælp kan
få vendt denne udvikling.

Værn om vores stier
I gamle dage fandtes kirkestier, skolestier og en masse
andre stier, som havde en klar funktion. Efter at gårdene blev spredt og udflyttet i landskabet var der i begyndelsen ikke et udbredt vejnet, og stierne var derfor
etRPvigtigt forbindelsesled. Behovet for stier har ændret
sig og i forlængelse af landbrugets udvikling, og den
generelle udbredelse af biltrafik har betydet, at mange
af stierne er blevet sløjfet og gået i glemmebogen. I de
senere år er der dog igen kommet fokus på vandring,
og stierne kan være kærkomne hyggelige smutveje i
et lokalmiljø. Desværre ser man også en øget tendens
til uretmæssig blokering af stier, som igennem generationer har været til glæde for offentligheden. Tisvilde
Lokalråd mener derfor, at vi skal værne om vores stier
men samtidig formidle deres bagvedliggende historie,
som i mange tilfælde kan være ganske interessant.
Måske kan man komme skridtet videre som i den lille
landsby Træden ved Horsens. Her lykkedes det en
gruppe borgere i samarbejde med lodsejerne at få genetableret en flere hundrede år gammel kirkesti.
Arbejdsgruppens formål er derfor at få optegnet og
registreret de eksisterende stier og offentlige passager
i vores lokalmiljø, så vi værner om den del af byens
infrastruktur, som gør gåture i vores by afvekslende.
Byens sti-kort og sti-historie vil kunne tænkes at formidles både i skriftlig folder, på nettet eller som app.
Værn om vores grønne udtryk
Igennem de senere år har der været meget debat om
den øgede brug af mandshøje indhegninger med faste
hegn i vores lokalområde. Specielt i visse områder giver det omfattende ændringer af byens udtryk, og dele
af vores stisystem bliver til livløse korridorer. Lokal-

Tisvildehuset (arbejdstitel)
Lokalrådet har haft besøg af Morten Nikolajsen, som
sidder i TGFs (Tisvilde Gymnastik Forening) bestyrelse, og er med i arbejdsgruppen med det spændende
projekt: ”Tisvildehuset”, som han orienterede os om.
Planen er at bygge et multihus, der hvor Tisvilde
Idrætshus ligger i dag. Huset kan benyttes af organiseret, såvel som uorganiseret idræt og kultur i Tisvilde.
Det kommer til at udfylde et hul i byens infrastruktur,
da vi faktisk ikke har et hus eller en sal, hvor vi alle
kan mødes. Til efteråret laver arbejdsgruppen, sammen
med nogle arkitekter, et skitseprojekt, hvor man prøver
at fange de mange ønsker til huset og gøre rammerne
til kendte størrelser, så man kan komme videre med
finansiering og projektering. Ambitionen er, at huset
herefter skal stå klar om et par år. Men allerede i løbet
af de næste 14 dage lancerer arbejdsgruppen en hjemmeside, Tisvildehuset.dk, hvor man kan lægge sine
ideer, ønsker og naturligvis bidrag til finansieringen.
”Tisvildehuset” er bare en arbejdstitel, huset kan også
komme til at hedde noget andet.

massage for
krop og sjæl
i Tisvilde
Peter Eckardt
Udd: Fysioterapeutskolen i Kbh.
og Nordlyscenteret i Silkeborg
2 timer 800 kr. / 1 time 500 kr.
Tlf. 48709675
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Fra Lokalrådets første loppemarked i år – RP

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk

Der fortælles i Karl Eriks have – RP

Nordkystfortællerne En sommer fuld af gode historier
Denne sommer giver voksne med eller uden børn
mange muligheder for at høre gode historier fortalt af
nogle af landets mest erfarne storytellers, dvs udøvere
af den mundtlige fortælletradition og -kunst.
Det er medlemmerne af fortællergruppen Nordkystfortællerne, som er i fuld gang med at afvikle dens
mange sommerarrangementer. Blandt dem er serien
“5xStorytellingGardenParty,” hvor gruppen byder på
fortælling hjemme i haverne hos de fortællere, der bor
i Nordkystområdet.
Hver have har dens helt egen kulturhistorie, som
værterne fortæller lidt om ved indledningen af arrangementerne. Alle arrangementet holdes på søndage i
tidsrummet 15:00-17:00. Hver gang bydes på et glas
vin eller anden forfriskning. Arrangementerne er
tænkt som et alternativ eller supplement til sommerlandets mange koncerter o.l. – med høj musik og lignende.
I fortællernes haver foregår det hele aldeles unplugged.
Der lægges ud søndag 3. juli hos fortælleren Kurt
Flemming (tidligere Bakkens Pjerrot), der bor “langt
ude på landet”, Bremelandsård, Vibelandsvej 8 ved
Valby. Næste arrangement holdes 10. juli hos fortælleren Simon Simonsen, der bor i guldaldermaleren P.
C. Skovgaards barndomshjem, Stationsvej 16B i Vejby.
Her kan man, ud over ham, høre historier af Jürgen
Andresen og Lasse Lundstrøm.
Den 17. juli foregår det hos fortælleren Karl Erik
Frederiksen, der bor i Kunerts Hus, Kunertsvej 5 i
Tisvilde, hvor maleren Ove Kunert boede fra 1918 til
sin død i 1975. Værten selv elsker at fortælle vandrehistorier. De andre medvirkende fortællere er Ann Mari
Urwald og Kurt Flemming.

Den 24. juli er det fortælleren Lisbeth Lund, der er
vært. Hun bor Brudsbakken 34 i Holløselund i et moderne pyramideformet hus tegnet af Anker Angantyr.
Ud over hende kan man høre historier fortalt af Karl
Erik Frederiksen og Simon Simonsen.
Der sluttes af hos fortælleren Ann Mari Urwald, der
bor i Tinkerup i et lille sommerhus, som ser ud næsten
som ved opførelsen i 1950’erne. Haven, som en gang
var en åben mark, er i dag forvandlet til en lille eventyrskov, hvor værtinden samt Beate Richter og Lisbeth
Lund fortæller historier.
Tilmelding og billetsalg sker ved henvendelse på
mail havefest@nordkystfortaellerne.dk.
Blandt de andre arrangementer, hvor der kan høres
historier fortalt af Nordkystfortællerne, er den årlige
sommerfortælling med spisning på Rudolph Tegners
Museum ved Dronningmølle. Den finder i år sted
tirsdag 2. august 17:00. Oplysninger om billetsalg og
bestilling af mad findes på hjemmesiden www.rudolphtegner.dk.
Kernen i Nordkystfortællerne begyndte at optræde
sammen med historiefortælling på Kildemarkedet i Tisvilde tilbage i 2002. Med en enkelt undtagelse har de
været med hvert år siden, hvor de har fortalt non stop i
et lille cirkustelt. I år finder fortællingen sted lidt uden
for markedspladsen, nemlig på Allén ved Sandflugtsmonumentet. Her kan gruppen høres lørdag 6. august i
tidsrummet 14:30-16:00.
Der kan læses mere om Nordkystfortællerne og
gruppens mange arrangementer på hjemmesiden www.
nordkystfortaellerne.dk.
Karl Erik Frederiksen
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN

Generalforsamling 2022
Vi glæder os til at se vores medlemmer 31. juli
Grundejerforeningen har generalforsamling 31. juli kl.
10:00 på Sankt Helene Centret, Bygmarken 30, 3220
Tisvildeleje.
Dagsordenen fremgik af TisvildeNyts udgave majjuni 2022 og ligger også på vores hjemmeside https://
tisvildegrf.dk/. Her vil I også finde forslag til vedtægtsændringer, som bestyrelsen vil foreslå.
Vi åbner for morgenmad fra kl. 09:30 og glæder os
til at se jer.
Forskønnelsesprisen
Prisen uddeles på Generalforsamlingen 31. juli 2022.
Har du et forslag så kontakt os snarest på:
kontakt@tisvildegrf.dk
Høje træer og beplantninger
Flere medlemmer har gjort opmærksom på, at store,
høje træer og beplantninger kan være generende for
naboer, da de kan være vokset i årenes løb og får naboens grund og hus til at henligge i skygge. Det er dog
ikke bare skyggevirkningen, som kan være ødelæggende for et godt haveliv. Algevækst har også gode
betingelser i skyggen, og det kan skade både bygninger, tage og fine vækster i haverne. Gamle træer taber i
styrke og er derfor mere tilbøjelige til at knække, eller
vælte i næste storm.
Tænk over træers og store beplantningers indflydelse
på naboens grund, og gør det til en regel at tale med
dine naboer om det.
Husk også at klippe og beskære hække og buske
både til naboen og ud til vej og sti, sådan at forbipasserende ikke bliver generet.
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Disse gode råd om pasning af træer og buske, skal ikke
forstås som en opfordring til at erstatte det levende
hegn med rafter og brædder. Høje plankeværker hører
slet ikke hjemme her. Tisvilde ligger i en enestående
natur, og de bebyggede områder skal være et spejlbillede heraf. Vi skal derfor bestræbe os på at bibeholde
det grønne, åbne og landlige indtryk på veje og stier.
Vi opfordrer til at læse mere på vores hjemmeside under punktet INFO, der finder I nyttige artikler og links.
Men også bolius.dk er en god kilde omkring regler.
Naturlegeplads flytning?
SSI fastholder krav om, at legepladsen holdes lukket på
grund af TBE-forekomst ved den nuværende placering
inde i skoven. Naturstyrelsen og Gribskov Kommune har
i foråret indsendt en ansøgning til Kystdirektoratet om
tilladelse til at flytte Naturlegepladsen til en placering på
området lige uden for skoven øst for Naturrummet.

Murerfirmaet

Damgaard Aps
Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Tlf.

Henrik 2323 1318
Bo 4044 5610

RP

Helenekilde fremskridt
Gribskov Kommune prioriter nu en mulig fremrykning
af det planlagte store renoveringsprojekt fra rampen
og området mod øst, herunder forlængelse af ”øst-høfden”, udskiftning af ”øst-muren” med store natur sten,
reetablering af det store plateau, etablering af trappenedgang fra plateauet og stranden samt forstærkning af
den nederste del af skrænten.
Om alt går vel vil Myndighedsprojektet komme i offentlig høring over sommeren og forsøgt gennemført i
løbet af efteråret/vinteren. Vi krydser fingre.

Nyt om Strandkioskens areal
Forpagteren af Strandkiosken har rådighed over et
mindre område øst for kiosken mellem klitterne og
fortovet, så kunder har mulighed for at sidde ned, når
de spiser deres is og mad.
De seneste år har det dog vist sig, at opholdsområdet
har spredt sig ud mod klitterne. For at beskytte klitlandskabet, har kommunen derfor i år besluttet at give
tilladelse til opstilling af borde, bænke og blomsterkasser på et nærmere afgrænset område på asfalt vejstykket mellem ”sandøen” og fortovet.
Cyklende henvises til den almindelige bilkørevej
rundt om sandøen eller at stå af og trække cyklen forbi
kioskområdet. Husk at vise hensyn til hinanden.”
Ovenfor ses afgrænsning af det forpagtede areal.
Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer.

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
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Støt og 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. HUSK at forny medlemskabet hvert år.

Se program og spilletider på tisvildebio.dk og Facebook

Der findes et sted,
hvor du ikke bliver
solskoldet,
det aldrig regner, og
du glemmer alt om
naboens soundboks.

