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Weekenden har stået i julemarkedernes tegn, og vi har 
kørt Nordsjælland rundt for at lade os inspirere til ju
lens komme og ikke mindst blive fristet over evne med 
alverdens specialiteter. Mirakuløst nok brugte jeg ingen 
penge men nøjedes med at kigge, hvilket jeg fik meget 
ros for af min mand, da jeg vendte tomhændet hjem.

Vi nåede også en tur forbi en julebutik, som bestemt 
er et besøg værd, ikke mindst på grund af alle de 
smagsprøver, der bliver givet. Vores datter kom derfra 
i opløftet stemning efter at have smagt sig igennem 
diverse alkoholiske smagsprøver.

Vær Velkommen…

Når bladet lander i jeres postkasser skriver vi 2022, og 
de føromtalte julekasser er sat tilbage på deres plads i 
skuret, hvor de kan stå indtil næste år.

Januar er en lang og mørk måned, som for de fleste 
kan være lidt svær at komme igennem, fordi det føles 
som uendelig lang tid, før vi igen får lyset at se. Det 
lader også til, at vi risikerer, at Coronaen igen får tag i 
os, hvis vi ikke passer på hinanden. Så den opfordring 
vil jeg da give videre: Vi skal passe på hinanden!

Ud over det, er det altid spændende at se, hvad et nyt 
år bringer. Der er noget særligt ved at starte på et helt 
nyt og friskt år, hvor alle muligheder ligger åbne. 

Vi har fået et nyt byråd, og det skal blive spændende 
at følge deres arbejde. Kan kun håbe, at der bliver truf
fet beslutninger til gavn for alle, og at den ikke så pæne 
tone fra valgkampen bliver lagt på hylden, og at det 
bliver muligt for partierne at opnå enighed om en frem
tidig linje for Gribskov og ikke mindst Tisvildeleje.

På det private plan vil jeg bruge januar måned på at 
planlægge familieferie til juni, hvor jeg fylder rundt. 
Jeg tænker, at en familietur er den helt rigtige måde 
at fejre det på – og vil glæde mig til at kigge på huse 
i varmere himmelstrøg og drømme mig lidt væk fra 
mørke, kolde Danmark om end kun for en stund.

Jeg vil også glæde mig til de hyggelige spiseaftener 
med beboerne på Pilevej, hvor den gode stemning altid 
er til stede, og verdenssituationen bliver klaret rundt 
om spisebordet.

Vi fra TisvildeNyt ønsker for jer alle, at I har haft en 
skøn jul med familie og venner, og at I er kommet godt 
ind i det nye år. Vi glæder os til skrive meget mere til 
jer i 2022. Rigtig godt nytår til alle

Vh TisvildeNyt

Første søndag i advent og december er lige om hjørnet. 
Julekasserne er taget ned fra hylderne og står klar til 
at blive tømt. Der har dog allerede sneget sig lidt lys
kæder op, ude og inde. Altid skønt med lys, når dagene 
er blevet så korte, som de er nu. Julekræet, lavet af mos, 
sidder på sin plads på udebordet for femte år i træk, 
kræet kan nemlig ikke længere stå op.
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Lokalgeografisk Gætteleg 
Fotos: Susanne Borup

Her ovenfor kommer endnu et billedudsnit at muntre 
sig med. Denne gang har vores fotograf gjort det lidt 
nemmere, synes vi i redaktionen! I anledning af julen, 
måske!? Men vi siger endnu engang:

Hvor i 3220 er dette foto-udsnit taget?

TisvildeNyts læsere har hele januar måned til at finde 
ud af, hvor vi har været, for vi skal først have svaret 
inden den 1. februar kl. 24. Send det til adressen best@
os.dk og husk at tilføje jeres navn og adresse.

Blandt de indsendte rigtige svar vil vi trække lod 
om en ”flaske god rødvin fra vores lokale købmand”. 
Vinderen får besked, og navnet vil blive bragt i Tisvil
deNyts martsnummer.

I TisvildeNyts november/decembernummer havde 
bladets fotograf været i nærkontakt med hav og strand, 
som det fremgik af billedet. Den sorte kant af et hus 
var skåret ud af Naturrummet, så det var dér, vi var 
denne gang. Var det svært?? Måske, ikke mange havde 
gættet det, men for en sikkerheds skyld viser vi motivet 
i sin helhed.  

Fire TisvildeNytlæsere havde været ude at gå og 
haft øjnene med sig og har fundet ud af (eller måske 
vidste de det og behøvede ikke at gå ud), hvor udsnit
tet kom fra.

Vi trak lod blandt de 4 tilsendte, rigtige løsninger 
fra TisvildeNyts nr. 6, og vinderen af den gode flaske 
rødvin blev denne gang:

Løsning på opgaven 
i sidste nummer

...som i sit svar knurrede lidt (men meget venligt!!) 
over, at han og familien skulle lokkes helt derned for 
at finde det rigtige svar. Nu modtager han så en flaske 
god rødvin for sit besvær!
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”For mig er ærlighed og en 
god relation nøglen til et 
godt samarbejde i en  
bolighandel, og jeg sætter 
en stor ære i at opnå en høj 
kundetilfredshed” 

Christian 
Vernsted-Fabricius 

Bøgelund & Friis

Ring til mig og lad os 
drøfte dine boligdrømme

Tlf. 44 12 72 16

Butikschef, home Tisvildeleje-Vejby

Boligpriserne er steget i 
Tisvildeleje & Vejby.  
Vil du også vide, om
din bolig er steget 
i værdi?

Christian Vernsted-Fabricius
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Vejby-Tibirke Selskabet
Nyheder fra Vejby-Tibirke Selskabet
På generalforsamlingen var der afsked med Jette Foss, 
der efter rigtig mange år som bestyrelsesmedlem i VT 
S nu havde besluttet at genopstille. Tak til Jette for de 
mange timers indsats, der især har været med fokus på 
kunsten.

Redaktionsmedlemmet Anett Wiingaard blev efter
følgende valgt ind som det nye medlem i bestyrelsen, 
der stadigvæk består af 10 medlemmer – 5 kvinder og 
5 mænd!

På revisorområdet blev Erland Kongsdal Pedersen 
afløst af Selskabets revisorsuppleant Ion Askaa og Kai 
Nielsen blev genvalgt.

Efterfølgende har VejbyTibirke Selskabet nu kon
stitueret sig. Det er meget den samme faste garde, der 
indtager bestyrelsesposterne – også selv om Vejby
Tibirke Selskabet i lighed med flere andre af områdets 
gamle foreninger efterlyser yngre folk, der kan puste 
nyt liv i foreningen.

Som formand og næstformand genvalgtes Chr. Friis 
og Søren Nielsen, sådan som det har været lige siden 
2003, hvor Chr. Friis og Søren Nielsen byttede for
mandsroller!  

Også på kasserer og sekretærposten var der gen
valg. Kjeld Pedersen er fortsat Selskabets kasserer og 
Svend Frandsen sekretær.

De såkaldte menige medlemmer fordeler sig pænt 
i de fire udvalg, som mødes og planlægger de kom
mende aktiviteter sammen med eksterne medlemmer i 
redaktionen.

I Arrangementsudvalget er:
Inge Læbo – Anni Larsen – Siv Plum og Chr. Friis

I Redaktionen er:
Eva Müller – Anett Wiingaard – Søren Grande og 
Chr. Friis

I Loppe og Kildemarkedsudvalget er:
Birthe Odgaard – Inge Læbo og Chr. Friis

I PR/Hjemmeside og Vejby og Tisvildenyt er:
Anett Wiingaard og Chr. Friis

Repræsentant for Gribskov Landliggerforbund er:
Søren Bald 

Tisvildelejes Strands Campingplads 1933.
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Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, Tisvildeleje 
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.finnkeramik.dk
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På trods af temmelig reducerede aktiviteter i corona
perioden har Selskabet stadigvæk et medlemsantal på 
910 medlemmer, hvor ca. en tredjedel er lokale fastbo
ende medlemmer og to tredjedele er sommerhusejere. 
Tilmeldingen til Selskabet foregår i stigende grad via 
tilmelding via vores hjemmesider:

vejby-tibirke-selskabet.dk eller vtselskabet.dk 

Der er stadigvæk plads til mange flere medlemmer, der 
har lyst til at få vores kommende Årbog 2022 gratis via 
medlemsskabet og deltage i arrangementerne i 2022 til 
reducerede priser.

Chr. Friis, formand for V-T S

Autocampere på P-pladsen, Tisvildeleje – Foto: Christian Friis.

Eva Müller 
Ved Kirken 4 
3220 Tisvildeleje

TIBIRKE
KUNST

Åben hver lørdag 14-17
samt efter aftale  
Tlf: 4870 9121 
Mail: eva@tibirkekunst.dk

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
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Tisvilde Lokalråd
Vær med til at sætte præg på din by:
Stil op til Tisvilde Lokalråd ved næste 
borgermøde 30. januar 2022
På det årlige borgermøde, arrangeret af Tisvilde Lokal
råd, skal der hver gang vælges nye medlemmer blandt 
de fastboende i Tibirke Sogn – og måske er det dig 
næste gang?

Tisvilde Lokalråd er uden for partipolitiske interesser 
og ønsker at repræsentere et bredt udsnit af borgere fra 
vores by. Derfor opfordrer vi alle, der – efter evne og 
tid – ønsker at yde en frivillig indsats for vores lokal
område, om at stille op som medlem. 

Tisvilde Lokalråd holder i uformel, respektfuld 
og venskabelig tone et møde 10 gange om året, hvor 
gamle traditioner holdes i hævd og planlægges. Her 
tænkes selvfølgelig på loppemarkedet på Birkeplad
sen, Sankt Hans og jul på Birkepladsen. Men vi 
ønsker i stigende grad at have en lokal forankring 
og involvering omkring kommunale beslutninger og 
forhold, som har betydning for vores lokalområde. 
Det handler bl.a. om vores skole, trafiksikkerhed, lo
kalplaner, natur, byudvikling, turistindustri og vores 
erhvervsdrivende. 

Vi har derfor brug for dig – løsriv dig fra de ende
løse kommentarspor på sociale medier og brug i stedet 
kræfterne, hvor du kommer til at gøre en meget større 
forskel.

Skal Tisvildeleje Station rives ned?
”Nej, selvfølgelig ikke”, vil de fleste sige. Tværtom 
giver bygninger med år på bagen et område karakter. 
Et faktum som desværre har betydet, at man mange 
steder i landet har fortrudt, man gik lidt for hårdt til 
værks årtier tilbage. Postnummer 3220 rummer en 
guldgrube af historiske bygninger og områder med et 
bygningsmæssigt særpræg, som heldigvis har overlevet 
i generationer. 

Et opslag i Kulturministeriets database for registrere
de bygninger i postnummer 3220, som enten er fredede 
eller anses for bevaringsværdige, resulterer desværre 
i et meget beskedent antal hits. Tisvildeleje Stations
bygning er eksempelvis ikke registreret her. Hvorvidt 
Gribskov Kommune har andet skufferegister er på nu
værende tidspunkt uafklaret. Både enkelte specifikke 
bygninger kan vurderes som bevaringsværdige, men 
også specifikke lokalområder kan som helhed betragtes 
som bevaringsværdige, hvis de eksisterende bygninger/
veje bidrager til et særegent bymiljø, selvom de enkelte 
bygninger som sådan ikke er bevaringsværdige. De 
markant stigende boligpriser, herunder specielt priser 
på sommerhuse i vores område kan dog betyde, at der i 
stigende omfang er et ønske for omfattende ombygnin
ger eller planlægges nedrivninger, hvis en renovering 
anses for omfangsgribende. 

Tisvilde Lokalråd går ind for modernisering og udvik
ling, men det skal ske i respekt for byens historie og 
kulturhistoriske miljø, som er en del af byens DNA. 
Vi har alle et ansvar for at fastholde Tisvilde særegne 
udtryk – som er det, de fleste faktisk elsker ved dette 
område og gør, at vi ikke bare er en vindblæst ferieby 
med indhegnede udlejningssommerhuse i gigantstør
relse. Den efterhånden 20årige gamle lokalplan for 
Tisvildeleje prøver til dels at holde styr på sådanne ting 
men kunne godt trænge til et serviceeftersyn – så vi 
alle både mindes om eksisterende regler, men også at 
den håndhæves fra kommunens side. 

Tiden har ændret sig meget de seneste 20 år. Der 
er på godt og ondt tilkommet helt andre økonomiske 
interesser og ressourcer i området. Hvis vi langsomt vil 
undgå, at det, vi alle kom for og godt kunne lide ved 
Tisvilde, faktisk langsomt forsvinder, er der behov for, 
at der vedvarende er fokus på den fine balance mellem 
byudvikling, modernisering og en fastholdelse af histo
rien og det gamle.

Tisvilde Lokalråd har derfor som målsætning for 
det kommende år at gå nærmere ind i, at der sikres 
registrering af bevaringsværdige bygninger og bymil
jøer, så der passes på vores fælles kulturarv. Tisvilde 
Lokalråd vil arbejde for, at der nedsættes en gruppe af 
interessenter og repræsentanter fra områdets forenin
ger med henblik på et serviceeftersyn af lokalplanen i 
samarbejde med kommunen. 

