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LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler

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

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

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

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

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

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

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

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

I denne
søde juletid

INFORMATION

Datoen siger 5/12, og julemåneden er i gang. Hyggeligt
som altid med lys på gader, veje og ikke mindst i haverne. Julepynt inde og ude og de gæve folk fra Idrætsforeningen er allerede i gang med årets juletræssalg,
hvor de trofast alle weekender står ved Idrætshuset for
at sælge træer til gavn for foreningslivet. Imponerende
arbejdsindsats de yder – og så helt frivilligt!
Ligesom stort set alle andre begivenheder i år, bliver
også julen noget anderledes end sædvanlig. Selvfølgelig er traditionerne sikkert, som de plejerat være i
de forskellige hjem rundt i landet, men i år har vi en
ubuden gæst med ved bordet: COVID, der har været
vores trofaste følgesvend siden marts måned. Og øv,
hvor ærgeligt at vi ikke nåede at få rystet den af inden
julemåneden. Nye restriktioner er sat i værk, og vi er
alle bare ved at være så corona-trætte, men det skal
dælme ikke få lov til at ødelægge julen! Nu lægger vi
os i selen, så vi kan være sikre på at få lov til at fejre
jul med familien i trygge rammer, COVID eller ej.
De ydre rammer er altså, som de plejer, men de skal
bare fyldes ud på en anden måde, end vi er vant til.
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Måske bliver det ikke den helt store familiejul med
slægtninge fra nær og fjern, men en mindre og måske
egentlig hyggeligere aften, hvem ved?
Hos os er julepynten også sat frem, og alt er, som det
plejer – julekræet, et mosdyr, vi fik af vores børn for 4
år siden, er sat på sin plads, hvor den står og glor. Imponerende, livskraftigt dyr, som vist kun var bestemt
til en sæson – men sådan blev det ikke, og nu er der
gået en sport i at holde den i live så længe som muligt. Bevares, den har fået lidt kødnåle sat ind hist og
her, og forleden røg øre og gevir af, men det er nu sat
nænsomt på plads, så mon ikke den klarer denne sæson
også? På billedet kan I se, at det ikke var kærlighed ved
første blik, for køn er den ikke.
Når bladet lander i postkassen, skriver vi 2021, og jul
og nytår er fejret og overstået. Nogle vil starte det nye
år med hovedpine og en lang liste med nytårsforsætter,
selvom vi alle ved, at beslutninger truffet nytårsaften
har det med ikke at blive til noget, sjovt nok…
Selv ved jeg, at jeg kommer til at gå rundt med en
herlig fornemmelse af friskhed og overskud, for jeg skal
nemlig arbejde nytårsaften i år, og det er jo altid skønt at
være den, der ikke har hovedpine og vågner op til hæslige nytårsforsætter, som man fortryder i det øjeblik man
slår øjnene op. Samtidig har man også retten til at være
møgirriterende over for folk, der hænger lidt i bremsen.
Kære Alle sammen – håber I alle har haft en glædelig jul og et fantastisk nytår og har et håb om et skønt
2021 – uden COVID og mundbind – hvor vores hverdag og måde at omgås hinanden på forhåbentlig vender
tilbage til et mere normalt leje. At vi kan ses, som vi
har lyst til, hygge med dem vi har lyst til, nyde livet og
fremfor alt glædes i stedet for at bekymres..
Må næste år i Tisvilde blive, som vi alle ønsker os –
”altid, som aldrig før”, som de siger i Tivoli.
Mange kærlige hilsner fra os alle i TisvildeNyt

Deadline:
Artikler til næste nummer
sendes til redaktøren på
tisvildenyt@gmail.com
senest den 10. februar
Oplag dette nummer:
2100 eksemplarer
Elektronisk:
Bladet kan ses på
www.tisvilde.dk
Annoncer:
Søren Carlsen
telefon 5192 5572
sca@dethulehus.dk
Priser ekskl. moms:
1/1 side 2.000 kr.
1/2 side 1.200 kr.
1/4 side
600 kr.
1/8 side
300 kr.

Adresseændringer:
Søren Carlsen
telefon 5192 5572
sca@dethulehus.dk
Næste nummer:
Omdeles senest 13. marts
til fastboende
i 3220 Tisvildeleje og enkelte
distrikter i 3210 og 3300.
Uden for disse områder
leveres bladet til Post Nord
i uge 8 til videre befordring.
Bladet kan desuden købes
hos købmand Thomas.
Svanemærket tryksag
Lasertryk – 5041 0826

TISVILDENYTS
nytårs-gætteleg

GENERALFORSAMLING
i Foreningen TisvildeNyt

Vi lades ikke i tvivl om, at det snart er jul, om end en
speciel én af slagsen i år. Aviser og andre publicister
tilbyder julekonkurrencer: gæt, find, sæt kryds, og vind
en rejse, en and eller et gavekort. TisvildeNyts læsere
skal da ikke snydes for en konkurrence, - noget vi ellers aldrig har haft i vores indholdsrige og fremsynede
blad. NU kommer det, og da vi ikke ønsker at gå på
kompromis med TisvildeNyts sædvanlige høje niveau,
så vil konkurrencen være lokalgeografisk.
Vi viser herunder et billede fra ét eller andet sted
i Tisvilde. Billedet er et forstørret udsnit af ”noget”,
og vores læsere skal finde ud af, hvor og hvad dette
”noget” er. For at det ikke skal være alt for nemt, så er
billedet taget en mandag i regnvejr på … ups … der var
vi lige ved at røbe det! Men så nemt skal det heller ikke
være. Så: hvor er det, denne Tisvilde-krage har sat sig??

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Foreningen TisvildeNyt. Generalforsamlingen afholdes
søndag 21. marts 2021 kl. 10. Nærmere oplysninger
sendes til medlemsforeningerne på mail. Dagsorden
iflg. vedtægterne.
Med venlig hilsen Søren Carlsen, Formand

Send svaret
med navn og adresse til best@os.dk
TisvildeNyt skal have modtaget svar senest 31. januar.
Kun ét svar pr. husstand. Blandt de rigtige svar vil der
blive trukket lod om en flaske god rødvin fra vores
købmands hylder. Vinderen får besked, og det rigtige
svar afsløres i martsudgaven af TisvildeNyt.

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

47 74 63 34

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje
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Feriepartner.dk

Bøgelund, Friis & Nielsen
Vi dækker Nordkysten som ingen andre på strækningen fra Tisvildeleje til
Hornbæk. Det sker fra 4 velplacerede forretninger med et salgsteam, der
kun har én opgave: at hjælpe bedst muligt med din bolighandel.
Du får glæde af eksperter med op til 32 års erfaring med salg af sommerhuse.
Det giver en indsigt i markedet og kundekontakter, som ingen andre kan
tilbyde.
Ring, mail eller kig ind - vi glæder os til møde at dig og tale om dine ønsker og behov - uanset om du skal købe eller sælge sommerhus.

Gilleleje
Hornbæk
Tisvildeleje-Vejby
HelsingeGræsted
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Bøgelund
GILLELEJE · Tlf. 48 31 88 44

TISVILDELEJE-VEJBY · Tlf. 88 20 94 20

HELSINGE-GRÆSTED · Tlf. 88 20 94 10

HORNBÆK · Tlf. 49 70 13 12

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Smidstrup Strandvej 69, 3250 Gilleleje
gilleleje@home.dk

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

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Østergade 3, 3200 Helsinge
helsinge@home.dk

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk
hornbaek@home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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VEJBY-TIBIRKE SELSKABET
Midt i en corona-tid
TisvildeNyt lever heldigvis stadigvæk, men hvor er
det svært for Vejby-Tibirke Selskabet og alle andre
foreninger, der gerne vil arrangere noget for medlemmerne. Men selvom vi har været tvunget til at aflyse en
del af vores arrangementer i 2020 på grund af covid-19,
så har vi i den sidste måned været i gang med at planlægge syv arrangementer i 2021.
Det er lidt specielt at være planlægger lige nu. Hvor
mange deltagere kan vi få lov til at indtegne, når vi
inviterer folk til et arrangement udendørs eller indendørs? Har vi råd til at booke Tisvilde Bio, hvis der kun
må være 40 mennesker derinde? Bliver vi tvunget til at
aflyse det hele?
Sandet og Hesselø
Vi har valgt at få udsendt vores Arrangementsfolder
2021 i slutningen af februar 2021, således at vores
medlemmer og andre interesserede kan booke sig ind
omkring 1. marts 2021. Vi har besluttet, at et par af de
ture, der blev aflyst her i 2020, vil blive genopslået.
Det drejer sig om turene med en travetur på Sandet ude
ved Arresø og selvfølgelig også gentagelse af de meget
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Alfred V. Jensen – Pibemølle ved Helsinge

populære sælsafariture rundt om Hesselø. I 2020 blev
3 ud af 4 ture til Hesselø aflyst, så der har ophobet sig
rigtig mange, der vil med i 2021.
Alle må gentage deres booking og betaling bl.a. fordi
vi valgte at betale alle pengene tilbage, når en tur var
blevet aflyst.

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

Så mange må vi sandsynligvis ikke være samlet i
biografen den aften, men vi håber på, at der vil sidde
mindst 40 veloplagte deltagere.

RP

Kunst på lærredet
Allerede i slutningen af marts måned håber vi på at
kunne gennemføre vores første arrangement. Det
kommer til at foregå i Tisvilde Bio, hvor Vejby-Tibirke
Selskabet vil vise en lang række af de mange kunstværker, som Selskabet er ejer af.
Kunstværkerne står normalt og hviler sig ude i en
skoles depotrum – og det bliver de ved med! Selskabet
vil anvende biografens fine udstyr og få kunstværkerne
kastet op på lærredet. Da Selskabet er ejer af ca. 450
værker vil der i forvejen være valgt malerier ud, der
er skabt af lokale malere som f. eks. William Scharff,
Victor og Marie Haagen-Müller, Ove Kunert, Kaj Walther m.fl. Undervejs vil der være kortfattende fortællinger om kunstnernes liv og virke.
Der vil ligeledes blive vist to film á ca. 10 minutters
varighed. En om maleren William Scharff og en anden
om kunstnerægteparret Victor og Marie Haagen-Müller. Filmene er produceret af Karen Myron Jeppesen
i forbindelse med de kunstudstillinger, som Selskabet
afholdt på Hårlandsgården for flere år siden. Vi har
tidligere afholdt et aftenarrangement, hvor Selskabet
viste mange af Lise Woller´s fine, gamle postkort fra
området. Dengang kom der 73 medlemmer, der fik en
god oplevelse.

KERAMIK

UDSTILLING & SALG

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

Andre arrangementer
Også i månederne fra marts til og med august vil der
være arrangementer med natur- og kulturture i Tisvilde og nærmeste omegn. I juni måned vil sognepræsten,
forfatteren, foredragsholderen, klumme-skribenten
m.m. Katrine Lilleør kunne fylde Tibirke Kirke til
bristepunktet, hvis det ellers var lovligt, men under alle
omstændigheder vil der være maksimalt booket op, når
hun tager hul på sine magiske fortællinger.
Vejby-Tibirke Selskabets bestyrelse savner virkelig
meget at kunne mødes med de mange medlemmer,
som år efter år har mødt frem, når der var fællesarrangementer. Bare vi snart kan vende tilbage til tider, hvor
vi ikke hele tiden skal holde os på lang afstand.
Årbog 2021 er under udarbejdelse
I redaktionen bliver der arbejdet på livet løs. Allerede
nu er vi ved at være bange for, at Årbog 2021 bliver en
alt for stor og portodyr årbog! De nye redaktionsmedlemmer Eva Müller, Anett Wiengaard og Søren Grande
kaster sig ud i den ene opgave efter den anden, mens
den gamle ”redaktør”, Chr. Friis, kan sidde og prøve at
holde trådene samlet og bevare overblikket. Der kommer en varieret og spændende årbog omkring 1. maj
2021. Glæd jer.
Endnu en kunstgave
Vi har fået den sjette kunstgave her i slutningen af november. Maleriet er af maleren Alfred V. Jensen, som
Selskabet allerede har flere værker af, bl.a. et maleri
med Stuebjerggaard i baggrunden. Alfred V. Jensen
havde sin bolig og sit atelier på Solvangsvej, hvor han
år efter år malede, udstillede og solgte sine malerier
med lokale motiver.
Selskabet siger tak til Gert Hansen, Holløse, der har
doneret dette værk til Selskabet.
Chr. Friis, form. for Vejby-Tibirke Selskabet

TIBIRKE
KUNST
Eva Müller
Ved Kirken 4
3220 Tisvildeleje
Åben hver lørdag 14-17
samt efter aftale
Tlf. 4870 9121
Mail: eva@tibirkekunst.dk
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Oriontågen optaget fra
Hubble rumteleskopet i 2006.
Billedet er sat sammen af 530
optagelser i fem forskellige
farvefiltre kombineret med
nogle fra Jorden.
Foto: Massimo Robberto, NASA,ESA, the
Hubble Space Telescope Orion Treasury
Project Team

STJERNEHIMLEN NETOP NU – Den mørke vinter

Af Michael Quaade

Her i januar er vi stadig midt i den mørke vinter. Sidst i
december var det vintersolhverv, årets korteste dag, og
Solen går stadig ned allerede før kl. 16 om eftermiddagen. Midt i mørket er der heldigvis det lyspunkt, at vi
kan nyde stjernehimlen allerede ved 18-tiden.
Vi kan endda stadig se mange af de stjernebilleder,
som vi kender fra sommer- og efterårshimlen. Sommertrekanten med de tre klare stjerner Deneb, Vega
og Altair er stadig på himlen, men nu står den på
vesthimlen.
Der er gået tre måneder, siden begyndelsen af oktober, så Jorden har flyttet sig en kvart omgang i sin bane
omkring Solen. Det betyder, at stjerner og planeter går
ned nogle timer tidligere end dengang. Til gengæld
bliver det også tidligere mørkt, så der er ikke så stor
forskel i det, vi kan se på himlen ved mørkets frembrud.
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Det bliver helt anderledes i løbet af foråret. Orion står
i starten af januar op, når det er ved at blive mørkt. Tre
måneder senere, i starten af april, er den ved at gå ned
langt ovre på vesthimlen, når det bliver mørkt ved 22-tiden. Denne effekt er endnu mere udtalt for stjerner, der
står længere mod syd. Sirius, himlens klareste stjerne,
står i januar op ved 20-tiden et par timer efter, at det er
blevet mørkt. Til april er den på himlen allerede ved højlys dag og går ned 1½ time efter, at det er blevet mørkt.
Jorden har om tre måneder flyttet sig yderligere en
kvart omgang i sin bane, så himmellegemerne går tidligere ned på samme måde som om efteråret. Grunden
til at aftenhimlen ændrer sig så meget i løbet af foråret
er, at nu bliver det senere og senere mørkt. Derfor når
himlen at ændre sig meget fra måned til måned, når vi
betragter den på det tidspunkt, hvor det bliver mørkt.

