
TisvildeN
yt

novem
ber-decem

ber 2020
 årgang 28 nr. 6 • løssalg kr. 20



Stråtag med

Medlem af 
Dansk Tækkemandslaug

Claus Alstrup 
TisvildeTæk.dk • Tlf. 21703396

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

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

for opdaterede åbningstider

Pølsemagerivarer er fremstillet 
med kærlig hånd, i eget pølsemageri 

Dansk kød * Dyrevelfærd * Kødkvalitet 

Alt til ovn, pande, grill, og lækre færdigretter!

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

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?
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Vinteren er på vej ...

Så gik den efterårsferie i dejligt solskinsvejr og med 
aktivitet i byen med græskar og børnefamilier over det 
hele – alt hvad der hører til en klassisk efterårsferie. 
Selv tilbragte jeg tiden derhjemme i selvvalgt isolation, 
da jeg var syg, men måtte dog snige mig til købmanden 
et par gange for at proviantere og kunne konstatere, at 
der var liv udenfor på gader og stræder.

Jeg har for første gang i mange år ikke nogen smi-
lende græskar stående i haven – vores børn gad ikke. 
Bevares, selvom de er mellem 24 og 30, kunne de vel 
godt have givet mig den glæde, men nej, sådan blev den 
regel i år, og det er måske også på tide, at jeg erkender, 
at de faktisk er voksne – med ejerlejlighed og sommer-
hus. Men det var nu hyggeligt så længe det varede ...

Med afslutningen af efterårsferien er vi umiskende-
ligt på vej mod vinteren, og jeg tror, at mange men-
nesker ’frygter’ den mere end normalt: Covid har fået 
et tilbagetog i Danmark og vi kan se frem til en lang 
mørk sæson med begrænset omgang med andre men-
nesker, så det danske hyggebegreb bliver i den grad 
sat på prøve, for pludselig kan for meget hygge være 
farligt, og det er så svært for os at forstå, fordi det er 
så stor en del af vores identitet. Så lige umiddelbart er 
der måske ikke så meget at se frem til, hvis man vælger 
den synsvinkel.

Ingen julefrokoster på arbejdspladserne, måske færre 
handlende i de fysiske butikker, når vi nærmer os jule-
handlen, stort set ingen ferierejser hvis man er vant til 
at tage bort i vintersæsonen.Den ene begivenhed efter 
den anden bliver aflyst, bryllupper, runde fødselsdage 
og andre festlige ting, vi havde set frem til med glæde.

Meen, mon ikke vi alle sammen kan finde noget, der 
glæder os, trods alt? Vi, der er så heldige at have et job, 
ser dog stadig andre mennesker dagligt – de fleste af 
os, i hvert fald..

Der er altid nogen, der har det værre end dig. Husker 
det som et mantra fra min barndom, men ikke desto 
mindre er det jo sandt. Irriterende når ens forældre 
får ret i noget, man dengang synes var urimeligt. Jeg 
havde det jo så svært, fordi mit pandehår blev klip-
pet for kort eksempelvis, og i en teenagers bevidsthed 
kunne der da ikke være noget værre??

Der er mange, der har det svært i disse tider, og jeg 
må erkende, at jeg ikke kan tillade mig at sige, at jeg 
er en af dem. Måske kunne vi hver især finde nogen at 
gøre noget godt for på forsvarlig vis – ikke at jeg ligger 
inde med fantastisk mange ide’er eller forslag, men jeg 
synes, at rigtig mange har været opfindsomme i den 
tiden, der er gået. Og her i Tisvilde er vi jo i den grad 
kendt for vores frivilligheds-initiativer, så mon ikke 
der dukker nogle gode tiltag frem i løbet af vinteren?

I hvert fald kan vi glæde os til, at det bliver legitimt 
at sætte lyskæder op i haven – altid en kæmpe fornø-
jelse at stå med iskolde fingre og vikle forkert nedpak-
kede lyskæder ud og konstatere, at de ikke virker..

Ligegyldigt hvad, skal det nok blive jul. Mange elsker 
den, julen, andre er ligeglade men sikkert alligevel glade 
for samværet med familien. Fundamentet, den hviler på, 
er vel ligegyldigt? Bare vi hygger på forsvarlig vis.

Vi ønsker alle en god vintersæson og ikke mindst en 
glædelig jul. Næste gang vi skrives ved, er det 2021, og 
vi håber på bedre tider.

Mange hilsner TisvildeNyt og Karina
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Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn
KÆRE MEDLEMMER
Vi i bestyrelsen må altid kende medlemmernes syns-
punkter vedrørende Grundejerforeningens interesse-
områder, det er klart.

Synspunkter er der nok af ... heldigvis. Tak til alle jer 
medlemmer som gennem året henvender jer til os med 
konkrete spørgsmål.

I flere år har vi i forbindelse med vores generalfor-
samling i slutningen af juli haft en spørgeskemaunder-
søgelse om sommerens begivenheder i Tisvilde. Alt 
dette giver os tilsammen en rigtig god pejling på den 
retning, hvor bestyrelsens arbejde skal gå. Her præsen-
terer vi resultatet af medlemsundersøgelsen af somme-
rens begivenheder 2020 i Tisvilde.

Tak skal I have, også for de mange og meget enga-
gerede kommentarer. Et udvalg af kommentarerne er 
ikke medtaget her i bladet af pladshensyn, men de kan 
ses på vores hjemmeside: www.tisvildegrf.dk

I samarbejde med Lokalrådet har vi derfor fremlagt 
vores ønsker overfor administrationen i Gribskov 
Kommune.

Vi måtte erkende, at Gribskov Kommune har be-
grænsede midler. Derfor blev vi enige om, at vores øn-
sker i første omgang skulle begrænse sig til trafikom-
lægning på de lige strækninger af Tisvilde Bygade og 
Hovedgaden – fra Vejbyvejens afkørsel til Stationen.

Ønsket er 40km/t. For at denne nedsættelse af hastig-
heden skal have en effekt, må der opsættes chikaner.
Vi har foreslået opsætninger af chikaner som blomster-
kasser eller lignende, som evt. kan driftes med lokale 
midler for at forskønne indgangen til Tisvilde.

Vores forslag er naturligvis i konkurrence med andre 
trafikønsker i kommunen. Vi besluttede derfor sam-
men med Lokalrådet at sætte fokus på vores forslag.

En underskriftindsamling er nu blevet gennemført. 
Mere end 300 har tilkendegivet, at vores Hovedgade i 
den grad trænger til renovering. Tak til alle jer.

HOVEDGADENS RENOVERING
I flere år har det ligget Grundejerforeningen på sinde 
at arbejde for Hovedgadens renovering. Der er virkelig 
meget, der trænger:

• Der bliver kørt for hurtigt på de lige strækninger, 
specielt omkring skolen

• Cykling er for farlig på det smalle stykke, der bliver 
levnet mellem fortov og kørebane

• Fortovene er farlige og overgroede
• Trafikken i ’Strædet’ er om sommeren helt kaotisk
• Hovedgadens nederste stykke fra Stejlepladsen til 

P-pladsen er ringe vedligeholdt 
• Den såkaldte rundkørsel ved ishuset trænger til 

renovering

BÆNKE
Grundejerforeningen sponsorerede i 2017 et par bænke 
for Naturstyrelsen. De blev opsat på Stejlepladsen ved 
nedgangen til molen. De har vist sig at være meget 
populære.

