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Din lokale slagter, der værdsætter 
dyrevelfærd og kødkvalitet!

Kødsnedkeren sælger primært kød fra 
fritgående dyr fra Nordsjælland, 
- Den korte vej fra jord til bord.

Alle pølsemagerivarerne er fremstillet 
med kærlig hånd i eget pølsemageri!

Frisk slagtede ænder til jul.
Sylte, finker, blodpølse m.m.

Julegaver til 250, 500 og 750 kr.

www.vibringer.dk
Åbningstider: Torsdag og Fredag 11-17:30, Lørdag 9-14.
Flemming Bisp Høeg
butik@koedsnedkeren.dk

Farvergårdsvej 14
Ørby - 3210 Vejby

Butik  48 71 87 85
Mobil 27 14 54 80

www.koedsnedkeren.dk

NY KOK - OG NYT PÅ 
TAKE AWAY MENUEN

FREDAGSMENU
Hver fredag lækker 
Take Away menu 
til to personer.

Ring på 48 71 87 85
og bestil inden 

torsdag kl. 10.00

Alle vores pølser og 
charcuteri er fremstillet 
i eget pølsemageri - af 

kød opdrættet med fokus 
på dyrevelfærd - og med 
kærlighed til dyrene og 

håndværket. 

Kom og hils på vores nye 
kok, Magnus, der kommer 
med solid erfaring og som 

giver os nye muligheder for 
catering og Take Away!

TAPAS 
TIL 2 PERSONER

Lækker tapas produceret 
på lokale råvarer

349,-

Farvergårdsvej 14 • 3210 Vejby
www.koedsnedkeren.dk

Tlf: 48 71 87 85
Åbningstider
Tirs-ons (drive in) 10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 17.30
Fredag 09.00 - 17.30
Lørdag 09.00 - 14.00

Hovedgaden 46 • 3320 Tisvildeleje • e-mail: 330@edc.dk

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

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje

Bruger du dit 
fritidshus nok?

O.J.VVS ApS

Oliefyrsservice

v/Ove Jørgensen
Østergade 83 - 3200 Helsinge

Tlf. 22 94 78 12 - mail@ojvvs.dk

www.ojvvs.dk

l Alt i VVS-installationer

l Pille- og brændefyrsanlæg

l Solvarme og varmepumper

l Gas og fjernvarme-installationer

Aut. VVS-installatør

Stråtag med

Medlem af 
Dansk Tækkemandslaug

Claus Alstrup 
TisvildeTæk.dk • Tlf. 21703396
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Kom jul, kom sne, kom gaver…

Jeg sidder her og kigger ud på et smukt snedækket 
landskab. Det er et syn der får julebarometeret til at 
stige hos de fleste, mig selv inklusiv. Uheldigvis sid-
der jeg herhjemme, fordi jeg har fået corona – og så i 
december, en i forvejen travl måned. Julegaver, jule-
indkøb, julelister der ligger og venter på at blive udført. 
For pokker, der er nærmest ikke tid til at hive en uge 
ud af kalenderen, hvis alt skal gå op i en højere enhed 
til 24 december, hvor forventningerne til den perfekte 
jul i familiens skød er stor.

Og når man så skal udvise samfundssind og blive 
hjemme, kan man ikke engang bruge tiden på at få 
bugt med alle julesedlerne. ØV! Men ligegyldigt hvad 
bliver det jul, og nogle gange glemmer jeg, at vores 
børn er voksne og kan bidrage med en masse. Julen er 
blevet mere fælles i forhold til, hvordan det var, da de 
var små – heldigvis.

Tisvilde er gået i vinterhi. En kærkommen lejlighed til 
at kigge tilbage på året, der gik – skete der egentlig no-
get nyt, anderledes, spektakulært? Næh, det gjorde der 
vel ikke. Det er de samme problemer som sidste år, som 
en populær rapsang omtaler – men det gælder vist DSB? 
I Tisvilde er det dialogen om, hvordan vi skal forholde 

os til uge 29. Et betændt emne, som skiller vandende i 
vores lille by, og det er super ærgerligt, synes jeg.

Personligt har jeg accepteret, at det er sådan, det er, 
og er ikke specielt generet af støj og gener men har stor 
forståelse for, at en masse andre har det stramt med, at 
byen i ugevis bliver for lille til at huse så mange men-
nesker, som ikke helt forstår hvordan vi gerne vil have 
det i Tisvilde. Vi er et lille samfund med en stærk fæl-
leskabsfølelse båret af lokale, frivillige indsatsatser og 
så mange borgere, der ønsker det bedste for vores by

Vi bryder os ikke om, at folk tisser i vores have, eller 
det der er værre – og det skal der være styr på. Hvem 
vil tage ansvaret for det?

Nok om det – nu er det snart 2023, ny regering, nye 
tider og et helt nyt år. Det kan kun blive bedre.

Sjovt nok fandt jeg mig selv ved Idrætshuset i Tis-
vilde den 27/11 kl. 7 hvor der var lokalt salg af billetter 
til MIL – mest fordi Allan havde brug for hjælp

Allan er en ildsjæl, og ham vil man gerne hjælpe. 
Om man er tilhænger af uge 29 eller ej, så var det sjovt 
at opleve den kæmpe kø foran Idrætshuset. Og der blev 
smurt mange rundstykker til ikke så mange lokale, 
desværre.

Kh Karina og Tisvildenyt
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Lokalgeografisk Gætteleg 
Fotos: Susanne Borup

I TisvildeNyts november-nummer var bladets fotograf 
taget ad Hovedgaden mod øst og var standset op ved 
byens højt værdsatte skole og havde taget et billede af 
gavlen ud mod Hovedgaden. Der har i alle år stået nav-
net på skolen og årstallet for skolens oprettelse i 1936. 
For nogle år siden ændredes skolens navn på kommu-
nal foranledning fra Tisvilde Skole til Sankt Helene 
Skole, hvorfor man måtte kravle til vejrs og sætte el-
leve nye sorte bogstaver op på de røde mursten.

Vi modtog denne gang lutter rigtige svar fra de af 
vores læsere, der har haft lyst til at deltage, og da vi 
trak lod mellem de indkomne rigtige svar blev den hel-
dige vinder af en ”god flaske vin fra vores gode, lokale 
købmand”:

Til januarnummeret, det første af 
seks i 2023, har TisvildeNyts foto-
graf lavet et nyt udsnit fra et sted i 
3220. Vi kan hjælpe med at sige, at 
bygningen og dens funktion er en 
helt anden end Tisvilde Skoles, men 
ligesom man kan sige om skolen, så 
rummer denne bygning en funk-
tion, vi nødig vil undvære i byen, 
- selv om de fleste nok med rette 
vil sige, at man ikke kan sammen-
ligne denne bygnings funktion med 
skolen! Blot til oplysning, så har den 
dog fungeret i byen i længere tid 
end vores skole. 

Når man har fundet løsningen, skal 
man sende den ind til TisvildeNyt på 
mail-adressen best@os.dk, hvis man 
vil være med i lodtrækningen om 
præmien. Dog skal svaret sendes ind 
inden den 5. februar kl. 24. Og husk 
at sende navn og adresse med.

tillykke!
Lise Ingemann Christiansen fra Hans Olriksvej,

Blandt de indsendte rigtige svar vil vi, som sædvanligt, 
trække lod om en ”flaske god rødvin fra vores lokale 
købmand”. 

Vinderen vil modtage besked og får flasken leveret 
til døren. Vinderens navn vil blive bragt i TisvildeNyts 
marts-nummer. God fornøjelse!

EB og SB
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Tekst og fotos af Eskil Borup

Når dette skrives, har byens juletræsgruppe netop rejst 
byens juletræ på Birkepladsen, fået rettet stjernen og 
lyskæderne til og set frugterne af deres arbejde ved 
juletræstændingen den første søndag i advent.

Men når dette læses, er der højst en bunke afskårne 
grangrene tilbage på Birkepladsen. Det smukke træ er 
væk, hullet dækket til og pladsen fejet og ryddet, og 
blot erindringen er tilbage. 

Allerede for et par år siden blev træet på hjørnet af 
Stuebjerg Allé og Stuebjerggårdsvej tilbudt Lokalrå-
dets juletræsgruppe, og da vi havde hentet et andet træ 
i selvsamme have tre år tidligere, så behøvede vi ikke 
kontrollere træets egnethed, men takkede ja til træets 
ejer, Ruth Christensen, og aftalte, at det ville blive 
Tisvildes juletræ i 2022, to år senere. 

Ugerne op til opsætningen laves aftaler om fældning 
med vores ekspert udi træfældning, Leif Rasmussen, 
og en aftale med vognmanden fra Vejby Cementstøberi 
skal prikkes ind, og så håber juletræsgruppen blot, at 
vejret holder, for det er ikke morsomt at sætte juletræ 
op i regnvejr.

Vejret holdt, og tidsplanen holdt. Leif kravlede op i 
træet og fastgjorde vognmandens gjord til stammen, 
og derefter blev træet, der allerede var blevet opstam-
met, savet af i bunden og hejst over hækken og over på 
lastvognens lad uden at have været nede at ligge. På 
den måde undgås brækkede grene.

Så køres træet ned gennem byen og ind på Birke-
pladsen, hejses ned, så juletræsgruppen kan fastgøre 
stjernen, de øverste ender af lyskæderne og de fire 

BYENS JULETRÆ stålwirer, der holder træet, og først derefter kan træet 
hejses ned i hullet. Derfra er der nogle timers arbejde 
for de 4-5 m/k i juletræsgruppen, inden at træet kan 
anses for at være klar til første søndag i advent.

Da søndagen oprandt var vi også begunstiget af pas-
sende vejrforhold, så de flere hundrede bedsteforældre, 
forældre og børn i alle aldre kunne nyde seancen og 
synge med og hoppe, da Tisvilde Skoles sanggruppe 
med John Kofoed på guitar og dirigentstok, fik Birke-
pladsen til at juleswinge med glade stemmer. Juleman-
den kom standsmæssigt kørende i en julerød-lakeret 
Toyota Crown pick up, og fra ladet kunne han uddele 
slikposer til alle de små børn, som derefter kunne van-
dre til biografen og se film, mens de guffede slikposen. 
Og forældrene fik glögg og æbleskiver i de tilstødende 
lokaler.

Det var en fin indledning på julemåneden, hvor alle 
barnlige sjæle måtte glædes over, at noget fortsat er, 
som det har været i umindelige år i Tisvilde.
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Vejby-Tibirke Selskabet
Godt Nytår til alle vores medlemmer!
Vejby-Tibirke Selskabets bestyrelse vil her ønske vores 
nuværende og kommende medlemmer et rigtig godt 
Nytår.

Vi ønsker, at det kommende år 2023 vil være et år, 
hvor vi kan mødes til vores forskellige ture, arran-
gementer og generalforsamling uden aflysninger på 
grund af corona eller for megen blæst på turene rundt 
om Hesselø.

Det er urolige tider på mange områder her i Dan-
mark, mange andre steder i Europa og resten af verden.
Selskabet lader sig dog ikke slå ud af kurs på grund 
af det, så vi arbejder målrettet videre med planlæg-
ningen af, hvad vores medlemmer skal opleve i 2023. 
Det samme gælder også arbejdet med den kommende 
årbog, der igen vil rumme 10-12 artikler om lokalhi-
storiske emner i Vejby og Tisvilde.

Selskabet har stadigvæk omkring 900 medlem-
mer. Der er jo desværre en del af vores ældre, trofaste 
medlemmer, der går bort; men hele tiden er der nye og 
noget yngre beboere i Vejby og Tisvilde, der melder sig 
ind i foreningen. Det er dejligt, at der sker denne for-
yngelse af vores medlemsskare, men det samme burde 
også ske ned hensyn til Selskabets bestyrelse. 

Vi er efterhånden blevet en bestyrelse, der er blevet el-
ler snart bliver 80 år. Jeg vil derfor fremsætte et fromt 
juleønske: 

Gid nogle friske 50-60-årige medlemmer vil fortælle 
mig, at de stiller op til bestyrelsesvalg ved Selskabets 
generalforsamling i 2023. Uden fornyelse risikerer vi, 
at Vejby-Tibirke Selskabet en dag ikke er her mere.

Hugo Lisberg, ”Elskov”, udført i gips

Eva Müller 
Ved Kirken 4 
3220 Tisvildeleje

TIBIRKE
KUNST

Åben efter aftale  
Tlf: 4870 9121 
Mail: eva@tibirkekunst.dk
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Nye kunstværker til vores samling
 Der bliver stadigvæk skænket kunstværker til Sel-
skabet. I slutningen af 2022 har vi modtaget disse to 
værker:

1. Kai Sass. Selvportræt. Oliemaleri. Doneret af Sonja 
Sass, Thisted

2. Hugo Lisberg. Elskov. Gips. Doneret af J. Schwartz 
og Søren Nørbye

Birte Forsells gravsten og stiprojekt
Min søster, Birte Forsell, har jo forladt sit elskede Tis-
vilde for stedse. Hun har virkelig sat sine spor på sin 
hjemegn. Selv efter sin død vedbliver hun med at gøre 
det. På Tibirke Kirkegård er der nu sat en gravsten for 
hende. Øverst på den, står den store flotte fugl, som 
billedhuggeren, Hans Lerche, har skabt. Den har stået i 
mange år i Birtes have. Nu er den kommet på den plads, 
som Birte selv havde ønsket lang tid før hendes død.