Den dobbelte stjernehob NGC 869 (nederst) og NGC 884 (øverst) i stjernebilledet Perseus. Foto: Genuson, Wikimedia Commons

De smukkeste og mest spændende objekter på vinterhimlen er Oriontågen, Messier 42, og den dobbelte
stjernehob i Perseus.
Under Orions bælte ses hans sværd som tre stjerner,
der er noget svagere end de tre bæltestjerner. I en håndkikkert kan man tydeligt se, at den midterste stjerne i
sværdet ikke er nogen helt almindelig stjerne. Det er i
virkeligheden det lyseste kerneområde i Oriontågen.
I en stjernekikkert er Oriontågen et imponerende
syn. Bølgende tågedannelser fylder hele synsfeltet, og
der er adskillige grupper af stjerner i tågen. Der er tale
om unge, varme og lysstærke stjerner. De er dannet
indenfor de sidste få millioner år – det er for ganske
nylig i stjernernes målestok. Mange af dem lyser mere
end 50.000 gange så meget som Solen.

Solvej 2 • Tisvildeleje • Tlf. 48702141

Midt mellem stjernebillederne Cassiopeia og Perseus
kan man på en klar, måneløs nat skimte en diffus plet.
I en håndkikkert er det tydeligt, at der er tale om to
separate pletter. Det er den dobbelte stjernehob – NGC
869 og NGC 884 – i Perseus.
I en stjernekikkert med tilstrækkeligt stort synsfelt
er hobene et pragtfuldt syn. De er et af stjernehimlens
smukkeste objekter. Desværre har den store 40 cm kikkert i Wieth-Knudsen Observatoriet – netop på grund
af sin størrelse – et lille synsfelt, der ikke kan rumme
begge hobe på én gang. Vi plejer at rette kikkerten
mod et punkt mellem hobene, så man kan se lidt over
halvdelen af hver.
De to hobe er 10-20 millioner år gamle. Det lyder
måske af meget, men astronomisk set er de meget
unge. Solen og hele solsystemet har lidt over 4½ milliard år på bagen. Med andre ord er Solen mere end
200 gange så gammel som de to hobe – som en olding
sammenlignet med et par spædbørn på få måneder.
I skrivende stund, 27. november 2020, har vi ikke fået
afprøvet at lade deltagerne ved åbent hus-arrangementerne komme til i hold med hver sit ankomsttidspunkt
i lighed med f.eks. det timeslot-system, der bruges på
Louisiana museet. Vejrudsigten for lørdag 28. november 2020 så dengang lovende ud, så måske ved vi mere,
når disse linjer læses. I de kommende måneder er der
åbent hus lørdagene 8. og 30. januar samt 13. og 27.
februar kl. 21-23. Se mere på:

facebook.com/wiethknudsenobservatoriet
9

RP

TISVILDE LOKALRÅD
Borgermøde 2021
Denne artikel skulle have været en indkaldelse til
Lokalrådets årlige borgermøde, men så kom Corona
i vejen, og vi har med de seneste smittetal besluttet
at udsætte borgermødet. Vi mener ikke, det vil være
forsvarligt at samle så mange Tisvildere i vores lille
idrætshus.
Derfor vil jeg bede alle om at sætte kryds i kalenderen den 18. april 2021
Datoen er valgt i håb om, at der så er kommet bedre
styr på smittetrykket. Vi har forhåbentlig fået en vaccine og ikke mindst, så står foråret for døren og vil helt
sikkert hjælpe til med at få bedre styr på coronaen.
Men der er ingen grund til at spilde tiden, så jeg vil
godt slå et slag for Lokalrådet, da vi altid gerne vil
have så mange inputs fra folk i Tisvilde som muligt.
Går du med en god ide, som kan gavne udviklingen af
vores by, så skriv en mail.
Har man lyst til at yde en lille indsats, er der mulighed for at deltage i vores arbejdsgrupper. Vi har allerede frivillige i trafikgruppen og loppemarkedsgruppen.
I sidstnævnte har vi brug for flere hænder, når loppemarked skal afholdes i 2021. Der er her bl.a. mulighed
for at være trafikvagt. Trafikvagter sætter skilte op og
afpatruljerer området for at vejlede trafikanter i, hvor
der er mulighed for at parkere og for at holde vejene
fri, så bussen kan komme frem til stoppestedet. Så vil
man bruge et par lørdage er det bare at sende en mail
eller ringe, hvis du vil have mere information.
Husk at følge os på facebook eller besøge vores
hjemmeside, hvor vi lægger nyheder og information op
om, hvad lokalrådet foretager sig.
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Loppemarkedet år 2019, Her ses et flot oliemaleri af Ove Kunert

Mail:
Facebook:
Hjemmeside:

info@tisvildelokalraad.dk
tisvildelokalraad
www.tisvildeleje.dk

Masteplan for Gribskov
I Gribskov har vi et lokalforeningsråd, som samler alle
råd i hele kommunen. I dette råd er vi blevet enige om,
at vi i Gribskov Kommune har brug for en masteplan.
Dette bliver mere aktuelt, når der skal udrulles G5
mobilnet.
Vi vil alle gerne have god dækning på vores mobil,
og det kræver, at der sættes master op. Men vi har i lokalsamfundene ikke mulighed for at få indflydelse på,
hvor de kan stå, så de er til så lille gene som muligt.
En masteplan, der er udarbejdet af uvildige rådgivere med den nødvendige tekniske indsigt, og som er
tiltrådt af forvaltning og byråd, vil give transparens
og være med til at fremme forståelsen hos alle berørte
borgere. Og i sidste ende vil det være med til fremme
mobildækningen i kommunen samt gøre den til en
mere attraktiv tilflyttekommune.
Vi har nu fået vores forslag om udfærdigelse af en
overordnet masteplan for hele kommunen optaget på
kommunens hjemmeside som et borgerdrevet forslag.
Så brug din stemme og gå ind på linket og stem:
www.gribskov.dk/politik/
borgerdrevne-forslag/
forslag-masteplan-for-gribskov-kommune/
Vi har brug for 400 stemmer. Vi ved godt, at Tisvilde
lige har fået en ny mast, men derfor kan man jo godt
hjælpe de andre lokalsamfund med sin stemme.

RP
Antenne monteres på masten

Den nye mast i Tisvilde
Masten som står lige indenfor i skoven ved redningshuset overfor stejlepladsen. Denne mast skulle gerne give
os den dækning, som mangler her i byen, på stranden
og i skoven.
Det er godt for os fastboende og for alle i sommerhusene samt ikke mindst alle vores turister. Placeringen
er fin og skæmmer ikke meget i området.
På vegne af Lokalrådet,
Claus Sabroe

GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED REGISTREREDE REVISORER

Revision og udarbejdelse af årsrapporter
Stiftelse af selskaber og omdannelser
Rådgivning om generationsskifter m.m.
Skattemæssig og økonomisk rådgivning
Bogføring og regnskaber
Jørgen Krøyer
Registreret revisor
www.naerrevision.dk

Hillerød:
Rønnevangsalle 6
3400 Hillerød
tlf. 4822 1210

Frederiksværk:
Nørregade 1, 1. th.
3300 Frederiksværk
tlf. 4777 1210
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Bænken mellem himmel og hav

Lokalrådets stigruppe – gemte og glemte stier
9: I Folkemunde kaldet:
”Stien til bænken mellem himmel og hav”
Historien om denne sti startede med en fredningskendelse afsagt den 30. november 1936.
Her beskrives der: ”Øst for den af Staten tilhørende
grund ved Kattegat matr. Nr. 8 co Tisvilde, hvor den
historistiske Helene Kilde findes, går en gammel
tangvej ned til Stranden gennem en dyb sænkning,
der almindelig betegnes Slugten ved Helenekilde. Øst
for Vejen findes en ca. 2 ha. stor Grund Matr. Nr. 8 i
Tisvilde”.
Grunden havde i mange år ligget udyrket hen og var
blevet et sted, hvor mange færdedes om sommeren,
tiltrukket af den dejlige udsigt over havet.
Bekendelsen af en plan om grundens udstykning
og bebyggelse bevirkede, at Vejby-Tibirke Sogneråd,
med tilslutning fra Grundejer- og Turistforeningen for
Tisvilde og Omegn, henvendte sig til Fredningsnævnet
med anmodning om at søge Slugten fredet og ’Pynten’,
den østlige del af området, bevaret som udsigtsplads.
Fredningsnævnet lagde i sin behandling vægt på den
glæde, som mange af Tisvilde og Tisvildelejes beboere og besøgende havde haft ved frit at kunne færdes
på området med den smukke udsigt. Det ville blive et
stort savn, hvis denne mulighed forsvandt.
Fredningsnævnet vedtog derfor, at området nordøst
for Slugten skulle fredes, samt at der skulle være offentlig adgang til området via en sti fra vejen. Denne
sti fik flere år senere navnet Kildeskåret.
Ejeren af grunden stillede efterfølgende krav om erstatning. Delvis dækning af denne kom fra ”KildefestKomiteen af 1935” med 1500 kr. til rådighed. Beløbet
var overskud fra en fest, der i 1935 blev afholdt på
stedet.
12

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

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

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

ROYAL

DANISH NAVY
RUM

RØRMOSEVEJ 103 • 3200 HELSINGE

MAN - TORS: 10:00 - 17:30 • FRE: 10:00 - 18:00 • LØR-SØN: 10:00 - 15:00
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Musik i Lejet stien under festivalen 2019
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10: I Folkemunde kaldet: ”Musik i Lejet stien”
Musik i Lejet blev i 2009 startet af tvillingebrødrene,
Kristian og Andreas Thomas Grauengaard, der voksede op i Tisvilde. Deres vision med festivalen var at
skabe et samlingspunkt for de unge generationer om
ung kultur og musik. De ønskede at åbne Tisvilde op,
så alle kunne se, hvor dejlig en perle Tisvildeleje er.
Iværksættertrangen og inspirationen fik brødrene,
med deres egne ord, af selv at være vokset op i en by,
hvor man hilser på hinanden, kender hinanden, og hvor
alle på en eller anden måde bidrager og engagerer sig i
byens projekter.
For der var jo mange driftige mennesker samlet i den
lille by. Det må have smittet af, sagde de.
Derudover brugte de begge i deres unge år det meste
af deres tid på Tisvilde Tennisbaner, hvor de både var
trænere og ivrige spillere – og hvor de oplevede et sted,
hvor Tisvilde-boere og sommerferie-Københavnere
var forenet på allerbedste vis. Den forening ønskede
de som afsæt for festivalen – et fællesskab på tværs af
generationer, postnumre og sommer/vinter-Tisvilde.
I de første år var stejlepladsen omdrejningspunkt
for Musik i Lejet, og siden flyttede festivalen ned på
arkeringspladsen for enden af Hovedgaden.
Musik i Lejet-stien starter ved Stejlepladsen og ender
ved Naturrum, hvor festivalen afholdes i dag. Så man
kan sige, at stien rummer lidt historie om Musik i
Lejets udvikling.
Musik i Lejet-stien var i mange år dækket til af
skrappe sandfygninger, men nu er den genopfrisket
med stabilt grus og har fået lidt mere bredde, så den er
farbar for cykler og gående i begge retninger. Det er en
meget smuk og dejlig sti at vandre på med både skov
og udsigt til havet. Skov og Naturstyrelsen stod for
arbejdet men finansieret af Musik i Lejet.

- d i n l oka l e l åsesm ed

Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...
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g r i b s k o v l a a s e . d k

Den støbte trappe – Foto: Anita Olsen

11: I Folkemunde kaldet:
”Erhvervsfiskernes arbejdssti”
Stien går fra hovedgaden og ned til stranden. Den er
lille og undselig, som skræmt af tidens tand.
I gamle dage fra 1800 tallet (formodentlig også før),
har den fungeret som nedgang for erhvervsfiskerne i Tisvildeleje. For inden den første mole blev bygget i 1906,
landede man med bådene lige nedenfor på stranden.
I december 2013 ’åd’ orkanen Bodil ca. 2-3 meter af
haverne op til stien, og frem kom en støbt bred trappe
til syne i sandet. Noget bredere end stien er i dag, hvor
nedgangen er temmelig smal og ret stejl, men den er der.
I 1918 solgte enken Ellen Marie Wellendorph, datter
af fisker Peter Gudmandsen, sit hjem. Den omtalte sti
var med i købet. De nye ejere var politidirektør Aage
Fabricius og hans hustru Vera, der kaldte huset ”Fruens Eje”.
I 1931 havde de spærret stien med to låger. Fiskerne
mente, at de have hævd på passagen, så 25 navngivne
fiskere anlagde sag mod politikdirektøren. Fiskerne fik
medhold, både i Kronborg vestre Birk og ved Landsretten, hvortil politidirektøren havde appelleret afgørelsen. Stien har siden været passabel.
Antallet af erhvervsfiskere i Tisvildeleje har gennem
århundreder været meget forskellig, betinget af vejr og
vind. Fra 2-3 erhvervsfiskere til 48, som er det højeste
antal gennem tiderne. Den sidste erhvervsfisker i Tisvildeleje var i 1980.
I dag minder Redningshuset og stejlepladsen os om,
at her har været et erhverv, som ikke længere eksisterer. Hvert år har vi imidlertid anledning til at huske
det, når der afholdes ”Tisvildeleje går i Fisk” en lørdag
i juni måned, på netop dette område.
Oplysninger her er hentet fra Vejby-Tibirke Selvskabets års bog 1992.