Da en bænk i Tisvilde Hegn i nærheden af Nordhuset 
var brudt sammen, var det naturligt, at Grundejerfor-
eningen henvendte sig til Naturstyrelsen med tilbud om 
at sponsorere en erstatning.

Tim Falck, som er skovfoged i Naturstyrelsen, Nord-
sjælland, var straks med på ideen.

Naturstyrelsen havde samtidigt fået en bevilling til 
publikumsvenlige aktiviteter i anledning af en forven-
telig større aktivitet i skovene på grund af Covid-19.

Der var derfor mulighed for opsætning af flere bænke 
i skoven, og vi afmærkede på et kort til Tim Falck, 
hvor vi kunne tænke os, de blev sat op.

Flere af bænkene er allerede opsat … mageløst! Og 
mange, mange andre vil i den kommende tid blive 
opsat. Vi kørte sammen med Tim Falck ud for at bese 
resultatet på Skovstrandvejen … wow, siger vi bare, 
hvilken positiv oplevelse!

Grundejerforeningen takker mange gange for det 
gode samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland.

Mange efterårshilsner, Bestyrelsen

HUSK 
at melde dig ind i 

Grundejerforeningen

www.tisvildegrf.dk

HUSK at samle op efter din hund
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Tim Falck afprøver en af de nye bænke
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INDLEDNING TIL MEDLEMSUNDERSØGELSE
Dette er en sammenfattende rapport over en medlems-
undersøgelse, som vi foretog blandt vores medlemmer 
i forbindelse med årets generalforsamling ultimo juli 
2020 og efterfølgende indtil ultimo august 2020 vedrø-
rende vores medlemmers holdninger og meninger om 
udviklingen i Tisvilde. 

For at lette bearbejdningen af kommentarerne og den 
efterfølgende afrapportering havde vi i år for første 
gang gjort medlemsundersøgelsen elektronisk og udvi-
det emnerne. Dermed har undersøgelsen fået en større 
bredde. 

Grundejerforeningen har lige under 400 medlem-
mer (366 medlemmer pr. udgangen af 2019) hvoraf ca. 
2/3 er sommerhusejere og ca. 1/3 er fastboende. Det 
er en frivillig grundejerforening, der har et overordnet 
formål om at medvirke til at bevare Tisvildes specielle 
egenart i en balanceret udvikling. Herudover skal vi 
virke til gavn for naturen tæt på grundejerne. Med-
lemskab er udtryk for stor interesse og engagement i 
lokalsamfundet. 
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Man skal være grundejer eller ejerlejlighedsejer i post-
distrikt 3220 for at være medlem. I postdistrikt 3220 er 
fordelingen (i maj 2019 og iflg. Gribskov Kommune) 
mellem sommerhuse og helårshuse, at 1795 af bygnin-
gerne er sommerhuse og 683 er bygninger til helårsbe-
boelse, hvilket relativt svarer nogenlunde til fordelin-
gen blandt foreningens medlemmer, jf. ovenfor.

Medlemsundersøgelsen blev udført ved at indsamle 
nogle få, manuelt udfyldte skemaer under årets gene-
ralforsamling, hvor der deltog ca. 80 personer; men 
langt de fleste besvarelser blev modtaget elektronisk. 
Der blev i alt modtaget 122 besvarelser, hvilket er en 
svarprocent på lidt over 33 % af alle medlemmerne og 
ca. det dobbelte i forhold til tidligere år. Desuden var 
der en svarprocent på over 50 % blandt de medlemmer, 
der modtog spørgeskemaet elektronisk. Dette er en 
meget høj svarprocent.

Nedenfor ses, hvordan svarene fordelte sig i forhold til 
boligstatus:

89
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SPØRGESKEMAET
Spørgeskemaet blev udformet som 4 centrale hoved-
spørgsmål, som kort gennemgås og opsummeres i det 
følgende. Hovedspørgsmålene lød:

1. Hvad er det vigtigste for dig?
2. Hvor tilfreds er du med?
3. Ønsker om ændringer
4. Andre kommentarer

KONKLUSIONER
Her følger nogle af de vigtigste konklusioner, der kan 
drages fra undersøgelsen:

GRUNDEJERFORENINGENS BESTYRELSES 
KOMMENTARER TIL UNDERSØGELSEN
Det er ejerne, der er ansvarlig for havefesterne. Det er 
Politiets ansvar at gribe ind og håndhæve ordensregle-
mentet. Det har været et stort problem i Tisvilde i 2020 
og også mange andre steder i landet, at politiet ikke har 
grebet ind overfor et stærk stigende antal klager.

Grundejerforeningen beder hvert år deres medlem-
mer om at vise hensyn og begrænse både egne og 
lejeres larm fra havefester i løbet af sommeren. Ikke 
alle grundejere er medlem af foreningen, og foreningen 
har ingen sanktionsmuligheder overfor medlemmerne, 
der ikke følger henstillingerne.

BESTYRELSENS ANBEFALING TIL 
KOMMUNEN OG MYNDIGHEDERNE
Pga. Covid-19 situationen har der ikke været afholdt 
MIL i sommeren 2020. Vi gentager imidlertid anbe-
falingen fra 2019 om, at der gennemføres en uvildig 
undersøgelse – udført af et akkrediteret analysebureau 
– blandt alle sommerhusejere og fastboende i postdi-
strikt 3220 vedr. rammerne for fremtidig afholdelse af 
MIL og alle andre sommeraktiviteter i Tisvilde.

Før de nuværende tilladelser fra Kystdirektoratet/Na-
turstyrelsen og Gribskov Kommune til MiL forlænges, 
bør der gennemføres en høring blandt alle berørte parter 
i postdistrikt 3220, således at den fortsatte problematiske 
polarisering blandt borgerne i Tisvildeleje kan ophøre.

Bestyrelsen har udarbejdet en 11-punkts plan for øn-
sker til udviklingen omkring Mil, hvor nogle elementer 
er imødekommet. Planen kan findes på foreningens 
hjemmeside: www.tisvildegrf.dk.

 Se i øvrigt Grundejerforeningens hjemmeside og 
følg med i TisvildeNyt, hvor vi løbende offentliggør 
information om vores arbejde. 

Et sammendrag af samtlige besvarelser i anonymise-
ret form vises på de følgende sider. 

