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Din lokale slagter, der værdsætter 
dyrevelfærd og kødkvalitet!

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

Alle pølsemagerivarerne er fremstillet 
med kærlig hånd i eget pølsemageri!

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

Julegaver til 250, 500 og 750 kr.

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

Farvergårdsvej 14
Ørby - 3210 Vejby

Butik  48 71 87 85
Mobil 27 14 54 80

www.koedsnedkeren.dk

NY KOK - OG NYT PÅ 
TAKE AWAY MENUEN

FREDAGSMENU
Hver fredag lækker 
Take Away menu 
til to personer.

Ring på 48 71 87 85
og bestil inden 

torsdag kl. 10.00

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

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

håndværket. 

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

giver os nye muligheder for 
catering og Take Away!

TAPAS 
TIL 2 PERSONER

Lækker tapas produceret 
på lokale råvarer

349,-

Farvergårdsvej 14 • 3210 Vejby
www.koedsnedkeren.dk

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

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

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

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje

Bruger du dit 
fritidshus nok?

O.J.VVS ApS

Oliefyrsservice

v/Ove Jørgensen
Østergade 83 - 3200 Helsinge

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

www.ojvvs.dk

l Alt i VVS-installationer

l Pille- og brændefyrsanlæg

l Solvarme og varmepumper

l Gas og fjernvarme-installationer

Aut. VVS-installatør

Stråtag med

Medlem af 
Dansk Tækkemandslaug

Claus Alstrup 
TisvildeTæk.dk • Tlf. 21703396
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Forår, forår kom nu snart...

Den forhåbentlig sidste vintermåned går på hæld. 
Januar var lang, træls, mørk og regnfuld, men vi kom 
igennem den. Februar har indtil nu været et mere 
behageligt bekendtskab med dage, der af og til varslede 
forår, solskin og lys – så kærkomment!

Noget at se frem til: At kunne tilbringe mere tid ude 
og komme i gang i haven – ikke at vi her kan prale af 
at have den helt store prydhave... vi har ellers gennem 
årene forsøgt med forskellige modeller:

Urtehave, stauder i højbede, vilde bi-blomster i 
højbede og så videre. Men det lader til, at det ikke 
rigtig fungerer for os, måske fordi havearbejde kræver 
rigtig mange arbejdstimer. Og at vi egentlig definerer 
udelivet på en anden måde, som hovedsageligt er hygge 
i drivhuset – som vi i øvrigt ikke dyrker grønsager i, 
men egentlig mest bruger til grillaftener, kortspil og 
andet hygge…

Så sådan bruger vi vores udenomsområder så forskel-
ligt og med hver vores fornøjelser – og heldigvis for det.

Og sådan er det generelt for Tisvilde: Nogle ser frem 
til og glæder sig til, at byen kommer til live. Andre 
er lidt mere skeptiske og synes måske, at det hele er 
blevet lidt for meget.

Lad os se, hvad fremtiden bringer – forhåbentlig 
noget godt til glæde for alle.

Lige nu sidder vi og venter på Otto, den varslede 
storm, der skal ramme Tisvilde i aften. Man kan høre 
den komme snigende med tiltagende vindstød og ka-

ster bekymrede blikke ud på naboer og genboers træer. 
Er det i nat de vælter... og måske ned i bilen…?

Min kære mand beser rundt i haven for at sikre, at 
havemøbler, krukker, borde og alt andet løsøre ikke 
skal flyve rundt og forvolde skade hverken på vores 
grund eller andres.

Hos os har vi allerede mistet stort set alle træer i 
de storme, der har været i de seneste år, så vi er ikke 
bekymrede på den front.

Nu kan vi bare glæde os til sommertid og lyset, der 
vender tilbage. Det giver så meget energi at få lidt lys i 
øjnene og høre solsorten fløjte på en forårsaften. Vinte-
ren går på hæld, og det bliver så skønt – noget de fleste 
af os ser frem til

Som I kan læse i bladet, er der mange nye og gode 
tiltag i Tisvilde; Fællesspisning, Karen Blixen klubben 
og alt muligt andet – håber at mange vil bakke op og 
gøre brug af det.

Der er så mange ting at tage sig til i byen – nogle 
gange glemmer vi bare at bruge af de tilbud, der er 
for os lokale. Vi har også et ansvar for, at vores by 
forbliver en helårsby for os og vores børn og børne-
børn. Husk at handle lokalt, køb en øl til sommer, det 
behøver ikke kun være turister der sidder på restau-
ranterne og nyd så, at vi bor et af de skønneste steder i 
Danmark – ifølge alle dem, der vælger at besøge os.

Hav et herligt forår alle sammen. Her venter jeg sta-
dig på Otto... han larmer lidt meget nu.

Vh Karina
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I TisvildeNyts januar-nummer havde bladets 
fotograf ladet sig lokke indenfor hos bageren på 
Hovedgaden af duften fra forretningens skønne 
frembringelser. Mens hendes mand handlede, 
tog fotografen et billede gennem bagerforret-
ningens ældgamle symbol ud mod Hovedga-
den. For at det ikke skulle være helt nemt, blev 
fotoet klippet til, så det var knap så indlysende. 
Adskillige havde dog kigget sig frem til det rig-
tige svar og havde følt sig fristet til at deltage i 
konkurrencen, og op af bunken med rigtige svar 
fremdrog lykkens gudinde vinderen:

Til dette nummer har TisvildeNyts fotograf la-
vet et nyt udsnit fra et relativt bekendt og meget 
centralt sted i 3220. Vi kan hjælpe med at sige, 
at bygningen også denne gang rummer en funk-
tion, vi nødig vil undvære i byen! Billedet har 
motiv fra én af stedets mange hjælpemidler, - ét, 
man selv kan betjene, og som ligesom stedets 
andre funktioner hjælper Tisvilderen med at 
forflytte sig hurtigere, end det lader sig gøre på 
gå-ben! Her stopper vi, så ikke løsningen bliver 
skåret helt ud i pap!! Hvor er vi denne gang?

Når man har regnet løsningen ud, så kan man 
sende den til TisvildeNyt på mail-adressen 
best@os.dk, dersom man har lyst at deltage 
i konkurrencen. Løsningen skal være Tisvil-
deNyt i hænde senest den 5. april kl. 24, og 
husk at tilføje jeres navn og adresse. Blandt de 
indsendte rigtige svar vil vi, som sædvanligt, 
trække lod om en ”flaske god rødvin fra vores 

Gæt, hvor vi er, og vind en flaske rødvin

Michael Rasmussen fra Arildsvej! 
som dermed blev dette blads heldige 
”vinder af en god flaske vin fra vores højt 
værdsatte, lokale købmand”.
Tillykke!!

TisvildeNyts lokalgeografiske gætteleg

lokale købmand”. Vinderen vil modtage besked og får flasken 
leveret. Navnet vil blive bragt i TisvildeNyts maj-nummer. 
God fornøjelse!

Fotos: Susanne Borup

Eva Müller 
Ved Kirken 4 
3220 Tisvildeleje

TIBIRKE
KUNST

Åben efter aftale  
Tlf: 4870 9121 
Mail: eva@tibirkekunst.dk

UDSTILLING & SALG
KER

AM
IK

Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, Tisvildeleje 
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.finnkeramik.dk
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Vil du med i banken?
Heldigvis er mange i vores lokalsamfund parat til at 
yde en frivillig indsats: Når der er indsamling til Kræf-
tens Bekæmpelse, når Idrættens Venner i Tisvilde har 
loppemarked, når fodbolden sælger juletræer, når der 
er affaldsindsamling.

Men det sker også, at foreninger står og mangler 
hjælpere og har svært ved at finde dem i egne rækker. 
Idéen har været fremme før, men på et udviklingsmøde 
i Vejby-Tisvilde Fodbold i starten af januar tog vi det 
op igen:

Kunne vi etablere en ”frivillig-bank” i Vejby-Tis-
vilde-området? En gruppe for folk som gerne vil yde 
en indsats for fællesskabet og sætte et par timer af til 
et konkret formål. Måske også selv om man ikke har 
direkte tilknytning til den forening eller det arrange-
ment, der har brug for ekstra hænder, men gerne vil 
hjælpe til og samtidig være del af et godt fællesskab. 

Det kan organiseres som en hjemmeside eller en 
Facebook-gruppe. Her kan en forening lægge et opslag 
ind: Vi søger hjælpere til XXX i XX timer den XX/
XX. Så kan man melde sig på siden eller tage direkte 
kontakt til arrangøren for at aftale nærmere. 

Mange børneforældre har rigtig meget at se til, og 
det bliver næppe mindre i 2023 med presset økonomi 
for mange. Derfor kan vi i fodboldklubben godt forstå, 
at det kniber for nogle med at afsætte tid. Det kan nok 
bedre lade sig gøre for bedsteforældre eller andre. Os, 
der er i VTFs ledelse og engageret andre steder også, 
har rigeligt at se til.

Derfor vil vi gerne med dette opslag i første omgang 
efterlyse nogle, der har tid og lyst til at være med til 
at starte og udvikle en sådan Frivillig-bank. Det kan 
være, du har rigtig god erfaring med at oprette sider af 
den art. Eller har gode idéer til, hvordan det ellers kan 
gøres. Så må du gerne kontakte Allan Thoft Jensen 
på nallasport66@gmail.com eller undertegnede på 
njl1958@gmail.com. Så vil vi evt. indkalde til et møde 
for at komme videre med idéen. 

Niels Jørgen Larsen

Vejby-Tisvilde Fodbold

Et godt tilbud
Birte Forsell døde her i efteråret 2022. Hun nå-
ede at få sorteret og samlet sine mange ting og 
sager, inden hun forlod sit elskede Tisvilde.

Noget af det var en stor stabel af vores lokale 
blad TisvildeNyt. Faktisk er det samtlige Tisvil-
deNyt fra start til i dag... undtagen to stks.

Hvis en af TisvildeNyts læsere er interesseret 
i at eje denne samling, så kan den erhverves, 
hvis vedkommende ringer på min dør på Sankt 
Helenevej 7, 3220 Tisvildeleje.

NB. Det er ikke nok med en mail, sms eller 
telefonopringning. Personligt fremmøde, tak.  

V / Chr. Friis
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Det var en stor udfordring, da købmand 
Thomas sidst i januar skulle have erstattet den 
gamle køledisk med en ny. For at få den nye 
disk ind i butikken, måtte hele dørpartiet tages 
ud, så åbningen blev stor nok. 

Desværre viste det sig, at kasseapparat og 
hylder forhindrede, at disken kunne drejes ind 
den vej. Derfor blev det store vindue taget ud, 
og så gik det – ikke let måske, men det lyk-
kedes for de stærke flyttefolk med bæreseler 
og cola i lommen at få den store, uhåndterlige 
genstand bugseret gennem butikken og ind på 
plads.

Så nu står den fine nye køledisk på sin plads i 
butikken til glæde for købmand, ekspedienter – 
og ikke mindst for de mange kunder!

Pia Larsen har dokumenteret begivenheden 
med billederne her på siden.

RP

Købmandens køledisk
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Formandens beretning 2022
Så er der igen gået et år, og vi skal gøre status over, 
hvordan det gik i 2022. Et mere normalt år end de to 
foregående år. Endelig kunne vi få alle vores arrange-
menter sat i gang hen over året. 

Vi startede året med 4 nye rådsmedlemmer og 3 sup-
pleanter, hvoraf 2 havde været med i lokalrådet før. Det 
var rart med fornyelse. Meget tid gik i begyndelsen med 
at få overdraget opgaver til de nye medlemmer, og det 
krævede en ekstra indsats fra alle, men det lykkes rig-
tigt godt. Vi er kommet over i den teknologiske verden, 
da Marianne indførte Dropbox, opsatte en god mappe-
struktur, som alle har lært at bruge og sætte pris på.

Vi begyndte for nogle år siden med at have arbejds-
grupper. Jeg kan nævne: stier, trafik, skoven, loppe-
marked og lokalplaner.

Det er grupper, hvor det ikke kun er folk fra lokalrå-
det. Her kan alle være med, hvis man har lyst til at give 
en ekstra hånd for præcis det område, man brænder for.

Arbejdsgruppen ”Lokalplaner” er et samarbejde mel-
lem lokalrådet, Grundejerforeningen og Vejby-Tibirke 
Selskabet. Her har vi bl.a. set på bevaringsværdige 
huse eller områder, vi har fremlagt et forslag til kom-
munen om en lokalplan vedr. hegn, og vi har støttet 
op om at ændre lokalplanen for den gamle bydel for at 
bevare det originale udtryk, som er et af Tisvildelejes 
kendetegn. Specielt byggesagen ”ved stranden 7”.

Vi har arbejdet i ”Alliancen”, som består af de store 
foreninger i byen: Grundejerforeningen, Tisvildelejefor-
eningen, Erhvervsforeningen og MiL, som satte sig for 
at finde de områder, hvor vi har fældes fodslag omkring 
afviklingen af sommeren i Tisvilde. For på den måde 
at stå stærkere i forhandlingen over for kommunen. Vi 
fik sammen trykt en folder, ”Godt liv i lejet”, med et 
budskab om godt naboskab i sommerlandet. Den blev 
omdelt i hele Tisvilde og omegn. Plakaterne, som MiL 
altid sætter op med budskabet om, at vi skal passe på 
hinanden, havde i år en samlet alliance som afsender.

Ved afholdelsen af ”Tisvildeleje går i fisk” i 2022 
fik vi udnævnt årets Tisvilder, de gæve unge fra ”Av 

min Guldtand”, som fik udnævnelsen for en anderledes 
festival for de unge. Deres festival er gennem årene 
blevet større, de har fået bedre udstyr, og nu har de 
lovet at få bedre styr på lyden i år. 

Tilbagekomsten af et helt normalt loppemarked blev 
en fantastisk succes, stadepladserne blev solgt på re-
kordtid, og folk strømmede til hver lørdag.

Sankt Hans blev i år en succes. Vejret var fantastisk 
og stemningen god. Tak til medarrangørerne Grund-
ejerforeningen, Erhvervsforeningen og MiL.

Igen i år blev der sat lys op i byen i november, og vi 
fik tændt juletræet på Birkepladsen. Det er dejligt i en 
mørk tid, at vi kan gøre vores by lidt hyggeligere. Tak 
til Erhvervsforeningen for samarbejdet.

Til glæde for mange børnefamilier har Steen Johan-
sen startet en indsamling til renovering af naturlege-
pladsen ved Sankt Helene centret. Der er begyndt at 
komme penge ind, men der er stadig et stykke vej.

Statuen Bridgestien, med de to Nobelprismodtagere 
Johannes V. Jensen og Niels Bohr, er blevet godkendt af 
kommunen. Den skal stå på Birkepladsen, og den første 
fond har givet tilsagn om 500.000 kr. til skulpturen.

2022 blev også året, hvor Tisvilde mistede to ildsjæle. 
Først gik Lars Erik Sebbelov bort. Han var en sam-
fundsrevser. Han havde en mening om alt i Tisvilde. 
Han kunne holde Lokalrådet og politikerne på tæerne 
med hans mange spørgsmål.

I efteråret mistede vi Birte Forsell. Uden hende 
havde Tisvilde ikke været, hvad det er i dag. Nogle af 
Birtes projekter var Kildemarked, biografen og bridge-
klubben for bare at nævne nogle af hendes bedrifter. 
De vil begge blive savnet i byen.

Jeg vil gerne takke hele det siddende Lokalrådet 
for deres store indsats i 2022. Vi har haft mange gode 
diskussioner gennem året.

Der skal også være en tak til Cira Åmund og Søren 
Grene for deres indsats i Lokalrådet.