Sne den 1. december på Tisvildeleje Station – Foto: RP
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40-km-skiltet ved Skovporten – Foto: RP

Endelig hastighedsbegrænsning på 
Hovedgaden
Et længe ventet ønske specielt blandt vores børnefamili
er er endelig blevet opfyldt: En hastighedsbegrænsning 
på Hovedgaden på 40 km/t fra cirka Skovporten og ned 
til Tisvildesvinget er trådt i kraft, efter Tisvilde Lokal
råd i foråret 2021 kontaktede Nordsjællands Politi, som 
fra start havde forståelse for vores ønske. Trafikgrup
pen under Tisvilde Lokalråd samt med hjælp fra andre 
frivillige kræfter vil fortsat arbejde for, at hastigheden 
generelt sættes ned i vores lokalområde til gavn for al
les sikkerhed samt nedsætte støjgener fra trafikken.

Tisvilde Lokalråd indkalder til 
ordinært borgermøde i Tisvilde idrætshus 
søndag den 30. januar 2022 kl. 10.
Vi inviterer til morgenmad, kaffe og the.

Kl. 10:30 Generalforsamlingen starter
 Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Fremlæggelse af revideret regnskab
• Valg af rådsmedlemmer
• Valg af suppleanter
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Behandling af indkomne forslag
• Eventuelt
• Pause: Der serveres øl og vand

Ca kl. 11:30 Nationalpark eller 
  naturnationalpark
Følg med på vores hjemmeside og på facebook:
tisvildeleje.dk og 
facebook.com/tisvildelokalraad

BORGERMØDE
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Den sidste rejse for det store træ
Som det er tradition i Tisvilde, når byen og Tisvilderne nærmer sig 
julen, så henter Lokalrådet byens juletræ i en af byens haver. I år gik 
turen for det lille juletræshold, der alle er tidligere medlemmer af 
Lokalrådet til Skovridervænget, hvor Marianne og William Winther 
Sørensen havde skænket deres store flotte Colorado-gran til byen. 
Coloradogranen dækkede efterhånden enhver form for udsigt på 
husets nordside, så den skulle ned. På den måde fik den en sidste stor 
opgave, inden den ender som brænde i pejsen. 

Juletræsholdet får god hjælp fra naboerne i Vejby, idet Leif står for 
at fælde træet med stor ekspertise, og Vejby Cementstøberi sørger for 
transporten af det store træ ned gennem byens gader til Birkepladsen, 
hvor chaufføren med lige så stor ekspertise sænker træet ned i hullet 
midt på pladsen. Derefter skal juletræsholdet bruge nogle timer på at 
fastgøre træet og pynte det fra top til bund samt sørge for, at lyset vir
ker,  for det skal skinne til glæde for forbipasserende hele julemåneden.

Nogle få dage derefter, søndag den 28. december flokkedes en god del 
af byens børn sammen med forældre og bedsteforældre på Birkepladsen 
for at overvære tændingen af træet i regnfuldt og pivkoldt vejr. Det var 
dejligt at se, at så mange Tisvildere havde trodset det triste november
vejr,  og deriblandt så man også træets givere – Marianne og William, 
der var på plads for at nyde synet af deres nu lysende smukke træ. 

Der blev også hurtigt sat fut under julestemningen. John Kofoed var 
på plads med sin guitar og Tisvilde Skoles børnekor, der sang ”Hjer
ternes Jul” med gode og ivrige stemmer. Julemanden kom i en smuk 
gammel veteranbil og delte slik og lidt ”hohohoo” ud til de mange 
børn, og med posen i hånden vandrede børnene derefter over i biogra
fen og så julefilm, mens forældrene hyggede sig med glögg og æbleski
ver i bistroen. Og således kom julen atter til Tisvilde.

Fotos: Susanne Borup
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Vellykket generalforsamling i ”Fisken”
Det er en kold fredag aften i november, det er mørkt 
og fugtigt og rigtig, rigtig langt fra de lune junidage – 
f.eks. sådan solrig lørdag formiddag, hvor ”Tisvildeleje 
går i fisk” nede på Stejlepladsen og Tisvilderne kan 
feste for sig selv, inden sommeren bryder løs. 

Men som alle, der er med i frivilligt arbejde, ved, så 
er der ikke noget arrangement, der laver sig selv. Der 
ligger store mængder forarbejde, inden dagen kommer, 
hvor man kan nyde frugterne af arbejdet sammen med 
resten af de inviterede,  i dette tilfælde hele byen.

Én af de ting, der skal på plads allerførst er en ge
neralforsamling, og det var så det, der skulle afvikles 
denne mørke fredag i november i Idrætshuset.

Mange kom, og det er altid positivt i sig selv. For hvis 
folk gider komme til en generalforsamling, så er der 
håb. Og, som sagt, de kom!!

Og de kunne høre om coronaplagen, som har forhin
dret Tisvildeleje i at gå i fisk de seneste to år, og det er 
jo ærgerligt. Men det kan og skal der laves om på, og 

forsamlingen var helt og aldeles med på at holde anden 
lørdag i juni klar til ”Fisken. Dagen planlægges med 
mange af de sædvanlige og meget populære aktivite
ter og fiskespiser, men derudover vil man forsøge at 
få flere børnevenlige aktiviteter med på programmet 
og derved fange interessen hos de unge nytilflyttede 
familier. Til det formål vil ”Fisken”s bestyrelse arbejde 
på at få skolen aktivt med i forberedelserne og til selve 
festen. 

Formand Claus Tulstrup lod sig genvælge sammen 
med Christine Thaarup, Ib Rasmussen, Mik Ols
son, Thomas Skov og Palle Bay Rasmussen; og til at 
erstatte Pernille Hossy, som trak sig efter mange års 
arbejde, blev Morten Jein valgt.

Opbakningen var stor, stemningen var høj og smi
lene brede i forventningen om at få ”Fisken” i vandet i 
2022,  og arbejdet med forberedelserne begynder nu. 
Vel mødt den anden lørdag i juni på Stejlepladsen,  
lørdag den 11. juni!!!

Tisvilde går i Fisk

Fra Tisvilde går i Fisk 2015 – Foto: RP.

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

Feriepartner.dk

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

47 74 63 34



12

GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN

Grundejerforeningen har fået ny hjemmeside
Kig ind på vores flotte nye hjemmeside, som i den 
kommende tid vil udvikle sig yderligere. Her kan du 
se nyheder om de aktiviteter, som Grundejerforenin
gen arbejder med, og i fremtiden også oplysninger 
om kommende events. Du kan også finde information 
om foreningen og bestyrelsen og lokale seværdighe
der. Og du kan let kontakte os gennem hjemmesidens 
kontaktformular. Bemærk at vi også har fået ny email 
adresse: kontakt@tisvildegrf.dk .

Og så er det også meget nemt at blive medlem 
gennem vores nye hjemmeside. Vi har brug for jeres 
opbakning – kontingentet er lavt og du kan få billig 
adgang til TisvildeNyt. Vi mødes på hjemmesiden:

Nabostridigheder 
 Grundejerforeningen har på det sidste modtaget en 
del opfordringer til at kommentere nabostridighe
der, der verserer ved domstolene eller er indbragt for 
hegnssynet. Ofte drejer det sig om hegn i skel eller 
indsigtsgener ved nybygning eller ombygning. Grund
ejerforeningen har i et enkelt tilfælde interveneret i en 
retssag mod kommunen, som handlede om manglende 
høringsadgang.

Ved nabohegnsstridigheder er der i henhold til Hegns
loven etableret et lokalt hegnssyn, der har stor eksper
tise netop inden for dette område. For de sager, der 
verserer ved domstolene, er der typisk et stort sagsma
teriale produceret af parterne, der skal tages stilling til.

Grundejerforeningen mener ikke, at det er vores 
opgave at gennemgå de omfangsrige sagsdokumenter, 
for herefter at understøtte den ene parts argumentation 
alene på et skriftligt grundlag. 

Såfremt Grundejerforeningen skal involveres, bliver 
det som udgangspunkt alene i form af oplysning om 
vor generelle holdning til hegn, hvor Grundejerforenin
gen arbejder for, at der indføres generelle regler, der 
tilgodeser levende hegn. 

Alle vores medlemmer og læserne af TisvildeNyt 
ønskes rigtig god Jul og et godt Nytår.

Bente Hyldahl Fogh

Bambus
 På det seneste har vi fået flere henvendelser fra med
lemmer om den stigende udbredelse af bambus i bl.a. 
skel. Bambus kan være vanskelige at grave op og kan 
brede sig ind til din nabo. Grundejerforeningen ønsker 
ikke at intervenere i de enkelte grundejeres valg af 
beplantning. Vi vil blot opfordre til, at der plantes med 
omtanke og om fornødent er en nabodialog.

TISVILDEGRF.DK
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Helenekilde-renoveringen – godt nyt 
Det gode samarbejde omkring hele det store renove
ringsprojekt ved Helenekilde har nået en ny vigtig 
milepæl. Vi – arbejdsgruppen Helenes Venner nedsat 
af Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn og de 
to kystlaug – har opnået enighed med Gribskov Kom
mune om næste fase af projektet. For os har det været 
vigtigt at skabe løsninger, som både tilgodeser kyst 
og skræntsikring, publikumtilgængelighed, kvalitet, 
naturoplevelser og forskønnelse. 

Gribskov Kommune vil hen over vinteren udarbejde 
et formelt myndighedsprojekt og sikre de fornødne 
godkendelser baseret på følgende:

• Begge høfder, hhv. øst og vest for rampen, forlænges 
for bedre kystbeskyttelse og øget naturligt sandfang, 
som skaber en bredere sandstrand

• Rampenedgangen på de sidste meter på stykket ned 
til selve stranden gøres mere skridsikker for gående

• Den gamle mur fra 1930 øst for rampen er af fagfolk 
vurderet uegnet og erstattes derfor af store sten som 
kystværn

• Store dele af det nuværende delvist ødelagte plateau 
mellem stranden og skrænten genskabes for publi
kums adgang og ophold

• Der bygges en betontrappe fra plateauet og ned til 
stranden, ca. i nærheden af der hvor man i dag kan 
se resterne af den oprindelige trappe fra 1930

• Der lægges store sten ind i den nederste del af 
skrænten som i dag ”står åben” ind til leret, dvs. 
uden beplantning eller græstørv lag som værn til at 
holde på skrænten ved regnvejr

• Det vurderes, om der kan etableres et græstørvdæk
ke hen over de nye skræntfodssten svarende til 
løsningen gennemført i foråret 2021 på skrænten 
vest for rampen

Naturstyrelsen ønsker at forbedre publikums adgang 
fra stien fra Strandvejen og hele vejen ned til rampen: 

• Trappetrinene ned til Kildekar plateauet udskiftes
• Der laves flere trin på strækningen fra Kildekar-

plateauet og ned til rampen
• Stien fra Strandvejen og toppen af skrænten udbed

res og der pågår dialog herom i samråd med Gribs
kov Kommune og naboerne 

• Det er planen at etablere en naturgrus belægning 
med ”pilhøj” således at overfladeregnvandet hurtigst 
muligt kan løbe ud til siden

Slots og Kulturstyrelsen vil som planlagt vende 
tilbage igen for at færdiggære projektet når jorden 
under kildekarplateauet har sat sig, herunder udjævne 
overfladen, sikre dræn for regnvand m.v. 

På vegne af Helenes Venner vil vi endnu engang 
gerne rette en stor tak for det gode samarbejde mel
lem de mange interessenter i projektet: Naturstyrelsen, 
Slots og Kulturstyrelsen, Gribskov Kommune, Sankt 
Helene Kystsikrings Laug, Kystlag Øst, Kystdirekto
ratet, Spildevandsdirektoratet, Fredningsmyndigheder, 
omkringliggende grundejere, rådgivende ingeniører, 
entreprenører m.fl. 

Stig Hoffmeyer, for Helenes Venner.
En arbejdsgruppe nedsat i 2019 af 

Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn

Helenes Venner

Det renoverede plateau ved kildekarrene og den gamle trappe – Foto: RP

Stranden og skoven...

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

Stig Hoffmeyer, 
Grundejerforeningen 
for Tisvilde og Omegn

Peter Baumann, 
Tisvildelejeforeningen

Den vigtigste beslutning i 300 år
I skrivende stund venter vi på miljøministerens be
slutning, om Hegnet kommer med på listen over 10 
nye Naturnationalparker (NNP). Med andre ord, om 
Hegnet kan opnå den højeste grad af naturbeskyttelse. 
Beslutningen, der forventes taget i december måned, er 
måske den vigtigste beslutning, siden det i 1724 beslut
tedes at standse sandflugten.

Hegnets Venner (HV) hilser den nye lov om NNP 
velkommen. Ifølge loven skal en NNP nemlig forval
tes med ”natur og biodiversitet som hovedhensyn med 
henblik på, at naturen i området så̊  vidt muligt kan 
udvikle sig på egne præmisser”. 

HV har fulgt miljøministerens opfordring om at 
komme med forslag til egnede NNPområder. I august 
indsendte vi en gennemarbejdet 10punkt NNPplan 
for Tisvilde Hegn, Asserbo og Liseleje Plantager og 
Melby Overdrev.