RP
Erhvervsfiskernes sti mod stranden
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HISTORIEN OM ”SIRILI”
OG BYENS JULETRÆ

Fotos: Eskil Borup

For over 90 år siden var der tre unge søskende, som fik
et sommerhus i Tisvilde forærende af deres formuende
svenske gren af familien, som syntes, at det var så
synd for de tre søskende, fordi de skulle vokse op som
skilsmissebørn. Deres far lod sig skille fra deres mor
til fordel for børnenes guvernante og efterlod sin kone
alene med de tre børn, og de måtte flytte ind på Annissegaard hos børnenes moster.
Sommerhuset, de fik, var et svensk inspireret træhus,
og det fik sit navn, ”Sirili”, efter de tre børns navne,
Sigvard, Rigmor og Lilian, og det er indrettet nøjagtigt ligeså finurligt og Pippi Langstrømpe-agtigt, som
navnet antyder.
Lige efter svinget, hvor Tisvilde Bygade slutter, og
Hovedgaden begynder, på den første lille sidevej til
venstre ind mod skoven, dér ligger det. Vejen hedder
Gyvelbakken, endskønt der ikke er meget bakke at få
øje på.
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Men måske er det netop opkaldt efter den grund, hvor
byens kommende juletræ står, for den stiger lidt op mod
det rødmalede træhus, og en stor gyvel står såmænd
også og ser lidt tynd og undselig ud i sin novemberdragt.
Tenna Johansson har i dag huset sammen med sin
mor, Cecilie, og Cecilie fortsætter den eventyrlige historie om sommerhuset, som endte med at blive Rigmors
ene-eje. Broren Sigvard var i 40’erne eftersøgt af Gestapo og flygtede i en robåd til Sverige, hvorefter ingen
siden har set ham. Søsteren Lilian, der er Cecilies farmor, rejste til Sydfrankrig allerede efter 1. Verdenskrig
for at hjælpe sårede allierede soldater. Dér mødte hun
en skotte, som hun giftede sig med, og de emigrerede til
New Zealand, fik to børn og blev boende ”down under”,
hvorfor hun afhændede sin andel til Rigmor, der, som
den eneste af de tre søskende, var blevet hjemme.
Lilian fik to drenge, der som voksne deltog i Anden
Verdenskrig. Efter krigen rejste den ældste bror til
Danmark og til Annissegaard for at se, hvor hans mor
var vokset op, og minsandten om han ikke dér blev
forelsket i den ældste datter på gården, giftede sig med
hende, - og tog hende med til New Zealand! Parret fik
to børn, hvoraf det ene var Cecilie, - og 15 år senere
flyttede hele familien så til Danmark.
Cecilie kommer i forbindelse med sommerhuset
”Sirili” gennem Rigmors datter, Bente, der aldrig fik
børn selv. Da hun blev enke, kneb det alvorligt med at
passe sommerhuset med den store grund, og Cecilies
kæreste, Max, forvandlede over en årrække vildnisset
til en smuk naturhave. For 1 år siden arvede Cecilie,
Lilians barnebarn, huset efter Bente.
Og nu lander vi historien igen efter dette eventyrlige
sidespring om sommerhuset ”Sirili”, for i haven står et
træ, der skal fældes. Den store, flotte gran, som til en
begyndelse var et indendørs juletræ i en potte, plantede familien ud midt i haven omkring 1987-88, og det
har efter mange år vokset sig 14 meter op mod himlen.
I dag skal det forvandles fra havegran til hele Tisvildes juletræ, da det skygger for sol og lys, dér hvor det
står. Huset og den øverste del af grunden henligger i
skygge, selv midt på dagen, og en dag ringede Cecilie til det lokale lokalråd og spurgte, om ikke dette
fantastiske træ kunne bruges som byens juletræ. Efter
en besigtigelse blev træet godkendt, og i dag er træets
sidste dag som grantræ på Gyvelbakken oprundet.
Til gengæld bliver det juletræ på Birkepladsen, hvor
det skal stå og tage sig ud med stjerne og lyskæder til
glæde for alle, der bare har en lille smule hjerte at se
med. Om træet ser med samme glæde på udviklingen,
det ved vi ikke, for siden H.C.Andersen i sin tid fik et
juletræ til at tale, så har ingen skribent evnet at få en
gran til at komme med så meget som en lyd, bortset
fra susen fra grenene og lidt knagen i veddet. Så vi
kender ikke træets følelser, da byens juletræsfælder,
Leif, lægger et snit og skærer træet, så det falder omkuld med et brag, - hvilket desværre, som forventet,
går lidt ud over gyvelbusken.

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk

I haven bliver det 14 meter høje træ savet ned til 8
meter, og så kommer vognmanden fra Vejby og hejser
elegant træet op på ladet af sin lastbil, og lidt efter kører en karavane med træet i midten langsomt ned mod
Birkepladsen, med advarselsblink og stor forsigtighed.
Cecilie og Max bliver efterladt med de nederste 6 meter af stammen og en masse grangrene, men Max siger,
at han er mand for at forvandle det hele til brænde til
husets ovn, så det behøver vi ikke at have ondt af.
På Birkepladsen lægger Sebastian vognmand træet
på græsset, hvor det monteres med stjerne, lyskæder og
de fire wirer, der skal holde det rankt og smukt, om så
en storm skulle slå ind over Tisvilde. Bagefter hæves
træet igen og sænkes langsomt ned i sin brønd og fem
lokale juletræsrødder m/k går i gang med at arrangere
det smukke træ, som i år til overflod har to stammer og
således også to toppe. En god meter over jorden deler
træet sig i to, og det er en ekstra julegevinst, for selv om
kun den ene top får en stjerne, så er det usædvanligt og
raffineret med et dobbeltstammet juletræ. Hvor mange
byer i dronningeriget kan prale med det?? Nej, vel!!
Til gengæld er det svært at få træet til at stå ret, for
de to toppe skilles og går en smule i hver sin retning,
så alt efter hvorfra man betragter træet, så er den ene
stamme lige og den anden skrå, - men efter grundige
overvejelser bliver de lokale rødder enige om, at det
netop er dér, raffinementet sidder.
4 timer efter det første snit blev lagt på Gyvelbakken, står
træet klar til at blive tændt på søndag, som er første søndag i
advent, og således skal det stå og lyse over Birkepladsen
og sprede glæde til Tisvildes corona-nedlukkede, men
alligevel juleforventningsfulde beboere og landliggere.
Der bliver ingen fejring af træets tænding, ingen sang,
ingen julemand med sækken fuld af slikposer.

Men lyset og glæden kan ingen tage fra os, - og træet
har så oven i købet båret et eventyr af en historie med
sig fra sin sommerhusgrund! Og går man en tur ned
ad byens Hovedgade, så ser det gran(!!)giveligt ud
som om, hele byen har anstrengt sig ekstra i år for at
smykke gader og veje med lys og stjerner og sætte
Tisvildernes julehjerter i glædelig brand.
Først når ’20 er blevet til ’21, og den næsten glemte
helligdag, Helligtrekongersdag, er forbi, så lægges
træet ned, men da er solens bane slået ind på en rolig
fremadskriden mod lysere tider over den nordlige halvkugle, som Tisvilde er en del af. Og hvilken del!!! Godt
nyt år til jer alle!
SB & EB
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
Kære medlemmer
Rigtig godt Nytår til jer alle med tak for det gamle.
Bestyrelsen sætter pris på jeres engagement i bestræbelserne på at bevare Tisvildes enestående særpræg i
en harmonisk udvikling.
Vi har samlet medlemmernes synspunkter vedrørende sommerens begivenheder i Tisvilde. Resultaterne
er vist tidligere på efteråret. De data er værdifulde for
at få en pejling af, hvorhen foreningens arbejde skal
fokusere.
Ved vores generalforsamling i juli blev det vedtaget,
at vores formålsparagraf skulle udvides til også at
omfatte beskyttelse af naturen og kulturhistoriske spor
omkring os grundejere.
Det har ført til, at Grundejerforeningen tog initiativ
til at søge at redde Helene Kilde, som er lige ved at
styrte i havet. Vi dannede en arbejdsgruppe, Helenes

Venner, som samler alle involverede myndigheder,
kystlaug og andre interessenter i arbejdet. Vejby-Tibirke Selskabet medvirker også som historisk fortæller.
Læs her, hvordan arbejdet skrider frem.
Helenes venner
Godt nyt – NU sker der endelig noget
Task force Helenes Venner i regi Grundejerforeningen
for Tisvilde og Omegn har i efteråret deltaget i møder
med myndighederne om at få gennemført det stort
anlagte projekt fra 2018 med dets fire faser:
1. Bevare og redde Helenekilde-karrene på skrænten.
2. Forbedre adgangs- og opholdsarealer
3. Kvalitetsløft af strandarealet
4. Ny og styrket formidling af sagnkredsen
På møder i august måned med Naturstyrelsen, Gribskov Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Kystlagene
øst og vest for Helenekilde og Helenes Venner blev der
opnået enighed om et tæt samarbejde om hele projektets gennemførelse
Alle gode gange tre
For ca. 400 år siden, år 1600, blev Kildekarrene, som
var truet af jordskred på skrænten, flyttet 4 meter ”ind”
til dets nuværende placering. For 90 år siden, år 1930,
byggede man den nuværende 3,2 meter høje betonmur
som værn mod havets nedbrydning af skrænten. Nu,
dvs i denne vinter, kan – om alt går vel – Fase 1 af
projektet gennemføres.
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En sand Cliffhanger
Slots- og Kulturstyrelsen har velvilligt besluttet at
bevillige ca. 2 mio. kr. til fase 1 af projektet, ved at
der hurtigst muligt etableres en såkaldt ”hård skræntsikring” af hele det store nuværende ødelagte område
fra Kildekar-plateauet og ned til betonmuren. Dette
forudsætter imidlertid:

Osteopati i Tisvilde

1. At der opnås endelig og anmærkningsfri tilladelse

Osteopati
Fysioterapi
Akupunktur
Træning

2. At en vinterstorm a la Bodil IKKE får karrene til

Også weekends!

fra Kystdirektoratet.

at skride væk fra deres nuværende 400 år gamle
placering. Sker dette, vil karrene IKKE blive flyttet
tilbage og bevillingen bortfalder. I mere end en forstand: en sand Cliffhanger – vi krydser fingre.

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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Store sten i bunden med græs og buske
på overfladen
Den hårde skræntsikring vil i givet fald blive gennemført hurtigst muligt i 2021. Kort fortalt lægges der ind
i skrænten et tæt pakket varieret lag af store 1-3 ton
tunge sten suppleret med regnvandsdrænrør og kontrolbrønde, heraf betegnelsen ”hård skræntsikring”.
Oven på stenene lægges et jordlag med græs og
anden vegetation for dermed at skabe et robust og fast
forankret toplag, der får et naturligt udseende svarende
til de nærliggende skrænter.
Enighed gør stærk
Takket være en god dialog mellem de mange interessenter er der nu opnået bred enighed om rammerne
for projektets gennemførelse. Der skal lyde en stor tak
til Naturstyrelsen Nordsjælland, Gribskov Kommune,
Slots- og Kulturstyrelsen, Kystdirektoratet, Spildevandsdirektoratet, Pigrimsruten samt Sankt Helenekilde Kystsikringslag og Tisvilde Kystsikringslag øst
for Helenekilde.
Helenes Venner og Grundejerforeningen ser frem til
et fortsat godt samarbejde om hele projektets succesfulde gennemførelse over de kommende år.

HUSK

at det er let at melde sig ind i Grundejerforeningen:
www.tisvildegrf.dk
eller direkte på vores mailadresse:
tisvilde.grf@gmail.com
Så vil I i foråret modtage en kontingentopkrævning. Der kan I også tilmelde jer betalingsservice,
som gør vores administration SÅ meget lettere.
Vi glæder os til at byde endnu flere velkommen i
Grundejerforeningen. I kommer til at deltage i vores arbejde for, at Tisvilde skal bevare sit dejlige
særpræg, og at den omgivende natur kan benyttes
under ansvar for naturens sårbarhed.