Formand Claus Sabroe

Tisvilde Lokalråd

Sankt Hans 2022 – RP
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Referat for Tisvilde Lokalråds Borgermøde og 
Generalforsamling i Idrætshuset 29. jan kl. 10
Ordstyrer: Carl-Jørgen Bindslev
Lovligt indkaldt generalforsamling.
Referent: Frederik Buchvald
Formandens beretning: 
Godkendt. Ingen spørgsmål eller kommentarer.
Fremlæggelse af regnskab:
Kasserer Stig Sølvbjerg Hansen præsenterede det 
revisor-godkendte regnskab for 2022. Regnskabet blev 
godkendt uden kommentarer og kan ses i detaljer på 
Lokalrådets hjemmeside.
Valg af nye medlemmer: 
Frederik Buchvald; Claus Sabroe; Cajus Møller; 
Charlotte Onø og Stig Sølvbjerg Hansen på valg. Alle 
genvalgt.
Valg af suppleanter:
Rikke Njust og Thomas Egholm blev valgt som nye 
suppleanter. En varm velkomst til begge.
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Sten Garde og Erik Skov Hansen blev begge genvalgt. 
Ingen indkomne forslag.
Eventuelt:
Kort præsentationsrunde af eksisterende lokalråd.

I forlængelse af mindeordet omkring Birthe Forsell, 
fortalte Christian Friis fra Vejby-Tibirke Selskabet, at 
de er langt fremme med planer om udgivelse af hendes 
folder om Tisvildes mange stier og deres historie. Der 
mangler at få økonomien helt på plads, men det forven-
tes indenfor kort tid, og vi ser frem til resultatet.

Der var forespørgsel fra salen om, at Lokalrådet 
fortsat arbejder på, at trafikken dæmpes i byen, herun-
der bedre kontrol omkring parkering i sommermåne-
derne. I Lokalrådet findes ”trafikgruppe”, som allerede 
løbende arbejder for dette. Der er brug for alle kræfter 
indenfor dette område, så alle, der har interesse og lyst 
til at give input og ideer, er velkomne til at kontakte 
Lokalrådet.

Lars Knudsen fra Grundejerforeningen gjorde op-
mærksom på, at der fortsat afventes tilbagemelding på 
det udkast til ”Hegns-reglement”, som de i samarbejde 
med Vejby-Tibirke Selskabet og Lokalrådet har sendt 
til kommunen.

Rikke Njust informerede om tilstedeværelsen af 
LAG midler, som er en mulighed for at søge økono-
misk støtte til forskellige projekter i landdistrikter, 
samt ønskede at være tovholder mellem det kommende 
Tisvildehus og Lokalrådet.

Anders Gerner, Astrid Recinella (NytGribskov) og 
Daniel Frigast (De konservative) var som borgere i 
byen til stede, men informerede på byrådets vegne, at 
alle input fra Lokalråd rundt i kommunen altid bliver 
taget alvorligt og er den måde, de ofte informeres om 
problematikker rundt om i de små lokalsamfund. Lo-
kalrådet udtrykte glæde ved fortsat at have tæt samar-
bejde med kommunen og at blive involveret i relevante 
lokale problematikker. 

Tisvilde Grønne Nabofælleskaber
Introduktion ved Anna Falkenstjerne Beck, som 
fortalte om historien bag, og hvordan ”Grønne Na-
bofællesskaber” har udviklet sig til fællesskaber over 
hele Danmark. Der findes Facebooksider på både det 
nationale plan, hvor man bl.a. kan søge om deltagelse 
i Den Grønne Højskole og få overordnet information, 
og nyligt er der også oprettet en lokal Facebookside 
for Tisvilde. Siden administreres af Steen Johansen og 
Merete Pryds Helle fra Lokalrådet, og alle vil kunne 
følge den. Her vil aktiviteter løbende blive lagt op.

Tisvilde er på mange områder allerede på forkant 
med eksempelvis TiFø’s frugt- og grønsagsordning, 
men udbredelsen kan formentlig blive endnu større ved 
at være en del af de Grønne Nabofællesskaber.

Efter præsentationen havde Lokalrådet planlagt 
nogle emner, som kunne være en mulighed for inte-
resserede at gå ind i, men var åben for andre ideer. 
Lokalrådets forslag var:

1. Repair Cafe (findes f.eks. i Helsinge)
2. Byttecentral
3. Tisvilde Spiser Sammen
4. Vilde haver og grønne korridorer
5. Grej-/materiel-bank
6. Affaldssortering i Tisvilde i fremtiden

Folk havde mulighed for at gå ud i grupperne, og 
umiddelbart var der i første omgang mest interesse for: 
vilde haver, affaldssortering, grej-/værktøj-/materiel-
bank og fællesspisning. 

Der blev udpeget tovholder og lavet kontaktliste med 
navne, mailliste og mobilnumre. Man kan med sik-
kerhed fortsat indgå i disse grupper ved at kontakte 
tovholder. Der kommer flere oplysninger i Facebook-
gruppen Tisvilde Grønne Nabofællesskaber. 

Efter nogle hyggelige timer med god snak og diskus-
sion kunne Borgermødet slutte, og vi gik alle mere 
berigede hjem, end da vi kom. Underskrevet referat vil 
være at finde på: www.tisvilde.dk

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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Tisvilde spiser sammen
Midt i den kolde januar måned inviterede lokalrådet til 
den første fællesspisning, ”Tisvilde spiser sammen”, 
som en del af de nye grønne nabofællesskaber.

Vi havde forventet omkring 20-30 deltagere og blev 
glædeligt overrasket, da der pludselig var tilmeldt 85 
personer. Vi fik travlt i køkkenet!

Vores ide er, at middagen er et uforpligtende fælles-
skab, der også tilgodeser børnefamilier. Nogle vi gerne 
hjem og putte, så snart de har spist. Andre vil gerne 
sidde og snakke med både dem, man kender og dem, 
man ikke kender.

Aftenen blev en stor succes, det var dejligt at høre 
snakken gå, og der var en virkelig god stemning. Lokal-
rådet har derfor besluttet at fortsætte disse middage. Det 
har været muligt for os at booke Idrætshuset, dog kun på 
onsdage. Alle fastboende i Tisvilde er velkomne.

Datoerne i foråret vil være 22.2, 15.3 og 26.4. Vi 
satser også på en Sankt Hans middag i samarbejde med 
nogle af de andre foreninger i Tisvilde.

Middagen starter kl. 18 og vi begynder at rydde af 
ved 20-tiden. Men som sagt kan man sagtens gå tidli-
gere, hvis man har små børn.

Vi har justeret lidt på prisen i forhold til første mid-
dag, så det koster 40 kr. per voksen og 20 kr. for børn. 
Og så skal man selv medbringe service (tallerkener, 
glas, bestik), så sørger vi for resten.

Man vil kunne tilmelde sig fra den 1. i måneden før 
middagen og frem til lørdagen før, på dette link:
tisvildeleje.nemtilmeld.dk

Der kommer information om de enkelte middage 
på de forskellige facebooksider for Tisvilde; også på 
Tisvilde Grønne nabofællesskaber, en side på facebook 
som vi opfordrer jer til at blive en del af.

Hvis du vil være med til at hjælpe med middagen, kan 
du skrive til Merete på: mereteprydshelle2@gmail.com

Hvilken side er du til?
Tisvilde Lokalråd; Vejby-Tibirke Selskabet og Grund-
ejerforeningen er gået sammen om et nyt tiltag, som 
skal bremse den stigende tendens til opførelsen af mere 
end mandshøje, faste hegn i vores område. I årtier har 
vores små hyggelige veje og stier været karakteriseret 
ved de levende grønne hegn, men livløse korridorer af 
høje kedelige hegn er mange steder ved at overtage bil-
ledet. Dette sker til trods for eventuelle lokale bestem-
melser og mod, hvad der har været sjælen i Tisvilde 
gennem generationer.

I det fremsendte forslag, som er inspireret af den så-
kaldte ”Gentofte-model”, ønskes bl.a., at høje faste hegn, 
hvis det overhovedet er lovligt at opsætte, skal trækkes 
tilbage på matriklen og med samtidig krav om grøn be-
plantning foran mod stier og veje. I henhold til Gribskov 
Kommunes overordnede aktuelle strategiplan skal hegn 
mod offentlige veje og stier nemlig som hovedregel bestå 
af levende hegn. Forslaget er indsendt til kommunen, og 
vi håber på positiv tilbagemelding, da det ligger i tråd 
med tidligere udmeldinger fra kommunen.

Foto: Susanne Borup

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

massage for 
krop og sjæl
i Tisvilde
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Loppemarkeder 2023
Sommerens loppemarkeder på Birkepladsen begynder 
så småt at nærme sig, og i år vil der være 12 loppemar-
keder i perioden lørdag d. 3. juni-lørdag d. 19. august.

Salg af stadepladser starter søndag d. 30. april kl. 
9.00-12.00 på Skt. Helene Skole, Tisvilde Bygade 37, 
og der vil være indgang via skolegården.

Prisen for en stadeplads bliver igen i år 250,- kr. for 
en lørdag, og der betales med Mobile Pay eller kontant. 
I skolesommerferien (uge 25-31) kan man kun købe op 
til 4 stadepladser.

Har man ikke mulighed for at møde op og købe en 
plads d. 30. april, kan man i perioden 1.-31. maj sende 
en mail til loppemarkeder@tisvildelokalraad.dk med 
ønsker til datoer og evt. pladsnummer, så vil Lokalrå-
det svare hurtigst muligt.

Du kan læse mere om årets loppemarkeder på Tis-
vilde Lokalråds hjemmeside: www.tisvildeleje.dk

Med venlig hilsen Tisvilde Lokalråd

RP

VIL DU VIDE MERE?
Brænder du inde med en hel masse spørgsmål, 
eller har du behov for at få opklaret nogle ting, 

inden du melder dig til dette års kulturnat, 
SÅ KIG FORBI KILDEGÅRDEN 

DEN 28. MARTS KL. 17:00
Der holder vi nemlig et lille informationsmøde.

Vi vil også gerne høre fra dig, 
hvis du har nogle erfaringer fra sidste år, 

som du synes vi skal kende til 
og vil dele med os.

VI SÆTTER KAFFEN OVER, 
SÅ KIG FORBI!
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
Evalueringen blev positivt modtaget, og fra politisk 
side blev der givet tilsagn om at tage vore opfordringer 
med i den kommende planlægning og arbejdet med 
tilladelser til afholdelsen af festivalen. Vi agter fra 
Alliancens side at ’holde godt fast i snoren’ og løbende 
gøre opmærksom på vore ønsker og holde øje med, i 
hvilket omfang de indgår i kommunens planlægning

Ud over arbejdet med at gøre også kommende MiL-
festival til en god oplevelse for såvel deltagere som be-
boere, arbejder Alliancen også fælles om et forsøg på 
at skabe en Vision for Tisvilde. Vi har fokus på måden, 
vi fremadrettet bor på, bevæger os på, og ikke mindst 
måden vi bruger skoven og naturen på. Rammen vil 
være ’Tisvilde hele året’.

Hvis det kan lykkes at udfærdige en sådan vision i 
fællesskab, vil vi, også på dette felt, stå stærkere over 
for politikere og forvaltning. Det er godt, hvis der ikke 
er en undskyldning om, at de forskellige foreninger og 
bevægelser i Tisvilde aldrig kan blive enige. Det vil vi 
gerne modbevise.

 
Grundejerforeningen tilfører diskussionen om 
events i Tisvilde flere detaljer
Fra Grundejerforeningens side gjorde vi i dialogen 
med Gribskov kommune ligeledes opmærksom på 
problemerne med privat og kommerciel kørsel i skoven 
omkring festivalen og på den høje risiko for skovbrand, 
som er en reel bekymring.

Vi fik også mulighed for, at fortælle, at vi stadig 
grundlæggende mener, MiL er blevet for stor, at den 
ligger på et forkert tidspunkt, og at den burde afholdes 
et andet sted end på parkeringspladsen.

Hvad angår de øvrige arrangementer og events gjor-
de vi opmærksom på Grundejerforeningens tidligere 
fremsatte ønsker om, at størrelsen af disse skal være 
færre og markant mindre i omfang og tid. 

Der er heldigvis mange aktiviteter i Grundejerforenin-
gen og hermed lidt orientering om, hvor vi er involve-
ret i gode partnerskaber, og hvad vi arbejder for. Vi er 
rigtig glade for det gode samarbejde i lokalområdet og 
den mulighed, det giver, for at udvikle vores dejlige 
område med respekt for Tisvildes egenart.

 
Godt nyt for Helenekilde Projektet
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø besluttede på mø-
det d. 7. februar, at der skal laves ny kystbeskyttelse på 
kommunens grund nedenfor Helene Kilde. Beslutnin-
gen vil kunne påklages indenfor 4 uger. Hvis projektet 
ikke påklages, kan arbejdet i princippet påbegyndes 
herefter. Arbejdet har endnu ikke været i udbud, derfor 
sker der realistisk set ikke noget førend til efteråret

Projektet består i udskiftning af den eksisterende be-
tonmur med en lidt fremskudt skræntfodssikring (store 
sten), således at der også i fremtiden vil være et mindre 
plateau til almenhedens brug. Der vil fortsat være både 
en rampe og en trappe til stranden – dog i fornyet og 
forstærket udgave. Indenfor et år vil der blive tilført 
sand til stranden.

Når kystsikringsprojektet er færdigt, vil der blive 
set på, om/hvordan hele området omkring slugten kan 
forskønnes.

 
’Alliancen’ til møde med Gribskov Kommune
’Alliancen’ mellem Tisvilde Lokalråd, Tisvilde & 
Omegns Erhvervsforening, Grundejerforeningen for 
Tisvilde og Omegn, Tisvildelejeforeningen og MiL 
fortsætter samarbejdet, og vi var sammen inviteret til 
evaluering af sommerens arrangementer i Tisvilde med 
særligt fokus på Musik i Lejet.

Alliancen havde til lejligheden lavet et fælles oplæg i 
form af en evaluering af denne sommers musikfestival, 
som blev fremlagt for politikere og administration. 

RP
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Det er også vigtigt, at disse events ikke må hindre den 
offentlige adgang til parkeringspladsen, strandprome-
naden, handicaprampen og stranden ud for P-pladsen. 
Vi tillægger det også værdi, at der kan afholdes mindre 
arrangementer med vekslende alder blandt publikum. 

I det hele taget efterlyser vi en ’årsplan’ for alle disse 
arrangementer og events, så alle bedre kan få et over-
blik over, hvad der sker, hvor og hvornår. Problemet 
er at også politikerne bør have et bedre overblik over, 
hvad de giver tilladelse til, så ikke for meget falder på 
samme tid og sted.

Det sidste emne handler om ’lydpolitik’, i lighed 
med den, der længe har været gældende i eksempelvis 
København og Århus kommuner. Vi ønsker os, at der 
vedtages en ’lydpolitik’ med især et loft over lydni-
veauet ved forskellige arrangementer.

 
Lokalplaner/bevaringsværdige huse
Vort samarbejde omkring udfærdigelsen af lokalplaner 
for Tisvilde og vort fokus på ’bevaringsværdige huse’ 
fortsætter med Tisvilde Lokalråd og Vejby-Tibirke 
Selskabet.

Konkret har vi arbejdet med Gribskov Kommunes 
oplæg til en lokalplan for Lejet i Tisvilde på baggrund 
af et forbud om et byggeri Ved Stranden 7.

Grundlæggende er alle tre foreninger varme tilhæn-
gere af lokalplaner for hele vort område, da vi ser det 
som den eneste mulighed for politisk at kunne styre 
udviklingen, så vi får bevaret Tisvildes specielle egen-
art, og sikret en balanceret udvikling.

Beklageligvis var kommunens administration ikke 
opmærksom på den konkrete sags gældende tidsfrister, 
hvorfor et §14-forbud mod det omtalte byggeri ikke 
kunne fastholdes! Men det gør det jo blot endnu vig-
tige, at de nævnte lokalplaner kommer hurtigst muligt

Vi glæder os nu til foråret og den mulighed for sam-
vær, det skaber i vores dejlige område og natur.