Vi understregede, at vi vil bevare den åbne skov 
med fri bevægelighed for de fire hjortearter, og at 
dyrebestanden efter behov kunne suppleres med helårs 
græssere ved udvidelser af de eksisterende mindre 
indhegninger med kvægafgræsninger på overdrevet og 
i lysåbne skovområder. Vi kunne derimod ikke gå ind 
for unødig indhegning af hele området eller for høje 
hegn. HV er venner af Hegnet, men ikke af hegn! 

HV understregede også, at der fortsat skal være plads 
til gående, løbende, ridende, cyklende og hunde. Sidst
nævnte i snor.

HV har gennem hele processen været i aktiv dialog 
med Naturstyrelsen, forskere, politikere, interessenter 
og brugergrupper. Men vi ved også, at det egentlige 
arbejde begynder, når (vi tænker ikke i hvis!) Hegnet 
er udpeget som kommende NNP. Vi er rede til at indgå 
i arbejdet med udarbejdelse og gennemførelse af de 
fremtidige forvaltningsplaner, hvor vi skal trække på 
biodiversitetseksperter for at sikre, at arbejdet bliver 
baseret på de bedste tilgængelige fakta.

HV arbejder også for etableringen af et tværfagligt 
forsknings og moniteringsprojekt med fondsstøtte, 
som bl.a. skal knyttes til et til formålet nyetableret lo
kalt ”BioCenter” for feltforskning og naturformidling.

Vi mener, at vi kun gennem en fælles vision kan 
sikre Hegnets unikke natur og biodiversitet og dermed 
skabe grundlag for at give Hegnet videre til kommende 
generationer i mindst samme – og meget gerne bedre 
– stand, end vi overtog det i. Det er et stort ansvar. HV 
mener, at vi har en fælles forpligtelse til at løfte det.

Akvarel af RP

Hegnets Venner (HV) er en bredt funderet og 
særdeles aktiv lokal arbejdsgruppe nedsat af 
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn 
(360 medlemmer) og Tisvildelejeforeningen 
(300 medlemmer) med støtteerklæringer fra 
bl.a. VejbyTibirke Selskabet (900 medlem
mer), Tisvilde Hegn ridesporlaug, Dansk 
Islandsheste forening m.fl.

Peter Eckardt
Udd: Fysioterapeutskolen i Kbh.
og Nordlyscenteret i Silkeborg
2 timer 700 kr. / 1 time 450 kr.
Tlf. 48709675

massage for 
krop og sjæl
i Tisvilde
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fotocollager af RP

Sære fotos
På billederne her på siden virker Hovedgaden ganske genkendelig... og samtidig helt forkert. Temmelig forvirrende!
Med digital billedbehandling har TisvildeNyts grafiker moret sig med at møblere lidt om på Hovedgadens huse.

RP

RP
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Lørdag den 27. november var biografen rammen om en 
festlig fejring af Sven Wichmanns 90 års fødselsdag. 
En masse mennesker var mødt op for at hylde Sven for 
hans helt fantastiske indsats for biografen gennem en 
lang årrække. Altid parat til at give en hånd med til et 
praktisk stykke arbejde – ofte selv iværksætter – og et 
billede på Tisvilde Bio for alle, der har været i biogra
fen for at se en film og er blevet budt velkommen af 
Sven med en velvalgt lille tale om filmen eller om et af 
biografens nye initiativer.

Der var kaffe, the, masser af både wienerbrød og 
store lagkager samt øl og vin til at skylle efter med. 
Fine taler som naturligvis både roste Sven for hans 
store indsats og desuden for hans særlige velkomst til 
alle Tisvildes kvinder. Bagefter var der mange, der 
efter Svens ønske nød et gensyn med filmen Harry og 
kammertjeneren fra 1961 med bl.a. Oswald Helmuth 
og Ebbe Rode.

Sca

Svens store selskab

Foto: Elisabeth Porse

Foto: Leif Tuxen

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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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i 
Foreningen TisvildeNyt. Generalforsamlingen afhol des 
søndag den 27. marts 2022 kl. 10. Nærmere oplysninger 
sendes til medlemsforeningerne på mail. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Med venlig hilsen
Søren Carlsen, Formand

Generalforsamling i 
Foreningen TisvildeNyt

Blues – Foreløbig tror vi på det...

For et par måneder satte bluesmafiaen i Tisvilde Bio 
sig til at booke. Coronaen er ikke lagt ned endnu, men 
det bliver den,  for nu er der lavet aftaler om (fore
løbig) fire koncerter i 2022!! Den første er med H.P. 
Langes nye, og helt forrygende, band Big Gumbo. Og 
det er den 12. marts i Tisvilde Bio.
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Lige nu er vi i fuld sving med at forberede festival til 
sommer. Inden længe offentliggøres årets første navne. 
I det hele taget er festivalen godt i gang med planlæg
ningen, så den kan afvikles, som den plejer, på parke
ringspladsen i Tisvilde d. 21.22.23. juli. 

Festivalen har de seneste to år været aflyst på grund 
af Corona. I stedet har vi lavet Radio Lejet og Som
mersol, som var 4 koncertdage. Dagene var fulde af 
musik og glæde over igen at kunne være sammen 
under åben himmel til noget, der mindede om festival. 

Til sommer slår Musik i Lejet atter dørene op til 
den festival, som gennem de seneste 12 år har været 
en væsentlig del af sommeren i Tisvilde. De fleste har 
gemt deres to år gamle billet til festlighederne, og vi 
takker for den loyalitet og støtte, der ligger i at beholde 
billetten.

Denne pause har givet anledning til at få formuleret 
nogle af de værdier, som festivalen arbejder for. 

Sommerminder for Livet 
Musik i Lejet ligger i uge 29 på Tisvildes store par
keringsplads med skoven i ryggen og Kattegat for 
fødderne. Musik i Lejet stræber efter at præsentere et 
væld af oplevelser, hvor fundamentet er: Generations
frit fællesskab, Kulturoplevelser der overrasker, i pagt 
med naturen.

I pagt med naturen
Musik i Lejet arbejder hele tiden med at gøre festiva
len mere bæredygtig. Det gøres inden for alle dele af 
festivalafviklingen: Fra maden, der serveres, og hvad 
der serveres i, til hvordan pladsen etableres og driftes. 
Festivalen arbejder for at nedbringe det samlede co2 
aftryk ved at vælge grønne løsninger. Og Musik i Lejet 
forsøger at træffe bæredygtige valg fra de leverandører, 
der hjælper til med festivalens drift. 

MiL vil hvert eneste år gøre festivalen mere og mere 
grøn, give mere tilbage til naturen og beskytte det blå 
hav. Når al strøm er grøn, når al transport er grøn, ,når 
alt affald kan recirkuleres. Når der ikke er cigaretskod
der, når alt kan genbruges på festivalen eller af andre. 
Så er vores vision nået. 

FACTS: Ingen drikkevarer i engangsplast, 200 ren
holdsfrivillige, der samler og fjerner skrald på pladsen, 
uden for pladsen og i Hovedgaden. Gilleleje dykker
klub udfører renhold på og under vandet. Nordkystens 
Livredningstjeneste udfører strandrensning med ny 
maskine. Vores frivillige laver hensynskampagne, 
alternativ parkering ved Godhavn og hyggelig gågade, 
med sikker passage for nødvendig transport og altid 
plads til ambulancer, politi og shuttlebusser.

Tænk hvis man sammen – energiselskaber, transport
selskaber, madleverandører, sponsorer og alle lokale 
helte – hvert år skabte mere kultur i pagt med naturen. 
Tænk hvis alle med konkrete grønne og blå ideer er 
velkomne til, at vi med Foreningen Musik i Lejet kan 
gøre hele Tisvilde mere grøn og blå. 

Musik i Lejet 2022
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Kulturoplevelser, der overrasker
MiL har i mere end 10 år skabt nye kulturoplevelser: 
Magiske musikstunder med unge lokale kunstnere og 
musikalsk udsyn med verdensnavne på stranden i Tis
vildeleje, fotovægge i byen, minifestivaler med børn, 
sport, musik og gastronomi i en saltvandsblanding på 
stranden, store danmarkshistoriske øjeblikke for dan
ske kunstnere.

FACTS: Store Danske Kunstnere vil for altid huske 
deres absolutte gennembrud på Musik i Lejet, store 
internationale kunstnere ønsker at spille på MiL, lokale 
kunstnere fra Nordsjælland kan vokse op på MiL’s 
scener. Lokale fotografer, kunstmalere og artister har 
Musik i Lejet som deres hjemmebane for resten af 
Danmark. 

Tænk hvis 
Kunsten, kulturen og fællesskabet var med alle i hele 
Tisvilde hele året. Med biografen, Kulturnatten, alle 
butikker og cafeer kan vi sammen til efterår, fastelavn, 
påske og pinse skabe sjove, stille og skønne kulturo
plevelser og berigende kunstværker. Tænk hvis Tis
vildeleje var naturens og kulturens by, med kunst og 
kulturliv, der overrasker inde og ude – hele året.

Generationsfrit
MiL vil altid være en festival, hvor faren synger med 
på sit idol hits med sin datter på skulderen, mens bed
stemor henter vin og vand. Unge med ældre kunstnere. 
Erfarne kokke med nye talenter, Unge frivillige sam
men med professionelle lyd og lyseksperter, bedstefar 
i boden mens barnebarnet bestiller maden.

Musik i Lejet er ikke for én aldersgruppe med én 
musiksmag. Pladsen er åben for alle generationer fra 
tidlig formiddag til sen nat. Musik i Lejet ønsker at 
skabe åbne fællesskaber, hvor unge og ældre mødes 
uden fordomme og med masser af nysgerrighed uanset 
årstid, alder og holdning.

Musik i Lejet – nultolerance-værdier.
Sjove kulturoplevelser med alkohol – Men 
ingen drukkultur
• Druksyge, hærværk og negativ adfærd skal omgå

ende væk fra byen og pladsen. Stoffer er bandlyst
• Øjeblikkelig udsmidning og klip af armbånd
• Skrald skal væk – vi tager det meste 
• Skraldespande, toiletter og vask af byen skal være til 

rådighed for alle og helt rent hver morgen

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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Valgkamp og debat på Facebookgruppen 
Tisvildeleje Hele Året
Valgkampen har fyldt meget på de sociale medier. I 
den anledning er Musik i Lejet blevet et valgtema. 

Det har i den grad været en tilspidset debat, hvor 
tonen har været både hård og til tider over grænsen. I 
sær har Facebookgruppen Tisvildeleje Hele Året været 
stødpude for personangreb og beskyldninger. Set fra 
Musik i Lejets synspunkt, så er det helt klart, at alle 
skal kunne ytre holdninger, og det er vigtigt, at hold
ninger bliver hørt både for og i mod. 

Musik i Lejet vil gerne dialogen. Det gøres direkte 
med de etablerede instanser, hvor vi i fællesskab kan se 
på muligheder og løsninger: Lokalrådet, Erhvervsfor
eningen, Grundejerforeningen og Kommunen er Musik 
i Lejet i dialog med. Samtidig deltager vi i de relevante 
borgermøder for at sikre den direkte dialog med Tis
vildborgere og kommunen. Vi er ikke altid enige, men 
dialogen skal vi have.

Musik i Lejet ønsker ikke at indgå i debat via fx. 
Facebookforummet Tisvildeleje hele året. Tisvilde
leje Hele Året er en gruppe uden administratorer eller 
redaktører. Alt for mange gange ser man ytringer og 
angreb, der ikke tjener til en sund dialog. Derfor er 
Musik i Lejet ikke deltager af debatten i dette format. 

Foreningen vil gerne svare faktuelt på henvendel
ser, men dialogen og debatten tager vi via de nævnte 
foreninger, instanser og officielle møder. 

Musik i Lejet skaber sommerminder for mange men
nesker hvert år, når festivalen afvikles. Det sker både 
for gæster og i frivilligfællesskaber. +500 frivillige 
kommer fra lokalområdet og +94% af de 2000 respon
denter fra festivalen i 2019 ville gerne anbefale Musik i 
Lejet til en ven. Det er vi meget stolte af. Vi ved, at der 
er et stort ansvar forbundet med at have mange men
nesker samlet til festival i Tisvilde. Derfor vil vi også 
gøre vores ypperste for at gøre oplevelsen af Tisvilde 
og Musik i Lejet så god som muligt, uanset hvilken 
side man står på. Samtidig vil vi opfordre til at sende 
spørgsmål og gode idéer til at blive endnu bedre til 
kontakt@musikilejet.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Fetsival-facts 
+500 frivillige fra lokalområdet og de lokale forenin
ger fra hele kommunen deltager hvert år i arbejdet 
omkring og under festivalens afvikling. +50 lokale 
leverandører og lokale helte fra hele kommunen støtter 
op om Musik i Lejet. +5 mio. kr. bidrager festivalen 
med i direkte og indirekte omsætning hos lokale leve
randører og lokalt erhvervsliv.