Mange nytårshilsner fra bestyrelsen

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
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Derfor skal du vælge
danbolig Tisvildeleje.
37

solgte

Vi sælger flest boliger
i 3220 Tisvildeleje.
16

9

solgte

danbolig
Tisvildeleje

Anden lokal
mægler

9

solgte

solgte

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

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

Kundeanbefaling.
9,1 ud af 10*
37 besvarelser

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

* Kilde: boligsiden.dk pr. 31.03.2020

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

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

Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Tisvildeje på tlf. 48 70 10 45
og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk
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KLASSISK MUSIK
Koncert og Fortælling
Søndag den 31. januar 2021 kl. 15 i Tisvilde Idrætshus.
5 lokale amatørmusikere spiller bl.a. Brams Klarinetkvintet.
På grund af corona epidemien gælder følgende:
• Der er begrænset plads. Derfor skal der bestilles på
tlf.: 2989 2564
• Der skal være 1 meters afstand mellem stolene,
familie gerne ved siden af hinanden.
• Brug håndsprit (står i entréen) inden du går ind i salen.
• Hav mundbind eller visir på til du tager plads på
stolen.
• Ønsker man at strække benene i en evt. pause, må
man gå uden for – husk mundbind.
• Desværre er der ingen servering, men tag selv kaffe,
kage og krus med.
Musikerne er:
• Frede Knudsen, violin
• Hans Christian Nielsen, klarinet
• Peter Voigt, cello
• Rasmus Rude, viola
• Lorilea Jäderborg, violin
Lisbet Lund fra Nordkystfortællerne bidrager med
at fortælle gode historier
Entré er 40 kr., betaling via mobil pay eller kontant.
Vel mødt hilser klarinettisten
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Kirkebladet

Tibirke Sogn

Januar - februar 2021

Jeg er ikke religiøs …
Sådan kan folk godt sige om sig selv, hvis jeg taler med dem.
Når de siger sådan, tænker jeg, at det er for at distancere sig til
kirkens tro, som præsten står for.
For det at tro er i deres verden, at lade sig styre og kue og at
opgive ens egen vilje og frihed. Sådan oplever jeg af og til folk
lægge afstand til tro, sådan som de mener, at kirken tror.
”Jeg er ikke troende som sådan, men jeg kan ikke forestille
mig ikke at skulle se ham igen og aldrig at skulle tale med ham
igen.” Nogenlunde sådan kan jeg høre folk tale om f.eks. et
familiemedlem, der skal begraves. De vil ikke sættes i bås som
troende, men alligevel vil de gerne tro på, at vi skal genforenes
på et tidspunkt efter dette liv.
Mange mennesker synes, at tro er noget umoderne, der smager
af kontrol, men når det kommer til tankerne om, at der er et liv
efter døden, så vil folk gerne tro, at vi kan mødes igen.
”Jeg er ikke religiøs – men jeg tror på min egen måde”. Mange
vil gerne tro, men i deres eget selvbillede er de i hvert fald ikke
”troende”. Det er lidt mærkeligt, at nogen gerne vil tro men
ikke være troende.
Måske vil man bare ikke være kirkegænger eller medlem af
Folkekirken, men tro på sin egen måde. Det med at tro på noget helt bestemt f.eks. at Jesus både er Gud og menneske og
kan opvække døde, det er for meget. Nogen siger: "Jeg vil have
min frihed til selv at bestemme, hvad jeg tror på. Jeg tror, at der
er noget, og at der er mere mellem himmel og jord. Det føler
jeg." Måske kan man tale om, at disse mennesker karakteriserer sig selv som: believing without belonging.
Vi lever i en tid, hvor folk flest nok stadig har en fornemmelse
af at tro, men det er måske ikke så vigtigt, hvad vi tror på. Vi
vil gerne have den indre følelse og fornemmelse af at tro, men
når det kommer til det ydre; hvad vi skal tro på, så er det ikke
så vigtigt.
Det kan godt være, at det er sådan for mange, men jeg vil opfordre til at man alligevel går i kirke en gang imellem eller hører
morgenandagten i radio og tv. For vi har godt af at få fortalt, at
vi skal elske næsten. Vi har godt af at høre til et sted. Og vi har
brug for et fællesskab, hvor vi kan samles om en tro på, at Gud
lærer vi bedst at kende gennem Jesus Kristus.
Det bliver i længden både tomt og rodløst hver især at tro
alene med følelserne og mavefornemmelsen. En gang imellem
skal der sættes ord på, hvad vi tror på.
Godt Nytår!
Sognepræst Ulrik Pilemand

Kyndelmisse

Aftensgudstjeneste i Vejby kirke
tirsdag den 2. februar kl. 19.00

Kyndelmisse er en gammel kristen helligdag som fejrer, at Maria, Jesu mor igen var ”ren” til at komme i
kirken efter Jesus fødsel 40 dage i forvejen - julenat.

Nu markeres dagen ofte med lysgudstjenester
- det handler om lys i den mørke vinter. Det
giver god mening at tænde lys for at højtidligholde, at vi nu er halvejs gennem vinteren.
Vi holder en gudstjeneste
med masser af
levende lys og
salmer i mørket.

FILM I
SOGNEGÅRDEN

Fredage kl. 19.00

15. januar  5. februar  5. marts  26. marts.
Vi starter kl. 19.00 som vanligt. Ulrik Pilemand
vælger film og bagefter er der et stykke brød og lidt
at drikke, mens vi fordøjer filmen sammen.

Sangeftermiddage
i Sognegården

Sange fra salmebog og Højskolesangbog! 2. torsdag i måneden kl. 14-16.

14. jan • 11. feb • 11. marts
8. april
Der er kaffe, hygge og
ingen tilmelding! Vel mødt til alle!

FOREDRAG

Dantes Guddommelige
Komedie

Onsdag den 20. januar kl. 19.00
i Sognegården - v/ Martin Herbst
Teolog og foredragsholder.

Dantes Guddommelige Komedie hører til verdenslitteraturens ypperligste værker. Ved første øjekast kan digtet
forekomme uforståeligt. Det skyldes ikke kun, at det er
skrevet i det 14. århundrede, men snarere, at Komedien er
vævet sammen af personlig skæbne, politik, historie, filosofi, psykologi, teologi og astronomi!
Fra først til sidst er digtets ærinde dog såre enkelt. Det
er en hyldest til Guds kærlighed, der er til stede i forholdet mellem os mennesker. Det er kærligheden, der vækker Dante fra hans åndelige søvn og kaster sit lys ind over
hans liv, så han kan finde vej fra det dybeste helvede til
den højeste himmel. Kom med på en rejse, som du sent vil
glemme, fordi den byder på tematikker, der er eksistentielle og højaktuelle.
OBS: tilmelding til up@km.dk pga. Corona-restriktioner.

LÆSEKREDS

Der oprettes en ny læsekreds i
Sognegården i Vejby, da den
eksisterende er overtegnet.
Den nye læsekreds mødes
torsdage kl. 14-16.
(Anden dag og tidspunkt kan aftales efter ønske fra deltagerne).
Har du lyst til læse og diskutere
skønlitteratur af forskellige
forfattere, er du velkommen til at
kontakte:
Sognepræst Ulrik Pilemand
up@km.dk tlf 4870 6294
Vi mødes første gang
torsdag den 28. januar
kl. 14.00

Baby
salme
sang

NYT HOLD
EFTER NYTÅR

Babysalmesang er et musikalsk tilbud til de allermindste
børn og deres forældre. Babysalmesang holdes pt. i Sognegården. Her har vi god plads, og kan overholde corona-restriktioner.
Vi mødes om torsdagen kl. 10 til fælles sang, dans og leg
efterfulgt af en kop kaffe/the og hyggeligt samvær frem
til kl.12.

Frem til jul er holdet fyldt op, men vi starter et
nyt hold op efter nytår. Hold øje med kirkens hjem-

meside, eller skriv allerede nu til kirkesanger Trine på:
trine.schousen@gmail.com, hvis du er interesseret

DÅBSKLUDE
KLUBBEN
Dåbeskludeklubben er stadig aktiv. Vi strikker
dåbsklude men også andet, der kan gøre gavn i
vores to kirker.
Vi mødes den 3. tirsdag i måneden hver anden
måned kl. 10-11.30 i Sognegården:
19. januar • 16. marts og 18. maj
Kontakt:
Jeanne von Benzon, 2491 7970 / jgvb@km.dk

EBIL
KIRK
på
tilles
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70 77
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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
Kenneth Buhl,
Haredalen 3,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 2467 8201
kennethbuhl@yahoo.dk
Næstformand
Sven Wichmann
Vesterprisvej 18,
3220 Tisvildeleje
Tlf.: 4060 4933
Kirkeværge
Yvonne Alex
Solmarken 7,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 2336 2971

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

Meditation og refleksion
Tibirke kirke kl. 19.30-20.30
13. januar o 10. februar o 17. marts
I disse særlige gudstjenester vender vi blikket mod eksistentielle temaer, vi alle kender
og berører igennem livet så som mening, skyld og skam, frihed, sorg og glæde.
Velkommen
til et rum, hvor der er
plads til at være.
I tvivl. I tro. I stilhed.
Tankefuld eller tanketom.
Alene. I fællesskab. I nærvær.
Altid velkommen.
Altid accepteret.

Sognepræst Ulrik Pilemand og Cand.mag.psyk. Nina Sommer inviterer til denne række særlige
meditations- og fordybelsesaftener i Tibirke Kirke. Vi lader kirken ligge hen i skæret fra levende lys og skaber rum til stilhed, så du kan trække dig tilbage fra hverdagens tankemylder og
gøremål.
Ulrik deler ud af Biblens livsvisdom, som vi finder den i fortællinger, salmer, lignelser og livshistorier fra både Det Gamle og Nye Testamente samt lyser velsignelsen. Nina guider meditationer og giver et eksistentielt blik på aftenens tema, mens organist Mimi Birkelund skaber plads
til at blive berørtDe bedste hilsner - Nina Sommer og Ulrik Pilemand

3 x Cafékoncerter
Lørdage i Sognegården / Vejby

Lørdag d. 30. januar 2021 kl. 15
TRIO LAUDETUR
Det er ikke hver dag man hører en trio
med fløjte, fagot og klaver, men Trio
Laudetur har taget udfordringen op og
leverer smuk kammermusik med denne
besætning.
Trioen har en omfattende koncertvirksomhed bag sig og optræder jævnligt i
kirker, musikforeninger m.m. Ved koncerten i Sognegården i Vejby vil de bl.a.
spille musik af Händel og Glinka.
Musikken præsenteres levende og underholdende af Jens Erik Raasted, lektor
i musik på Sankt Annæ Gymnasium og
fløjtenist i ensemblet. De øvrige medlemmer er fagottist Søren Blanke og pianist Mimi Birkelund.

Her i den mørke tid vil der være mulighed for at høre
kammermusik på højt niveau, når der indbydes til tre
lørdags café-koncerter i januar, februar og marts.
Vores organist Mimi Birkelund har sammensat tre
forskellige trio-programmer, og der er lagt op til nogle
skønne, stemningsfulde koncerter.

Lørdag d. 13. februar 2021 kl. 15 Lørdag d. 13. marts 2021 kl. 15
Koncert med Thomas Lund Jensen,
klarinet, Gunnar Lychou, bratch og BIRKELUND TRIOEN
Mimi Birkelund, klaver.
De tre musikere har fundet sammen i en
fælles passion for kammermusikken.
Vi skal lytte til Mozarts skønne ”Keglebanetrio” og derudover til værker af
Schumann, Debussy og Max Bruch.
Undervejs vil Thomas Lund Jensen
fortælle anekdoter om programmets
komponister og værker.

Gratis adgang
til alle
koncerter

Til denne koncert har vores organist
Mimi Birkelund taget familien med nemlig hendes søster, Tanja Birkelund og
far, klarinettisten Søren Birkelund.
Familien har altid spillet sammen, og
til denne uformelle koncert skal vi bl.a.
høre sjov teatermusik af Poulenc for
klarinet, violin og klaver, samt skøn ”salonmusik” for violin og klaver.

Der er gratis adgang til koncerterne. Pga. corona-restriktionerne kan vi højst være 44 i den store sal i Sognegården.

Husk derfor tilmelding hos organist Mimi Birkelund
på mimibirkelund@hotmail.com
Forvent KUN svar hvis der er udsolgt!

Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker
Januar 2021
Dag

Dato

Vejby

Fredag

1.

Nytårsdag

Søndag

3.

Hellig3Konger

Søndag

10.

1. s.er H3K

Søndag

17.

2. s.e H3K

bestilles på
tlf. 4870 7785
fredag senest
kl. 10.00

Tibirke

Præst

15.00

Ulrik Pilemand

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

14.00 - Gudstjeneste
Trongården

Torsdag 21.

KIRKEBIL

Ulrik Pilemand

Søndag

24.

Sidste s. e. H3K

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Søndag

31.

Septuagesima

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Tibirke

Præst

Februar
Dag

Dato

Vejby

Tirsdag

2.

19.00
Kyndelmisse

Ulrik Pilemand

Lørdag

6.

10.30
Dåbsgudstjeneste

Ulrik Pilemand

Søndag

7.

Seksagesima

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Søndag

14.

Fastelavn

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

Torsdag

18.

Søndag

21.

1. s. i fasten

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

Søndag

28.

2. s.i fasten

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Vejby

Tibirke

Præst

14.00 - Gudstjeneste
Trongården

Jeanne von Benzon

Marts
Dag

Dato

Søndag

7.

3. s. i fasten

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Søndag

14.

Midfaste

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Torsdag

18.

Søndag

21.

Mariæ Bebudelsesdag

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Søndag

28.

Palmesøndag

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

14.00 - Gudstjeneste
Trongården

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

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

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

Ulrik Pilemand

Kalkning indvendig
Tibirke menighedsråd arbejder stadig med at få alle tilladelser samt
finansiering på plads til den indvendige kalkning af Tibirke kirke.
Der er en mulighed for at arbejdet går i gang inden påske i den
periode, som dækker indeværende gudstjenesteliste.
Hold dig derfor orienteret på
kirkens hjemmeside.
Der vil være gudstjenester og
kirkelige handlinger i Vejby kirke
i dette tidsrum.