 
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn

RP
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HEGNETS VENNER
Medvind for BioCenter Nyhus
Hegnets Venners forslag om, i samarbejde med Køben-
havns Universitet, at etablere et visionært, tværfagligt 
kraftcenter, et BioCenter, for forskning og information 
på ejendommen Nyhus i Hegnet møder stor opbakning.

Forhandlinger med Naturstyrelsen om projektet 
er inde i en konstruktiv fase. Senest har Grønt Råd 
i Halsnæs Kommune bakket op om projektet. Det er 
resultatet af et møde mellem Rådets 21 medlemmer og 
repræsentanter for projektet (professor Inger Kappel 
Schmidt, Københavns Universitet, og Stig Hoffmeyer, 
Hegnets Venner), der præsenterede projektet for Rådet. 
Grønt Råd konkluderede: 

”Grønt Råd takkede for oplæg og tilkendegav, 
at det lød meget interessant. Takkede endvi-
dere for, at initiativgruppen tænkte både de 
lokale skoler, institutioner og foreninger ind i 
projektet. Grønt Råd håber, at projektet bliver 
realiseret og gav sin varmeste anbefaling.”
Dette er endnu et skridt på vej mod realiseringen 
af BioCenter Nyhus, som jo ligger helt på linje med 
SVMs regeringsoplæg og arbejdet i COP 15 i FN.

COP 15 peger på biodiversitet som fundamental 
for både menneskets og planetens overlevelse. Der er 
behov for bredspektret handling, herunder inddragelse 
af forskning, monitering mv., for at ændre samfundets 
samspil med biodiversiteten og for at sikre opfyldelsen 
af det fastlagte mål.

Regeringsgrundlaget forpligter regeringen til at ind-
føre en samlet lov om natur og biodiversitet med mål 
og virkemidler for et grønnere Danmark. Regeringen 
vil også fremlægge en plan for, hvordan Danmark kan 
leve op til de samlede forpligtelser i globale klimafta-
ler, herunder COP 15. 

Det understreges, at de politiske indsatser skal hvile 
på et fagligt grundlag. Det ligger godt i tråd med Na-
turstyrelsens nye vision fra januar 2022, hvor der peges 
på oprustning af styrelsens kompetencer bl.a. inden for 
biologi, dyrevelfærd og evidens-baseret overvågning af 
udviklingen. 

Som vi skrev i TisvildeNyt for et år siden, viser 
visionen gode takter men savner dog fokus på samar-
bejde med forskerne om grundlaget for konkrete tiltag 
for at beskytte og fremme biodiversiteten.

Og det er lige her, BioCenter Nyhus kan byde ind 
med en nødvendig tværfaglig tilgang. Centret skal 
netop have fokus på bioscore, biodiversitet og retab-
lering af truede arter med et vågent øje for samspillet 
mellem natur, forvaltning og friluftsliv. Centret kan 
herved bl.a. bidrage til det faglige grundlag for fremti-
dens skovforvaltning.

Hegnets Venner v/ Stig Hoffmeyer 
og Peter Baumann

Hegnets Venner (HV) er en bredt funderet og sær-
deles aktiv lokal arbejdsgruppe nedsat af Grundejer-
foreningen for Tisvilde og Omegn (360 medlemmer) 
og Tisvildelejeforeningen (300 medlemmer) med 
støtteerklæringer fra bl.a. Vejby-Tibirke Selskabet 
(900 medlemmer), Tisvilde Hegn ridesporlaug, 
Dansk Islandsheste forening m.fl.

RP
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RAMLØSE SPEJDER
Der findes ikke dårligt vejr
…Kun forkert påklædning. Sådan siger det gamle ord-
sprog, og det gælder stadig, når spejderne mødes.

Året blev skudt i gang med den årlige gåtur, og 
selvom der kom regn i januar, blev turen gennemført. 
Velfortjent modtog spejderne deres mærker. Og der var 
sågar enkelte der gjorde sig fortjent til det omvendte 
kilometermærke, som man kun får, når man har gået 
turen baglæns

De mindste spejdere er fortsat i den hårde ånd, hvor 
de i mørket og kulden har gået efter kompas og stjerner 
og tegnet kort og stjernetegn. 

Minierne veksler mellem det kolde vejr og den lune 
hytte. For tiden er de i gang med “Film-mager”, hvor 
der tegnes og skrives drejebog, inden de er ude og 
filme i området. For at få mærket, skal spejderne for-
midle et budskab fra spejderloven som f.eks. at være en 
god kammerat, eller at vi passer på naturen. 

Som afslutning på forløbet inviteres forældrene til 
fremvisning og popcorn.

Juniorerne, der er 10-12 år, har det mere mageligt 
med et teaterforløb. Undervejs har de selv prøvet kræf-
ter med disciplinen, ligesom de også har været afsted 
og set, hvordan profferne gør det.

De ældste spejdere har udnyttet kulden til at genop-
friske deres sav-færdigheder. Som man kan fornemme 
på billederne, har der været tale om det udvidede sav-
bevis, forbeholdt de erfarne. 

Forår og sommer
I takt med, at der kommer flere og flere solskinsdage, 
ser vi frem mod forår og sommer. I planen er der en del 
kanosejlads og overnatninger udendørs i både telt og 
shelter. Den store finale er til sommer, hvor hele gruppen 
tager afsted på en uges sejlads i det sydfynske øhav. 

Skal du med?
Vi har plads til flere spejdere, og måske det er dig, vi 
mangler i flokken. Læs mere på ramløsespejder.dk el-
ler kontakt Rasmus på 20100419.
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Sankt Helene Skole
Vores oplevelse hos “NEXT ZONE”
5.A har i uge 4 været til en helt fantastisk dansework-
shop, hvor vi både har set nogle danse og danset selv. 
Stykket var inspireret af vikingerne i den nordiske 
mytologi.

Det startede med, at vi ankom til Stuebjerggård, 
satte vores tasker og satte os ned. Pludselig kom der en 
sød dame, som forklarede os stykkets handling, og så 
gik danserne i gang. Der var dansere fra alle mulige 
forskellige lande. Fx Frankrig og Belgien. Stykket var 
rigtig spændende og sjovt, med alle de forskellige figu-
rer og backflips de lavede.

Da stykket var færdigt begyndte workshoppen. Vi 
lærte at lave alle mulige sjove moves, og vi viste dan-
serne, hvad vi selv kunne af tricks.

Mange af danserne var også imponerede over, hvad 
vi kunne i forvejen. De fleste af danserne talte engelsk, 
så vi var nødt til at tale engelsk til dem.

Vi fik både lært noget nyt og øvet os i det, vi kunne i 
forvejen. Så efter vores mening var det en helt fanta-
stisk oplevelse.

Skrevet af Irma, Dante og Mila fra 5.A

Hus og himmel 5.A
I 5.A har vi arbejdet med et projekt, som hedder “Hus 
og himmel”, hvor vi bl.a. har snakket om, hvad et hjem 
er, og hvad der skal til for at føle sig hjemme.

Den første opgave gik på, at vi lavede collager, der 
skulle forestille vores hjem, hvor vi klippede ud og 
fandt farver, der mindede om os og vores familie.

Bagefter lavede vi plantegninger af vores hjem med 
farver, der viste, hvem der bestemte hvor. Vi skrev 
også regler op, der gjaldt i vores hjem, og tog fotos fra 
vores hjem.

Det næste, vi lavede, var, at vi skulle deles i grupper 
og lave huler med ting hjemmefra, men vi skulle også 
vælge hvad for nogle regler, der skulle være i vores 
hule, og hvilket slags hjem det skulle være, bl.a en 
husbåd, et træhus eller alt muligt andet.

Da vi var færdige med hulerne kom Mette Berndt-
sen, nemlig hende, der havde været med til at opfinde 
projektet. Hun ville meget gerne komme og se hulerne 
og høre om det, vi havde lavet, og tage nogle billeder.

Vi syntes, at det har været sjovt, der har været meget 
samarbejde og hygge, men det var også meget lærerigt.
Vi er endnu ikke færdige. Vi har stadig en tur i kirken, 
der venter, men indtil videre har det været sjovt.

Emma Mia og Lupa Luna fra 5.A
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Danmarks Indsamling
Blok I (0-4. klasse i Vejby) trodsede d. 31/1 det 
kedelige vejr for at komme på en fælles gåtur 
og støtte kampagnen: ’Børnenes Danmarks 
Indsamling – Vi går sammen’.

Det var elever fra 3-4.B, der havde taget ini-
tiativ til, at vi skulle støtte den gode sag, efter 
at de havde hørt om kampagnen i børnenyhe-
derne Ultra Nyt. 

Hver gang et barn har gået en kilometer, 
doneres 20 kr. til et Røde Kors projekt, der 
hjælper sårbare børn i Syrien. 

Vi gik en rute på 4 km ud af Ørbystien og 
retur. Der var målt op og markeret med kridt 
for hver 500 meter, så vi hele tiden kunne 
holde øje med, hvor langt vi gik. Nogle elever 
løb ekstra ture frem og tilbage for at nå flere 
kilometer og dermed samle flere penge ind.

Tilbage på skolen regnede vi ud, at vi tilsam-
men havde gået 178 km, hvilket vil sige, at vi 
har samlet 3.580 kr. ind til Danmarks Indsam-
lingen. Det er mega godt gået, synes vi selv. 

 
Trine, lærer i 3.B og 4.BØrbystien i fugtigt vejr

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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Tegning af Amina

Fasan på menuen

Fasan tirsdag den 10/1-23
Vi var ude ved Grejbanken og ”dræbe” fasaner – altså, 
de var allerede døde, men vi skar hovedet af dem, da 
de var døde. Vi lavede ”Kyllingenuggets” som nu hed-
der ”Fasan nuggets”, da vi nu brugte fasaner i stedet 
for kylling. Vi lavede også en gryderet ud af fasanlår, 
-hjerte og -lever. Naturvejlederen Thomas Lindum 
hjalp os med at skære en fasan rigtigt ud.

Cassandra, 6.B
Mad
Hvordan 6.B skar fasaner/hvordan skærer man fasaner?
Først lægger du fasanen på et skærebræt og skærer 
hovedet af. Derefter fødderne og vingerne. Så laver du 
en lille åbning ved brystet og så tager du ”frakken” af 
den. Det vil sige, at du tager dens pels og skin af. Nu er 
du kommet ind til kødet, vi brugte: Brystfilet og resten 
af benene. Benene brugte vi til gryderetten og brystfi-
leten brugte vi til Fasannuggetsne.

Cassandra, 6.B

Madkundskab i Høbjerghytten
6.B var på tur med madkundskab til Grejbanken i 
Høbjerghytten ved Helsinge.

Dagens undervisning fik sat sanserne i spil, og 
mange elever fik flyttet grænser i forhold til filetering, 
dissekering, samt ny viden om fasaners anatomi.
Eleverne lavede en simreret over bål med grøntsager 
og fasanlår kogt ind med urter, grøntsagsbouillon og 
fløde. Hertil samt fasan nuggets og Jasmin ris. 

Jesper, lærer
6.B på tur
En tirsdag i januar var 6.B på tur. Vi skulle lave mad 
af fasan. Vi var sammen med vores lærer Jesper Kondo 
og naturvejleder Thomas. Vi lavede fasanen på bål ude 
i skoven. Det var hyggeligt og noget, man kan gøre 
igen og mange syntes, det var hyggeligt!

Cornelia, 6.B
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Fredag den 10. februar holdt vi et brag af en fastelavns-
fest på Sankt Helene Skole. 

Vi startede dagen med en catwalk, hvor alle havde 
mulighed for at præsentere de mange fantasifulde, 
flotte og farlige kostumer. Jeg tror, at vi satte rekord i 
udklædte elever! Efter at alle klasser var klappet ned 
ad catwalken, var der fælles leg for hele banden, indtil 
der skulle holdes pause til en 10’er-haps.

Da maden var sunket og alle havde fået pusten igen, 
fortsatte vi med tøndeslagning og et par konkurrencer. 
”Hvem er hurtigst til at spise karamelsnørebånd uden 
hænder” og samarbejdsstafet mellem klasserne om at 
bringe tre bolde ”hjem” af fire elever, som kun måtte 
transportere dem mellem sig, igen uden hænder.

Godt møre gik alle til deres respektive klasser, hvor 
skolen trakterede med fastelavnsboller og kakaomælk 
efter indtagelse af frokostmadpakkerne. Det var en 
dejlig dag, som vi alle nød at deltage i!
 

Charlotte, lærer

Frække chicks og friske fyre fra udskolingen på vores 
Vejbyafdeling gav den gas med gejstlige elementer fra 
dyreverdenen og Limbo. 

De store elever havde en dejlig dag sammen med 
deres lærere. 

Mathilde og Charlotte, lærere

Fastelavnsfest
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I Christian IV’s fodspor
På en strålende januardag vandrede 5.B i Christian 
IV’s fodspor med klasselærerne Mikkel og Kenneth. 
Klassen har arbejdet med et forløb om den kendte 
konge i historiefaget.

Især Rosenborg Slot med kronjuveler og væbnede 
vagter var spændende ifølge eleverne. Mikkel har foto-
graferet i Nyboder og Rosenborg
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Vinterbadning i Tisvildeleje
Mandag den 16. januar var 7. og 8. klasses idrætsun-
dervisning anderledes end normalt – vi skulle nemlig 
vinterbade i Tisvildeleje sammen med Thomas Lindum 
fra Grejbanken.

8. klasse startede i det kolde vand. Efter et hurtigt 
dyp løb de kære unge mennesker op i den varme sauna 
på omkring 90 grader. De gejlede hinanden op og kom 
i vandet mange gange. Efter endt badning blev der 
lavet bål, så vi kunne varme pølser, brød og kakao. 
Imens var 7. klasserne i fuld gang med at spille Stra-
tego oppe i skoven.

Efter halvanden time var det 7. klassernes tur til at 
komme i vandet, få pølser, brød og kakao over bål, og 
8. klasse skulle op i skoven og spille Stratego.

Det var en super god oplevelse både for eleverne og 
de voksne.

Mathilde, lærer

Nye møbler
I januar fik vi nye møbler til fællesrummet i udskolings-
blokken og der gik ikke mange sekunder før møblerne 
blev taget i brug. Nu er der rige muligheder for grup-
pearbejde og læring, hvor man kan sidde ret uforstyr-
ret i en bås med bord eller ved et slangebord eller ved 
højborde mod væggen.

Rasmus, afdelingsleder på Vejbyafdelingen
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Alle børnene
Billedkunstlærer Mikkel Bjørn Hansen sammen med 
5.B arbejdet med at illustrere ”Alle Børnene”, som 
2xKaj lancerede i ’90erne. Det var ”Overkaj” (Michael 
Boesen) og ”Guitarkaj” (Bertel Abildgaard), som stod 
for løjerne dengang. Nogle af de lidt ældre læsere 
husker måske de to meget musikalske scenekunstnere, 
som jeg havde fornøjelsen af at arbejde sammen med, 
inden jeg blev lærer. 

Charlotte, lærer

Solvej 2  •  Tisvildeleje  •  Tlf. 48702141



Med den mærkelige overskrift ønsker Tisvilde Bio og 
Bluesmafia’en at signalere, at blues-koncerterne i biografen 
ikke bare vil smide gammel blues i ny tapning i hovedet på 
sine mange tilhørere men også vil vise, at bluesmusikken 
kan andet og mere end 12 standardiserede takter, to trut 
i en mundharmonika og et lille solostykke på en guitar, - 
ikke fordi det nødvendigvis er dårligt, men med al respekt 
for bluespolitiet, så er der altså også anden bluesmusik, 
der gynger og rykker. Og den lørdag 11. marts kan man 
blive udfordret i sin blues-opfattelse, hvis man er så heldig 
at have fået en billet til løjerne i biografen, for der bliver 
udsolgt hurtigere, end man skulle tro. De, der har billet, vil 
blive præsenteret for 4 rasende dygtige musikere, der kalder 
sig TogoRhino, og spørger man dem, hvad de spiller, så får 
man en række betegnelser, som nok kræver en forklaring. 
Eller kræver, at man kommer forbi biografen og lytter! For 
de kalder musikken for ”Trance-blues, Mississippi Hill 
Country, Vestafrikansk Ørkenblues, Psychedelic Slide”, og 
så er de fleste lige vidt. Men de, der har lagt vejen forbi en 
af bandets koncerter, vil nok holde med om, at deres musik 
tryllebinder og fængsler, og at den swinger som ind i h……!