Gemte og glemte stier 
I flere år arbejdede Birte på at beskrive de stier, vi 
stadigvæk har rundt om i Tisvilde og Tibirkeområdet.
Faren for, at de bliver gemt væk og glemt, er stor. Det 
har vi allerede set med flere af dem.

Birte nåede at beskrive 15 stier med fotos og kortud-
snit. TisvildeNyt har vist dem i adskillige af numrene. 
Også Vejby-Tibirke Selskabet vil vise dem i årbøgerne 
fra 2022 frem til 2025, men jeg lovede Birte, at jeg 
efter hendes død skulle sørge for, at hendes 15 stier 
skulle udgives i et samlet hæfte.

Det håber jeg, vil være muligt at få gennemført i 
løbet af 2023.

Det er tanken, at samtlige fastboende og sommerhus-
ejere skal have tilsendt dette hæfte med de 15 stier i 
sommeren 2023. Det koster penge at få lavet hæftet 
klar til tryk, at få det trykt i en fin udgave... og få det 
uddelt til alle husstandene i 3220-området. 

Jeg håber, at der er flere af de foreninger, hvor Birte 
har ydet en stor indsats, der vil være med til at bidrage 
med et beløb, så Birtes stihæfte kan blive realiseret og 
udsendt. I løbet af januar 2023 vil jeg kontakte forenin-
gerne om projektet.

Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet

Birtes gravsten – foto: Christian Friis

Kai Sass, selvportræt, oliemaleri

UDSTILLING & SALG
KER

AM
IK

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

Borgermøde søndag den 29. januar kl. 10.
Generalforsamling og dialog om ”Det gode liv 
i Tisvilde – når det ikke er sommer”
Endnu engang er det blevet tid til vores årlige borger-
møde arrangeret af Tisvilde Lokalråd. Som vanligt 
skal vi gennemgå Tisvilde Lokalråds arbejde i året, der 
gik, og der kan vælges nye medlemmer til rådet. 

I forbindelse med mødet og efter den ordinære del 
ønsker vi en dialog med jer om, hvordan vi kan gøre 
vores lille lokalsamfund endnu bedre – hele året. Vi vil 
ikke fokusere på sommeren men derimod på de mange 
måneder, hvor folk har en almindelig hverdag med 
børn, arbejde og fritid. Hvad savnes – hvordan styrker 
man fællesskabet og de frivillige kræfter? Alle gode 
ideer og input er yderst velkomne. Vi glæder os til at se 
så mange som muligt.

SØNDAG D. 29 JANUAR 2023 KL. 10
Idrætshuset, Tisvilde Bygade

Generalforsamling 
og valg til Tisvilde Lokalråd

Dialog forum
Hvad er det gode liv i

Tisvilde... når det ikke er sommer

RP

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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Vi skal passe på Tisvildes sjæl
Endelig sker der noget... et unikt samarbejde mellem 3 
lokale foreninger.

Alt var ikke anderledes og kun bedre i gamle dage... 
men alligevel er det vigtigt, at vi passer på Tisvildes 
sjæl... det kunne være det lille sol-spot ved en café på 
Hovedgaden, det historiske hus fra svunden tid, et hav-
kig mellem de gamle fiskerhuse; små veje med grønne 
levende hegn… ja listen kan være lang.

Lokalplaner er blandt andet med til at sikre, at man 
kan bevare sjælen i byen, og derfor har repræsentan-
ter fra Tisvilde Lokalråd, Grundejerforeningen for 
Tisvilde og Omegn og Vejby-Tibirke Selskabet sat sig 
sammen for at være den konstruktive samarbejdspart-
ner i forhold til kommunen. 

Der er stigende pres for nybyggeri og større re-
noveringer i vores historiske bymiljøer, og hvis der 
fremadrettet ikke sker en regulering og håndhævelse, 
vil dét, vi er allermest glade for nu og synes at have 
værdi, være forsvundet indenfor en kort årrække. Vi 
skal derfor passe på vores kulturarv og områder med 
kulturhistorisk interesse. Vi skal passe på det, fordi dét 
er en del af Tisvildes sjæl.

Kommunen er heldigvis vågnet op grundet borgernes 
og vores foreningers opråb, og en ny lokalplan for om-
rådet omkring det gamle fiskerleje er under udarbej-
delse. Vi er helt tæt på processen. Når den reviderede 
lokalplan kommer i høring, vil vi nærlæse det, der står 
med småt, og påpege mangler. Når den er vedtaget, vil 
vi efterfølgende sikre, at den også fremadrettet bliver 
overholdt og håndhævet fra kommunens side. 

Men der er masser af andre områder i Tisvildeleje og 
omegn, hvor man trænger til en opdatering af den 20 
år gamle eksisterende lokalplan. En ny lokalplan som 
passer på Tisvilde sjæl og grønne miljø men selvfølge-
lig også rummer muligheder for fremdrift og nytænk-
ning. Vi er meget glade for kommunens forståelse for 
behovet, og alle 3 foreninger glæder sig som en fælles 
stemme til at kunne bidrage til dette arbejde – og gerne 
i dialog med borgerne.

På vegne af Tisvilde Lokalråd (Claus Sabroe og Fre-
derik Buchvald), Vejby-Tibirke Selskabet (Christian 
Friis og Svend Frandsen) og Grundejerforeningen for 
Tisvilde og Omegn (Lars Knudsen og Flemming West 
Clausen)

”Ved Stranden” december 2022 – RP
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Forslag til renovering af skulpturstien
Tisvilde Lokalråd har modtaget et forslag om renove-
ring af Helenecentrets naturlegeplads på skulpturstien. 
Forslaget er ligeledes udsendt til områdets foreninger.
Skulpturstien blev oprindeligt bygget af Allan Bo Jen-
sen for henved 20 år siden, og den er mere end udtjent. 
Det nye projekt er lanceret under overskriften “naturen 
i perspektiv”. Trækunstnerne Allan Bo Jensen og Sø-
ren Brynjolf har lavet det meget spændende og meget 
aktuelle projekt.

Formålet er at skabe en skulpturel natursti, som kan 
opleves fra et børneperspektiv såvel som fra et voksent 
perspektiv. For at skabe forbindelsen til den forrige 
skulptursti vil publikum blive budt velkommen gen-
nem en vikingeport, som skabes af Allan Bo Jensen.

Grundideen er at skabe en række naturbilleder, som 
ligger smukt i forlængelse af den præsentation af natu-
ren, som Helene-centret allerede gør i området. 

Store billederammer med naturmotiver i forskellige 
temaer. Billederammerne vil ikke være fyldt ud med 
motiver, fordi man skal kunne se naturen i baggrun-
den. Indenfor billederammen vil der blive placeret 
store skulpturer, som bliver en del af billedet. Man kan 
kort sige, at billederammerne udgør et slags kalejdo-
skop, et billede i forandring og i takt med årstiderne, 
og hvor børnene vil kunne lege med og på de store 
skulpturer. Udkastet til et relief om Sankt Helene se 
ovenfor. 

Alt i alt er der tale om otte skulptur med hver deres 
budget. Steen Johansen, der er ansvarlig for projektet, 
søger sponsorer til de enkelte skulpturer. Det kan oply-
ses, at der foreløbig er fundet to sponsorer, så projektet 
er allerede godt på vej. Sponsorer, der måtte ønske 
det, vil kunne få deres forening eller navn indgraveret 
på en lille kobberplade. Det skulle gerne ende med et 
projekt støttet af hele Tisvilde!

Forslaget har været drøftet i Tisvilde Lokalråd, som 
har besluttet at støtte projektet med 10.000 kr., såfremt 
det lykkes projektet at indsamle de nødvendige midler 
til at gennemføre renoveringen.

Murer�rmaet
Damgaard Aps

Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Henrik 2323 1318Tlf. Bo 4044 5610
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Skal vi hjælpe dig med din boligdrøm? 
Kontakt én af vores fire forretninger 
allerede i dag for en personlig, 
gratis og uforpligtende 
salgsvurdering.

Hos home er vi  
tilgængelige alle 
ugens syv dage

Hornbæk

Gilleleje

Helsinge-Græsted

Tisvildeleje- 
Vejby
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Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

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

HELSINGE-GRÆSTED
v/ Bøgelund & Friis A/S
Østergade 3
3200 Helsinge
helsinge@home.dk
Tlf. 88 20 94 10

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

TISVILDELEJE-VEJBY
v/ Bøgelund & Friis A/S
Hovedgaden 57
3220 Tisvildeleje
tisvildeleje@home.dk
Tlf. 88 20 94 20
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
Vinteren har for alvor indfundet sig, og besøgene i 
sommerhusene er blevet færre. For os, der stadig har 
lejlighed til at komme, og for de mange fastboende by-
der Tisvilde dog stadig på mange glæder – ikke mindst 
naturen. I grundejerforeningens bestyrelse har vi 
derfor i stigende grad vores opmærksomhed på, hvad 
der sker med vores smukke natur, og hvordan vi kan 
hjælpe med at have balance i at kunne benytte, men 
også beskytte den. Det er derfor dejligt igen at kunne 
rapportere lidt nyt fra både Helenekildeprojektet og fra 
Hegnets Venner. 

Vi kom for sent i sidste nummer til at ønske Tisvil-
deNyt tillykke med de 30 år – men sender alle, der 
medvirker til udgivelsen, en stor forsinket fødselsdags-
hilsen. Vi er glade for at have bladet. 

Og herudover ønskes alle vores medlemmer – som vi 
stadig har plads til flere af – et rigtig godt nyt år.

Nyt fra Helenekilde projektet 
I fortsættelse af det gode samarbejde mellem Gribskov 
Kommune, Kystlagene og Grundejerforeningen er der 
nu indsendt en ansøgning til Kommunen og til høring 
i Kystdirektoratet om endelig godkendelse af kystbe-
skyttelse på kommunens areal på den østlige del ved 
Helenekilde.

Der er tale om det største projekt i området siden 
etableringen af muren i 1928 og indebærer, at den eksi-
sterende mur erstattes af store natur sten, etablering af 
et plateauområde for publikums ophold, pålægning af 
store natur sten langs skræntfoden, etablering af trap-
penedgang fra plateauet til stranden samt renovering af 
det sidste rampestykke ned til stranden. 

Kommunen forventer at kunne gennemføre projektet 
i 2023 og, hvis overhovedet muligt, inden sommeren. 

Find os 
Grundejerforeningen findes på tisvildegrf.dk hvor du 
kan læse mere om vores arbejde og melde dig ind. 

Gravemaskine ved Helenekilde – RP
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BioCenter projektet 
Hegnets Venners forslag om at skabe et visionært og 
nyskabende BioCenter/feltlaboratorium på Nyhus ejen-
dommen møder betydelig opbakning.

Professorer fra Københavns Universitet har nu sam-
men med Hegnets Venner udarbejdet et konkret oplæg 
med forslag til vision, forskningsprojekter, monite-
ringstiltag, istandsættelse og udbygning af Nyhus 
ejendommen, indretning af feltlaboratorium, formid-
lingstiltag samt faciliteter for besøgende m.fl.

Projektoplægget er i efteråret blevet yderligere ud-
viklet med udkast til et investerings- og driftsbudget 
og ideer til indretning og brug af Nyhus. Der er indledt 
dialog med lokale foreninger og myndigheder m.fl.

Næste skridt 2023:

• skitseforslag til byggeprojekt 
• drøftelse af samarbejde med lokale foreninger 
• drøftelse af samarbejde med Halsnæs og Gribskov 

Kommuner
• drøftelse af juridisk struktur, organisation og admi-

nistration
• langsigtet lejeaftale med Naturstyrelsen 
• udkast til fondsansøgninger til finansiering af byg-

geprojektet

Vi er kommet et stort skridt videre. Tak til alle.

Hegnets Venner v/ Stig Hoffmeyer og Peter Baumann

HEGNETS VENNER
Nyhus – foto: Stig Hoffmeyer

Naturlegepladsen
Naturstyrelsen afsøger muligheden for flytning af den 
nu lukkede naturlegeplads til et mindre område øst for 
Naturrummet. Her er risikoen for smitte af TBE fra 
flåter minimal.

Naturstyrelsen har indhentet tilbud på nedtagning 
samt etablering af ny legeplads. Tilbuddet skal danne 
baggrund for den videre drøftelse med Gribskov Kom-
mune samt relevante parter mht. den valgte placering 
samt finansiering.

