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Januartanker…
Så kom vi igennem januar og er allerede godt i gang
med februar og derfor i gang med endnu et nummer af
TisvildeNyt.
Kan ikke helt mindes, hvornår en januar måned sidst
er gået så stærkt, på trods af ualmindelig gråt, trist og
vådt vejr. Måske fordi der har været stunder, hvor vi
har fornemmet forårets komme – hvilket er en skøn
følelse, men samtidig lidt skræmmende på denne tid af
året. Det burde jo være vinter!
Jeg mindes, at når jeg som yngre pige sagde til mine
forældre: ”Tiden går bare så hurtigt”. Så var svaret
altid: ”Bare vent til du bliver ældre”. Dengang syntes
jeg, at det var lidt irriterende – i dag synes jeg, at det er
irriterende at konstatere, at de tilsyneladende havde ret.
Jeg mindes også anekdoterne om, hvordan især min
svigerfar havde kæmpet sig igennem snedriver i træsko
og måtte gå kilometer for at komme i skole. Og det skal
såmænd nok passe, for han var opvokset på landet på
en gård.
Det er skolernes vinterferie, og det fornemmes i
byen: Familier med børn spadserer rundt og nyder deres ferie, men på trods af feriens navn bliver det næppe
til en frisk tur på kælkebakken i år.
Nok nyder de fleste af os det milde vejr og er glade
for slippe for afisning af biler, når vi skal til og fra arbejde og alt det besvær, frost og sne i øvrigt medfører.

Men det er nu også skræmmende og tankevækkende
at tænke på, at vores klima forandrer sig så tilsyneladende hurtigt. Tankevækkende er det også, at en lille
svensk pige har formået at sætte fokus på klimaforandringer og har været medvirkende til, at voksne statsledere verden over har meldt sig under ”klimafanerne”.
Når et problem pludselig bliver så overskuelig stort,
bliver de fleste af os grebet af følelsen og tanken:
Jamen hvad kan jeg gøre ved det – det hjælper da ikke
noget at jeg lader være med at spise oksekød, køre i bil
eller tage på chartertur med fly? Der er jo så mange der
gør det, at mit bidrag slet ikke vil blive bemærket, og
hvorfor skal jeg så undvære?
Men, som med masser af andre ting, er man nødt til
at tro på, at det kan lykkes, hvis vi løfter i flok.Det er
troen på, at ethvert bidrag,stort som småt, kan hjælpe.
I aften er der fællesspisning på Pilevej. En hyggelig
nyopfundet tradition, som vi har praktiseret henover
vinteren, hvor vi ikke får set så meget til hinanden.
fordi vi er indendørs og dagene korte og mørke.
Så tænker jeg: ”Hov, det er også klimavenligt! Der
bliver ikke brugt lige så meget energi på madlavning
som alle de dage, hvor jeg kun laver mad til min mand
og mig”. Det er småt, måske ubetydeligt men til gavn
for miljøet og ikke mindst fællesskabet på vores lille
vej. Og en start på at ændre vores måde at tænke på.
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
VORES HAVER
Kære medlemmer – Foråret pibler frem i vores haver…
det har det gjort længe. De fleste forårsløg er fremme,
nogle af dem er allerede afblomstret. Og knopperne på
træer og buske står på spring.
Det er svært at vænne sig til så milde vintre, selv
om det har været sådan i mange år. ”Gamle dage”
med lange skiture i et smukt snedækket Tisvilde Hegn
savner vi. Men marts kan være en drilsk måned. Vi har
før set snestorme, og det skulle ikke undre, om vinteren alligevel vil tage sig sammen og give os et drys sne
i sidste øjeblik. Så hold Jer tilbage med havesaksen lidt
endnu.

PRIVATE VEJE
Et evigt emne er indsatsen fra grundejeres side, når det
gælder vejvedligeholdelse af vores private fællesveje.
Hvis man er så heldig at have et vejlaug/vejfællesskab på vejen, er det naturligvis en enkel sag.
Men mange steder har det vist sig umuligt at danne
vejfællesskaber. Enten fordi vejen er meget lang og
nærmest fungerer som en offentlig vej. Eller fordi de
små veje i de gamle sommerhusområder danner et netværk, hvor det ikke synes oplagt med et fællesskab.
Ikke desto mindre er det grundejerens pligt at vedligeholde det stykke vej, som støder op til grundstykket.
Igen må vi minde om hensynet til naboerne.
I grelle tilfælde vil kommunen udbedre skaderne på
grundejerens regning, og så bliver det dyrt.
Levering af et lille læs grus kan gøre underværker
for fremkommeligheden på vores veje. Og så ser det
smukt ud med en vel vedligeholdt vej.
Med de lange asfalterede veje er vedligeholdelsen et
stort problem. Emnet blev bragt op under Planstrategimødet i Tisvilde d. 4/2, se overfor.

Sådan så der ud den 10. marts 2018

RP
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Men vi kan få ryddet op efter heftige vinterstorme,
og græsplænen kan få sig en omgang med fjernelse af
mos og på med gødning … hvis vi ellers kan komme
frem på grunden efter al den regn, forstås.
Går man og tænker på at fjerne et af havens store
træer, så husk at få det gjort nu, inden udesæsonen for
alvor starter. Træfældningsservice kan fås til rimelige
priser her i vores område. Vi må i den forbindelse hele
tiden erindre hinanden om at tage hensyn til naboen.
Et alt for stort træ, som selvfølgelig kan være flot,
skygger muligvis så meget for naboens eftermiddagssol, at det er for generende.

RP

GRIBSKOV KOMMUNES
PLANSTRATEGI OG KOMMUNALPLAN
Det er kommunernes pligt at udarbejde en planstrategi
hvert 4. år. Med den vedtagne strategi beslutter byrådet, i hvilket omfang kommunalplanen skal revideres.
Gribskov kommune står overfor dette arbejde. I den
forbindelse har byrådet arrangeret Dialogmøder rundt
omkring i kommunen. Således blev borgere og andre
med tilknytning til Tisvilde og Omegn inviteret til dialogmøde d. 4 februar. Grundejerforeningens bestyrelse
deltog i et velbesøgt møde.
Mange emner blev berørt:
• Hvad skal der overordnet til for at bevare
Tisvilde som en levende by?
• Infrastruktur med fortsat togforbindelse og
busforbindelser til Tibirke og Holløse
• Skole og børnepasning er livsvigtig for en
levende by
• Flere boliger til ældre og unge børnefamilier.
• Forretningslivet hele året rundt
• Bevarelse af de mange stiforbindelser
• De lange asfalterede private fællesveje er et
problem for vedligeholdelse. Der opfordres til
Gribskov Kommunes assistance
• Vi skal passe på naturen rundt omkring
Tisvilde.
• Turisme. Opfordring til at undgå overturisme.
• Bevarende lokalplaner for de gamle områder i
Tisvildeleje

Grundejerforeningen har indsendt et høringssvar for Planstrategi til Gribskov Kommune
Hvilke aktiver og kvaliteter har området?
Tisvilde har en enestående historie startende med
Helene Grav, Fiskerleje, nogle af de første sommerhuse
i landet og kunstnerkolonier.
Men det er ikke mindst den fantastiske natur med
nærhed til både havet, stranden og skoven, som har
givet folk lyst til at slå sig ned i Tisvilde. For at bevare
dette særlige miljø, er det vigtigt, at udviklingen af Tisvilde sker yderst nænsomt under hensyntagen til dette.
Opfyldes dette, vil Tisvilde fortsat være en perle for
fastboende, deltidsborgerne i sommerhusene såvel som
turismen i området.
Hvilke udviklingspotentialer ser borgere, foreninger og
virksomheder?
Tisvildes udvikling bør ske i erkendelse af den historiske arv, vi har for landsbyen. Vi skal sikre at landsbyen
beholder sit særpræg.

Modernisering skal hele tiden ske med bevarelsen af
særpræget for øje. Tisvildes udvikling må dog ikke gå
i stå. Vi har brug for at befolkningen fortsat er så stor,
at et levende niveau bevares. Vi har brug for skole og
børnehave, købmand, biograf samt alle de mange andre
aktiviteter, som udgør en levende landsby som vores.
Tisvilde har selvfølgelig potentiale for egentlig
turisme. Gribskov kommune har for flere år siden
udarbejdet en strategi for Tisvilde som turistby. Denne
strategi er helt i tråd med Tisvildes særpræg, idet turismen skal påvirke byen på nænsom vis. Denne strategi
skal fortsættes.
Hvad kan vi gøre sammen?
Allerførst bør udviklingen ske i samskabelse, dvs. et
nært samarbejde med Gribskov Kommune og alle borgere og deltidsborgere i sommerhuse samt de foreninger, som repræsentere disse grupper.
Det er på høje tid, at der indføres bevarende lokalplaner i hele Tisvilde. Én eneste gammel og utidssvarende lokalplan blev aflyst for nogle år siden. Men den
blev ikke erstattet af en ny.
De gamle sommerhusområder i Tisvilde er enestående i landet. I kommunalplanen findes detaljerede planer
for de enkelte områder. Disse planer ville, hvis de var
juridisk bindende, medvirke til, at en nænsom udvikling kunne finde sted uden at ødelægge særpræget.
Hovedgaden skal gøres attraktiv at færdes i for gående, cyklister og også biler. F.eks. hører neonreklamer
og anden grim skiltning ikke hjemme. Helårsboliger og
sommerhuse skal tilpasses landsbyens egenart. Forretninger og virksomheder skal udvikles i samklang.
Befolkningsgrundlaget skal fortsat være stort nok til,
at en levende landsby som Tisvilde fortsat kan eksistere. Det bør sikres, at der er tilstrækkeligt med boliger.
En stor del af Tisvilde udgøres af sommerhuse, som
bebos af deltidsborgere. Disse borgere deltager også
ivrigt i byens udvikling og skal med i samskabelsen.
Annisse Wellness v/Sygeplejerske Pernille Kromann

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

Tlf: 20847672 – www.annissewellness.dk
Skovfogedvej 4, 3200 Helsinge
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I øvrigt mener vi:
Der er meget, man i strategiplanen kan være enig i!
Der er meget lidt generelt såvel som specifikt om de
enkelte områder, eksempelvis Tisvilde, som jo er vores
udgangspunkt! Der er i strategiplanen tale om vide
rammer, det hele er meget overordnet/meget generelt!
Fint med vide rammer, det har Gribskov Kommune
altid stået for. Der er højt til loftet, men vi er bange for,
rammerne bliver så vide, at der stort set ingen regler er!
Og vi vil ikke lægge skjul på, vi på nogle områder er
bekymrede for udviklingen. Bekymrede for de manglende specifikke rammer for udviklingen.
Turismeudvikling synes at være det mest brugte
ord i Planstrategien. Man kunne få den fornemmelse,
at turisme, og en stærkt øget overturisme, skal ”redde”
den samlede kommune …?
Fint at ha’ særligt fokus på turismeudvikling, men
afgørende at man ikke saver den gren over, man selv
sidder på! For Tisvildes vedkommende vil en udvikling, der ikke tager hensyn til Tisvildes særpræg med
landsby og sommerhuse, ødelægge mulighederne for
turismen i Tisvilde.
For ”vores” Tisvildes vedkommende ser vi det som en
nødvendighed, at der standses op og overvejes, hvor
meget byen/området kan klare af events og festivitas.
Disse aktiviteter ligger slet ikke i Gribskov Kommunes
turismestrategi for Tisvilde.
Det er vores oplevelse, at byen i alt for stort omfang
bruges som en filmkulisse til rigtig mange former
arrangementer! I et omfang, der slider alt for meget
byen. Vor frygt er, hvis man ikke standser op, er man
i gang med at ”lave et Løkken”, … at dét særpræg og
den stemning, folk kommer for at opleve, forsvinder,
hvorefter også folk forsvinder … som tilfældet var i
Løkken, og ditto i Hornbæk. Events som Musik i Lejet,
der med sit nuværende store omfang får forretninger
til at lukke i de 2-3 uger, eventen forgår midt i sommerferieperioden. Det skal bemærkes, at også borgerne
i Skagen ser med ængstelse på denne bys udvikling og
råber nu byrådet op.

Udvikles Tisvilde ikke harmonisk, undermineres
grundlaget for deltidsborgenes lyst til at eje et sommerhus samt for kommunens turismestrategi. Borgere
flytter væk, og den manglende turisme vil ødelægge de
lokale forretningsmuligheder.
Så nogle fastere rammer for, hvad der gives tilladelse
til af events i Tisvilde i samarbejde med Tisvildes
borgere. Det såvel hvad angår antal, type og omfang
(tidspunkt/antal og størrelse) ser vi som en absolut
nødvendighed!
Desuden er en større kommunal spredning af alle disse
events afgørende, så tankerne om en Græsted-profil
som event-by, hvor Græsted inkluderer egentlige eventpladser, lyder spændende (s.17 i planstrategien).
På side 9 nævnes en opdatering af og konkretisering
af de enkelte områders særlige kvaliteter og styrker
(Her skal Tisvilde vel også komme i spil?).
På side 12 nævnes begrebet ”bystrande”, hvor Tisvildeleje er én af de nævnte! Med tanke på, at der kan
gives mulighed for øget aktivitet! Tisvildeleje er allerede blevet defineret som en landsby med ”bystrande”.
Yderligere udbygning heraf er absolut unødvendig.
På side 18 i Planstrategien omtales en strategisk planlægning for landsbyerne i kommunen, men hvorfor er
Tisvildeleje slet ikke nævnt???
Ej heller er genetablering af Helenekilde nævnt! Når
man taler om vigtigheden af kommunens natur- og
kulturværdier, må det stå klart, at Helenekilde er én
af disse. Hvad den omtalte, kommende screening må
vise! Tænk igen på turismen.
Stategiplanen er med generelle visioner for hele kommunen – blot afgørende, at disse suppleres med lokalplaner for de enkelte områder, så vi får den optimale
udvikling for den samlede kommune!
Grundejerforeningen fik på et tidspunkt at vide fra
kommunens side, at kommuneplaner var lige så gode
som lokalplaner, når det drejede sig om at ”styre udviklingen”! Konkrete tilfælde har dog senere vist, at dette
ikke er tilfældet. Kommuneplaner er blot vejledende!
Gribskov bør være tilbageholdende med dispensationer.
Vi har i snart mange år forsøgt at få lokalplaner for
områderne i Tisvilde men er desværre ikke blevet
mødt med velvilje fra Gribskov Kommunes side! Vi
holder dog så meget af Tisvilde, det ligger os så meget
på sinde at ’medvirke til at bevare Tisvildes specielle
særpræg i en harmonisk udvikling’, at vi fortsat ønsker
at få oprettet lokalplaner for vores område!
Følger Gribskov Kommune vores ønsker om en harmonisk udvikling af Tisvilde og området omkring, vil
dette være til glæde og stor gavn for borgerne, og forretninger vil dette sikre fortsat turisme og økonomisk
sikring af området.
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HEGNETS VENNER
Oprettelsen af Hegnets Venner som task-force for at
passe på vores elskede Tisvilde Hegn har fået en flyvende modtagelse fra alle sider i Tisvilde. Vi beskrev
i sidste TisvildNyt, hvad formålet er for denne nye
gruppe. Task-forcen er allerede i gang med at påvirke
offentlige myndigheder, politiske udvalg, Kongernes
Nordsjælland, turistorganisationer, miljøeksperter osv.
TURISME
Kyst- og Naturturismen er det største forretningsområde i dansk turisme.
En undersøgelse fra VisitDenmark fra 2019 viser,
at turister vælger at komme til vores kystområder på
grund af den dejlige natur. Men det er også vigtigt
at kystbyerne har atmosfære. Dette begreb dækker
over ro, hygge, afslapning, miljø og et dejligt sted at
være. Tisvilde har alle disse ingredienser til et perfekt
turistophold.
Kommunen skal forstå og respektere, at det enkelte
feriested udvikles med bevarelse af den unikke atmosfære. Jo mere feriestedet kommer på verdenskortet, jo
større er risikoen for overturisme, hvilket er ødelæggende og næsten umuligt at retablere. Dette ses allerede
på de meget attraktive destinationer rundt om i verden.