Musikerne er Alain Apaloo, en fantastisk guitarist fra 
Togo i Vestafrika, som synger og spiller almindelig guitar 
og barytonguitar, som lægger et sprudlende og næsten hyp-
notiserende fundament under musikken. 

Blues er ikke altid bare blues…

Han deler vokalen med en gammel kending fra 
København, Peter Nande, som også spiller en for-
rygende mundharpe og trakterer en del håndhold-
te rytmeinstrumenter. Sal Dibba, som kommer 
fra Gambia, spiller på djembe og anden afrikansk 
percussion, og kvartetten rundes af med én af vort 
lands fineste guitarister, Olav Poulsen, som spiller 
let forstærket slide- og elguitar og fylder helheden 
op med raffinerede figurer. Tilsammen er de fire 
et legende eksperiment på den danske bluesscene, 
noget som man måske umiddelbart rynker for-
uroliget på næsen af inden, men når de fire åbner 
døren ind til deres form for blues, så vil man op-
leve musikken krybe ind under huden og derefter 
synke velbehageligt ned i tonerne, - og bagefter 
vil man formodentlig (og forhåbentlig!) være helt 
forgabt. TogoRhino skal høres. De bringer vild 
danselyst og meditativ ro, - en sjælden blanding.

Bluesmafiaen og koncerterne kan nås via mail 
på best@os.dk

EB
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Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge

årstidensblomster.dk

Murer�rmaet
Damgaard Aps

Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Henrik 2323 1318Tlf. Bo 4044 5610

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

Feriepartner.dk

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

47 74 63 34
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Musik i Lejet donerer 125.000 kroner til 
Sankt Helene Skole i Tisvilde
Hvert år uddeler Musik i Lejet penge til kulturelle 
initiativer overalt i Gribskov Kommune, og alene sidste 
år blev der af festival-overskuddet uddelt tæt ved en 
million kroner. I år er ingen undtagelse, og lige nu er 
smilene ekstra brede på Sankt Helene Skole, der får den 
største donation fra den lokale musikfestival til dato.

De gode penge skal gå til en større lærings- og kul-
turfestival på den lokale skole. Det fortæller skoleleder 
Lars Rasmussen.

”De donationer, vi har fået fra Musik i Lejet igennem 
årene, har gjort en kæmpe forskel for vores elever. Og 
med denne store donation, kan vi løfte vores læringsfe-
stival til nye højder”, siger skolelederen og fortsætter.

”Vores seneste læringsfestival havde fokus på ver-
densdele, og temaet for dette års festival bliver besluttet 
senere af elever og lærere. Men uanset tema kommer 
eleverne til at vise deres arbejde frem for familierne, 
skolens venner og lokale foreninger, så vi inddrager så 
mange som muligt. På den måde vil vi gerne inddrage 
verden omkring os. Og med donationen fra Musik i Le-
jet kan vi invitere teater, forfattere, musikere og andre 
kunstnere til skolen og dermed give eleverne en auten-
tisk oplevelse af kunst og kultur i forbindelse med deres 
skolegang. Det er helt fantastisk”, fortæller skoleleder 
Lars Rasmussen, der sidste år havde rapperen Per Vers 
på scenen ved årets læringsfestival.

Dybtfølt glæde hos Musik i Lejet
”Hver eneste uddeling af penge, stor eller lille, gør en 
forskel i vores kommune, og det er en kæmpe fornø-
jelse at være med til. Hver gang. Det varmer i hjertet”, 
siger festivalens programansvarlige Andreas Grauen-
gaard, der glæder sig til at se, hvad lærere og elever får 
ud af de mange gode penge, når læringsfestivalen slår 
dørene op til september. Endda på den skole hvor han 
selv voksede op som barn.

”Vi prøver at være med, når festivalens overskud 
bliver til konkret liv derude, og læringsfestivalen på 
Sankt Helene Skole glæder vi os også meget til.

Andreas Grauengaard og Musik i Lejet har for 
længst meldt totalt udsolgt til sommerens festival, og 
dermed bliver der igen et overskud som skal uddeles 
efter festen i uge 29. Men hvor stort det bliver i år, er 
ikke til at spå om.

”Vi kan også høre på andre festivaler, at de langt 
højere priser på alt gør et indhug på store som små 
festivaler landet over. Så et forsigtigt gæt er, at vi nok 
ikke laver et så stort overskud at dele ud af i år, som 
sidste år, men nu må vi se. Overskud bliver der, og de 
penge skal ud og skabe lokalt liv. Det er helt sikkert”, 
siger Andreas Grauengaard.

STOR DONATION TIL LOKAL SKOLE

• Musik i Lejet har siden 2014 uddelt over 350.000 
kroner til Sankt Helene Skole. 

• Sidste år uddelte Musik i Lejet i alt 900.000 kro-
ner til 35 glade modtagere. Til alt fra Nordkyst-
fortællerne, Stafet For Livet og Frivilligcenter 
Helsinge, til Græsted Borgerforening, Kultur-
havn Gillelejes Venner og Annisse IF Fodbold.

• Se meget mere om Musik i Lejets uddelinger på: 
musikilejet.dk/foreningen/uddeling



Kirkebladet
Tibirke Sogn

Marts - april  2023

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

Påskemåltid i Sognegården
Skærtorsdag d. 6. april er der fællesspisning i 
Sognegården, Kirkebakken 4 i Vejby.

Som der efterhånden er tradition for, holdes der igen 
i år fællesspisning skærtorsdag aften. 

Vi begynder med Gudstjeneste kl. 17.00 i Vejby Kirke 
og umiddelbart efter inviterer vi på grillstegt lam og 
culotte med mere.

Middagen begynder ca. kl. 18.15. Maden er gratis, 
men man SKAL tilmelde sig. Drikkevarer kan købes.

TILMELDING til menighedsrådsformand VEJBY
Henrik Lund-Andersen på mail: 
henrik.lund-andersen@regionh.dk 
eller på SMS til 
tlf.: 4025 0257 senest man. d. 3. april kl. 12.00.
HUSK - SKRIV ANTAL DER TILMELDES.
Tilmelding er herefter bindende. 

Det er plads til 80 deltagere, så skynd dig at tilmelde 
dig og familien.  Alle er velkomne!

Arr.: Vejby Kirkes menighedsråd, 
Tibirke Kirkes menighedsråd og 
Vejby-Tisvilde Luthersk Mission

Skærtorsdagsaften i Vejby og 
Tibirke Kirker…
samt lidt om Skriftemålet
Menigheden i Tibirke har ønsket, at vi skal gå tilbage til den lidt  
senere gudstjeneste, så i år bliver det kl. 19.00 i Tibirke Kirke og 
i Vejby Kirke kl. 17.00. I Vejby kan man, efter tilmelding, derfor nå 
ned efter gudstjenesten og deltage i den Fælles Skærtorsdags-
spisning i Sognegården.

Skærtorsdagsaften fejrer vi nadverens indstiftelse i begge kirker. 
Vi mindes under taksigelse Kristi forestående korsdød, og lov-
priser opstandelsens forløsende virkning, og vi ihukommer Kristi 
frelseshandling for os. I nadveren forkynder vi Frelserens nærvær 
i brødet og vinen til syndernes forladelse og nyt liv. 

Ved begge gudstjenester vil der være Skriftemål. Skriftemålet lig-
ger inden nadveren, og foregår på samme måde ved, at man knæ-
ler ned ved alteret, lytter til præstens skriftebøn, og ved håndspå-
læggelse modtager sine synders forladelse.

I skriftemålet holder mennesket op med at flygte fra sin skyld, og 
tør se den direkte i øjnene, og lægge den, som ved gudstjenesten, 
i vort hjertets bøn og stilhed frem for Gud ved alteret. 

Vi kan kalde det hjertets skriftemål, idet vi også i vores Luther-
ske kirke yderligere har to former for skriftemål, nemlig det Fæl-
les Skriftemål i gudstjenesten og så det Private Skriftemål, hvor 
man har en ”Skriftefader,” et medmenneske med tavshedspligt, fx 
en præst, og har en samtale om det, der tynger ens samvittighed.
Skriftemålet var vigtigt for Luthers forståelse af sjælesorg, og vig-
tigt på vejen mod Kristi efterfølgelse.

Kernen i Skriftemålet er tilsigelsen af vores synders forladelse – 
tilsigelsen af evangeliet. 
”Hvad vort hjerte fordømmer os for, er Gud større end vort hjerte 
og kender alt.” (1 Joh Brev 3;20)

Jeanne von Benzon
Sognepræst



Nyt fra Menighedsrådet
Julen er nu vel overstået, og som noget nyt for 2022 gennem-
førte vi en julebazar sammen med Vejby Menighedsråd. 
Formålet var dels at skabe julehygge for menighederne og 
at samle ind til menighedsplejen. Der har været bred enigh-
ed om at kalde det for en stor succes i begge henseender. Ju-
lebazaren var vel besøgt, der var en god stemning, og vi fik 
samlet et større beløb ind. Så jeg håber, at det bliver en til-
bagevendende begivenhed.  Dog håber vi på næste gang at 
kunne få mobiliseret nogle lokale til at hjælpe til, for det er et 
stort arbejde. Jeg selv stod for tombolaen, hvor vi havde godt 
150 gaver indsamlet i begge sogne til 200 lodder, så der var 
en god chance for gevinst. Se tak andet sted i dette kirkeblad.

Nu står Påskeperioden så for døren. I år bliver det formentlig 
også sidste gang, at vi kan afholde Store Bededag. Jeg agter 
ikke her at gå ind i større polemik om dette politiske emne, 
men for mig personligt kan det aldrig blive et ønske, at antallet 
af Folkekirkens helligdage reduceres, uanset hvor ubetydelig 
man måtte synes, at den enkelte helligdag er. 

Kenneth Øhlenschlæger Buhl / Formand Tibirke Menighedsråd

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

Café-koncerter i Sognegården
Så er det igen tid til forårets hyggelige cafékoncerter. 
Først en koncert for violin og klaver med søstrene Mimi og 
Tanja Birkelund og ja, Mimi Birkelund er selvfølgelig vores or-
ganist! Senere på foråret får vi besøg af Duo d’Aria, der spill-
er musik fra Holbergs tid og som også fortæller om Holberg.
Der er gratis adgang til koncerterne, hvor der serveres kaffe 
og lidt sødt.

Søndag d. 26. marts 
kl. 16
Sammen leverer 
søstrene Birkelund et 
herligt forårsprogram, 
hvor vi bl.a. skal høre 
Beethovens berømte 
“Forårssonate”, samt  

musik af Grieg og Boulanger. Til dagligt spiller Tanja Birke-
lund i Det Kgl. Kapel og er lige nu aktuel på scenen i forestil- 
lingen Amadeus. 

Søndag d. 16. april 
kl. 15-17
Foredragskoncert - 
’Barokke Holberg’ .
Duo d´Aria spiller musik 
fra Holbergs tid og mel-
lem numrene fortælles 
fornøjeligt om kome-

dieforfatter med mere Ludvig Holberg - der også spillede 
blokfløjte! Duo d´Aria består af Dean Delgiusto på accordeon 
samt Kåre Lind, blokfløjte. Musikken vil være af Vivaldi, Scar-
latti, Telemann, Marain, Barsanti... og folkemusik.
Kåre Lind er blokfløjtenist, billedkunstner og magister i litte- 
ratur. Dean Delgiusto er vokset op med folkemusik i Slovenien 
og uddannet accordeon/ harmonikaspiller fra Det Kgl. Dan-
ske Musikkonservatorium. 

Vel mødt til to uhøjtidelige og hyggelige koncerter.

Det sker i kirke og Sognegård
9. marts Sangeftermiddag 14.-16.00 Sognegården

17. marts Påskekoncert 
Arr.: Luthersk Mission

19.30 Vejby kirke

29. marts Meditationsgudstj. 19.30 Tibirke kirke

31. marts Filmaften 19.00 Sognegården

13. april Sangeftermiddag 14-16.00 Sognegården

2. maj Dåbskludeklubben 10-12.00 Sognegården

Langfredag i Vejby og Tibirke kirker
Langfredag byder denne Påske på to forskellige gudstje-
nester i Vejby og Tibirke kirker.

I Vejby Kirke vil det være en ren liturgisk andagt, afholdt 
som en ”Korsvejsgudstjeneste” - som en Passionsvandring.
I denne Passionsvandring foretager vi en såkaldt ”Imitatio 
Christi”, dvs. en efterligning af Kristus, og går sammen, om 
ikke fysisk, så i ånden med Ham, langs Via Dolorosa, beder og 
reflekterer over Kristi lidelse. Vi går Korsvejen.
Den oprindelige betydning af ”Korsvej” er den vej, som Jesus, 
tynget af sit kors, gik Langfredag fra Pilatus til Golgata (Matt 
27: 22-61). Korsvejen med de nuværende fjorten stationer har 
en forhistorie, som strækker sig over århundreder.
Korsvejen, Passionsvandringen, tager udgangspunkt i den 
bibelske lidelseshistorie, men har også aspekter med fra 
kristne legender så som Veronikas svededug, og det at Jesus 
ikke falder én, men tre gange under korset.
Vejby Kirke kl. 9.00 v/Jeanne Von Benzon

I Tibirke Kirke vil det være som en Højmesse i Langfre- 
dagens tegn, og kirken vil være uden levende lys. Der vil 
være en Langfredagsprædiken, og der vil også være fælles 
skriftemål og absolution inden denne. 
Denne Langfredag vil vi også fejre nadver. For mig er det at 
holde nadver Langfredag den største ihukommelse af Jesu 
Kristi lidelse og død for os. Salmen inden nadveren ”Vor Herre 
Jesus i den nat” lægger op til, at  alterlysene tændes. 
Tibirke Kirke kl. 10.30 v/Jeanne Von Benzon

TIP   Læs mere om påskens gudstjenester på vejbytibirkekirke.dk

under de enkelte tjenester.

Babysalmesang i Sognegården
Babysalmesang er for babyer mellem 2 og 
12 måneder sammen med en voksen.
Ældre søskende er velkomne til at være med.
Vi mødes i Vejby Sognegård fredage kl. 10.00 
til ca.11.30. Vi synger, danser, spiller og leger 
så alle sanserne stimuleres. Efter ca. 45 min. drikker vi en kop 
kaffe/te og spiser en bid brød.
Tilmelding og info hos kirkesanger Trine Schousen på 
trine.schousen@gmail.com

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

Sognepræst Kbf
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Tlf.: 4870 6294
up@km.dk
Mandag fri

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

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

Tibirke Kirkegårdskontor
Graver Henrik Müller
Tlf. 4870 7785
Tirsdag - fredag kl. 9 - 10

Menighedsrådsformand
Kenneth Buhl, 
Haredalen 3, 
3220 Tisvildeleje
Tlf: 2467 8201
kennethbuhl@yahoo.dk

Næstformand
Sven Wichmann
Vesterprisvej 18, 
3220 Tisvildeleje
Tlf.: 4060 4933

Kirkeværge
Charlotte Vagn-Hansen
Tlf: 2973 1083

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

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

Alle +60 
mænd er 

velkomne.

Onsdag den 15. Marts kl. 19 i Sognegården
Cand. theol. Stig Kokfelt fortæller om hvordan Hans 
Egede havde hørt om Nordboerne og bekymrede sig 
om hvorvidt de stadig levede i den katolske tro. Det 
måtte der gøres noget ved og han drog afsted som mis-
sionær, men mødte alene den oprindelige befolkning. Et 
møde hvor moral og kultur og kristendom blev omkal-
fatret – og så var der jo også lige de pietistiske missio-
nærer …

Hans Egede og 
missionen i Grønland

Pilgrimsvandring 
for børn! 
KOM OG VÆR MED NÅR VI SØNDAG D. 2. APRIL 
tager på pilgrimsvandring i børnehøjde fra 
Tibirke kirke til Vejby Kirke.