• Festivalen har åbent 3 dage med +40 artister  
og events

• Parkeringspladsen er åben for parkering i etaper 
indtil 5 dage før åbning

• Pladsen er fri efter 36 timer
• Naturstyrelsen har aldrig givet klager
• Politiet har aldrig givet andet en godt samarbejde
• Fødevaremyndighederne giver egne boder og gæste

boder kun smilende smileys
• Parkeringspladsen har en naturlig begrænsning på 

antal gæster og åbningsperiode
• Placeringen giver færre støjgener for alle og giver 

unge mulighed for at feste længe sammen i stedet 
for mange små larmende fester i mange haver med 
mange naboer

Se dokumentation og etapeplan for 2019 her: 
musikilejet.dk/om-mil/opsaetningnedtagning-2019

Uddelinger og støtteprojekter
Musik i Lejet har gennem de seneste 10 år støttet Tis
vildes lokale foreningsliv og nye kultur, sport, natur og 
kulturoplevelser. I 2020 uddelte foreningen 1.000.000 
kr. og har igennem tiden støttet en lang række projek
ter: Byens Mole, Tisvilde tennis, Sankt Helene Skole, 
VejbyTisvilde Fodbold, sti fra stejlepladsen til natur
rum og meget andet. Se uddeling her: 
musikilejet.dk/foreningen/uddeling

RP



Kirkebladet
Tibirke Sogn

Januar -februar 2022

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

Jesus ser mennesket bagved …
Der skrives og siges meget om rettigheder til at være den man 
nu er når det gælder identiteter som køn, seksualitet, race og 
etnicitet. Alle vil have lov til at sætte dagsordenen for hvordan 
andre skal omgås mig og jeg vil respekteres for det som er helt 
specielt mig. Hvis ikke jeg bliver det, kan jeg føle, at du krænk-
er mig. Og hvad jeg føler, er vigtigere end hvad du mener!

Jeg ville ønske at folk gik lidt mere i kirke eller læste i Bibelen. 
For i fortællinger om Jesus hører vi igen og igen om, hvordan 
han ser gennem alle mulige identiteter og ser det bagvedlig-
gende menneske. Jesus rubricerer ikke mennesker i kasser og 
siger at hvis du er tolder, farisæer, syg, hedning eller noget an-
det, så er du alene dét. Så er det den mærkat, der skal sættes 
på dig og du skal ikke behandles som andet.

Nej, han ser altid efter mennesket, der gemmer sig under 
vores forskellige måder at identificere os på. Så gid vi kunne 

blive bedre til at se hinanden som nogen der gerne 
vil elskes og selv give kærlighed, leve i fred 

og ro og taknemmelighed og følge vores 
lands lov og orden.

Se hinanden som først og fremmest 
mennesker skabt i Guds billede som 
mig selv. 

Hvis vi lever med hinanden eft-
er de 10 bud og ”Elsk din næste 

som dig selv” så er jeg overbev-
ist om at tonen og måder vi omtal-

er hinanden på ville være så meget pæ-
nere. Som kristne skal vi i hvert fald vogte os 

for at tyrannisere andre med deres eller vores identitet. 
Lad os alene dømme og dømmes på vores ord og hand- 
linger når vi møder hinanden som mennesker i kød og blod. 
Alt det andet vi definerer os selv og andre som, må komme i 
anden række.

Sognepræst Ulrik Pilemand

Hemingway Klub - for mænd +60
Hver anden mandag i Sognegården i lige uger kl. 9.30-11.30
Læs mere på hjemmesiden eller få mere information hos  
sognepræst Ulrik Pilemand på up@km.dk

ii

Spaghettigudstjenester
Onsdage Vejby kirke kl. 17.30
5. januar • 2. februar

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

 

  HÆNDER SØGES!
  …til at koge pasta, gøre klar og rydde op 
efter maden! Ikke hver gang, men en enkelt aften!  
Send en mail eller ring til præsterne - vi bliver glade!.

Salmebogen 
for dummies

Organist og præster inviterer til en aften om Den Danske 
Salmebog (DDS), som vi bruger i kirken ved stort set alle 
begivenheder.
Udover salmerne er der nemlig meget andet godt, men 
noget af det kræver en introduktion.
Vi skal selvfølgelig synge, høre om komponister og tek-
stforfattere og musikalske epoker, så kom bare med lidt 
nysgerrighed og ellers intet andet.
 

27. januar kl. 19.00-21.00 i Sognegården



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

KIRKEBIL 

bestilles på 

tlf. 4870 7785

 senest 2 dage før, 

fredag senest 

kl. 10.00

KONTAKT & INFO

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

Mødeplan for Tibirke Menighedsråd 2021
Alle møder er offentlige og holdes i Gretely fra kl 18.00.
Tirsdag d. 11. januar, torsdag d. 10. februar, torsdag d. 10 
marts, tirsdag d. 5. april, tirsdag d. 10, maj, tirsdag d. 7. juni, 
torsdag d. 11. august, tirsdag d. 13. september, tirsdag d. 
11. oktober, tirsdag d. 8. november, tirsdag d. 6. december.
      

Kasserer i 
Tibirke 
Menighedsråd
En kort præsentation!
Som nogle måske har be-
mærket, er menighedsrådet 
i færd med her at præsen-
tere sine medlemmer eft-
er valget i november 2020. 
Denne gang er det min tur, skønt jeg har gjort det før, eftersom 
jeg har siddet i rådet i flere perioder, nærmere betegnet siden 
år 2000.
Skulle der imidlertid være nye læsere af kirkebladet her i Tisvilde 
Nyt, kan jeg kort fortælle, at jeg – Torben – p.t. bestrider hver-
vet som kasserer, ligesom jeg sidder i Gretely-udvalget. Tidlige-
re har jeg haft andre opgaver som kontaktperson for de ansatte 
og som næstformand.
Da vi kom til Tibirke i 1996, havde der netop været valg til menig- 
hedsrådet, men ved næstfølgende valg sagde min kone Eva, som 
havde været formand i rådet i Lille Lyngby syd for Arresø, at nu 
måtte det være min tur/pligt til at tage en tørn med det vigtige 
og spændende arbejde, som det vitterlig er, at være med til at 
tage og at have ansvar for det kirkelige område i sit sogn. Og det 
har jeg ikke fortrudt, selvom der kan være både vanskelige og 
tidskrævende sager at tage vare på. Jeg gør mit bedste.
Vi ses måske i vor smukt beliggende Tibirke Kirke, som lige nu 
står nykalket både ude og inde - tilmed med et nyrestaureret or-
gel til glæde for os alle!

Torben Valentin Müller
Tibirke

 

I disse særlige gudstjenester 
vender vi blikket mod eksisten-
tielle temaer, vi alle kender og 
berører igennem livet så som 
mening, skyld og skam, frihed, 
sorg og glæde.

Sognepræst Ulrik Pilemand 
og Cand.mag.psyk. Nina Som-
mer inviterer til denne række 
særlige meditations- og fordy-
belsesaftener i Tibirke Kirke. Vi 
lader kirken ligge hen i skæret 

fra levende lys og skaber rum til stilhed, så du kan træk-
ke 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 berørt.

Meditation og refleksion

Tibirke kirke kl. 19.30-20.30
26. jan. o 23. feb. o 30. marts

o 27. april o 25. maj  o 15. juni

Sorggruppe i 
Vejby - Tibirke sogne 
Ny sorggruppe starter den 11. januar 2022

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:
11. januar • 25. januar • 8. februar • 22. februar

15. marts • 29. marts • 12. april • 26. april

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

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

Børnekor
Går du i 2.-4. klasse - SÅ KOM!  
Det er gratis og glæden ved at lave musik sammen er i fokus.

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

Korleder/organist: Mimi Birkelund, 2853 7088 / mimibirkelund@hotmail.com

Drenge er 
også MEGET 
velkomne!



FILM I SOGNEGÅRDEN 
Fredage kl. 19.00

7. januar  28. januar  25. februar

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.

Meditation og refleksion Nyt fra Menighedsrådet
I skrivende stund er kirkeåret ved at rinde ud, og et nyt kan 
begynde. Det er derfor også tid til at gøre status for det første 
år for det nye menighedsråd. 

Jeg vil især glæde mig over, at vi har et dynamisk menigheds-
råd, der arbejder godt sammen, og hvor der en god stemning. 
Det er et godt fundament for at løse de opgaver, som påhviler 
os. COVID-19 restriktionerne ser ud til at være hos os et styk-
ke tid endnu, desværre. Alligevel er der grund til at se fremad. 

Et programpunkt for mig og resten af menighedsrådet har 
været at gøre kirken mere nærværende. Vi har nu startet spa-
ghetti gudstjenester, der henvender sig særligt til børn, samt 
børnekor for børn i 2. til 4. klasse. Jeg går så ofte, som jeg kan, 
med min søn Simon Peter, på 6 år til disse børnegudstjenester, 
og nogle gange er hans lillesøster Julia på 1½ år også med. 
Det er hver gang en stor succes, og der er fin deltagelse, men 
jeg kunne da godt tænke mig, at flere fik del i fornøjelsen. 
I forvejen har vi bl.a. babysalmesang, meditations-gudstje-
nester i Tibirke kirke, filmaftener i Sognegården, kirkekon-
certer og foredrag i Gretely. 
Vi vil i det nye år se nærmere på mulighederne for at starte 
et sangkor for mindre børn, der aldersmæssigt ligger mellem 
babysalmesang og børnekor, ligesom vi også gerne vil starte 
et voksenkor op. Alt dette sker naturligvis i samarbejde med 
Vejby Menighedsråd. Vi er jo velsignet ved at have dygtige 
præster og medarbejdere, der kan forestå disse aktiviteter. 
Forhåbentlig kommer der flere aktiviteter til, som 2022 skrid-
er frem. Så hold øje med både kirkebladet her i Tisvilde Nyt, 
vores Facebook side og vores hjemmeside www.vejbyti-
birkekirker.dk.  

Godt Nytår!
Kenneth Øhlenschlæger Buhl, Formand Tibirke Menighedsråd

Sangeftermiddage 
Syng med fra salmebog og Højskole-

sangbog.  2. torsdag i mdr. kl. 14-16.  

       13. januar • 10. februar
  

Der er kaffe, hygge og ingen tilmelding. 
Vel mødt!

Sognegården - Vejby

Babysalmesang hitter i Vejby/Tibirke sogne
Tak til alle de skønne mødre og babyer, der i efteråret har 
sunget, danset, leget og hygget i Sognegården torsdag 
formiddag!
Vi starter op igen torsdag d. 21/1 2022 kl. 10-12 i Vejby.
Tilmelding og info hos kirkesanger Trine Schousen,
trine.schousen@gmail.com.

Læse mere om babysalmesang på kirkernes hjemmeside.

STØT…
Tibirke Sogns 2 fadderbørn, Aklilu og Angel Selelo

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

Café-koncerter i Sognegården
Her i den mørke tid vil der være mulighed for at høre kam-
mermusik på højt niveau, når Sognegården i Vejby indbyder 
til to søndags café-koncerter i februar og marts.
Der er gratis adgang til koncerterne, hvor der serveres kaffe 
og lidt sødt. Der er desuden mulighed for at købe et glas vin.
Coronapas skal medbringes. Hold øje med kirkens hjemme-
side ang. eventuelle yderligere corona-restriktioner. 

Søndag d. 6. februar 
kl. 16
Vi får besøg af de to 
dygtige musikere 
Malene Thastum, pianist 
og Mette Brandt, bratsch-
ist. Bratschen er ikke så 
kendt et instrument som 
f.eks. violinen, men de to 

instrumenter minder meget om hinanden – bratschen er så 
at sige en stor violin. Malene og Mette vil spille musik af bl.a. 
Schubert, Brahms og Stravinsky.

Søndag d. 6. marts 
kl. 16
Til denne koncert med-
virker vores organist 
Mimi Birkelund sam-
men med to gæster: 
Det unge stortalent  
Erika Tani, som er fra  
Japan og er ved at tage 

en Masteruddannelse på Musikkonservatoriet i København. 
Erika spiller obo og har allerede med sine bare 23 år vundet 
flere priser. Klarinettisten Søren Birkelund er et kendt ansigt 
her i Sognegården, hvor han tidligere har medvirket ved flere 
koncerter.
Vi skal høre musik af bl.a. Clara Schumann, Carl Nielsen og 
Poulenc.

Vel mødt til to uhøjtidelige, hyggelige og 
stemningsfulde koncerter.



KIRKEBIL 
bestilles på 

tlf. 4870 7785
fredag senest 

kl. 10.00

Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker 
Januar

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Lørdag 1. Nytårsdag 15.00 Michael Porsager

Søndag 2.
Hellig3kongers 

søndag
10.30 9.00 Jeanne von Benzon

Onsdag 5. 17.30 Spaghettigudstj. Jeanne von Benzon

Søndag 9. 1. s.e Hellig3K. 9.00 Fællesgudstjeneste Ingen Jeanne von Benzon

Søndag 16 2. s.e. Hellig3K. 10.30 9.00 Jeanne von Benzon

Torsdag 20. 14.00 Gudstj. Trongården Ulrik Pilemand

Søndag 23. 3. s.e Hellig3K 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Onsdag 26. 19.30 Meditationsgudstj. Ulrik Pilemand

Lørdag 29. 10.30 Dåbsgudstjeneste Ulrik Pilemand

Søndag 30. 4. s.e Hellig3K. 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Februar
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Onsdag 2. 17.30 Spaghettigudstj. Ulrik Pilemand

Søndag 6. S. s. e.Hellig3K. 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Søndag 13. Septuagesima 10.30 9.00 Jeanne von Benzon

Torsdag 17. 14.00 Gudstj. Trongården Jeanne von Benzon

Søndag 20. Seksagesima 9.00 10.30 Jeanne von Benzon

Onsdag 23. 19.30 Meditationsgudstj. Ulrik ilemand

Søndag 27. Fastelavn 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Marts
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Onsdag 2. 17.30 Spaghettigudstj. Jeanne von Benzon

Søndag 6. 1. s. i fasten 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Søndag 13. 2. s. i fasten 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Torsdag 17. 14.00 Gudstj. Trongården Jeanne von Benzon

Søndag 20. 3. s. i fasten 9.00 10.30 Jeanne von Benzon

Søndag 27. Midfaste 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Onsdag 30. 19.30 Meditationsgudstj. Ulrik Pilemand 

Iliaden, Odysséen og Aeneiden 
En guided tur igennem de 3 største af 
antikkens litterære værker! Værkerne 
er grundstenene i vores kulturs svar 
på hvad det vil sige at være et menne-
ske og hvilke værdier, der bestemmer 
vores tilværelse. 