DIALOG OM MUSIK I LEJET OG TISVILDE
Er du interesseret i debatten omkring Tisvilde og Musik i Lejet, opfordres du til at melde dig ind i gruppen
“Dialog om musik i lejet” på Facebook.
Her vil du kunne deltage i debatten omkring Tisvilde
og omegn samt Musik i Lejet og give dine egne besyv
med. Facebook-siden er oprettet af lokale fastboende
samt sommerhusejere, og tonen er sober.
Du skal have tilknytning til Tisvilde og omegn for at
kunne blive optaget i gruppen. Tilknytningen kan være
at bo her, være vokset op her, have sommerhus eller
drive erhverv i Tisvilde og Omegn.
Mange hilsner fra bestyrelsen

HUSK AT MELDE JER IND I
GRUNDEJERFORENINGEN

DET ER NEMT
www.tisvildegrf.dk

Turister nyder stemningen på Hovedgaden 2019 – RP

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

LEIF NIELSEN A/S

Grøndyssevej 11 • 3210 Vejby

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

www.lnas.dk
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TISVILDE LOKALRÅD

REFERAT FRA BORGERMØDET 26. FEBRUAR

Tisvilde Lokalråd bød på morgenmad, før mødet start.
Claus Sabroe bød velkommen til de fremmødte og indledte mødet med at foreslå Søren Greene som dirigent
for generalforsamlingen.
Søren Grene blev valgt med applaus. Han takkede for
valget og udtrykte sin glæde over, at så mange var mødt
op. Han konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidig
og korrekt, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig
og spurgte, hvem der skulle være referent, Bodil Salicath blev foreslået og valgt med applaus. Ifølge dagsordenen bad Søren formanden aflægge beretning.
Formandens beretning
Claus Sabroe startede formandens beretning med at
forklare lidt om sammensætningen af lokalrådet efter
sidste generalforsamling. Det var et meget ungt hold,
længst siddende havde været i rådet i 3 år. Claus takkede specielt Eskil Borup og Lis Freisner for deres
store indsats med råd til det nye råd.
Kommunikation med kommunen er en af de ting,
som er blevet prioteret meget højt i det forgangene år.
Det er ikke nok med et årligt evalueringsmøde omkring sommeren, vi vil være med til at præge udviklingen. Derfor var det med stor glæde, at Centerchef
for erhverv, fritid og kultur, Vibeke Steen, gerne ville
deltage på et af lokalrådets månedlige møder. Vibeke
fik en grundig introduktion til Lokalrådets arbejde og
virke, og hvilket samarbejde vi gerne vil have med
kommunen, og hun ville gerne høre mere om, hvad
hun evt. kan gøre for rådet.
Tisvilde Lokalråd har et vigtigt samarbejde med
andre lokalråd i kommunen. Dette samarbejde bliver
varetaget gennem møder i Lokalforeningsrådet, som er
en paraplyorganisation for alle råd i Gribskov.

Claus kom ind på de fire borgermøder, lokalrådet har
afholdt det sidste år:

•
•
•
•

Ordinært borgermøde
Musik i Lejet
Brugen af skoven (opfølgning)
Nye tisvildeborgere

Alle møderne har været præget af gode dialoger og
konstruktive møder.
Sommerens loppemarkeder på Birkepladsen er Lokalrådets indtægtskilde. Loppemarkeder på Birkepladsen
er det årlige tilbagevendende samlingspunkt for Tisvilder og andet godtfolk, som er grundstenen i de tilskud,
som lokalrådet tildeler kulturelle formål hen over året.
I samarbejdet med Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen er der blevet afholdt Sankt Hans og
jul i Tisvilde med Cira Aalund som primusmotor for
lokalrådet.
Der er igennem året arbejdet på en ny hjemmeside
til afløsning for vores meget gamle. Håbet var, at den
kunne præsenteres på Borgermødet, men den blev ikke
helt klar. Udover arbejdet med vores nye hjemmeside,
har vi har også en side på Facebook, ”Tisvilde Lokalråd”, hvor der er mulighed for at holde sig orienteret.
Når vi slår noget nyt op på facebook, er der stor interesse for vores opslag.
Claus fortalte om planerne for Lokalrådets
arbejde i det kommende år
Trafiksikkerhed, Birkepladsen. stationsbygningen, offentlige toiletter, kystsikring/Helenekilde, rundkørsel
ved den store P-plads, adgang til naturen, loppemarked, stier, Sankt Hans, Jul.

Fra borgermødet 2020 – foto: Susanne Borup
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Det er meget ambitiøst, og der er er derfor brug for Tisvilderes medvirken. Derfor er der oprettet arbejdsgrupper, såfremt man har mulighed og interesse i at lægge
nogle timer for at hjælpe lokalrådet.
Fremlæggelse af revideret regnskab
Jens Rane Holck fremlagde revideret regnskabet via
PowerPoint på storskærm. Det viste, at Lokalrådet
havde en indtægt på kr. 134.000 og fik et overskud på
6000 kr. Formuen er på godt 206.000 kr. Vi har givet
godt 38.000 kr. i støtte og bidrag. Regnskabet er underskrevet af revisoren og formanden.
Da Søren Grene spurgte, om regnskabet kunne godkendes, blev det godkendt med applaus.
Forslag til vedtægtsændringer
Lokalrådet har arbejdet på nogle ændringer i vedtægterne. Forslagene til de nye vedtægtsændringer blev
vist, side om side, med de oprindelige vedtægter. Det
gjorde det lettere at overskue. Jens styrede suverænt
de fremmødte gennem ændringsforslagene, punkt for

Offentligt toilet ved Solnedgangsbakken – RP

punkt, så alle kunne følge med, og tvivlsspørgsmål
kunne opklares.
Alle ændringsforslag blev godkendt. Ifølge Lokalrådets vedtægter skal vedtægtsændringer vedtages på to
på hinanden følgende borgermøder, hvorfor der snarest
bliver indkaldt til nyt borgermøde til afholdelse inden
for 2 måneder.
Valg af rådsmedlemmer
Tre rådsmedlemmer var på valg. Søren Grene opfordrede forsamlingen til at overveje at melde sig. Desværre var der ingen, der meldte sig. Lars Erik Sebbelov
foreslog en ”tænkepause”.
Forsamlingen gav Lokalrådets bestyrelse bemyndigelse til at finde nogle nye medlemmer til bestyrelsen
frem til den ekstraordinære generalforsamling.
Jens foreslår, at vi i perioden, indtil det ekstraordinære borgermøde, ”prikker” til forskellige personer,
for at vi ikke igen står i samme situation.
Datoen for det ekstraordinære borgermøde fastsættes
på førstkommende møde d. 6. februar.
Valg af suppleanter
Bodil Salicath og Michala Østergaard-Nielsen modtog
genvalg som suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Steen Garde blev genvalgt
Revisorsuppleant blev Erik Skov Hansen
Claus takker de nyvalgte.
Søren Grene og Christian Friis roste rådet for
godt arbejde.

Rundkørslen ved Parkeringspladsen – RP
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Behandling af indkomne forslag
Følgende to forslag er indsendt af Lars Erik Sebbelov:

1 Jeg opfordrer Lokalrådet til at arbejde for, at area-

lerne udlægges til byggeri af minimum 32 andelsboliger i form at kædehuse på 126 m² i ét plan for unge
familier med børn, samtidigt med at der bygges et
medborgerhus til Tisvilderne.
Tisvilde har behov for unge familier med børn, og
med udnyttelsen af arealerne ved Idrætshuset, der ligger mere eller mindre ubenyttede hen, har vi i Tisvilde
en gylden mulighed for at få en privat entreprenør og
udvikler på opgaven, Arkitekt Gruppen eksempelvis,
som kan udvikle og finansiere hele opgaven på privat
basis, ifald Gribskov Kommune stiller matriklerne til
rådighed på leje eller salgsbasis.
Kommunen trænger til penge, skulle jeg mene, og
nye skatteborgere, der kan sikre, at infrastrukturen
med skole og diverse institutioner kan fastholdes i
nærområdet.

2 Matriklerne 6 da og 6 fp, der ligger ud til Tisvilde

Bygade, som er idrætsanlægget ved Tisvilde Skole, er i
spil, hvilket Tisvildehus-planerne giver en klar indikation af. Matriklerne ejes af Gribskov Kommune, og jeg
kan ikke tro andet, end at Byrådet har givet tilsagn om,
at Tisvildehuset må bygges på grunden, hvor Idrætshuset ligger i dag. De omtalte matrikler er det hvide areal
på kortet overfor.
Lars Erik Sebbelov tog ordet og meddelte, at han også
vil fremfører de to forslag over for politikerne ved
Gribskov kommunes møde den 4 feb. Og at de også var
lagt på facebook
Forslagene blev ikke diskuteret yderlige. Lokalrådet
taler om forslagene på førstkommende møde. Søren
Grene takkede forsamlingen og afsluttede generalforsamlingen.

Efter en kort pause bød Claus Sabroe velkommen til
Morten Skibstrup Nicolaisen fra Tisvildehuset, vores
nye aktive samlingssted!
Morten Skibstrup Nicolaisen gennemgik projektbeskrivelse, hvor man håber projektet kan gennemføres.
Man er i gang med at søge fonde, og der er en række
arbejdsgrupper omkring dele af projektet, man meget
gerne må melde sig til. Der blev diskuteret mulighed
for at give tilskud/købe andele for at demonstrere lokal
opbakning overfor fondene.
Man kan besøge ”Tisvildehuset” på Facebook og
følge med i hvordan det går.
Claus Sabroe takkede for en god gennemgang af projektet ”Tisvildehuset”. Der er ingen tvivl om, at byen
bakker op om dette tiltag ud fra den interesse, som
forsamlingen og Lokalrådet viste i salen.
Referent Bodil Salicath
10

Idrætshuset 2019 – RP
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TISVILDE LOKALRÅD

FORMANDENS BERETNING

Vi begyndte det nye råd i 2019 med et næsten nyt hold,
længst siddende havde 3 år i rådet, så der har været meget at lære for medlemmerne. Her er vi mange, der har
været glade for, at Eskil og Lis var i kulissen til at give
råd om, hvordan vi plejede at gøre og specielt ESKIL
med hensyn til loppemarked.
Hvad vi ikke har af erfaring med lokalrådsarbejde,
har vi til gengæld i livserfaring, når man ser på gennemsnitsalderen.
Vi kunne rigtigt godt tænke os nogle yngre med på
holdet, så jeg håber, der er nogle friske hoveder i forsamlingen i dag, når vi skrider til valg.
En af de ting vi har lagt meget vægt på i det forgangene år, er kommunikation med kommunen. Vi har hvert
år været inviteret til evaluering af sommeren i Tisvilde
hos Kommunen sammen med Grundejerforeningen og
Erhvervsforeningen, men det er ikke nok kun at tale
om evaluering, vi vil være med til at præge udviklingen. Derfor var vi specielt glade, da Vibeke Steen (nyudnævnt Centerchef for erhverv, fritid og kultur) sagde
ja til at deltage på et af vores møder i efteråret. Hun har
været konstrueret chef siden august 2019.
Det var et godt møde, som kan skabe grobund for et
fremtidigt godt samarbejde.
Vi bruger også tid i Lokalforeningsrådet, som er en
sammenslutning af alle lokalråd i Gribskov Kommune,. Her taler vi på tværs af vores små lokalsamfund i
Gribskov for at drage nytte af sammenfaldende udfordringer eller projekter, vi går og pusler med.
Lokalrådsprojekt
Slugten som rekreativt område og bevarelse af Helenekilde, som er en turistattraktion. Cajus har brugt
meget tid på at kommer i dialog med interessenterne,

Kommunen, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Der er
nu startet en gruppe til bevarelse af Helenekilde, hvor
også Grundejerforeningen, Vejby-Tibirke Selskabet og
Lokalrådet deltager.
Fire borgermøder

•
•
•
•

Ordinært borgermøde
Musik i Lejet
Brugen af skoven (opfølgning)
Nye tisvildeborgere

Vi synes, at alle møder havde en god og konstruktiv
stemning, som har bragt parterne tættere sammen.
Loppemarked
Det årlige tilbagevenden samlingspunkt for Tisvildere
og andet godtfolk og bestemt en af grundstenene for,
at vi har et lokalråd, som råder over en formue, der er
med til at støtte op om kulturelle islæt.
Vi har bl.a. brugt penge på følgende
Med Cira som primusmotor for Lokalrådet og i samarbejde med Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen
er der blevet afholdt.

• Sankt Hans
• Jul i Tisvilde
Hvem vi eller har givet støtte til kan ses under regnskabet. Tak til alle arrangører og deltagere for nogle gode
arrangementer.
Ny hjemmeside
Vores gl. hjemmeside har udtjent sin værnepligt, og vi
har derfor brugt en del tid og kræfter (og penge som
det ses i regnskabet) på at komme med på fremskridtet.

Gravko ved Helenekilde – RP
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Facebook
En af de ting, vi manglede ved vores gl. hjemmeside,
var en bedre sammenkobling med Facebook. Vi fik
oplivet vores facebook i sommeren, og det har været
en stor glæde at se, hvor mange der har taget den til
sig. Her poster vi kommende begivenheder, støtte og
bidrag til arrangementer og andet relevant stof. Et
godt eksempel på, hvordan facebook virker, er: Når
vi poster et nyt månedsreferat, bliver det downloadet
126 gange, mod 20 til 50 gange, da vi kun lagde det på
hjemmesiden.
Her er i hurtige vendinger, hvad vi ellers bruger eller
ønsker at bruge tid på. Jeg nævner det kun i punktform, da flere af disse emner kommer frem i planer for
fremtiden. Alt sammen noget vi har i vores vision, som
blev fremlagt sidste år.

•
•
•
•
•
•
•

Trafiksikkerhed
Birkepladsen
Stationsbygningen
Offentlige Toiletter
Kystsikring
Rundkørsel ved den store P-plads
Adgang til naturen

G

L

Den nye hjemmeside skulle meget gerne komme til
live i løbet af denne måned. Vi havde håbet, at vi
kunne vise den frem her på mødet.

G R I B S K O V
L Å S E
- din lokale låsesmed

Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...

t .

2 2

2 3

2 4

2 2

g r i b s k o v l a a s e . d k

CHOK/TRAUMETERAPEUT og JORDEMODER
Tilbyder hjælp ved problemer med
graviditet, fødsel, stress,
sorg, tab
Benthe Dandanell,
Psykoterapeut MPF
bd@benthedandanell.dk
benthedandanell.dk
+4526848732
Østerbro – Ballerup – Tisvildeleje

Afslutningsvis vil jeg sige, at vi i Lokalrådet ønsker
at arbejde for Tisvildes fremtid og opfordrer derfor
tisvildere og foreninger til at bruge og samarbejde med
Lokalrådet, så vi har mulighed for at leve op til vores
formålsparagraf 2 – og det kan kun lade sig gøre med
jeres opbakning!!