Der er lagt op til en sjov og anderledes oplevelse, 
og det er for alle børn mellem 8-12 år.

Vi mødes kl.11:30 ved Gretely (Tibirke Kirkevej 4).
Her snitter vi vandrerstave og hilser på naturvejleder 
Niels Henriksen, som har lagt ruten og skal være 
vores guide på turen.
Niels er også en af folkene bag “Esrum-Tisvildevejen” 
og en garvet pilgrimsvandrer.

Undervejs på ruten kommer vi forbi 
Rabarbergården i Holløse, 
hvor vi holder en velfortjent pause.

 Vi slutter ca. kl.15 i Vejby, hvor vi skal en tur op i 
kirketårnet og nyde udsigten.

 Kom og vær med - Det bli'r fedt!
Hilsen fra Rikke & Trine 

(Minikonfirmandundervisere i hhv. 
Helsinge/Ramløse og Vejby/Tibirke)

Tilmelding pr. email til kirkekontoret i Vejby: ghn@km.dk

Påskelørdag i Tibirke kl. 19.30
 
EN GAMMEL PÅSKETRADITION. 
Påskelørdag er en underlig stille, uanselig og overset 
dag i Påskens store drama. Dagen mellem Langfre- 
dagens død og mørke og Påskedagens lys og opstan-
delse. Klemt inde mellem to af dramaets store dage, 
Langfredag og Påskedag, er den hverken helligdag 
eller hverdag. 
Ved Påskelørdagsandagten vil vi i stearinlysenes skær 
være i tankerne ved Jesu grav. Vi vil lytte til gravlæsnin-
gerne, samt til et særligt Påskelørdagsdigt og ikke 
mindst skal vi synge nogle af de smukke påskelørdags-
salmer, der kun hører denne aften til. Vi vil således være 
i den stilhed, der er mellem Langfredag og Påskedag.  
Andagten varer ca. 40-45 min.
VEL MØDT - Sognepræst Jeanne von Benzon

vejbytibirkekirker.dk



Nyt fra Menighedsrådet
Julen er nu vel overstået, og som noget nyt for 2022 gennem-
førte vi en julebazar sammen med Vejby Menighedsråd. 
Formålet var dels at skabe julehygge for menighederne og 
at samle ind til menighedsplejen. Der har været bred enigh-
ed om at kalde det for en stor succes i begge henseender. Ju-
lebazaren var vel besøgt, der var en god stemning, og vi fik 
samlet et større beløb ind. Så jeg håber, at det bliver en til-
bagevendende begivenhed.  Dog håber vi på næste gang at 
kunne få mobiliseret nogle lokale til at hjælpe til, for det er et 
stort arbejde. Jeg selv stod for tombolaen, hvor vi havde godt 
150 gaver indsamlet i begge sogne til 200 lodder, så der var 
en god chance for gevinst. Se tak andet sted i dette kirkeblad.

Nu står Påskeperioden så for døren. I år bliver det formentlig 
også sidste gang, at vi kan afholde Store Bededag. Jeg agter 
ikke her at gå ind i større polemik om dette politiske emne, 
men for mig personligt kan det aldrig blive et ønske, at antallet 
af Folkekirkens helligdage reduceres, uanset hvor ubetydelig 
man måtte synes, at den enkelte helligdag er. 

Kenneth Øhlenschlæger Buhl / Formand Tibirke Menighedsråd

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

Café-koncerter i Sognegården
Så er det igen tid til forårets hyggelige cafékoncerter. 
Først en koncert for violin og klaver med søstrene Mimi og 
Tanja Birkelund og ja, Mimi Birkelund er selvfølgelig vores or-
ganist! Senere på foråret får vi besøg af Duo d’Aria, der spill-
er musik fra Holbergs tid og som også fortæller om Holberg.
Der er gratis adgang til koncerterne, hvor der serveres kaffe 
og lidt sødt.

Søndag d. 26. marts 
kl. 16
Sammen leverer 
søstrene Birkelund et 
herligt forårsprogram, 
hvor vi bl.a. skal høre 
Beethovens berømte 
“Forårssonate”, samt  

musik af Grieg og Boulanger. Til dagligt spiller Tanja Birke-
lund i Det Kgl. Kapel og er lige nu aktuel på scenen i forestil- 
lingen Amadeus. 

Søndag d. 16. april 
kl. 15-17
Foredragskoncert - 
’Barokke Holberg’ .
Duo d´Aria spiller musik 
fra Holbergs tid og mel-
lem numrene fortælles 
fornøjeligt om kome-

dieforfatter med mere Ludvig Holberg - der også spillede 
blokfløjte! Duo d´Aria består af Dean Delgiusto på accordeon 
samt Kåre Lind, blokfløjte. Musikken vil være af Vivaldi, Scar-
latti, Telemann, Marain, Barsanti... og folkemusik.
Kåre Lind er blokfløjtenist, billedkunstner og magister i litte- 
ratur. Dean Delgiusto er vokset op med folkemusik i Slovenien 
og uddannet accordeon/ harmonikaspiller fra Det Kgl. Dan-
ske Musikkonservatorium. 

Vel mødt til to uhøjtidelige og hyggelige koncerter.

Det sker i kirke og Sognegård
9. marts Sangeftermiddag 14.-16.00 Sognegården

17. marts Påskekoncert 
Arr.: Luthersk Mission

19.30 Vejby kirke

29. marts Meditationsgudstj. 19.30 Tibirke kirke

31. marts Filmaften 19.00 Sognegården

13. april Sangeftermiddag 14-16.00 Sognegården

2. maj Dåbskludeklubben 10-12.00 Sognegården

Langfredag i Vejby og Tibirke kirker
Langfredag byder denne Påske på to forskellige gudstje-
nester i Vejby og Tibirke kirker.

I Vejby Kirke vil det være en ren liturgisk andagt, afholdt 
som en ”Korsvejsgudstjeneste” - som en Passionsvandring.
I denne Passionsvandring foretager vi en såkaldt ”Imitatio 
Christi”, dvs. en efterligning af Kristus, og går sammen, om 
ikke fysisk, så i ånden med Ham, langs Via Dolorosa, beder og 
reflekterer over Kristi lidelse. Vi går Korsvejen.
Den oprindelige betydning af ”Korsvej” er den vej, som Jesus, 
tynget af sit kors, gik Langfredag fra Pilatus til Golgata (Matt 
27: 22-61). Korsvejen med de nuværende fjorten stationer har 
en forhistorie, som strækker sig over århundreder.
Korsvejen, Passionsvandringen, tager udgangspunkt i den 
bibelske lidelseshistorie, men har også aspekter med fra 
kristne legender så som Veronikas svededug, og det at Jesus 
ikke falder én, men tre gange under korset.
Vejby Kirke kl. 9.00 v/Jeanne Von Benzon

I Tibirke Kirke vil det være som en Højmesse i Langfre- 
dagens tegn, og kirken vil være uden levende lys. Der vil 
være en Langfredagsprædiken, og der vil også være fælles 
skriftemål og absolution inden denne. 
Denne Langfredag vil vi også fejre nadver. For mig er det at 
holde nadver Langfredag den største ihukommelse af Jesu 
Kristi lidelse og død for os. Salmen inden nadveren ”Vor Herre 
Jesus i den nat” lægger op til, at  alterlysene tændes. 
Tibirke Kirke kl. 10.30 v/Jeanne Von Benzon

TIP   Læs mere om påskens gudstjenester på vejbytibirkekirke.dk

under de enkelte tjenester.

Babysalmesang i Sognegården
Babysalmesang er for babyer mellem 2 og 
12 måneder sammen med en voksen.
Ældre søskende er velkomne til at være med.
Vi mødes i Vejby Sognegård fredage kl. 10.00 
til ca.11.30. Vi synger, danser, spiller og leger 
så alle sanserne stimuleres. Efter ca. 45 min. drikker vi en kop 
kaffe/te og spiser en bid brød.
Tilmelding og info hos kirkesanger Trine Schousen på 
trine.schousen@gmail.com

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

Sognepræst Kbf
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Tlf.: 4870 6294
up@km.dk
Mandag fri

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

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

Tibirke Kirkegårdskontor
Graver Henrik Müller
Tlf. 4870 7785
Tirsdag - fredag kl. 9 - 10

Menighedsrådsformand
Kenneth Buhl, 
Haredalen 3, 
3220 Tisvildeleje
Tlf: 2467 8201
kennethbuhl@yahoo.dk

Næstformand
Sven Wichmann
Vesterprisvej 18, 
3220 Tisvildeleje
Tlf.: 4060 4933

Kirkeværge
Charlotte Vagn-Hansen
Tlf: 2973 1083

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

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

Alle +60 
mænd er 

velkomne.

Onsdag den 15. Marts kl. 19 i Sognegården
Cand. theol. Stig Kokfelt fortæller om hvordan Hans 
Egede havde hørt om Nordboerne og bekymrede sig 
om hvorvidt de stadig levede i den katolske tro. Det 
måtte der gøres noget ved og han drog afsted som mis-
sionær, men mødte alene den oprindelige befolkning. Et 
møde hvor moral og kultur og kristendom blev omkal-
fatret – og så var der jo også lige de pietistiske missio-
nærer …

Hans Egede og 
missionen i Grønland

Pilgrimsvandring 
for børn! 
KOM OG VÆR MED NÅR VI SØNDAG D. 2. APRIL 
tager på pilgrimsvandring i børnehøjde fra 
Tibirke kirke til Vejby Kirke.

Der er lagt op til en sjov og anderledes oplevelse, 
og det er for alle børn mellem 8-12 år.

Vi mødes kl.11:30 ved Gretely (Tibirke Kirkevej 4).
Her snitter vi vandrerstave og hilser på naturvejleder 
Niels Henriksen, som har lagt ruten og skal være 
vores guide på turen.
Niels er også en af folkene bag “Esrum-Tisvildevejen” 
og en garvet pilgrimsvandrer.

Undervejs på ruten kommer vi forbi 
Rabarbergården i Holløse, 
hvor vi holder en velfortjent pause.

 Vi slutter ca. kl.15 i Vejby, hvor vi skal en tur op i 
kirketårnet og nyde udsigten.

 Kom og vær med - Det bli'r fedt!
Hilsen fra Rikke & Trine 

(Minikonfirmandundervisere i hhv. 
Helsinge/Ramløse og Vejby/Tibirke)

Tilmelding pr. email til kirkekontoret i Vejby: ghn@km.dk

Påskelørdag i Tibirke kl. 19.30
 
EN GAMMEL PÅSKETRADITION. 
Påskelørdag er en underlig stille, uanselig og overset 
dag i Påskens store drama. Dagen mellem Langfre- 
dagens død og mørke og Påskedagens lys og opstan-
delse. Klemt inde mellem to af dramaets store dage, 
Langfredag og Påskedag, er den hverken helligdag 
eller hverdag. 
Ved Påskelørdagsandagten vil vi i stearinlysenes skær 
være i tankerne ved Jesu grav. Vi vil lytte til gravlæsnin-
gerne, samt til et særligt Påskelørdagsdigt og ikke 
mindst skal vi synge nogle af de smukke påskelørdags-
salmer, der kun hører denne aften til. Vi vil således være 
i den stilhed, der er mellem Langfredag og Påskedag.  
Andagten varer ca. 40-45 min.
VEL MØDT - Sognepræst Jeanne von Benzon

vejbytibirkekirker.dk



Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker 
Marts

Dag Dato Vejby Tibirke Præst
Torsdag 16. 14.00 Gudstj. Trongården Ulrik Pilemand

Søndag 19. Midfaste 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Søndag 26.
Mariæ Bebu-

delses dag
10.30 Kirkekaffe 9.00 Ulrik Pilemand

Onsdag 29.
19.30 

Meditationsgudstjeneste
Præst Ulrik Pilemand

Meditation Nina Sommer

April
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 2. Palmesøndag 9.00 10.30 Familiegudstj. Ulrik Pilemand

Torsdag 6. Skærtorsdag 17.00 19.00 Jeanne von Benzon

Fredag 7. Langfredag 9.00 10.30 Jeanne von Benzon

Lørdag 8. Påskelørdag 19.30 Jeanne von Benzon

Søndag 9. Påskedag 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Mandag 10. 2. påskedag
10.30

Fællesgudstjeneste
Ulrik Pilemand

Søndag 16. 1.s.e.Påske 10.30 Kirkekaffe 9.00 Jeanne von Benzon

Torsdag 20. 14.00 Gudstj. Trongården Jeanne von Benzon

Søndag 23. 2.s.e.Påske 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Onsdag 26.
19.30 

Meditationsgudstjeneste
Præst Ulrik Pilemand

Meditation Nina Sommer
Søndag 30. 3.s.e.Påske 10.30 Kirkekaffe 9.00 Jeanne von Benzon

Maj
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Fredag 5. Store Bededag 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Lørdag 6. 10.00 KONFIRMATION Ulrik Pilemand

Søndag 7. 10.00 KONFIRMATION Ingen Ulrik Pilemand

Lørdag 13. 10.00 KONFIRMATION Ulrik Pilemand

Søndag 14. Ingen 10.00 KONFIRMATION Ulrik Pilemand

Torsdag 18. 
Kristi Himmel-

fartsdag

10.30 Kirkekaffe

14.00 Gudstj. Trongården 
9.00 Ulrik Pilemand

Spaghettigudstjenester
Onsdage Vejby kirke kl. 17.30

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

Vellykket Julebazar - TAK
D. 11. december 22 holdt Vejby  og Tibirke menighedsråd 
sammen den første Julebazar - men helt sikkert ikke den 
sidste. Det var en stor succes stablet på benene på kort tid. 
Der kom over 8000 kr. ind til lokal Menighedspleje! STORT 
TAK - både til jer der kom forbi, men også til godhjertede 
sponsorer og givere: H66, Den Lille Cafe, Brød og Vin, Min 
Købmand, Den Vilde, Den Røde Tomat, Esthers Garage, 
Pension Kildegaard, Bistro Cafeen, Rastablanche, No. 17 
Limited, Den Friske Fisk, Circle K, Dåbskludeklubben, Torve-
dage i Vejby, samt flere enkeltpersoner. BARE TAKH

KAN DU HAVE 
EN MED I BILEN?

Kirkebilsordningen fungerer desværre 
ikke, så måske kan du have naboen
 eller en ven med i bilen en søndag?
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Langbordsspisning 
på Tisvilde højskole
Vi fortsætter med de hyggelige sammenkom-
ster omkring måltidet – Hjertelig velkommen
 
Fredag d. 31/3
Langbordsspisning for de frankofile og andet godtfolk.
Vi åbner op for en aften, hvor vi sætter spot på Frank-
rig og hylder lidt fransk kultur.
Kl. 17:00 – Vi starter aftenen med en lille Champagne-
smagning, hvor vi smager to champagner og to Cré-
mant, som bliver præsenteret af vores vinkonsulent, 
Heidi Blome.
Kl. 18:15 – Buffet med flere små franske retter og 
specialiteter. Spisningen er krydret med fortællinger og 
anekdoter fra vores frankofile foredragsholder, Jørgen 
Salling Stormgaard. 
Pris kr. 400,-
Tilmelding på tisvildehoejskole@gmail.com

De næste langbordsspisninger:

Onsdag d. 19/7 
Langbordsspisning med sommersange i ”Højskoleha-
ven”.

Tirsdag d. 26/9 
Langbordsspisning og jazzaften med Søren Svagin, 
flygel, og Mogens Johansen, klarinet.

Torsdag d. 30/11 
Langbordsspisning og julefortællinger.
Nærmere info kommer senere på: 
www.tisvildehoejskole.dk

Mange hilsener, 
forstander Mogens Johansen

Køkkenleder på Højskolen: Lene Hamborg

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

Skoven og Stranden...