Sognegården, Kirkebakken 4, Vejby
Torsdage kl: 19.00 - 21.30

13. jan:  Overblik over Aeneiden
3. feb.:  Centrale temaer i Aeneiden
3. mar.:  Centrale temaer i Iliaden, 
 Odysséen og Aeneiden
31. mar.: Iliaden, Odysséen, Aeneiden  
 og Den Guddommelige Komedie

Underrviser Martin Herbst, forfatter, 
teolog og foredragsholder  

Enkelt foredrag kr. 125, 
Betales kontant ved indgangen. 

VESTENS STORE FORTÆLLINGER

STRIK DÅBSKLUDE
Dåbskludeklubben er i gang!  
Tirsdage kl. 10-12
18.1 - 15.2 - 22.3 - 5.4 og d. 24.5 
Det er superhyggeligt og skaber 
glæde hos dåbsforældre!

Kontakt Jeanne von Benzon
jgvb@km.dk

FESTGUDSTJENESTE
Søndag den 16. januar kl. 10.30 er der fællesfest-
gudstjeneste i Vejby Kirke som afslutning på evan-
gelisk alliancebedeuge. Under gudstjenesten med-
virker bl.a. LM’s lovsangsband. 
Velkommen til en festlig søndagsgudstjeneste.

Sognepræst Jeanne von Benzon 

Bedemøder i ugen
Tirsdag den 11. januar kl. 19.30: 
Alliancebedemøde hos Blistrup IM, Udholtvej 1010, 
3230 Blistrup v/ Torben Frederiksen
Fredag den 14. januar kl. 19.30: 
Alliancebedemøde hos Vejby-Tisvilde LM i 
Sognegården, Kirkebakken 4 i Vejby v/ Henrik Larsen
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7 spørgsmål til en Tisvilder 
En regntung novemberonsdag er TisvildeNyts to 
nysgerrige hoveder igen ”på jagt” efter stof til næste 
nummer. Ikke som i TVstationernes pågående mi
krofonholdere, der uden hensyn maser sig ind på de 
stakkels ofre, og ikke som på de lokale Facebooksider, 
hvor grovhederne står i kø og ødelægger enhver form 
for samtale. TisvildeNyt ønsker at være et helt ander
ledes organ. For vores skyld må man godt kalde det 
gammeldags, men vi vil hellere bruge ordet ”ordent
ligt”! Her er ikke nogen aggressivitet og påtrængende 
manérer,  byens organ for oplysning og underholdning 
i den bedre ende vil under ingen omstændigheder mase 
sig på og tvinge udtalelser eller ukvemsord ud af de 
Tisvildere, som bladet er til for. Så derfor har vi, inden 
vi begiver os ud på Tisvilde Hovedgade for at træffe 
den Tisvilder, som dette nummer vil tale med, forsikret 
os om, at vedkommende er fuldstændig indforstået og 
villig til at besvare vores 7 spørgsmål, og fortalt ham, 
at han selv har kontrollen over, hvad svarene kommer 
til at indeholde. 

Vi drejer forsigtigt af til højre, da vi har passeret den 
bygning, der i vores ”ungdom” hed ”Hjortebo”, og hvor 
man kunne få serveret et traditionelt cafémåltid anno 
dazumal. Vejen, vi skal ned ad, er én af de mange veje, 
der går fra Hovedgaden og ned til hegnet, og som de 
fleste andre af slagsen, så er også Vesterprisvej stadig 
en grusvej,  et vink om, at man kører forsigtigt og ikke 
for hurtigt af hensyn til legende børn og hunde og ve
jens holdbarhed. En vej med en belægning fra den tid, 
hvor det ikke gjaldt om at komme først og hurtigst til 
alt her i livet. En beskrivelse, der også passer fortrinligt 
på det menneske, som vi skal besøge denne gang. Ikke 
fordi han har siddet på hænderne i sit lange liv, tværti

mod, han har været meget aktiv og oplevet mere end de 
fleste, - men det er ikke altid et rasende tempo, der er 
bestemmende for, om et menneske får udrettet meget. 

Vi kommer næsten helt ned i bunden af vejen og 
parkerer tæt på skovkanten og skovens store, dybe, 
stille ro. De mennesker, der lever og bor her, er tæt på 
naturens åndedrag, hvilket har en god indflydelse på de 
liv, der leves i husene. Og at vi har været ”ordentlige” i 
vores forarbejde med det menneske, vi skal besøge, får 
vi øjeblikkelig at mærke, da døren i det gamle, smukke 
hus åbnes, og Sven Wichmann dukker frem. Vi bliver 
omfavnet og budt varmt velkommen,  ”hvor har jeg 
glædet mig til det her”, siger han og sætter kaffen på, 
mens vores øjne glider rundt og slikker på detaljerne i 
det 110 år gamle hus, der rummer så mange kvadrat
meter, at Sven for år tilbage besluttede at kun bebo 
nogle af dem og dele resten med andre.

Foto: Susanne Borup

Murer�rmaet
Damgaard Aps

Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Henrik 2323 1318Tlf. Bo 4044 5610
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Uden for vinduerne står store vajende stammer, hvis 
grene og efterårsfarvede bladhang lægger et trygt 
tæppe om husene, og der er ingen tvivl om, at her har 
Sven for år tilbage fundet et sted på jord, som talte til 
ham, og stadig gør det. ”Jeg har ikke ryddet meget op, 
fordi I skulle komme,  for sådan bor jeg”, indleder 
Sven den letflydende samtale, mens han bærer kaffen 
frem og stiller frisk bagerbrød frem, som han har hen
tet i sin bil, dekoreret med prikker, som byen kender 
som ”Svens bil”. 

Senere på dagen skal han ned i byen og hente be
spisning til menighedsrådet, som Sven er medlem af, 
og som har møde i aften. At Sven er fyldt 90, det er 
ikke til at tro,  Sven spræller endnu, men ”ikke uden 
Dortes hjælp”, får Sven flettet ind, fordi det ligger ham 
på hjerte: ”Hun er min genbo og min hukommelse. Vi 
drikker kaffe kl. 10 og kl. 16 hver dag, og så husker 
hun mig på de ting, som jeg glemmer.”

Da biograffoyeren lagde lokale til ”Åbent Hus”, for 
at fejre Svens 90 års fødselsdag, var gæsterne fra nær 
og fjern så talrige, at foyeren var ved at revne af de 
mange, der ville hylde ham. Vi skal ikke forvente, at 
han selv svarer på hvorfor, for han er indbegrebet af 
stilfærdig beskedenhed. Heldigvis så ved de fleste i 
forvejen godt hvorfor.

Lad os i stedet høre om lidt af det, vi ikke kender så 
meget til, Sven:

1. Hvor kom du fra, inden 
 Tisvilde fik glæde af dig? 
For 90 år siden blev Sven født i Nyborg. Faderen var 
oprindelig landmand fra Bellinge, en lille by på Midt
fyn, som i dag er en del af Odenses sydvestlige udkant. 
Han forlod som ung landbruget, flyttede til Nyborg og 
blev træskomager og traf dér sit livs udkårne, Eline, 
og dermed fik Sven sine forældre. Faderen åbnede sit 
eget træskomagerværksted og udvidede efter nogle år 
med en skoforretning i den fynske købstad, hvor Sven 
voksede op, legede og gik i skole.

2. Hvad bragte dig til Tisvilde? 
Da Sven havde overstået skolegangen, kom han i lære 
som vinduesdekoratør i Nyborg i Varehuset Wilde, et 
lokalt stormagasin med 20 udstillingsvinduer. Bagefter 
kaldte militæret på ham, og han blev placeret i Frøslev 
som ”135 32831 Wichmann”, deltog i efterkrigstidens 
Tysklandsbrigade i Itzehoe i nogle uger og omplacere
des derefter til Sønderborg, hvortil hans musikalitet og 
evner som blæser havde sikret ham plads i militærets 
musikkorps,  som trommeslager. Jazzmusikken (han 
elskede at spille på klarinet og sax) måtte han gemme 
til fritiden.

Da det påtvungne militære virke sluttede, var Svens 
tanke at komme til København og liste sig ind i et af 
de store magasiner, Fonnesbech, Illum eller Magasin. 
Men der var ikke ledige pladser, så der måtte det første 
af mange ”lykkelige sammentræf” i Svens liv til, før 

han fandt et arbejde. Hans tidligere chef i Nyborg for
talte ham, at i byens norske venskabsby, Sandnes, var 
der et ledigt job som reklamechef og tegner i en stor 
modeforretning, og så rejste Sven for første gang af 
mange en tur til Norge. Den tur varede 3½ år, for både 
arbejdsstedet, chefen og byen var ”fantastiske”, og 
Sven var ”vanvittig begejstret”. Det sluttede, da hans 
norske chef, der havde en skolekammerat, der var flyt
tet til Chicago og havde et stormagasin dér, storsindet 
hjalp Sven med at blive ansat hos denne. 

I Chicago lærte han alle mulige mennesker at kende, 
deriblandt firmaets tyske maler, for Sven havde lært sig 
tysk gennem skolen og militæret. Det blev til et halvt 
år i Chicago, hvorefter Sven skiftede adresse til Los 
Angeles, og dér boede den tyske malers familie. 

Efter et halvt år i et stormagasin dér, sejlede Sven 
over Atlanten til et nyt job i Bergen i Norge. Det blev 
imidlertid kortvarigt. Der kom en kurre på tråden, 
og Sven skiftede Norge ud med Sverige og et dekora
tørjob i et stort magasin i Malmö. Overalt hvor Sven 
landede opsøgte han muligheder for at spille jazz med 
sin klarinet og saxofon, og som regel fandt han nogen 
at spille med, således også i Malmö. ”Jeg har været 
lykkens pamfilius hele mit liv,” siger Sven og hentyder 
til de mange ”lykkelige sammentræf”, han rendte ind i. 
Arbejdet i Malmö var ”vanvittig godt” og varede indtil 
næste ”lykkelige sammentræf”: 

Sven i 1956 (billede bragt med tilladelse fra SW).
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Sven fik brev fra den tyske familie i Los Angeles. 
Faderen, der var chef i MGM-studierne i Hollywood, 
fortalte, at han og familien ville komme til Sverige for 
at købe en Volvo, og mens han var dér, udvikledes be
kendtskabet,  og førte siden til et job i MGM Studios!

Igennem sin uddannelse var Sven blevet dygtig til at 
tegne, og da ”Mytteriet på Bounty” skulle indspilles 
med Marlon Brando, så mente man, at det lige var en 
opgave for en halvnorsk dansker, for han vidste nok alt 
om skibe.

Sven, der var blevet 30 nu, fik med tiden både visum 
og licens til at arbejde fast hos MGM.

Næste ”lykkelige sammentræf” meldte sin ankomst 
en dag, da Sven fik en telefonopringning fra den anden 
side af Atlanten, fra Bent Christensen, filminstruktør 
og producer på ASA-filmstudierne. Han havde netop 
lavet ”Harry og Kammertjeneren”, og den var blevet 
nomineret til en Oscar, og han skulle i den anledning 
til Hollywood og tænkte, at en dansker ville kunne 
hjælpe ham rundt i Hollywoods fremmede omgivelser. 
Det var begyndelsen på et venskab, der i mange år blev 
holdt vedlige gennem breve, men der gik næsten 10 år, 
før Sven rejste hjem og var med på holdet, der lavede 
Bent Christensens film ”Hovedjægerne”, hvor unge 
Birthe Neumann havde sin første rolle.

Sven begynder at nærme sig Tisvilde, men endnu 
går der nogle år og et par ”lykkelige sammentræf”, før 
byen optræder i Svens verden. Først sker der det, at lil
lebror Erik, der ligesom Sven var uddannet i dekoratør
branchen og flyttet til Norge, ringede til Sven og bad 
om hans hjælp til en stor udstilling i sit stærkt voksen
de firma i Oslo. Der også var snedkere og malere m.m. 
involveret i udstillingen, og da nogle af snedkerne også 
arbejdede i den norske filmbranche, så var Sven snart i 
gang med at lave film og TV-serier i Norge!

Mens dette hændte, anløb endnu et ”lykkeligt sammen
træf” ved navn Eva. Hun og Sven blev uadskillelige, 
og Eva flyttede med til Danmark, da Sven var blevet 
engageret til holdet, der skulle lave ”Spøgelsestoget” 
med Dirch Passer. Filmen blev for en stor del indspillet 
på Kagerup Station.