Tisvilde Bio & Bistro, Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje, tisvildebio.dk, 4870 9900

Blues
Rå dansk deltablues fra Storåen og Mississippi
Sidste lørdag i april tog Tisvilde Bluesmafia kampen
op mod en stor blueskoncert i Hillerød, familiefester og
konfirmationer, men trods dette var Tisvilde Bio fyldt op
med publikum, spændt på hvad den danske bluesmand,
Big Creek Slim, havde udviklet sig til, siden han sidst
var her for seks år som en lovende bluesmand på vej op.
Denne gang besøgte han Tisvilde sammen med en
brasiliansk bassist og en finsk trommeslager, som sidste stop på en månedlang turné rundt i Nordeuropa. Nu
som en prisbelønnet, kendt og agtet bluesmand, som
turnerer verden rundt.
Musikernes turnébil var brudt sammen på vej fra
Aarhus, men for tre garvede musikere, der har turneret
på alle verdens kontinenter skal der skrappere sager
til for at fremkalde rystelser. Og da der midt i koncertens fjerde nummer knækkede en streng på Big Creek

Renovere?
Din bolig kan gemme på
nye muligheder. Med en
boligkredit kan du udnytte
din friværdi til at gøre dine
renoveringsdrømme mulige.
Du vælger farven. Vi gør din
finansiering enkel og fleksibel.
Tal boligkredit med os.

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

16

Slims gamle, godt brugte guitar, opstod der heller ikke
nogen form for panik. Han udstødte en ravjysk ed, kikkede kort op, hoppede ned af scenen og satte sig ved
biografens piano. Derfra fortsatte han, hvor han slap
guitaren, med fuld tænding, - og viste sig at være en
aldeles udmærket musiker også på dette instrument.
Publikum fik på denne måde et lille indblik i turnélivet for musikere, der ikke transporteres i helikoptere
og limousiner. De skal selv rette op på uforudsete
hændelser, som at skifte strenge og leje ny bil.
Men det blev en forrygende eftermiddag med mange
selvkomponerede numre fra Big Creek Slims seneste
to plader, hvor også den brasilianske bassist Rodrigo
Mantovani optræder. Big Creek Slim har sin helt egen
stil på guitar og sang og sangskrivning, som siges at
være noget af det tætteste, man kommer på deltabluesens oprindelige blues!! Dette sagt som en overordentlig
stor kompliment, hvilket de mange priser, han har
modtaget, beviser. Hans bramfri, ravjyske kommentarer mellem numrene fik ofte latteren til at brede sig, og
musikken var en opvisning fra øverste hylde, - under
det meste af koncerten tilsat mundharpespilleren, Thomas Melau, som sad ind og blæste smukt på sine små
instrumenter.
Big Creek Slim, der er født ved Storåen (Big Creek!)
men spiller musikken fra Mississippi, imponerede stort,
og der behøver ikke at gå seks år, før han besøger
Tisvilde igen!

KILDEMARKEDET
Kildemarkedet afholdes for 22. gang
Lørdag 6. august kl. 12-18
IS
Søndag 7. august kl. 10-16 G R AT

AD G ANG

Den første weekend i august løber det store traditionelle kunst- og kunsthåndværkermarked igen af stablen
ved Kastaniealleen. Vi åbner som sædvanlig pladsen
med åbningstalen kl. 12.00.
I år mager det sig tilfældigvis således, at Kildemarkedet falder sammen med, at de lyse nætter slutter søndag; så det er endnu en god anledning til at samles ved
Kastaniealleen for dels gøre et godt køb ved de mange
boder og dels mindes de lyse nætter, som nu er forbi.

RP
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Omkring 80 udstillere har meldt deres ankomst. Der
er nogle, for hvem det er en tradition at udstille på
Kildemarkedet, og så er der nogle, som er her for
første gang. Der er boder med smukke og anvendelige
brugsting af forskellige træsorter, boder med keramik,
stentøj, granit og glas. Der er smykker i sølv, rav, gummi og læder. Der er strik, filt, silke og skind brugt til
forskellige slags beklædning, og som altid er der flere
boder, hvor kunsthåndværkeren sidder og arbejder, så
man kan følge processen og måske få sig en hyggelig
snak samtidig.
De to markedsdage vil som altid være et dejligt samlingssted. Nogle kommer for at se på boderne og måske
købe et stykke smukt kunsthåndværk, andre vil måske
bare sidde nogle timer i solen og lytte til den levende
musik – som i øvrigt spænder meget bredt – og måske
man møder bekendte, man ikke har set længe. Så ja,
der er al mulig grund til at møde op på kildemarkedet!
Der er som sædvanlig kaffe-, kage- og vaffelboder og
så som noget nyt: lækre pølser og asiatisk inspirerede
snacks. Til at skylle ned med er der vand, vin og øl i
”Humledruen”. Alt sammen til rimelige priser.
Der er også tænkt på børnene! Så som sædvanlig er
der et børnetelt med forskellige kreative sysler.
Som ved alle andre lign. arrangementer er der altid
brug for ekstra hænder. Så hvis man har lyst til at give
et nap med i dagene op til markedet, så kig ind på
vores hjemmeside www.kildemarkedet.dk. Der vil man
kunne finde de fornødne kontaktoplysninger.
Vi ses til to dejlige dage på Kildemarkedet.

Ny varmpepumpe virksomhed i Tisvilde
Opstart 1. april
Luft til luft varmepumper til sommerhuset og privaten

•
•
•
•
•

Installation
Udskiftning
Fejlsøgning
Service kr. 995
Service aftale kr. 795 / år

Panasonic NZ25
Incl. standard
installation

Pris kr. 15.495,00

Din lokale varmepumpetekniker
Rolf Aagaard Valery
Tlf. 4258 3220
tisvilde-varmepumper@mail.dk
www.tisvilde-varmepumper.dk (Opstart 1. april)

Værd at vide
Sommerens festival i Tisvildeleje er lige rundt om
hjørnet. Om lidt besøger 10.000 glade festivalgæster
Tisvilde, og vi glæder os til endelig at kunne afholde
Musik i Lejet igen.
Forberedelserne har været i gang i et helt år, og d. 13.
juli begynder det for alvor at gå løs, når vi rykker ind
på parkeringspladsen og sætter gang i opbygningen af
Musik i Lejet. Stille og roligt vil de frivillige strømme
til, scener og telte vil rejse sig, og det bliver noget helt
særligt, når lysene tændes over festivalpladsen igen.
D. 17. juli bliver Hovedgaden bilfri, så de erhvervsdrivende kan rykke udenfor og sommergæsterne tage
plads. Gæster vil også rykke ind på Sankt Helene Feriecenter og i Musik i Lejets egen Ren & Rolig Camp
ved fodboldbanerne.
Med 10.000 gæsters ankomst har Musik i Lejet stort
fokus på, at vi viser hensyn og omsorg for hinanden og
byen. Alle kan derfor hente gratis plakater og postkort i
Informationsstanden ved Hovedgaden 55, så vi sammen kan huske hinanden på den gode stemning.
Med skoven i ryggen og udsigt til Kattegat er Musik
i Lejet samtidig opmærksom på at passe på omgivelser
og naturen. Team Renhold vil derfor igen i år rydde op
og samle skrald i områderne omkring festivalpladsen.
På de næste sider kan du orientere dig om, hvornår
og hvordan det hele kommer til at ske.

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.

Telefon: 48 30 31 00
Alfavej 4C, 3250 Gilleleje
muffadvokater.dk

mail@muffadvokater.dk

God sommer, venlig hilsen Musik i Lejet
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vigtige datoer

TRAFIK, PARKERING & FESTIVAL

parkering

trafik

før: 12.-20. juli

under: 21.-23. juli

efter: 24.-28. juli

17. JULI - 24. JULI: HOVEDGADEN ER BILFRI OG LUKKES VED HOVEDGADEN 55
17. JULI - 24. JULI: GRATIS SHUTTLEBUSSER MELLEM GODHAVN ST. OG STRANDEN
18. JULI - 24. JULI: CYKELUDLEJNING FRA GODHAVN ST.

12. JULI KL. 04.00 - 17. JULI KL. 20.00: CA. 210 PARKERINGSPLADSER VED STRANDEN
17. JULI - 24. JULI: PARKERING PÅ FODBOLDBANERNE
17. JULI - 24. JULI: INGEN PARKERING VED STRANDEN
25. JULI: CA. 210 PARKERINGSPLADSER VED STRANDEN

RENHOLD

festival

camping

REN & ROLIG CAMP SÆTTES OP PÅ FODBOLDBANERNE FRA D. 13. JULI OG BEBOES FREM TIL 28. JULI
21. JULI - 28. JULI: FESTIVALGÆSTER OG MUSIK I LEJETS
FRIVILLIGE RYKKER IND PÅ ‘REN & ROLIG CAMP’
21. JULI - 24. JULI: SANKT HELENE FERIECENTER
HUSER FESTIVALGÆSTER I TELT

20. JULI: ONSDAGSJAZZ
21. - 23. JULI: FESTIVALPLADSEN ER ÅBEN ALLE TRE DAGE FRA KL. 14.00 - 05.00
18. JULI - 24. JULI: INFORMATIONSSTANDEN ER ÅBEN VED HOVEDGADEN 55

20. JULI - 25. JULI: TEAM RENHOLD RYDDER OP OG FEJER HOVEDGADEN
20. JULI - 26. JULI: TEAM RENHOLD RYDDER OP PÅ STRANDEN OG
I SKOVOMRÅDET I NÆRHEDEN AF FESTIVALPLADSEN

GÅGADE I TISVILDELEJE

PARKERING I UGE 29

Fra mandag d. 18. juli til og med søndag d. 24. juli er Hovedgaden omdannet til gågade fra Hovedgaden 55 og hele
vejen ned til festivalpladsen ved stranden. Der etableres
en vendeplads ved Købmanden for bilister. Ærindekørsel er
fortsat tilladt både før, under og efter festivalen.

I uge 29 etablerer Musik i Lejet 750 parkeringspladser
på fodboldbanerne ved Godhavn Station, da der ikke
er mulighed for parkering i Hovedgaden og ved festivalpladsen. Til højre ses parkeringsforholdene på den
store parkeringsplads fra d. 18.-24. juli.

CYKELVENLIG FESTIVAL

OFFENTLIG TRANSPORT

Hvis man ikke er til gåturen gennem Hovedgaden, opfordrer
vi til at tage cyklen til festivalpladsen/stranden. Det er muligt
at benytte cykelstien ml. Stejlepladsen og skoven bag festivalpladsen. Der er igen i år mulighed for at leje cykler under
festivalen. Cyklerne udlejes fra Godhavn St. Mere information
følger på Musik i Lejets medier og hjemmeside.

I samarbejde med Lokaltog har vi igen i år indsat
ekstra togafgange til og fra Hillerød station under festivalen. Der indsættes ligeledes gratis shuttlebusser
mellem Godhavn Station og festivalpladsen.

musik i lejet 2022
UDESERVERING I HOVEDGADEN

MUSIK I LEJETS INFORMATIONSSTAND

I forbindelse med etableringen af gågaden
gennem Tisvildeleje, stiller en række cafeer/
restauranter op med udeservering i Hovedgaden, så beboere og gæster af byen kan
nyde god mad og drikke i solen.

I uge 29 opstiller Musik i Lejet en stand, der formidler information om festivalen og Tisvilde. Informationsstanden
står ved Hovedgaden 55 fra mandag-søndag i uge 29.

OMSORGSKAMPAGNE
Igen i år vil Musik i Lejet fokusere på de vigtige
budskaber, som skal minde alle om at passe
på hinanden og byen. Dette kommer til udtryk
på en række plakater, som hænger gennem
byen. Beboere i Tisvilde har mulighed for at
hente sit helt eget budskab til rækværket eller
havelågen i Musik i Lejets informationsstand
fra d. 18. - 24. juli.

RENHOLD AF TISVILDE

Team Renhold vil onsdag d. 20. juli foretage tjekrunder
i Hovedgaden fra Tisvilde Station til Festivalpladsen.
Fra torsdag eftermiddag d. 21. juli til søndag d. 24. juli kl.
12.00 rydder Team Renhold op ved idrætspladsen, ned
ad Hovedgaden og til festivalpladsen. Derudover bliver
der samlet affald ved molen, Stejlepladsen, cykelstien
og stranden omkring festivalpladsen. Team Renhold
har også et oprydningshold frem til tirsdag d. 26. juli,
som står for oprydning på stranden og i skovområdet i
nærheden af festivalpladsen.
Find mere information på Facebook-siden Team Renhold eller kontakt Mette Tolstrup på mette.tolstrup@
musikilejet.dk.