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

...i olie, akvarel og pastel
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Udsigt mod Stængehage ved lavvande – RP



*K
ild

e 
bo

lig
si

de
n.

dk
 p

r. 
09

.0
2.

23

Solgte boliger i 3220 Tisvildeleje de seneste 12 måneder.*

danbolig  
Tisvildeleje/Vejby

Anden  lokal 
mægler

Anden  lokal 
mægler

Anden  lokal 
mægler

16
solgte

9
solgte

6
solgte

6
solgte

Derfor skal du vælge 
danbolig Tisvildeleje/Vejby

danbolig Tisvildeleje
Tennisvej 2, 3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 10 45 · CVR 26479169
danbolig.dk · tisvildeleje@danbolig.dk

 danboligtisvilde ·  danboligtisvildeleje

Vi sælger flest 
ejendomme i 
3220 Tisvildeleje*

Bestil en 
 vurdering
– Vi har åbent 
alle ugens dage
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7 SPØRGSMÅL TIL 2 TISVILDERE
Lise Ingemann Christiansen og Anne Grethe Pedersen – fotos: Susanne Borup

Det er søndag i januar, og trods regn og blæst og 
varmegrader er det vinter. Meteorologerne har varslet 
storm over Danmark, men vinden er i sydvest, og fra 
det verdenshjørne fører den sjældent store ulykker med 
sig i Tisvilde. Vi skal nok engang på besøg i den nedre 
del af byen og kan ikke lade være med at ”vende van-
det” og lade sindet få ro af at kigge ud over havet. Vi 
sidder lunt og tørt i bilen og betragter den formidable 
udsigt, som i dag er holdt i de grå toner. Krappe bølger 
med hvidt skum dækker vandoverfladen, men vi enes 
om, at det nok heller ikke bliver verdens undergang i 
dag. Det susende lavtryk med den varslede storm har 
end ikke fået et navn af DMI, så mon ikke nyhedsfor-
midlerne atter en gang har forsøgt at piske en stemning 
op? Det bliver vist kun til en ”storm i et glas vand”!

Vi har en aftale kl. 13, så efter en stund vender vi 
ryggen til det smukke syn. Denne gang skal vi møde 
én, eller rettere to, med rødder i det gamle Tisvildeleje, 
og vi har forberedt os på, at snakken i udpræget grad 
kommer til at dreje sig om det gamle Tisvilde og Lejet, 
og at det vil fyge med navne på for længst afdøde 
familiemedlemmer og bekendte, som har boet på Lejet 
i tidligere tider. Mange af dem har vi aldrig kendt, - de-
res efternavne kender vi fra lokalhistoriske bøger eller 
fra de af deres efterkommere, som bor her i dag. Men 
erindringerne om Tisvildes fortid er en spændende og 

væsentlig fortælling at få med og levere videre til kom-
mende generationer for forhåbentlig at kunne bevare 
Tisvilde-identiteten. 

I dag har vi en aftale med en person, der er 10. gene-
rations Tisvilder, men som, inden hun accepterede at 
give TisvildeNyt og dermed resten af byen adgang til 
hendes hjem, betingede sig, at hendes barndomsvenin-
de, med ligeså lange tråde tilbage i Tisvildelejes forhi-
storie, også skulle være med. Vi accepterede og banker 
på hos Lise Ingemann Christiansen på Hans Olriks Vej 
og modtages på det hjerteligste af hende og barndoms-
veninden Anne Grethe Pedersen, hvis far blev født i 
huset overfor, inden han flyttede med sin familie ned 
til Ved Stranden 2, ét af Lejets gamle fiskerhuse, som 
har været i familiens eje i adskillige generationer, og 
hvor Anne Grethe bor i dag. 

Det gamle hus på Hans Olriks Vej i påstås i ejen-
domsregistret at være opført i 1920, men er ifølge Lise 
bevisligt noget ældre. Det eksakte årstal fortaber sig i 
historien, men hendes farforældre har boet der, og Lise 
og hendes mand arvede huset efter dem. Selv om huset 
er blevet smukt renoveret, rummer det stadig billeder 
og genstande, der peger bagud i historien, og som Lise 
gerne viser frem og fortæller om.

Snakken løber let, og inden vi ved af det, har Lise og 
Anne Grethe bredt en gammel anetavle ud på bordet. 
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1. Hvor kom I fra,  
 inden Tisvilde fik glæde af jer? 
Mens Lise peger hen mod bordet med hjemmelavede 
kager og kaffe, bliver der grint meget og hjerteligt af 
det første spørgsmål, og tydeligvis har Lise og Anne 
Grethe talt om og grint af det, allerede inden vi kom. 
Og svaret ”vi kom fra vores mor og far” ligger lige 
for, når de nu i den grad er født og opvokset i byen. 
Og dog… med en blanding af alvor og sjov siger Anne 
Grethe, at det ”er vigtigt at understrege, at vi IKKE er 
Tisvildere, vi er fra Lejet” og pirker dermed til en dis-
kussion, som ikke er ukendt, og som har fået mangen 
en nytilflytter til at blive leet ad, når de har insisteret 
på at bo i Tisvildeleje, fordi det har lydt finere. ”Hvis 
man synes, det er vigtigt”, siger Lise, ”så kan man 
kaste et blik på bopælens matrikelnummer, som afgør 
spørgsmålet. Og vi bor faktisk lige på den ”forkerte 
side” her. På den anden side af vejen hører husene til 
Tisvildeleje, men her er det Tisvilde”, siger hun og 
fortsætter med at fortælle, at jorden, huset er bygget på, 
er et gammelt tilliggende til ét af fiskerhusene på Lejet, 
som alle fik et lille stykke jord til at dyrke lidt på oppe 
i baglandet.  
”Jeg er født på Esbønderup Sygehus, og det varede 
nogle dage, inden jeg blev flyttet til Lejet”, siger Anne 
Grethe med et lunt smil og fortæller, at hun er barn af 
Birthe og Erik Pedersen. ”Min far var fisker, men holdt 
op i 1970 og blev pedel på Kaj Bundvadskolen, den 
nuværende Tisvilde Højskole på Julsgårdsvej.

”Og jeg blev født 6 dage senere”, siger Lise, ”nede i 
min mors og fars hus på Hovedgaden 90, men det var 
der ikke rigtig nogen, der vidste. Jeg blev bare smut-
tet ud, og det var sundhedsplejersken, der noget senere 
fortalte Anne Grethes forældre, at jeg var født”. 

Foto fra omslaget af Michael Pers’ bog: ”Tisvilde – En mosaik”. Billedet forestil-
ler Lises oldeforældre, Mariane og Niels Pedersen, foran ”Gammelgården” år 
1898. På fars arm sidder 4-årige Oline, som senere blev Lises farmor.

Foto fra 1920 af Hovedgaden med Lises barndomshjem, Hovedgaden 90, til 
venstre. Billedet er taget lang tid før Mie og Niels Ingemann Hansen købte hu-
set i 1948. Tidligere var der fotoforretning, senere Bønnelykkes kiosk og til sidst 
et mejeriudsalg, som Herluf Rasmussen bestyrede. I baggrunden til venstre ses 
købmand Joost’s forretning, og overfor på bakken til højre ses Frederik Nielsens 
købmandsforretning, som senere blev til Pension Højbohus.

Den sidder på det bagerste opslag i den fine, lille bog, 
Michael Pers udgav sidst i 90’erne med seks kapitler 
om Tisvilde og Lejet. Anetavlen er lidt mindre end en 
A5-side og viser ”Slægtskabsforholdene blandt fiskerne 
i det gamle Tisvildeleje”. Det er ikke noget, man lige 
overskuer, men øverst står Hans Nielsen Uller, født 
1714, og ”ham stammer vi begge fra”, siger Lise til 
sine to målløse gæster, som forsøger at slå ørerne ud 
og holde rede på familieforholdene, når Lise og Anne 
Grethe gavmildt fylder historier på. 
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Lises forældre var Mie og Niels Ingemann Hansen, og 
”min far blev udlært hos en bådebygger i Hundested, 
inden han senere ”vendte hjem” for at arbejde hos 
Poulsen & Nielsen her i byen og mødte min mor, som 
var kommet hertil fra Sønderjylland for at arbejde på 
Tisvilde Kro (den oprindelige neden for Poulstrupbak-
ken). Så blev min far selvstændig med værksted på 
Hovedgaden 90, og det lå jo lige rundt om hjørnet fra 
Anne Grethes hjem på Ved Stranden, så det var ret 
naturligt, at vi to blev veninder.” 

”Ja, vi er næsten at betragte som tvillinger, vi tænker 
og taler ens og har ikke sluppet hinanden, siden vi var 
små”, siger de som med én mund, og tilføjer efter en 
kort pause, at de ”er født det bedste sted i verden”! 

”I smørhullet, som min mormor sagde”, siger Lise. 
Og vi forstår, at der går en lige linje fra dengang og op 
til i dag, for ”nytårsaften holder vi sammen, og selv om 
vi har hver vores tilværelse, så er vi jævnligt sammen, 
nu med mænd og børn og børnebørn, men sammen! På 
stranden, på havet, i skoven, hos hinanden.” Et sjældent 
venskab, som begyndte for næsten 60 år siden på Lejet, 
hvor ”stranden var vores legeplads, i skoven måtte vi 
ikke komme. Der var børnelokkere,” sagde Lises far-
mor, som boede på ”Gammelgården”, hvor der altid var 
åbent for to små piger. Men ellers havde vi alt rigeligt 
på stranden. Det havde de voksne også, for var man 
ikke fisker, ja, så havde man altid på én eller anden 
måde tilknytning til havet og stranden. ”Begge vores 
fædre var med på redningsholdet og havde bibeskæf-
tigelser som strandvagter og tolder. Hvis vores mødre 
havde arbejde ud over det huslige, så var det ofte med 
betjeningen af turisterne på de utallige hoteller og pen-
sionater, der fandtes i byen dengang.” 

”Min mormor drev Badehotellet, eller Balladehotellet, 
som det senere blev kaldt, på Hovedgaden (nu ejerlej-
ligheder) en gang i 30’erne. Og min mor arbejdede der 
også, da hun mødte min far”, får Anne Grethe skudt ind, 
inden historierne om, hvordan fædrene foranstaltede 
redningsøvelser og riggede et tov op fra bakken og ned 
til molen, og ”vi også fik lov at prøve” blander sig med 
andre hyggelige barndomserindringer, som snart går 
over i minder fra den fælles skoletid på Tisvilde Skole. 

Kirsten Otto var klasselærer, og ”hende kaldte jeg for 
mor,” siger Lise. ”Kirsten Nielsen var vores regnelærer, 
og Poul Jespersen havde vi i historie og til tysk, og vi 
kan alle remserne stadigvæk,” siger de to klassekam-
merater i kor og fniser. Og tilføjer lidt efter, at deres 
mænd er fra samme klasse, ”rigtige, gode Tisvilde-
mænd!” ”Indavl? Nej, vi er bare fra samme by,” griner 
de, inden de bliver seriøse igen og fortæller, at de fire 
gik 7 år sammen i skole i Tisvilde og siden 2 år i Vejby. 
Lise kom på handelsskole i Hillerød, mens Anne Gre-
the valgte at fortsætte med 10. klasse, men året efter 
rejste hun ned til samme handelsskole. Efter skole stod 
den på fritidsarbejde. Lise var på pensionisthøjskolen 
et år, inden hun kom ned til Anne Grethe hos bageren i 
byen, hvor de blev i flere år. 

Men trods alt var porten til verden udenfor Tisvilde 
åbnet, og en voksenverden med uddannelse, kærester 
og giftermål og jobs dukkede op og bragte uorden i 
deres trygge liv på Lejet. 

2. Hvad bragte jer til Tisvilde? 
Men selv om den store verden åbnede sig for de to barn-
domsveninder og næsten-tvillinger, forsvandt de dog 
aldrig fra hinanden, selv om de gik i hver sin retning. 

Anne Grethes farmor og farfar, svenskfødte Helga og Sigurd Pedersen, som boede Hans Olriks Vej 1. Billedet er taget sidst i 1940’erne ved Stejlepladsen.



39

Lise kom i lære i en strikkegarnsforretning i Hillerød, 
mens Anne Grethe brugte sin uddannelse hos en bager, 
- som hun også giftede sig med. Parret bosatte sig i 
Frederiksværk og havde forretninger i Espergærde og i 
Hundested og senere i Tisvilde. Anne Grethe blev skilt 
for godt 10 år siden, men havde allerede inden skiftet 
erhverv til laborant, og i dag kører hun hver dag ud af 
byen til Hillerødvirksomheden FLC Diagnostics, en 
underafdeling af Statens Seruminstitut. Og har fundet 
sin rigtige Tisvildemand fra klassen.

Da forældrene døde deltes slægtshuset Ved Stranden 
i tre dele mellem Anne Grethe og hendes to søskende, 
og Anne Grethe har dér en lille lejlighed i underetagen. 
Men kæresten har en gård i Vejby, så hvis Anne Grethe 
har brug for at slå vingerne ud, så er der bedre plads 
dér. Men hjertet er på Lejet, fornemmer man.

Lise gik en anden vej, arbejdede i et firma i Vas-
singerød, der producerede høreapparater og blev gift 
med sin rigtige Tisvildemand, der på det tidspunkt var 
i Søværnet. Bopælen blev Holløse, hvor de boede i 17 
år, inden slægtshuset på Hans Olriks Vej blev deres. På 
et tidspunkt drev de Vejby-Tisvilde Taxa sammen, men 
i dag er firmaet nedlagt, og de arbejder hver for sig, og 
Lise er ansat på det gamle, hæderkronede Helsinge-
firma, Metro Therm. 

3. Hvad bestiller I i Tisvilde?
Begges liv uden for Tisvilde blev en relativ kort af-
fære, tidsmæssigt som geografisk, og nu er de atter 
tilbage som bofaste i byen, selv om de kører ud af byen 

hver morgen for at tjene til føden. De to piger er nu 
som voksne kvinder atter forankrede i barndommens 
land, hvor meget dog har ændret sig, siden dengang de 
legede på stranden. De erhverv, som gav føde til folk i 
Tisvilde og på Lejet, da Lise og Anne Grethe var små 
piger, er væk for evigt. Fiskeri fra Tisvildeleje har i år-
tier været urentabelt, de fleste forretninger er lukkede 
og blevet privatboliger eller er genåbnet med ganske 
anderledes varer, og sommerens rolige landliggerliv er 
afløst af en hæsblæsende turismeindustri. Men det har 
ikke ændret på et venskab, der er ligeså værdifuldt i 
dag. Står det til Anne Grethe og Lise, så ville nutiden 
ikke være det samme, hvis de (og vi andre) ikke havde 
fortiden med. Så ligeså vigtigt det er at bo her, ligeså 
vigtigt er det at bevare og udbrede kendskabet til hvem 
og hvad, de kommer fra.

4. Hvad får I i øvrigt tiden til at gå med  
 i Tisvilde? 
Mens vi lader kagegaflen gå løs på endnu en af Lises 
lækre fastelavnsboller, så kan vi ikke undgå at bringe 
det uundgåelige emne om Musik i Lejet op. Både Anne 
Grethe og Lise har været frivillige på festivalen, og 
selv om de nok synes, at den efterhånden er blevet lidt 
for stor, så er den, ligesom så meget andet, som det nye 
årtusind har bragt med sig til egnen, både et gode, som 
det er sjovt at være med til, men også noget, der skal 
styres og reguleres, så det ikke fylder for meget og for-
kert. ”Men vi hjælper da lidt til, og ellers bruger vi bare 
af byen og dens goder ligesom dengang, vi var små. 