• Medlemmerne lægger meget stor vægt på 
 beskyttelse af den uberørte natur med Tisvilde  
 Hegn, stranden og klitterne
• Et godt og hyggeligt miljø i Lejet med gode 

caféer, restauranter og få butikker værdsættes, 
men er ikke afgørende

• Mange medlemmer er glade for Loppemarkedet
• Fester, Buhls Baghave og store musikevents 

som MIL er slet ikke vigtige for de fleste af 
medlemmerne og mange er klart utilfredse 
med disse arrangementer

• Trafik- og parkeringsforholdene bekymrer 
mange inkl. manglende overholdelse af hastig-
hedsbegrænsninger og Færdselsloven generelt

• Mange medlemmer er stærkt utilfredse med 
forholdene omkring Helenekilde inkl. 

 adgangsforholdene til stranden
• Støjende havefester er også i år et gennem-

gående tema i mange besvarelser

Rapporten vil også blive lagt på 

foreningens hjemmeside: 

www.tisvildegrf.dk

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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HVAD ER VIGTIGST FOR DIG? VIGTIG NEUTRAL IKKE VIGTIG

90 % 10 % 0 %

100 % 0 % 0 %

99 % 1 % 0 %

91 % 7 % 3 %

85 % 14 % 2 %

6 % 20 % 74 %

38 % 40 % 23 %

37 % 36 % 26 %

Fred og ro

Skov og strand

Natur

Familiesamvær

Ro og idyl

Fester og events

Butiksmiljø

Restauranter og cafeer

Topscorer er Skov og Strand (100 % vigtig) , Natur (99 % vigtig) samt Fred og ro (90 % vigtig), 
Familiesamvær (91 % vigtig) og Ro og idyl (85% Vigtig).
Butiksmiljø (40 % neutral), Restauranter og cafeer (37 % neutral) anses for mindre vigtigt, 
mens Fester og events indtager en klar bundplacering (74 % ikke vigtig). 

For overskuelighedens skyld er besvarelserne ”Meget vigtig” og ”Vigtig” kombineret til  ”VIGTIG”
og besvarelserne ”Lidt Vigtig” og ”Overhovedet ikke vigtigt” er kombineret til  ”IKKE VIGTIG”

HVOR TILFREDS ER DU MED? TILFREDS NEUTRAL UTILFREDS

80 11 9

47 36 18

89 8 2

24 49 27

92 3 5

60 35 6

60 38 2

61 32 7

50 49 1

13 26 61

23 49 28

11 32 57

Tisvilde generelt

Hovedgaden

Stranden

Helenekilde strand

Skoven

Butikker

Restauranter

Loppemarkedet

Tisvilde går I Fisk

Musik i Lejet

Radio i Lejet

Buhls Baghave

Skoven (92 %), Stranden (89 %) og Tisvilde generelt (80 %), er medlemmerne mest tilfredse med, 
efterfulgt af Loppemarkedet (61 %), Restauranter (60 %), Butikker (60 %) Tisvilde går i Fisk (50 %). 
Utilfredsheden er størst med Hovedgaden (18 %), Helenekilde strand (27 %), Radio i Lejet (28 %), 
Musik i Lejet (61 %) og Buhls Baghave (57 %).

For overskuelighedens skyld er besvarelserne ”Meget tilfreds” og ”Tilfreds” kombineret til  ”TILFREDS”
og besvarelserne ”Utilfreds” og ”Meget utilfreds” er kombineret til  ”UTILFREDS”
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Medlemmer ønsker at fastholde Loppemarkedet (87 %). 
Støjen fra haveredskaberne accepteres (59 %), 
men må dog gerne begrænses/reguleres (41 %). 
Begrænsning/regulering ønskes af:

• Trafikken i Hovedgaden (81 %)
• Musik koncerter 
 (især MiL, jfr. kommentarer) (68 %)
• Events på stranden (79 %) 
 og på den store P-plads (68%)
• Buhls baghave (77 %)
• Støj fra havefester (78 %)
• MountainBike-kørsel i skoven 
 ønskes lidt reduceret (66 %)

ØNSKER OM ÆNDRINGER OK_PLUS MINUS

59 41

22 78

19 81

87 13

32 68

47 53

23 77

24 76

32 68

21 79

55 45

34 66

Støj fra haveredskaber

Støj fra havefester

Trafik i Hovedgaden

Loppemarkedet

Musik koncerter

Radio i Lejet

Buhls Baghave

Events i skoven

Events på P-plads

Events på stranden

Hastighed begrænsning

MB kørsel i skoven

For overskuelighedens skyld er besvarelserne ”Udvide” og ”Fastholde” kombineret til  ”OK_PLUS”
og besvarelserne ”Begrænse” og ”Regulere” er kombineret til  ”MINUS”

RP

Murer�rmaet
Damgaard Aps

Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Henrik 2323 1318Tlf. Bo 4044 5610

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

massage for 
krop og sjæl
i Tisvilde



10

Tisvilde Lokalråd

 Uddrag af kommentarer fra 
 underskriftsindsamlingen: 
• Der køres for stærkt
• Hovedgaden er for lille til de mange biler
• Situationen i dag er håbløs. Vi må ha’ tryggere 

forhold, så vi kan være her
• Noget bør der gøres. Foreslår lysregulering fra 

Købmandshjørnet ned til Strandhotellet
• Hovedgaden er farlig at færdes på, og ved ulyk-

ker kan det om sommeren være umuligt for hjælp 
at komme igennem

• Mange kører for stærkt i Tisvilde
• Der køres alt for stærkt
• At der køres for stærkt, og fordi jeg derfor dårligt 

tør lade mit barn cykle
• Der køres for hurtigt!
• For at skabe trafiksikkert miljø, så at alle får 

plads: Fodgængere, cyklister og bilister
• Jeg ønsker chikaner eller tilsvarende på vejen, 

der kan sikre en mere sikker trafik
• I support all of the moves
• Vi vil gerne kunne færdes I Hovedgaden
• Det er nødvendigt
• Vi har små børn, som lige nu cykler med os og 

senere skal cykle alene i skole ad Hovedgaden
• For hurtig trafik og for megen ulovlig parkering
• Jeg ønsker at Tisvilde fortsat kan være et trygt 

sted at færdes til fods og på cykle
• Der køres ofte for stærkt – og alt, der kan gøres 

for større trafiksikkerhed, skal gøres
• Jeg har børn i byen og cykler med dem til skole 

ad Hovedgaden
• Der skal være ordentlige trafikforhold i Tisvilde 

– hele året
• Jeg har bolig på Hovedgaden; Tisvildeleje er øde-

lagt af trafik og støj, specielt i sommerperioden

324 underskrifter fik vi. 324 borgere synes, trafikken 
på Hovedgaden og Tisvilde Bygade er voldsom, 
skræmmende eller farlig. Noget som vi bør regulere. 
324 borgere støttede et konkret forslag om at opstille 14 
blomsterkasser på den lange strækning omkring skolen.

Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn og 
Tisvilde Lokalråd gennemførte i fællesskab en un-
derskriftindsamling op til budgetforhandlingerne i 
byrådet. Vi vandt et slag, men har ikke vundet krigen 
endnu. Borgmesteren takker for meddelelsen om un-
derskrifterne og skriver: ”Jeg ser frem til at arbejde vi-
dere med bedre løsninger i Tisvildeleje”. Formand for 
byrådsudvalget Udvikling, by og land (det som andre 
steder hedder Teknik og miljø), Pernille Søndergaard, 
ser frem til at lade vores ”input gå videre” i næste bud-
getproces som er i 2021. Jeg beklager min måske naive 
idealisme, at når et udvalg udskyder en beslutning til 
budgetforhandlingerne i 2020 – så forestiller jeg mig at 
forandring er mulig. Vi bevarer optimismen. 