CAMPING

Fra onsdag d. 13. juli opstilles et campingområde til
festivalens frivillige på fodboldbanerne ved Tisvilde
Idrætshus. Fra torsdag d. 21. juli åbnes campingområdet for festivalgæster. Campingområdet hedder ‘Ren &
Rolig Camp’, hvilket betyder, at der hverken må festes,
spilles musik eller støjes unødigt. Festivalgæsterne
forlader området søndag eftermiddag d. 24. juli, men
der vil stadig være et mindre område forbeholdt frivillige på Musik i Lejet frem til torsdag d. 28. juli. Reglerne
for ‘Ren & Rolig Camp’ vil stadig blive overholdt. Sankt
Helene Feriecenter huser desuden festivalgæster i telt
fra torsdag d. 21. juli til søndag d. 24. juli, så øget aktivitet
i området må forventes.

MUSIK I LEJET AGAINST DRUGS
Musik i Lejet er en del af Sundhedsstyrelsen og Dansk
Lives (Danske festivalers Brancheorganisation) Anti
Drugs-kampagne. Med overskriften ’Under influence of
Music. Lad musikken være din rus – Og få det hele med’
er det Musik i Lejets ønske, at gæsterne fornøjer sig med
musik, venner og fællesskab.

FESTIVALPLADSENS ÅBNINGSTIDER
Torsdag d. 21. juli: 14:00 - 05:00
Fredag d. 22. juli: 14:00 - 05:00
Lørdag d. 23. juli: 14:00 - 05:00

BØRN I LEJET
Musik i Lejet inviterer igen i år HELE FAMILIEN ind på
festivalpladsen til underholdning og sjove aktiviteter for
både store og små lørdag d. 23. juli under Musik i Lejet.
Programmet foregår primært på festivalpladsen, og
de fleste aktiviteter kræver derfor, at man har et festivalarmbånd. Følg med på Musik i Lejets hjemmeside
og sociale medier, hvor vi annoncerer programmet og
andre spændende nyheder.

GRATIS AKTIVITETER FOR ALLE

Onsdagsjazz og Musik i Lejets uddeling på festivalens
strandterrasse, onsdag d. 20. juli kl. 16 - 22.00. Adgang fra
stranden.
Strandfodbold & beachvolley turnering, hhv. d. 21. & 22. juli
Djævleløbet, lørdag d. 22. juli
Børn u. 12 år skal ledsages af en voksen

VIL DU VIDE MERE?
Kom forbi informationsstanden i uge 29, hvis du har
spørgsmål eller brug for gode råd. Du kan også kontakte
os på: kontakt@musikilejet.dk. Vi vil forsøge at besvare
alle henvendelser hurtigst muligt. Derudover kan du finde
information og holde dig opdateret med nyheder omkring
Musik i Lejet her:
Hjemmeside: www.musikilejet.dk
Nyhedsbrev: Skriv dig op til Musik i Lejets nyhedsbrev på
www.musikilejet.dk
Facebook: Musik i Lejet
Instagram: musikilejet
Twitter: Musik i Lejet
LinkedIn: Musik i Lejet
App (opdateres 1. juli): MiL

Sankt Helene Skole
Projektopgave 2022
På 8.årgang har tre elever arbejdet med Berlin og med
Berlinmurens betydning. De har blandt andet undersøgt,
hvad den såkaldte ”Hinterland Mauer” var, og hvordan
byen Berlin har forandret sig i forhold til tiden med
muren. Spiller murens fald stadig en rolle i dag? Har den
påvirket Ruslands nylige indtrængen i Ukraine?
Nanna, lærer på VA
Fantasyprojekt
4.a har i en længere periode været i gang med et tværfagligt fantasy projekt i dansk og håndværk og design.
I håndværk og design har vi lavet små alfer, bønder,
krigere, alt hvad der skal bruges til boliger og meget
mere. I dansk har der været fokus på fantasygenren og
på at beskrive de forskellige figurers personkarakteristik og miljøet, de bor i.
Vi har bygget vores fantasylandskab op ude i skoven.
Gå til højre ad den lille sti ved parkeringspladsen ved
Skovporten, så møder man det ikke så langt inde. Det
er rigtig sjovt – det at lege og bygge giver en masse
ideer, og fantasierne får frit løb.
Vi er i skrivende stund ikke færdige, og vi bliver det
nok heller ikke, fordi man kan blive ved med at finde
på og udvikle.
De to lærere, Tine og Lisbet, vil, ligesom hvis man
spiller rollespil, indskyde nogle hændelser i legene i
skoven, som får indflydelse på gruppernes forhold,
både fysisk, psykisk og socialt, og som eleverne med
deres figurer skal finde ud af at tackle.
Hvad sker der f.eks hvis der bliver hungersnød, og en
gruppe ikke selv har dyrket mad? Eller hvad f.eks hvis
en gruppe kommer i besiddelse af en rigdom?
Alle er velkomne til at komme og se og lege i området,
hvis man lover at passe på stederne og tingene. Måske
skal man selv medbringe nogle små figurer, for 4.a er
lidt ømme over deres. God fornøjelse.
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Valghold i musik
Den 18. Maj optrådte 9. Klasses valghold i musik til
tierbåndet. De spillede ”Countryroads”, og det var en
fornøjelse for alle, som lyttede med..
MM, musiklærer på VA

for en lukket kreds af lokale daginstitutioner, forældre
og elever på skolen.
I forhold til kriminalstatistikken i Tisvildeleje og
omegn, satses der stærkt på, at Politimester Bastian
får styr på sagerne snarest, så alle kan leve videre med
Kardemommeloven in mente for: ”Man skal ikke plage
andre eller sætte livet til – og for øvrigt må man gøre
hvad man vil.”

Banditter på spil i Tisvildeleje
Sankt Helene skole ramt af dramatiske hændelser!
Der har været episoder både hos købmand Berg,
slagteren og ikke mindst bageren, der er blevet frarøvet både peberkager og 1000 sukkerkugler. Fodspor
afslører, at det sandsynligvis drejer sig om 3 personer
og noget, der kunne ligne en løve, der har været på
spil i det ellers så idylliske lokalsamfund. Lokalpolitiet,
her repræsenteret ved Politimester Bastian, udtaler til
pressen, at han ”har skrevet det op i sin lommebog”.
Heldigvis er det ikke så slemt som det lyder, udtaler
lærer Kirsten Bjerre. Vi har på Sankt Helene skole
måttet holde en lang og ufrivillig pause fra vores elskede skolekomedietradition, men nu kommer vi stærkt
igen med syngestykket Folk og Røvere i Kardemomme
by. Et stykke der rummer det hele, romantik, drama,
fællessang og ikke mindst eksotiske dyr, såsom en
talende kamel og en papegøje fra Amerika.
Når vi på Sankt Helene skole vælger at bruge ressourcer på et stykke dramapædagogisk arbejde med eleverne, er det, ifølge Anna Stralendorff, fordi processen
rummer tifold mere end øjet umiddelbart ser. Eleverne
får for alvor øjnene op for, hvor vigtig hver person er,
for at et fælles projekt kan lykkes. Det kræver tålmodighed med læseprøver, artikulationstræning, replikskifter
og at turde tale og agere foran et publikum. Alt sammen
færdigheder, der er brugbare i mange andre forskellige
sammenhænge fremover. Samtidigt kan det kun lade
sig gøre i kraft af vores meget engagerede forældre, der
frivilligt lægger timer i at bygge scene, opstille podium
og mange andre opgaver. Som lærergruppe er det guld
værd og gør, at vi kan komme i mål med mange af de
ting der ellers kan knibe i en presset hverdag.
Efter nedlukningen trænger både eleverne og vi,
der underviser, til at få arbejdet sammen på kryds og
tværs. Al den adskillelse, der har præget vores dagligdag, gør, at der skal en ekstra indsats til for at eksempelvis føle sig 100% tryg i selskab med dem, man ikke
går i klasse med. Normalt er det 5 klasse på skolen, der
laver skolekomedie, men i år er det 5+6, så ingen elever
går glip af den læreproces, det er. Forestillingen spilles

Udflugt til Kastellet
I maj måned var 6.B på udflugt til bla Kastellet, hvor
vi blev standset i porten af bevæbnede soldater. Vi så
åbenbart ikke så farlige ud endda, så vi fik lov at passere i gåsegang.
Vi undrede os over det kæmpe opbud af væbnede
styrker, politi og sikkerhedsvagter alle vegne, men så
kom en meget rar betjent og fortalte os, at der kom
fornemt besøg om TO MINUTTER. Han ledte os helt
frem til første parket lige efter TV- og radiostationerne
– og tænk engang: Det var Statsminister Mette Frederiksen, Udenrigsminister Jeppe Kofod, Forsvarsminister Morten Bødskov og NATO Generalsekretær Jens
Stoltenberg, som lagde vejen forbi for at hilse på os.
Det var en STOR oplevelse, og vi var meget taknemmelige for, at de havde tid lige dén dag! Tak til den
rare og servicemindede betjent. Ca. 50 soldater, 100
betjente og et hemmeligt antal sikkerhedsfolk passede
på os og de få andre, som var mødt op.
6.B

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
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Fra indskolingens ”Den store Naturuge”

Solvej 2 • Tisvildeleje • Tlf. 48702141

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN
ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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Kirkebladet
Tibirke Sogn
Juli - august 2022

Tillykke til årets konfirmander Tibirke kirke

Tibirke kirke lørdag den 21. maj kl. 10.00

Stående fra venstre: Emil Skibstrup Nikolajsen, Alberte Skovdal Frobenius,
Olivia Sohag Kisku, Zofia Zoffmann Westphal, Isak Tebogo Hagen Nygaard,
Julius Malthe Andreassen.
Siddende fra venstre: Amélie Rosted Bygholm, Frida Lorens Wiborg, Tilde
Haugaard Nilsson, Selma Egholm Hasselager, Cilje Pelle Hansen.

Tibirke kirke søndag den 22. maj kl. 10.00

Stående fra venstre: Lucas Ricardo Rasmussen, Linus Rue Levin
Svendsen, Sebastian Mundus Voetmann.
Siddende fra venstre: Mille-Mathilde Aabye Sørensen,
Time Tankwan Rothaus Lauritsen, Alma Luna Recinos Jensen.

Mød præsten på gade
og strand

Foto: Leif Tuxen

Snart er det igen tiden hvor du
kan møde sognepræst Ulrik Pilemand på Christaniacyklen, med
god tid til en snak om stort og
småt med både fastboende, turister og sommerhusgæster.

Kirken til tjeneste
På kirkens hjemmeside
vejbytibirkekirker.dk finder
du information om Vielse,
Fødsel, Dåb, Navngivning,
Dødsfald, Navneændring og
Konfirmation.

Sommerkoncerter
Velkommen til

Gretelyaftener 2022
Tirsdag d. 9. august kl. 19.00

i Nordsjælland

Ole Skjerbæk Madsen

Koncerter i Vejby og Tibirke kirker

Tidl. præst Bethlehemskirken, Kbh.

Christfulness - en udviklingsvej

28/6

13/7

Tirsdag 28/6 kl. 20

Tibirke

Christfulness er kristen trospraksis og et andet ord for kristen
spiritualitet, men Christfulness er også livstydning
med rødder i Bibelen og kristen teologi. I denne
kombination af praksis og lære er Christfulness
også erfaring.
OBS: Foredraget holdes i Tibirke kirke

Trio Birkelund

Tirsdag d. 23. august kl. 19.00

Tanja Birkelund, violin, Søren Birkelund, klarinet og Mimi Birkelund,
klaver.
Musik af Milhaud og Khachaturian og derudover har trioen sat fokus
på forskellige spændende kvindelige komponister.

Onsdag 13/7 kl. 20

Vejby

Orgelkoncert med Jonas Hellesøe

Musik af bl.a. J.S. Bach, G. Thalben-Ball og W. A. Mozart.