RP
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7 SPØRGSMÅL TIL EN TISVILDER

Denne tid af året er velegnet til at gå på opdagelse i 
Tisvilde og på Lejet, - her er ikke mange mennesker 
eller biler eller turistmæssige indslag af varierende art 
i byens hverdag. Tisvildes åndedræt er roligere end i 
sommermånederne, og for den fastboende giver det 
bedre muligheder til at iagttage, end når indtrykkene 
står i kø for at blive bearbejdet. Turistmånederne hører 
med til byens liv, og det er morsomt, når sommersæso-
nen begynder i juni måned, ligesom det sidst i august 
føles rart, når sæsonen er slut, og byen atter er ”vores 
egen”. 

Turene op og ned ad Hovedgaden eller rundt ad de 
mindre veje giver i disse år iagttageren oplevelsen af 
en by i forandring. Nysgerrigt kigger vi med, når huse 
sælges, og nye ejere kommer til og begynder at om-
bygge det købte sommer- eller helårshus. Vi stopper op 
og kigger, med beundring eller vemod alt efter ombyg-
ningens karakter og ens egen foretrukne byggestil. 

Vi modtages med forsigtig venlighed af husets sorte 
retriever, Futte, og af Gorms kæreste/kommende kone, 
Christina. Skoene behøver vi ikke at tage af, for ”det 
gør vi ikke endnu”, siger parret og viser med armbe-
vægelser rundt i stuen og siger, at ”det er en ombyg-
ning efter princippet: først udenfor, så indenfor”. Og 
nok kan vi se, at det indre lader det flotte ydre noget 
tilbage at ønske, men ”vi har selvfølgelig sørget for, at 
vi kunne bo her med varme og sådan”, siger de og ser 
glade og optimistiske ud. Nye store, sprossede vinduer 
inviterer den store himmel og lyset indenfor, og kigget 
til Kattegat kan man misunde dem og nyde på én og 
samme gang. Vi går beundrende fra vindue til vindue 
og kigger ud på det gamle fiskerleje fra en helt ny vin-
kel, mens Gorm brygger kaffe. ”Vi holder meget af de 
lokale forretninger”, siger han og sætter bagerens wie-
nerbrød på bordet sammen med kaffen, hvilket endelig 
får os ned at sidde, så vi kan spørge…..

Foto: Susanne Borup

På den nederste del af Hovedgaden, på 
hjørnet ved Hotelbakken/Hulvej, har der i 
et par år været gang i en ombygning af et af 
de gamle, historiske huse fra byens tidlige 
tid som fiskerleje. Vi er sikkert ikke de 
eneste, som er gået i stå på turen og har la-
det nysgerrigheden få frit spil, - og som til 
og med har kastet lidt ros efter den skæg-
gede, unge mand, der i ensom majestæt har 
bakset med den smukke og respektfulde 
ombygning af et hus, som gamle Tisvildere 
husker som fiskeforretningen ”Westa”, hvor 
man op til sidst i 70’erne kunne købe fisk. 
Nye tider er kommet til den gamle bygning, 
der for et par år siden blev solgt til et ungt 
par, hvoraf den mandlige part er ham, der i 
ledige stunder har restaureret huset, og som 
en dag, da vi faldt i snak, lovede, at han 
ville fortælle lidt mere til TisvildeNyt, når 
han var kommet lidt længere med arbejdet. 
Nu er vi altså på vej ned til Gorm Husted 
Larsen og det smukke hus, der står og ser 
færdigt ud. Det håndværksmæssige har 
gået hånd i hånd med det æstetiske, og vi er 
spændte på at se og høre mere.

Da vi ankommer til adressen denne 
lørdag med en hvinende kold østenvind i 
ryggen, ser vi, at nu er det havens tur. Det 
gamle, kedelige plankeværk er revet ned, 
og begyndelsen til brolagte trapper fra 
husets overetage og ned til det, der skal 
blive en græsplæne, er ved at tage form. 
Vi bliver mødt af Gorm og budt indenfor 
i varmen til en eftermiddag, hvor vi skal 
høre mere om ombygningen, om husets 
historie, og hvordan det kom i deres eje.
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1. Hvor kom du fra, 
 inden Tisvilde fik glæde af dig?
”Min mor købte huset af Gudmandsen i 1980, og 
familien boede her, da jeg blev født tre år senere. Og 
plankeværket, som jeg netop har revet ned, er et levn 
fra den tid, da min bror og jeg legede i haven og ikke 
måtte løbe ud på gaden. Så jeg er altså født her i huset, 
altså ikke bogstaveligt, men jeg har haft min spæde 
barndom her og er på den måde vel næsten at regne 
som indfødt Tisvilder”, siger Gorm med et grin, da han 
ser vores overraskelse. Han fortsætter med at fortælle, 
at hans far var fra en gård syd for Skærød med 15 tøn-
der land, der dyrkedes korn på. Det var en familiegård, 
og da Gorms fars trang til at drive den fædrene gård 
var større end lysten til at blive i huset i Tisvildeleje, 
så besluttede familien efter nogen diskussion, ”for min 
mor ville hellere bliver her”, at flytte ind i landet til fa-
miliegården ved Skærød. Huset på Hovedgaden forblev 
dog i familiens eje, og lejedes ud. 

”Og selv om familien ofte tog til Tisvildeleje for at 
bade og hygge, så blev jeg jo Skærød-dreng med sko-
legang lidt nede ad vejen på Bjørnehøjskolen, hvor jeg 
havde Karen Bindslev og så Sally Prudinsky, som I jo 
kender så godt her i byen, hvor han boede. Om aftenen 
var jeg i HUC hos Verner og Michael, så Tisvilde for-
svandt lidt i ungdommens mange andre gøremål.”

2. Hvad bragte dig til Tisvilde? 
”Tanken var, at når det ad åre blev for meget for mine 
forældre med gården, så skulle de flytte hertil igen. I 
perioder har min storebror og min søster boet her, men 
de er nu i gang med deres liv andre steder i landet med 
familie og jobs. Min mor og far er nu kommet dertil, 

at de bliver boende på gården, og min mor spurgte mig 
for to år siden, om vi ville købe huset. Vi slog til!”, 
siger Gorm og sender et tilfreds smil til Christina, som 
ligner én, der er helt enig.

”Det var det helt rigtige for os”, slår Gorm fast. ”Chri-
stina og jeg boede i Hillerød, men det her var en ønske-
drøm for os. Se bare, hvad der møder vores øjne hver 
dag”, siger Gorm og peger ud ad vinduernes store lys-
åbninger, hvor vi kan betragte havet og den gamle del af 
Lejet, der ikke er blevet forstyrret af moderne arkitek-
tur. Dér, hvor der er kommet nye til, som har bygget om, 
er det for det meste gjort med respekt for Tisvildelejes 
kultur og historie, og tænk hvilke fortællinger, der lig-
ger og putter i de huses vægge. Fortællinger om levet liv 
helt tilbage fra forrige århundredeskifte, hvor fiskerne 
og deres koner kæmpede en anderledes hård kamp for 
den daglige tilværelse under så benhårde kår, at vore 
dages jammer må henlægges under forkælelse. 

Foto: Susanne Borup
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Vi forsvinder for en stund fra nutiden ind i historien 
og skiftes til at levere historier over bordet om ting, 
som man har hørt og læst om, og som ikke skal glem-
mes, fordi de udgør en rigdom, der ikke kan gøres op i 
penge. Snart ender historiefortællingen meget naturligt 
i det hus, vi sidder i, og som har en morsom og mar-
kant historie: Gorm fortæller om Gudmand Cornelius 
Gudmandsen (1860-1944), ”som i 1886 byggede vores 
stråtækte nabohus, da han skulle giftes med gårdejer-
datteren Inger Nikoline Olsen fra Udsholt. Gudmand 
var fiskehandler, og nogle år senere byggede han vores 
hus, så kunne fiskene blive solgt herindefra. Det byg-
gedes så det næsten hang sammen med det stråtækte 
nabohus.

Gudmand og hans kone fik ni børn, hvoraf de seks 
blev boende tæt på forældrene, og det er ikke så få 
nulevende Tisvildere, der nedstammer fra den slægt. 
Lidt op i 1900-tallet overtog sønnerne Oluf og August 
fiskeudsalget med skiltet ”Westa” udenfor. Skiltet var 
oprindeligt navnepladen på et svensk skib, der, lastet 
med kul, gik på grund ud for Holløse Strand under en 
storm. Fire af Lejets fiskere, herunder Gudmands bror 
Carl Christian og hans søn Oluf, roede ud og reddede 
besætningen, inden skibet smadredes af bølgerne. 
Navnepladen drev i land og sattes på huset. Her solgtes 
fisk til sidst i 70’erne, i begyndelsen fra store bassiner 
med levende fisk. Bassinerne har jeg netop fjernet, og 
jeg skal love for at de var solide! Olufs datter, Rigmor, 
overtog udsalget til sidst, og da hun sluttede, blev fiske-
ne solgt direkte fra båden neden for stejlepladsen.

Oven på forretningen var der oprindelig tørreloft, 
men det blev senere indrettet til en bolig, hvor endnu 

en søn Ejnar og hans svenske kone Hildur boede, og i 
en tilbygning mod nordvest havde han sin vognmands-
forretning med hestevogne og senere en høj gammel 
Ford. Oluf og hans kone, Ingeborg, boede i huset Hul-
vej 2, som Oluf selv havde opført. I begyndelsen solgte 
Ingeborg grøntsager fra et udsalg i stueetagen, - og 
huset er den dag i dag beboet af ét af deres børnebørn. 
Til overflod boede en fjerde søn, Harald, på Hotelbak-
ken 3. Spændende historie, der ikke har så meget med 
os at gøre, - og dog. Vi bygger jo på fortiden, hvilket er 
vigtigt at vide. Uden Gudmand Cornelius Gudmand-
sen og hans far før ham, havde der ikke været noget at 
flytte ind i for os. 

Så vi sidder altså lige nu på fisker Gudmandsens 
gamle tørreloft over fiskehandlen”, slutter Gorm, mens 
vi lægger låg på den korte version af familien Gud-
mandsens historie, og vender tilbage til Christina og 
Gorm, som mødte hinanden til en julefrokost, eller 
rettere to forskellige julefrokoster sammesteds. ”Vi fik 
hurtigt lyst til at lære hinanden bedre at kende, og jeg 
spurgte på et tidspunkt, om Christina ville med ud at 
spise. Det ville hun, og det skulle være noget italiensk, 
så jeg inviterede hende til Rom!!” (Hvor raffineret!!)

”Christina boede dengang i Hørsholm, og snart flyt-
tede jeg ind, men efter 1½ måned fik vi en større lejlig-
hed i Hillerød, hvor vi boede, indtil vi købte huset, vi 
sidder i. Men ofte kørte vi herop, badede og gik ture, 
for vi var begge begejstrede for byen og området!”

3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
”Jeg har fartet lidt omkring i mine unge år, blev de-
signuddannet i Herning på TEKO-skolen, men via et 

Hulvej og Hotelbakken 1905. Man ser Gudmand Gudmandsens hus, Hovedgaden 94, og Badehotellet troner på Hyrdebakken. Det lave hus på Hulvej er hotellets ma-
skinrum. I det høje hus boede personalet og i huset til højre boede Hans Jørgensen, maskinmester på hotellet, med sin kone Oline. Bagerst i billedet ses Kildegaards tag.
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ophold i Aarhus endte jeg i en helt anden boldgade og 
blev brolægger. Jeg har været i firmaet i Gilleleje i 8 år 
nu og arbejder lidt rundt omkring i området, fra Hol-
løse til Kastrup. Nogle dage pendler jeg derfor længere 
end andre dage, men jeg har så den store glæde, det er, 
at se Tisvildeleje nærme sig og mærke skuldrene ryge 
ned, og ”hjemmefølelsen” ramme mig, når jeg runder 
hjørnet ved benzintanken.”

4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med 
 i Tisvilde?
Det kommer ikke bag på TisvildeNyts to udsendte, 
at Gorm og Christina i øjeblikket ikke har tid til at 
deltage i byens mange tilbud til de oplevelses-hung-
rende, - hverken som ydende eller som nydende, for 
det er åbenlyst, at her på matriklen bliver al tid, hvor 
man ikke er på arbejde, brugt til at få huset gjort i 
stand. ”Når jeg om fredagen kører hjemover med min 
makker, så spørger vi typisk hinanden: skal du noget i 
weekenden? Nej, ingenting! Hvor heldigt!! Vi har det 
helt ens. Og hvis vi hele tiden skulle ud til noget, så 
ville huset jo aldrig blive færdigt!”