Sorgggruppe
Sorg
Ny gruppe begynder
12. januar.
Ved interesse og behov,
kontakt:
Sognepræst
Jeanne von Benzon
2491 7970
jgvb@km.dk

MASTEN PÅ BAKKEN
Midt i oktober blev soklen til den nye mobilmast støbt.
Herefter skulle betonen hærde, inden masten kunne
blive sat op. I starten af november blev masten rejst på
Vagtbakken, hvor man kunne se den stikke op som en
vækst, der søger mod lyset.
Endelig den 10. november blev kronen sat på værket:
I en ”kurv” blev modige mænd uden højdeskræk hejset
op over trækronerne til mastetoppen for at fuldføre
montagearbejdet af selve antennen, så vi i det nye år kan
få forbindelse til omverdenen, når vi er på stranden eller
går tur i skoven.
RP

7 SPØRGSMÅL TIL EN TISVILDER
Midt i en opblomstrende corona-tid er det ikke nemt
at finde et villigt ”offer”, der vover at udsætte sig for
smittefare ved at besvare TisvildeNyts 7 spørgsmål. Og
at stille spørgsmål og få svar virtuelt via computeren, det kommer ikke på tale! Det skal være LIVE, og LIVE
har trange kår denne november i Tisvilde og omegn.
Såvel bladets udsendte som de, der er blevet adspurgt om at lade sig besøge og udspørge, har haft
sine tvivl med hensyn til, om det nu også kunne foregå
i overensstemmelse med de anbefalede forholdsregler
for ordentlig corona-adfærd. Så det har været svære
overvejelser og forhindringer, der har ligget bag
igangsættelsen af dette blads udgave af de 7 spørgsmål, men det endte med, at også dette blad rummer
en artikel om en Tisvilder. En Tisvilder, der har boet i
byen i godt syv år, og som uden de mindste overvejelser eller corona-kvababbelser stillede sig til rådighed
for TisvildeNyts to nysgerrige mikrofonholdere. Til
overflod slap de to sidstnævnte denne gang for en cykeltur ad byens veje og stræder, for samtalen med den
udvalgte blev udført på hjemmebanen, da det var det
nemmeste for begge parter.
Der blev rigget til med kaffe og et par skåle med
gode sager, og vi lovede dette blads hovedperson, at
vi ville stryge ham med hårene under hele seancen og
holde en behagelig og ukontroversiel tone, som ikke
kom til at handle om politik eller litteratur og andet
lignende, som hovedpersonen, ifølge eget udsagn, ikke
ved noget som helst om, og i øvrigt er ret ligeglad med!
Ligesom man ikke skal forvente sig udtalelser vedrørende Musik i Lejet, som han ikke har besøgt, men i
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Fotos af Susanne Borup

øvrigt ikke har det fjerneste imod. Til gengæld vil han
fortælle frit fra leveren om sit liv og sine tanker om
tiden og stedet, hvor han bor og færdes.
1. Hvor kom du fra, inden Tisvilde
fik glæde af dig?
”Jeg er født og havde min barndom uden for Århus sammen med mine 4 søskende, og havde vel egentlig det,
der hedder en ”dårlig opvækst”. Min mor fødtes i Tisvilde, men flyttede til Jylland og boede lidt her og der.
Hun var ikke specielt kultiveret, men havde et heftigt og
egensindigt temperament og havde derfor svært ved at
finde nogen, der orkede at rumme hende. Måske havde
hun en diagnose, eller måske var det hendes norske
skovkatte-gener, der spillede ind, men hun blev rykket
rundt fra den ene til den anden til den tredje, og ét af
disse steder blev hun forelsket og fik mig og mine fire
søskende. Min far har jeg aldrig mødt, - jeg ved hverken,
hvem han er, hvad han hedder, eller hvor han bor.”
Det lyder ikke som den bedste start på det første af
dine ni liv! I må da have haft det forfærdeligt du og
dine søskende?
”Det er svært at sige, om det var de omskiftelige omstændigheder, der gjorde det, eller om vi havde arvet
et besværligt sind fra vores mor, men vi var vist ikke
ligefrem det, man vil kalde ”stuerene”, og vi blev skilt
for alle fem vinde, for vi fyldte simpelthen for meget
som samlet søskendeflok. Jeg var den sidste, der fandt
et blivende sted at bo, og min sidste tid i Århus var
ikke værd at mindes, for der boede jeg på en terrasse

på anden sal i et ualmindelig kedeligt byggeri. Jeg var
til sidst ved at blive skør og har sikkert ikke været noget charmerende bekendtskab, men der blev heller ikke
gjort meget for at gøre mig det mindste glad. Jeg blev
bedre til at hvæse end til at spinde!”
2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
”En skønne dag blev jeg hentet ind fra terrassen, overgivet til to mennesker, jeg ikke havde set før, og kom
ud på en ordentlig køretur i en bil. Det blev en lang dag,
fem timers kørsel uden stop, ingen tissepauser og ingen
servering. På turen havde jeg et førsteklasses kig ud af
forruden, da jeg tog plads på passagersædets ryglæn,
og ingen flyttede mig derfra undervejs. Hvad der skulle
ske, og hvor vi skulle hen, var der ingen, der fortalte
mig. Det hele foregik uden samtykke! Ikke at det som
sådan gjorde noget, for jeg har aldrig interesseret mig
voldsomt for, hvor jeg var eller med hvem, bare jeg var
et sted, hvor der var rart, og jeg fik mad og drikke.”
Men hvor blev du kørt hen?
”Geografi har jeg heller aldrig interesseret mig for,
og jeg havde derfor ingen idé om, hvor det bar hen. Vi
kørte bare i fuld fart med biler til alle sider omkring
mig, indtil vi efter mange timer begyndte at køre
langsommere for til sidst at stoppe helt ved et hus, hvor

jeg blev leveret over til en dame og en mand. Mit første
indtryk var, at de var noget sødere, end jeg havde været
vant til fra menneskeside i de elleve uger, som min
killinge-tid havde varet.
”Velkommen til Tisvildeleje, lille mis”, sagde de i et
venligt, næsten spindende tonefald, mens de var ved at
falde over hinanden for at røre ved mig. Det var vel ikke
det værste, sagde til mig selv, mens sulten blev stillet
med en skål god mad. Efter alt hvad mine tidligere gennemlevede elleve uger havde leveret, så virkede det her
til at være et godt bud på et ordentligt sted at vokse op,
- og i den forvisning lagde jeg lagde mig i noget blødt
og tog en lur, mens jeg af og til blev nusset. Irriterende,
men velment, - og det var vel egentlig det vigtigste.”
3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
”Jeg havde luret situationen helt korrekt. Det var her, i
min mors gamle by, Tisvildeleje, at jeg skulle bo hos de
to mennesker, og allerede dagen efter min ankomst, forsøgte jeg at gå på opdagelse og finde ud af, hvad det var
for et sted, jeg var landet. Menneskene var ikke meget
for, at jeg gik på opdagelse, dørene var lukkede, og de
sagde, at jeg lige skulle akklimatisere mig først, inden
jeg kunne få lov at gå på opdagelse udenfor. Blandt andet var de meget bange for, at jeg skulle blive kørt over
på vejen foran huset, for der kørte mange biler.
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Efter nogle dage blev de lidt løsere i mandsopdækningen, og jeg så mit snit til at suse ud gennem en dør,
som de holdt åben i lidt for lang tid. Det skal man ikke
gøre, når jeg er i nærheden. Swisssh, så er jeg ude, og
inden de kunne tælle til tre, var jeg oppe i toppen af et
stort træ i haven.
De stod dernede og kiggede bekymret op, og talte om
hvordan de mon kunne få mig ned, men de kender ikke
en kat som mig med de store norske skove i blodet, - og
da jeg havde set hvad jeg ville, så gik jeg da bare ned, med hovedet først, som vi har lært i min skovkatteslægt.”
Men hvordan var det så i længden at være blevet Tisvilder? Faldt du til, og syntes du om at bo i byen?
”Det gjorde jeg i høj grad, og som tidligere sagt, så
betyder det jo også meget for min bedømmelse af et
værested, at jeg bliver behandlet ordentligt, får god og
rigelig mad, og at der er gode pladser at lægge sig på,
og det var der dér i huset! Så: ja, jeg blev Tisvilder med
hud og pels.”

Haveaffald

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

Maglebjerggård
Torben Christensen

Maglebjergvej 12 • 3200 Helsinge • 20258652
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Normalt er det kutyme i vores samtaler med Tisvildere,
at vi præsenterer dem med navn, men nu er i halvvejs
inde i artiklen, og endnu har vi ikke givet vores læsere
dit navn! Du har måske ikke noget?
”Jo, jo, et rigtig fint ét. De fleste katte har fuldstændigt tåbelige navne, - Misser, Pjevs, Futte, FiFi,
Pjuske eller noget andet lignende vås. Bortset fra at
jeg egentlig var ret ligeglad med at have et navn og
et CPR-nummer og alt sådan noget, som er med til at
forsure livet for menneskeracen, så har jeg fået tildelt
et kaldenavn fra litteraturen, fra en svensk bog: Bombi
Bitt, - det er der ikke mange af min race, der hedder, og
ham, jeg har fået navn efter, er en charmerende, men
uartig, dreng, som ingen kan kontrollere. Jeg gør, hvad
jeg kan for at leve op til navnet.”
4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med
i Tisvilde?
”Jeg nyder det frie liv i Tisvilde. Jeg skal jo ikke noget,
og jeg har det hele, og de bærer over med mine små

stemningsudsving og mine få dårlige vaner. Ja, ind i
mellem har jeg endda på fornemmelsen, at de går ret
langt for at behage mig, - jeg var lige ved at sige, at de
finder sig i alt, men det ville nok være praleri fra min
side at påstå det. Men hvad mere kan man forlange,
spørger jeg bare!
Sidste år fandt de to mennesker ud af, at de ville
overlade huset til nogle andre, og så kørte de alle deres
ejendele ned til et andet hus, som de flyttede ind i. Jeg
ved ikke helt hvorfor, men igen var de meget nervøse
på mine vegne, - nervøse for at jeg ikke ville flytte
med, ville blive væk eller ikke kunne lide de nye omgivelser. Det havde de ikke behøvet. Jeg gik efter dem
derned en dag, da jeg havde forstået, hvad der skulle
ske, og jeg var helt tilfreds med, hvad jeg så.
Det nye hus bare ligger et ganske kort stykke vej
fra det gamle, og jeg går tit lige ned og kigger til mit
gamle territorium og hilser på dem, jeg kender, og
hvæser lidt ad de gamle venner. Det nye sted er meget
roligere, der kommer kun sjældent ubehageligt besøg,
men én nat, hvor jeg lå og sov ude i drivhuset i min
kurveseng, kom der en ræv forbi, og den gik til modangreb, da jeg ville jage den væk. Jeg fik nogle ordentlige
skrammer, - men den ræv kommer ikke forbi her igen!!
Ellers er der kun små forsigtige venner, der kigger nok
så artigt forbi, og som bliver hundeangste, når jeg viser
dem mine tænder.
Der kører heller ikke så mange biler her, så jeg kan
gå på vejen, når jeg er ude at spadsere og lige hurtigt
fise ind i en have, hvis der kommer noget.
Men ellers så er mit liv simpelt og let: spise, sove og
gå ture, dufte havet og skoven, fange en mus eller ligge
på lur efter en sangfugl eller et egern eller noget andet
spiseligt, der kan være en afveksling i den ensformige
menu, der bydes på i huset.”

”Alt, hvad jeg laver, er frivilligt, og har du nogen sinde
set en kat dyrke yoga? Og kropstræning behøver jeg
ikke, for jeg kan f.eks. dreje min overkrop 180 grader i
forhold til min underkrop, lave planken, hoppe over en
meter op i luften uden tilløb, snige mig afsted i jordhøjde og en hel masse andet praktisk.
Musik i Lejet og biograf og sådan noget interesserer
mig ikke det fjerneste, det er larmende og unaturligt,
og det andet, du nævner, ved jeg ikke, hvad er, og jeg
er også ligeglad, for – som jeg sagde før – så lever jeg
det liv, jeg holder af, og hvorfor skal jeg så noget andet.
Jeg er ikke oplevelsessyg på den måde!”
5. Hvad, synes du,
er det bedste ved Tisvilde?
”Der er en skøn natur heroppe, masser af grønne områder og dejlig frisk luft. Og jeg ved, hvad jeg snakker
om, for jeg har boet på anden sal i en storby, hvor der
var flere huse end træer, og flere biler end huse. Folk var
kedelige og havde travlt hele tiden, der lugtede skidt, og
larmen var skræmmende. Man blev i ét væk opskræmt
over høje lyde. Derfor nyder jeg byen her. Ikke fordi jeg
er selskabeligt anlagt, men når jeg møder folk på mine
spadsereture, så er de som oftest venlige og vil snakke,
og har man lige behov for at blive strøget med hårene, så
er det da fint at stoppe op og stille sin pels til rådighed
for et menneske, der er sulten efter lidt ømhed.”