4/8

Torsdag 4/8 kl. 20

18/8

Vejby

MessingMonopolet - messingkvintet

Den unge kvintet byder på musik fra flere forskellige lande, og
musikken spænder fra den smukke, traditionelle musik til den mere
folkelige underholdningsmusik.

Onsdag 18/8 kl. 20

Tibirke

Kjeld Lauritsen, hammondorgel, Jan Harbeck, saxofon, og
Esben Laub von Lillienskjold, trommer

En jazzkoncert med hammondorglet i centrum.
Fra Duke Ellingtons Sacred Concerts over gospel og smukke ballader til danske sange.

Dåbskludeklubben

Vi holder sommerferie, men er klar igen d. 23. august.
Vil du vide mere, så kontakt sognepræst Jeanne von
Benzon på jgvb@km.dk. VI HYGGER OS MED MENING!

Mødeplan for Tibirke Menighedsråd 2022
Alle møder er offentlige og holdes i Gretely fra kl 18.00.
Torsdag d. 11. august, tirsdag d. 13. september, tirsdag d. 11.
oktober, tirsdag d. 8. november og tirsdag d. 6. december.

Niels Henrik Gregersen
Ind i fællesskabet -

Kan vi tro på det evige liv?
Og hvornår begynder det?
Foredraget giver et bud på,
hvordan man kan forstå det evige liv allerede ud fra dette livs erfaringer – fra
musik til sorg og kærlighed, alt sammen erfaringer af samklang og resonans. Foredragsholderen
er professor i samtidsteologi på Kbh. Universitet.
TILMELDING: Lisbeth Nielsen mobil 2578 8423 eller
lisbethnr4@gmail.com
Kaffe og kage 25 kr/pers.
GRETELY,
Tibirke Kirkevej 4 ved Tibirke Kirke.

EBIL
KIRK
på
tilles

bes
85
70 77
tlf. 48 age før,
t2d
senes g senest
freda .00
kl. 10
Sognepræst Kbf.
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Tlf.: 4870 6294
up@km.dk
Mandag fri
Sognepræst
Jeanne von Benzon
Træffes efter aftale
Tlf.: 2491 7970
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
Kenneth Buhl,
Haredalen 3,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 2467 8201
kennethbuhl@yahoo.dk
Næstformand
Sven Wichmann
Vesterprisvej 18,
3220 Tisvildeleje
Tlf.: 4060 4933
Kirkeværge
Yvonne Alex
Solmarken 7,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 2336 2971

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

Vejby-Tibirke

FOLKEKOR
Velkommen til Vejby/Tibirkes nye folkekor!
Har du lyst til at synge sammen med andre, men ikke
tid til at gå fast til kor, er Vejby/Tibirke folkekor måske
noget for dig. Folkekoret er et ”ad hoc kor” for alle
voksne, der indimellem har lyst til at synge i kor.
Der stilles ikke andre krav end lysten til at synge.
Ca. tre gange årligt mødes vi og indstuderer et repertoire, som består af sange og salmer fra højskolesangbogen samt kanons og enkle flerstemmige korværker.
Koret medvirker i kirken ved vores Høstgudstjenester,
ved Kyndelmisse samt til den årlige Grundlovfest på
Præstens Mark i Vejby.
Første gang koret skal synge i kirken er
søndag d. 11. september kl. 10.30.

Øvedatoer - vi øver i Sognegården i Vejby.

Torsdag d. 1. september kl. 19-21
Torsdag d. 8. september kl. 19-21
Lørdag d. 10. september kl. 10-12
Medvirken i Høstgudstjenesten søndag d. 11. sept.
kl. 10.30 i Vejby kirke
Yderligere information og tilmelding hos
organist og korleder Mimi Birkelund
mimibirkelund@hotmail.com, tlf.: 28 53 70 88

Sorggruppe i
Vejby - Tibirke sogne
Ny sorggruppe begynder den 16. august 2022
Sorggruppen - et tilbud til alle voksne, der har mistet
en nærtstående. Gruppen består af 4-6 deltagere.
Vi mødes i Sognegården tirsdage kl 10.00 - 12.00:

16. august • 30. august • 13. sept. • 27. sept.
11. oktober • 25. oktober • 8. nov. • 15. nov.
Vær opmærksom på at det er et intenst gruppeforløb med
tæt kontakt og at synergien i gruppen er vigtig. Det er derfor frugtbart for alle, at man kan deltage alle otte gange.

Kontakt: Sognepræst Jeanne von Benzon,
Tlf. 2491 7970 / Mail: jgvb@km.dk
Læs mere på hjemmesiden - find folder i kirkerne.

BIBEL HALV MARATON
Bibelhalvmaraton kører stadig! TJEK HJEMEMSIDEN.
Datoer og læseplan findes på siden Foredrag & Studiekredse.

BIBELEN ER EN HELT SPECIEL BOG
Verdens mest oversatte og mest læste bog.
Den har talt og taler til mennesker hver dag og
rummer store fortællinger om Gud & mennesker.

Nyt fra Menighedsrådet

Påske helligdagene er nu vel overstået med en Pinsedag, der
faldtBibelen
så sent som
Grundlovsdag
den
5. juni. En forhåbentlig
byder
på mange
forskellige
typer tekster.
lang sommerperiode venter forude, hvor aktivitetsniveauet i
Kirken erfaringsmæssigt ikke er så højt. Der afholdes således
LIVSHISTORIER
/ VISDOMSLITTERATUR
ikke noget
ordinært menighedsrådsmøde
i juli.

APOKALYPTISKE
FORTÆLLINGER
For de fleste
af os kirkegængere, har
de forskellige højtider
ogLOVTEKSTER
dage en særlig betydning.
For/nogen
betyder 2.KÆRLIGHED
Pinsedag
/ POESI
SANSELIG
meget, fordi det var den dag, at disciplene drog ud i verden
og udbredte
Kristendommen,
for andre
det budskabet
PROFETIER
/ TEKSTER
TILer TRØST
OGom
HÅB
genopstandelsen på Påske søndag.
For mig har Julen altid betydet meget på grund af Jesus komme. Der var en tid før Kristus fødsel og en tid efter, en tid
som betød nyt håb for denne verden. Umiddelbart er det ikke
glæde, der fylder verdenen nu med krig i Ukraine, en krig, der
er usædvanligt brutal. Dertil kommer den tiltagende økonomiske krise, som de fleste nok har mærket på forskellig vis.
Men måske netop fordi jeg er Kristen, bærer jeg på et håb om
en bedre verden, det håb, der blev tændt en sen vinternat for
over 2000 år siden. Og krise eller ej, bør vi vel prise os lykkelige
over at bo i Danmark.
Vejby-Tibirke
pastorats to præster tilbyder en
Min profession som officer i Forsvaret har bragt mig rundt
studiekreds 30 gange hver anden tirsdag kl. 19-21
omkring mange steder i verden, der har været præget af
konflikter: Balkan, Irak, Sudan og senest Afghanistan. Jeg har
set mennesker, der stort set ikke ejede andet end det tøj, som
deIntroduktionsaften
gik i, men alligevel formåede
at opretholde
deres persontil Bibelen
som et samlet
værk.
lige værdighed. Dette har lært mig at sætte endnu mere pris
på mit eget land. På trods af alle sine fejl, er Danmark et land,
der i høj grad er bygget på kristne værdier.
En god ven fortalte mig, at en af hans udenlandske bekendte
engang havde sagt til ham, at han kunne ikke forstå, at danskerne spillede lotto – for de havde jo allerede vundet i det
Forløbet
strækker sig over 60 uger - altså mere end et å
store lotteri.

STUDIEKREDS

DYK NED I BIBELENS UNIVERS

FRA TIRSDAG D. 22. MARTS KL. 19.00
Sognegården, Kirkebakken 4, 3210 Vejby

FORLØB PÅ 60 UGER

Men lad dig ikke afskrække, for læseplanen er delt op
Her i Tibirke Sogn er vi endvidere så privilegerede at bo i et
overskuelige
bidder. Vi får ikke læst hele Bibelen - der
landets smukkeste områder. Lad os derfor takke for det, som
HALV-maraton.
i Det
Gamle
Testamente
er givet os, og bedeNoget
til, at det
må give
os styrke
til at hjælpeer ud
ladt,
derimod læser hele det Nye Testamente.
andre,mens
der harvi
mindre.
Find
LÆSEPLANEN
Kenneth
Øhlenschlæger på
Buhlwww.vejbytibirkekirker.dk
Formand for Tibirke Sogns Menighedsråd

Kom de aftener du kan - der er ikke forhåndstilmeldin
Vi præster vil svare på de spørgsmål der måtte være o
lede en samtale om hvad teksterne siger.

STØT…

STUDIEKREDS FOR ALLE - og det er gratis!

Studiekredsen er både for nybegynderen og for de
Tibirke
Sogns For
2 fadderbørn,
Aklilu og Angel Selelo
garvede
læser.
konfirmandforældre
og vokse
døbte og alle andre med nysgerrighed på vores tro o
på det grundlag Bibelen giver for vores kristendom.

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

KIRKEBIL

Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker
Juli

Dag

Dato

Søndag

3.

Søndag

bestilles på
tlf. 4870 7785
fredag senest
kl. 10.00

Vejby

Tibirke

Præst

3. s.i.trinitatis

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

10.

4. s.i.trinitatis

9.00

10.30

Ejgil Bank Olesen

Søndag

17.

5. s. i. trinitatis

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Torsdag

21.

14.00 Gudstj. Trongården

Ulrik Pilemand

Lørdag

23.

10.30 Dåbsgudstje.

Ulrik Pilemand

Søndag

24.

6. s.i. trinitatis

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Søndag

31.

7. s.i. trinitatis

Ingen

9.00 Fællesgudstjeneste

Michael Porsager

Vejby

Tibirke

Præst

August
Dag

Dato

Søndag

7

8. s.i.i trinitatis

9.00 Fællesgudstjeneste

Ingen

Jeanne von Benzon

Søndag

14.

9. s.i. trinitatis

Ingen

9.00 Fællesgudstjeneste

Jeanne von Benzon

Torsdag

18.

Søndag

21.

10. s.i. trinitatis

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Søndag

28.

11. s.i. trinitatis

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

Onsdag

31.

19.30
Meditationsgudstjeneste

Præst ulrik Pilemand
Meditation Nina Sommer

Tibirke

Præst

14.00 Gudstj. Trongården

Jeanne von Benzon

September
Dag

Dato

Vejby

Lørdag

3.

10.30 Dåbsgudstje.

Søndag

4.

Onsdag

7.

Søndag

11.

13. s.i. trinitatis

10.30 Høstgudstjeneste

9.00

Ulrik Pilemand

Søndag

18.

14. s.i. trinitatis

9.00

10.30 Høstgudstjeneste

Jeanne von Benzon

12. s.i.trinitatis

Ulrik Pilemand

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

17.30
Spaghettigudstjeneste

Spaghettigudstjenester
Onsdage Vejby kirke kl. 17.30

7. sept • 5. okt • 2. nov • 7. dec

Ulrik Pilemand

Spaghettigudstjenester er særligt tilrettelagt for
børnefamilier, så alle kan være med og alle er velkomne.
Vi starter i Vejby kirke kl. 17.30 med salmesang, bibelhistorier, dramatisering, Fadervor og velsignelse.
Derefter er der spaghetti & kødsovs i Sognegården kl. 18.00.
Der er ingen tilmelding - bare mød op i kirken.

BABYSALMESANG I VEJBY

Skønne babyer på et flygel!
Det kan man opleve til Babysalmesang i Vejby.

Hvert år tilbyder kirkesanger Trine Schousen flere forløb for
babyer og forældre. Tjek hjemmeside og facebook ud for at følge
med. Eller kontakt Trine på trine.schousen@gmail.com.

STORT UDVALG AF
VIN OG SPIRITUS I
STORE FLASKER
Gammel ost
samt et bredt
udvalg
af udenlandske
specialoste,
bl.a. får og ged.