Og meget arbejde er der stadig foran Christina og 
Gorm, selv om huset har været beboeligt længe. Iso-
lering og de absolutte fornødenheder som en seng og 
toilet og køkken var det første, der blev ordnet, så det 
kunne bruges. Derefter gik Gorm i gang med det uden-
dørs, som nu stort set er ved at være færdigt. Og dog, 
for ”jaa, der mangler jo lidt”, kommer det fra Gorm, 
som i den forbindelse fortæller, hvordan han har brugt 
en masse genbrugs-byggematerialer og peger på den 
trappe ned til haven, som han er i gang med: 

”Det er genbrugte kantsten, som jeg har fundet og købt 
i Frederiksberg Kommune. Det er godt både for vores 
økonomi og for genbrugstanken at undlade at rende 
byggemarkederne på dørene, hver gang man skal bruge 
noget til huset, og mange gange er det gamle, som har 
siddet i et andet hus i mange år, meget smukkere end 
de nye, ferske byggematerialer.”

”Men vi har da to kajakker, som vi har været ude 
med et par gange, og vi har drømme om, hvordan vi 
vil bruge vores liv, når vi er færdige med at bygge. Vi 
er friluftsmennesker og drømmer om en sejlbåd, for vi 
holder begge af at sejle. Og en lille camper måske. Men 
lige nu må vi nøjes med at gå ture med Futte. Jeg er 
ude ved 5-tiden hver morgen, inden jeg skal afsted til 
arbejdet, og det er en helt speciel oplevelse af at være 
alene med hunden i naturen. Fantastisk!” 

5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Det er at der er højt til himmelen! Og fred og ro! 
Det tidlige efterår er min favorit. Tiden hvor skoven 
skifter farve, og vi er blevet alene heroppe. Hunden 
kan slippes løs, når Christina og jeg er ude at gå langs 
stranden. Og så er det jo fascinerende, at vi bor et sted, 
hvor man ikke kan komme videre, - en lille by, som 
har egen købmand, bager, benzintank og en fiskebil. 
Det sætter vi pris på, at vi har, og derfor bruger vi dem 
også. 

Vi føler os heldige med at have fået muligheden 
for at bosætte os her, og i tilgift have fået de bedste 
naboer, man kan tænke sig. Et dejligt naboskab med 
megen ”snak over hækken”, og heldigvis er de tolerante 
over for os, når vi larmer lidt med ombygningen.” 

Billedet er taget ca. 1930 og her er Hotelbakken 1 kommet til. Fiskeforretningens førstesal er stadig tørreloft, der blev senere beboelse. Til højre ses August Gudmand sen. 
Manden i midten med urkæden er Peter Cornelius Petersen, der boede på Vængevej 40 og ernærede sig som fisker.
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6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
”Jeg må sige, at vi blev lidt målløse, da vi oplevede 
Musik i Lejet for første gang i sommer. Forrige som-
mer var den jo aflyst. Men vi har flere gange sagt til 
hinanden, at den festival nok er blevet lidt for stor 
til vores lille by. Det nærmer sig voldtægt, når man 
oplever en Red Bull-reklamebil buldre ned gennem 
Hovedgaden med høj musik og uddeling af deres 
produkt, som var det Tour de France, og strømmen af 
mennesker med tordnende soundboxes på vej ned, og 
fulde, råbende, tissende på vej hjem efter den sidste 
koncert klokken tre om natten. Musik i Lejet er efter 
vores mening vokset ud af sine rammer. Der er pludse-
lig kommet store penge i arrangementet, som har tabt 
sine oprindelige rammer og tilhørsforhold. Lige så trist 
er det at se det spor af uvenskab og stridigheder, som 
det trækker efter sig i byen længe efter, festivalen er 
pakket ned.

Men i det hele taget er moderne turisme jo ikke altid 
så dejlig. Vi sad på stranden en dag i sommer, hvor 
nogen parkerede en soundbox i nærheden, og vi måtte 

forlade vores plet, for vi kunne ikke engang høre, hvad 
vi sagde til hinanden. Den blanding af nye opfindelser 
og nogle menneskers manglende opdragelse….!! Der 
må komme en reaktion, - men ofte kommer en lovgiv-
ning jo først langt efter opfindelserne.”

7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
”Jeg håber, at byen må blive ved med at være, som 
Tisvilde er det meste af året med sine butikker og 
institutioner. At man kan få lov at nyde naturen i sit 
eget tempo, og at vi kan holde fast i harmonien mellem 
træskoene og sejlerskoene. Og naturligvis ønsker jeg, 
at splittelsen i efterdønningerne af festivalen må stoppe 
på én eller anden måde, for det er altså synd for os alle” 
slutter Gorm det sidste punkt på dagsordenen, mens 
han lader blikket blive langt ud gennem de vestvendte 
vinduer. Vi gæster lader vores øjne glide med og nyde 
synet af havet og byen, der passerer forbi nedenfor, 
og passer på at takke for i dag og for, at arbejdsomme 
Christina og Gorm ville ”lege med” i TisvildeNyts 
artikel-serie på en lørdag, som ellers kunne være brugt 
på huset og haven. 

Et par dage efter, da vi går forbi, står et færdigt raf-
tehegn ud mod gaden, så Gorm er heldigvis ikke blevet 
slået ud af stilen ved vores besøg.

SB + EB

Dette billede er taget ca. 10 år senere. August Gudmandsen uden for fiskefor-
retningen med Westa-skiltet.
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Når vi taler om trækfugle, tænker vi som regel på 
fuglearter, der flyver hen over Danmark og Tisvilde på 
vej sydover, og som måske gør kortere eller længere 
ophold her for at samle føde og kræfter til den næste 
etape på rejsen. Men enkelte arter, heriblandt silkeha-
len, kommer til os i det sene efterår for at tilbringe den 
kolde tid her. I marts-april forsvinder de ligeså stille og 
pludseligt, som de ankom, tilbage til de egne, hvor de 
kom fra. 

De færdes i flokke, og ved et hastigt kig ligner det 
en stæreflok, for de har størrelse og flyvesilhouet som 
stæren. Men, hvis man er så heldig at de sætter sig og 
lader sig betragte nærmere, vil man opdage, at silke-
halernes smukke fjerdragt rummer markante røde og 
gule felter. Desuden har de en meget karakteristisk 
fjertop i nakken, som lægges ned i flugten, men som er 
rejst, når de sætter sig for at fouragere. 

De har en forkærlighed for det sene efterårs røde 
rønnebær, som blandt andet findes i større mængder i 
området omkring stationen, men kan også lande i en 
have med et eller to rønnebærtræer, - og hvis der lig-
ger nedfaldsæbler på plænen, så er denne spise også at 
finde på silkehalernes spisekort. 

Vintergæster i Tisvilde II 
Tekst og fotos af Susanne Borup

Udover deres farvestrålende pragt i vinterlandskabet, 
så har de også en ganske karakteristisk stemmepragt, 
der ofte gengives som lyden af små, ringlende klokker, 
- eller mere ornitolog-teknisk som et ”srrrr” i det høje 
register. 

Nyd disse smukke vintergæster, når de pludselig 
dukker op i din nærhed. 

Solvej 2  •  Tisvildeleje  •  Tlf. 48702141
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Tisvildeleje går også i fisk næste år
Der var ingen grund til panik, selv om det var nærlig-
gende at gå i, da vi et par dage inden ”Tisvildeleje går i 
fisk”s generalforsamling opdagede, at samme aften på 
samme tidspunkt skulle Danmarks kvindelige hånd-
boldstjerner spille semifinale såvel i virkeligheden som 
i fjernsynet. Men da vi dukkede op i Idrætshuset ét 
minut før klokken ringede, var lokalet stort set fyldt, 
og, som én af de tilstedeværende sagde, ”er der nogen, 
der ikke kommer, fordi de ser håndbold, så kommer 
de næste år. Og de kommer med garanti lørdag d. 10. 
juni, for alle rigtige Tisvildere vil være med til at gå i 
fisk!!!” Sådan, så er det på plads!

Selve generalforsamlingen blev både munter og 
opmuntrende. Årets arrangement, det første efter to 
coronaår, havde været en stor og glad succes, med en 
fin blanding af traditioner og nyskabelser, og stem-
ningen på generalforsamlingen var derfor grundlæg-
gende god, og lysten til at gå i fisk så stor, at da nye 
bestyrelsesmedlemmer blev valgt for de gamle, der 
forlod bestyrelsen, var bifaldet stort. Og da de gamle 
meddelte, at de stadig ville være der, når der blev 
gået i fisk til forsommeren, så blev der klappet igen. 
Stor glæde var der også over, at have fået en aftale i 
stand med Tisvilde Skole om, at skolens til enhver tid 
siddende 4. klasses børn og forældre ville være med 
til at gøre ”Tisvildeleje går i fisk” også til børnenes 
fest, så børnene kunne lære at gå i fisk i en tidlig alder. 
Desuden ville ”Fisken” på den måde få de ultimative 
eksperter til at stå for den afdeling, hvilket var en stor 
succes i år. Og endelig vil alle vi andre få glæde af at 
feste sammen med børn og deres forældre, og byens 
sammenhold vil dermed få mulighed for at gro!

”Tisvildeleje går i fisk” er en fest stablet på benene 
og afholdt af frivillig arbejdskraft, og der er altid brug 
for flere til at hjælpe med stort eller småt, og forenin-

Tisvildeleje går i Fisk

gen tager gerne imod tilbud fra flere, så så mange som 
muligt kan være med til i skønt fællesskab at organi-
sere forsommerens store Tisvildeleje-fest.

Skriv til Christine Thaarup på cthaarup@citron.
email hvis du som frivillig vil være med til at sørge for, 
at Tisvildeleje går i fisk i 2023. Og 2024 og 2025 og så 
videre deruda’. 

Tisvildeleje går i Fisk 2022 – RP

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge

årstidensblomster.dk



Kirkebladet
Tibirke Sogn

Januar - Februar 2023

Foto: Leif Tuxen

Kirken til tjeneste
På kirkens hjemmeside vejbytibirkekirker.dk finder 
du information om vielse, fødsel, dåb, navngivning, 
dødsfald, navneændring og konfirmation. 

Min far, jeg og Gud
For ca. 3 år siden døde min far, kort før sin 79 års fødselsdag, efter læn-
gere tids sygdom. 
Han havde ønsket sig en bisættelse uden tilstedeværelse, også hvad an-
gik de nærmeste slægtninge. Det fik han, men det var selvfølgelig ikke 
den måde, som jeg havde ønsket at tage afsked med ham på. 
Min fars forhold til Folkekirken var da også lettere anstrengt, og han 
havde nogle år forinden meldt sig ud af den. Jeg selv har altid haft en 
god relation til Folkekirken og dens præster især. For mig har kirkens 
budskab altid stået for noget positivt, om fred, kærlighed, accept og 
tilgivelse. 
Det er dog ikke alle, der har haft den oplevelse, og det er efterhånden 
gået op for mig, at især min fars generation har udviklet et modsæt-
ningsforhold til kirken på baggrund af oplevelser i deres barndom, 
enten fra kirken selv, eller fra religiøse forældre. At min far og jeg så 
forskelligt på kirken vidste jeg nok et eller andet sted, men det blev 
især tydeligt, da han for år tilbage havde set mig i TV2’s udsendelse, 
der hed ”Bataljonen”, og som handlede om danske soldaters liv i Irak. 
Jeg var udsendt på det pågældende hold og blev interviewet til kamera 
efter en gudstjeneste, der blev afholdt i anledning af, at nogle af vores 
folk var blevet ramt af en vejsidebombe. Min far udtrykte efterfølgen-
de forundring over, at jeg kunne være så positiv. 
Min fars mor, min farmor, var derimod troende og gik efter sigende re-
gelmæssigt i kirke. Hun kom fra et Indre Missionsk samfund i Jylland, 
men havde på mange måder brudt med denne tradition, da hun flyt-
tede til København og senere Århus. Det skulle efter sigende have skabt 
furore i hendes familie, at hendes børn, altså også min far, gik til dans! 

Når jeg taler med andre mennesker fra min fars generation, møder jeg 
igen denne udgave af Kristendommen, som indtager et mere mørkt 
livssyn, der handler mere om synd og fortabelse, end det, som jeg er 
vokset op med. 
Når jeg møder disse mennesker, fornemmer jeg også en trang til noget 
åndeligt og til at forsone sig med kirken og Kristendommen. Min far 
var nok ikke ateist, men søgte også det åndelige. Jeg kan derfor blive 
oprigtigt ked af det, når mennesker, der egentlig deler de værdier, som 
for mig er grundsten i Kristendommen, er blevet berøvet et naturligt 
forhold til kirken på grund af en udlægning af det kristne budskab, 
som jeg ikke kan se mig selv i. 
Det er et sted, hvor jeg kan se, at vores kirke har en opgave med at ræk-
ke hånden frem, men jeg ved også, at det kan være svært, for mistro-
en er ofte dybt indgroet. Det skal dog ikke afholde os fra at forsøge, så 
hvis nogen, der læser dette, føler sig ramt heraf, hører vi gerne fra jer. 