§2

Lokalrådets formål

Lokalrådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets
udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.
Lokalrådet skal være et koordinerende,
formidlende og igangsættende led i
lokalsamfundet, og det er rådets opgave
at være opmærksom på, hvilke planer,
initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet.
Rådet skal fungere som kontaktled
mellem lokalsamfundet og Gribskov
Kommune og andre.
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Harman + Creek
Big Joe Louis

WHEN BLUES COMES TO
TOWN
Tisvilde Bios første musikalske udspil i 2020 var den
lokale bluesmafias koncert med den engelske guitarist
og sanger, Big Joe Louis, som var kommet til landet for
en kort turné med tre koncerter, - og den ene var minsandten i Tisvilde. Salen var som sædvanlig propfuld
af et forventningsfuldt og entusiastisk publikum, der
fra første færd var medlevende og indbød de fire musikanter til at give deres bedste, og det virkede. Igen!!
Big Joe Louis, som er en stor stjerne på blueshimlen
over London, viste sig at være en stilfærdig og ydmyg
herre, der ikke havde brug for at lege stjerne. Men
glimtet i øjet var der, og man mærkede, at han hurtigt
blev grebet af den gode og varme stemning og spillede op til sit bedste. Han fyrede op under stemme og
guitar og gav, hvad han havde, og det blev selvfølgelig
godt modtaget af de mange, der sad i salen, - samspillet mellem musikere og publikum betyder meget for
oplevelsen af en koncert.
Når han spiller i England, har han sit faste band,
the Blues Kings, omkring sig, men når han spiller i
fastlands-Europa, så er det med det danske mundharpe-es, Peter Nande og den finske trommeslager, Mikko
Peltola. Således også i Tisvilde, og de er begge dygtige
musikere i sig selv, Peter Nande i en lidt mere fremtrædende rolle som ”anden-solist” og Mikko Peltola som
en sublim rytmisk medlever og fartholder. Trommer
og bas lever altid et lidt mere tilbagetrukket liv bag
de mere solistisk orienterede instrumenter, men det
kan betale sig for den årvågne lytter en gang imellem
lægge mærke til netop de baggrundsmusikere, - uden
dem ville der ikke være nogen forgrund.
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Sidste mand på scenen, guitaristen Kasper ”Lefty”
Vegeberg, viste sig at være en aldeles forrygende guitarist, som Big Joe Louis ofte gav plads til at imponere.
En storslået eftermiddag, hvor Big Joe Louis måske
var allerbedst i de få numre, hvor han var helt alene
på scenen, oven i købet uden guitar i et nummer. Og
så i ekstranumrene, hvor låget for alvor blev taget af
gryden, og vi fik hele tre ekstranumre, inden Big Joe
Louis takkede for oplevelsen!! Taknemmeligheden og
tilfredsheden var mindst lige stor i salen.
Tisvilde Bluesmafias næste koncert er lørdag den
25. april, igen med udenlandsk deltagelse, idet den
amerikanske mundharpe-berømthed, James Harman,
er på Europatour i nogle uger, og har den gode smag
at aflægge Tisvilde Bio et besøg. Han kommer alene
med danske Big Creek Slim, som i løbet af nogle få år
er blevet en celebritet i blueskredse fra Californien til
Australien og fra Svalbard til Brasilien. At sætte de to
sammen er, ifølge de, der har haft lejlighed til at høre
dem i USA, en genial idé. Big Creek Slim er opfyldt af
stor spilleglæde og en aldrig svigtende lyst til at levere.
James Harman på 75 er en ældre herre, der af og til må
tage en pause fra solistrollen, og så er Big Creek Slim
parat, og på den måde supplerer de hinanden fortræffeligt. Fremragende musikere er de begge, og mon ikke
der kan forventes endnu en fortættet blueseftermiddag
i Tisvilde Bio. Billetter á 120 kroner kan reserveres via
telefon 3053 5008.

Zoneterapi FDZ
Massage
Mentaltræning
Foredrag om tankens kraft
Rikke Njust
Hovedgaden 18b 3220 Tisvildeleje
Ring 61789092 rnjust27@gmail.com

Ny Bridgeklub
Bio Bridge

Tirsdage eftermiddage 14-18 i foyeren
Tisvilde Bio, første gang 24. marts.
Alle niveauer af bridgespillere er velkomne. Der betales 25 kr. første gang.
Oliemaleri af Christina Bardram

PÅSKEUDSTILLING
I SOGNEGÅRDEN

Interesseret?
Send e-mail til: biobridge07@gmail.com
Eller ring til: 5194 8195, Grethe Steen
2936 3538, Peter Sørensen

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

Vejby menighedsråd har indbudt
kunstnersammenslutningen 3220ARTS&CRAFTS
til at udstille i Sognegården i Vejby i påsken.
Det glæder os derfor at kunne indbyde alle til fernisering
lørdag den 4. april kl. 11-16, hvor vi byder på en lille forfriskning. Derefter kan udstillingen ses fra Palmesøndag til
og med 2. Påskedag.
De otte deltagere viser en vifte af meget forskelligartede
værker, som spænder fra olie- og akrylmaleri over akvarel,
grafik, tegning, keramik og foto til glaskunst og ikoner.
Der er naturligvis fri adgang til udstillingen i Sognegården, og den kan ses i tidsrummet mellem kl. 11 og 16 alle
dage i hele perioden fra den 4. til og med den 13. april.
På gensyn i Sognegården
Arr. Vejby menighedsråd og 3220ARTS&CRAFTS

3220ARTS&CRAFTS

Britt Salver, Christina Bardram,
Charlotte Hjorth-Rohde, Eva Müller,
Finn Dam Rasmussen, Hans Friedrichsen,
Viggo Kierkegaard, Jens-Erik Søholt Hammerum,

FERNISERING 4. APRIL KL. 11-16
Syv af de otte medlemmer af 3220ARTS&CRAFTS – Christina Bardram mangler

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk

O.J.VVS ApS
Oliefyrsservice
Aut. VVS-installatør
l Alt i VVS-installationer
l Pille- og brændefyrsanlæg
l Solvarme og varmepumper
l Gas og fjernvarme-installationer

v/Ove Jørgensen
Østergade 83 - 3200 Helsinge
Tlf. 22 94 78 12 - mail@ojvvs.dk

www.ojvvs.dk
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MUSIK I LEJET

Nyt fra Bestyrelsen
I bestyrelsen for Musik i Lejet har vi over de seneste
måneder drøftet, hvad vi synes festivalen er, har været
og kan blive. Det er spændende diskussioner, som
bringer os langt omkring og som skal give retning for
festivalen i mange år frem.
Musik i Lejet - en del af Tisvildeleje
• I 2020 har Musik i Lejet 25 Lokale Helte fra
3220 ud af i alt 40 Lokale Helte fra Gribskov
Kommune.
• I skrivende stund har over 100 fastboende i
3220 allerede meldt sig som frivillige.
• 292 partoutbilletter ud af 1.500 blev købt af
fastboende i 3220 til Musik i Lejets lokale
billetsalg.
Sommerminder for livet
Vi arbejder lige nu med overskriften: Sommerminder
for livet. Intet mindre. Vi har, ligesom tusindvis af
andre, oplevet nogle af de mest fantastiske sommeraftener på Musik i Lejet, hvor musik, glade mennesker
og stemning går hånd i hånd med solskinsvejr, varme
og vand. Det er essensen af, hvad vi vil give videre, og
hvad man skal opleve som gæst på festivalen.
Vi taler også om at fastholde MiL som den ‘Generationsfrie festival’, der ikke er målrettet en speciel
aldersgruppe, men skal være en fantastisk oplevelse
for alle – uanset alder. At familier med bedsteforældre,
børn, teenagere og forældre sammen kan tage de gode
oplevelser med hjem og tale om dem i mange år frem.
Vi vil give folk oplevelser, de ikke vidste, de skulle
have – overraske, forundre, give stof til eftertanke. Og
vi vil gøre det i pagt med naturen.
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En grønnere festival
Særligt at være i pagt med naturen er et spørgsmål, der
optager os meget. Vi har fortsat fokus på at reducere
mængden af engangsplastik på pladsen. Sidste år skiftede vi blandt andet alle plastiksugerør ud med bionedbrydelige sugerør. I år er vi kommet til ølkrusene,
som skiftes ud med vaskbare krus. I løbet af festivalen
samler vi derfor ølkrusene ind og sørger for, at de bliver vasket, således at de kan bruges igen og igen.

Vi arbejder løbende med nye tiltag, der
gør Musik i Lejet endnu grønnere. Vores
bæredygtighedsgruppe har fokus på at
videreudvikle og have hånd i hanke med de
initiativer, der allerede er på tegnebrættet.
Vi opfordrer alle med gode idéer og/eller
inputs til en grønnere festival til at kontakte
dem på: miljoe@musikilejet.dk.

Rekordhøjt beløb til uddeling – over én million
Hos Musik i Lejet bestræber vi os hvert år efter at gøre
festivalen endnu bedre.
I år er det lykkedes at ramme over 1.000.000 kr. til
uddeling! Vi kan slet ikke få armene ned. Det er noget
af det bedste, at se sin frivillig-indsats udmønte sig i
en mulighed for, at dele et så stort beløb ud til kultur,
idrætslivet og de unge i Gribskov Kommune.
I skrivende stund er processen for årets uddeling
under udarbejdelse, men når du læser dette, kan du
finde informationer om uddelingen på Musik i Lejets
hjemmeside.
Alle ønskes et dejligt forår! Bedste hilsner,
Bestyrelsen Musik i Lejet v/ Peter Maarbjerg

Hvad kendetegner Musik i Lejet for dig?
Musik i Lejet er en tradition.
Ligesom mange andre sommertraditioner i Tisvilde,
så er Musik i Lejet noget, jeg skal være en del af. Det
er sommerens klimaks. Jeg har altid lyst til at vise min
hjemby frem, og dermed viser jeg naturligvis også
Musik i Lejet frem. Folk skal se det. Alle de oplevelser
- i min lille by.

På billedet: Arthur Green, helårsfrivilig hos Musik i Lejet
og Peter Maarbjerg, Musik i Lejets bestyrelsesformand

MØD EN MIL-FRIVILLIG
Kort om dig
Jeg hedder Arthur Green, er 23 år og født og opvokset
i Tisvildeleje. Jeg er bestyrelsesformand og stifter af
foreningen ‘Av, min guldtand’, og til daglig studerer
jeg Dansk på Københavns Universitet.
Jeg har været gæst på Musik i Lejet siden det første
år, og det er anden eller tredje gang, at jeg er frivillig
på festivalen. Som noget nyt er jeg blevet 365-frivillig
(helårsfrivillig), hvor jeg er en del af bookingteamet
som assisterende booker.
Hvorfor er du frivillig i Musik i Lejet?
Jeg er frivillig på Musik i Lejet, fordi det er vildt sjovt,
og jeg får utrolig meget ud af det personligt. Ligesom
mange andre i Tisvildeleje brænder jeg for byen og vil
give alt tilbage, som Tisvildeleje har givet mig - selvom
det er en umulig opgave. Musik i Lejet er en stor del af
Tisvildeleje for mig hele året, og det er skønt at kunne
samles om et fælles projekt i byen.
Som frivillig på Musik i Lejet arbejder jeg sammen
med mine gamle skolekammerater, deres søskende og
forældre, hvilket også er med til at give mig et større
tilhørsforhold til Tisvilde.

Hvordan synes du, at Musik i Lejet og Tisvilde
spiller sammen?
Det er nogle gange en sjov opdeling. Musik i Lejet og
Tisvildeleje. Fordi det spiller ikke bare sammen: Det er
en enhed. Kroen, Bageren, Kanonhalløj, Kildemarked,
Musik i Lejet, Biografen, Kildegaard, Fortællinger og
så videre. Det hele hører sammen.
Hvis man nu alligevel skal se på, hvad MiL og Tisvildeleje kan sammen, skal man prøve at definere Tisvildeleje. Selvom vi, i Tisvildeleje, har et 365-dages liv
ved stranden, kan man ikke komme uden om, at byen
er en sommerby. Mange turister har besøgt Tisvildeleje
siden tidernes morgen og især for Københavnerne, er
det deres lille badeby.
Tisvildeleje har en lang historie med de kreative.
Malere, musikere og forfattere. Tisvildeleje har ageret
muse for dem alle. Kanonhalløj har i snart 20 år samlet
byens folk om gak, gøgl og finkulturelle oplevelser
med Tisvilde som scene.
Musik i lejet har også underholdt byens lokale og
dens turister i lidt mere end et årti med musik og med
Tisvildelejes natur som den skelsættende scene. I 2011
kunne jeg se ‘When Saints Go Machine’ fra udsigten
mellem træerne. Den fineste ståplads man kan forestille sig. Samme unikke følelse får man på tribunen
foran Strandscenen. Musik i Lejet spiller godt sammen
med resten af Tisvildeleje ved at være en stor inspirationskilde for, hvordan byen kan lives op. Tænk at kunne
se nogle af de største verdensstjerner, som Disclosure,
optræde i lille Tisvilde. Tisvilde eksploderer - ligesom
når andre store stjerner som John Kofoed spiller på
Birkepladsen, eller Jørgen Leth bliver interviewet i et
gammelt pakhus.
Alt det kreative, vi huser i Tisvildeleje, er en tradition. En tradition, der forhåbentlig føres videre i mange
år endnu.
Hvad er dine største øjeblikke på Musik i Lejet?
Tre af mine største oplevelser på Musik i Lejet:

1. Aage Jæger (Den sorte skole) i 2011: Definerede god musiksmag for mig fra den dag af.

2. Av, min guldtand på Musik i Lejet 2019.
3. At forsvinde fra alle jeg kender, “blive væk”

og tage på eventyr i Musik i Lejet-universet.
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Musik i Lejet på weekend-workshop
I weekenden d. 24.-26. januar drog Musik i Lejet afsted
på den årlige weekend-workshop med det højeste antal
deltagere nogensinde.
Næsten 100 helårsfrivillige deltog i Musik i Lejets
workshop, som var sprængfyldt med læring om ledelse,
kompetenceudvikling og samarbejde samt inspirerende
oplæg fra blandt andre Musik i Lejets bestyrelsesformand. Der var en masse ryste-sammen underholdning
og en live session med sangerinden Dopha, der også
spiller på Musik i Lejet 2020. Særligt for denne workshop er, at Musik i Lejets helårsfrivillige for alvor kickstarter festivalåret, og samtidig får alle de nytilkomne
mulighed for at komme godt ind i organisationen.
Det store engagement, som vi allerede oplever så
tidligt på året, vidner om, at 2020 bliver endnu et fantastisk festival-år i Tisvildeleje.
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Den lokale frivilligtilmelding slår ny rekord
For andet år i træk inviterede Musik i Lejet til en lokal
frivilligtilmelding hos Brød & Vin, d. 4. februar, hvor
vi i år slog rekord med over 50 tilmeldinger. Lagt sammen med de øvrige frivilligtilmeldinger, som vi allerede har registreret i systemet til Musik i Lejet 2020, er vi
altså oppe på over 100 lokale frivillige fra Tisvildeleje.
De lokale frivillige er traditionelt en stor del af
Musik i Lejets DNA og har været det lige fra første
år. Men tilslutningen har aldrig været større. Sidste år
modtog vi 29 tilmeldinger til den lokale frivilligtilmelding - udover alle de lokale, der tilmeldte sig som
frivillige online. I år kunne vi næsten fordoble antallet.
Allerede fra kl. 9 om morgenen tog repræsentanter fra
Musik i Lejet imod interesserede frivillige til en dialog
om, hvilken rolle der passede dem bedst. På dagen talte
vi med et par lokale, der netop havde tilmeldt sig som
frivillige. Læs her, hvad de kunne fortælle om deres
rolle på Sommerens Festival i Tisvildeleje.