Friskrøget ål

Smag på
forskellige oste
og pølser, inden du
køber, så du er sikker
på at få det helt
rigtige med
hjem.
Pibe Mølle Vin & Ost • Rørmosevej 103 • 3200 Helsinge • pibemoelle.dk
FØLG MED PÅ
WWW.PIBEMOELLE.DK
ELLER PÅ FACEBOOK

Gratis
parkering ved
butikken

Åbningstider:

Mandag-torsdag: kl. 10:00-17:30
Fredag: kl. 10:00-18:00
Lørdag-søndag: kl. 10:00-15:00
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Tisvildeleje gik i Fisk
og tiden stod (næsten) stille...

Fotos af Susanne Borup

Mia Steensgaard signerer plakaten

Erik, John og Frede

Solen skinnede varmt ned over Tisvildelejes gamle
stejleplads, hvortil flere hundrede Tisvilde’re havde
fundet vej, da ”Fisken” gik i luften i en lettere opdateret udgave, samtidig med at alt var ved det gamle. Velværet var tykt, for der er ikke noget som ”Fisken”, hvor
en stor gruppe Tisvilde’re arrangerer forsommer-fest til
glæde for resten af Tisvilde. Dér møder man dem, man
kender men ikke ser så ofte, og dér synger og spiller
skolens herlige børn sammen med Tine og John, og dér
spiller John sine sange om byen sammen med Erik og
Frede. ”Da jeg gik til bal i HUC, så spillede de for os,
og nu er der gået over 50 år, og de spiller stadig for os”,
som én sagde med et smil. Jo, tiden stod stille for en
stund, som det sker, når man har lagt slæw’et fra sig for
en tid og runder ”Fisken”, hvor hyggen er bred og dyb,
og man bliver glad helt ind i midten.
At der også er plads til fremtiden, understregede Tisvilde Lokalråd, da de uddelte Årets Tisvilder-prisen til
den unge gruppe fra ”Av, min guldtand” for deres ildhu,
arbejdsomhed og dygtighed, - et bevis på et generationsskifte, der heldigvis ikke kører uden om Tisvilde.
Det var et yderst velarrangeret ”Tisvildeleje går i fisk”,
der gjorde os glade dér i plastichavemøblerne på fiskernes gamle stejleplads, bænket blandt venner med sild,
makrel, rogn og andet fiskegodt på tallerkenen og øl i
glasset. Man cyklede derfra med glæde i sindet og en
fin 2022-plakat af Mia Steensgaard i tasken. Tak til de
mange, der fik ”Fisken” til at sprælle.
EB
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Skolens børn spiller sammen med Tine og John

Den unge gruppe fra ”Av, min guldtand”
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Av, min guldtand
En fredag morgen med avislæsning og kaffe. Fugle og
blomster trives uden for vinduerne, og alt ånder fred og
ro i en forlænget KristiHimmelfartsweekend. Pludselig
brydes idyllen af en buldren i det fjerne, og der kommer
små krusninger på kaffens overflade...? Uvejr i anmarch, jordskælv eller folkelig opstand? Ingen af delene,
det er ”Av, min guldtand”, der er ved at indstille lydanlægget til eftermiddagens og aftenens koncerter, og vi,
der bor få hundrede meter fra pladsen, får den tunge
bas lige i øret, - og i kaffen! Den unge initiativgruppe
omkring projektet ”Av, min guldtand” er ved at lægge
sidste hånd på lyd og lys og alt andet, der skal klappe,
når porten ind til festivalpladsen på Birkepladsen åbner
ved 12-tiden, og en DJ skal sørge for lidt musik til de
aktiviteter, som er stillet op til publikum, mens de venter
på, at den levende musik begynder ved 17-tiden.
TisvildeNyt runder den professionelt velordnede
plads, da livescenen åbner. Lydbilledet, der møder
os, har bas og trommer liggende langt fremme, men
de første på den flotte scene, Veiles, en gruppe på
vej frem, klarer at stå fint i lyden, og en fin, spinkel
pigestemme får lov at komme meget fint til orde blandt
instrumenterne. Dygtigt band. Små tre kvarter er sat af
til hvert band, så skiftes der scene, og næste band kommer på. Vi får også Ju Kaia med, endnu et band anført
af en ung kvinde, der imponerer med en mørkere og
mere pågående sound med elementer af soul og jazz i
sine numre. Endnu en gang: det lyder godt!
Dagen efter besøger vi ”Av, min guldtand” sidst på
aftenen og oplever samme gode stemning til lidt tungere musik. Glæde på scenen, og glæde foran scenen.
I det hele taget må man imponeres over, hvor professionelt ”Av, min guldtand” er bygget op. Man modtages med venlighed og brede smil, og pladsen ligner
en mini-udgave af festival-storebror Roskilde med
madboder, lokal kunst og scener. Musikken er høj for
gamle, slidte rock-ører, men de kan noget med musik,
de unge på scenen, - ligesom dem der arrangerer. Stor
ros til ”Av, min guldtand”s dygtige, unge arrangører!!
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Fotos:
Susanne Borup
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STJERNEHIMLEN
NETOP NU

af Michael Quaade

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

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

Solkikkerten på Gilleleje Veststrand i 2015
Foto: Michael Quaade

Nu er sommeren over os. Det er så lyst om aftenen,
at det er svært at se lyssvage objekter på nattehimlen.
Men observationsforholdene er trods alt begyndt at
blive bedre. Det var solhverv 21. juni, og siden da er
natten så småt ved at blive længere. Som man bl.a. kan
læse i sidste nummer af Tisvilde Nyt, slutter de lyse
nætter i Tisvilde den 7. august. Alligevel har vi naturligt nok især fokus på Solen om sommeren. Vi stiller
observatoriets dobbelte solkikkert frem ved adskillige
arrangementer hen over sommeren.
Første gang bliver ved observatoriets fødselsdag
mandag 4. juli. Her viser vi Solen frem kl. 11-15 og
holder generalforsamling kl. 16-17. Om aftenen viser vi
nattehimlens spændende objekter frem i den store 40
cm kikkert fra kl. 23.
Vi har også solkikkerten med på stranden nogle gange i år som led i Gribskov Kommunes Blåt flag-arrangementer. Det bliver efter planen tirsdag 19. og lørdag
30. juli på Gilleleje Veststrand ved parkeringspladsen
på Feilbergsvej og onsdag 3. august på Tisvildeleje
Strand ved Stejlepladsen. Alle dage er det kl. 10-13.
Claus Meyer afholder igen Verdens Bedste Skovtur
i perioden 9. til 24. juli. Wieth-Knudsen Observatoriet stiller op med solkikkerten et par dage i løbet af
perioden, men de er ikke fastlagt endnu. Det foregår
på A.P. Møller-grunden (parkeringspladsen), Udsholt
Strandvej 84, 3230 Græsted. Se mere på meyers.dk/
verdens-bedste-skovtur.
Vi er også med ved Kildemarkedet i weekenden 7. og
8. august. Lørdag er det kl. 12-18 og søndag kl. 10-16.
Om lørdagen holder vi også åbent i observatoriet om
aftenen fra kl. 22.
Vi kommer også snart til at kunne se planeterne Jupiter og Saturn. Tæt ved Jupiter kan vi se de fire største af
dens 80 måner: Io, Europa, Ganymedes og Callisto. Første gang, vi kan se de to planeter bliver ved åbent hus 30.
juli. I løbet af august og hele efteråret kommer de højere
og højere op på himlen og tager sig bedre ud. Samtidig
bliver det også mørkere, så vi bedre kan se efterårshimlens mange spændende objekter som stjernehobe
og tåger. Se f.eks. Tisvilde Nyt for september-oktober i
2019 og 2021, hvor nogle af objekterne er omtalt.
Wieth-Knudsen Observatoriet holder åbent hus den
anden og den sidste lørdag hver måned hele året rundt.
I juli bliver det 9. og 30. juli kl. 23-24, og i august
bliver det 13. og 27. august kl. 22-24. Forskellen i tidspunkter skyldes, at det bliver tidligere mørkt til august.
Fra september bliver åbningstiderne kl. 21-23.
Alle de omtalte observationsarrangementer kan naturligvis kun afholdes, hvis det er klart vejr. Hold øje med
facebook.com/wiethknudsenobservatoriet, bl.a. for at
blive orienteret om eventuelle aflysninger.
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PÅ MYRELØVEJAGT

tekst og fotos af RP

En varm forårsdag gik jeg på jagt efter myreløven, der
kun lever få steder i Danmark, f.eks. på Skagen, Læsø,
sydkysten af Lolland og Dueodde på Bornholm. Og i
Tisvilde Hegn stortrives den!
Det voksne, guldsmedelignende insekt flyver i
skumringen og ses ikke ofte. Det er lettere at finde den
en cm lange larve, der afsløres af den karakteristiske
tragt, som den graver i sandede områder.
Tragten er en effektiv myrefælde, som bruges til at
skaffe føde. Så snart en skovmyre går i fælden, vil den
forsøge at kravle op ad tragtens skrå sider – men den er
opdaget, og myreløven kaster byger af sand op på den,
så den skrider ned igen og igen.
I bunden af tragten ligger myreløven under sandet
med kæberne klar lige i overfladen for at tage imod
myren. De kraftige kæber klapper sammen om myren,
som kort efter dør af myreløvens gift og bliver ædt.
Jeg mødte også et andet rovdyr: Den 15 mm lange
grønne sandspringer, der ligesom myreløven holder af
varme, sandede områder, hvor den jager. Den har et veludviklet syn og er en god flyver, der letter og flyver en
meter væk, så snart den mærker fare. Men det lykkedes
mig at tage et foto, hvor man ser, hvordan den holder
kroppen løftet fra den varme sandoverflade.

NORDSJÆLLANDS ANTIK & MØBELSNEDKERI
VI HAR MANGE SJOVE TING

• Vi hjælper med polstring, bemaling, restaurering,
afsyring, sandblæsning mm.

• ja – alt indenfor det gamle håndværk
• Vi sælger/køber retro, keramik, møbler mm.
• Vi forsikringsvurderer alt indenfor indbo
Løgelandsvej 27, 3200 Helsinge
mobil 40308068 – info@nams.dk – instagram
www.nordsjaellandsAntik&Møbelsnedkeri.dk
Åben lørdag-søndag 12-16 og efter aftale de øvrige dage.
Kør ad Helsingørvejen imod Mårum – ca. 2 km.
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7 SPØRGSMÅL
TIL EN TISVILDER
Fotos af Susanne Borup