Kenneth Øhlenschlæger Buhl
Formand for Tibirke Menighedsråd

Livsmesse
Tibirke kirke

Torsdag d. 23. februar kl. 19.30
Tekster af Iben Krogsdal 

Musik af folkemusikgruppen Trio Mio

Aftenens tema er salmer af en af vore store danske 
nulevende salmedigtere og forfattere Iben Krogsdal. 

Iben Krogsdal kan noget særligt med ord. Hendes sal-
mer berører vores hverdag, vores tro og ikke mindst 
menneskets afmægtighed i mødet med livet, der ikke 
altid vil, som man kunne håbe – eller døden, der ta-
ger det, man ikke er parat til at slippe. Fælles er, at re-
lationerne, både de brudte, de skrøbelige og de kær-
lige, er i centrum.
Iben Krogsdal er en sand kunstner til, i hverdags-
sprog, at omsætte vore store følelser som fx angst, 
fortvivlelse, ensomhed og glæde til noget håndgribe-
ligt og tilgængeligt for os mennesker.
For nogle år siden skabte hun ”Spillemandsmessen”, 
og som opfølgning på denne har hun skrevet ”Livs-
messen”, som blev uropført på Himmelske Dage i 
2019.

Livsmessen er en folkemusikmesse. Iben Krogsdal om-
taler den selv således: ”Det er en messe, der er byg-
get over menneskelivets gang fra morgen til aften - 
og fra fødsel til død.”

Vores egen dygtige organist og koncertpianist Mimi 
Birkelund spiller klaver, Tanja Birkelund på violin og 
Anna Scharling på guitar. Anna Scharling er også vo-
kalist sammen med vores egne dejlige kirkesange-
re og vokalister Trine Schousen og Henrik Kruckow. 
Desuden medvirker som vokalist også Sten Sejr, som 
bl.a. er kirkesanger i Ramløse og Annisse kirker.
Sognepræst Jeanne von Benzon er aftenens liturg.

Vi skal synge med på fællessalmer, lytte til korsatser 
og musikalske indslag samt til små læsninger og re-
fleksioner.

Vel mødt til en dejlig torsdag aften
 i ord og toner i Tibirke kirke.
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Sognepræst Kbf.
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Tlf.: 4870 6294
up@km.dk
Mandag fri

Sognepræst
Jeanne von Benzon
Træffes efter aftale
Tlf.: 2491 7970
jgvb@km.dk
Mandag fri

Kirkekontoret
v/ kordegn Gitte Nielsen 
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Træffes tirsdag, onsdag
& fredag kl. 9-13
tlf.: 2440 8073

KIRKEBIL 

bestilles på 

tlf. 4870 7785

 senest 2 dage før, 

fredag senest 

kl. 10.00 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
Charlotte Vagn-Hansen
Tlf: 2973 1083

Mødeplan for Tibirke Menighedsråd 2023
Møderne er offentlige og holdes i Gretely fra kl. 18.00:  
D. 18. januar, d. 23. feb., d. 16. mar., 20. april, d. 11. maj, 
  d. 15. juni, d. 15. aug., d. 21. sept., 
      d. 12. okt., d. 16. nov., d. 14. dec. 

FILM I SOGNEGÅRDEN 
Fredage kl. 19.00

27. januar  24. februar 
 31. 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 sammen  
fordøjer og reflekterer over filmen.

Hemingway Klub - for mænd +60
Hver anden mandag i Sognegården i lige uger kl. 9.30-11.30
Kontakt: sognepræst Ulrik Pilemand på up@km.dk

Ny sæson 
fra mandag 
d. 9. januar 

2023.

Så er der igen mulighed for at synge med i Vejby- 
Tibirke folkekor. HUSK! Der stilles ikke andre krav end 
lysten til at synge. 
Efter den gode oplevelse med at synge til Høstgudstje-
nesten, gælder det denne gang medvirken i KYNDEL-
MISSEgudstjenesten torsdag d. 2. februar 2023. Det er 
en stemningsfuld lysgudstjeneste - lige hvad der er brug 
for i den mørke vinter. 

Øvedatoer - vi øver i Sognegården i Vejby.
Torsdag d. 19/1 kl. 19-21
Lørdag d. 28/1 kl. 10-12 
Forprøve torsdag d. 2/2 kl. 18
Medvirken i Kyndelmissegudstjenesten 
torsdag d. 2. februar kl 19.30 i Vejby kirke

Yderligere information og tilmelding hos
organist og korleder Mimi Birkelund 
mimibirkelund@hotmail.com, tlf.: 28 53 70 88

Kyndelmisse 
2. februar

2023
       Vejby-Tibirke 

FFOLKEKOR

Sorggruppe i Vejby - Tibirke 
Ny sorggruppe begynder den 14. februar 2023

Sorggruppen er et tilbud til alle voksne, der har mistet en 
nærtstående. Sorggruppen består af 4-6 deltagere. 

Vi mødes i Sognegården tirsdage kl 10.00 - 12.00:
14. feruar • 28. februar • 14. marts • 28. marts • 11. april 
25. april • 9. maj • 23. maj

Vær opmærksom på at det er et intenst gruppeforløb med tæt kon-
takt og at synergien i gruppen er vigtig. Det er derfor frugtbart for 
alle, at man kan deltage alle otte gange.

Kontakt: Sognepræst Jeanne von Benzon, 
Tlf. 2491 7970 / Mail: jgvb@km.dk

KYNDELMISSE
2. februar kl. 19.30
i Vejby Kirke

LYSGUDS TJENES T E
       Vejby-Tibirke 

FOLKEKOR
Efter gammel folkelig skik fejrer vi til kyndelmisse, 
at vi nu er nået halvvejs gennem vinteren og at 
foråret og lyset derfor er på vej. Traditionen har 
de senere år også udviklet sig som en lysgudstje-
neste, der handler om Jesus som det lys, der sejrer 
over mørket.

Vejby-Tibirke Folkekor  medvirker og 
der vil være masser af levende lys i kirken.



Nyt fra Menighedsrådet
I skrivende stund står Julen for døren; et kirkeår er forbi og et 
nyt kan begynde. Det betyder også, at menighedsrådet end-
nu engang har konstitueret sig og gør klar til at gå det nye 
kirkeår i møde. 
Det siddende menighedsråd er ligeledes nået halvvejs i den 
nuværende valgperiode, og det er vel derfor på sin plads at 
gøre en form for status. 
Jeg gik ind i dette arbejde for at gøre kirken nærværende og 
relevant i hverdagen. Der var allerede en del aktiviteter, der 
havde dette formål, da vi lagde ud. Vi er nået videre et stykke 
ad vejen med ”spaghettigudstjenester” særligt henvendt til 
børn, korsang, en mere aktiv deltagelse i Kulturnatten, samt 
Julebazar. 
Der er stadig mere flere aktiviteter på tegnebrættet, for det 
er sådan set ikke ideer, der er mangel på. 
Jeg må dog også erkende, at en stor del af kræfterne går til 
den daglige drift og vedligehold af kirken. 
Det ses måske ikke så meget, men er nu engang en forudsæt-
ning for at skabe en ramme omkring det kirkelige fællesskab. 
For mig er det også vigtigt, at menighedsrådets arbejde er 
forankret i det nære lokalsamfund, og i den sammenhæng 
har vi et godt samarbejde med Vejby Menighedsråd, som 
er med til at fremme de aktiviteter, der gerne skulle være 
nærværende. 

Kenneth Øhlenschlæger Buhl
Formand for Tibirke Menighedsråd

STØT VORES SOS BØRN 
- MOBILEPAY 12 40 10

BIBEL HALV MARATON

DU KAN 

LÅNE EN 

BIBEL HOS 

PRÆSTERNE!

BIBELEN ER EN HELT SPECIEL BOG 
Verdens mest oversatte og mest læste bog. 

Den har talt og taler til mennesker hver dag og 
rummer store fortællinger om Gud & mennesker.

Bibelen byder på mange forskellige typer tekster.

LIVSHISTORIER / VISDOMSLITTERATUR 
APOKALYPTISKE FORTÆLLINGER 

 LOVTEKSTER / POESI / SANSELIG KÆRLIGHED 
PROFETIER / TEKSTER TIL TRØST OG HÅB

STUDIEKREDS 
DYK NED I BIBELENS UNIVERS
Vejby-Tibirke pastorats to præster tilbyder en  
studiekreds 30 gange hver anden tirsdag kl. 19-21

FRA TIRSDAG D. 22. MARTS KL. 19.00
Introduktionsaften til Bibelen som et samlet værk.

Sognegården, Kirkebakken 4, 3210 Vejby

FORLØB PÅ 60 UGER
Forløbet strækker sig over 60 uger - altså mere end et år. 
Men lad dig ikke afskrække, for læseplanen er delt op i 
overskuelige bidder. Vi får ikke læst hele Bibelen - deraf 
HALV-maraton. Noget i Det Gamle Testamente er ude-
ladt, mens vi derimod læser hele det Nye Testamente.

Find LÆSEPLANEN på www.vejbytibirkekirker.dk

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

STUDIEKREDS FOR ALLE - og det er gratis!
Studiekredsen er både for nybegynderen og for den 
garvede læser. For konfirmandforældre og voksen- 
døbte og alle andre med nysgerrighed på vores tro og 
på det grundlag Bibelen giver for vores kristendom.

 MERE INFORMATION HOS
 SOGNEPRÆSTERNE:

 ULRIK PILEMAND
 up@km.dk / 23 40 62 26

 JEANNE VON BENZON
 jgvb@km.dk / 24 91 79 70

Bibelhalvmaraton kører stadig! TJEK HJEMMESIDEN.
Find datoer og læseplan på hjemmesiden på siden 
'Foredrag & Studiekredse'. 

Sognepræst Ulrik Pilemand og 
Cand.mag.psyk. Nina Sommer in-
viterer igen til en række særlige 
meditations- og fordybelsesafte-
ner i Tibirke Kirke. Vi lader kirken 
ligge hen i skæret fra levende lys 
og skaber rum til stilhed og efter-
tanke, så du kan trække dig tilba-
ge fra hverdagens tankemylder 
og gøremål. 

Meditation og refleksion

Tibirke kirke kl. 19.30 - 20.30
 o  25. Jan. o  22. Feb. o  29. Marts oSTRIK DÅBSKLUDE

Dåbskludeklubben - strik med mening!  

Vi mødes i Sognegården i Vejby Tirsdage kl. 10-12.

 7. Feb.  h  7. Marts  h  2. Maj  h  6. Juni  
Kludene skaber stor glæde hos dåbsforældre!
Kontakt Jeanne von Benzon / jgvb@km.dk ALLE bidrag tæller!

Vejby-Tibirke Børnekor
NY SÆSON BEGYNDER 4. JANUAR

MANGE GENRER  - RYTMER - FAGTER - NODER
FLERSTEMMIG SANG - NYE VENNER - FÆLLESSKAB.
Det er gratis at være med, og glæden ved at lave 
musik sammen er i fokus.

Sted: Sognegården i Vejby 
Tid: Hver onsdag kl. 16-17

Kontakt: Korleder og organist 
Mimi Birkelund / Tlf. 28 53 70 88 

E-mail: mimibirkelund@hotmail.com

Går du 
i 2.-4. klasse

 og kan du li' at 
synge?

BABYSALMESANG I VEJBY 
Nyt hold starter fredag d. 3. februar
Alle babyer ml. 3-12 måneder og deres voksne er meget 
velkomne, når vi starter et nyt 8-ugers forløb fredag d. 
3. februar.
Programmet står på dans og leg og masser af dejlige 
årstidssalmer. Vi slutter af med kaffe/te og en bid brød.

Det praktiske
STED:  Sognegården, Kirkebakken 4, 3210 Vejby

TID: Fredage kl. 9:30 - 12.00.
PRIS: Gratis

TILMELDING OG MERE INFORMATION:
Kontakt kirkesanger Trine på e-mail: 
trine.schousen@gmail.com

'NYE'
børn er meget 

velkomne!