Billedet fra 1890’erne forestiller Anne Grethes barndomshjem, Ved Stranden 2. Ejendommen har været i familien Pedersens eje fra ca. 1880, hvor Margrethe, kaldet 
Grethe, og hendes mand Hans, Anne Grethes tipoldeforældre, boede der med deres 7 børn. Hans druknede i Helsingør havn under en losning af sten i 1890, hvoref-
ter Margrethe sad som enke i huset. Hun hjalp til med forefaldende arbejde på Dyrekærgård, og som gammel fik hun et læs gode ”torv” ned, for ”Grethe skulle ikke 
sidde og fryse om vinteren”! Hendes søn, Peter Hansen Pedersen, overtog huset efter hende, og i 60-erne blev det barnebarnet, Erik Pedersen, der boede der til sin 
død 21. januar 2012. Derefter overtog hans 3 børn, Annegrethe og to søskende, huset.
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Vi kender og omgås stadig ganske mange af de gamle 
skolekammerater, og godt nok rutsjer vi ikke ned af 
Hotelbakken på kælke eller papstykker længere, men 
vi hygger os stadig sammen. Og nu har vi fire børne-
børn, som vi skal lære det samme, som vi lærte, da vi 
var små, som f.eks. at blive dus med vind og vejr og 
ikke bade ved molen, når der er bølger.”

5. Hvad synes I, er det bedste ved Tisvilde?
”Det er Tisvilde,” siger de som med én mund, ”skov 
og strand og alt det man kan bruge dem til, som at 
finde svampe om torsdagen, inden der kommer folk i 
sommerhusene, finde rav eller bare gå lange ture ved 
stranden og blive blæst igennem. Og så er det vigtigt 
at sige, at det langt fra er alt nyt, der er noget skidt! 
Kulturnatten er et eksempel på noget, vi virkelig synes 
er spændende, og så er ”Tisvildeleje går i fisk” en dej-
lig lokal ting! Og Fiskerbaren på Musik i Lejet, fordi 
mange lokale kommer dér. 

Men vi behøver altså ikke at få det hele serveret, vi 
to familier kan godt finde på at hoppe i vores både og 
sejle ud og kaste anker ved siden af hinanden og grille 
og bade ude på søen, eller sejle til Liseleje eller Råge-
leje, når vi har lyst til at se noget andet,” griner Lise og 
Anne Grethe, kigger på hinanden og bliver enige om, 
at ”Tisvilde er det bedste sted!!”

6. Hvad synes I, er det værste ved Tisvilde?
Lise kan f.eks. sagtens høre operaarierne fra Havesa-
lonen om sommeren, ”og hvad er forskellen?” spørger 
hun. ”Jeg bryder mig ikke om at få det serveret på en 
dejlig sommeraften, hvor vi sidder i haven!” Så lige-
som Musik i Lejet larmer, så er der meget andet, man 
ikke bryder sig om, men som man må finde sig i, hvis 
man ellers synes om, at der er forskel på vinter og 
sommer, hvor der da er noget hyggeligt ved, at byen 
begynder at summe. Man kan synes, at kommunen er 
blevet for usynlig, når ting skal reguleres. De burde 
sætte nogle grænser og kontrollere, at de bliver over-
holdt: Høje stakitter, bopælspligt, støjforurening, Ho-
vedgadens uautoriserede food-trucks, de gamle stier, 

der bliver ulovligt privatiserede, - men det allerværste 
er alle dem, specielt folk udefra, som har meninger om 
ting, de ikke ved noget om, og som hælder dem ud i 
hovedet på alle. Men hvis kommunen satte nogle græn-
ser, så ville de fleste måske tie stille, for så var der ikke 
så meget at diskutere!”

7. Hvad er jeres største ønske for Tisvilde?
Lise og Anne Grethe kigger på hinanden. De ser enige 
ud, og Anne Grethe siger, at ”det er da meget enkelt. 
Vi ønsker at byen bevarer sin sjæl med egen købmand, 
skole, benzintank, at turistbyen ikke overtager, men 
bliver ved at være noget, der hører sommeren til og 
ikke fratager os, der bor her hele året, styringen”. Og 
Lise stemmer i med et ”nej tak til tivoli”, og ”det kunne 
være så dejligt, hvis det lokale sammenhold, som man i 
den grad havde, da vi var børn, og hvor skolen var kul-
turbærer, lærerne boede i byen, og ens søskende havde 
haft eller fik de samme lærere, var fortsat.” 

Der bliver stille en stund, for uanset, hvor meget vi 
snakker, så bliver tingene ikke, som da vi var børn. 
Men bare man kan bevare en form for kontinuitet i ud-
viklingen! Det får lov at stå som essensen af ønskerne 
for Tisvilde og Lejet, og runder den lange samtale af, 
i takt med at tusmørket lægger sig, og TisvildeNyt får 
en sidste rundvisning til husets klenodier fra forfæd-
renes gamle Tisvildeleje. Blandt andet den gamle 
redningsraket, som kom på pension hos Lise, fra byens 
redningshus over for Stejlepladsen, da Søredningstje-
nesten overtog i 1975. Ét blandt mange minder fra en 
barndom, som Lise og Anne Grethe aldrig glemmer.

Lidt efter takker vi for en sjov og hyggelig eftermid-
dag, hvor vi har været på besøg i historien hos et par af 
fisker Ullers mange efterkommere. Og da vi er blevet 
vinket af og døren lukkes bag os, går vi de få skridt 
over til vores bil, som holder parkeret ud for en matri-
kel med ”Tvl”, altså Tisvildleje. Her snor grænserne 
sig mellem ”Tvl” og ”Tv”, men i sidste ende hører vi jo 
sammen i hele sognet. Og forhåbentlig holder vi også 
sammen!

 SB + EB

Akvarel af RP
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Rytterskoler i vores omegn 
af Søren Thilst Grande

I min lokalhistoriske iver, garneret med min ungdom-
melige ridefortid, faldt jeg over nogle optegnelser om 
rytterskoler i vores område. Det der undrede mig var, 
at skolerne ikke blev oprettet i de fattige og sand-
flugthærgede udsteder, fx i fiskermiljøerne, men kun i 
landsbyer med gårde af en vis størrelse. Mon det havde 
noget med soldaterhvervning at gøre til afløsning af 
udenlandske lejesoldater, nødvendiggjort af Danmarks 
mange krige bl.a. mod svensken? Avderød, Ammen-
drup, Blidstrup, Brederød, Esbønderup, Græsted, 
Maarum, Melby, Ramløse, Søborg, Torpmagle, Valby 
og Vejby fik oprettet rytterskoler, men ikke Asserbo, 
Tisvilde eller Tibirke. Kunne det have noget at gøre 
med antal gårde pr. landsby, eller havde de fattige 
fiskerfamilier ikke behov for boglige sysler? 

Folkegaven
Store Nordiske Krig var slut med for en sjælden gangs 
skyld heldigt udfald. Mon det havde noget at gøre med 
den energiske og initiativrige konge, Frederik 4.’s, 
dekret om oprettelse af 12 rytterdistrikter i slutnin-

gen af 1600-tallet? Krongodsets bøndergårde skulle 
herefter stille med en udrustet hær af bl.a. ryttere med 
tilhørende heste. Til gengæld for dette blev gårdejere 
og bønder fritaget for skatter og hoveri. Kongen viste 
landet denne gestus som en folkegave i anledning af 
hans 50 års fødselsdag. Som modydelse skulle gårdene 
i tilfælde af krig sørge for at indkvartere og forpleje 
ryttere og heste. Noget for noget – det kan minde lidt 
om nutidens kamp om St. Bededag. 

På ganske få år udvidedes antallet til 240 skoler 
fordelt over det meste af landet, undtagen i de fattige 
sand- og vindomsuste distrikter langs kysterne (dvs. 
analfabetismen blev fastholdt i de fattige fiskermiljøer). 

I Frederiksborg Rytterdistrikt blev der af bygmester 
Laurits Eriksen opført 19 skoler efter samme grund-
plan til en stykpris på 550 rigsdaler (måske de første 
typehuse?). Vejby Rytterskole blev indviet i 1721 og 
ophørte i 1912. En del af lærerens løn udgjordes af et 
tilliggende jordlod, som kunne dyrkes, men efter ”Ud-
skiftningen” i 1786, hvor landsbyfællesskaberne blev 
udlagt, måtte en staldlænge tilbygges. 

Den Gamle Skole. Frikvarter i Bygaden, hvor det ifølge lærer 
Skousen var forbudt at lege, for ”der kunne komme en vogn”
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De små elever skulle i 1869 også til at lære i stedet 
for at lege. Her blev en lærerinde antaget med egen 
embedsbolig. Skolen for de små fik betegnelsen ”Po-
geskole”. Den bestod indtil 1951. I dag kan de gamle 
skolebygninger stadig ses på Gl. Skolevej 1 & 3, men 
er indrettet med lejligheder til privat beboelse.   

 
Jagten på min fortid
I min søgning efter gamle fotos af rytterskolerne i vores 
område var jeg så heldig at falde over min morfar som 
dreng på et gruppebillede uden for Mårum gl. skole 
(dvs. rytterskole) fra starten af 1900-tallet, hvor han 
er en af de store elever klar til konfirmation og til at 
springe ud som voksen. Han sidder ned bag de tre for-
reste drenge med skarp sideskilning og et determineret 
drag om munden a la ”var der noget – jeg er klar!” 
Netop være klar til at gå ud af skolen og ikke mere 
være ansvarlig for sine fem mindre søskende. Han var 
født i 1889 i Kagerup, men skolen her blev nedlagt i 
1901, så de sidste to år måtte han til fods følge de min-
dre familiemedlemmer til og fra Mårum Rytterskole.

Rytterskolen ophørte i 1914, hvorimod de små elever 
på Mårum Pogeskole bestod fra 1907-1960. Et billede 
af datidens skoleinventar gav mig associationer til min 
egen startskoletid i 1953 med 40 drenge fordelt ved 
pulte i utætte træbarakker og kakkelovnsfyring. Det 
var de store årgange efter krigen, så nogle af os måtte 
i første klasse sidde tre ved hver pult. Et lidt forstem-
mende minde fra det københavnske udflytterkvarter på 
ydre Østerbro. 

Maarum Rytterskole – Min morfar sidder bag de tre forreste drenge

Skoleinventar 1930

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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Af andre historiske billeder faldt jeg over Valby Rytter-
skole med en meget tidstypisk stemning – og Ramløse 
Rytterskole, som den ser ud i dag. Førstnævnte var 
sejlivet i næsten 240 år og ophørte i 1959. Ramløses to 
skoler blev nedlagt i 1936 efter 215 års virke. Pogesko-
len dog kun i 36 år. 

Hvad med Tisvilde og Tibirke?
Man kan ikke lade være med at tænke: Sku’ børnene i 
de sandplagede fattigflækker ikke lære noget? Når nu 
der ingen skoler var til dem.

Så jeg måtte på jagt igen. Tisvilde fik sin første skole 
i 1801. Hvor den lå, har jeg ikke kunnet finde ud af. 
Sandsynligvis ”Den gamle Skole” ved Bymosen? (den-
gang Bygaden). En skole for de små poder (pogere?) 
kom til ved knopskydning samme sted i 1878. 

I 1896 udvidedes kirkesognet med endnu en skole. Var 
børnetallet stigende, eller skulle børnene i Tibirke imø-
dekommes? I hvert fald opstod Tibirke Skole ved foden 
af Tibirke Bakker. Den første gang, jeg blev konfron-
teret med denne skolebygning, var i forbindelse med 
indspilningen fra 1971 af Scherfigs samfundskritiske/
satiriske roman ”Den forsvundne fuldmægtig” skrevet 
i 1938. Især den nævenyttige parcellist Martin Hage-
holm (Karl Stegger) gjorde et uudsletteligt indtryk på 
mig. Han lejer nemlig skolehuset ud (eller måske blot et 
værelse) til det mistænkeligt, udefra kommende bymen-
neske, fuldmægtig Teodor Amsted fra forsvarsministe-

riets 14. afdeling, spillet af Ove Sprogøe. Han ønsker sig 
væk fra det pligtopfyldende, retlinede og respektable, 
men forudsigelige og ensformige liv for at finde ind til 
kernen i et meningsfuldt liv, bl.a. ved at føle sig i pagt 
med naturen – og hvor gør man det henne? Naturligvis 
i bakkerne og i Tisvilde Hegn, hvor man kan drømme 
sig væk i et himmelhvælv på jagt efter sommerfugle 
o.a. insekter. Vores lokale multikunstner Viggo Bentzon 
ydede en indsats som scenograf – ikke så underligt at 
store dele af handlingen foregik i Tibirke Bakker. Gert 
Fredholms debutfilmatisering blev betegnet som et kri-
minallystspil og modtog en Bodil-pris som årets bedste. 
I øvrigt medvirkede Bodil Kjer som fru Amsted.

Skolen på adressen Bækkebrovej 42, blev de sidste år 
benyttet som skolefritidsordning og funktionsophørte i 
1936. Bygningen består stadig men er privat bolig i dag 
med udsigt til det engvåde område Ellemosen.

Den gamle Skole for de store børn på adressen By-
mosen 10 blev også nedlagt i 1936 og flyttet til nybyg-
gede Tisvilde Skole, nu Skt. Helene Skole, Tisvilde 
Bygade 37. Herefter blev den tidligere skole omdøbt til 
”De gamles Hjem” i årene, der fulgte – endda et stykke 
tid efter, at Trongården kom i brug. Sidst i 90’erne 
indrettede lokale håndværkere den gamle skolebygning 
til ejerlejligheder.

Denne historiske gennemgang kan måske lokke 
nogle læsere til at gå på opdagelse efter nævnte lokali-
teter. Nysgerrighed er en god motions-motivator...

Tibirke skole er i dag en privat bolig – foto: Søren Thilst Grande
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Få sommerminder for livet

vi er allerede 144 
lokale frivillige 

Men vi vil så gerne være mange flere 

Kontakt Kamilla på: Frivillig@musikilejet.dk 
eller meld dig på ventelisten på vores hjemmeside.
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Det kan ofte være en svær opgave at sætte det rette 
navn på de fugle, man ser i haver og skove, for ofte har 
den fugl, man betragter, kendetegn fælles med andre 
arter, og ofte er der udseendemæssige forskelle mellem 
hanner og hunner, mellem voksne og unge og mellem 
vinter- og sommerdragter. Naturen er mangfoldig, - 
heldigvis!!

De vintergæster vi præsenterer i billede og tekst i 
dette nummer af TisvildeNyt kan overfladisk minde 
om kvækerfinken, som ”var på” i november-nummeret. 
Gråsisken tilhører da også samme gruppe som kvæker-
finken, nemlig finkerne, men gråsiskenen har været i 
nærkontakt med en anden farvebøtte. Både hunner og 
hanner har en rosa plet på issen, voksne hanner des-
uden et meget markant rosa bryst, specielt i yngletiden. 
Om vinteren er farverne lysere, ligesom det er tilfældet 
blandt os mennesker! Ellers er gråsiskenens bundfar-
ver brune og grå med mørke striber og en sort ”hage-
smæk” under det gullige næb.

Netop nu dukker den op her i landet, og mange af 
dem bliver her sommeren over og yngler her, efter at 
have overvintret længere nede i Vesteuropa, og det er 
immervæk imponerende at tænke på, at de små 12-14 
cm lange fugle flyver 2-3000 km, for så at dukke op 
hos os for at yngle og bo, inden de flyver samme vej 
tilbage igen inden næste vinter. 

Vi kan være heldige at få den at se i vores haver, hvor 
den kan finde på at dukke op for at finde føde. Har man 
bjergfyr, hvis kogler har frø af udsøgt kvalitet, så er 
chancerne gode, - men man kan også se den spadsere 
omkring på jorden eller sidde på fuglebrættet, hvis der 
er lagt lidt frø ud til vores fjerede vintergæster.

Gråsisken 

Billeder og tekst af Susanne Borup
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Planeten Venus er det klareste himmellegeme næst efter 
Solen og Månen. Venus lyser så klart på himlen, dels 
fordi dens hvide skydække tilbagekaster næsten alt det 
lys, der rammer den, og dels fordi den er tæt på både So-
len og Jorden. Den står smukt på aftenhimlen mod vest 
hele foråret og starten af sommeren indtil midt i juli.