Marianne
Til dagligt arbejder Marianne som HR-chef, coach og
stressbehandler. Til sommer vil hun gerne bidrage med
sine kompetencer indenfor projektledelse og rådgivning
som frivillig i Musik i Lejets frivilligudlevering.
Som tidligere sommerhusejer i Tisvildeleje deltog
Marianne som festivalgæst i Musik i Lejets spæde år.
I november flyttede hun fast til Tisvildeleje, og nu vil
hun gerne hjælpe til som 40-timers frivillig på festivalen – også kaldet ”Sømand”. Som Sømands-frivillig i
Frivilligudleveringen skal Marianne holde styr på de
mange frivillige ved blandt at tage godt imod dem, der
møder ind på deres første vagt og tjekke de frivillige
ind og ud af deres vagter.
Marianne har også to døtre på henholdsvis 19 og
23 år, som har tænkt sig at gå i deres mors fodspor og
tilmelde sig som frivillige på Sommerens Festival i
Tisvildeleje.

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

Mai-Britt og Per
Ægteparret Mai-Britt og Per har boet i Ramløse i 40
år. Siden Musik i Lejets første år i 2009 har de begge
været med som frivillige, og dét skal de igen i år.
Per skal bidrage med sine hands-on-kompetencer
i sceneproduktionen på Musik i Lejets næststørste
scene: Skovscenen. Mai-Britt hjælper til under festivalen på ”Artist-Øen”, hvor hun vasker artisternes håndklæder. Det har hun gjort lige siden deres datter Stine,
tidligere helårsfrivillig hos Musik i Lejet, spurgte, om
Mai-Britt ville vaske et par maskinfulde håndklæder.
Det har siden udviklet sig til 300 håndklæder, som
Mai-Britt hvert år vasker og lufttørrer i sin have.
På trods af de mange år som MiL-gængere, glæder
Per og Mai-Britt sig endnu engang til at se, hvad årets
Musik i Lejet byder på.

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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SANGSKATTEN

Kom og syng med på Tisvilde Kro, lørdag d. 7. Marts kl. 13-16

Det er som om, at jorden, sandet, skoven og havet heroppe er fyldt med historier, farver, musik og sange, der
bare venter på, at vi skal få dem frem i lyset.
Selv har jeg gjort det i sang og musik, og der ligger
også mange sange fra andre, der bare venter på at blive
sunget. En historie bliver der også plads til. Det vil vi,
i samarbejde med Tisvilde Kro, råde bod på den første
lørdag i måneden i vinterhalvåret.

McLarsen – Foto: RP

Der bliver delt sangtekster rundt, og så skal der bare
synges igennem. Der kommer forskellige musikere
hvergang, men vi starter ud med McLarsen, og der er
historiefortælling ved Lisbeth Lund.
Tisvilde Kro kan tilbyde frokost fra kl. 13,
og der er Musik kl. 14-16
På den lokale sangskats vegne, John Kofoed

Lisbeth Lund – Foto: Susanne Borup

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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Kirkebladet
Tibirke Sogn

Marts - April 2020

Kirkekalkning
Som det fremgik i sidste Kirkeblad i Tisvilde Nyt, skulle Tibirke
kirke være lukket p.g.a. kalkning fra 10. februar til 3. april 2020.
Det har desværre vist sig at være ”falsk alarm”.!
Menighedsrådet har gennem en længere periode
planlagt at kirken skulle kalkes både indvendigt og
udvendigt. I den sammenhæng er kirkeinventaret
gennemgået, der er indhentet kalkningsrapporter, afdækningsrapporter, lavet kalkningsprøver
og indhentet tilbud fra diverse håndværkere.
Planen var herefter at den indvendige kalkning
skulle påbegyndes i løbet af uge 8 og være færdiggjort til Palmesøndag.
Tiden er gået, og vi må på nuværende tidspunkt konstatere, at
det ikke har været muligt at få de nødvendige godkendelser og
tilladelser fra Stiftsøvrigheden, Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet på plads, inden den planlagte start på kalkningen.
Menighedsrådet har derfor besluttet at udskyde den indvendige
kalkning indtil videre, og anvende en del af den annoncerede lukkeperiode til en grundig hovedrengøring, og ”genåbne” for gudstjenester (alle gudstjenester er kl. 9.00 i marts måned) og kirkelige
handlinger fra søndag den 1. marts 2020.
Forudsat de nødvendige godkendelser kommer på plads, er
planen nu revideret sådan, at håndværkerne tager fat på den udvendige kalkning i løbet af april, så kirken komme til at fremstå fin
og nykalket til Pinse.
Med venlig hilsen
Niels Worm, formand
Tibirke menighedsråd

FILM I SOGNEGÅRDEN

Påskemåltid i Sognegården
Skærtorsdag d. 9. april er der fællesspisning i
Sognegården, Kirkebakken 4 i Vejby.
Som der efterhånden er tradition for holdes der igen i år
fællesspisning skærtorsdag aften.
Vi begynder med Gudstjeneste kl. 17.00 i Vejby Kirke
og umiddelbart efter inviterer menighedsrådene fra
Vejby og Tibirke Kirker, sammen med Vejby-Tisvilde LM,
på grillstegt lam og culotte med mere.
Middagen begynder ca. kl. 18.15. Maden er gratis,
men man SKAL tilmelde sig. Drikkevarer kan købes.
TILMELDING TIL MENIGHEDSRÅDSFORMAND, VEJBY
Henrik Lund-Andersen på mail:
henrik.lund-andersen@regionh.dk eller pr. telefon til
tlf.: 40250257 senest mandag d. 6. april kl. 12.00.
Tilmelding er herefter bindende. Det er plads til 80
deltagere, så skynd dig at tilmelde dig og familien.
Alle er velkomne!

Sogneeftermiddage
i Sognegården

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

Forårets sidste filmaften er fredag

3. april
Vi starter kl. 19.00 som vanligt.
Ulrik Pilemand vælger film og begefter
er der et stykke brød og lidt at drikke,
mens vi fordøjer filmen sammen.

12. marts, (april aflyst pga.
påske) 14. maj og 11. juni
Vel mødt
til alle!

Der er kaffe, hygge og
ingen tilmelding!

Alle er
velkomne
til debat

Gudstjenestefornyelse
- hvorfor og hvordan?

4 debataftener med hver sit tema
I Helsingør Stift såvel som i alle andre stifter er der sat
gang i en debat om hvorvidt gudstjenesten trænger til
fornyelse i større eller mindre grad.

Nyt initiativ i Sognegården - for voksne
mænd +60

Vejby og Tibirke menighedsråd inviterer i den anledning til 4 debataftener kl. 19-21 med hver sit tema. (Den
første om dåben har været afholdt)

Mænd i alderen + 60 år mødes et par timer til en kop kaffe og en ostemad i det regi som hedder: Hemingway Club.
Der vil være møde hver fredag i løbet af året.Ved møderne
kan der være foredrag og/eller anden social aktivitet.
Møderne giver medlemmerne mulighed for at tale sammen, hygge sig indbyrdes og skabe nye fælles-skaber. Der
kan også arrangeres ture efter medlemmernes ønsker.

Nadveren

Hvem
bestemmer?

Gudstjenesten

12. marts kl. 19-21

25. marts kl. 19-21

15. april kl. 19-21

Gretely v.
Tibirke Kirke

Gretely v.
Tibirke kirke

Sognegården
i Vejby

Oplæg ved sognepræsterne Jeanne og Ulrik og interesserede kan læse mere på:
www.helsingørstift.dk/gudstjenesten-til-debat

Bibelstudiekreds
Tirsdag 17. marts kl. 19 -21 i Sognegården

Maria – Bebudelsen og Lovsangen

Fugletur 5. april
kl. 11.30
PALMESØNDAG er der gudstjeneste kl. 10.30 i Tibirke kirke.
Ca. 11.30 vil ORNITOLOG ARNE
VOLF igen tage os med på fugletur i Hegnet og Holløse Bredning.
Medbring kikkert og
fodtøj efter vejret.
Gerne også madpakke
og drikkelse.
VEL MØDT

DÅBS
KLUDE
KLUBBEN

SKAL DU VÆRE
MED?

I det nye år mødes vi tirsdage hver anden måned
kl. 10-12 i Sognegården: 10. marts og 5. maj.
Kontakt: Jeanne von Benzon, 2491 7970 / jgvb@km.dk

Kender du en mand, der har brug for at komme afsted
uden at skulle gå til noget bestemt? Eller kender du nogen som sidder alene, så fortæl at fredag formiddag er
der mulighed for at møde ligesindede.
Kontakt sognepræst Ulrik Pilemand 4870 6294 eller
på mail up@km.dk og hør nærmere!
Hemingway Club er ikke tilknyttet Folkekirken. Den bygger
på frivillighed og fællesskab og samarbejder med Frivillighedscenteret i Helsinge. Vi vil lokalt i Vejby være en del af paraplyorganisationen Hemingway Club, som hjælper med råd og vejledning samt driver en hjemmeside.

Mødeplan for menighedsrådet Tibirke kirke

Møderne begynder kl. 19.00 med offentlig spørgetid.
Tirs. d. 10 marts, ons. d. 8. april, tors. d. 14. maj - menighedsmøde, tirs. d. 16. juni, ons. d. 12. aug., tors. d. 17.
sept., tirs. d. 13. okt., ons. d. 25. nov., tirs. d. 15. dec.
Alle møder i Gretely. Evt. lukkede punkter lægges sidst.
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KONTAKT & INFO

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

Tibirke Kirkegårdskontor
Graver Henrik Müller
Tlf. 4870 7785
Tirsdag - fredag kl. 9 - 10
Menighedsrådsformand
Niels Worm,
Bækkebrovej 28,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 7067 / 2321 5314
new@nst.dk
Næstformand
Thomas Skov,
Hegnsvej 22,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 9690
thskov@mail.dk
Kirkeværge
Lisbeth Nielsen,
Svanekæret 4,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 8423

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

Baby
salme
sang

Sorg
gruppe?

For babyer i alderen 2-12 mdr. sammen med en voksen.
Efter 45 min. i kirken er kaffe, en bid brød og hyggesnak
i Sognegården. Alle kan være med og det er gratis.

Vi mødes torsdage kl. 10-12.
Tilmelding nødvendig.
Tilmelding & spm. til underviser Anna Jonsson
på: annajonsson30@hotmail.com

Ved interesse og behov,
kontakt:
Sognepræst

FOREDRAG

2491 7970
jgvb@km.dk

Lørdag d. 28. Marts
kl. 15 - 17 i Sognegården

Jeanne von Benzon

Orienterings- og
menighedsmøde
14. maj kl. 19.00 i Gretely
2020 er valgår for menighedsråd!
Slå to fluer med et smæk - hør om menighedsrådets
arbejde - og bliv klædt på, hvis du selv er interesseret i at stille op!

Vi byder på
kaffe & kage

Det siddende menighedsåd redegør for sidste års regnskab
og det kommende års budget og aflægger beretning om rådets arbejde i det forløbne år og fortæller om planerne for
det kommende år.
Vel mødt til alle i sognet!

Sangaften med band og fællesspisning
Fredag den 27. marts kl. 17.30 til 20.30 i Sognegården

NYE OG GAMLE SALMER o RYTMISKE LOV- OG GOSPELSANGE
Aftenen begynder med fællesspisning – et varmt og lækkert måltid.
Bandet fra Vejby-Tisvilde LM sørger for frisk og rytmisk musik.
Oplæg ved sognepræst Ulrik Pilemand om tro og kristendom i 2020.
Årets konfirmander og deres forældre får en særlig invitation,
men alle er velkomne. Der er fri entré og maden er gratis!
Arr. Vejby Kirke og Vejby-Tisvilde Luthersk Mission

AVE MARIA I KUNST & MUSIK

Vejby kirke og Sognegård
d. 29. marts kl. 19

Kim Hartzner
Generalsekretær
for Mission Øst,

der med en årsomsætning på
49 mill. er en sværvægter indenfor
humanitær missionsarbejde.
Fokus er bl.a. på børnene.
Ifølge FN er der 35 mill. børn verden
over, som er drevet på flugt fra krig
og katastrofer.
Kom og bliv
klogere!

Minikonfirmander

I foråret er der tilbud om minikonfirmandundervisning for 3. klasse på
Skt. Helene Skole,
Vejby afd.
Til efteråret
vil 3. klasse
på Tisvilde afd.
få det samme
tilbud.

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

Sang: Anna Jonsson • Klaver: Kim Eriksen
Kunst: Mette Berndsen
Et musikalsk foredrag der ser nærmere på Maria - mere præcist på bebudelsen i kunst
og musik. Foruden de to allerede nævnte musikstykker, hører vi andre mindre kendte
Maria-satser. Arrangementet varer 2 timer. Vi begynder i kirken med musik. Efter en
kort pause fortsætter vi med et billedforedrag i Sognegården i Vejby.
Kim Eriksen er organist i Esbønderup og Villingerød kirker. Anna Jonsson underviser i babysalmesang i Vejby kirke og er kirkesanger i Esbønderup og Villingerød kirker. Mette Berndsen
er daglig leder af skoletjenesten i Frederiksværk provsti.

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

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

Gudstjenester / Tibirke og Vejby kirker
Marts

KIRKEBIL
bestilles på
tlf. 4870 7785
fredag senest
kl. 10.00

Dag

Dato

Søndag

15.

Torsdag

19.

Søndag

22.

Midfaste

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

Søndag

29.

Mariæ bebudelsesdag

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

Vejby

Tibirke

Præst

3. sø. i fasten

Vejby

Tibirke

Præst

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

14.00 Trongården

Jeanne von Benzon

April
Dato

Søndag

5.

Palmesøndag

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Torsdag

9.

Skærtorsdag

17.00

19.00

Ulrik Pilemand

Fredag

10.

Langfredag

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Lørdag

11.

Aftenandagt

19.30

Jeanne von Benzon

Søndag

12.

Påskedag

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

Mandag

13.

2. påskedag

9.00
Fællesgudstjeneste i
Vejby

Ingen

Michael Porsager

Søndag

19.

1. s efter påske

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Torsdag

23.

14.00 - Gudstjeneste
Trongården

Ulrik Pilemand

Lørdag

25.

10.30
Dåbsgudstjeneste

Ulrik Pilemand

Søndag

26.

2. s efter påske

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Vejby

Tibirke

Præst

PÅSKE

Dag

Maj
Dag

Dato

Søndag

3.

3. s efter påske

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

Torsdag

8.

St. Bededag

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Søndag

10.

4. s efter påske

10.00 Konfirmation

Ingen tjeneste

Ulrik Pilemand

Lørdag

16.

10.00 Konfirmation

Ulrik Pilemand

Søndag

17.