KIRKEBIL 
bestilles på 

tlf. 4870 7785
fredag senest 

kl. 10.00Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker 
Januar

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 15. 2.s.e.H3k 10.30 Kirkekaffe 9.00 Jeanne von Benzon

Onsdag 19. 14.00 Gudstj. Trongården Ulrik Pilemand

Søndag 22. 3.s.e.H3k 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Onsdag 25.
19.30 

Meditationsgudstjeneste
Præst Ulrik Pilemand

Meditation Nina Sommer

Lørdag 28. 9.00 Dåbsgudstjeneste Ulrik Pilemand

Søndag 29. Sidste.s.e.H3k 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Februar
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Onsdag 1 17.30 Spaghettigudstje. Ulrik Pilemand

Torsdag 2.
19.30

Kyndelmisse-Lysgudstj.
Vejby-Tibirke Folkekor

Ulrik Pilemand

Søndag 5. Septuagesima 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Søndag 12 Seksagesima 10.30 Kirkekaffe 9.00 Jeanne von Benzon

Torsdag 16. 14.00 Gudstj. Trongården Jeanne von Benzon

Søndag 19. Fastelavn 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Onsdag 22
19.30 

Meditationsgudstjeneste
Præst Ulrik Pilemand

Meditation Nina Sommer

Torsdag 23. 19.30 LIVSMESSE Jeanne von Benzon

Søndag 26. 1.s.i fasten 10.30 Kirkekaffe 9.00 Jeanne von Benzon

Marts
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Onsdag 1. 17.30 Spaghettigudstje. Jeanne von Benzon

Lørdag 4. 10.00 Dåbsgudstjeneste Jeanne von Benzon

Søndag 5. 2. s.i fasten 9.00 10.30 Jeanne von Benzon

Søndag 12. 3. s.i fasten 10.30 Kirkekaffe 9.00 Ulrik Pilemand

Torsdag 16. 14.00 Gudstj. Trongården Ulrik Pilemand

Søndag 19. Midfaste 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Søndag 26.
Mariæ Bebu-

delses dag
10.30 Kirkekaffe 9.00 Ulrik Pilemand

Onsdag 29.
19.30 

Meditationsgudstjeneste
Præst Ulrik Pilemand

Meditation Nina Sommer

Spaghettigudstjenester
Onsdage Vejby kirke kl. 17.30

1. feb. - 1. mar. - 3. maj
Spaghettigudstjenester er særligt tilrettelagt for 
børnefamilier, så alle kan være med og alle er velkomne. 
 
Vi starter i Vejby kirke kl. 17.30 med en minigudstjeneste i børnehøjde. 
Derefter går vi i Sognegården, hvor der kl. 18.00 er pasta & kødsovs fra 
Rabarbergården. Der er ingen tilmelding - bare mød op i kirken. 

Sangeftermiddage 
Syng med fra salme- og Højskolsangbog.  
2. torsdag i mdr. kl. 14-16.

12. jan. • 9. feb. • 9. marts 
og 13. april.
Vi mødes i 
Sognegården i Vejby.
Der er kaffe, hygge og 
ingen tilmelding. Vel mødt!
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Uhyggelig hygge 
Imens mørket faldt på, skete der ting og sager omme 
bag hallen. Op fra kirkegården kravlede mystiske skab-
ninger, i buskene puslede det, og i en stor gryde sydede 
en giftig bryg.

Indendørs var zombierne på jagt, og fra loftet sprang 
edderkopper og kryb. Man skulle tro, at der var tale 
om starten på en gyserfilm, men det var såmænd bare 
spejderne, der inviterede til Halloween. Ugerne inden 
havde spejderne brugt mandags-møderne på at lave 
uhyggelig pynt og skære græskar. 

På aftenen dukkede spejderne udklædte op, og både 
ledere og forældre hjalp til med at sminke, bygge og 
bage, så da byens børn ankom, var hele spejdergrun-
den forvandlet til en scene fra et mareridt. Næsten 250 
børn og voksne fra Ramløse og omegn kiggede forbi, 
og aftenen endte som en stor succes! Ses vi til næste år, 
sidste fredag inden Halloween?

Novemberdag
Hvert år samles de blå spejdere fra hele Nordsjælland 
til Novemberdag, og i år var ingen undtagelse.

En besynderlig professor var forsvundet, og den store 
jagt gik ind. Hele dagen ledte alle 800 spejdere efter 
ham, imens de løste gåder, slukkede ild og forhandlede 
med mærkelige dyr. Med så mange kvikke hoveder på 
udkig, lykkedes det heldigvis at finde professoren. 

Spejderleder søges
Gruppen mangler en spejderleder, er det dig? Vi har 
alle forskellige jobs og erfaringer med spejderarbejdet. 
Nogle har været spejdere hele deres liv, og andre har 
aldrig prøvet det, før de startede. Det eneste vi kræver 
af dig er, at du har lyst til at være med til at give bør-
nene en masse gode oplevelser – resten kan læres. Ring 
til Rasmus på 20100419 og hør nærmere.

Spejderhilsner fra spejdere og ledere, Rasmus Helsgaun

Ramløse Spejderne
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Hele arrangementet er en nyskabelse. Aldrig  
tidligere er nytåret fejret med en nytårskur i Tisvilde 
Bios café. Det betyder naturligvis både champagne 
og kransekage, som er inkluderet i billetprisen.

Musikalsk bæres arrangementet igennem af det til 
lejligheden nydannede Tisvilde Nytårskapel, som 
spiller, så boblerne føles endnu mere berusende,  
og kransekagen smager endnu bedre. 

Nytårskapellet er af internationalt tilsnit, fordi det  
- ud over den velkendte klarinettist Mogens  
Johansen, sangerinden Eva Malmqvist og  
pianisten Søren Svagin - også består af den  
franske bassist Jean-Claude Brival. Kapellet  
er til den swingende og imødekommende jazz.        

Kulturfoyeren inviterer  
og Tisvilde Nytårskapel spiller  
op til nytårskur i Tisvilde Bio  
lørdag den 14. januar klokken 16           

Kom og vær med til at fejre det nye år,  
det nye initiativ og til at grundlægge  
en ny tradition i Tisvildeleje.  
Billetter til 100 kroner kan købes  
på biografens hjemmeside eller ved døren.

Nytårskur i Tisvilde Bio



27

Hele arrangementet er en nyskabelse. Aldrig  
tidligere er nytåret fejret med en nytårskur i Tisvilde 
Bios café. Det betyder naturligvis både champagne 
og kransekage, som er inkluderet i billetprisen.

Musikalsk bæres arrangementet igennem af det til 
lejligheden nydannede Tisvilde Nytårskapel, som 
spiller, så boblerne føles endnu mere berusende,  
og kransekagen smager endnu bedre. 

Nytårskapellet er af internationalt tilsnit, fordi det  
- ud over den velkendte klarinettist Mogens  
Johansen, sangerinden Eva Malmqvist og  
pianisten Søren Svagin - også består af den  
franske bassist Jean-Claude Brival. Kapellet  
er til den swingende og imødekommende jazz.        

Kulturfoyeren inviterer  
og Tisvilde Nytårskapel spiller  
op til nytårskur i Tisvilde Bio  
lørdag den 14. januar klokken 16           

Kom og vær med til at fejre det nye år,  
det nye initiativ og til at grundlægge  
en ny tradition i Tisvildeleje.  
Billetter til 100 kroner kan købes  
på biografens hjemmeside eller ved døren.

Nytårskur i Tisvilde Bio



28

TiFø orienterer
Tisvilde Fødevarefællesskab (TiFø) er en forening i 
Tisvilde. En forening, hvor vi går op i fællesskab om-
kring økologi, bæredygtighed og fødevareforbrug med 
omtanke.

Foreningens virke går på to ben. Det ene ben hand-
ler om at være en del af en bæredygtig fremtid ved at 
forsyne medlemmerne med et sæsonbetonet udbud af 
økologiske varer (primært grøntsager), der er dyrket 
og produceret så lokalt som praktisk muligt. Det sker i 
form af vores ugentlige grøntsagsposer, som medlem-
merne kan afhente i TiFø-huset ved skolen. 

Det andet ben handler om at være et lokalt forankret 
fællesskab, der danner ramme for samarbejde og møde 
mellem mennesker på åben og inkluderende vis, samt 
ved at formidle og fremme viden om økologi, fødeva-
rer, tilberedning og forbrug. Dette sker i forbindelse 
med forskellige arrangementer, som vi afholder i løbet 
af året.

Æblepressedag
Det senest afholdte arrangement var vores årligt 
tilbagevende æblepressedag, som i år fandt sted den 9. 
oktober. Ca. 40 glade børn, unge, voksne og lidt mere 
voksne mødte op og gav den gas med at vaske, snitte 
og presse store mængder æbler, som i løbet af 4 timer 
forvandlede sig til 214 liter lækker æblemost, som blev 
fordelt blandt de deltagende. 

Det var en kæmpe fornøjelse at høre snakken gå 
lystigt ved forskellige arbejdsstationer og ikke mindst 
se børnenes engagerede begejstring i at være med til 
at omdanne læssevis af lokale overskudsæbler, som 
potentielt ellers var gået til spilde, til hele 214 liter 
flydende ”guld”.

 
Kyndelmisse
Næste gang vi samles bliver til kyndelmissearrange-
ment. Vi har flere gange holdt et sådan kyndelmissear-
rangement inspireret af tidligere tider, hvor man ved 
kyndelmisse blandt andet markerede, at halvdelen af 
tiden fra november til maj var gået, og fejrede dette 
vinterens vendepunkt med at spise grøntsagssuppe og 
pandekager. Det har vi tænkt os at gøre igen, men i år 
rykker vi arrangementet ud i naturen. 

Vi mødes søndag den 5. februar kl. 17 ved bålhytten 
ca. 500 meter fra Skovporten. Her serverer vi suppe 
og pandekager tilberedt over bål, synger sange, hører 
historier, lader børnene få en oplevelse af at lege i 
mørket, hygger os og deler tips og tricks om tilbered-
ning af vinterens mange rodfrugter. Alle er velkomne! 
Tilmelding sker ved at indbetale 50 kr. pr. person via 
mobilepay 343335.

 

Medlemsskab
Ønsker du at blive medlem af TIFØ, så send en mail til 
tifo@googlegroups.com

Som medlem kan man hver uge få en pose lækre 
grøntsager fra en af lokalområdets dygtige og bære-
dygtige grøntsagsavlere for kun 100 kr. og en beske-
den indsats for fællesskabet, når det passer ind i din 
hverdag. Oven i det får man mulighed for at deltage i 
et lokalt, socialt fællesskab på tværs af generationer. Et 
medlemskab koster 99 kr. om året, og en pose grøntsa-
ger koster 100. Velkommen i TiFø!

Julie Holck

TiFø

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

Feriepartner.dk

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

47 74 63 34
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Hvis vognen er syg, utilpas eller 
har fået et hul!

Tlf. 48 79 75 96
www.autocentralenhelsinge.dk

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

• 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

Autocentralen 
Niels Pedersen ApS

Så ring el. mail til Niels og få en tid
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Tekst og fotos af Søren Thilst Grande 

Skovens tiltrækningskraft – skæbne eller tilfældighed? 
Nu, hvor jeg snart ikke har mere at fortælle om vores 
lokalområder og tilliggende historiske skov, er det må-
ske passende at komme ind på, hvorfor eller hvordan 
sådan en ”københavnersnude” blev tiltrukket af det 
spændende og smukke Nordsjælland. Var det skæbnens 
ironi eller ren tilfældighed? 

Jeg voksede op på det såkaldt ”ydre Østerbro”, nær-
mere betegnet som Emdrup, hvor Arbejdernes An-
delsboligforening (AAB) havde opført mere sunde og 
lysåbne boligblokke, end hvad Nørrebros og Vesterbros 
små, mørke karreer med baggårde havde at byde på. 
Emdrup var en tidligere landsby med gårde og mar-
ker, sø og vænge, hvilket navne som Emdrup Banke, 
Emdrup Vænge og Emdrup Søgård gav mindelser om. 
Sidstnævnte blev stedet, hvor mine små børneben rend-
te omkring i en børnehave – måske Danmarks første af 
naturslagsen? Siden knopskød en såkaldt ”skrammel-
legeplads” tæt ved børnehaven, som udendørs lege- og 
byggemulighed (vist også den første af sin art i DK 
– udendørs fritidsklub). Herudover var der også noget 
der hed Lersøparken, så masser af grønt og mulighed 
for at få afløb for en overenergisk dreng (dengang hed 
det hverken DAMP eller ADHD).

Mon vejskiltene kunne fortælle historier
Lad mig nævne nogle af vejnavnene i mit opvækstmil-
jø: Solbjergvej, Mårumvej, Gribskovvej, Strødamvej, 
Ramløsevej, Fruebjergvej, Bolandsvej, Bredelandsvej 

og Keldsøvej. Det jo lidt interessant, for de fleste af 
navnene tager udgangspunkt i Gribskov kommunes 
lokationer. Mon det er ren tilfældighed eller prædesti-
nation/skæbnen, der her spiller ind? 

Solbjerg Engsø nær ved Kagerup – halløj, her vok-
sede min morfar op, gik på gåben til Mårum Skole 
sammen med de sidste fem ukonfirmerede søskende, 
der endnu ikke var kommet ud at tjene af en søskende-
flok på 13. Da de sidstfødte seks børn var kommet til 
verden, gik deres far ud og hængte sig i Gribskov. 

Skulkede min morfar fra skole, kunne han finde på at 
fiske langs Pøleåen og i Strødammene, hvor i dag én af 
de bedre cykelruter (rute 32) fører os igennem mod Hil-
lerød. Ruten fører forbi Fruebjerg – den stejleste bakke i 
Gribskov (65,5 m o.h) og måske det højeste punkt? Prøv 
den en dag på cykel fx fra Vejby eller Ørby. 