Jeg har ikke set nogen starte underskriftindsam-
linger på nogle af de andre mange forslag i kataloget 
over ønsker til trafiksikkerhed i Gribskov. Altså burde 
vi demokratisk ligge øverst på listen nu. Det er ikke 
sikkert, at tingene virker sådan i politik. Men vi bliver 
nødt til at tro på det og fortsætte arbejdet med at sætte 
fokus på trafikforholdene i vores by. Kære byråd, vi i 
Tisvilde står for tur!

Da forslaget blev udarbejdet på baggrund af hastig-
hedsmålinger de foregående år, havde vi endnu ikke 
oplevet sommeren 2020, hvor et karantæneramt Kø-
benhavn pludseligt søgte mod friheden ved nordkysten 
i det oplagte firhjulede værnemiddel – bilen kaldet. 
Bilen giver virkelig frihed. Det synes jeg også. Frihed 
til at se og bo i vores smukke landskaber og til at køre 
til vandet. Vi skal bare hjælpe de stakler, som tænker 
at friheden også gælder at fræse igennem et beboel-
seskvarter, når de fornemmer, at den forjættede kyst 
nærmer sig. Jeg husker selv, da jeg som sommerhusgæst 
endnu ikke var flyttet til byen. Når jeg kørte til stranden 
eller købmanden bemærkede jeg da heller ikke skolen, 
skolebørnene og husene bag hækkene, som det jeg i dag 
kender som vores unikke haver og lokalmiljø.

Det er mere end nødvendigt at gøre noget og jo 
hurtigere desto bedre. Så jeg var skuffet, da budgettet 
blev vedtaget – uden forandringer. Ingenting sker med 
hensyn til at beskytte borgerne mod turismen uønske-
de konsekvenser. Hvis nogen skal kunne se sig selv i at 
bo og lægge liv til visionen om den autentiske turisme, 
som netop et autentisk, fordi den også er bæredygtig, 
så bør det ske nu.

Og til hverdag uden for sæsonen. Hvis ikke man tør 
lade børnene gå eller cykle til skole eller til købman-
den, så kommer der kun endnu flere biler på vejene.

324 stemmer mod vanvidskørsel. Så mange stemmer kan ikke tage fejl. Nyt fra trafikgruppen:

RP
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Vi skal gå videre…
Vi må gå videre og insistere på vores demokratiske ret 
til at blive hørt. Jeg har overvejet at smide partisansøm 
ud på vejen til tider. Men det skal nok gå uden. Denne 
underskriftindsamling er gennemført i en karantænetid 
med corona, uden at gå ud blandt folk i TIsvilde. Hvis 
vi begynder at samle rigtigt ind, så tror jeg nok, vi kan 
overbevise byrådet næste år. Budgetproces 2021 ligger 
i et valgår!

I mellemtiden indbyder vi alle stemmer til at ytre sig 
om behovet. Jeg tror, at vi kan samle endnu flere stem-
mer. Målet, tror jeg, alle kan se sig selv i: At kunne 
færdes trygt på vores veje. Når vi har samlet 400 stem-
mer, kan vi rejse et punkt i byrådssalen og holde vores 
mål højt for de folkevalgte.

Måske kan vi i mellemtiden overbevise kommunen 
om at ændre hastigheden til 40 km/t. Resultatet bliver 
selvfølgeligt lovovertrædelser, især når sommerens gla-
de bilister igen ankommer. Vores mål er ikke at hjælpe 
ordensmagten med at indsamle bøder men at sørge for, 
at ingen kommer til skade. Er det alligevel en ide?

Trafikgruppen søger aktive medlemmer:
Trafikgruppen har åbne døre, og alt kan diskuteres. 
Der er i virkeligheden mange emner at diskutere.

Jeg tror, at flere vil får lyst til at åbne haven op mod 
byen og folk, hvis ikke man bliver mødt at en lyd, der 
minder om en lufthavn. Så der ligger også en æstetisk og 
social diskussion. Vores fordel er, at når turisterne kom-
mer, så er det landets flottest bilflåde, der kører forbi. 

Flere gange årligt bliver min forhave 1. parket til ame-
rikanerbiler og andre veterantog. Jeg tror, at vi snart vil 
få rigtig mange flere elbiler. Det er fedt. Det som ikke 
er fedt er, at vores vej, som den nu er formet, er som 
skabt til at drøne afsted. Jeg glæder mig alligevel til, at 
elbilerne sænker larmen, og måske sænker vi hække og 
hegn.

Sommerens mest debatterede emne var nok Ho-
vedgaden nede i Lejet – det i kommunal terminologi 
såkaldte Stræde. En bekendt var en time om at komme 
frem og tilbage til stranden i bil. Jeg tror problemet er 
størst for turister og gangbesværede, for de fleste lokale 
tager da jernhesten eller apostlenes heste derned på en 
varm sommerdag i højsæsonen. Nogle siger, at 30 km/t 
skiltene faktisk hjalp. 

Selv har jeg aldrig været så presset som børnefamilie 
som netop i år. Dels var jeg ved at få kørt mine ællin-
ger ned af en teenager bag et rat i en dyr åben sports-
vogn. Og jeg ved da godt, at det kan være svært at være 
20 år gammel med smukke let påklædte veninder til 
alle side. Der er bare også lige nogle andre mennesker. 
På samme tur kørte jeg med mine tre piger, herunder 
min seksårige datter, op til købmanden. Her stod vi 
af, fordi situationen var utryg med noget, der lignede 
polterabend på megapizzariatet Maya. Ud for Buhls 
bohemehave blev vi mødt af et fuldemands-slagsmål. 
Jeg søger væk over gaden, hvorpå min seksårige vælter 
midt ude på vejbanen og i den kaotiske stemning kom-
mer berusede mennesker til undsætning. 

Myldretid på Hovedgaden 2020 – RP



12

Det er bare ikke fedt, når det sted, man kender som fre-
deligt, bliver til en krisezone. Jeg kunne meget hurtigt 
konkludere, at sommeren 2020 trafikmæssigt ikke var 
bedre end et år med festival.

I trafikgruppen har vi også syslet med tanker om 
skiltning fra sidevejene og cykelsti til kirken. Og ikke 
mindst om de mærkelige busruter. Cira Aalund har 
utrætteligt arbejdet for trafik i byen, men altså også 
den manglende busrute over Tibirke. Hun har tidligere 
anmodet kommunen om at få omlagt busrute 361, så 
den kommer til at køre helt til Tibirke – som den tid-
ligere har gjort det. Vi har jo stadig busstop markeret 
på vejen. Det er næsten til at græde over, at ruten blev 
lukket på baggrund af kort, som bytter om på Holløse 
og Tibirke. Så er det svært at tro på analysen om, at der 
manglede borgere og dermed brugere til bussen, når 
man bruger fantasikort til analysen.

Vi ønskede faktisk debat med årets indsats om 
trafiksikkerhed. Vi ønsker at høre jeres stemmer. Men 
så kom det til et helt konkret og gennemførligt forslag. 
Hvordan kan man gøre andet end at gå i fornuftens 
tjeneste? Nu har økonomien og byens politiske styrke i 
byrådet talt. Ingen havde åbenbart lyst til at støtte os i 
dette budget.

I trafikgruppen har jeg flere gange talt for, at vi 
markerer vores tilstedeværelse som fastliggere med 
børnetegnede trafikplakater, som markerer dels, at man 
bør sænke hastigheden, og dels at vi faktisk er nogen, 
der bor her hele året. Og så et subtilt signal om, at man 
kan flytte hertil som børnefamilie.