5. s efter påske

Gretelyaftener 2019

Ingen tjeneste

10.00 Konfirmation

De traditionsrige og velbesøgte Gretlyaftener er ved at være planlagte og vi iler her med at præsentere de to første.
Tilmelding efter først-til-mølle hos Lisbeth Nielsen på tlf.: 2578 8423

Onsdag d. 13. maj kl. 19.00
Historiker, John Erichsen, Tidl. chef for
Københavns Museum, samt Nationalmuseet.

Brødrene Classen - Veje til rigdom,
magt og udødelighed
Foredrag om brødrene Classen, der opbyggede krudtværket og kanonstøberiet i Frederiksværk og fik stor politisk indflydelse. Storebror
J.F. Classen købte bl.a. Arresødal og Grønnenæssegård og blev en af
landets største jordbesiddere og rigeste mænd.

Se mere her:
vejbytibirkekirker.
dk/page/12/gretely

Tirsdag d. 26. maj kl. 19.00
Bachelor i litteratur, Jesper Møller-Andersen, lektor, cand. jur.

Danske kunstnere i Italien

I første halvdel af 1800tallet var det guldaldermalerne, der var samlet omkring Thorvaldsen i
Rom. De kendteste er Eckersberg, Constantin Hansen, Martinus Rørbye, Wilhelm Marstrand, Chresten Købke og J. Th.Lundbye. Op gennem århundredet og ind i 1900tallet drog
flere kunstnere til Italien. I Civita d’Antino samlede Kristian Zahrtmann en gruppe om sig,
heriblandt P.S. Krøyer, Weie og Karl Isakson. I Sora mødtes Joakim Skovgaard, Th, Phillipsen
og Viggo Petersen mfl. I Firenze og Pisa var det Syberg og Niels Larsen Stevns – i Venedig J.F.
Willumsen. Foredrag ledsaget af et rigt udvalg af billeder.

UDFLUGT - Opfølgning på foredraget - 24. maj

UDFLUGT - Opfølgning på foredraget - 7. juni

I brdr. Classens fodspor! Fælles udflugt til Vinderød kirke og Arresødal søndag
d. 24 maj kl. ca. 11.30 fra Vejby kirke (Gudstjeneste kl. 10.30) Christian
Heiberg er guide. Der køres i private biler, som koordineres ved tilmeldingen
til Lisbeth Nielsen. Deltagerne betaler selv transporten.

Fælles udflugt med omvisning på Nivågård-samlingen søndag d. 7. juni. Omvisningen starter
kl. 12.30. Der køres i private biler som koordineres ved tilmeldingen til Lisbeth Nielsen. Deltagere
betaler selv transport og indgang. Jesper Møller-Andersen er guide.

57427

Nyt hjem?
4 forretninger for 1 salær • 1 salgsteam med 8 mæglere • 1 opgave: salg af dit hjem

Gilleleje
Hornbæk
Tisvildeleje-Vejby
HelsingeGræsted
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HORNBÆK

GILLELEJE

HELSINGE-GRÆSTED

TISVILDELEJE

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Ndr. Strandvej 355
3100 Hornbæk
hornbaek@home.dk
Tlf. 49 70 13 12

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Smidstrup Strandvej 69
3250 Gilleleje
gilleleje@home.dk
TLF. 48 31 88 44

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Østergade 3
3200 Helsinge
helsinge@home.dk
TLF. 88 20 94 10

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Hovedgaden 57
3220 Tisvildeleje
tisvildeleje@home.dk
TLF. 88 20 94 20

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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RP

KOM TIL BANKO en 43 år gammel tradition i Tisvilde
Skiltet står der hver anden søndag ud for Idrætshuset i
Hovedgaden: ”Banko i dag kl. 14”.
Er kørt forbi hver anden søndag i vinterhalvåret i de
godt 26 år, jeg har boet i byen. Denne søndag skal det
være. Nu vil jeg vide mere. Jeg stopper op og går ind.
Bordene fyldes
Ankommer kl. 13.15 – og der er allerede fuld gang i
snakken. Spilleplader lægges frem. Nogle sættes fast
med tape, så de ikke senere glider i kampens hede.
Små holdere stilles op. ”Banko kontrol” står der på
sedlen. Et tal er skrevet på i hånden. Så mange plader
har deltageren betalt for.
Ved siden af de små holdere sættes små figurer op.
Det er lykkebringerne. Dem, der skal sikre dagens
gode gevinster. Og helst for lidt mere end de 20 kr.,
det koster om året at have adgang til banko 12 gange i
vinterhalvåret.

30

Hanne igang med at råbe numre op

Åh jo, spillepladen koster også: 70 kr. for 6 plader. Og
så er der også amerikansk lotteri, bingo, SuperJack og
Minibanko.
Sammen med kortholderen og de små lykkebringere
lines der op med slik og frugt. Sodavand kan købes for
10 kr. Men så er det også med sugerør. Og så er der de
små brikker, man bruger til at lægge på, når nummeret
råbes op. De ligger i små skåle. Eller endnu bedre: Sidder fast på en lille magnetstang, der ligner en hårbørste.
”Det er så let”, som en af deltagerne forklarer. ”Når
spillet er ovre, så ’støvsuger’ du bare pladen med magneten, og så er du klar til næste omgang.”
Strikkepinde og hæklenåle er i fuld gang. Tiden bliver ikke spildt. Man kan sagtens snakke, strikke eller
hækle, når alt er klar – og der stadig er tid til, at spillet
begynder.
Total koncentration – og stilhed
Kl. præcis 13.58 introducerer Hanne Jensen, der ud
over at være næstformand i Idrættens Venner også er
fast opråber, at der er gæster på besøg, og om det er ok,
vi tager et par billeder til TisvildeNyt?
Det har ingen noget imod. Så opfordrer Hanne lige
til, at man selv tager et net med til at bære gevinsterne
hjem i. Plastic er ikke godt for miljøet – og så koster de
jo også!
Kl. 14.00 lyder det: ”Golf 57. Inga 29. Niels 41. Bravo
13.” Udtalt klart og tydeligt. Ikke for hurtigt, ikke for
langsomt. Der er 100 kr. på spil pr. række. Er der mere
end én vinder, deler de. Det hedder vist bingo, det vi er
i gang med, før vi om lidt går videre til det ordinære
bankospil.

Banko er en slags tallotteri, som har eksisteret siden 1700-tallet. Der er 90 numre,
hvoraf du har 15 på din plade. Tallene
råbes op, og den første, der har en fuld
række, har banko. Så gælder det to rækker, og derefter spilles på hele pladen.

Lokalt – og så dog alligevel
Det er et lokalt arrangement. Og dog kommer spillerne ikke bare fra Tisvilde. Conny fra Esbønderup er
her sammen med Grethe fra Græsted. Pia fra Hillerød
plejer også at være med, men hun kunne ikke i dag.
Dagens yngste spiller er Mynthe. Hun er 11 år og er
her sammen med sin mor, Pernille som er 40 år. De
kommer fra Annisse, og glæden ved banko fik Pernille
med sig, da hun gik til banko som barn i Annisse sammen med en ældre nabo. Nu deler hun på anden sæson
glæden med sin datter, der samtidig får trænet talforståelse og ikke mindst koncentration.
Kom og vær med
Lad os bare være ærlige: Der er faste pladser. Men der
er altså også plads til nye. Det fortæller Eva, som er fra
Tisvilde og har været med i over 30 år. Hun er her sammen med Lilian fra Helsinge. De er gamle arbejdskolleger og når altid lige at udveksle sidste nyt, før spillet
går i gang.
Man kan høre en knappenål falde til jorden, mens
Hanne råber tallene op. Mobiltelefonerne er slukket og
lagt væk. Det koster, hvis man har glemt det. Eneste
lyd er de små magnetbrikker, der lægges på pladerne.
Vi er for alvor i gang. Nakkerne er bøjet. Koncentrationen er høj. Det går stærkt. Det gælder om at få hvert
eneste tal med.
”Banko”, lyder det fra en. Så en til. ”Øv da også”,
lyder det fra en anden. ”Hun skulle have sagt 27!!”
Vi er i gang med det rigtige spil, hvor der er kød på
højkant. I de lige spil er det kyllingebryst, oksetykkam
og svinekam. I de ulige handler det om mørbrad, hel
kylling og hakket oksekød.
Det hele har Hanne hentet ude på sandet. Det ligger
sikkert og godt på køl i det store køleskab på gangen.
Vinderen får den eftertragtede billet – og kan hente
sin gevinst, når spillet slutter. Og det gør det præcis kl.
17. Ikke senere, for der er nogle af deltagerne, der skal
videre til Valby. Til banko!
Undervejs er der en pause, hvor man kan købe lækker hjemmebagt kage med kaffe til. Resten af tiden er
der dømt dyb koncentration.

Kræver sine frivillige
Det er Idrættens Venner i Tisvilde, stiftet tilbage i
1976, der står bag søndagenes banko. Fem frivillige
skal der til hver anden søndag. En opråber. Det er Hanne. En, der lægger tallene på kontrolpladen, når Hanne
har råbt dem op. I dag er det Stefan. Og så er der to, der
går rundt og kontrollerer, at vinderne har de rigtige tal.
I dag er det Preben og Rene. Og jo, så er Per kasserer.
Han sidder ved indgangen og tager imod pengene. I
kontanter. ”Men der er livline”, fortæller han. ”Man
kan i nødstilfælde få lov til at betale med MobilePay.”
Det er 43 år siden, banko blev startet. Og nogle gange overvejer bestyrelsen i Idrættens Venner da også,
om de fortsat skal lægge næsten fem timers arbejde
hver anden søndag i vinterhalvåret. Dertil kommer hele
forberedelsen.
”I dag er vi 58, men vi kunne godt være en del flere.
Så jeg vil opfordre alle dem, der lige som dig har lyst
til at være med, til at komme forbi. Tag gerne din gode
ven, arbejdskollega, dit barn eller barnebarn med næste
gang. Det er en oplevelse ud over de sædvanlige. Og så
går overskuddet til et godt formål, nemlig til de lokale
unges idræt,” når Hanne lige at fortælle, inden hun er
klar til at råbe nye tal op.
Du kan læse mere om Idrættens Venner og se, hvilke
datoer der er banko på deres hjemmeside: idraettensvenner-tisvilde.dk.
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FORÅRET KOMMER

”Stjernehimlen netop nu” af Michael Quaade

Når dette nummer af Tisvilde Nyt når frem til læserne,
er vi i starten af marts, der bl.a. her i landet regnes som
den første forårsmåned. Andre steder, f.eks. i engelsktalende lande, regner man foråret som tiden fra forårsjævndøgn til sommersolhverv. Forårsjævndøgn er det
tidspunkt, hvor Solen passerer Himlens ækvator fra
syd mod nord. Her er dag og nat lige lange, forstået på
den måde, at Solen er over og under horisonten i lige
lang tid. Lysets brydning i atmosfæren bevirker, at vi
kan se lidt under og bag horisonten. Det drejer sig om
ca. en halv grad, nogenlunde det samme, som Solen
fylder på himlen.
Når Solskivens nederste rand lige rører horisonten,
er Solen i virkeligheden så langt under horisonten, at
det netop er den øverste rand, der rører horisonten. Det
betyder, at Solens centrum ved jævndøgn tilsyneladende er over horisonten 9 minutter længere, end det er
under horisonten. I år er det forårsjævndøgn 20. marts
og sommersolhverv 20. juni.
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I løbet af foråret bliver det som bekendt lysere om aftenen og om morgenen. Det er jo i almindelighed noget,
vi er glade for, men det bliver jo også sværere at se de
mere lyssvage objekter på aftenhimlen.
Samtidig er det netop om foråret, der er flest galakser
fremme på aftenhimlen. Galakserne er store stjernesystemer med flere hundrede milliarder stjerner. Det
lyder af meget, men de er flere millioner lysår væk, så
de er som hovedregel lyssvage og svære at få øje på,
selv i en stor kikkert.
En af de smukkeste galakser er Messier 51, der står
lige ved spidsen af Karlsvognens vognstang. Den
vender fladen lige mod os, og i observatoriets 40cm
kikkert kan man – med en hel del god vilje – skimte
spiralmønstret. I starten af marts står den om aftenen
mod nordøst omkring 40° over horisonten, men i løbet
af de næste par måneder kommer den op i nærheden af
zenit lige over vores hoveder. Vi kan også se de klareste af de omkring 1000 galakser i Virgo galaksehoben
i stjernebilledet Jomfruen. Se mere om Virgohoben i
Tisvilde Nyt fra marts-april 2011.

Hele foråret ses planeten Venus som en meget klar
stjerne på syd- og vesthimlen lige efter solnedgang.
Den er så lysstærk, at den nemt kan ses, selv når vi får
lyse nætter til maj.
I marts har vi stadig åbent hus i Wieth-Knudsen
Observatoriet i tidsrummet 21-23, men i april bliver
det så lyst om aftenen, at vi må vente til kl. 22 med at
starte. Det skyldes bl.a., at vi søndag 29. marts går over
til sommertid, så Solen ud over at stå højere på himlen
i længere tid også går ned en time senere ifølge urets
klokkeslæt.
I marts har Wieth-Knudsen Observatoriet åbent hus
lørdagene 13. og 27. marts kl. 21-23, mens det i april
bliver lørdagene 11. og 25. april kl. 22-24. Herudover
tager vi også hul på sæsonens særarrangementer. Det
første bliver Påske i Lejet, der som navnet siger, finder
sted i påsken fra Palmesøndag 5. april til 2. Påskedag
mandag 13. april.
Det er i skrivende stund – starten af marts – endnu
ikke fastlagt, hvad vi vil bidrage med, men ud over
den planlagte åbent hus-aften lørdag 11. april bliver
det ekstra åbningstider og Sol-observationer med den
transportable solkikkert. Det vil naturligvis også afhænge af vejret. Hold øje med observatoriets facebookside: facebook.com/wiethknudsenobservatoriet/, hvor
du også får besked om eventuelle aflysninger.

Foto øverst t.v.
Når Solen, som her, netop ser ud til at røre horisonten,
er den så langt under horisonten, at den er der,
hvor spejlbilledet ses på billedet
Foto: Mikkel Pape. Billedmanipulation af solskiven: RP

Brug for en
at stole på?
Bæredygtighed er en
naturlig del af vores måde
at drive bank på.
Gennem dialog, engagement
og åbenhed tager vi et
ansvar for vores kunder
og omverden.
Fortæl os, hvordan
vi kan hjælpe dig.