Nådada! Synes du, det er i orden at dræbe andre dyr!
Jeg mener, du siger, at du får den mad, du kan spise,
så hvorfor skal andre dyr lade livet på grund af dig?
Er det bare for sjov, eller………?
”Jo, jeg er godt klar over, at det er en anstødssten, det
med fugle og egern, og jeg bliver højlydt gjort opmærksom på, at det ikke er i orden. Mus er okay, men
altså ikke fugle. Jeg har ikke nogen idé om rationalet
i deres tankegang, så jeg må jo bare forholde mig til
det. Men helt lade være med at hoppe op på fuglenes
foderbræt og sætte neglene i en fugl, det kan de nok
ikke vænne mig af med. En kat, og specielt med mine
gener, er sin egen og sætter sin hat, som han vil. Sådan
var min mor, og sådan blev jeg. Det er bare naturens
lov, tror jeg.”
Normalt, når vi taler med nogen i TisvildeNyt, så fortæller de vidt og bredt om alt det, de har gang i her i byen,
frivilligt arbejde, biografen, Musik i Lejet, yoga, foreninger, sport, lokalråd. Laver du slet ikke sådan noget?
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6. Hvad, synes du,
er det værste ved Tisvilde?
”Det er helt klart, når jeg ikke får min vilje! Så bliver
jeg rasende og kan både kradse og bide selv de mennesker, jeg bor hos, og som jeg vel egentlig holder af.
Men når det så er gjort, så går jeg bare, og så er den
pot ude. Jeg er ikke den, der bærer nag og skriver tweets op og ned ad stolper om alle mulige petitesser, der
irriterer mig. Bliver jeg sur, så er der kontant afregning, og så går livet videre.
Og så er der Tisvildes hunde. De ligner os, har en
hale og fire ben, men så er det også slut. De lægger en
ukristelig masse lort, som de, der ejer dem, lader som
om de ikke ser. Eller også lader de dem gå uden snor,
så de render efter os stakkels, forsvarsløse katte. Det er
skidt, og jeg forstår ikke, at de får lov.”
7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
”Jeg håber, at folk i byen snart holder op at gå med masker, for man kan ikke se halvdelen af deres ansigter, og
det er altså en grundbetingelse for mig at kunne ”læse”
dem, jeg møder. Er en underlig skik, de har tillagt sig.
Og så kan jeg ikke lide, at dem, jeg bor hos, er væk i 14
dage af og til. Godt nok er der et par rare mennesker, der
kommer med mad til mig, men en stor del af mit normale, forkælede driverliv kan jeg ikke dyrke i de uger.

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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Men nu har de været hjemme meget længe, og det
kunne jeg ønske, de blev ved med. Ellers skal Tisvilde
bare blive ved med at være det Tisvilde, jeg godt kan
lide, - det er alt, jeg ønsker mig.”
Her slutter TisvildeNyt en udmattende samtale med
dette blads Tisvilder, som undervejs har trukket tiden
med flere udflugter, ofte midt i et svar på et spørgsmål.
Rum tid gik, inden vi kunne fortsætte. Den omtalte
kontante måde at reagere på, fik vi også at føle, - uden
nogen egentlig anledning. Men vi fik en samtale i ”kassen”, og hvad må man ikke udsætte sig for og finde sig
i, når byen er pandemi-ramt, og ingen har lyst til at
sidde tæt i en samtales tid. Vi siger tak til Bombi Bitt,
og håber på bedre held med de tobenede til martsnummeret.
SB og EB

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

MUSIK ER EN EFFEKTIV
VACCINE …
Det er en mærkelig tid, vi lever i, hvor frygten for en
sygdom styrer vores gammelkendte hverdag, og mens
Mette Frederiksen og de andre gør deres bedste for at
styre os gennem et ukendt og farligt farvand, er den
kultur, vi normalt indånder, sat på vågeblus. Teater,
biografer og musiksteder serverer så meget, de nu kan,
til et fåtalligt publikum, som sidder spredt i salene med
mundbind, visirer og god afstand til hinanden og til
den fuldfede oplevelse, som f.eks. musik plejer at være.
Tisvilde Bluesmafia har taget den ultimative konsekvens og lukket helt ned for den levende musik i
biografen, da de synes, at en oplevelse SKAL være
fuldfed og ikke serveres i en mager og kalorielet udgave, - bluesmusik skal være tyk og sovset og smøre
receptorerne maximalt, - så hellere lidt mindre af den
end en hel masse udvandet!! Derfor: ingen levende
musik i Tisvilde Bio.

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.

Men vi er optimister og håber på, at vi i
løbet af 2021 kan komme i gang igen,
sidde i en fyldt sal og klappe og huje ad
fantastiske musikere, der fra scenen vil levere musik
med deres sjæl og hjerteblod til musiksultne Tisvildere, - uden at være bange for at dele udåndinger med
hinanden. Derfor har vi booket to koncerter i foråret
og foreløbig også én til efteråret i den optimistiske og
glade forvisning, at vi snart kan færdes blandt hverandre igen, som vi gjorde, inden pandemien slog sig løs.
Modsætningen til levende musik er ikke død musik!!
LP’er, CD’er og streamet musik kan sprutte og funkle
som en nytårsraket, selv om der mangler noget, så man
skal endelig sætte noget på, som ører og sjæl kan danse
til, - og så vente på de bedre tider. Tisvilde Bluesmafia
er gået i hi, men rører på sig og venter på at springe ud
og servere levende musik!!
Godt nyt år, siger vi til alle vores 335 nyhedsbrevsabonnenter og koncertgængere.
EB

Murerfirmaet

Damgaard Aps
Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk
Telefon 51 20 30 79 – CVR 35 74 51 57 – Tisvildeleje

Tlf.

Henrik 2323 1318
Bo 4044 5610
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ALT FOR DAMERNE
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GO’ MORGEN DANMARK, TV2

FILMMAGASINET NOSFERATU

”MAN BLIVER
SIMPELTHEN FORFØRT”

”JESSIE BUCKLEY ER
FREMRAGENDE”

DAGBLADENES BUREAU

POLITIKEN

”JESSIE BUCKLEY
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”MAN KAN MÆRKE
HJERTET BANKE
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”’WILD ROSE’ BRAGER
STÆRKT IGENNEM”

”DETTE ÅRS SVAR PÅ
‘A STAR IS BORN’”
SOUNDVENUE

HHHH

♥♥♥♥

”EN ÆGTE FEEL-GOODCROWDPLEASER-FILM”
CINEMAZONE
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”JULIE WALTERS
LEVERER EN STÆRK
PRÆSTATION”
FILMMAGASINET EKKO

FEMINA
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CINEMAONLINE

JYLLANDS-POSTEN

”LIVSBEKRÆFTENDE”
INFORMATION

BAFTA-NOMINEREDE

OSCAR®-NOMINEREDE

JESSIE BUCKLEY JULIE WALTERS

I BIOGRAFERNE NU

Tak fordi vi må underholde dig - år efter år

Tisvilde Bio & Bistro, Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje, tisvildebio.dk, 4870 9900
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INGRID DAMGAARD OLSENS ERINDRINGER kapitel 4

Pasfoto af Vagn Damgaard Olsen fra begyndelsen af 40’erne, som han så ud,
da han blev gift med Ingrid

Ingrids forældres guldbryllup i 1950, hvor guldbrudeparret ses med de tilbageværende 7 børn. Ingrid står længst til højre

Da vi forlod Ingrid Damgaard Olsens erindringer i
sidste nummer, var hun netop kommet hjem fra Frankrig, hvor hun havde boet og arbejdet et års tid. Inden
da havde hun været i England flere år, og man må sige,
med et moderne dansk udtryk, at Ingrid var lidt af en
mønsterbryder. For over 80 år siden var det langt fra
normalt, at unge piger, som var født og opvokset i et
fattigt husmandshjem i Holløse med 9 søskende, bredte
vingerne ud og kastede sig ud i arbejdsmæssige oplevelser af den art, som Ingrid gjorde.
Men alt har en ende, og Ingrids udlandsophold sluttede sidst i september 1939, da den danske ambassade
i Paris henvendte sig til hende og meddelte, at skulle
hun hjem til Danmark, inden krigen kom, så var det
altså nu. Ingrid så de mørke skyer trække sammen
over Europa, hvor Hitlers Tyskland var i fuld gang med
forberedelserne til det mareridt, som udviklede sig til
Anden Verdenskrig, - og hun turde ikke at blive ude.
Men havde det ikke været for krigen, så kan man ikke
lade være med at lege med tanken om hvilke eventyr,
der havde ligget og ventet på en Ingrid, som var ung og
frisk med gå-på-mod og oplevelseslyst og evner til at
virkeliggøre sine drømme. Hvad kunne det ikke være
blevet til, hvis krigen ikke var kommet i vejen?
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I stedet ændrede hendes liv retning, da hun, mindre
end to år senere i august 1941, som 27-årig stod brud i
Tibirke Kirke.
Hun blev gift med sønnen fra Tisvildegaard, Vagn
Damgaard Olsen, som hun kendte fra tidligere, da hun
som ung pige havde tjent hos forældrene, Lauré og Wilhelm Olsen. Det fremgår ikke af Ingrids erindringer,
om hun havde haft forbindelse med Vagn i mellemtiden.
Men vi ved, at Vagn i 1928 som 17-18-årig fik ansættelse som landbrugselev på Grønnesøgaard (hedder i dag
Grønnessegaard) mellem Frederiksværk og Hundested.
Et par år senere drager han til Canada i hælene på sin søster Karen, der var emigreret dertil året før. Som mange
andre før ham, ”ville han prøve lykken derovre”. Vagn
fik forskelligt arbejde i Canada.

Vagn arbejdede i Canada i 5½ år og ses her med sit ”kæledyr” – en bjørneunge

Men efter 5½ år blev han pludselig i 1936 alvorligt syg,
drog hjem til Danmark og opereredes på Militærhospitalet på Tagensvej i København. Han blev rask, og det
næste, vi ved om ham, er, at han tog job i Himmerland
som karl på gården Nakhøjgaard i Fræer.
På ét eller andet tidspunkt efter Ingrids hjemkomst i
1939 har de så mødt hinanden, og det er vel ikke helt
utænkeligt, at det skete i forbindelse med, at hun efter
hjemkomsten har besøgt Vagns forældre Lauré og Vilhelm Olsen, som hun holdt meget af.

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

I 1941, samme år som Ingrids og Vagns bryllup,
opsagde ægteparret Olsen forpagteransættelsen på
hattegrosserer Adolph Melbys Tisvildegaard og købte
et hus i Tisvilde på hjørnet af Skt. Helenevej og Kunertsvej. Huset indrettedes som vandrehjem, og Ingrid
beretter, at det blev en succes, fordi ”Fru Olsen var god
til at snakke med unge mennesker, og dem der var lidt
smartere klarede Hr. Olsen, for han var stadig i besiddelse af sin medfødte myndighed”.
Under det første år af krigen førte Ingrid og Vagns
bekendtskab til, at Ingrid blev gravid, og som det ofte
var tilfældet dengang, og vel nok også i en vis grad i dag,
så blev hendes liv på den måde sat på nogle skinner, der,
groft sagt, kun førte i én retning: Hustruens og husmorens. Og et farvel til det frie, ubundne ungpigeliv. Vi
lader nu Ingrids egen stemme drive fortællingen fremad:
”Vi boede på vandrehjemmet sammen med mine
svigerforældre. Det var meget svært, min svigermor og
jeg havde store vanskeligheder med at omgåes, vi ville
jo nok bestemme begge to, og da farmor var den ældre,
mente hun nok, det var hendes ret, at fortælle mig, hvor
skabet skulle stå, hun glemte bare, at jeg nu var voksen
og i mange år, havde ledet og fordelt arbejdet på store
steder, med mange ansatte.
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Ingrid uden for gården ”Breidablik” i Tibirke Bakker med sin førstefødte: Just.

”Vi boede på vandrehjemmet sammen med mine
svigerforældre. Det var meget svært, min svigermor og
jeg havde store vanskeligheder med at omgåes, vi ville
jo nok bestemme begge to, og da farmor var den ældre,
mente hun nok, det var hendes ret, at fortælle mig, hvor
skabet skulle stå, hun glemte bare, at jeg nu var voksen
og i mange år, havde ledet og fordelt arbejdet på store
steder, med mange ansatte.
Da vores dreng blev født, blev det helt galt, han var
i hendes øjne verdens ottende vidunder, og en sådan
værdi kunne jeg ikke leve op til at passe.
Min stakkels svigerfar måtte lægge øre til megen gråd
og klage, min mand ligeså, drengen trivedes godt nok.
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En dag sendte jeg bud efter lægen, og satte barnet ind
til farmor og lod lægen undersøge ham derinde, han
undersøgte også mit bryst. Farmor sad med store øjne,
til sidst spurgte hun, hvad fejler barnet dog? Intet sagde
doktoren, han ville nok have det bedre uden dagligt
opsyn af sin farmor, - hun glemte ham aldrig de ord.
Da min mand kom hjem fortalte jeg ham, hvad der
var sket, og vi blev enige om at flytte, så vi forpagtede
Breidablik, det var det bedste sted i Danmark. Det var
fattig jord, men vi fik da en tilværelse ud af det. Vi
mødte mange interessante mennesker, alle de rigtige
fine boede deroppe om sommeren. Det blev kaldt The
Snob Hills, og jeg kom en gang for skade at sige, at de
eneste normale der boede i bakkerne var min mand og
mig. Jeg mente naturligvis almindelige, men Højesteretssagfører Ejvind Møller morede sig meget over min
fortalelse, det var til et grundejermøde på Tisvilde kro,
hvor jeg mødte i stedet for ejeren af gården. Der skulle
stemmes om fredningen af Ellemosen og vi havde
6 tønder land mose, men alle de rige ville ikke have
nogen til at bygge på kanten af mosen. Det blev bare et
rabarberkvarter, sagde de, det var i den debat, jeg kom
til at betegne dem som unormale.
Min mand og jeg og vore børn også, fik skam at
mærke, vi var en anden slags. Der boede en læge, som
var specialist i reumatiske sygdomme, en kedelig fyr,
han havde forladt kone og seks børn, og giftet sig med
en sygeplejerske, der sikkert så godt ud en gang. Da vi
mødte hende, var hun nemmere at springe over end at
gå uden om, og da vi var flyttet ind på gården, kom de
begge over og hilste på os. De havde to teenagedøtre,
den ene var meget køn, men havde ikke så meget lys i
pæren, den anden havde hareskår og ganespalte, hun
var til gengæld en velbegavet pige, så man kan vel sige,
at det var ordentlig fordelt.
Fruen begyndte nu at fortælle mig, hvordan hun ville
have sit hus gjort rent, så det var klart til at flytte ind i,
når pigerne fik skoleferie. Da hun standsede et øjeblik,
spurgte jeg hende, hvad det egentlig kom mig ved. Hun
så himmelfalden på mig og sagde, at konerne på gården
altid havde gjort rent, men jeg sagde bare, det ikke stod
i vores kontrakt med ejeren af gården, at jeg var pligtig
at skure for naboerne. Dette viser, hvad de regnede os
for, - dog ikke alle, vi fik mange gode venner blandt de
såkaldte fine.
Det var et skønt sted at bo, vi mærkede ikke krigen,
vi havde næsten alt af egen produktion, grise, høns og
kyllinger og ikke mindst mælk. Vore børn har ikke
manglet næring, vi groede også alle slags grønsager,
og en meget velanlagt frugthave var anlagt af en norsk
havebrugskandidat. Han var broder til ejeren af gården,
som hed Riddervold, og som var emigreret til U.S.A.
lige før krigen.
Vor nabo mod syd, var blandt andre Johannes V. Jensen. Han var en sær snegl, rendte rundt i vores mose,
svarede ikke når man hilste på ham, og en dag blev det
bare for meget.