Måske er der 324 gode meninger om trafik, men alle 
støttede op om regulering af Hovedgaden og Tisvilde 
Bygade. Lad os arbejde videre ad det spor. 

Juletræet tændes
I disse tider, hvor vi lever fra dag til dag med Covid-19, 
er det ikke til at vide, om vi kommer til at føre vores 
tradition videre i år med tænding af træet på Birkeplad-
sen. Men et er sikkert: Træet kommer, og der kommer 
lys på den første søndag i advent. Hvordan arrange-
mentet kommer til at forløbe er ikke til at sige. Vi vil 
følge sundhedsmyndighedernes råd, og I må følge med 
på Facebook og på lokalrådets hjemmeside, hvor vi vil 
holde jer opdateret omkring arrangementets forløb.

Hilsen Lokalrådet

Vi skal nok komme i mål. Skriv til lokalrådet på face-
book.com/tisvildelokalraad, hvis du vil bidrage til det 
vigtige arbejde med trafik i Tisvilde i lokalrådets åbne 
arbejdsgruppe om trafik.

På vegne af lokalrådets Trafikgruppe
Kh. Jens Rane Holck

Foto: Susanne Borup

Busrute 361
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7:  I Folkemunde kaldet: 
  ”Sven Wichmanns Smutvej”
Sven Wichmann er født i Nyborg i 1931. Allerede som 
barn var han interesseret i at tegne og male og ikke 
mindst i musik. Han begyndte med violin, men købte 
for sine konfirmationspenge en saxofon, så han kunne 
spille jazz – det fik han senere glæde af. Som 10-årig 
blev han stik-i rend-dreng ved Nyborgs friluftsspil og 
fik allerede dér, imellem de malede dekorationer, snu-
set til det der senere blev hans livsbane.

Sit voksenliv startede Sven med læreplads hos Ny-
borgs lokale stormagasin, Varehuset ’Wilde’, hvor han 
blev uddannet i manufaktur og dekoration.

Færdiguddannet skulle militærtjenesten så overstås 
hurtigst muligt – det skete i en lejr i Padborg for de sol-
dater, der skulle sendes til den tyske brigade i Itzehoe. 
Indtil da turnerede Sven sammen med 5 andre unge, 
succesfuldt rundt fra Sønderjylland til København med 
deres jazzmusik.

Som 22-årig, lige efter militærtjenesten, tog Sven til 
Sandnes i Norge for at besætte en stilling som rekla-
mechef i et manufakturfirma med tilhørende dame 
konfektionsfabrik.

Sven drømte, som mange andre unge der havde 
mærket ”indespærringen” under krigen, om at komme 
til udlandet, og hans norske chef hjalp ham derfor med 
visum til et 18 måneder langt udvekslingsophold og ar-
bejde i et spændende stormagasin downtown Chicago. 
Her blev han meget venligt modtaget og samtidigt fik 
han gode kontakter til filmbranchen, bl.a. MGM studiet 
og 20th Century Fox. Senere fik han licens som sceno-
graf, og han medvirkede til mange tv-serier og film i 
USA, bl.a. ’Mytteriet på Bounty’.

Sven pendlede mellem USA og Norge, indtil Norsk 
Film tilbød ham job som scenograf, eller ”filmarkitekt” 

som det hedder på norsk, og han blev gift med norske 
Eva. Herefter lavede han scenografi til adskillige film i 
Norge, Sverige og Danmark. Mest kendt er nok ’Babet-
tes Gæstebud’ fra 1987, der, som den første danske film 
nogensinde, modtog en Oscar for bedste ikke-engelsk-
sprogede film.

Sven og familie havde i nogle ferier tilbragt som-
meren i Tisvilde, og I 1984 besluttede de at bosætte sig 
her. Det var en frisk vind til lokalsamfundet, for Sven 
var en venlig, aktiv og iderig mand.

I Tisvilde havde ”Tisvilde Biograf” i flere år ikke 
været brugt til at vise film. Sven var sammen med 6 
andre familier derfor med til at købe biografen, da den 
fjerde gang var på tvangsauktion.

Lokalrådets stigruppe

Gemte og glemte stier

Sven Wichmanns Smutvej set fra Vesterprisvej – RP

Sven Wichmanns Smutvej
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8:  I folkemunde kaldet: 
 ”Anita Olsens Smutvej til skoven” 
Anita er født i Tisvildeleje, og her tilbragte hun sin 
barndom og ungdom. Efter giftemålet med sin mage, 
Holger, blev Helsinge bostedet i en lang årrække. 

Efter sine forældres død overtog Anita og hendes 
familie fødehjemmet i Tisvildeleje, og Anitas omsorg 
for Lejet tog fart.

Gennem generationer er det fiskere, der har boet 
i Lejet, og det gælder også for Anitas far. Anita har 
derfor et stort kendskab til, hvordan livet gennem 
tiderne har udfoldet sig i Tisvildeleje. Denne viden 
har hun delt med os andre ved en årlig ”Tisvildeaften” 
i Idrætshuset og ikke mindst igennem en lang række 
artikler i ”TisvildeNyt” om tidligere tider i vores 
lokalsamfund.

Anita har deltaget i flere af Tisvildes tilbagevendende 
begivenheder. Lige fra start, var hun med til at gøre 
”Tisvildeleje går i Fisk” til en dejlig tradition. Her mø-
des nuværende og tidligere borgere med familie, ven-
ner og naboer for at hygge sig med hinanden og byde 
sommeren velkommen. På Stejlepladsen tog Anita 
sammen med sin datter Rikke initiativet til den nu så 
velkendte sildebod med alt godt fra havet og en speciel 
populær silderet. Denne sildebod tog Anita senere med 
på ”Kildemarkedet”, som afholdes i august ved Sand-
flugtsmonumentet i Tisvilde.

Sven afsluttede sit filmarbejde i Sverige og sammen 
med lydingeniør Ole Sparkær, og med masser af frivil-
lige begyndte biografen at tage form. Her kom Svens 
kreativitet og sans for farver og indretning biografen til 
gode, bl.a. i form af tegninger af kendte filmstjerner på 
biografens lyse vægge.

Sven har udført utallige opgaver i biografen gennem 
årene. I årevis var han medlem af biografens bestyrel-
se, og i foreløbigt 28 år – siden genåbningsaftenen den 
26. juni 1992 og frem til i dag – har han troligt budt 
biografens publikum velkommen og fortalt lidt intro-
ducerende om aftenens film.

Allerede et par år efter at Sven var flyttet til Tisvilde, 
blev han også involveret i at lave dekorationer til den 
lokale revy, som Sally og Annie Prudinsky stod for, 
og som blev afviklet i Tisvilde Skoles gymnastiksal. 
Lokalet var ikke ideelt, og i slutningen af 80’erne var 
det slut. Men efter nogle år syntes både ægteparret 
Prudinsky og Sven, at det kunne være sjovt at genop-
tage revyen. I mellemtiden var også Prudinskys ældste 
datter, Katja, begyndt som professionel skuespiller, og 
hun havde i øvrigt flere venner med talent for revy, så 
nu manglede de bare lokalet.