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

facebook.com/
wiethknudsenobservatoriet

Foto nederst t.v.
Den smukke spiralgalakse Messier 51 ses lige fra fladen,
så den viser sit spiralmønster i den bedst mulige vinkel
Foto NASA

Et stærkt partnerskab
med Nordsjællands største
advokatfirma
Tak for mange gode år i Bødkergården.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i nye
rammer og introducere dig til vores mange
nye kollegaer hos WTC advokaterne i Hillerød.
Vi dækker alle discipliner indenfor både det
privat- og erhvervsretlige område. Bliv klogere
på wtc.dk eller ring på 4822 0040.
Gitte Wichmann Mortensen Advokat (L)
gwm@wtc.dk / direkte: 48 20 13 30
Søren Nielsen Advokat (L)
sn@wtc.dk / direkte: 48 20 13 31
Johan Klint Nielsen Advokat (L)
jkn@wtc.dk / direkte: 48 20 13 33
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7 SPØRGSMÅL TIL EN TISVILDER
En skummelt regnfuld og grå mandag begiver vi os ud
på eftermiddagen ned ad Hovedgaden, der henligger
som en vinterstille gade uden tanke på turister og sommerlige events. Vores cykler krydser ind og ud mellem
vandpytterne, og da vi drejer ind på Wadstedsvej, behøver vi knap se os for, for der er ikke mange trafikale
trusler fra den næsten billøse hovedgade på denne grå
og våde januardag.
Vi skal ikke langt ned ad grusvejen, før vi ankommer til målet for dette nummers 7 spørgsmål. Vi
parkerer vores tohjulede ved siden af husets firhjulede
i carporten og låser cyklerne for en sikkerheds skyld
i det folketomme Tisvilde. Og det gør vi klogt i, siger
Mette Tolstrup, da hun åbner hoveddøren og byder os
indenfor, for hun har netop haft besøg af uønskede gæster, mens hun selv var på besøg hos sine to døtre, der
begge bor og arbejder i Luxembourg. Resultatet, der
mødte hende, da hun kom hjem, var smadrede døre og
vinduer, ødelagt inventar og stjålne effekter, og det er
noget, der giver kraftige eftervirkninger på det mentale
plan. For som Mette siger, så er det i den grad grænseoverskridende ubehageligt og utrygt og ærgerligt, at
uindbudte mennesker har været inde i ens privatsfære
og har rodet og snaget og ødelagt. Det er ikke bare
genstande, der har fået nogle hak, men også beboerens
humør. For som hun siger, så rykker det ved ens tillid
til medmenneskers gode intentioner. Hun undskylder,
at der ser ud, som der gør for tiden, for det tager sin tid
at slette de fysiske spor af de ubudne gæster.
Kort efter kan vi sætte os til bords med Mette, som
serverer den lokale bagers chokoladestang til nybrygget, varm kaffe, og snart går snakken i en anden og
morsommere retning:
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Foto: Susanne Borup

Musik i Lejet, som Mette er meget involveret i, og
hvis ry og virke ligger hende meget på sinde. I entréen
hænger tre billeder nede fra den store parkeringsplads,
som midt i juli forvandles til festivalplads. Billedet
i midten forestiller ”Madam Skrald”, som er festivalfolkets kærlige øgenavn til Mette. For hun er den
medarbejder, der står i spidsen for det enorme arbejde
med at sørge for, at der ikke klages over renholdelsen i
forbindelse med festivalen. Billedet af hende flankeres
af billeder af hendes to piger, Camilla og Rikke, også
de fotograferet på festivalpladsen. Det var dem, der i
sin tid, for år tilbage, fik lokket deres mor derned, og
dermed sat hende i gang som frivillig medarbejder. Og
det har siden gjort hende til den uundværlige kraft, hun
i dag udgør for en del af festivalens virke. At dette –
samt det faktum at hun ikke undslår sig for at give svar
på tiltale – også har givet hende ”fjender” blandt byens
modstandere af festivalen, det beklager hun, specielt
når tonen enkelte gange er så uforsonlig og direkte personlig, at man ikke kan undgå at tænke lidt mere over
det. Men heldigvis er sammenholdet stærkt i den store
festivalgruppe, og glæderne ved at være med til at få så
stort et arrangement til at køre i så stort overtal, at hun
ikke tvivler på rigtigheden i at være en del af det. Men
mere om det senere, for Mette er ikke sådan at få til at
holde op med at tale om Musik i Lejet. så vi bliver nødt
til at gentage vores spørgsmål, - så, Mette …:
1. Hvor kom du fra,
inden Tisvilde fik glæde af dig?
Jeg har faktisk i alle mine 54 år haft tilknytning til
Tisvildeleje, - også selv om jeg er født og opvokset i
København og først flyttede til Tisvilde som 24-årig.

Fra fotoalbummet: Mette hos sin mormor Hildur og morfar Ejner Gudmandsen

Men min mormor og morfar var, hvad ikke mange ved,
Hildur og Ejnar Gudmandsen, som havde fiskeudsalget
”Westa” nede på hjørnet af Hovedgaden og Hotelbakken, og dér kom jeg meget igennem hele min barndom
og ungdom. Mine forældre havde et sommerhus ved
Vejby Strand, så det var jo ikke langt derfra.
Her henter Mette et gammelt fotoalbum og viser
billeder fra huset nede på Lejet, hvor hun sidder som
bittelille med bedsteforældrene. Der bladres frem og
tilbage, mens Mette fortæller om sine minder fra barndommens tid og undervejs bedyrer, at ”Tisvilde fylder
SÅ meget i mit liv!”
Da Mette blev ældre, var besøgene særlige på en
anden måde, for også dengang lå Tisvilde åben for
turisterne om sommeren, - med bistroen og caféen som
skæringspunkter, hvor de unge kunne mødes.
Men stranden … siger Mette og smiler drømmende,
den elskede jeg også. Jeg var en ”drengepige”, og der
er masser af billeder af mig, hvor jeg ligger og plasker
i vandet. I det hele taget er der et stort billedarkiv i min
familie, tilbage fra 40’erne og 50’erne fra husene på lejet, fra skov og strand, ja selv fra den store blodbøg ude
på kirkegården, hvor min mor står som ganske ung. Og
hvor hun i dag ligger begravet.
Så … mit liv er SÅ meget Tisvilde!!
2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
Bragte og bragte!? Jeg var her jo i forvejen meget af
tiden. Og da jeg var færdig med skolen dér i perioden
mellem ung og voksen, så boede jeg meget alene oppe
i min fars og mors sommerhus. Men jeg fik jo arbejde,
og det skulle passes, og dertil kom en interesse for
faldskærmsudspring, som jeg har haft fra ung af, og

hvor jeg i nogle år hver sommer var 6 uger på Vamdrup
Flyveplads for at dyrke min interesse.
Men så i forbindelse med en juleferie i Tisvilde blev
jeg første juledag inviteret til fødselsdagsfest ude på
Lundebjergvej, og til den fest mødte jeg Søren, og dér
blev jeg Tisvilde’r, for Søren og jeg blev pr. omgående
forelskede. Han boede alene i huset her på Wadstedsvej, men det varede ikke længe, før han ikke boede
alene i huset længere! For mig er der ikke så langt fra
tanke til handling, - der har altid været sådan lidt Pippi
Langstrømpe over mig. Pippi havde et motto: ”Det har
jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert!” Og
sådan har jeg det også. Ja-hatten har altid siddet solidt
og godt på mit hoved.
3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
Jeg flyttede jo ikke bare ind hos Søren, vi dannede
simpelthen familie, blev gift og fik to skønne piger, og
da de skulle i til at bruge kommunens institutioner, og
der så ikke var nogen, gik jeg ind i politik, for det er jo
derigennem, at man får ændret ting og sager.
Siden dengang har jeg brugt rigtig meget af min tid
og mine kræfter på politisk arbejde, først for Lokaldemokratisk Liste, siden Enhedslisten, men nu har jeg
fundet min plads i Socialdemokratiet, og jeg skal ikke
flytte mere!
Jeg har i 2 perioder siddet i byrådet, og er for tiden
1. suppleant for socialdemokraterne. Jeg er aktiv i politik, fordi jeg synes, at man skal handle i stedet for at
brokke sig, og selv om jeg sidder i rød stue og ikke altid er enig med dem i blå stue, så kan man godt arbejde
sammen og snakke sammen og løse ting sammen, - det
er vigtigt for mig. Pippi igen!!
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Og der var også brug for ”min indre Pippi”, da Søren
og min mor døde for år tilbage, begge efter lange,
hårde kampe med kræftsygdom. Det var en voldsom
proces, men vi kom ud på den anden side, mine to
piger og jeg!
4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med
i Tisvilde?
Almindeligt arbejde har jeg jo også som regel haft.
Tidligere har jeg arbejdet ved Retten i Hillerød og
som teknisk assistent i Force Technology, og lige nu
arbejder jeg i Frivilligcentret i Helsinge. Derudover
har jeg så det, som jeg har kastet mig over. Det kommer ikke bag på jer, at jeg igen trækker Musik i Lejet
frem. Jeg har allerede snakket meget om det, men når
I spørger, hvad jeg i øvrigt får tiden til at gå med her i
byen, så popper Musik i Lejet jo op igen, - selv om jeg
også i perioder har været med i andet foreningsarbejde
i byen: Lokalrådet og Idrættens Venner. Men jeg vil
sige, at jeg i det hele taget ønsker at bruge fællesskabet
mest muligt, f.eks. det jeg har i faldskærmsudspringskredsen. Jeg har altid elsket at flyve og at springe
faldskærm, men holdt op, dels fordi jeg fik mine børn,
men også fordi jeg på et tidspunkt kom til skade ved en
landing. Men siden mit første fritfald, hvor jeg landede på en indhegnet mark med en vild tyr (!!), så har
jeg sprunget over 100 gange. Det højeste fra 4½ km’s
højde. Det var herlige tider, som fortsatte da jeg rejste
rundt med faldskærmslandsholdet for at videooptage
spring til bedømmelse. Jeg var bl.a. med dem i Florida
og mange andre steder i verden. Vi mødes stadig, og
det er et værdifuldt fællesskab for mig.
Jeg går ind for at bruge lokalmiljøet mest muligt, dels,
fordi jeg kan lide det, men også fordi det er vigtigt, at vi
kan beholde de butikker og institutioner og begivenheder, som er Tisvilde. Tænk engang, hvis vi ikke havde
skolen, eller hvis den blev privatiseret, det vil være et
enormt tab, som ikke kan genskabes. Byens forretninger, synes jeg også, er til for at blive brugt, købmanden
og bageren. Hos bageren kan man endda sidde med sit
arbejde og få kaffe og brød imens, ligesom overfor på
Den lille Café, - to dejlige steder, som jeg bruger meget.
Og jeg sørger også for at bruge de events, som byens
mange foreninger stiller op med. Vi skal deltage for at
være en del af byen og hjælpe byen med ”at ånde”.
Vi kan ikke komme uden om det: Musik i Lejet. Det
er uden sammenligning den bedste ”arbejdsplads”, jeg
har haft. Så spændende og innovativ, og jeg har dér
fundet et fællesskab, som ikke findes på sådan et plan
andre steder, - et fællesskab, som producerer en tredages musikfest, der er til så stor glæde for så mange. Jeg
står for planlægningen af oprydningen og ”Team Renhold” sammen med mit fantastiske hold, og har 200
frivillige på skralde-team’et, og det er super hyggeligt.
Jeg har lige været til fælles festivalevaluering i Skanderborg, hvor landets store festivaler mødes og fortæller og giver hinanden gode råd og tips.
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”Madam Skrald” – foto: Benedicthe Hald

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

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

Dér diskuterer vi også den modstand, der er alle steder
mod festivaler, og hvor meget de fylder. For mig er det
helt i orden, at nogle ikke bryder sig om det, og mange
ting kan vi gøre bedre, - men den mere ondsindede
mistænkeliggørelse, den har jeg det sværere med. Det
fylder i ens tanker, når man bliver udsat for den slags
ucensureret nedrakning, selv om mine mange år i politik til en vis grad har lært mig at trække et gardin ned
for den slags.
5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Jeg er så glad for at bo på landet i den friske luft tæt
ved skov og strand, og som jeg tidligere har sagt, så
står Tisvilde mig så nær, og jeg kommer aldrig til at
forlade byen her. Der er så mange gode mennesker i
byen, der sker så meget sjovt og godt, og folk tager
sig af hinanden, - det mærkede jeg dengang, da Søren
døde, og vi tre tilbageværende var helt nede med flaget.
Da var der meget hjælp og positiv opbakning at hente
rundt omkring i lokalsamfundet. Tisvilde er unik, fordi
vi er noget for hinanden.
Og som noget helt andet, så hører jeg til dem, der
ser det positive i, at vi ikke har fået S-tog hele vejen
herop til Tisvilde, - men derimod en udvidelse af
Lokalbanen, det ser jeg som mere sandsynligt. Men jeg
synes, det er skønt, at man skal skifte i Hillerød og kan
mærke, at man er kommet ud af storbyen og nu skal
med Lokalbanen op til landet.
6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
Det er uden tvivl alt det brok, man ikke kan undgå
at høre eller læse om, og det er ikke bare om Musik i
Lejet men generelt om alt, der kan ”brokkes” om. Der
er alt lige fra almindeligt brok til regulære tilsvininger.
Det sidste er der ikke så mange, der dyrker, men det
fylder, og det er så unødvendigt. Brokkeriet florerer
meget og mange steder, bl.a. på Facebook, hvor der er
mulighed for at komme af med sine negative meninger
om det ene og det andet.
Jeg har altid ment, at man burde kunne tale sig ud
af alle meningsforskelle, i stedet for at gøre alt til et
problem og personlig chikane. Jeg hører ikke til dem,
der lader sig skille på grund af opvasken, for der er så
meget, der er vigtigere at bevare i samhørighed, i stedet for at skride ved den mindste uoverensstemmelse.
Man bør altid se på de positive sider af en sag i stedet
for at fokusere på de negative, og ofte er det små ting,
der bliver blæst op, - og hvis luften går ud af det ene,
så ser nogen en opgave i at finde noget andet at blæse
op. Man kan se det med Musik i Lejet, hvor vi virkelig
har ordnet mange af de ting, der har irriteret folk. Men
knap er én ting klaret, så finder brokkehovederne en ny
ting at besvære sig over.
Man bør ikke være bange for forandringer, og specielt blandt landliggerne er der nogle, der mener, at det
hele skal indrettes efter deres individuelle behov. Det
er en kedelig egoisme, der er under udvikling, og det

går ud over fællesskabet, som er det, der skal binde
Tisvilde sammen. ”Vi er kommet herop for at få ro”,
lyder det ofte, men vi er nogle fastboende, som også vil
noget andet, og som har stemt et byråd ind, som også
vil noget andet.
Man behøver ikke altid gøre, som man plejer. Det er
sundt at ”ryste tæppet” en gang imellem. Man mister
ikke nødvendigvis noget, når ting forandres, - i hvert
fald vinder man som regel noget nyt, - man bør prøve
at se muligheder og glæder ved at prøve noget nyt,
synes jeg.
Rent politisk finder jeg, at det er et problem, at mange
har ”fået lov” til at købe et helårshus heroppe, og som
så efterfølgende ikke bruger det som andet end feriehus,
- det er mangel på respekt for vores by. Det opfylder
deres individuelle behov, men det er trist for byen.
7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
Jeg har mange ønsker for Tisvilde: Flere billige boliger,
så unge og ældre kan finde et passende sted at leve, og
derved, for de ældres vedkommende, frigøre boliger til
nye unge børnefamilier. Desværre er det svært lovgivningsmæssigt at skaffe jord at bygge på.
Jeg ønsker mere offentlig trafik (dog ikke S-tog), men
f.eks. flere busser på tværs, så vi kan få has på noget af
privatbilismen.
Og nu vi er ved det trafikale, så kunne jeg tænke mig,
at man i hele turistsæsonen lukkede Hovedgaden fra
købmanden og ned til stranden for al trafik, der ikke
havde ærinde. I stedet kunne man gå, cykle eller køre
med shuttle-busser frem og tilbage til by og strand. Det
er jo et kaos om sommeren, og nu hvor P-vagterne er
afskaffet, så parkerer folk, hvor det passer dem.
Skolen må jeg nævne igen, - den SKAL bevares, det
er SÅ vigtigt. Lukker den, så mister vi meget mere end
en skole.
Jeg vil gerne være med til at arbejde for, at stationsbygningen kunne blive et kulturhus med plads til
udstillinger, foredrag, musikcafé m.m., og udlånslokalerne i Naturrummet kunne jeg ønske ville være billigere at leje. De bliver ikke brugt nok, fordi det er for
dyrt. I mine øjne gjorde man en fejl i sin tid, da man
ikke byggede det sammen med iskiosken og skabte
mulighed for at lave en samlet form for helårsforretning i stedet for to huse i hver sin ende af P-pladsen,
- som i øvrigt officielt burde være Tisvildes eventplads,
så vi havde sådan én ligesom i Græsted, slutter Mette
sine ønsker med.
Mette Tolstrup er et menneske, der mener meget om
mange ting. Èn som ikke bare spreder ord, men også
aktivt forsøger at gøre noget ved de ting, hun mener
noget om, fordi det er i den sammenhæng, at demokrati
og fællesskab fungerer. Da vi forlader Mette og huset,
har januardagen fået lidt tusmørke lagt oveni det grå,
men vi kan ikke lade være med at være lidt fornøjede
over den vilje og fremdrift, vi har stiftet bekendtskab
med. På en mandag. I gråvejr. På Wadstedsvej.
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Efterlysning: Fransk Tale
Foto: Claus Christiansen

TISVILDE BRIDGEKLUB
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KERAMIK

Sommerbridge i Tisvilde
Vi spiller de fleste torsdage fra maj til september i
Tisvildeleje Gymnastikforenings lokaler på Tisvilde
Bygade 35. Der arrangeres bridge i styrkeopdelte rækker for alle interesserede, både klubbens medlemmer,
landliggere og andre turister.		
Nærmere detaljer annonceres ultimo marts på klubbens hjemmeside: www.bridge.dk/2188.
I vinterhalvåret afvikles klubbens bridgeturneringer
både mandage og torsdage aftener. Om mandagen
spiller de mindst øvede med typisk 2 til 5 års erfaring.
Torsdage er erfaringsniveauet højere. Der er mulighed
for optagelse af nye medlemmer på begge hold.