Bolands Vang kan man finde inde i Gribskov syd for 
Mårum by. Her vrimler det med jorddiger på kryds og 
tværs, og måske var det her min oldefar fandt et veleg-
net træ til sin udåd? 

Skovløber Carsten Carstensen fra SN-Nordsjælland 
arrangerer skovture med udgangspunkt fra Nødebo 
Kro (forsamlingshuset). Boland betyder ”landet med de 
mange små huse”. Navnet stammer fra kulsviernes tid, 
hvor der var gårde og landsbyer inde i Gribskov. 

Kulsviersøen i Aggebo Hegn er også et besøg værd – 
måske bedst gående, for de mange bakker kan udfordre 
cyklister. 

Solnedgang over Pøle Å
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Bredeland eller Bredland er en slags overdrev befin-
dende sig i Holbo Herred mellem Mårum, Valby Hegn 
og Græsted Hegn (tættest på landsbyerne Ejlstrup, 
Nellerød og Gribskov). Keldsø var indtil engang i 
1800-tallet en mindre sø omgivet af eng- og moseom-
råder. Senere blev søen li’som Søborg Sø afvandet ved 
hjælp af dræningsgrøfter. Nu er begge disse frodige 
englandskaber blevet fredet i 2021 og forsøgt gen-
dannet. Søborg slots/borgruin har samme alder som 
Asserbo ruin og Dronningholm ruin på Arrenæs tæt på 
Arresødal. Omkring år 1000 menes disse borge at være 
opført. Keldsø bliver forhåbentlig lige så flot gendannet 
som Holløse Bredning. Keldsø ligger nord for Esrum 
Sø mellem Esbønderup (Esrum Klosters tidligere jord-
tilliggende) og Havreholms slots/gods jorder.

Strødam Engsø
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 Flisning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gratis tilbud 
 

4050 5240 
 

WWW.jt-træfældning.dk    
 

 tilbud@jt-træfældning.dk 
 
 

Fuldt forsikret  

JT Træfældning 

Medlem af  Dansk Træplejeforening   

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

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!

LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler
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Lidt af en dribletur
Sådan kom jeg igennem småvejene i min barndom 
uden at ha’ nogen anelse om, hvad vejnavnene repræ-
senterede i det ganske danske land. Selvfølgelig var 
jeg bevidst om Gribskov, Mårum og Ramløse, især da 
mine forældre byggede sommerhus i 1956 i Liseleje. 

Dengang, før Hørsholm motorvejen og Isterødve-
jen, kørte man enten syd eller nord om Arresø, og så 
kom man gennem Ramløse evt. Mårum/Helsinge eller 
gennem Frederiksborg Slot og videre ad Amtsvejen op 
over Thors Bakke til Frederiksværk og Asserbo. Grib-
skov undgik man ikke på sin vej mod nordkysten. Men 
i Liseleje blev jeg bekendt med plantagerne (Liseleje 
og Asserbo) samt Melby Overdrev, som var temmelig 
utilgængeligt pga. militærets tilstedeværelse. 

Som teenager i 60’erne var jeg på ridelejr i to på 
hinanden følgende efterårsferier. Så skal jeg love for, 
at aktionsradiussen blev udvidet gevaldigt, for jeg blev 
konfronteret med Tisvilde Hegns herligheder som 
rideterræn – og fordi der var en hel masse dejlige som-
merpiger, bl.a. i fritidshuse på Sandet, var det et helt 
slaraffenland at være letpåvirkelig teenager i sommer-
landet. 

Sandkroen, Asserbo, havde to lørdags-danse-etablis-
sementer, Liseleje Badehotel og Tisvildeleje havde især 
et sted (Skipperstuen hed det vist ikke dengang?). 

Og sådan blev jeg skudt i sommerlandet med bikini-
piger og bare damer på nudiststranden ved Jydestrand 
mellem Stængehus og Brantebjerg. 

80’ernes somre på Halsnæs
Så mødte jeg kvinden i mit liv i forbindelse med det år-
lige repræsentantskabsmøde i Ølejr-Bevægelsen. Som 
en af mine venner ved samme lejlighed spurgte mig: 
”Hvad skete der lige der?” ”Aner det ikke, men et eller 
andet ramte mig”, svarede jeg. Andre mere romantiske 
sjæle ville måske kalde det Amors pil? 

En dag nærmest en passant sagde mit nye livs ud-
kårne: ”Jeg har da forresten en skurvogn stående oppe 
et eller andet sted i Nordsjælland”. What, la’ os komme 
af sted lige på stedet! Der stod den så og var svær at 
få øje på pga. mandshøje siv. De næste 14-15 år blev 
St. Karlsminde midt mellem Lynæs og Sølager vores 
sommerresidens med udvidelse af en skurvogn mere 
efterfulgt af et lille Jeppesen sommerhus. 

Men, men, men – vi blev trætte af bylivet i Køben-
havn, så i 1999 valgte vi ultimativt skov, strand og 
natur og købte helårshus i Tibirke landsby. Det har vi 
aldrig fortrudt – måske den bedste beslutning i vores 
fælles liv. Men det sku’ vi ha’ gjort flere år før, fordi 
sygdom rev Marianne væk fra denne verden, så vi 
kun fik 11 års samlivsglæde i Tisvilde med opløftende 
natur og opland. 

Dette var en meget anderledes Tour-de Force i 
tilværelsens fortræffeligheder og fortrædeligheder end 
vanligt, men nyd at komme ud og udforske de mange 
spændende steder i ikke kun Tisvilde, men også i 
tilstødende lokaliteter. Cykelruterne 32 og 47 kan 
varmt anbefales. 32’eren rammer cykelrute 33, som 
går gennem Gribskov. 47’eren går over i cykelrute 40 
efter Hundested og bli’r til en fjordsti langs Isefjord og 
Roskilde Fjord. Nordkystruten (47) kan også opleves 
mod øst til Gilleleje og Helsingør. Men kig også efter 
vandreturene, fx Halsninoen og Esrum-Tisvilde ruten 
(Jeg har skrevet om disse vandremuligheder i et tid-
ligere nummer af TisvildeNyt). Det kunne læserne af 
dette fortræffelige blad måske overveje som et forsæt i 
det nye år...?

Pøle Å løber ud i Strødam

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig



Oktober måned var ekstraordinært lun i 2022 i Europa 
og i Danmark. Slutningen af oktober bød endda på det 
varmeste danske oktobervejr, der nogensinde er målt. 
Ideelt til en strandtur i Tisvilde!

Varm, fugtig luft lå den 31. oktober ved Helene kilde. 
På den kølige havoverflade kondenserede luften og blev 
til havgus, som man typisk ser det på en lun forårsdag. 
Og i havgusen opstod det sjældne og smukke fænomen: 
En tågebue!

Vanddråberne i tåge er meget mindre end regndråber.
Farverne fra det brudte lys overlapper derfor hinanden, 
blandes sammen og fremstår som hvid. 

Det øverste foto er taget kl. 12:05, og tågebuen kom til 
syne kl. 12:10. Efter en lille travetur kunne den ses over 
molen kl. 12:30, lige inden havgusen fordampede.

Tågebue i Tisvilde 
af Rasmus Pape
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Stjernehimlen netop nu Solens op- og nedgang omkring vintersolhverv
af Michael Quaade
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Omkring vintersolhverv 21. december sidste år ople-
vede vi årets længste nætter på 17 timer og 4 minutter. 
Siden da er nætterne igen begyndt at blive kortere. Til 
at begynde med går det ganske langsomt, så nytårsnat 
var kun blevet 7 minutter kortere.

Det er nok de færreste, der har lagt mærke til det, 
men årets tidligste solnedgang og seneste solopgang 
sker ikke ved vintersolhverv. Sidste år faldt solhverv 
den 21. december. Den dag gik Solen ned kl. 15:36 og 
dagen efter stod den op kl. 8:40. I dagene omkring 
14. december gik Solen ned allerede kl. 15:34, et par 
minutter tidligere end ved solhverv. Tilsvarende stod 
Solen op kl. 8:42 omkring 29. december, hvilket er et 
par minutter senere end ved solhverv.

Det skyldes, at Solens gang hen over himlen ikke 
passer helt med vores ure. Døgnets forløb kan umid-
delbart iagttages, da vi ser Solen stå op og gå ned. 
Tidspunkterne for Solens op- og nedgang afhænger 
af årstiden, men hver dag står Solen højest på himlen 
omkring kl. 12. Det tidspunkt kaldes middag, naturligt 
nok fordi det ligger midt på dagen.

Døgnets længde er fastlagt som tiden fra Solens øvre 
kulmination (når den står højest på himlen i syd) den 
ene dag, til den kulminerer den næste dag. Tidligere 
regnede man med sand soltid, hvor tiden for middag lå 
ved Solens kulmination. Allerede babylonerne var for 
omkring 4000 år siden klar over, at et døgn fastlagt ud 
fra Solens kulmination ikke havde samme længde året 
rundt. Det skyldes dels, at jordaksen hælder lidt over 
23° i forhold til Ekliptika, Jordens baneplan, og dels, at 
jordbanen er elliptisk og ikke cirkelformet.

I praksis er det naturligvis upraktisk, at døgnet ikke 
varer lige længe året rundt. Derfor har man indført en 
fiktiv middelsol, der bevæger sig rundt langs himlens 
ækvator med konstant hastighed, så den er lige så længe 
om en tur rundt i sin tilsyneladende bane om Jorden, 
som den rigtige sol. På den måde har vi et middelsol-
døgn, der varer lige længe hele året rundt. Til gengæld 
vil Solen kulminere op til lidt over et kvarters tid før 
eller efter kl. 12 middag efter lokal middelsoltid. Denne 
tidsforskel mellem lokal sand soltid og lokal middelsol-
tid kaldes tidsækvationen. Figuren viser tidsækvationen 
gennem et år, med andre ord: Hvor mange minutter 
sand soltid er efter middelsoltid året igennem.

Et solhjul udført på stranden i 2018 af Pia Falck Pape i anledning af vintersolhverv – RP
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Det er tydeligt at se på figuren, at tiden fra starten af 
december og ind i januar er en af de perioder, hvor 
tidsækvationen aftager hurtigst – d.v.s. den sande soltid 
indhenter og overhaler middelsoltiden. Sagt på en 
anden måde: Middelsoltiden sakker bagud i forhold til 
den sande soltid.

Derfor betyder ændringen af tidsækvationen isoleret 
set, at både solopgang og solnedgang foregår ved senere 
klokkeslæt hen gennem december. Samtidig bliver 
dagene kortere hen mod den 21. december og længere 
i resten af året. Det har isoleret set den effekt, at solop-
gangen sker senere hen mod 21. december og tidligere i 
resten af året, mens solnedgangen sker tidligere hen mod 
21. december og senere i resten af året. For solopgangens 
vedkommende forstærker de to effekter hinanden indtil 
21. december og modvirker hinanden bagefter.

Modsat vil de to effekter for solnedgangens ved-
kommende modvirke hinanden indtil 21. december og 
forstærke hinanden efter den dato. Netto bliver resul-
tatet, at årets tidligste solnedgang falder omkring 14. 
december og den seneste solopgang falder omkring 29. 
december. Det er henholdsvis omkring en uge før og 
efter vintersolhverv den 21. december.

I årets første to måneder holder Wieth-Knudsen Ob-
servatoriet åbent hus lørdagene 14. og 28. januar samt 
11. og 25. februar. Det kræver klart vejr at se noget på 
himlen. Forhåbentlig kommer det til at gå bedre i det 
nye år end i november og december 2022, hvor det var 
overskyet stort set hele tiden. Hold øje med eventuelle 
aflysninger på observatoriets facebookside: 
facebook.com/wiethknudsenobservatoriet

Der indkaldes hermed til ordinær general-
forsamling i Foreningen TisvildeNyt. General-
forsamlingen afholdes søndag den 19. marts 
2023 kl. 10. Nærmere oplysninger sendes til 
medlemsforeningerne på mail. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Med venlig hilsen
Søren Carlsen, Formand

Generalforsamling i 
Foreningen TisvildeNyt

GRIBSKOV
LÅSEKOMPAGNI

GL

KONTAKT DIN LOKALE LÅSESMED

22 23 24 22 
 

dan@gribskovlaasekompagni.dk 
www.gribskovlaasekompagni.dk

Elektroniske låse (åbne dør med mobil el. via web) - Sikring af boliger - 
Adgangskontrol - Videoovervågning - Alarmer - Sikring af virksomheder - 
Sikkerhedstjek - Dørautomatik - Skift af låse (når den gamle lås er “træt”) 
Reparation af låse - Hotellåse  og meget, meget mere...
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Sankt Helene Skole
Indskoling og 4. klasse i november
4.B på Sankt Helene Skole har arbejdet med 
elevernes egen historie og givet et bud på frem-
tidens huse. Bla huse på luftpuder og det trappe-
løse hus med teleports.