Sven var, som scenograf på tv-serien ”Bryggeren”, 
på research efter et veterantog. I den forbindelse stødte 
han på nogle små gamle restaurantvogne, som kunne 
være sjove at lave revy i – hvis bare de havde været lidt 
større. 

Efter at have luftet denne idé, blev han, efter et stykke 
tid, kontaktet af en ”DSB-veterantog-mand” som tilbød 
ham at købe en tysk postvogn – den længste vogn der 
fandtes – for den nette sum af 1 kr. inklusiv levering til 
sidesporet ved Tisvildeleje Station

Dette blev starten på ”Kulturtogets” fødsel, og det 
har gennem årene huset utallige arrangementer med 
revy, foredrag og musik – alt sammen til stor glæde for 
Tisvildes befolkning.

Sven blev i 2011 udnævnt til Æresborger i Tisvilde af 
Tisvilde Lokalråd.

Sven har levet et spændende liv, som du kan læse 
mere om i Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2012.

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

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

Telefon 51 20 30 79 – CVR 35 74 51 57 – Tisvildeleje
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Anita er og har i det hele taget altid været parat til at 
give en hjælpende hånd, hvor der er behov for det. Det 
gjorde hun blandt andet også til sommerens afslutning 
med den tidligere Folk Festival.
Anita har i årevis været foregangskvinde og drivkraft 
bag ønsket om at få bygget en ny mole i Tisvildeleje. 
Den gamle mole, som gennem tiderne har været et 
vartegn for Tisvilde var bl.a. på grund af voldsomme 
storme knust. Anita blev fra starten medlem af for-
eningen ”Molelauget”, og sammen med de øvrige 
medlemmer lykkedes det med vedholdenhed, flid og 
stædighed, at få bygget en meget smuk mole. Et nyt 
smukt vartegn for Tisvilde.

Anitas interesse for ”gamle dage” har ligeledes med-
ført, at hun har involveret sig som frivillig i Gribskov 
Arkiv i Græsted, hvor hun sikrer viden om livet i Grib-
skov Kommune for de kommende generationer.

 Anita blev udnævnt til Æresborger i Tisvilde i 2012 
af Lokalrådet.

Anita Olsens Smutvej set fra skoven – RP

Anita Olsens 

Smutvej

�Fodpleje
�Massage
�Zoneterapi

Behandling i klinik, 
på plejecenter 
og i eget hjem.

Annisse Wellness v/Sygeplejerske Pernille Kromann

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

CHOK/TRAUMETERAPEUT og JORDEMODER
Tilbyder hjælp ved problemer med 
graviditet, fødsel, stress,
sorg, tab

Benthe Dandanell,  
Psykoterapeut MPF 
bd@benthedandanell.dk 
benthedandanell.dk 
+4526848732

Østerbro – Ballerup – Tisvildeleje
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Musik i Lejet offentliggør de 
første navne til 2021
Som så mange andre længes vi efter kulturen, ufor-
glemmelige koncertoplevelser og det særlige fælles-
skab, der hvert år opstår på Musik i Lejet og i Tisvilde-
leje. Nu ser vi for alvor frem mod sommeren med disse 
stærke, danske navne: Benjamin Hav, Tessa, Lord Siva 
og Calby. 

Ligesom aflysninger har været hårde for de danske 
festivaler og spillesteder, har mange danske artister 
også lidt under nedlukningen. Derfor hylder vi den 
danske musik i årets første offentliggørelse med disse 
toneangivende artister, der repræsenterer den benhårde 
nutid og fremtid.

Hvad der også er særligt ved de nye navne er, at de 
alle var en del af det musikprogram, som vi havde glæ-
det os til at præsentere for jer på Musik i Lejet 2020. 
Tessa var sågar offentliggjort. Vi er derfor glade for, at 
de har lyst til at være en del af næste års festival, der 
med garanti bliver noget helt særligt.

Musik i Lejet

Fremadstormende artister med 
meget på hjerte
Med anerkendte prisnomineringer, udgivelser og store 
festivalbookinger var 2020 endnu et lovende musik-år 
for de artister, som vi nu kan glæde os til at opleve på 
Musik i Lejet 2021.

I starten af året udgav Benjamin Hav på blot en uge 
hele to albums, som ligeledes var hans første soloal-
bums. Sangeren og rapperen, som vi kender fra den 
anmelderroste duo Benal, har allerede mødt store roser 
for sine udgivelser, og han markerer sig gang på gang 
som en af Danmarks dygtigste rappere. 

Den unge rapper, Tessa, havde fuld kalender hele 
sommeren med koncerter på landets største musikfesti-
valer, heriblandt Musik i Lejet. Med sin ægte, beskidte 
og overlegne stil lægger hun sig i selen til at blive den 
vigtigste kvindelige urban-artist i Danmark og er lige 
nu nomineret i kategorien ‘P3 Talentet’ til årets musik-
prisuddeling P3 Guld. 

Gennem det seneste år har Lord Siva for alvor mar-
keret sig på den danske musikscene gennem sit sam-
arbejde med produceren Vera, der også har produceret 
for store kunstnere som Mø. Den danske rapper skiller 
sig ud fra mængden med sin inderlige vokal og placerer 
sig i en kategori for sig selv med hitsingler som ‘Sol-
hverv’ og ‘Paris’. 

Manden bag og sangeren i front af Calby, Mik 
Thybo, har gennem de sidste 15 år produceret for andre 
samt udgivet musik i eget navn. Det er dog først med 
Calby, at han føler, at han har fundet sin egen plads og 
lyd med et forfriskende greb på 60’ernes soulmusik. 
Under Radio Lejet optrådte han til fredagens Havekon-
cert i en af Tisvildelejes grønne haver, og på Musik i 
Lejet kan alle få lov at opleve det fantastiske håndværk 
og den stærke sang. 

Foto: Dennis Frandsen
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Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, Tisvildeleje 
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.finnkeramik.dk
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Faktaboks om Musik i Lejet
• Musik i Lejet løber af stablen d. 22.-24. juli 2021. 
• Allerede i 2019 var festivalen udsolgt, fordi billet-

terne for 2020-salget blev videreført til 2021. 
• +65 årige kan fortsat købe både endagsbilletter til 

torsdag, fredag eller lørdag og partoutbilletter gæl-
dende til festivalens tre dage. 

• Børn op til 12 år har gratis festivaladgang, ledsaget 
af en forælder/værge med gyldigt festivalarmbånd.

• I forbindelse med aflysningen af Musik i Lejet 2020 
returnerede under 2% af festivalgæsterne deres festi-
valbilletter. 

• Ligeledes viser det sig allerede nu, at langt de fleste 
frivillige fra 2020 vælger at beholde deres frivillig-
plads til næste år. Deadline for afmelding løber frem 
til d. 1. november. 

• Information om frivilligansøgningen og lokaltilmel-
dingen meldes ud i starten af 2021. 

• I år annoncerede Musik i Lejet et rekordhøjt over-
skud på 1.000.000 kr. til kultur, børn & unge og 
idrætsarbejde i Gribskov Kommune. 