Ingrid og Vagns gård ”Breidablik” (hedder i dag ”Bakkegaard”) i Tibirke Bakker. Billedet er fra vinteren 1948.
Til venstre ses Vagns søster Karen og til højre inde på gårdspladsen med en cykel ses Ingrid.

Jeg skulle malke køerne tidligt om morgenen, så
spurgte jeg Hr. Jensen, hvad ret han havde til at rende
rundt i vores mose, når han ikke en gang gad hilse, når
man høfligt sagde god morgen. Han undskyldte meget,
han havde slet ikke bemærket mig.
Han havde fortalt hos Ejvind Møllers, at han var
irettesat af en furie nede i mosen. Møllers var nogle af
hans bedste venner, de morede sig, og var ikke et øjeblik i tvivl om, hvem furien var. Som tiden gik, blev vi
ret så gode venner, han fortalte mig en dag, at hugorme
ingen høresans har, da han og fruen kom og spurgte
mig, hvorfor min søn Just havde bjælder på sine træsko.
Jeg fortalte, at det var for at jage hugormene væk, men
de kan ikke høre, sagde den kloge mand, men det ser
da sødt ud, og de mærker måske vibrationerne.
Vore nærmeste naboer var Fasting-Hansens, han var
generallæge i den danske hær, og havde ved siden af
Københavns største sygekassepraksis. De havde tre
døtre, Anne, Mette og Neel, det var meget søde piger,
og Mette havde vi dagligt besøg af i ferierne, hun har
som voksen pige fortalt mig, at hun var glad for at
komme hos os, hjemme var hun lidt i klemme mellem
to meget smukke og begavede søstre, jeg syntes ikke
hun manglede nogen af de dele, ved siden af var hun
meget charmerende, charme falmer i reglen ikke, det
gør skønhed derimod.
Vi havde den dejlige oplevelse at møde Prinsesse Margrethe, hun var klassekammerat med Neel, den yngste af
Generallægens døtre, Prinsessen var en meget tiltalende
og yderst velopdragen pige, hun opførte sig pænt og beskedent. De andre små gimper der var med, var mere fine
på den, de gik gennem mit køkken uden at hilse på mig.

Prinsessen nejede, og spurgte om jeg selv havde lavet
det askebæger af muslingeskaller, der stod på bordet,
for et sådant havde hun lavet til sin far, men han bankede sin pibe ud på det og så gik det i tusinde stykker.
Margrethe var i et par shorts og en skjorte, og vores
Karen spurgte mig om det nu også var en rigtig prinsesse, sådan en mente Karen, måtte have gule krøller
og hermelinskåbe, hende her var bare en almindelig
langbenet pige. De legede oppe på gården hos os, og
jeg husker, jeg var noget nervøs for om de skulle gå på
høloftet, der var nogle rådne brædder, og det ville være
slemt, om vores prinsesse skulle brække et ben hos os.
Min søn, Just, forærede hende et skilt til at hænge
på cyklen, hvorpå der stod: ”GØR SOM JEG – HOLD
TIL HØJRE”. Prinsessen sagde: ”Jeg får ikke lov at
køre på gaden, men tak alligevel, jeg skal nok sætte
det på cyklen”. Denne episode viser, at hun allerede
dengang forstod at behandle andre godt. Just var
sandsynligvis blevet meget skuffet, om hun ikke havde
modtaget hans gave.
Da de skulle spise, havde jeg dækket til en person i
spisestuen. Da børnene løb igennem, spurgte prinsesse
Margrethe om, hvem der skulle spise der, chaufføren
sagde jeg. ”Knudsen – han plejer altid at sidde sammen
med os, når vi er ude”, så lærte jeg det. Selvfølgelig sidder chaufføren ikke til højbords på Amalienborg, men
de har altså regler som vi almindelige dødelige ikke
kender. Fru Fasting-Hansen og jeg blev enige om at
studere hofetiketten lidt nærmere.
Neel skulle på ferie med hele klassen fra Zahles skole
på Gråsten slot, så vi arbejdede på at gøre hende tjenlig
til at holde ferie på et slot.
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Vi arbejdede hårdt på at gøre hende tjenlig til Dronning Ingrids skarpe øjne. Da Neel kom hjem efter tre
ugers forløb var jeg meget spændt på, hvordan det var
forløbet, da jeg spurgte hende, svarede hun, man spiser
leverpostejmad på samme måde på Gråsten Slot, som
her i Bakkerne, men den vi får oppe hos dem Fru Olsen
smager nu bedst, det sagde Margrethe også, så jeg er
sådan en slags kongelig hofleverandør.
Vi var også nabo til Hans Hartvig Seedorff. Hans
kone Karen var en usædvanlig dame, hun blev kaldt
Spindevinde, hun brugte et sprog man ikke var vant til,
mine børn løb en del hos hende, når hun ikke gad have
dem, sendte hun dem hjem, det var rart at vide de ikke
var i vejen.
Seedorff lavede en klub for alle børnene i Bakkerne.
Dens hensigt var at holde børnene ude af kornet, han
gav dem nogle pligter. Han havde ikke børn selv , men
var en strålende pædagog, han spurgte dem om, hvad
de skulle være når de blev voksne. Just skulle i digterlære hos Seedorff, Karen skulle være sygeplejerske,
Bodil skulle være justitsminister, hvordan finder hun
dog på det, spurgte den forbavsede digter, jeg måtte
jo så fortælle ham at min svigerinde på vandrehjemmet var kusine til Helga Petersen, som lige var blevet
verdens første kvindelige justitsminister, og det havde
Bodil åbenbart fanget som noget særlig flot, hvad det jo
også er.

Den danske ambassadør i England Greve Reventlow havde sommerbolig i nærheden, og hans søn Christian Ditlev
var en meget tiltalende ung mand. Han læste sommetider
for vore og de omkringboende børn. Vi lærte jo vore
børn den tids måde at tiltale fremmede på, man sagde
De til fremmede men til familie og gode bekendte, sagde
man du. Én gang Ditlev havde læst for dem, spurgte han
hvad de hed. Der var mange ”tilløbende” i ferietiden,
og slutteligt sagde han, jeg hedder Ditlev, hvorpå Bodil
omgående sagde, jeg siger altså Dutlev, - ham kendte hun
for godt, han morede sig over den reaktion.
Vi fik besøg af mange kendte mennesker, Niels Bohr
og hans meget yndige, søde kone gik ture i bakkerne,
så klog den gode mand var kunne han ikke se forskel
på korn og græs. Min mand kaldte de to rare mennesker for vadefugle, jeg fortalte ham, det var professor
Bohr, det kunne han ikke tage sig af, kornet var hans,
og når manden var den klogeste i verden, kunne han
vel se det var rug, han vadede rundt i. De blev dog
venner inden affæren sluttede. Bohr sagde meget pænt,
vi byboere ved ikke ret meget om bondens arbejde, det
kan sikkert være slidsomt, og måske også dårligt betalt,
undskyld, Hr. Olsen, og så gik de. Jeg så min mand tale
med dem mange gange siden.
Tiden gik og børnene blev større, Just var nu i den
alder, hvor han skulle i en anden skole, hvis han skulle
have en eksamen af en slags, så vi besluttede at flytte.

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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Vi købte en lille viktualieforretning i Lynæs, der kunne
jeg jo bruge min kokkelærdom, det gik da også fint,
- men havde jeg slidt i det i Bakkerne, skal jeg sige,
at jeg fik min sag for her. Karen har ofte spurgt mig,
hvornår jeg sov, for når hun gik i seng, lavede jeg medisterpølse, og når hun stod op var morgenmaden klar, og
jeg i fuld gang med frikadellerne. Det var vel ikke så
hæsblæsende, som det så ud, men travlt havde jeg.
Vagn startede på Stålvalseværket, men det var ikke
ham, han har aldrig været god til at passe tiden, så det
blev en kort fornøjelse. Men han fik leverancen af fars
og medister til marketenderiet på værket, så han sørgede for, jeg havde noget at bestille.
I et års tid kørte han for en ensilagehandler, men de
kunne ikke rigtig enes. Der var også lidt rigeligt med
krobesøg, så efter et år startede han sin egen rute, hvor
han solgte silde-ensilage, tørmælk og forskellige medikamenter til husdyr. Det var et frit liv, og passede Vagn
fint, om han tjente noget videre, ved jeg ikke, men jeg
klarede mad og tøj, og han mente selv, han havde en
god forretning. Men det kostede penge at køre i Mercedes, og måske blev det ikke de store summer, Slyngelstuen på Strandgården skulle også have sit. Vi boede
i Lynæs i ti år, børnene havde deres skolegang der, og
Just sin læretid på Hundested motorfabrik.
Der var startet en HB (Hovedstadens Brugsforening),
en slags supermarked i Hundested, som tog livet af de
små forretninger, og jeg blev tilbudt lederstillingen i
viktualien, min mand syntes ikke om det, og så lod jeg
være, - godt nok, tror jeg, ellers var vi nok aldrig sluppet ud af Hundested.
Vi så i avisen, der var en Præstegårdsforpagtning ledig i Blistrup, og da min mand var landmand, søgte vi
den og fik den. Nu begyndte et helt nyt afsnit af vores
liv, Vagn kørte stadig ensilage til de andre bønder, og
jeg passede den første sommer en slagterbutik i Rågeleje. Der mødte jeg en masse skuespillere, Lulu Ziegler,
Freddy Albeck, Lars Knutzon, Astrid Villaume.
Det var sjovere end alle de fine i Tibirke Bakker, Lulu Ziegler kom daglig og købte to røgede sild, en til
hende selv og en til katten.

Jeg husker ikke hun købte andet, tror pengene var meget små hos hende.
Astrid Villaume var blevet enke, hendes mand var
omkommet ved racerkørsel, hans navn var von Staffeldt. Astrid Villaume var gravid, da manden døde, fik
en dreng, som hun gav navnet Joachim von Staffeldt.
Hun forklarede, hun var i vildrede med, hvad drengen
skulle hedde, men så var hun i Magasin du Nord med
en veninde, og dér spillede de noget med Joachim von
And, derfor hedder han Joachim – sådan kan man også
få navn.
Astrid Villaume var en meget yndig dame, hun havde
en aura af venlighed omkring sig, har aldrig oplevet et
menneske med så stærk en udstråling siden.
Volmer Sørensen og Grethe Sønck boede også i Rågeleje, de kørte vildt i bil. Grethe var en sød dame, Volmer
var lidt af en overlegen rad, jeg hørte ham en gang
skabe sig i banken over nogle penge, der ikke var gået
ind på hans konto. Jeg stod lige bag ham og smågrinede.
”Hvad fanden griner de af”, sagde han arrigt. ”Dem, de
er jo komiker, ikke sandt”, og så grinede hele banken.
Jeg ville engang have dem op at optræde for vore
gamle, - Grethe ville godt, men Volmer sagde nej. Om
han kunne huske mit fjæs fra affæren i banken, ved jeg
ikke, men han gloede ondskabsfuldt på mig.”
SB og EB

ADVOKATERNE
Karin Muff
Peter Boholdt
Sofus Borch Schaufuss

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

Alfavej 4C, 3250 Gilleleje I mail@mbsadvokater.dk I www.mbsadvokater.dk
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KONGERNES BETYDNING
FOR VORES OMRÅDE del 3
Tekst og fotos af Søren Thilst Grande

Frederik d. 2 ville have styr på de kongelige jagtområder i Københavns- og Krogens len (det senere Kronborg len) som bl.a. var blevet hærget af krybskytteri
og af de adelige godsejeres trang til at ”overjage”
byttedyrene i deres private skove. Jagten skulle indstilles i 3 år. Derfor oprettede kongen sin egen vildtbane i
Nordsjælland for at få styr på sagerne. Efter Reformationen i 1536 var kirkernes/klostrenes jordbesiddelser
blevet krongods. Kongen mageskiftede med godsejerne, hvorved en sammenhængende vildtbane op gennem
hele Nordsjælland blev mulig, så bl.a. jagten blev mere
rentabel. Godsejerne blev henvist til andre godser, og
nu kunne den ”action-prægede” konge lege kongens efterfølgere i fuld galop med klappere og andet hurlumhej. Disse mageskift er årsag til, at der i dag næsten
ikke er nogen herregårde i Nordsjælland.
Krongodset i Nordsjælland inkl. Asserbo hovedgård
omfattede 85 ejendomme, men sandflugten opslugte
i de følgende 165 år over en tredjedel. Tisvildeleje
bestod dengang af 16 saltboder som også forsvandt i
nordvestenvindens sandfygning.
Derfor kan man på den ene side sige, at slottet i Hillerød mindskede afstanden til det nordligste Sjælland,
men sandflugten mindskede krongodsets jagtarealer.
Kongelige overnatningsmuligheder i Tisvilde
Bordets glæder betød meget for Frederik d. 2, så når
han havde redet jagtmarkerne tynde, skulle der noget
på bordet også af de våde varer. Man kan måske sige
om datidens konger, at de nok havde et alkoholproblem,
og de fleste af dem svælgede også i kvinder – men om
Frederik d. 2 siger man, at han er en af de få oldenborgske konger, der (så vidt vides) ikke havde elskerinder. Men et overnatningssted skulle kongen jo have i
det nordsjællandske. Der var langt til både Frederiksborg- og Kronborg Slot, så mon ikke han har overnattet
på Asserbo Hovedgård selvom komforten ikke var en
konge værdig. En anden mulighed har været præstegården i Tibirke eller måske Fogedgården i Tisvilde, som
i 1500-tallet må have eksisteret i en eller anden form.
Kongen havde også et følge, der skulle indlogeres. Det
krævede en del ressourcer at få sin konge på besøg.
Lokalbefolkningen var uden de store midler, så de kongelige måtte selv medbringe mad- og drikkevarer, taffel
(bestik, service og glas), skifte- og sengetøj – ja, sågar
senge, for kongen skulle jo ikke ligge på halmfyldte
madrasser eller under tunge fjerdyner.
Sønnens skjønsomme gæstehus
Man kan i de historiske annaler læse, at Frederik d.
2’s søn lod opføre et gæstehus, hvor han og hans følge
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Sandflugtsmonumentet blev indviet i 1738. Men var det af Chr. IV eller Chr. VI?