Der er sol over Tisvilde denne søndag, hvor bededagens ekstra helligdag har udløst en lille ferie, og helligdagen har sammen med solen hjulpet til med at fylde
byen med mange mennesker, som gør, hvad de kan for
at tømme caféerne for kaffe og bagerbutikken for brød,
mens de nyder nogle dages fri fra arbejdet i vores lille,
hyggelige by tæt ved havet og skoven.
Hovedgaden fremviser stadig lidt rester fra gårsdagens parade af klassiske amerikanerbiler, som satte den
smalle hovedgade ned til stranden på den anden ende,
mens de i hundredvis kørte i kortege til parkeringspladsen under udfoldelse af lidt lir i form af hjulspin og
drøn fra motorerne. I dag er kun dækresterne på asfalten tilbage, da TisvildeNyt på langt mere stilfærdige og
væsentlig mindre CO2-udledende tohjulede køretøjer er
på vej med 7 spørgsmål i tasken, som skal stilles til en
Tisvilder, der – ganske usædvanligt – ikke har et længere livsforløb bag sig, og som – helt og aldeles usædvanligt – ikke bor i Tisvilde. Vi får sikkert tilgivelse for
den unge alder, men er det tilladeligt for et ædrueligt organ som TisvildeNyt at stille spørgsmål til en Tisvilder,
der ikke bor i byen. Det mener vi nok, det er, og hvorfor
og hvordan, vi er kommet frem til den afgørelse, vil
afsløre sig i flere omgange i løbet af artiklen.
Vi er på vej mod Kildegaard, den gamle bondegård
midt i byens hjerte, hvis tidligere ejer, gårdejer Jeppe
Andersens søn Jens Andersen, så tidligt som i 1904
lukkede den ene af gårdens længer op for sommerturister, som lejede sig ind for ferietiden. I 20’erne overgav
Kildegaard sig endegyldigt. Jorderne var lidt efter lidt
overgået til mere indbringende afgrøder som udstykning til sommerhusgrunde, og til sidst solgte familien
selve gården, og den blev, med blikket rette mod det
spirende turisterhverv, omdannet til pensionat. I dag,
100 år senere, er det Katrine og Thomas, der driver
Kildegaard på bedste vis, - men det er ikke dem, vi
skal besøge. Det er én af husets efterkommere, Katrines søn, Arthur, som tager imod os ved ankomsten, og
som, med opsmøgede ærmer på trøjen, uforvarende
kommer til at røbe sin hengivenhed for den by, han
er født i: en tatovering, udfærdiget i storbyens gamle
sømands- og havnekvarter, Nyhavn, med et gammelt
motiv: Et kvindeansigt med et bånd under, hvor den
forelskede sømand kunne skrive kærestens navn og
bære det med sig på sine lange togter, fjernt fra fædrelandet. I båndet har Arthur fået tatoveret ”TISVILDELEJE”, og han har ikke en ”kæreste i hver havn”, som
nogle sømænd havde. Arthur ser næsten forarget ud
og fortæller, at han har flere tatoveringer andre steder
på kroppen med byens navn og postnummer, men da
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fotografen vil fotografere, må hun nøjes med den på
armen. For Arthur er forståeligt nok ikke til sinds at
klæde sig mere af for TisvildeNyt og bladets læsere.
Men vi er såmænd også overbevist og bøjer os i støvet
for det bevis på kærlighed til byen. Vi har talt med
mange Tisvildere, der har udtrykt stor kærlighed til
det sted på jord, Tisvilde, hvor de bor, men aldrig har
vi mødt nogen, der har præget det i sin hud! Så ikke et
ondt ord fra nogen om, at vi er gået uden for vores rammer ved at stille spørgsmål til én, der for tiden ikke bor
inden for sognegrænsen!!
Arthur foreslår, at han lige iler ind i Kildegaards køkken og laver en kande stempelkaffe, og imens går vi ind
på den idylliske gårdplads og sætter os ved ét af bordene
under den mægtige lind, der giver både sol og skygge, meget passende på en smuk dag som denne. Da Arthur
straks efter skænker kaffen, iler vi med at stille det
første spørgsmål til ham, og håber han giver det svar,
vi mangler, - for vi stadig er lidt forlegne over det med
hans adresse. Men hans svar overlader intet til kritikerne. Han er helt igennem en ægte Tisvilder, måske
endda mere end mange af byens bofaste – hør blot…!

1. Hvor kom du fra,
inden Tisvilde fik glæde af dig?
...”Jamen, jeg er da født her! Det vil sige, jeg kom til
verden på Hillerød Hospital, men mine forældre boede
på Tibirkevej med min to år ældre storesøster, og det
var dér, de tog mig hen efter fødslen.” Denne konstatering lader straks panikken hos bladets to udsendte
lægge sig yderligere, for det er en ægte Tisvilder,
vi sidder med her, som til overflod har boet på flere
adresser i byen, eftersom hans mor giftede sig med
Kildegaards Thomas, som, inden Kildegaard blev en
realitet, var rundt om flere af byens pensionater, inden
han og familien endte hos Niels og Sisse på Kildegaard, og senere overtog stedet efter dem. Og Arthur har
boet på Tibirkevej, Bækkebrovej, Henriksensvej og
Kildegaardsvej og fulgte sin mor og Thomas’ arbejde
på Højbohus (nu Strandhotellet), via Tisvildelejecaféen
(nu Tisvilde Kro) til Kildegaard.
2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
”Som sagt har jeg været her hele tiden, og jeg har fulgt
den Tisvilde’ske måde at være barn i det nye århundrede: ”Sandslottet” i de første år, så børnehaveklasse
og dernæst skolegang i Tisvilde Skole. Men jeg flyttede
efter 5. klasse til Marie Mørk Skole i Hillerød. Det var
egentlig ikke, fordi jeg havde det dårligt eller noget,
men jeg havde nok bare lyst til at prøve noget andet, så
jeg er en blanding af ”totalt lokal” Tisvilder og én, der
gerne vil ud og se verden!” siger Arthur og smiler sit
altid venlige smil. Måske skulle overskriften på spørgsmålet have været: Hvad bragte dig ud af Tisvilde?!!
Men de tre år på Marie Mørk var ikke den store
skolemæssige oplevelse, og da det blev tid til overbygningen, hoppede Arthur ud i den direkte modsætning
til den ”pæne” skole i Hillerøds centrum, ud på landet
til Den Alternative Skole, som vægter elevdemokrati
og medinddragelse og underviser med udstrakt brug af
projektarbejde.
Efter 10. klasse fortsatte han som gymnasieelev
under den samme pædagogiske linje på Det Fri Gymnasium, som ligger i København, og i en tidlig alder
blev han på den måde togpendler, - og det syntes han
egentlig meget godt om. Det sidste år boede han i
familien hos sin kæreste i København og blev på den
måde introduceret til et fuldskala-storbyliv. Efter sin
afsluttende eksamen tog Arthur diverse arbejde, bl.a.
et år som opvasker i Finanstilsynet (ikke ét ord om
hvidvask, tak!!), og sparede penge op til en lang rejse
sammen med Tisvilde-kammeraten Kalle. Che Guevaras motorcykeltur rundt på det sydamerikanske kontinent havde givet inspiration til de to unge rejsende, og
det blev en 5 måneder lang tur ”i Che’s fodspor” fra
Colombia til Argentina, fortrinsvis med lokale busser
og overnatning på prisbillige vandrerhjem og herberger. Turen var ikke en turisttur, men en oplevelsestur,
og – forsikrer Arthur – en tur for livet!

3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
”Der er jeg så ofte, jeg kan”, forsikrer Arthur og
fortæller videre, at han i øjeblikket uddanner sig på
KEA (Københavns Erhversakademi) inden for entreprenørskab og design, en uddannelse der sigter mod at
blive iværksætter og projektleder, - ”lidt ligesom det
min mor arbejder med. Eller også kan jeg fortsætte og
bygge ovenpå, ”toppe up”, som det hedder på moderne dansk, men det ved jeg ikke endnu, om jeg gør.”
Arthur mangler det sidste år på uddannelsen, som han
er vildt optaget af, og synes at idéen med, at KEA har
samlet mange forskellige uddannelser, håndværk, kommunikation, design, IT m.m. er dødspændende, og han
fortæller levende om et kulturnats-projekt på Nørrebro,
som kommunen stod for i samarbejde med KEA, og
som hans hold netop har været i gang med. 10 forskellige steder (”spots”) på Nørrebro var udlagt til projektet, og såvel arbejdet med at få det arrangeret som selve
afviklingen var virkelig noget, der fangede.
”Men selv om jeg på en måde er blevet en lille smule
københavner, så er jeg altså fuldstændig Tisvilder, ”totalt lokal”! Jeg elsker lokalmiljøet heroppe, og Tisvilde
er bare min by, og det har det været, lige siden jeg var
lille og cyklede rundt for at opdage nye veje og steder,
som jeg ikke havde set før. I dag har jeg lyst til at have
en finger med i det hele, hvilket ikke er muligt, men
jeg er nok en slags tidsoptimist, der tror, jeg kan nå det
hele.”
4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med
i Tisvilde?
Mens dette skrives, ser man plakater, små avisnotitser og Facebook-skræp om ”Av, min guldtand”, som
på mange måder er Arthurs projekt i byen. Også selv
om han favner sine gode venner og med-ildsjæle ved
projektet og siger, at ”vi er mange om det, og det er jo
bl.a. det, der gør det så fantastisk. Vi har kendt hinanden i mange år, men nu er vi ude i verden hver for sig
og væk fra hinanden, Derfor er det så stort, at vi kan
mødes og være sammen om ”Av, min guldtand”.

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

47 74 63 34

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

Feriepartner.dk
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Vi er en inderkreds på omkring 20 unge, mange af
mine gamle ungdomsvenner, Morgan, Marck, Kalle
og mange flere, og her må jeg også lige nævne Thomas Kjær, der, som far til én i gruppen, har været med
siden det begyndte og har bakket op og hjulpet med
alt muligt. Uden ham havde ”Av, min guldtand” ikke
været, hvor det er i dag!”. Og så kører vi en tur ned ad
mindernes hovedgade med Arthur, som fortæller om
dengang Flemming havde TisvildelejeCaféen, og en
gruppe unge fik lov at lave en aften, hvor de spillede og
rappede. Det blev en succes, og det blev en tilbagevendende begivenhed, som så senere flyttede til Kildegaard, da caféen blev solgt. Springet er stort derfra
og til 2022, hvor forårskoncerten skal vare i to dage
med plads til 500 mennesker på Birkepladsen. Der er
stadig lokale musikere, men nu er der forstærkning af
lidt større navne udefra, for, som Arthur siger, ”så kan
lokale navne få lov at dele scene med større og mere
kendte musikere og på flere måder få inspiration og lyst
til at arbejde videre med musikken.”
”Av, min guldtand” er blevet en forening med bestyrelse, som kan søge støtte på lige fod med andre
etablerede arrangementer, og ”jeg har en idé om, at det
kunne være fint at lave mindre ting resten af året, også
uden for sæsonen. Så kunne vi samle de lokale kræfter,
styrke det lokale musikmiljø og sammenhold, for det
skal så vidt muligt være med lokale optrædende.
Jeg har kæmpeambitioner og håber, at byen vil rumme
os, de timer det varer. Selvfølgelig vil man kunne høre
det, og selvfølgelig vil det ikke være alle, der synes om
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det, der bliver spillet, men det er jo kun et par dage, så
er der ro igen,” siger Arthur og ser fortrøstningsfuld ud
ved tanken og tilføjer, at ”folk i byen ikke behøver at
være nervøse for, at ”Av, min guldtand” er i gang med
at lave en MiL og vokse sig kæmpestor. Det er ikke
planen!”
”I øvrigt er jeg som musik- og projektinteresseret også
med som hjælper ved Musik i Lejet og ved Kanonhalløj.”
5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Arthur lyser op: ”Jeg kan blive ved med at snakke om
Tisvilde. Jeg synes, det er så fantastisk, at vi kan bruge
hinanden i lokalsamfundet! På kryds og tværs af alder
og interesser, så hjælper man hinanden. Jeg har selv oplevet, at få stor hjælp og støtte fra Musik i Lejet og fra
Idrættens Venner og fra Lokalrådet og mange forskellige mennesker. I den forbindelse kunne jeg drømme om,
at vi kunne formalisere samarbejdet noget mere og få
lavet en grejbank, så alle foreningerne ikke skal købe
deres egne ting, men kunne låne af hinanden.
Jeg elsker det her lokalmiljø i vores by, hvor mennesker og foreninger støtter og hjælper hinanden. Det er
Tisvilde! Og jeg tror ikke, man finder det samme andre
steder!”
6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
”Det modsatte af det, jeg synes er det bedste ved
Tisvilde: Det er dem, der modarbejder hinanden og på
den måde modarbejder byen. Det er helt i orden, at der
er ting, man ikke bryder sig om, men at direkte modar-