Og indskolingen i Vejby havde besøg af ”Astro 
Buddha Agogo” den 3. november. De spillede 
noget lækker jazz og ingen kunne sidde stille. 
Det var super hyggeligt! Koncerten havde vi fået 
gennem Levende Musik i Skolen.
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Reproduktioner af Vincent Van Gogh
Valgholdet i billedkunst på 9. årgang har arbejdet med 
reproduktioner.

Klippe-klistre-dag
Den 30. november var store klippe-klistredag på Sankt 
Helene Skole VA. Vi flettede traditionelle julehjerter 
og -stjerner og fremstillede alskens julepynt til vores 
juletræer og klasseværelser.

På billedet ses elever fra 5.B, som arbejder meget 
koncentreret med guirlander. Resultatet landede på 
mere end 150 meter i både 5.- og 6.B.

Forældre fra begge klasser sørgede for æbleskiver og 
kakao til alle på mellemtrinnet – tak til jer!

Charlotte Walther

Peter Eckardt
Udd: Fysioterapeutskolen i Kbh.
og Nordlyscenteret i Silkeborg
2 timer 800 kr. / 1 time 500 kr.
Tlf. 48709675

massage for 
krop og sjæl
i Tisvilde
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Humor og Ironi
Vi har i 3A arbejdet med humor og ironi. I den for-
bindelse har vi kigget nærmere på blandt andet Storm 
P og hans finurligheder. I danskbogen Oles første 
læsebog fra 1927, illustreret af Storm Petersen, læ-
ste vi om de undskyldninger, Ole Bole havde for at 
komme for sent i skole. Vi har også hørt Chris og 
chokoladefabrikken,hvor undskyldningerne er meget 
meget kreative

Efterfølgende har eleverne selv fundet på “gode” 
undskyldninger og tegnet til.

Anna Stralendorff, lærer

HAR DU PRØVET EN RIGTIG MALER ?
0Plet Malermester har mere end 30 års erfaring 
og konkurrencedygtige tilbud på alle former for 
maleropgaver, store som små: 
Maleropgaver for virksomheder, kontorer, boliger 
og sommerhuse, indvendigt og udvendigt og altid 
udført i høj kvalitet.

Telefon 51 20 30 79 – CVR 35 74 51 57 – Tisvildeleje
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Koncert med Drum Drum
Hele Tisvildeafdeling har været til koncert med Drum 
Drum. Drum Drum betyder tromme og til koncerten 
spillede de på en masse forskelligt slagtøj. Benita er 
Drum Drums leder, og hun var rigtig god til at spille 
på alt muligt slagtøj.

Der var også en der hed Jens. Han spillede el bas, og 
en der hed Kåre som spillede vibrafon. Der var rig-
tig mange elever der var oppe og spille sammen med 
DrumDrum. Det var en rigtig god koncert. der var 
masser af ting at kigge på og lytte til.

Walter, Johannes og Josephine 5.a

H. C. Andersen
3. 4. og 5.a. har været inde i riddersalen på Frederiks-
berg og se forestillingen vintersilhuetter. Der var fem 
H. C. Andersens eventyr med. Den grimme ælling, 
Pigen med svovlstikkerne, Grantræet, Snemanden og 
Kakkelovnen og Lille Ida ś blomster. Alle eventyrene 
var flettet sammen i en poetisk fortælling om livets 
gang og hjertets længsel. Der var kun fire skuespillere 
med i forestillingen, som gennem skyggespil, udklæd-
ning, dukker, sang og musik skabte julestemningen for 
alle os, som så på. Vi havde en god tur og kan varm 
anbefale forestillingen.

Gabriella, Sisse, Athena og Andrea i 4.a 

Fiskenes indvolde
3.a har haft tema om fiskenes indre. I den sammen-
hæng har vi dissekeret fladfisk og været på besøg på en 
fabrik. Her er hvad børnene skriver om det:

Det var klamt at skære en fisk op men da der var gået 
noget tid syntes jeg at det var spændende og jeg fandt 
svømmeblæren og jeg tog indvolde ud.

Emily 3.a
 

Vi skar fisk op vi fandt øjet og linsen og tungen og det 
var sjovt.

Emma

Vi har været hos Aquapri i Frederaksværk og vi fandt 
ud af at en ål kan veje op til 3 kg. Om sommeren har 
Aquapri ca. 3000 ål. Der er ca. 20 bassiner. De har 
også en maget stor fryser til ål. Det er et stort firma.

Buster

Skoven og Stranden...

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

...i olie, akvarel og pastel
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Mere affaldssortering i Gribskov, tak! 
Kære politikere.
Os fra 5.a Sankt Helene Skole, kunne godt tænke os 
mere affaldssortering i Gribskov Kommune. Især på 
vores skole. Vi har mange skraldespande, men vi har 
dog ingen affaldssortering. Så derfor bliver det smidt i 
den samme container, og det vil vi gerne lave om på. 
Vi kunne godt tænke os flere containere og skralde-
spande til de forskellige ting. 

Her sidder vi og lærer om affaldssortering og gen-
brug, og så gør vi det ikke engang selv. Vi har lært om 
affaldshierarkiet. Det er opbygget på denne måde:

Forebyggelse, genbrug, genanvendelse, energi og de-
poni. Vi vil gerne blive oppe på forebyggelse, genbrug 
og genanvendelse, som betyder, at vi gerne vil undgå at 
lave for meget plastik, som garanteret ender som skrald 
ude i naturen, og i stedet for genbruge meget af det, vi 
har. Derfor er det så vigtigt at sortere affaldet, så man 
kan genanvende materialerne. 

Alt det har vi lært uden at kunne bruge det til noget, 
fordi vi ikke sorterer vores affald, så det vil vi meget 
gerne have jeres hjælp til at lave om på. Det med af-
faldssortering kan kun gå for langsomt!

Emma, Atlas og Louis 5.a

Affald – problem eller ressource
5.a har arbejdet med tema om affald som problem eller 
ressource. Som afslutning på temaet blev klassen ret 
enige om, at det ikke er godt nok, det vi gør på vores 
skoler, så derfor har vi skrevet læserbreve. Her er et par 
stykker.

Tine og Lisbet, lærere

Skolen i december 2022 – RP

Mere end 35 års erfaring med 

• Arv
• Testamente
• Fremtidsfuldmagt
• Ægtepagt
• Bolighandel

Ring hvis du har brug for hjælp på 48 30 31 00.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Telefon: 48 30 31 00

mail@muffadvokater.dk

Alfavej 4C, 3250 Gilleleje

muffadvokater.dk
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Bedre affaldssortering, tak!
Kære politikere.
Vi, på Sankt Helene Skole, Tisvilde afd., er kede af, at 
når vi gør os umage med at sortere vores affald, kom-
mer det hele ned i den samme skraldebil.

Vi synes ikke rigtigt, at vi kan gøre noget, for når 
skraldebilen kommer og henter vores skrald, kommer 
det hele ned i den samme boks. Vi ville sætte stor pris 
på, hvis I kunne lave rum i skraldebilerne, så vores 
affald kunne blive sorteret, og så vi derfor kunne gøre 
noget bedre for klimaet.

Kommunen havde endda for 2 år siden givet os skral-
despande i klasserne, så vi kunne sortere vores affald, 
men vi fandt hurtigt ud af, at det alt sammen endte i 
de samme skraldecontainere. De skraldecontainere, vi 
skulle putte skraldet ned i, kom nemlig aldrig, og nu er 
vores små skraldespande i klassen blevet deponeret. 

Vi her på Tisvilde afdeling synes, at det er for ærger-
ligt, når nu vi lærer en masse om affaldssortering, og 
vi har en årlig skraldedag, hvor vi sætter særligt fokus 
på at samle skrald og at gøre noget for klimaet. Vi har 
endda lige haft en miljøingeniør ved navn Lotte Fjeld-
sted på besøg og har lært en masse om, hvor vigtigt det 
er at sortere sit skrald og om affaldshierarkiet. 

Har I virkelig tænkt jer, at vi skal lære en hel masse 
om skrald og affald, når vi ikke engang har mulighed 
for at sortere vores skrald? Og er I virkelig ligeglade 
med fremtiden?

Irma, Freja og Charlie 5.a

Affaldssortering, ja tak!
Kære politikere.
Tak for alt I gør for os. Men kan I også hjælpe med 
affaldet. Her på Sankt helene Skole har vi prøvet at 
sortere affald. Vi har lært om affaldshierarki.

Det betyder først og fremmest forebyggelse, det 
handler om at forebygge, at noget bliver til affald. Så 
genbrug som betyder, at en ting skifter ejer, men behol-
der sin værdi.

Dernæst genanvendelse, der betyder at en ting bliver 
omdannet til andre ting.

Så energi, som betyder at skrald, der kommer i for-
brændingsanlæg bliver til strøm. 

Deponi det er det, der ikke kan genanvendes og bli-
ver lagt i depoter under jorden.

Her på skolen har vi ikke mærker på vores contai-
nere. Det, synes vi, er for dårligt. Men vi synes, at vi 
kan gøre en forskel. Vi kunne godt tænke os, at vi fik 
containere med forskellige mærker, og skraldebilen 
skulle have forskellige rum til skraldet. 

Vi sidder og lærer om at sortere, men vores skole sor-
terer ikke engang. Det er vi ikke rigtig glade for. Vi har 
haft besøg af en miljøingeniør, som fortalte om affalds-
sortering. Vi på Sankt helene Skole holder en også årlig 
affaldsdag, hvor vi samler skrald ind. Så det ville gøre os 
glade, hvis vi kunne få vores affaldssorterings contai-
nere. Fremtiden er jeres børns. Og den skal vi bevare. 

Sofia Svendsen, Rufus List og Carl-Emil Shalmi 5.a
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Det Nostalgiske Hjørne
Jeg vil lige starte med at ønske Jer allesammen et rigtig 
godt Nytår, med TAK for året der er gået. Og så er vi 
igang med et helt nyt år – 2023 – nyt og herligt, med-
mindre den “slemme mand” i Rusland finder på flere 
uhyrligheder til at ødelægge andres tilværelse med! 
Men vi håber det bedste.

 
Nå... vi har på Gribskov Lokalarkiv nogle billeder af en 
lille hyggelig butik med teksten “Ting og Sager”, hm... 
jeg mente nok at den havde en fortid i bygningen på 
Hovedgaden 45, nu ”Den Røde Tomat”! Men hvem var 
den søde dame på billederne?

Inger Frederiksen, min gode skolekammerat, kom 
med løsningen. Det var fru Hellensberg der havde 
butikken, og når vi i forrige nummer af TisvildeNyt 
havde artiklen om Skovridergården, hænger det godt 
sammen med denne, for fru Hellensberg, hvis mand 
hed Palle, ejede Skovridergården fra 1987 til 2006.

Efter dem hed ejerne Erik Sørensen, og sådan går 
historien videre og videre.....

Jeg kan også fortælle, at fru Hellensberg var rigtig 
gode venner med Else Frydensberg, der på hjørnet af 
Hovedgaden og Hyrdebakken sammen med sin mand, 
Knud, havde den velassorterede grønt/blomsterforrret-
ning, der sluttede for ca. 30 år siden. Selvsamme Else 
bagte nemlig småkager til salg i den lille butik. Som I 
også kan se, var der ting og sager for enhver smag!
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Men hvordan så fortiden ud på matriklen Hovedgaden 
45? Med hjælp fra min gode ven, Poul Erik Nielsen, 
ved vi en hel del mere, end jeg selv kan huske.

Blikkenslagermester Thorvald Engelhardt havde 
ejendommen i 50-erne til først i 60-erne, hvor Poul 
Erik først var arbejdsdreng og siden blev udlært hos 
ham. Thorvald havde udstilling i det store butiksvin-
due mod gaden. Bagved var der værksted og kontor 
samt en lille lejlighed, hvor Bent Sylvest boede med 
sin lille familie (mange af jer kan sikkert huske ham). 
Helt bagest på grunden var der et lille anneks, som 
blev lejet ud til Politiet om sommeren – jo, man kunne 
også finde ud af det dengang! Men tiden gik og Thor-
vald trak sin virksomhed til Helsinge, og så kom der 
damefrisør nogle år, nemlig Gurli Petersen, hvis mand 
hed Carles. Om de boede i den lille lejlighed med deres 
2 børn, ved jeg ikke, men det var en hyggelig salon.

 Som I kan se, er der også et billede med en ung mand 
siddende foran butikken “Blue Jeans”! Jeg mener sta-
dig, det er Hovedgaden 45, men jeg vil blive rigtig glad, 
hvis der er nogen, der kan fortælle noget om ungersven-
den på billedet og “hans” lille butik – tak på forhånd.

 Det var så teksten for dennegang, men kig nu på bil-
lederne – og har I noget yderligere at fortælle, hører jeg 
meget gerne fra Jer. Ha det godt til vi “læses ved” igen.

Mange hilsener, Anita Olsen