Sven med skuespillerinden Kim Novak, fra en filmoptagelse 1962 
(billede bragt med tilladelse fra SW).

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge

årstidensblomster.dk
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Og der gik lang tid med at få stationen ”bygget om” 
til det, den skulle se ud som på film. Så Sven, der var 
træt af at køre frem og tilbage hver dag, blev enig med 
Eva om at leje et sommerhus i nærheden. Og nu breder 
duften af Tisvilde sig, selv om Dunhammervej omme 
bag Sandkroen ligger uden for både postnummer, sogn 
og kommune! 

Eva brugte Svens arbejdstid til at køre til stranden 
med de to børn, og en dag, da hun kom ud ved Skov
porten, så hun et TIL SALGskilt på det 600 kvm 
kæmpestore ”Tisvildehus”, men en håndværker, som 
Eva og Sven kendte og kontaktede, tipsede dem i stedet 
om et norsk ejet hus på Vesterprisvej, som også var til 
salg, og som var af en lidt mere almindelig størrelse. 
Eva forhandlede og ordnede med køb af huset, og en 
skønne dag i 1983 blev Sven og Eva rigtige Tisvildere. 
Og det er de stadig, selv om de nu bor hver for sig. 

3. Hvad bestiller du i Tisvilde? 
I Svens branche er det mere lysten og evnen end alde
ren, der afgør, hvornår det er pensionstid, men trods 
alt gør Svens høje alder, at de fleste aktiviteter i dag 
foregår i området i nærheden af Tisvilde. Men siden 
1983 har Sven været beskæftiget freelance som sce
nograf og produktionsdesigner ved adskillige film og 
TVserier. Én af de mere spektakulære og spændende 
opgaver kom i stand gennem et møde med filmmanden 
Gabriel Axel. Han spurgte Sven om hans kendskab til 
Norge og norske forhold, og da Sven kunne bekræfte 
sit langvarige forhold til broderlandet i nord, fortalte 
Gabriel Axel, at han havde et ønske om at filmatisere 
Karen Blixens fortælling ”Babettes Gæstebud”, som 
foregår i det nordligste Norge. Han havde svært ved at 
få projektet finansieret herhjemme og ville høre, om 
Sven måske havde brugbare kontakter i Norge. Sven 
prøvede, men norsk film mente, opgaven var for dansk 
og også for dyr at lave helt oppe i det øde Nordnorge, 
så det blev ved tanken. Dengang. 

Gabriel Axel opgav ikke idéen, og en del år senere 
begav han sig med sin kone hele vejen op til lokationen 
i Nordnorge i en gammel, brugt kassebil, og på hjem
vejen besøgte han Sven og Eva i Oslo, hvor de stadig 

havde en lejlighed og boede af og til, og her blev de to 
gæster beværtet med Evas gode mad og norsk hjem
mebrændt vin. Og idéen fik vinger i en sådan grad, 
at Babettes gæstebud blev til virkelighed og kom i 
biograferne og fik en række filmpriser, deriblandt en 
Oscar, - som den første danske film nogensinde. Sven 
synes stadig det er noget af det mest fantastiske, han 
har været med til, og har ”vel set filmen 100 gange”.

4. Hvad får du i øvrigt tiden til 
 at gå med i Tisvilde?
Når Sven ikke var beskæftiget med film, så var der tid 
til at omgås og inspireres af andre mennesker, en ting 
der altid har været vigtig i Svens liv. ”Det har jeg arvet 
fra min fars højskoleånd, det åbne og det vågne”, siger 
han og når at remse en masse navne fra byen op, navne 
som er knyttet til det kulturelt aktive miljø i byen, 
og blandt andet mange af dem, der var aktive, såvel 
praktisk som økonomisk, med at få genstartet biogra
fen efter nedturen sidst i 80’erne. Tyrs Væld kaldte de 
7 familier deres anpartsselskab, som søsatte en støt
teforening, så arbejdet kunne bredes ud til mere end 7 
familier. 

Økonomi og praktiske ting var én ting, noget andet 
var kendskabet til film, og her kom Sven som sendt fra 
himlen, for han kendte jo branchen. Desuden kunne 
han tegne og dekorere, og snart var han i gang med at 
male biografens indre i festlige farver og mønstre! 

Og da Sven fyldte 90 i november, så var det selvføl
gelig i biografen, han skulle hyldes, for dér har han le
vet sit halve liv siden dengang, han kom til byen. Hver 
aften står han stadig foran scenen med stearinlysene 
tændt på pianoet og byder velkommen og fortæller, 
hvad publikum nu skal se, sådan som han har gjort det 
siden åbningsaftenen i 1992.

Tisvilde har altid været en by med driftige og spæn
dende mennesker, der gerne brugte deres ledige tid til 
at sætte ting i scene, og et andet sted i byen arrange
redes revyer i skolens gymnastiksal. Det var Annie 
og Sally Prudinsky, der gav af deres hjerteblod her, og 
tilflytning af en dygtig scenograf til byen måtte føre til 
et samarbejde. 

  

180 m2 med sjove retrofund, fede industrilamper, 
julepynt, hylder og knager, et børnehjørne, værktøj, 

smykker, B&O radioer, masser af småmøbler 
og mange andre lækre ting.

Loppe-Stalden

Åbent 10-16 hver weekend frem til jul
Loppe-Stalden, Tisvildevej 19

Kontakt gerne Stina: 24 20 33 05
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Nu er en gymnastiksal omtrent ligeså uegnet til revy, 
som det lyder, så et egnet lokale søgtes, og sidst i 
90’erne, hvor Sven var scenograf på TVserien ”Bryg
geren”, skulle man bruge en gammel togvogn. Sven 
gik på jagt og fandt til sidst en gammel tysk postvogn, 
som DSB ville sælge. Problemet var, at der var to vog
ne, der helst skulle sælges samlet, og da fødtes tanken i 
Sven, at den anden måske kunne bruges som revyscene 
i Tisvilde. Den kunne købes for 1 krone, så penge var 
altså ikke et problem, men det var derimod transporten 
fra DSB’s lager og til Tisvilde. I sidste ende lykkedes 
alt, og revyen ”To tog toget” med de to Tisvildere, 
Katja Prudinsky og Dan Schlosser, i rollerne kunne 
spille for fuld togvogn.

Det praktiske og organisatoriske arbejde med Kultur
toget brugte Sven meget tid på, mens de unge tog sig 
af arrangement og optræden. Senere overtog gruppen 
Kanonhalløj togvognen.

Sven foran Kulturtoget, ca. år 2000 
(billede bragt med tilladelse fra Vejby-Tibirke Selskabet).

For at fuldende billedet af Sven Wichmann, så skal en 
tredje frivillig indsats med: Svens engagement i kirken 
og menighedsrådet. Sven har kristendommen med fra 
barndommen, fra sin mor, og han har bevaret sin tro 
hele livet igennem og mener til stadighed, at den er 
vigtig for ham, et fundament som gør det hele rigere.

Men som det er tilfældet med de andre ting, der hører 
til ”Svens store frivillige indsats” i Tisvilde, så ryster 
Sven på hovedet og mener bestemt ikke, at det er noget 
at bryste sig af, for ”det har jo været sjovt”! 

Og vist må det have været sjovt, når Sven rejste rundt 
i verden og beskæftigede sig med det, han elskede, og 
stadig elsker: film, teater, musik, billedkunst. ”Lykke
lige sammentræf” kalder Sven det, når ting lykkedes, 
men der hører både evner og tæft med til at opsøge de 
”lykkelige sammentræf”,  og oveni kommer arbejdet 
med at få dem til at blomstre!! 

5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Sven ryster ikke på hånden her: ”Det er den atmosfære, 
der er i byen. Det er ligesom, der er ét eller andet, der 
opfordrer til positivisme. Der er så mange spændende 
og gode mennesker, nogle af dem har jeg faste møder 
med, som f.eks. den lille gruppe, der hver mandag sæt
ter ugens program op på biografens egenproducerede 
billboard. Eller menighedsrådet, som jeg skal mødes 
med i aften.” 

Øjnene spiller, når Sven begejstret omtaler menne
sker og gøremål, heriblandt også hans faste morgen
mønster, der gør brug af den natur, han sætter så højt: 
”Nu da jeg ikke kan vinterbade længere, så står jeg op 
og fodrer mine fugle, og så går jeg min faste tur ned ad 
stien bagom huset og ind i skoven. Derinde runder jeg 
Kong Hans Høj, hvor jeg sætter mig på Naturstyrelsens 

Sven blev udnævnt til årets Tisvildeborger i 2011 – Foto: Susanne Borup.
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bænk nr. 68 og nyder at kunne se vidt omkring,  inden 
jeg begiver mig hjemad igen. Vidunderlig rundtur,  
den har jeg gået i hundrede år”, siger Sven og sender 
sit smittende smil ud under skægget. Men smilet visner 
lidt, da vi spørger:

6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
Sven skruer sig lidt i stolen, og det er tydeligt, at det 
spørgsmål burde pakkes væk, men så alligevel: ”Jeg 
har længe siddet og kigget på det”... pause... ”det, jeg af 
og til har siddet og tænkt på, er noget med færdsel, de 
hurtigkørende... ja.” Tydeligt at Sven ikke finder meget 
ufordelagtigt ved sin by og hjemegn, og heller ikke 
Musik i Lejet udfordrer Sven nævneværdigt: ”Det er jo 
ikke min type musik, den siger mig ikke noget, og jeg 
har ikke været der, men for mig er det fint, at de unge 
har den festival, det er et flot, flot arbejde, de to drenge 
har lavet. Og så bor jeg så langt væk, at larm og alt 
det, der af og til klages over, det hører og ser jeg ikke”, 
siger Sven og kigger op og håber, at vi er færdige med 
at bore i negative følelser. Det er vi,  og rent faktisk er 
der nok kun to ting, som virkelig kan få Sven til at ud
trykke sig negativt: Dårlige film, samt at han har svært 
ved at huske navne, hvilket sidste ikke er så mærkeligt 
med tanke på alle dem, han har truffet, talt, arbejdet og 
spillet med i sine 90 oplevelses og indholdsrige år.  

7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
Sven ser tilfreds ud, da vi forlader det spørgsmål, og 
iler med at ønske for byen, at fremtiden vil bringe nye 
gode mennesker, der vil og kan fortsætte de gode initi
ativer. ”Jeg ser ingen ændringer! For når folk flytter ind 
her, så er det ligesom, de finder ud af måden at være 
her på.” Og så smiler Sven igen og udbryder: ”Tænk, at 
når man nævner, at man er fra Tisvilde, så siger folk: 
nej, hvor er du heldig!” 

Og så kommer der et glas vin på bordet, for nu er vi 
færdige med at spørge, skyerne spredes, og vi har in
gen problemer med at sive over i almindelig snak. Der 
er så meget at snakke om, når man er så interesseret 
i sin omverden, som Sven er. Men nu kigger Sven på 
uret, det er tid til dagens næste møde, og vi takker for 

Foto: Susanne Borup

en morsom og spændende eftermiddag, og Sven takker 
selv og sender et af sine mange smil efter os, inden 
døren lukker sig.
På vejen hjemad taler vi om ”lykkelige sammentræf”, 
og siger i munden på hinanden, at det vel også var 
det, der ramte Tisvilde, da Sven flyttede hertil! Tænk, 
hvor mange mennesker i Tisvilde som har haft glæde 
af hans passionerede arbejde i byen, hvor han, efter 
mange år rundt omkring i verden, valgte at slå sig ned 
og leve. Og yde sit til byens kulturelle liv.

SB + EB
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Søndag 30. januar kl 15 i Tisvilde Idrætshus.
5 lokale amatørmusikere spiller danse af Bartok og udvalgte satser af klarinet
kvintetter af Brahms, Mozart og Reger.

Lorilea Jäderborg, violin
Frede Knudsen, violin
Rasmus Rude, viola
Peter Voight, cello
Hans Christian Nielsen, klarinet

Lisbeth Lund fra Nordkystfortællerne bidrager med at fortælle gode historier.
Entré 50 kr. via mobilepay eller kontant. Der vil om muligt være kaffe og kage, 
idet alle coronaregler til den tid vil blive overholdt. Vel mødt hilser klarinettisten.

Klassisk musik – koncert og fortælling

�Fodpleje
�Massage
�Zoneterapi

Behandling i klinik, 
på plejecenter 
og i eget hjem.

Annisse Wellness v/Sygeplejerske Pernille Kromann

Tlf: 20847672 – www.annissewellness.dk
Skovfogedvej 4, 3200 Helsinge 

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

Renovere?
Din bolig kan gemme på 
nye muligheder. Med en 
boligkredit kan du udnytte 
din friværdi til at gøre dine 
renoveringsdrømme mulige.

Du vælger farven. Vi gør din 
finansiering enkel og fleksibel.

Tal boligkredit med os.



37

Ny bestyrelse 
Tirsdag den 22. november 2021 var der 
generalforsamling i Idrættens Venner. På 
forhånd vidste vi, at det måske var sidste 
gang, for formanden samt 2 bestyrelses
medlemmer havde meddelt, at de ikke 
ønskede at genopstille.