Ring på telf. 2311 4502 til Anne hvis du har
haft samme tanke.
Anne Bjørner

UDSTILLING & SALG

Vi ønsker trivsel og udvikling
Tisvilde Bridgeklub er skabt på initiativ af Birte Forsell
med en lille artikel i TisvildeNyt for 15 år siden med
teksten: ”Vil du være med til at spille bridge”. Omkring 30 personer mødte frem en vinterdag i Bistroen,
og alle var med på ideen om at starte en bridgeklub og
lære den ædle bridgekunst.
Den 3. februar 2006 blev Tisvilde Bridgeklub stiftet,
og den har været en succes lige siden – velfungerende,
og nu med et medlemstal over 80 og dermed en af de
største på Nordkysten.
Bridgeklubben ønsker trivsel og udvikling af Tisvilde, og i lighed med de fleste andre foreninger ønsker
Bridgeklubben også at styrke både helårslivet og turismen i Tisvildeleje.
Vi kan, som Musik I Lejet, Tennisklubben, Loppemarkedet, Yogaen, Biografen m.fl. byde vores sommergæster mulighed for ekstra oplevelser i Tisvilde, takket
være en skare frivillige.
Sommerhusudlejere, pensionater og det øvrige erhvervsliv kan således reklamere med alle de forskellige
aktiviteter, som er med til at gøre Tisvilde til et unikt
feriemål, lyder udmeldingen fra klubbens ledelse, som
igen i år tilbyder:

Savner du også at få vedligeholdt det franske
sprog, du lærte engang, men bruger alt for
sjældent? Måske er der interesse for at samle
en konversations-gruppe her i Tisvilde/Vejby?
Naturligvis skal man kunne klare gode almindelige sætninger, men skidt med den flotte
franske grammatik. Det kunne tænkes, at
der findes en person, der med lidt pædagogik
kunne holde samtalerne indenfor et emne, en
film eller en bog.

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

TIBIRKE
KUNST
Eva Müller
Ved Kirken 4
3220 Tisvildeleje
Åben lørdag kl. 13-17 eller efter aftale på telefon 4870 9121
www.tibirkekunst.dk

Vejby-Tisvilde Fodbold
Nyt børnehold for 4-6-årige
Vejby-Tisvilde Fodbold starter som nævnt i sidste
udgave af TisvildeNyt fodbold for aldersgruppen 4-6 år
i Tisvilde. Vi har allerede positive tilkendegivelser fra
12-15 børn i alderen, de fleste født i 2015, der vil være
med, så det tegner rigtig spændende.
Træning bliver tirsdage i Tisvilde med første gang
24. marts 17.00-17.45. Det foregår i skolens gymnastiksal, men så snart der er varme nok i luften, rykker vi
ud på fodboldbanerne. Det handler om hygge og leg, og
forældrene må meget gerne assistere vore trænere.
Fodbold er også for 60+
Torsdag den 5. marts kl. 10.00 er der i Tisvilde Idrætshus opstartsmøde for det ny fodboldhold for mænd 60+.
På mødet drøfter vi tidspunkter for træningsdage – om
det f.eks. skal være en hverdag i dagtimerne, om der
også skal være et tilbud efter arbejdstid eller i weekenden for de, som stadig er på arbejdsmarkedet. Tovholdere er Jan Sørensen, Arnt Pedersen og Finn Jensen.
Fodboldskole i uge 28
Billetsalget til årets DBU Fodboldskole er i fuld gang.
Som vanligt bliver det i Vejby i Uge 28, i år for piger
og drenge årgang 2005-12. Se mere på dbu.dk.

Tisvildeleje
Hovedgaden 46, Tisvildeleje  48 70 84 12  330@edc.dk

Vi udlodd
er
en midda
g for 2
på Helene
kilde
Badehote
l, hvis du
henviser e
n køber
til huset.
Hegnsvej 13, 3220 Tisvildeleje

Den smukkeste sommervilla
Unik og chrmerende sommervilla på en fantastisk grund med
gamle, høje træer så man altid er helt privat, og så er
grunden opdelt af en gammel ﬂyvesandsklit. Du kan derfor
sidde helt i fred og nyde solen og livet på terrassen samtidig
med, at der kan spilles rundbold i den anden del af haven.
Huset er nænsomt passet på, vedligeholdt og opdateret igen
nem tiderne så det i dag lever op til alle den morderne families
ønsker til en dejlig og aktiv fritid. Beliggenheden er unik tæt
ved alt og helt i ro. Man er hos bageren og købmand på bare
4 minutter på cykel, og til stranden skal man nok regne med 7!

Kontantpris
Udbetaling
Ejerudg./md.
Brt/nt u/ej.udg.
Grund
Bolig
Rum/værelser
Opført/omb.
Sag
Kontakt

7.800.000
390.000
4.774
31.742/27.527
1553 m²
111 m²
5/3
1918/1968
33001616
48 70 84 12

Det handler om at gøre sig umage

39

DA GRIBSKOV KOMMUNE BESØGTE TISVILDE...
Den 4. februar var det Tisvildes tur, som det syvende
bysamfund i rækken, til at få besøg af kommunens byrødder. Mødet var et såkaldt dialogmøde, for netop den
aktive dialog var noget, som den nye borgmester og
hans parti, Nyt Gribskov, nævnte som en vigtig ting,
da de ”indtog” rådhuset efter sidste kommunalvalg.
Tisvilde har altid været et bysamfund med mange meninger og med meget lyst til at udtrykke disse, til glæde
for nogle og forargelse for andre, og der var da også
kommet så mange tilmeldinger til dialogmødet, at det
oprindelige mødested i Idrætshuset var udskiftet med
den store, moderne foredragssal på Skt. Helenecentret.
Da TisvildeNyt ankom, var salen allerede godt fyldt
af kendte ansigter fra by og byråd, og alt var rigget til,
så man ikke burde være i tvivl om, at det var meningen, at det skulle blive en positiv oplevelse for alle.
Allan Thoft Jensen havde fået lov at indlede og
causerede morsomt om sit forhold til Tisvilde, og fik
også nævnt ønsket om det moderne forsamlingshus,
”Tisvildehuset”, som en arbejdsgruppe i byen arbejder
på at virkeliggøre.
Derefter var det borgmesterens og kommunaldirektørens tur til at byde velkommen og fortælle om
programmet, og det var tydeligt, at der var tænkt godt
og grundigt over mødestrukturen: Planlægningen var
i top. Der var stillet omkring 15-20 borde op, og ved
hvert bord sad et byrådsmedlem samt én fra kommunens administration som ordstyrer/bordformand. Meningen var altså ikke, at det skulle være et eksplosivt
debat-slag med heftig meningsudveksling om Musik i
Lejet eller mountainbike-banen eller noget helt tredje,
og mødet blev styret forbilledligt til at foregå i to timer
i en særdeles rolig og samlet atmosfære, hvor de mange
fremmødte Tisvildere blev bedt om at fortælle om,
hvorfor de kunne lide at bo i byen, og hvilke ønsker og
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forbedringer, de kunne tænke sig. Bordformændene var
på tæerne, og hjemmeforberedelsen skinnede tydeligt
igennem. Politikerne var parate til at diskutere det
meste, og stemningen var såvel venlig som imødekommende. Politikerne gav udtryk for, at de var kommet
for bedre at lære de enkelte bysamfund at kende og få
noget med hjem, som de kunne arbejde med i byrådet.
Der blev spøgt med, at der stort set altid var to eller
flere grupperinger i Tisvilde, der stod over for hinanden
i en diskussion, så politikerne altid havde et hyr med
at finde ud af, hvad Tisvilde egentlig mente og ville.
På godt og ondt. For det er jo også et plus, at folk lever
med og mener noget om og med at bo, hvor de bor.
Da mødet afslutningsvis skulle samle op på de
vigtigste emner, der havde domineret rundt om ved
bordene, blev følgende punkter nævnt:
• at skoven og naturen ikke blev overbelastet af for
mange events, der truede at ødelægge oplevelsen af
skoven for den almindelige naturelsker og dyrelivet.
• at turismen afbalanceredes ved en bedre styring, så
byen og de fastboende ikke blev ”kvalt” i sommerperioden.
• at der kunne blive arbejdet for flere små boliger til
ældre.
• at der kom nogle fælles faciliteter til byen, i stationsbygningen og/eller i et ”Tisvildehus”.
Det var de gennemgående ønsker. Der var mange andre
ting, der blev nævnt, inden der fra kommunal side blev
rundet af og takket for den overvældende interesse.
Og af snakken bagefter var det tydeligt, at Tisvilde’rne
fandt det positivt, at så mange var kommet, såvel fra
byen som fra rådhuset. Samt at snakken havde foregået
stille og roligt.
TisvildeNyts redaktion
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PÅSKE I LEJET

Efter en lang vinter glæder vi os alle til at
foråret snart er på vej. Der sker som sædvanligt
meget i påsken rundt omkring hos alle vores erhvervsdrivende. Vi samler alle de gode aktiviteter, udstillinger, fællesspisninger, fernisering og
koncerter i et samlet program, som kan hentes
fysisk hos Købmand Thomas eller læses på
vores facebook side – Tisvildeleje.

RP

ERHVERVSFORENINGEN
FOR TISVILDE OG OMEGN
Nytårskur
Erhvervsforeningen er kommet godt ind i et nyt årti,
2020. Det blev markeret med en Nytårskur på Skt.
Helene, hvor 35 medlemmer deltog.
Nytårskuren blev indledt med underholdning af
den lokale skuespiller Torben Zeller, der med sit show
bragte smil og latter frem hos de fremmødte. Efter en
lille times underholdning kunne alle sætte sig til bords,
til en lækker buffet.
Naturrum
Der er lagt nyt gulv i Naturrum (køkkenet). Fine klinker er lagt på i forbindelse med at der har været vandskade, der ødelagde trægulvet.
Samtidig er det besluttet at holde handicaptoilettet
åben hele vinteren mellem kl. 08.00 og 20.00. De to
øvrige toiletter holdes lukket af sparehensyn; særligt i
forbindelse med rengøring.
Generalforsamling
Erhvervsforeningen afholder generalforsamling onsdag
den 25. marts 2020 kl. 17.00 på Pension Kildegaard.
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massage for
krop og sjæl
i Tisvilde
Peter Eckardt
Udd: Fysioterapeutskolen i Kbh.
og Nordlyscenteret i Silkeborg
2 timer 700 kr. / 1 time 450 kr.
Tlf. 48709675

Derfor skal du vælge
danbolig Tisvildeleje.
Vi er lokale og erfarne,
og går gerne den ekstra
mil for dine behov.

Vi sælger flest boliger i
Tisvildeleje.*
Resterende 30%
solgt af 11 andre
mæglere

• Vi bor alle i lokalområdet og kender
derfor Tisvildeleje bedre end de fleste
andre mæglere.

Markedsandel

46%*

• Vi er tilgængelige og strækker os langt
for vores kunder.
• Vi er altid til at træffe på tlf. 48 70 10 45
og har åbent alle ugens dage.

Alle boligtyper solgt
i 3220 Tisvildeleje de
seneste 12 måneder*

Find ud af, hvad din bolig er værd med
danbolig Tisvildeleje.

13%
solgt af anden
mægler

11%
solgt af
anden
mægler

Anbefaling
9,3 ud af 10*

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

Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Tisvildeleje på tlf. 48 70 10 45
og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk
*Kilde: boligsiden.dk pr. 27-11.2019
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RØHLS EGE

Tekst og fotos Søren Thilst Grande

Sidste gang fortalte jeg om Sandflugtsmonumentet og
om den kedelige konge, Christian den Sjette, som i
sin kristelige forkvabbelse mente at al morskab skulle
være forbudt: Sang, dans & teater. Til gengæld indførtes tvungen kirkegang. Så ville man være sikret
adgang til paradis. Det var jo nemt for en majestæt,
som levede i paradisisk ekstravagance. Den undertrykte befolkning ville ha’ lov til lidt paradisisk morskab
i det mindste om søndagen. Hans far, til gengæld, var
en munter og livfuld konge, der kan fortælles mange
underholdende anekdoter om.
Vi starter udflugten ved Tibirke Kirke
Den eneste dag hovbønderne havde fri til selv at bestemme deres gøremål var på søndage, og nu blev de
tvunget til at gå i kirke. De fleste andre dage skulle de
arbejde for herremanden, og selv om det stod skrevet,
at man skulle ”ihukomme hviledagen og gøre den hellig”, så var bøndernes slavelignende forhold uforenelige med søn- og helligdagsfri. Søndag var arbejds- eller
morskabsdag på egne præmisser. Det var også dagen,
hvor man kunne få tid til at knokle med sin egen lille
jordlod. Stavnsbåndet var indført for 14-36 årige mænd
samt tvungen Konfirmation for alle unge, der fyldte 14
år. Man kom op til en slags eksamen, dvs. udenadslære
i Luthers Katekismus. Det gik også ud over arbejderfamiliernes fritid. Surt slid og dagligt slæb. Så var det
betydeligt bedre under den muntre kong Frederik 4-tal
i starten af 1700-tallet.
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Toftebrovejen starter ved kirken
Toftebrogård ligger over for Kilden, så gården er i dag
omdøbt til Tirsvæld (burde måske hedde Tyrsvæld, opkaldt efter én af den nordiske mytologis guder, Tyr). Et
lille kig til den kontinuerligt strømmende, hellige kilde
er et godt udgangspunkt og leverer gratis vand til alle
hestene m.m. på stutteriets volter og folde. Prøv også
at give jer tid til at nyde den flotte facadeudsmykning
inde på gårdspladsen. Den er et besøg værd: Et udviklingsscenarie der i billeder og tekst viser områdets
kulturelle forandring gennem tiderne. Det kan gårdejeren Søren Grene godt være stolt af.
Kirkevej fører os mod Hegnets højeste punkt
Grusvejen neden for Gretely hedder Toftebrovej.
Følg den og drej til højre ad første rigtige grusvej,
Kirkevej. Efter svinget, hvor Kædemosen ses inde til
højre, begynder Røhls Ege fortrinsvis på højre side.
Disse fantastisk snoede og maleriske træer med den
furede bark, som står i stærkt modsætningsforhold til
de himmelstræbende og glat-stammede bøgetræer på
venstre side, er plantet (og/eller såede?) efter sigende af
selveste upopulære Johan Ulrich Røhl som afslutning
på Sandflugtskampen i 1738. Hvis det er rigtigt, så er
det områdets ældste træer. Jordbunden er lidt løs pga.
det betydelige sandlag oven på moræneleret, så derfor
har træerne vækstmæssigt haft kummerlige kår i deres
ungdom. Tager vi deres alder i betragtning, burde
stammerne være mere omfangsrige, men mange af de
store kæmper er efterhånden faldet sammen. Råd og
anden sygdom kan være årsagen, men nok også blæst
eller manglende lys, da de skal kæmpe mod de langt
højere bøgetræer, som efterhånden er begyndt at dominere området bl.a. fordi man i 1860’erne udskiftede
størstedelen af disse.