• Hvert år offentliggør Musik i Lejet mere end 40 dan-
ske og internationale musiknavne, et bredt madpro-
gram med både lokale og store danske restauratører, 
et oplevelsesprogram til alle aldersgrupper og meget 
mere. 

Planlægningen er i gang
Selvom Covid-19 stadig holder et fast greb om forsam-
linger, og dermed større forsamlinger, holder det os 
ikke tilbage for at planlægge en festival til sommer. Vi 
går ind i forberedelserne af festivalen med åbne øjne 
og stor opmærksomhed på hvilke retningslinjer, der 
kommer fra regeringen. Med omkring ni måneder til 
festivalen forventer vi, at det er muligt at afholde begi-
venheder med større forsamlinger til den tid. 

Der ligger en masse erfaring og planlægning i at 
håndtere større menneskemængder sikkert. Den rejse 
og vidensdeling er vi med på. Det vigtige er lige nu, 
at vi forbereder os bedst muligt på at afholde Musik i 
Lejet i 2021, og vi overholder selvfølgelig de til den tid 
gældende retningslinjer. 

Foto: Nicolai Hegelund Vilhelmsen

Foto: Nicolai Hegelund VilhelmsenFoto: Emil Hennings

Eva Müller 
Ved Kirken 4 
3220 Tisvildeleje

TIBIRKE
KUNST

Åben hver lørdag 14-17 
samt efter aftale 
Tlf. 4870 9121 
Mail: eva@tibirkekunst.dk
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VEJBY-TIBIRKE SELSKABET
Kort om året 2020
Et mærkeligt år – også for Vejby-Tibirke Selskabet. 
Året begyndte som sædvanlig, da vi i slutningen af 
februar, kort efter udsendelsen af vores Arrangements-
folder 2020 med de 7 arrangementer, kunne konstatere, 
at de alle var totalt udsolgt … og det endda med ven-
telister på alle arrangementerne – undtagen Tur 1 til 
kunstsamlingen på Konventum (tidligere LO-skolen, 
Helsingør).

Så kom coronaen og lukkede Danmark ned. Turene 
til Konventum og til Sandet måtte aflyses. Generalfor-
samlingen i juni blev flyttet helt over til efteråret d. 11. 
oktober 2020, men også den er nu blevet udsat, indtil 
smittefaren er væsentlig formindsket.

Da coronaen i juli måned så ud til at dæmpe sig, 
kunne vi gennemføre vores ture rundt om Hesselø – 
håbede vi! Men næsten hele juli var der så meget blæst, 
at minestrygerens skipper tre gange aflyste de to an-
noncerede + de to reserveture, som meget hurtigt blev 
arrangeret. Kun een tur lykkedes for os at gennemføre. 
Det har virkelig været ”surt show” med mange timers 
arbejde med booking, betaling og tilbagebetaling.

Heldigvis kunne turene på Tibirke Kirkegård, til 
Arne Jacobsens sommerhus og til Stuebjerggård 
gennemføres med fuld tilslutning. Det samme gjaldt 
formandens fire guidede ture i lokalområderne.

Ove Kunert. Gammelt hus, Tibirke Sand 1917

Selskabets bestyrelse har savnet den gode kontakt med 
medlemmerne, som vi i de foregående år har haft på 
den årlige generalforsamling, på loppemarkederne, på 
Kildemarkedet og på de mange timers sejllads, når vi 
skulle rundt om Hesselø.

Vi håber, at vi i det kommende år, 2021, får mulighed 
for at vende tilbage til nogenlunde normale tilstande, 
hvor vi kan gennemføre de aktiviteter, som vi planlæg-
ger her i efteråret og december. 

Levering af grus, sten, muldjord og flis
samt afhentning af byggeaffald m.m.

Maglebjerggård
Torben Christensen

Maglebjergvej 12 • 3200 Helsinge • 20258652  

Haveaffald
afhentes med kranbil

for grundejerforeninger og private
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NB
Hvis Selskabet havde afholdt sin ordinære generalfor-
samling i juni måned eller i oktober måned, ville der i 
bestyrelsens beretning være fremført tre mål for vores 
arbejde i det kommende år. Nu kan vi vise dem her i 
TisvildeNyt:

V-T S ´s fremtid

• Selskabet vil fortsat give medlemmerne 
gode oplevelser i form af de populære 
medlemsarrangementer, der i disse år bliver 
udsolgt i løbet af kort tid. Vi vil også gerne 
støtte nye og gode initiativer, der fastslår, 
at Tisvilde-Vejbyområdet er et kreativt 
område.

• Selskabet vil stadigvæk prøve at få yngre 
mennesker inddraget i bestyrelsen og i 
Selskabets aktiviteter … herunder at finde 
frem til en formandskandidat, der kan 
afløse den nuværende formand, der nu har 
været formand i 18 år 

 – fra 2003 til 2020.

• Selskabet vil arbejde for, at områderne 
udenfor Tisvilde og Tibirkeområdet – f.eks. 
Vejby, Ørby, Rågeleje, Sandet – inddrages 
i stigende grad med artikler i årbøgerne og 
gennem medlemsaktiviteterne de pågæl-
dende steder.

For øvrigt tager vi meget gerne mod forslag til nye ar-
rangementer i 2021. Ring til Inge Læbo, tlf. 3069 5522.

I 2020 har vi måttet sige farvel til Jette Foss, der 
trofast har været med i bestyrelsesarbejdet siden 2009. 
I særlig grad har Jette været interesseret i arbejdet om-
kring vores kunstudstillinger og kunstsamling.

Også farvel til Annelone Jensen fra Gribskov Land-
liggerforbund. Annelone er nu afløst af Søren Bald fra 
samme forbund.

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig

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.

ADVOKATERNE
Karin Muff

Peter Boholdt
Sofus Borch Schaufuss

Alfavej 4C, 3250 Gilleleje  I  mail@mbsadvokater.dk  I  www.mbsadvokater.dk
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Akvarel af Ebba Holm. Tisvilde 1933

Fogedgården – Foto: Christian Friis

Ebba Holm
Vejby-Tibirke Selskabet har fået Ebba Holms fine 
akvarel tilbage til samlingen, efter den har ligget gemt 
i adskillige år. Se hvad Vejby-Tibirke Selskabet ejer 
af hendes kunst inde på Selskabets hjemmeside www.
vejby-tibirke-selskabet.dk .

 Ebba Holm har mere end nogen anden kunstner 
skildret Tisvildeområdet med hundredvis af tegninger, 

akvareller, træ- og linoleumssnit; men også mange 
oliemalerier. Det har forledt mig til at hive en gammel 
tegning frem af den store flotte ejendom, ”Engelhøj”, 
og selv tage et foto af hestene foran Fogedgården. Alle 
tre er motiver fra Vejbyvej.

Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet
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Her er tegningen af huset Engelhøj, tegnet 5. januar 1978. Kunstnerens initialer ligner en sammen-
smeltning af bogstaverne P og L – Er der nogen blandt Tisvilde Nyts læsere, der kender kunstneren?