Med hjælp fra Allan Jensen samt andre 
udsendte vi et “opråb”, og det gav pote. Det 
er mange år siden, vi havde så mange tilhø
rer til generalforsamlingen.

Ny formand blev Hanne Jensen, mens Per 
Frederiksen fortsætter som kasserer. Der er 
endnu ikke afholdt bestyrelsesmøde, men 
resten af bestyrelsen består af Lone Larsen 
og Anders Gerner Frost, der blev valgt for 
1 år samt Stanna Øland og Anna Recinella, 
der blev valgt for 2 år.

Det bliver et super spændende år, vi går i 
møde. Og for første gang i historien, er der 
flertal af kvinder i bestyrelsen. Tak og vel
kommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. 

Vi starter op med bankospil den 9. januar 
2022. Glædelig jul samt godt nytår til alle.

Idrættens Venner

RP

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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Gospel Sisters
Gennem ”Levende Musik i Skolen” blev vi på Sankt 
Helene Skole tilbudt to gratis koncerter med ”The Go
spel sisters”. På Tisvildeafdelingen kunne “The Gospel 
Sisters” nå at optræde for 2 klasser på mellemtrinnet, 
men da vi kun må være en klasse ad gangen, skulle vi 
vælge mellem de fire klasser. De heldige blev 4.a og 
5.a. 

Onsdag d. 24. fik min klasse lov til at høre The 
Gospel Sisters. Jeg havde ikke store forventninger, 
men når jeg hørte The Gospel Sisters synge, var jeg 
helt overrasket. Jeg havde slet ikke forventet, at de var 
så gode. De fortalte en masse spændende om gospel
musikkens historie. De lærte os, hvordan man laver et 
Gospelklap, og de lærte os nogle dansetrin. 

Det var en meget spændende oplevelse at høre sådan 
nogle gode sangere. Gospelmusik er en smuk form for 
musik. De fortalte også en masse spændende historier 
om, hvordan gospelmusikken opstod. De to sangere, 
Susanne wiik og Anette wiik, er søstre. Den tredie 
og sidste er Sabina Mathews. Vi skulle synge med på 
nogle sange, og vi lærte også nogle dansetrin og hvad 
et rigtigt gospelklap er. Vi var meget glade for at få 
chancen for at høre musikken. Jeg tror ikke, at nogen 
i 5.A havde forestillet sig sådan en fed oplevelse. Jeg 
tror ikke, vi havde forventet det store, men så snart vi 
havde hørt bare lidt, blev vi positivt overrasket.

Nogle af de sange, som vi hørte og blev meget berørt 
af, var “Go down moses”, “Happy day” og “Amazing 
grace”. Ud over sangene fortalte Gospel sisters også 
om historierne bag musikken. 

Jonathan Emil Achton Elley 
og Sebastian Higson, 5.a

Vi lærte meget om Gospelhistorie. Gospel blev opfun
det i Afrika. Da slaverne arbejdede hårdt, begyndte de 
at synge for at holde modet oppe. Så Gospel er faktisk 
en sang, der handler om at: blive ved, hold modet oppe, 
du kan klare det. Så Gospel er en opmuntringssang.

Og Gospel Sisters sang en masse gode sange, hvor 
man tænkte; “Orv, hvor kan de synge”. Til sidst fik vi 
i 4.a også lov til at synge, så vi lavede en konkurrence, 
pigerne mod drengene, om hvem der sang bedst. 

Det blev uafgjort, men det var stadig sjovt. Og op
muntrende!

 Mynte, 4.a

Next zone 
Sankthelene Skole Tisvildeafdelingen havde to klasser 
til danseforestilling på byens nye dansestudie “Next 
zone”, som ligger på Stuebjerggaard lige op af skoven.

Danserne på studiet er alle professionelle dansere, 
som i samarbejde med koreograf og dansestudieleder 
Lene Boel havde forberedt en danseforestilling med 
efterfølgende danseworkshop. 

Både danseforestillingen og workshoppen var en 
kæmpe oplevelse for både elever og lærere. Og skolens 
lærere kunne næsten ikke få hænderne ned i bar begej
string over danseoplevelsen med “ Next zone”.

Vi håber på et samarbejder fremover til glæde for 
alle. Og til alle danseglade børn og voksne kan vi kun 
opfordre til at kontakte “Next zone” dansestudie, som 
har følgende adresse:

 

Jesper Kondo, lærer

Sankt Helene Skole
Gospel Sisters og ”gospelklap”.

Next Zone, Stuebjerggaard
Stuebjerg Allé 19, 3220 Tisvilde
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Bee Bots i IA2 
I natur og teknologitimerne har vi her de sidste uger 
arbejdet med robotter og programmering i indskolin
gen. Vi har været så heldige at kunne låne 12 nuttede 
robotbier, som har summet rundt i klassen med blin
kende øjne og lysende knapper på ryggen. Først har vi 
i fællesskab bygget en stor bane i klassen af æggebak
ker og papkasser, og så har kunsten har været at få 
programmeret robotbierne til at følge en rute i banen. 
Hvor langt kører en robot på et tryk på fremadknap
pen, hvornår skal den dreje og hvilken vej? 

Vi skal også arbejde med at programmere bierne til 
at tegne forskellige former, før vi afleverer dem tilbage.

Mette Holm, lærer

Bee Bots.
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Sidste udkald for planeterne på aftenhimlen
I de allerførste dage af januar kan man stadig nå at se 
de fire planeter Merkur, Venus, Jupiter og Saturn stå 
på stribe mod vest lige efter solnedgang hen mod kl. 
16. Det haster mest for Venus’ vedkommende. Den 
kommer i nedre konjunktion med Solen allerede 8. 
januar. Det betyder, at vi ser den i samme retning som 
Solen, så den ikke kan ses i Solens skarpe lys. Mer
kur står altid forholdsvis tæt på Solen, så det er svært 
overhovedet at få øje på den. Chancen er størst lige 
omkring 7. januar, hvor den står længst øst (til venstre) 
for Solen. Det kaldes størst østlig elongation. Derefter 
kommer den tættere på Solen, og 23. januar er den i 
nedre konjunktion med Solen. Når en planet har været 
i nedre konjunktion med Solen, kommer den til at stå 
vest (til højre) for Solen og kan ses på morgenhimlen 
før solopgang.

De indre planeter Merkur og Venus har baner, der 
er mindre end Jordens, så de ses altid forholdsvis tæt 
på Solen. Variationerne i deres vinkelafstand til Solen 
set fra Jorden skyldes først og fremmest deres egen 
banebevægelse omkring Solen. Det er anderledes for 
de fjerne ydre planeter som Jupiter og Saturn. Deres 
banebevægelse er langsommere end Jordens, de er 
henholdsvis 11 og 29 år om at komme én gang rundt 
om Solen. På grund af Jordens banebevægelse omkring 
Solen ser det ud, som om Solen hvert døgn flytter sig 

omkring 1° mod øst i forhold til stjernerne. Det bety
der, at den nærmer sig planeterne Jupiter og Saturn fra 
vest. Saturn kommer i øvre konjunktion med Solen 4. 
februar. Så står den i samme retning som Solen, men 
meget længere væk fra os. En måned senere, 5. marts, 
er det Jupiters tur til at komme i øvre konjunktion 
med Solen. Herefter er det kun planeterne Uranus og 
Neptun, der står på aftenhimlen. Uranus er svær at få 
øje på og Neptun kan man slet ikke se med det blotte 
øje. Selv i kikkert er de to planeter ikke noget impone
rende syn. De er ganske små, og Neptun har en svag 
blå farve, mens Neptun er mere grønlig.

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 Trea-
sury Project Team.

Planeten Merkur optaget fra Messenger rumsonden i 2008. 
Billedet er i farver, men Merkur er temmelig grå at se på. 
Foto: NASA/JPL.

STJERNEHIMLEN 
NETOP NU af Michael Quaade

Orion
Heldigvis er der andre spændende ting på himlen i 
disse herligt mørke måneder. Det er højsæson for at se 
det smukke og iøjnefaldende stjernebillede Orion på 
sydhimlen. Her finder man også den berømte Ori
ontåge, som er et imponerende syn i en astronomisk 
kikkert. Oriontågen er et område, hvor der dannes nye 
stjerner. Tågen består af store gas og støvskyer, og 
den er lidt over 20 lysår i diameter. Stjernerne dannes 
ved at mindre dele af skyerne trækker sig sammen på 
grund af deres egen tyngdekraft. Sammentrækningen 
bevirker at både trykket og temperaturen stiger inde 
i midten af den kommende stjerne. Når temperaturen 
bliver tilstrækkelig høj, 1015 millioner grader, starter 
de kernereaktioner, hvor brintkerner smelter sammen 
til heliumkerner. Det er de processer, der er energikil
den til stjernernes lys. I en stjerne som Solen omdan
nes hvert sekund 600 millioner ton brint til helium.
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Observatoriet
I skrivende stund, slutningen af november, er det ikke 
muligt at forudse coronasituationen i starten af 2022. 
Vi håber at kunne afholde de sædvanlige åbent husar
rangementer i WiethKnudsen Observatoriet to gange 
om måneden. Det bliver lørdagene 8. og 29. januar 
samt 12. og 26. februar. Alle aftener er det kl. 2123.

Se mere på facebook.com/wiethknudsenobservato
riet, hvor vi bl.a. oplyser om eventuelle aflysninger.

RP

RP
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Jeg tror, at mange læsere af dette blad kan lide at 
færdes i vores dejlige lokale skov og udforske naturens 
forunderlige gemmer, gerne garneret med lidt histo
riske anekdoter. Det bilder jeg mig i hvert fald ind. 
Denne gang skal vi en lille og overkommelig tur rundt 
om Hegnets største vådområde. 

Horsekæret 
Gå ind i skoven ved Skovporten. Drej første gang t.v. 
ad Kirkevej. Følg denne indtil branddamsskiltet på 
højre side. Gå herefter ad denne mindre sti, og kæret 
ligger på din venstre side. Og nu kommer jeg måske til 
at gentage mig selv, for Horsekæret har en vis evne til 
at trække i mig, ikke mindst på grund af dens idylliske 
spejlinger, så man kan gå helt fotoamok i området. 
Sandflugten, beplantning og selvsåning med birk, 
skovfyr og rødgraner har gennem tiderne omdannet 
den oprindelige sø til en våd græsmose. I 1960 udgra
vede man derfor den halve mose og anlagde en dæm
ning, så der nu er det gamle Horsekær (mosedelen) og 
en nyere og dybere del af Horsekæret (sødelen). Måske 
er der nogle af de ældre læsere, som har stået på skøjter 
i 60’erne, dengang der var isvintre til? Horsekæret er 
dog stadig skovens største vådområde på ca. 3 ha, men 
den har tidligere været betydeligt større – ca. 5 gange. 
Den anlagte dæmningssti imellem de to kær er fak
tisk Fynboliniens forlængelse og er blevet væsentligt 
udvidet i forhold til dengang i midttresserne, hvor jeg 
red Tisvilde Hegn tyndt. Da var stien svært gennem

trængelig, og jeg måtte sno mig som en anden opdagel
sesrejsende gennem ”urskoven” – jeg mødte dog ikke 
dr. Livingstone. 

Tag en afstikker
Som en evt. afstikker går der en fin lille (og smal) sti 
rundt om søen. Den kan anbefales. Der er både en bænk 
på den ene side og et bord og bænksæt på den anden 
side tæt ved søkanten. En solskinsdag med solglimt i 
søen og læ på grund af den skønne træbevoksning, som 
omkransende spejler sig i vandet, er svær at stå for. Det 
siges, at Horsekæret er rig på frøer, salamandre, snoge 
og mon ikke en del fisk, skaller fx – og da den er rime
ligt ren måske karusser, men næppe aborrer. 

Horsebakken
Hvor Horsekæret slutter mod nord kan man se en sand
bakke. Det er en tilhvilestedt vandreklit eller sandmile, 
som i nyere tid har fået navnet Horsebakken (36 m 
o.h.). Hele området på begge sider af sandbakken gem
mer på tonsvis af sand, især området t.v. for bakken er 
domineret af ca. 200 år gammel skovfyrs beplantning, 
som dramatisk og himmelstræbende kommer os i 
møde – dog lidt hulter til bulter, fordi en del af dem har 
mistet fodfæstet i den løse sandbund. Der er tre små 
sandstier på venstre side af sandbakken på vej opad. 
Vælg fx den anden af dem og tag en afstikker ind i det 
lille grønne paradis, som gradvist og på forunderlig vis 
åbenbarer sig så tæt på alfarvej. 

Skovens vådområder: Horsekæret Tekst og fotos: Søren Thilst Grande
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Der er flere små stier derinde, men følg dem højregåen
de, og så kommer man ned på grusvejen (Skovkærsvej). 
Følg herefter grusvejen t.h., og du møder den anden 
side af Horsebakken, hvor grusvejen slår et sving til 
venstre. Og hvorfor hedder Skovkærsvej så Skovkærs
vej? Ja, det er et godt spørgsmål, for følger man denne 
grusvej, kommer man ikke forbi et synligt vådområde. 
Så hvor er Skovkæret forsvundet hen? Tisvilde Hegn 
OK har fundet resterne af kæret og sat en markerings
stolpe inde på højre side af grusvejen et godt stykke 
derudaf. Svær at finde, fordi det tidligere vådområde er 
sandet til og nu kun er en lille hulning i terrænet. 