bejde og tilsvine hinanden, det er bare så trist!! Sladder,
fornærmelse og folk, der ikke vil hilse på hinanden, det er så synd. Og et skidt billede at vise.
Jeg var for nylig til møde i Erhvervsforeningen, hvor
vi talte om at vi skulle sørge for at have positive historier at fortælle.”
7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
Når man har læst de korte, klare svar på de to foregående spørgsmål, så behøver man ikke et stort kørekort
i matematik for at regne ud, at Arthurs ønsker for den
by, han holder af, kan summeres op i at, ”vi skal finde
ud af det med hinanden. Ro, balance og harmoni. Lad
os bruge hinanden i stedet for at bekrige hinanden!!”
Det er ikke første gang i de 7 spørgsmåls historie,
den mindre pæne tone bliver omtalt som noget, man
ikke kan lide, som noget man er beklemt ved og ilde
berørt over. Facebookdjævelen, der farer i nogle få, når
de skriver til en skærm og ikke til et andet menneskes
ansigt. ”Læg mærke til”, siger Arthur i en tone, der fortæller, at det betyder noget for ham, ”hvor få unge der
skriver og diskuterer på de sociale medier. De er trætte
af tonen, og kommunikerer på en anden måde.”
”Jeg ved jo, hvor mange af os, der er flyttet, gerne en
dag vil vende hjem. Flytte tilbage. Mine venner lader
sig heldigvis ikke gå på af, at nogle enkelte skaber en
dårlig stemning. De vender ryggen til og mærker den
gode stemning, som er den, der gælder for os heroppe,
så jeg er glad for at kunne sige, at mange af mine gamle
venner gerne flytter tilbage, og at mange af mine nye
venner fra byen føler sig meget velkomne heroppe, så
de har også lyst. Jeg håber, vi bliver mange nye, som
kan være med til at gøre Tisvilde levende og i gang
hele året, - udnytte det, Tisvilde i forvejen har at byde
på, og skabe nyt oveni. Jeg vil gøre et kæmpeforsøg på
at få mange fra min generation herop.”
Arthur taler varmt og begejstret, og Bladets to udsendte, der er tre gange så gamle som Arthur, kan ikke lade
være med at føle glæde over, at kommende generatio-

ner ikke altid passer ind i mediernes negative vinkling.
Så Tisvilde: Der er godt nyt for fremtiden.
Lige nu er det så småt ved at blive aften, solen er gået
ned bag Kildegaards hovedhus og køligheden sniger sig
ind. Arthur har masser han skal nå, inden natten tager
over, så vi tager afsked med en smilende ung mand, der
lige har givet TisvildeNyts læsere et skud optimisme,
livsglæde og positiv iværksætterlyst. Tak for det, - og
held og lykke!
SB + EB
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GODT NYT om de truede arter i Tisvilde Hegn
I samarbejde med Københavns Universitet gennemførte Naturstyrelsen 2013-18 en meget omfattede
undersøgelse af knap 1400 truede arter, hvoraf hovedparten også forekom på Naturstyrelsens (NST) arealer,
herunder de 192 truede arter i Tisvilde Hegn og Melby
Overdrev (jvf. Hegnets Venner, TN maj-juni 22).
Ud af disse var der 148 arter, som både blev Rødliste-vurderet i 2010 og i 2019, hvilket gør det muligt
at se, hvordan det er gået dem siden 2010. Følger man
disse arters udvikling fra 2010 til 2019, så viser det sig,
at 67 af de 148 arter nu var mindre truede – ja faktisk
så markant, at hele 52 af de tidligere truede arter nu
ikke længere er vurderet som truede. Altså en meget
betydelig og opmuntrende fremgang siden 2010.
En ufortalt succes
En helt ufortalt succeshistorie – og et undladt skulderklap til Naturstyrelsen – som tilsyneladende med
mange ændrede tiltag siden 1995 har gjort en effektiv
og vellykket indsats.
Den gode fortælling blev slået til jorden, da Århus
Universitet (AU), som står bag Rødlisten 2019, 15.
januar 2020 offentliggjorde den i en form og italesættelse, der i offentligheden blev opfattet sådan, at biodiversiteten var i “rivende tilbagegang”.
Den udlægning kom bag på mange, heriblandt 2 af
NST’s tidligere forstfolk, der i de seneste år har arbejdet i helt andre sammenhænge som IT-eksperter og
dermed er erfarne i at håndtere store datamængder.
Disse 2 ‘regnedrenge’ kunne ikke helt få Rødlistens
beregninger til at stemme, men da de i marts fandt
sammen, og efter at have struktureret den kolossale
datamængde, fandt de frem til et påfaldende mønster.
Frasorterede data
Gennemregningerne viste, at AU ved opgørelsen af
Rødlisten 2019 i deres indexberegninger har undladt
at inddrage 1.805 arter, hvoraf hovedparten har udvist
en positiv udvikling siden 2010. Begrundelsen bag
fravalget af disse arter er i skrivende stund endnu ikke
fremlagt af AU. Det er klart, at når AU i sine beregninger fravælger så et stort antal arter, hvoraf de fleste har
vist positiv fremgang, ja så får man et mere negativt
billede – ”som man regner, får man svar”.
I Tisvilde Hegn forekommer 73 af de arter, som AU
fravalgte og betydningen af fravalget fremgår tydeligt
af dette diagram, hvor den blå kurve, hvor alle arter er
regnet med, viser en klar fremgang for arternes trivsel,
mens den røde, hvor de 73 ikke er medregnet, snarere
viser stagnation.
Ser man på alle Naturstyrelsens arealer under et, bevirker fravalget af de 1805 arter præcis samme billede,
herunder i alle de 15 områder udpeget til Naturnationalparker.
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Afventer svar fra Århus Universitet
Undervejs i det imponerende nu snart 3 måneder lange,
frivilligt udførte regnearbejde, har jeg haft lejlighed
til indimellem at følge processen. Mit indtryk er, at
arbejdet er udført og beskrevet topprofessionelt og
alene omfatter en objektiv granskning af AU’s uigennemsigtige regnetekniske behandling, og alene baserer
sig på universitetets egne artsbedømmelser. Endvidere
er arbejdet foretaget i løbende dialog med AU, og de
spørgsmål det rejser, er naturligvis fremsendt til AU
før al anden offentliggørelse.
Hele projektet fremgår detaljeret og illustrativt på
denne nyoprettede hjemmeside: https://dansknaturtilstand.dk/index.html , incl. korrespondancen med AU,
men godnatlæsning er der ikke tale om.
Så længe AU ikke kommer med en veldokumenteret
forklaring på, at naturen på statens arealer virkelig
er i “rivende tilbagegang”, tror jeg, vi kan ånde lettet
op og glæde os over, at de seneste årtiers indsats med
naturgenopretning, varierende græsnings- og høsletspleje, urørte biotoper, mere dødt ved og flere gamle
træer i skovene, genetablering af mere naturlig hydrologi i naturen, mange løvtræshegn, rabatter og remiser
i landskabet mmm har ført til reel fremgang i vore
naturområder.
Alt kan gøres endnu bedre, og det er klart, at i store
dele af det åbne land er naturen virkelig sat under pres,
mens den i vore skove og naturområder reelt udvikler
sig gunstigt. Det er værd at bemærke, at netop der, hvor
vi har rejst skove og drevet skovdrift i de sidste 200300 år, i høj grad også er der, biodiversiteten er højest
og igen udvikler sig positivt. Derfor er det svært at
forstå, at naturen skal reddes ved, at bl.a. de nordsjællandske skove nu skal lægges helt urørte, til stor ugunst
for bæredygtigheden og klimaet.
Søren Grene
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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
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Udeliv er spejderliv
Naturen et vigtigt redskab
Vi spejdere elsker at være ude i naturen, og det er vi
året rundt på mange måder. Her, hvor vi bor i Ramløse,
er der rigtig mange muligheder, vi kan benytte os af,
både til lands og til vands.
Sove i naturen
Som spejdere bruger vi ofte naturen til at sove i. Det
kan enten være i telt, shelter, hængekøje eller under
en pressening (bivuak). Det sidste prøvede vores seje
tropsspejdere (12-15 årige) i starten af april i frostgrader ude i skoven til “Primi-overnatning”.

Spise af naturen
Når man opholder sig i naturen, finder man pludselig
ud af, hvor meget man egentlig kan bruge af den til
mad. Mikroerne (6-7 årige) og Minierne (8-9 årige)
lærer alle at spise af naturen, hvilke planter man kan
spise, og hvilke man skal holde sig langt fra. Juniorne
(10-11 årige) tog i marts mærket “Smagsdommer”, hvor
spejderne blandt andet lærte at få de fem grundsmage
og grøntsager i fokus ved at lave suppe på trangia.
Minierne er gået i gang med at tage mærket “Øde ø”,
hvor spejderne lærer at klare sig selv i naturen, som fx
hvis de var strandet på en øde ø. De har lavet en drikkekop af kokosnød, et sugerør af bambus, og de har
lavet saltvand om til drikkevand ved hjælp af trangia.
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Gå i naturen
Når man går i naturen, oplever man den på en hel særlig måde. Der er god tid til at se og høre, hvad der er af
dyr og planter i naturen. Vi spejdere tager derfor ofte
på vandreture sammen, hvor naturen danner rammen
om fælleskabet. I starten af april gik mikroerne på en
hyggelig tur i Ellemosen for at kigge på fugle og den
smukke natur.
Den 29-30. april mødes en masse spejdere inkl.
Ramløse Gruppen (både Mikroer, Minier, Junior
og Trop) ved Holbo Spejderhytte i Helsinge til vandreweekend for sammen at gå henholdsvis 5km, 10km,
30km og 50km.
Se hjemmesiden www.vandreweekend.dk)

Til vands
I Ramløse Spejdergruppe har vi vores egne kanoer,
som vi bruger enten ved Ramløse Havn, Arresø eller
andre søer og kanaler i oplandet. Mikroer og Minier er
i april gået i gang med at lære at sejle med kano.
Den 21.-22. maj skal spejderne afsted på kanotur,
hvor vi skal sejle på Frederiksværk Kanal. Det glæder
vi os rigtig meget til. Samme weekend tager Juniorerne
afsted med spejderskibet “Ran” og laver en masse
spejder også til vands.
Vi ser frem til en masse gode oplevelser i naturen.
Vil du også med spejderne ud i naturen, kan du melde
dig ind på www.ramløsespejder.dk.
Christina Kruse, Minileder

Skoven og Stranden...

...i olie, akvarel og pastel
Atelier Trine Preisler. Strandbakkevej 4, Tisvildeleje, tlf.22833646
Åbent lørdage kl. 12-15, eller efter aftale. www.trinep-design.dk

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

Måske én af de smukkeste damme
I hver sin ende af skovens udstrakte areal kan man finde
en spektakulær og en mindre idyllisk én af slagsen. Det
vil sige, ”finde og finde” er måske så meget sagt. Man
skal være lidt af en detektiv. Så lad os gå på opdagelse...
Disse i dag så indbydende branddamme blev udgravet efter, at jeg som en anden kong Volmer jog igennem Tisvilde Hegn i min vilde 60’er ungdom. Dog skal
følgende lige korrigeres: Det var i Gurre Skov, at den
hedengangne middelalder konge (Valdemar Atterdag)
red til stævnemøde med sin Tove. Medmindre det er
den samme Tove, der har givet ”Tovebækken” navn
nær den ”tilsandede landsby” i nuværende Tisvilde
Hegn. Måske var hun en fattig jomfru, men dårende
smuk og uskyldig fra Torup, inden landsbyen blev
forladt på grund af tilsanding – eller hun var en finere
adelsfrøken fra Asserbo Slot & Ladegård. De mødtes
i hvert fald i al hemmelighed, og hun blev kongeligt
besvangret. På stedet hvor dette skete, sprang en kilde
– som måske blev til Tovebækken midt inde i skoven.
Om det er sandt eller det pure opspind er ikke til at
vide, men det er en god historie.
Seksvejsdam
Den første branddam vi skal opspore blev udgravet engang i 1970’erne, så måske har jeg redet durk igennem
den på brandbæltet Nordhuslinien, som er en af de 6
veje der mødes og markeres med en sten ved egetræet i
grusvejkrydset Lejevejen og Stængehagevej.
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Tekst og fotos af Søren Thilst Grande