Vi passerer Horsekæret og Kædemosekanalen
Vi skal op til Skovporten, men inden da kommer vi
forbi afløbs-/overløbskanalen, der går mellem Kædemosen og Horsekæret. Vi kan inde til venstre skimte
det gamle Horsekær som er tæt bevokset med primært
siv, men også dunhammer, startuer, tækkerør og gul
Iris. Det er Tisvilde Hegns største vådområde på ca.
3 ha. Efter sandflugten anslår man, at det havde en
udbredelse på ca. 15 ha. Omkring 1960 uddybede man
Horsekæret, så det i dag fremstår som to afdelinger
med en dæmning imellem det gamle og det nye Horsekær, sidstnævnte med åbent vandspejl på ca. 1,5 ha.
I de kolde vintre i 60’erne kunne man stå på skøjter
hen over den frosne dam med en lille ø i midten.
Så der gaves mulighed for at skøjte om kap på en
”oval” rundbane. Dæmningen er i dag blevet noget
fladere, og er med tiden blevet til en sti, der fører mod
vest og går over i brandbæltet Fynbolinien.

Røhls Ege fortsætter helt op til svinget ved
Malkestente-stien
Stadig på vej mod Skovporten kommer vi forbi ”Malkepigens Stentesti” som jeg poetisk ynder at kalde den.
Den ligger på venstre side i svinget før sandbakken op
mod skovens højeste punkt, Frøbakke 62 m o.h. Dengang havde man malkepiger og vogterdrenge – og man
hørte ingen udsagn om kønsdiskriminering! Over for
sandbakken, som er starten på Lars Anders’ Linie, ligger det fine, gamle træhus, ”Arken” (Xylografens Hus).
Det siges at være et af Tisvildes første sommerhuse,
som fra starten (1910’erne) havde et formidabelt vue ud
over Tisvilde bys tilliggende marker. For øvrigt tegnet
af Martin Nyrup - samme arkitekt som var ansvarlig
for Københavns Rådhus’ udseende. Turens vendepunkt
må blive Skovporten. I krydset drejer vi til venstre ad
grusvejen som hedder Tisvildevejen. Den går helt til
Asserbo Ruin og har været den gængse befordringsvej,
når man skulle i kirke – gående, ridende eller kørende
– uanset om man var fattige bønder fra Thorup (tilsandede) landsby eller herrefolk fra ”slottet” i Asserbo.
Udflugtens afslutning
For at få lidt kilometer i benene fortsætter vi ad Tisvildevejen mod vest. Vi passerer adskilligt på vor vej,
bl.a. Råbjerglinie, grill-hytten, Lars Anders’ Linie ved
det ”femmastede” bøgetræ og Horsekærlinie. Men
vi skal videre indtil Runde Elle (runddelen eller på
fransk: Rondelle). Her mødes 5 veje, og vi vælger den
venstredrejende, som er Toftebrovej – voila, og så går
vejen tilbage til Tibirke Kirke. Bemærk de nye magasindamme på hhv. venstre hånd og længere fremme på
højre hånd. De er ikke blevet navngivet, men jeg kalder
den største ”Salamandersøen” og den mindre ”Tudsedam”. Det er nogle af de nye tiltag som skoven udfører
i disse år for at gavne naturen – og bl.a. rådyrene og
kronvildtet er glade for at drikke her.
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I de sidste 5 år har der mange steder i vores lokalområde været afholdt foredrag af de dygtigste foredragsholdere, som Folkeuniversiteterne i Danmark kan opdrive.
Også i 2020 vil Gribskov Folkeuniversitet give
borgerne nogle gode tilbud for at kunne tanke op på
videns-balancen.
For et par uger siden i januar var der i ”Ramhuset” i
Ramløse mødt 75 personer op for at høre om Versaillestraktaten og den nationale selvbestemmelsesret.
Det er mange, når man tænker på emnet, men det er
naturligvis også 100-året for valget, der var afgørende
for Danmark og Sønderjylland. Det bliver yderligere
markeret, når Hans Jørgen Bonnichsen, fhv. PET-chef i
”Ramhuset”, sætter focus på sin opvækst i Grænselandet d. 4 marts.
Anderledes bliver det på Helsinge Bibliotek d. 11.
marts, når forfatteren til bogen ”Michael Kvium – den
nådesløse”, Birgitte Ellemann Høegh, fortæller om
kunstneren.
Allerede d. 18 marts kommer lektor og formand for
Naturfredningsforeningen Helsingør, Helle Øøland, og
forklarer ”Hvorfor Klimakrise”. Det foregår i Villingerød kirke.
Men også i maj måned skal 100-året for Genforeningen markeres, når P. Kortnum Mogensen d. 6. maj inviterer os med og giver os indblik i de historiske kends-
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gerninger fra Grænselandet, hvor han er formand for
Sydslesvisk Vælgerforening. Også det er i Villingerød.
Lidt anderledes bliver det senere i maj måned, hvor
der er en 3-punkts kursusrække om Hjalmar Søderberg
og Kerstin Ekman på Helsinge Bibliotek.
Men allermest lokalt bliver det, når Jens Anker Jørgensen, tidl. rektor, bringer gæster rundt til h.h.v. Tibirke,
Vejby og Ramløse kirker for at se på og høre om altertavlerne. Det foregår lørdag d. 25. april kl. 10.00-14.00
med egen transport og madpakke.
Dette er blot de arrangementer, som Gribskov Folkeuniversitet har sat i scene for første halvdel af 2020.
Der kommer flere af alle slags foredrag, altid i samarbejde med lokale foreninger. For godt 2 år siden var der
fulde huse i biografen i Tisvilde, da filmen om Møllehave havde premiere. Instruktøren fortalte, flyglet blev
åbnet, og der blev sunget Møllehaves sange fra Højskolesangbogen.
Skulle der være spændende foredrags-ønsker fra
bladets læsere i lokalområdet, så sig bare til.
Medlemmer af bestyrelsen er altid værter ved disse
arrangementer, hvor der gives plads til en spørgerunde
og en lille forfriskning undervejs.
Der er god besked på hjemmesiden, så se bare programmet og tilmeld på www.gribskovfu.nemtilmeld.dk.
Anne Bjørner
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DET NOSTALGISKE HJØRNE
Så er vi klar med den næste udgave af TisvildeNyt, så I trofaste læsere kan følge med i, hvad
der rører sig i vores lille afdeling af Gribskov
kommune! Og vinteren går på hæld – ja okay,
vinter og vinter – det har i hvertfald ikke været
som i min fortælling forrige nummer om barndommens herlige udeliv i sne og frost – men
med masser af regnvejrsdage, så foreløbig kommer vi vist ikke til at mangle vand!
Nå, nok om det, vi kan jo alligevel ikke gøre
noget ved det, og heldigvis for det.
I sidste nummer af bladet handlede “Hjørnet”
om Øllekollegård, men jeg har egentlig lyst til
at genopfriske et åremål af slægten på vores
ældste gård, Fogedgården. Vi skal ikke så langt
tilbage, ingen opremsning af generationerne, så
tabes interessen, nej vi konstaterer, at gården er
fra 1762 og dermed den ældste på egnen.

Omkring 1870 kom Hans Peter hjem til Fogedgården
igen. Han gav sine drømme om at blive kunstmaler,
forblev ugift men havde fra sin københavnertid mange
kulturelle venner, der kom på besøg, og trak andre
“turister” med sig. Så der blev liv på gården, men han
var ikke særlig landbrugsinteresseret!
I 1879 blev Johan Martin gift med Johanne Bothilde
Poulsen, datter af skomager og musiker i Tibirke,
Rasmus Poulsen. Hendes mor døde allerede da hun var
7 år, og som nummer 6 blandt 8 børn var hun vant til at
tage fat, så det har sikkert “slået gnister” mellem hende
og svigermor Sidse!
Så i 1891 fik Johan Martin den nyoprettede stilling
som toldopsynsmand på Tisvildeleje, omfattende kysten mellem Liseleje og Rågeleje – honorar 600 kroner
årligt, fri uniform hvert 3. år og pligt til bosiddelse på
Tisvildeleje.
Johan Martin Nielsen, ca. 1891

I 1806 fødtes Niels Olsen, han blev gift med Sidse
Larsdatter. De arvede gården i 1830 og fik tre sønner
og en datter.
Den mellemste søn, Hans Peter, ville uddanne sig
som kunstmaler og opholdt sig i København i 1860erne. Den ældste, Christian, giftede sig til en gård
i Mandrup på Slangerupegnen. Det var yngste søn,
Johan Martin, der blev hjemme på gården indtil 1891,
hvor han søgte og fik en nyoprettet stilling som toldopsynsmand ved en kontrolpost på Tisvildeleje. Herom
lidt senere.
Men nu lidt om deres forældre: Faderen, Niels Olsen,
havde med sin retlinede adfærd et godt ry på egnen.
Han varetog tillidsposterne som sognefoged, strandfoged, klitfoged og lægtsmand. Fra 1848 til 1854 var han
medlem af Amtsrådet, dygtig planteavler, og var den
første på egnen, der dyrkede roer. Kort før sin død i
1873 blev han Dannebrogsmand!
Han var kundskabsrig, velbevandret i krigshistorisk
litteratur, og i perioder syslede han med husflid i form
af påskeæg, som han smukt dekorerede, samt småting,
f.eks. nøddeknækkere udskåret i buskbomtræ.
Hans vigtigste fritidsfornøjelser var dog jagt og fløjtespil (Hold da op, man bliver helt forpustet, når man
læser om, hvad den mand dog nåede!).
Det har været svært for sønnen, Johan Martin, at leve
op til alle de færdigheder, men vi ved, at han mange år
senere blev en ivrig gartner, interesserede sig for historie og lærte sig at spille fløjte. Jæger blev han aldrig.
Moderen, Sidse Larsdatter, var en stout bondekone,
dygtig i sit hus men holdt strengt på standens ære og
anseelse – en sand “bondearistokrat”!
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Peter og Johan Martin med folkeholdet på Fogedgaarden ca. 1870

Han købte af svogeren, Anders Corneliussen, en tønde
land af Majbakken (for enden af vejen Fiskerbakken)
med fri udsigt over kysten mod Liseleje. Fik sin bror til
at tegne et smukt 2-etagers hus med malet træbeklædning og spåntag. Huset ser faktisk stadig sådan ud,
kun taget er skiftet, og har siden 1923 været i familien
Alfred Pers eje.

Det flotte byggeri trak ud et par år med indflytning i
1893. Sønnen Niels var nu 14 år, men Johanne Bothilde
var gravid, og i juni fødte hun en datter. Tre uger efter
indtraf katastofen: Johanne døde! Det var et lammende
slag for Johan, som sad tilbage med sønnen, et spædbarn, jobbet og det store hus. Samtidig havde han også
Tisvilde Kro. Den solgte han dog i 1894, men det er jo
en helt anden historie.
Han ansatte en dygtig husbestyrerinde, og livet
på Majbakken fortsatte, hvor Johan med et urværks
præcision passede sin gerning og med pligtskyldig nøje

noterede alt, hvad der foregik langs kysten, 365 dage
om året i de næste 24 år til 1915.
Han anlagde, bag huset i læ for vinden, en meget
stor have med talrige frugttræer, buske og terrasser til
blomsterdyrkning. Han gødede med tang, som man
brugte før i tiden her.
Broderen, Hans Peter, døde i 1901, og Johan flyttede
“hjem” på sin fødegård. Men beholdt, som skrevet, jobbet som toldopsynsmand og lejede huset på Tisvildeleje
ud indtil 1912, hvor han solgte det.
Johan havde ingen egentlig uddannelse, men blev
ved læsning et kunstskabsrigt menneske, havde god
hukommelse og interesse for slægten og egnens fortid.
Sine sidste år var han tillige strandfoged, var stolt af
sin gård, som han gerne viste frem for interesserede,
men “fuldblods” landmand blev han aldrig.
Efter ham overtog sønnen Niels og hans kone Soffy.
Der har været skorstensbrand på gården 10. november
1943, 28. februar 1947, og 18. december 1955 – men
katastrofen indtraf 27. november 1958! En pyroman, en
sindsyg person, udslettede dette fantastiske, historiske
og uerstattelige sted for altid, hvor hele gården brændte
ned til grunden.
Kun fordi Christian Nielsen, som ejeren nu hed, selv
var brandfoged og blev vækket, fordi pyromanen også
havde tændt bål ved frk. Joost købmandsforretning på
Tisvildeleje, blev familien reddet ud i tide. Christian
og Else Nielsen byggede så den nye Fogedgård oppe ad
Vejbyvejen.
En epoke sluttede, det gør jeg også for denne gang.
Gode tanker fra Anita Olsen
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Vi inviterer til en
SÆRUDSTILLING I PÅSKEN
i vores lokaler hos
ZACHARIASSEN INDRETNING.

Kom forbi og se Mann Design udstille sine
rå og elegante håndlavede plankeborde,
som er bygget ud af det smukkeste træ
købt rundt omkring i Danmark. Flemming
Mann vil være til stede alle dage.
Derudover har vi også besøg af skønne
MisseMai, som er kendt for sine smukke
håndpustede glasvaser og lamper. Der vil
være muligt både at købe og bestille hendes fantastiske værker.

I gårdhaven vil Zachariassen Indretning
lave et inspirerende udemiljø. Her vil vi
præsentere de nye farver i havemøbler fra
det Franske Fermob.
Kom forbi til en 15 min. konsultationstid
omkring dit udemiljø. Se mere på vores
hjemmeside.
Der vil være åbent tirsdag og onsdag den 4. og
5. april samt fra den 9.-13. april, alle dage fra
kl. 11-16.30.
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