En hesteanekdote
I 60erne var vi var 34 kulrede hestetosser, som fandt 
den sandede Horsebakke. Vi vidste faktisk ikke, hvor 
i skoven vi var. Pubertetsdrenge og høj puls hører 
sammen. Vi galopperede om kap op ad bakken. På 
den anden side af bakken opdagede vi en hel del lav 
bevoksning. Det sku’ bare forceres på kryds og tværs. 
Jeg tror vi prøvede at lege Steeplechase. En af rytterne 
falder ind under hesten. Det ser ud som om, han bliver 
trådt i ansigtet af hesten. I hvert fald rammes han af en 
hestehov, så blodet flyder i strømme ud af næsen. Nu er 
gode råd dyre – mon der er en læge til stede? Som i et 
eventyr sker miraklet: En mand kommer spadserende 
med sin hund – og ved gud: Han er læge! Han under
søger den skadeslidte og mener ikke, noget er brækket. 
Vi får ham stablet op på hesten, prøver i skridtgang 
at finde vejen ud af skoven så tæt på Slotsruinen som 
muligt og forklarer ham vejen tilbage til rideskolen i 
Vinderød. Det var kold vinter, og vi havde indtil nu 
skridtet, fordi den uheldige rytter blev ved med at ha’ 
næseblod. Nu skulle vi andre ha’ gang i hestene og hur
tigst muligt hente hjælp. Slutningen på historien må I få 
en anden gang, men den endte i hvert fald på Bispebjerg 
Hospital. Ja, Tisvilde Hegn er spændende, og da jeg 
flyttede hertil i 1999, fandt jeg ud af, at Horsekæret lig
ger tæt på sommerhusområderne. Så måske var det ikke 
så mærkeligt, at vi mødte en hundelufter, men selvføl
gelig et fantastisk lykketræf, at han var læge. 

Horsebakken ser galopindbydende ud.
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I 1924 deltog mange af verdens bedste skakspillere i en 
skakturnering i New York. På en fridag besøgte nogle 
af spillerne Bronx Zoo, hvor stormesteren Tartakower 
efter sigende fik et tip af orangutangen Susan. Næste 
dag startede hans sit part ved helt usædvanligt at spille 
bonden i blinien to felter frem for hurtigt efter at 
lade den svinge sig yderligere et felt frem. Tartakower 
fortalte, at han var blevet inspireret af orangutangens 
klatrende bevægelser. Han kaldte derfor skakåbningen 
”Orangutang”, og det har den heddet siden.

Hver den første søndag i måneden kl. 13 spilles der 
backgammon og skak på Tisvilde Kro. Indbydelser kan 
ses på facebooksiden ”Backgammon og Skak Tisvilde”, 
og alle, der har lyst til at spille, er meget velkomne på 
kroens førstesal, hvor orangutanen også er set!

Backgammon og skak på Tisvilde Kro 

RP

Fotocollage af RP

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052

Solvej 2  •  Tisvildeleje  •  Tlf. 48702141
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vejen “Ved Stranden” med til det ældste Leje. Og så er 
der Kildemarkedet. Det startede jo i år 2000, og kun de 
første 2 år serverede vi kaffe og kage i vores “fiskeko
neuniformer”, indtil vi blev gjort opmærksomme på, at 
sådan nogle koner da solgte sild og ikke kage! Hvilket 
vi så lavede om på til og med 2015. Og DER var min 
datter Rikke og jeg ikke ene om arbejdet, det strækker 
sig jo også over 2 dage. Der var vi sammen med Ingrid 
Nørgård, Grethe Klamer, Mona Andersen, Katrine 
Jørgensen og Karen fra Hegnsvej. Det skal Rikke og 
jeg bestemt ikke tage æren for alene. Også hyggeligt 
alle de år.

 
Men nu tager vi altså en lille tur på pensionat. Det 
smukke Pension Julsgård, som senere blev til Kaj 
Bundvadskolen, i folkemunde “pensionisthøjskolen”, 
indtil den er endt som “Højskolen”, på hjørnet af Juls
gårdsvej og Hovedgaden i Tisvilde. 

I sin oprindelige form uden diverse tilbygninger, et 
patriciahus fra en anden tid, hvor Tisvilde var “bade
stedet”, hvor “de særlige lå på landet” – der var Pen
sion Julsgård i toppen. Dengang var Julsgård vel nok 
en af de fornemste pensioner heroppe; et sted hvor ikke 
mange af lokalbefolkningen kom. 

I dag langt mere folkelig i den brede og hyggelige 
betydning, for alle aldre. Stadig en flot bygning nu 
med tilbygget foredragssal, spisesal og elevværelser på 
bagsiden og Pplads lige foran den store trappe. Og året 
igennem med korte kurser i stedet for længere ophold. 
Men sådan skifter tiderne.

 

Det Nostalgiske Hjørne

Så kom vi ind i 2022 med de mange 2taller! Man 
kan så håbe på, at det bringer lykke med sig, og at vi 
slipper af med denne coronasvøbe. Den er godt nok 
besværlig og en kedelig gentagelse!

 Nå, men jeg vil jo selvfølgelig ønske jer allesam
men et rigtig godt Nytår med TAK for 2021. Også tak 
til EB+SB for artiklen om hele mit livsforløb i sidste 
nummer af bladet. I er fantastiske til at få det hele med! 
Man bliver helt strakåndet, når man læser, hvor meget 
det er blevet til i årenes løb – men det skal jo blive til 
en del, alderen taget i betragtning, og så kan man jo 
ikke nære sig for at “stikke næsen frem”!

Der er et par enkelte ting, som jeg gerne lige vil 
fremhæve: Da jeg omtalte, hvor stor selve Tisvildeleje 
er, der fik jeg ikke lige med, at selvfølgelig hører hele 
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Min fortælling begynder egentlig med Agnethe Jensen! 
“Hvem var hun?”, vil mange sikkert spørge, men jeg 
er sikker på, at der stadig er mange fra Tisvilde og 
omegn, der husker “Nete fra Julsgård”! Nete var fra 
Odsherred. Hun boede og voksede op hos sine morfor
ældre på en firlænget bondegård, hvor man fra trappen 
ved indgangsdøren kunne se ud over Sejerøbugten – 
kort sagt lige så dejligt som her!

En del rejste ud dengang, og Netes morfader var 2 
gange i USA. Men han kom dog hjem igen til Odsher
red og blev gift med sin Karen Sofie og bosat på stedet.

Nete blev en ung pige, og efter ca. 2 års tjeneste hos 
skovfogeden ved Jyderup Skov, skaffede skovfogedens 
søde kone hende en plads hos “tante Thyra” – alias 
“fru Højfeldt” på “Helenekilde Badepension” – til den 
“flotte” løn af 100 kr. om måneden. Men så gjaldt det 
også alle ugens dage, og de 4 stuepiger skiftedes til at 
tage eftermiddags og aftenvagten… nej, ingen fridag!

Men det var livet for pigerne, sjovt og festligt – også 
om natten, hvilket ikke huede pensionatskarlen Fjord, 
der var “fruens mand” på stedet. En nat, da pigerne 
fjantede alt for meget, hentede han fruen, hvilket 
udløste en ordentlig “balle” til de unge damer. Men 
lidt efter var den gal igen med “grinebiderne”, og Fjord 
bankede på væggen igen og igen!

Selv boede Fjord sammen med karlen til den grove 
opvask, og det gik heller ikke altid lige stille af!

Fjord købte også ind og hentede gæsternes bagage på 
stationen – “i uniform med blankskygget kasket, hvor 
der stod HELENEKILDE BADEPENSION foran! Ofte 
var bagagen hele skabskufferter, da flere gæster blev 
45 uger. Dog kunne de få vasket på vaskerierne i byen 
eller selv vaske i håndvasken.

Nete blev gift med Peter Johansen, som jo har skre
vet vores “nationalsang”: Tisvildelejevalsen. Den som 
vi altid sluttede af med til vores lokale hyggeaftener.

Men efter 10 år stod Nete alene, en del erfaring og 2 
dejlige piger rigere. Så kommer Mogens Jensen ind i 
billedet med sin broder Erik og deres forældre.

 
Her kommer så lidt forhistorie: Forældrene til Mogens 
og Erik havde forpagtet Tisvilde Kro fra 190713 af 
murermester Kielberg, som ejede kroen fra 190417. 
Kielberg havde desuden bygget, og drev, Tisvilde Ba
dehotel på Tisvildeleje.

 Mogens og Eriks fader blev syg og døde, og for
tvivlelsen var stor. Men et eller andet sted hentede 
moderen kræfter til at købe grund og bygge ”Pension 
Julsgaard”. Hun kendte købmand Joost, som havde 
købmandsforretningen på Hovedgaden 84 i Tisvilde, 
og han havde nok rådet hende, måske lånt hende lidt 
penge eller kautioneret for hende. Byggeriet startede 
1913, og 1915 stod det færdigt. Hun havde dog lejlighed 
i København, hvor hun boede om vinteren.

Drengene voksede til: Erik blev udlært som elektri
ker. Mogens blev kok – udlært hos Frands Christensen 
på Langelinie, som også havde Store Kro i Fredensborg 
og var gudfader til Mogens.

Mogens havde store planer – ville gerne til Paris! 
Men så kunne moderen pludselig ikke mere, og Mo
gens blev kaldt hjem til Tisvilde og bedt om at overtage 
driften af Julsgaard. Pietetsfølelsen var i højsædet, 
og sammen med sin daværende kone, der var smørre
brødsjomfru, drev han stedet videre.

I 1950 krydsedes Mogens´ og Netes veje, og de blev 
senere gift. Sammen drev de J̀ulsgaard` med stor dyg
tighed og stærk vilje, samt rigtig mange arbejdstimer, 
og antallet af gæster voksede.

Det kunne godt være lidt af et puslespil at gøre alle 
tilfredse, da mange helst ville sidde ved samme bord 
som året før, og også helst have det samme værelse 
som tidligere, for så følte man sig rigtig hjemme! Men 
for det meste lykkedes det for Nete.

F.eks. kunne Henrik Sandberg ikke sidde sammen 
med andre og spise, for han syntes at de støjede for 
meget. Henrik Sandberg optog en film ved den store 
Pplads på Lejet og havde Dirch Passer med hjem til 
pensionatet, for at han kunne `lånè  toilettet – det så ud, 
som om han tog rummet på sig, den store mand. “Bare 
han kan komme fri af det igen”, tænkte Nete!

En anden gang kom Henrik Sandberg ikke hjem til 
spisetid, men langt senere. Så kravlede han ind ad vin
duet til køkkenet i kælderetagen – og begyndte at tage 

Mogens Jensen
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mad ud af køleskabet. Mogens kom og blev skruptos
set, men alt endte dog i idyl, og roen faldt på igen. 

Et ægtepar, Thorsens, havde kat med, der gik ud og 
ind ad vinduerne.

Nogen ville helst bo i annekset på Julsgårdsvej 10, 
for dèr var der mere frit. Og Nete kunne huske, at 
nogle børn smurte honning på rækværket rundt om 
terrassen, så de kunne sidde og studere hvepsene. Det 
måtte hun dog standse af hensyn til de andre gæster!

 Spisetiderne på Julsgaard var meget faste! Morgen
mad kl. 7.30 9.00, frokost kl. 12 og middag kl. 18! 
Kom man for sent, vankede der en `skyllè . Flere fik nu 
også madpakke med til stranden. Der blev serveret god 
og rigelig kost. I starten fik man somme tider 1/2 hum
mer til forret, men det måtte dog opgives, fordi det blev 
for dyrt. Og ellers købte man fisk af de lokale fiskere 
– tirsdag var det altid fiskedag, sædvanligvis kogt eller 
stegt rødspætte.

 Mogens havde temperament, og især når frokosten 
blev serveret, kunne det komme op til overfladen. En 
dag, da det hele var ved at løbe af stablen, og alle døre 
skulle holdes lukkede p.g.a. de varme retter, kom der 
en ung dame, som Mogens selv havde ansat, og åbnede 
døren til køkkenet. ”UD”, råbte Mogens, uden at se 
nærmere på den indtrædende, ”OG LUK DØREN, 
FOR HELVEDE!” 

Døren blev lukket! Men da Mogens lidt senere kom 
ned på jorden igen var `fuglen fløjet̀ . Den unge dame 
havde taget det første tog tilbage, hvor hun var kommet 
fra, og de så hende aldrig siden!

Når gæsterne havde spist, blev maden taget ned i 
køkkenet, og hele personalet, plus Nete og Mogens, 
hyggede sig sammen over resterne, mens gæsterne 
drak kaffe.

 
Nu får I ikke mere denne gang. Vi gemmer lidt af 
Netè s herlige historie om skønne Pension Julsgaard til 
næste nummer. Hav det godt så længe og pas godt på 
Jer selv.

 Mange ”varme” vinterhilsener
Anita Olsen

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

GL G R I B S K O V
L Å S E

t .  2 2  2 3  2 4  2 2
g r i b s k o v l a a s e . d k

-  d in  l oka l e  l å s e smed

Vidste du at vi er eksperter i 
elektronisk aflåsning...? 

Ring til os og få et uforpligtende tilbud.