I august kommer den til at stå en smule sydligere end 
Solen. Det medfører, at den både går ned før solned-
gang og står op efter solopgang. Fra september og året 
ud kan Venus ses på morgenhimlen inden solopgang.

I de første to måneder af 2023 er planeterne Venus 
og Jupiter kommet tættere på hinanden på himlen. De 
står tættest torsdag 2. marts, hvor de kun er ½° fra 
hinanden. Det er det samme som Månens diameter, så 
de kan ses i samme synsfelt i en kikkert med tilstræk-
kelig lav forstørrelse. Udstrækningen af små objekter 
på himlen angives som regel i buesekunder, der skrives 
”. Der går 3600” på 1° ligesom der går 3600 sekunder 
på en time. I starten af marts fylder Venus og Jupiter 
henholdsvis 12” og 34” på himlen.

Venus viser faser ligesom Månen, så i en stjernekik-
kert ses den ofte som en lille halvmåne. I starten af året 
er den længere væk fra os end Solen, så den er belyst 
på en stor del af den side, der vender mod Jorden. Det 
betyder, at Venus ser forholdsvis lille og næsten rund 
ud på himlen. Det svarer til planetens udseende på de 
øverste billeder. Efterhånden kommer den tættere på 
os og ser derfor større ud samtidig med, at mindre og 
mindre af den synlige del er belyst af Solen. 4. juni står 
den længst øst for Solen. Det kaldes dens største østlige 
elongation. På det tidspunkt ses den som Månen, når 

den er præcis halv i første kvarter, ligesom yderst til 
venstre i billedet. Til den tid går den, set fra Tisvilde, 
først ned kl. 1:10, mere end tre timer efter Solen. Der-
efter ses Venus som en større og større, men smallere 
og smallere banan til den i juli står tæt på Solen og 
ikke kan ses. Det svarer til dens udseende på de neder-
ste billeder. Når Venus er tæt på Jorden, fylder den op 
mod 60” eller 1’ (bueminut) på himlen og ser større ud 
end Jupiter,

Vi kan slet ikke se den orangebrune venusoverflade, 
fordi hele planeten er indhyllet i et tæt skydække. I en 
lang periode fra 1960’erne til 1980’erne sendte Sovjet-
unionen i deres Venera rumprogram en række rumson-
der til Venus, og mange af dem landede på planetens 
overflade. Temperaturen på næsten 470°C og trykket 
på over 90 bar gjorde det svært for landingsfartøjerne 
at fungere i længere tid, men det lykkedes alligevel at 
få data fra dem. Når vi alligevel har et detaljeret kend-
skab til overfladen på Venus, er det fordi, den er blevet 
kortlagt med radarmålinger fra bl.a. NASA’s Magellan 
rumsonde i starten af 1990’erne.

I månederne marts og april holder Wieth-Knudsen 
Observatoriet åbent hus på lørdagene 11. og 25. marts 
samt 8. og 29. april. I marts er åbningstiden fortsat kl. 
21-23, men i april er det blevet så lyst om aftenen, at 
vi rykker en time til kl. 22-24. Vi bliver også plaget 
af sommertid fra søndag 26. marts kl. 2. Se mere på 
observatoriets facebookside: facebook.com/wiethknud-
senobservatoriet/. Her skriver vi om eventuel aflysning 
på grund af vejret.

VENUS PÅ FORÅRSHIMLEN

Stjernehimlen netop nu
af Michael Quaade

Venus’ overflade, kortlagt fra Magellan rumsonden med radarmålinger. 
Farverne er fra farveoptagelser optaget af de sovjetiske Venera 13 og 14 lan-
dingsfartøjer, der landede på Venus i 1982. Foto: NASA/JPL

Billedet viser Venus i månederne maj til oktober 2002. Forløbet svarer nogen-
lunde til det første halvår i 2023. Det er tydeligt, at planeten fylder mere på 
himlen, når den er tæt på os, og samtidig er den belyst mere og mere bagfra. 
Foto: Chris Proctor, TBGS Observatory
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TiFø – TISVILDE FØDEVARESELSKAB
”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude...”
Det var faktisk en smule hvidt. Et par små sneflokke 
kom vrimlende lige op til, at TiFø afholdt kyndelmis-
se-arrangement ved bålhytten i skoven den 5. februar.
Ca. 50 Tisvildeborgere i alle aldre mødte op i skoven 
til musik, fællessang, dramatisk historiefortælling, bål, 
grøntsagssuppe, pandekager og leg i mørket. Så det var 
en sand fornøjelse. 

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

Foreningens virke går på to ben. Det ene ben handler 
om at være en del af en bæredygtig fremtid ved at for-
syne medlemmerne med et sæsonbetonet udbud af øko-
logiske varer, primært grøntsager, der er dyrket og pro-
duceret så lokalt som praktisk muligt. Det sker i form af 
vores ugentlige grøntsagsposer, som medlemmerne kan 
afhente i TiFø-huset ved skolen. Det andet ben handler 
om at være et lokalt forankret fællesskab, der danner 
ramme for samarbejde og møde mellem mennesker 
på åben og inkluderende vis, samt ved at formidle og 
fremme viden om økologi, fødevarer, tilberedning og 
forbrug. Dette sker i forbindelse med forskellige arran-
gementer, som vi afholder i løbet af året.

Vores næste arrangement bliver den 23. april, hvor 
vi også afholder generalforsamling. Nærmere info vil 
blive meldt ud på vores facebookside.

På vegne af TiFø, Julie Holck

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

Som medlem kan man hver uge få en pose lækre 
grøntsager fra en af lokalområdets dygtige og 
bæredygtige grøntsagsavlere for kun 100 kr. og en 
beskeden indsats for fællesskabet, når det passer 
ind i din hverdag. Oven i det får man mulighed for 
at deltage i et lokalt, socialt fællesskab på tværs af 
generationer.

Et medlemskab koster 99 kr. om året, og en pose 
grøntsager koster 100. Velkommen i TiFø!
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Sjælden og STOR
1. februar kl 8:30 gjorde Pia Falck Pape et meget 
usædvanligt og meget stort fund: Et kæmpe muræne-
lignende dyr var skyllet op og lå dødt på stranden lige 
neden for Solnedgangstrappen. 

Dyrets videnskabelige navn er Conger conger, og på 
dansk hedder den havål. Det er den største art i åle-
familien, som også inkluderer murænerne. Med fuldt 
udfoldet tommestok blev længden af det opskyllede 
eksemplar målt til 170 cm, og det var endda uden ha-
lespidsen, som manglede! Man fornemmer størrelsen 
ved at sammenligne med øldåsen i sandet.

Dagen efter blev havålen hentet af to dyrepassere og 
transporteret til Øresundsakvariet, hvor den skal dis-
sekeres for at finde en mulig dødsårsag. 

Akvariechef Jens Peder Jeppesen fortæller til TV 2 
Kosmopol, at ”det er en dybvandsfisk, som i Danmark 
lever dybt ude i Skagerrak og Kattegat. Derfor er det jo 
sindssygt, at den dukker op her”. 

Forsker ved Statens Naturhistoriske Museum, Henrik 
Carl, oplyser da også til mig, at det er første gang, man 
har registreret en strandet havål ved de sjællandske 
Kattegatkyster. 

Rasmus Pape

RP
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GRIBSKOV
LÅSEKOMPAGNI

GL

KONTAKT DIN LOKALE LÅSESMED

22 23 24 22 
 

dan@gribskovlaasekompagni.dk 
www.gribskovlaasekompagni.dk

Elektroniske låse (åbne dør med mobil el. via web) - Sikring af boliger - 
Adgangskontrol - Videoovervågning - Alarmer - Sikring af virksomheder - 
Sikkerhedstjek - Dørautomatik - Skift af låse (når den gamle lås er “træt”) 
Reparation af låse - Hotellåse  og meget, meget mere...

Mere end 35 års erfaring med 

• Arv
• Testamente
• Fremtidsfuldmagt
• Ægtepagt
• Bolighandel

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

Telefon: 48 30 31 00

mail@muffadvokater.dk

Alfavej 4C, 3250 Gilleleje

muffadvokater.dk
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Hvem sidder dér bag skærmen? Det gør en mæt og glad 
Tisvilder, der lige er kommet ind ad døren fra Tisvilde 
Lokalråds forsøg på at samle byen, efter at de populære 
og succesfulde Grydetøser er gået på pension. 

Lokalrådet, som er initiativets ophavsmænd og -kvin-
der, udtrykte i deres velkomst, at forslaget var fremsat i 
en positiv ånd, men dog iblandet en del skepsis – for vil-
le ”Tisvilde spiser sammen” være i stand til at fortsætte 
succesen fra ”Madkællingerne” og senere ”Grydetøser-
ne”? Formand Claus Sabroe sagde, at man i Lokalrådet 
ville have været tilfredse, dersom der kom 30 til dette 
første samspisnings-arrangement. Og hvad skete der så? 
Der blev udsolgt!! Og onsdag den 18. januar var Idræts-
husets sal fyldt med sultne og glade Tisvildere. Der var 
masser af børnefamilier, og i øvrigt var alle aldersklas-
ser repræsenteret, og det go’e gamle Idrætshus summede 
af glade vibrationer, - det var som at se kvæget blive 
sluppet ud på græs efter en vinter i stalden! 

Det koncept, som Lokalrådet havde bestemt sig for, 
var noget anderledes end det gamle i Grydetøse-regi. 

Her var der lagt vægt på en børnevenlig middag, som 
samtidig var en ret for alle. Brød og smør og vand i 
kanderne, og det hele fik man for 30 kroner! 

Når man havde spist og slået mave og snakket med 
hinanden, så samledes tallerkner og bestik sammen 
på højskolemanér, og så var det hele slut igen. Det 
var ment som en aftensmads-seance, bare ikke der-
hjemme, men ude blandt andre Tisvildere. Virkede det 
lidt fattigt?? Nej, det fungerede helt naturligt og fint: 
Man mødtes, sludrede, bænkede sig, hvor man havde 
lyst, spiste en fortrinligt lavet minestrone med pesto, 
fik oven i købet et stykke kage, mens man snakkede 
færdigt med dem ved ens bord, og så var det slut 1 til 
1½ time efter, det var begyndt.

Tak til Tisvilde Lokalråd, - det var et herligt initiativ, 
I havde valgt at tage, og det var aldeles glimrende ud-
ført!! Vi kommer også næste gang, - hvis der ellers er 
plads, for rygtet vil formodentlig sprede sig, så dobbelt 
så mange vil melde sig til.   

SB & EB

”Grydetøserne” fik en velvoksen baby...
Foto: Susanne Borup
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Det Nostalgiske Hjørne
Hej igen allesammen, håber I er kommet godt igennem 
vinteren, for når dette nummer af Tisvilde Nyt rammer 
Jeres postkasse, skulle det spæde forår jo gerne være at 
se, med vintergækker og erantis.

Og så håber vi alle på, at Putin og hans “slæng” snart 
er besejret, så de stakkels ukrainere kan få fred! Nå, 
men tilbage til dette blad...

Jeg vil fortælle jer, at jeg har mailet en del gange med 
en herlig dame ved navn Helle Galberg Buhl! Og hvor-
for har jeg det? Jo, for som I husker fra sidste nummer, 
ville jeg meget gerne vide noget om den unge mand, 
der var fotograferet foran en butik her i byen. Det viser 
sig, at han er Helles svoger, Leif Halleby. Og hvor lå 
butikken, ”Blue Jeans”?

Så skrev Helle hele historien om sin familie, hvor 
mange af dem har haft og har bolig her og i nabo-
sognene! Men nu kan I selv læse hendes spændende 
beretning. God fornøjelse.

Butikken, Blue Jeans Co., havde min svoger, Leif 
Halleby, som pop-up butik – før der var noget, der hed 
det. Det har været ca. 1976. Leif blev senere i 1992 
lokofører på Gribskovbanen ligesom sin storebror, Jørn 
Halleby.

Leif lejede de tomme bagerlokaler af bager Frydens-
berg, som boede længere nede på grunden med sin 
hustru og datteren Anne-Mette.

Min veninde, Pernille, og jeg brugte mange timer 
i butikken, hvor der blev solgt alt fra amerikanske 
spejderskjorter, amerikanske militærregnfrakker fra 
overskudslagre og gamle hatte m.m. Vi kiggede altid 
lommerne efter, da man kunne være heldig at finde en 
dollar eller et duelighedstegn til spejderskjorterne, der 
ikke var syet på. Vi solgte også bowlingskjorter – på de 
to fotos af forretningen har jeg sådan en på. Der blev 
altid spillet Dr. Hook i butikken.

Vi havde sommerhus på Strandbakkevej 9, som min 
mormor, Margrethe Galberg Larsen, satte på grunden 
i 1936. Huset var oprindeligt en hovedpræmie fra et 
”Rundskuehæfte”, som det stod i Nordjylland et sted. 
Min mormor havde ikke vundet det men købt det af 
vinderen. Alle brædder blev nummereret, og huset blev 
skilt ad og transporteret til Tisvilde og opført på ny. 
Jeg husker, at man kunne se mange af numrene endnu 
på de ferniserede brædder i stuen. 

NAG LandBOtikken
Vestergade 12 . 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 50 00 . www.nag.dk

NAG Borup
Borupvej 65 . 3320 Skævinge

Tlf. 48 28 90 58

LandBOtikken
NAG LandBOtikken tilbyder:
• Alt til dyr – store og små
• Hunde- og kattefoder samt tilbehør
• Hesteartikler
• Legetøj
• Plænegræs, havegødning og haveredskaber
• Vildtfuglefrø
• Træpiller, briketter, fyringsolie og dieselolie

Kig forbi – vi har mere, end du tror!

LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler
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Maleri af ”Lillebo” som det så ud i 1941

”Lillebo” i vinterklæder julen 1997

Meget landbrød og mange kommenskringler fra Spiegelhauer 
er blevet spist i ”kassen” (terrassen)

Mine forældre, Knud og Bodil Galberg Frisch-Jensen, 
overtog huset i 1967, da min mormor døde. Og da 
vores mor døde i 1996, var det min tur. Alle somre 
blev brugt i det sommerhus. Også da jeg blev voksen 
og i flere omgange boede i udlandet, så blev nogle uger 
altid brugt i ”Lillebo”.

Huset har altid været åbent i Påsken, så vi kunne gå 
påskemarch og efterfølgende komme hjem og spise en 
god påskefrokost. En tradition jeg bevarede, da huset 
kom på mine hænder, ligesom julen også blev fejret et 
par gange i nyere tid i ”Lillebo”.

”Lillebo” kom på andre hænder i 2008, hvor jeg 
valgte at bosætte mig permanent i Tisvilde. 

Jeg har 2 storesøstre, hvoraf den ene, Bente, jo er gift 
med Leif. Hun havde sommerjob hos Thuneby, og 
vores ældste søster, Christine, har faktisk haft job hos 
bager Frydensberg.

Min egen søn, Patrick Galberg Vesterlund, har således 
også haft alle sine somre i Tisvilde og har naturligvis, 
som så mange andre unge, arbejdet i mange somre hos 
Købmand Thomas. Patrick har siden selv fået sin egen 
lille familie og er for under et år siden flyttet til Vejby, 
så vi er glade for at have fået både ham, hans kæreste, 
Lisa, og det skønneste barnebarn, Liam, tæt på.

Ja, sådan er det, når nogen giver sig tid til at fortælle 
“hvordan var det nu, det var?”. Berigende, for det er 
derfor vi ved noget om vores fortid – uden fortid har vi 
ingen fremtid. Og vi havde aldrig fundet ud af histo-
rien bag billedet, hvis ikke det var for dig, Helle, så 
TUSIND TAK til dig.

Men ikke nok med dette “afsnit”, så bliver der stof til 
endnu et nummer af bladet fra Helles hånd, så det kan 
I glæde jer til – hav det godt så længe.
 

Mange hilsener 
Helle Galberg Buhl og Anita Olsen