kunne logere, men spørgsmålet er, om det kan have
sin rigtighed allerede omkring i 1630’erne? Måske har
man taget fejl af romertallene IV og VI, for på Röhls
gård i Tisvilde blev der tilbygget et ”spisehus” tegnet af
amtmand Gram (Friedrich von G) og netop opført 100
år senere til kong Christian den sjette i anledning af
Sandflugtsmonumentets rejsning og indvielse. Spisehuset rummede spisestue m/kamin, 2 kamre med spejle
til hhv. kongens og dronningens retræte og et køkken
med komfur. Af hensyn til brandfare var køkkenet med
tegltag – det øvrige med bindingsværk og stråtag. Ikke
desto mindre udbrændte køkkenet ved en brand i 1791.
Der var jo heller ikke et egetræ tilbage i området,
for Christian d. 4 havde udbygget og moderniseret den
danske flåde, som var blevet en af Europas største og
mest avancerede. Ligeledes havde stordriften af primært kødkvæg på Asserbo krongods med tilliggende
jorder: Asserbo-, Karsemose-, Melby- og Tollerup
overdrevene forårsaget nedslidning/overgræsning af
arealerne, så sandflugten for alvor kunne tage fart. Der
var med andre ord ikke så meget at komme efter mere.
Skovene og landbrugsarealerne havde gradvist udviklet
sig til et ørkenlandskab.

Helene Grav

Der går et rygte i vores nærområde om kongen
Året før kongens død skal han ha’ været i Tisvilde og
besøge Helene Grav & Kapel – muligvis for at sone
sine syndige handlinger, bl.a. hekse-overgrebene. Hans
helbred var skrantende, så derfor skulle han også forbi
Helene Kilde med det gode helende vand. Vandkvalitet
var generelt en mangelvare især i hovedstaden.

Helene Kilde

Man havde opdaget Kirsten Piils Kilde i 1583, og
siden opstod Kongekilden, som de kongelige ville have
monopol på. I det hele taget var der opstået en intens
interesse – især for de oplyste – for rent, rensende
vand. Ja, selv en gammel kone i Larsbjørnsstræde i
indre København solgte kildevand på flasker. I tilfældet i Tisvilde (oprindeligt Tyrs (kilde)Væld) lød opskriften: ”Karkonen ved kilden tager dit medbragte og
rene lerkrus og fylder med kildevand. Efter at vandet
er nedsvælget, knuses kruset som symbol på at lidelsen er sønderknust. Herefter drager du til Helenegrav,
fylder et pudevår med jord fra den hellige grav, hvor på
du overnatter ved graven og meget vigtigt – lægger dit
hoved på pudevåret med den hellige jord.”
Det skulle kongen naturligvis prøve – han var som
alle andre på den tid overtroisk – men det der med at
sove under åben himmel var ikke noget for den gamle,
skrøbelige konge. I hans livslæges notater kan vi læse
”Thisvilde er et armt sted og ikke godt at logere” – at
man så i stedet opførte et ”skønhus” for ham og hans
følge, stiller jeg mig tvivlende overfor.
Min teori går på et forvekslingssammenfald af begivenheder grundet skriverfejl af romertal. Dog skal man
vel aldrig sige aldrig. Selvfølgelig har kongen været på
besøg i landsbyen. Men om det skyldtes, hvorvidt han
fik sovet på graven eller ej, må stå hen i det uvisse
– i hvert fald døde han året efter.
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TISVILDES VINTER-TURISTER
Fotos af Susanne Borup

Tisvilde er et dejligt sted på jorden, et pragtfuldt sted at bo.
I over hundrede år har vi delt denne glæde med tusindvis af
landliggere og éndagsturister i den varme sommerperiode.
Når skolerne begynder og efteråret langsomt skruer ned for
varmen i luften og i vandet, så bliver vi fastboende alene
heroppe igen.
Men kort efter begynder en anden invasion, som vi, der
bor her hele året, kan glæde os over ved at kigge ud af vinduet. For derude vrimler det med ”fremmede” fugle, som er
på drift i søgen efter foder og varme i vintermånederne, og som mellemlander på kysten
efter en lang flyvetur over havet.
Hvis man bliver bare en lille smule fortryllet
ved at betragte de små fjerede væsener, så kan
man med fordel lave en lille fuglecafé uden for
sine vinduer, for så kommer der besøg af såvel
”fremmede” som mere almindelige fugle, de
fastboende, som vi har fornøjelsen af hele året.

jernspurv

halemejse

SB og EB

gråsisken, han

gråsisken, hun

spurvehøg, han

44

blåmejse

musvit

spurvehøg, hun

skovskade

kærnebider

sumpmejse

grønsisken

sortmejse

dompap

stor flagspætte

kvækerfinke

rødhals

spætmejse og stor flagspætte
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DET NOSTALGISKE HJØRNE
Jamen så er vi “på banen” igen! Starter lige med at
ønske jer allesammen et rigtig godt Nytår, med tak for
2020 – et noget krævende år, kan vi vist godt kalde det!
I skrivende stund, d. 25. november, er der ikke megen
lysning at skue med coronaen, rent bortset fra at snakken går om en snarlig vaccine – tror det vender, når
den er klar.
Ellers håber jeg at I, trods alt, har haft en hyggelig
og rar tid med de af jeres kære som det gik an at være
sammen med.
Og “temaet”, jeg valgte at delagtiggøre jer i, og
hvor jeg startede med Borshøjgaard i sidste nummer
af bladet, er fortællinger fra gårdene i vores nabolag.
Vi nåede 14 af dem på vores “lokale hyggeaften” i
november 2019; kortere eller længere fortællinger. Og
med respekt for de flittige folk på ejendommene går
jeg videre.
Jeg besøgte bl.a. Haarlandsgaarden, Haarlandsallè
12 i Tisvilde, hvor jeg havde en dejlig stund med
gårdens ejer, Anni Rosenstand, i hendes skønne hjem.
Hele stedet “emmer” af hygge og historie, og jeg fik
lov at låne bogen “Danske hjem ved århundredskiftet”,
altså omkring år 1900. Mange forskellige hjem i diverse samfundslag er her beskrevet. Bl.a. fortællingen
om denne dejlige gård, fortalt af maleren, professor
William Scharff, hvis moder er født her. Og William
Scharff`s levende beskrivelse begynder her:
Gårdejer Hans Larsen med to døtre; den ældste blev senere William Scharffs mor
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Da mine forældre i en årrække ustandselig skiftede
opholdssted, tilbragte jeg størstedelen af min barndom
på denne gård hos mine morforældre, Oline og Hans
Larsen. Inden jeg kom i skole, var jeg der ofte i lange
perioder, men fra jeg var 8 år, boede jeg der uden
afbrydelser, indtil jeg i 12-13 års alderen vendte tilbage
til mine forældre og kom i skole i København. På “gården” modtog jeg min barndoms stærkeste indtryk, og
for mig blev den mit egentlige barndomshjem.
Haarlandsgaarden blev omkring 1790 ved udskiftningen flyttet lige uden for Tisvilde by, og de ca. 100
tønder land, der hørte til, blev anvist mange forskellige steder, de fjerneste lå helt ude ved Arresø. Det var
enge (Tisvilde Ryenge hed de) og lyngklædte sand- og
mosestrækninger, som blev udlejet til fåregræsning.
Gårdens egne får gik på de magre sandjorde oppe i
Lundene og ved skovporten i “Ketten”. God agerjord var der kun i hovedlodden, der lå omkring selve
gården, der bestod af fire lange hvidkalkede, stråtækte
længer, der indrammede den store brolagte gårdsplads,
i hvis midte stod en pumpe, der var lavet af en udhulet
træstamme. Her blev der i en lang “træho” pumpet
vand op til hestene, og ad trærender kunne det ledes
ind i staldene. Til køkkenet hentede man vand fra en
vippebrønd i baghaven, lige uden for stegerset.
Mod syd lå den store prydhave med lange kunstfærdigt klippede buskbomhække, der inddelte haven
i indviklede geometriske figurer, med inspiration fra
Frederiksborg Slotspark. I midten var der en særlig
flot pyramideklippet busk omkring flagstangen. Langs
den yderste hæk var der rosenrabatter. I et hjørne stod
sevenbombusken, som fandtes ved enhver gård, fordi
man af blade og bær kunne lave et afkog, som havde en
gunstig virkning på piger der “var kommet galt afsted”!
Hele det pompøse anlæg blev omhyggeligt passet og
plejet af gårdens kvinder, til trods for det daglige hårde
slid, de udførte.
Især op til højtiderne, og ikke mindst når der kom
gæster til gården, blev der lagt ekstra arbejde i at gøre
det hele så pynteligt som muligt.

Haarlandsgaarden 2019 – Foto: Anita Olsen

Inden Pinse skulle de 4 længer spækkes og kalkes; et
arbejde der også hvilede på kvinderne. Alle havegange
blev revet i nøjagtigt sildebensmønster, og ingen måtte
betræde dem, før gæsterne var ankommet! Alt skulle
tage sig fint ud, så gæsterne ikke skulle have lejlighed
til at komme med bemærkninger som “hvilte lemmer”.
Også stuerne vidnede om beboernes trang til at omgive
sig med smukke ting – man havde ret få men gedigne
og hensigtsmæssige møbler og mange prydgenstande,
som omfattedes med stor kærlighed af hele familien.
I stuehusets øverste ende lå “øvestuen”, en meget stor
stue med god plads på gulvet, der benyttedes til dans
ved høstgilder og andre festlige lejligheder. Langs væggene stod store kister med tyske papirtryk indvendig i
lågerne. Billeder der var meget romantiske og sentimentale, og som jeg aldrig blev træt af at studere.
Den næste stue havde glasdøre til haven, en stadsstue med nips og mærkelige sager fra alverdens lande:
Porcelænsdukker, markedsfigurer af ler eller træ, samlet
gennem flere generationer. Endvidere spilledåser, sneglehuse, konkylier og kinesiske æsker samt mange andre
eventyrlige sager, som var kommet til gården med
fiskere og sømænd fra egnen.
Ved siden af denne fine stue lå storstuen med høje
malede paneler, bænke og snapsskabe langs væggene,
på hvilke hang al slags kobber og messingtøj. I den
ende stod en gammel bilæggerovn med relieffer og messingkugler. Gulvet var strøet med fint hvidt strandsand.
Langbordet stod ved gårdvæggen med de 4 fag vinduer.
I samme længe lå sovekamrene, hvor man sov i alkover fyldt med halm og smukke olmerdugsdyner.
På den anden side af stegerset, som var fuldt af mange
store og smukke kobberkar, lå det store køkken.

Dernæst borgerstuen med lergulv, men ellers udstyret
som storstuen med langbord, skabe og bænke langs
væggene. En dør førte ud til bryggerset, bag hvilket
karlekamrene lå.
Min morfar elskede smukke ting, og han havde
næsten altid noget med, når han kom hjem fra Frederiksborg eller København. I reglen var det småting,
han købte, men det hændte, at han vendte hjem med en
dragkiste eller et andet større møbel fra en butik i Ny
Vestergade. Det var en stor begivenhed, som satte alle
sind i bevægelse. Ure var hans store kærlighed, og han
havde en mængde af dem i alle størrelser. Blandt de
mest spændende var en gammel bornholmer, der slog så
kraftigt, at man kunne høre det over hele gårdspladsen.
Desuden også et meget fint ur, der havde stået på selve
Frederiksborg Slot. På skiven var en udskæring, hvor
kinesiske figurer viste årstal, måned og dato. Den høje
kasse var sortlakeret og prydet med kinesiske figurer i
guld. Bornholmeren var efter Frederiksborg slots brand
blevet købt ved aktionen på slottet af skovrideren i
Tisvilde. Da han senere forflyttedes til Frederiksværk,
solgtes det ved endnu en auktion på Tisvilde Skovridergård til Søren Væver, af hvem min morfar købte det
for 1 rigsdaler og 2 tønder vikker. Nu står uret hos mig,
men datoværket virker ikke mere. Alt for mange omrejsende urmagere har i tidens løb pillet ved det.
Nu får I ikke mere dennegang, men jeg vender tilbage
med mere af denne herlige fortælling om livet på Haarlandsgaarden anno lidt før og efter 1900-tallet. Ha det
godt så længe, og pas godt på Jer selv og hinanden.
Bedste hilsener Anita Olsen
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