Egetræet kalder jeg for ”Klaptræet”, for passerer vi
denne markante eg, må vi aldrig undlade at klappe
dette efterhånden alderstegne træ.
Men nu til det spektakulære: Svært kan det være at
finde Nordhusliniens fortsættelse, fordi en del af brandbæltet forsvandt i et hul i jorden. Midt i brandlinjen gravede man et 35 meter stort firkantet hul med en dybde
på 5 meter og som traditionen byder: en lille ø i midten.
I dag er lokaliteten retableret på smukkeste vis, omgivet af birketræer og enkelte ældre skovfyr. Når sommervarmen melder sig, dækkes vandspejlet delvist med
andemad, så vi betages af lysegrøn imødekommenhed
i dammens snævre lysning. Det kan der komme en hel
del gode billeder ud af. Der bør stå et branddamskilt –
kig efter det, så skulle dammen være til at finde.
Næste dam på vores vej ad Lejevejen
Lejevejen er nok én af de mest indbydende grusveje,
vi har i vores skov. Den går fra det gamle fiskerleje,
som engang i tidernes morgen hed ”Saltbodleje” og var
præget af ussel fattigdom som en blindtarm, hvor kragerne vender (for så er der ikke mere at komme efter).
Landsbyen Tisvilde var mere velstående med gårdmiljø
og bønder med rangorden efter høststørrelse på sæderækken i kirkeskibet. Måske er det tendentiøst at sige,
at tiderne har vendt det på hovedet i dag?
Start ved Strandvejs-Parkeringen og drej t.v. første
gang på Strandvejen ad Møllevej. Trekanten åbenba-

rer sig lige efter. Følg vejen t.h., og du befinder dig på
Lejevejen, som ender ved Slotsruinen. Så er det bare
derud a’. Vi skal forbi føromtalte 6-vejsdam og forbi
skovens største trekant, hvor tre veje krydser hinanden,
nemlig Jydelinien, Lars Anders’ Linie og Lejevejen,
som vi fortsætter på. Nu skal vi have øjnene med os,
for på venstre side kommer et branddamskilt. Dammen
gemmer sig lidt i et fladt og fugtigt område, der gennem tiderne og kun tyndt sandoverfløjet havde udviklet
sig til en omkring år 1900 omtalt birkemose iblandet
rødgran og såkaldt ”sletvoksende” småtræer og krat.
Den laveste og mest lysåbne del af mosen bestod af
græs, mos og siv, som man lod udgrave i 1980. I dag
er området omkring dammen blevet kraftigt tilvokset
med skovfyr i varierede størrelser efter alder og jordbundsforhold. Indtil for nylig var dammen helt overvokset og svær at finde, men nu har SN-Nordsjælland
ryddet op, så vandspejlet er kommet til syne, og man
har pløjet en lille sandslette omkring dammen. Idyllen
er væk, for kønt er det ikke – men det bliver det ad åre
(som man siger eller synger: ”Giv tid giv tid, den nynner glad og ryster de små vinger”).
Lad os navngive den ”Jydedam”
En branddam skal ikke bare have et skovafdelingsnummer. Det er for kedeligt og pragmatisk. For at skovromantikere som jeg og andre naturelskere skal kunne
vide, hvor eller hvilket vådområde der tales om, måske
for evt. at mødes der, er det nødvendigt med en stednavngivelse. Jeg synes den skal hedde ”Jydedam”, for
man kan også finde vej ind til den fra Jydelinien, som
løber vinkelret på Lejevejen.
Her slutter så denne motions- og opdagelsestur. Gå tilbage ad samme vej eller gå tilbage til den store trekant.
Kig efter vejstenen ”Enebærdalen” på venstre side og
slå et slag op over Bangshøj. Det er et af skovens rigtigt
smukke steder. Efter Bangshøj går det nedad i retning
mod havet. Strandvejen krydser, og en ny sten oplyser,
at ca. 1-2 km forude ligger Jydestrand med de højeste og
smukkeste klitter. Vil du tilbage til Strandparkeringen,
skal du huske at tage vejen mod højre – der er knapt 3
km til P-pladsen. Und dig selv en god udflugt...!

”Jydedam” ryddet op, så vandspejlet kommer til syne

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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Susanne Borup

Indendørsmennesket
Boganmeldelse af Cecilie Rubow:
”Indendørsmenneskets natur”, 251 sider + noter,
udgivet 2022 på Aarhus Universitetsforlag
Det er ikke ofte, at det beskedne organ, TisvildeNyt,
betroes noget så eksotisk som at anmelde en bog. Nu
er det sket, - vi har fået tilsendt en bog, der ved første
øjekast synes at være for en snæver læsekreds, men når
man ”folder den ud”, viser den sig ikke at være svær at
gå til. Ekstra vedkommende oven i købet for TisvildeNyts læsere, idet en stor del af den handler om naturen
i og omkring Tisvilde og Lejet og Hegnet, og et helt
kapitel er viet til Helene Kilde og sagnet om Helene.
Forfatteren Cecilie Rubow er antropolog og vil med
sin bog undersøge, hvordan det moderne indendørsmenneskes livsformer har betydning for dets forhold
til naturen, lige fra den almindelige omgang med og i
naturen til de store, truende miljø- og klimakriser, som
venter på at blive løst.
I vores tid er der nok aldrig blevet talt så meget om at
komme tæt på naturen, samtidig som vi vel aldrig har
været længere fra naturen, - på naturens præmisser.
Cecilie Rubow indrømmer ganske uhæmmet, at hun
selv er et af de mange moderne indendørsmennesker,
der har brugt naturen som rekreativ overflade uden at
gå i dybden, - ”der er store og små fugle”, som hun med
et skævt smil siger om sin eget forhold til natur, inden
hun for nogle år siden begyndte at nærme sig den!
Forarbejdet til bogen har været enormt, både med
hensyn til at læse relevant litteratur og så med at udføre
det feltarbejde, hvor hun har søgt møde med naturen for
at prøve at forstå det moderne menneskes forhold til den.
Derude i naturen har hun mødt naturelskere med forskellige tilgange til naturen, ”fugleentusiaster, billefolk, sommerfugleelskere, solnedgangsbetragtere og strandnørder”, og har forsøgt at aflure dem ”hverdagens magiske
øjeblikke”, hvilket forsyner bogen med mange interessante og udfordrende indgangsvinkler og synspunkter.
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I bogens sidste to kapitler Cecilie Rubow
stikker fingrene i mulden, opsøger miljøforkæmpere og økologiske aktivister
og tager del i deres arbejde for at forstå
dem, og undersøge hvad man kan gøre
ved, at naturen bliver ”menneskeliggjort”, at mennesket efterhånden har
indtaget den holdning, at Jorden og naturen tilhører mennesket, og at det ikke
er mennesket, der tilhører Jorden. Og at
Jorden nu fortæller os, at nu er det nok!.
Cecilie Rubows bog giver i otte kapitler et spændende og meget anderledes
indblik i det moderne menneskes forhold
til naturen. Kapitlerne udfolder sig over
mange store og vidt forskellige emner,
men læsningen lønner sig, for det er en
vedkommende bog-til-tiden, og forfatterens ofte opdukkende tørre humor er en ekstra gave.
Den røde tråd igennem bogen er vores naturs ”tre
naturer”, hvilket defineres ud fra, hvor meget moderne
kultur og levevis har filtret sig ind i naturen, og med
hvilke bevæggrunde mennesker møder den.
Cecilie Rubows påstand om, at størstedelen af landets befolkning ikke sanser og registrerer naturen men
blot bruger eller påskønner den på overfladisk vis og
ikke har navne til de former for liv, naturen rummer, er
tankevækkende, og man forbløffes over, at selv naturaktivister kan forekomme at være ”væk fra naturen”.
De er tæt på i politisk, teoretisk forstand, og der opstår
pudsige momenter af usikkerhed, når et aktivistisk,
men skrøbeligt, forhold til naturen kan skabe problemer med at placere en dåse makrel i tomat ind i naturforståelsen. Men dette forhold til naturens væsner og
vækster er også en del af moderne forhold til natur, og
derfor synes Cecilie Rubows bog så fint at ramme ind,
hvad naturen og vores forhold til den er i dag. Bogen
igennem underbygger hun tesen om at naturen i 2022
er mere end én natur. At naturen er forunderlig og
allestedsnærværende, og at der er håb for indendørsmennesket, - hvis det vil. Bogen anbefales varmt, - til
indendørs- og udendørsmennesker.
EB

Osteopati i Tisvilde
Osteopati
Fysioterapi
Akupunktur
Træning
Også weekends!
Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig

Boligpriserne er steget i
Tisvildeleje & Vejby.
Vil du også vide, om
Christian
din bolig er steget Vernsted-Fabricius
i værdi?
Butikschef, home Tisvildeleje-Vejby

Ring til mig og lad os
drøfte dine boligdrømme

Tlf. 44 12 72 16

”For mig er ærlighed og en
god relation nøglen til et
godt samarbejde i en
bolighandel, og jeg sætter
en stor ære i at opnå en høj
kundetilfredshed”

Christian Vernsted-Fabricius

Bøgelund & Friis

bestyrer Inger og Karl med børnene Jørgen og Hanne

Det Nostalgiske Hjørne
Foros: Anita Olsen

…og så blev det sommer! I skrivende stund minder det
ikke meget om min barndoms somre, fulde af sol og
varme. Der indfinder sig dog sikkert en del erindringsforskydelser, men ihvertfald kan man sige, at det i år
kun, indtil nu, er rigtig varmt, når solen skinner. Nåh,
vi håber på, at det bliver bedre. Og så må vi have sidste
del af den dejlige historie om hattegrosserer Melby på
Tisvildegården prentet ned. Forhåbentlig til glæde for
jer og jeres nærmeste.
I ca. 1968 blev Melby svagere og syg. Vi husker Politikens dejlige snak med ham, da han fyldte 85 år i 1964,
men der er jo ikke noget, der varer evigt, så…! Han var
ofte på gården, hvor han også døde, men Inger passede
ham i de perioder – ryddede op efter ham, når det gik
galt, lavede mad til ham o.s.v. Hun havde ellers nok
at gøre, var også med ude på bedriften, bl.a. med at
hakke roer.
De opfødte mange gæs og ænder, så op til Jul ringede
Melby`s og ville gerne have et givent stort antal “fugle”
– grydeklare! Så blev der ekstra travlt med at ordne
alle de fjerkræ, men man havde heldigvis et fint malkemaskinrum med fliser på væggene, hvor man kunne
stå under hele processen! Om fragtmanden tog fuglene
med ind til Melby`s vides ikke!
Hos købmanden havde man en “gårdens regning”
vedr, det der blev købt til “gårdens bevarelse”. Efter
Melby`s død blev de sidste 30 tønder land solgt til
Lønborg og Wågensen til udstykning, og der fik Karl
tjansen med at slå græs på disse arealer.
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Karl med en af hestene

ansættelsesbrev for Karl Kurt Nikolajsen

Karl med mejetærsker

Selve gåden blev solgt til Christian Bek, tidligere
forstander på Skolehjemmet Godhavn. Arvingerne har,
ved hjælp af alt det de arvede, skæppet godt i statskassen med arveafgiften.
Flere år forinden aftalte havde Karl aftalt med Melby,
at i stedet for lønforhøjelse blev der sat 1000 kr. om
året ind på en konto. Det blev en net sum, som arvingerne fuldt ud accepterede!
Så der blev “fikset” en grund til dem, som blev til
Torpen 7, og der boede Inger og Karl i rigtig mange år
– men det er en helt anden historie!
Ja, og her slutter så historien om disse gæve folk,
så endnu en gang stor tak til Jørgen Nikolajsen, der
velvilligt har fortalt og lånt os billeder, så vi kunne få
Tisvildegården “på plads”! I øvrigt har der også været
et teglværk på jordene ud mod havet, men det skal jeg
lige “grave” lidt mere i, så det vender jeg tilbage til på
et senere tidspunkt.
Hav det godt, til vi læses ved igen, og rigtig god
sommer med masser af gode oplevelser!
Mange varme hilsener Anita Olsen
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