Solvej 2  •  Tisvildeleje  •  Tlf. 48702141
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Af og til sker det, at man rammer ind i et lille, ufor-
pligtende opslag på de sociale medier, som får et lille 
smil frem eller nogle tanker til at rumle, og her i fly-
verskjulet på grund af corona-smitten landede neden-
stående lille, lomme-filosofiske opslag foran redaktio-
nens øjne, og vi bringer det her, fordi vi synes, at det 
skiller sig lidt ud og kan være værd at læse:

”Forestil dig, at du er født i år 1900. Du er 14 år, da 
første verdenskrig begynder og 18 år, når den ender. 
Resultat: 22 millioner døde

Kort tid efter vil en global pandemi, den spanske in-
fluenza, dukke op. 50 millioner mennesker dør. Heldig-
vis lever du stadig og er nu 20 år gammel.

Når du er 29 år gammel, overlever du den globale 
økonomiske krise, der startede med sammenbruddet af 
New Yorks børs. Dette førte til inflation, arbejdsløshed 
og hungersnød på verdensplan.

I mellemtiden, da du er 33 år, kommer nazisterne til 
magten i Tyskland. Da du er 39 år, invaderer Tyskland 
Polen, og begynder 2. verdenskrig. Du er endelig 45 år 
gammel, da 2. verdenskrig slutter. Resultat: 60 millio-
ner døde. 6 millioner jøder dør i holocaust. Heldigvis 
er du stadig i live ...

Da du er 52 år gammel, begynder Koreakrigen.
Da du er 64 år gammel, startede amerikanerne kri-

gen i Vietnam. Du er 75 år, da krigen sluttede. Heldig-
vis lever du stadig ...

I dag: En dreng født i 1980 mener, at hans bedste-
forældre ikke har nogen idé om, hvor svært livet er. 
Men de overlevede flere krige og katastrofer, for ikke 
at nævne restriktionerne under den første oliekrise i 
begyndelsen af 1980’erne.

I dag lever vi i en ny verden fuld af komfort, men 
desværre midt i en ny pandemi. Folk klager over, at 
de skal blive hjemme i ugevis. Mens de har strøm, 
mobiltelefoner, mad, varmt vand og et sikkert tag over 
hovedet. Intet af det eksisterede i tidligere tider.

Men menneskeheden overlevede disse omstændighe-
der, og de mistede aldrig deres livsglæde.

I dag klager vi, fordi vi skal bære ansigtsmasker for 
at komme ind i supermarkederne. Men en lille ændring 
i vores sind og mentalitet kan udvirke mirakler.

Vi vil takke dig og mig, som stadig er i live, hvis 
vi vil gøre alt, hvad der er nødvendigt for, at vi kan 
beskytte og hjælpe hinanden.”

Jeg tror, at denne besked får alle til at tænke ...

SB og EB

Togpassagerer iført beskyttelsesmasker under den spanske influenza; en med beskeden ”bær en maske eller gå i fængsel” – Californien 1918

Sakset fra de sociale medier

GL G R I B S K O V
L Å S E

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

-  d in  l oka l e  l å s e smed

Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...



Kirkebladet
Tibirke Sogn

November - December 2020

FILM I 
SOGNEGÅRDEN 
Fredage kl. 19.00

20. november15. januar  5. februar 
 5. marts  26. marts.
Vi starter kl. 19.00 som vanligt. Ulrik Pilemand
vælger film og bagefter er der et stykke brød og lidt 
at drikke, mens vi fordøjer filmen sammen.

Gudstjenester i juledagene - MED TILMELDING
Vil man gerne ind i kirken til en gudstjeneste, så 
er der flere muligheder, men for at vi kan over-
holde CORONA-reglerne er de i år med tilmeld-
ing. Kommer man uanmeldt fylder vi op til det 
tilladte antal:

1. juledag den 25. december: 
Gudstjeneste kl. 9.00 i Tibirke og 
kl. 10.30 i Vejby 
2. juledag den 26. december: 
Gudstjeneste kl. 9.00 i Tibirke

Aftengudstjenester op til jul - MED TILMELDING
I dagene op til jul er der aftengudstjenester i 
både Vejby og Tibirke kirker.

Tirsdag den 22. december:
Vejby kl. 17.00 og Tibirke kl. 18.30
Onsdag den 23. december:
Tibirke kl. 17.00 og Vejby kl. 18.30

På kirkens hjemmeside kan du også finde en op-
tagelse af en julegudstjeneste fra en af kirkerne 
med kirkens organist, sangere og præster.

TILMELDING 
For alle gudstjenester i kirkerne gælder 

det, at man skal tilmelde sig til 
Ulrik Pilemand på up@km.dk

SKRIV: Navn, dato, tid og kirke, SAMT 
hvor mange der tilmeldes.

Der svares kun hvis der IKKE er plads.

Også julen bliver anderledes i år …
I skrivende stund hvor politikere slagter sig selv og hinanden 
fordi grænserne mellem det private og det offentlige rum er 
ophævet og alt bliver udstillet på de sociale medier, så er der 
brug for noget trygt, fortroligt og genkendeligt. 
Sådan har juleaftens gudstjenester altid været det for mig. 
Et sted og et rum hvor vi synger de samme salmer, hører de 
samme tekster og ofte sidder sammen med familie, venner 
eller naboer, vi kender. Og at vi bliver mindet om at der er en 
Gud, som vi bedst lærer at kende gennem Jesu Kristi liv og 
handlinger. At der er noget godt og kærligt som er uforand-
erlig uanset om verden drøner afsted som en karrusel, hvor 
det er svært at holde fast.

Julegudstjenester udendørs
Vi ville gerne kunne holde de sædvanlige julegudstjenester 
men coronaen tillader det ikke. 
Derfor har vi i år valgt, at vi d. 24. december, fejrer julen 
sammen ved udendørsgudstjenester på kirkegårdene. 
Gudstjenesterne vil vare ca. 30 minutter og vi holder dem 
således:

Tibirke kirkegård kl. 13.00 og kl. 14.00
Vejby kirkegård kl. 15.00 og kl. 16.00

Der bliver ikke stillet stole op, men er der behov for at sidde 
ned så tag gerne en klapstol med.

Gravere, kirkesangere, organist og præster vil gøre det så 
smukt og godt som muligt med bl.a. fakler og 'levende' 
musik. Tag varmt tøj på efter vejret og evt. paraply – og lad 
os så - på trods af alt det, der skiller, ønske hinanden en 
glædelig jul.

Ulrik Pilemand
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Mødeplan for menighedsrådet Tibirke kirke
Møderne begynder kl. 19.00 med offentlig spørgetid.  
Ons. d. 25. nov. 1. søndag i advent træder det nye råd 
til og første møde er fastsat til 2. dec. kl. 19.00
          Alle møder i Gretely. Evt. lukkede punkter lægges sidst.

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

Sognepræst
Jeanne von Benzon
Træffes efter aftale
Tlf.: 24 91 79 70
jgvb@km.dk
Mandag fri

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

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

Menighedsrådsformand
Niels Worm, 
Bækkebrovej 28, 
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 7067 / 2321 5314
new@nst.dk

Næstformand
Thomas Skov,
Hegnsvej 22, 
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 9690 
thskov@mail.dk 

Kirkeværge
Lisbeth Nielsen,
Svanekæret 4, 
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 8423

KIRKEBIL 

bestilles på 

tlf. 4870 7785

 senest 2 dage før, 

fredag senest 

kl. 10.00

KONTAKT & INFO

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

Nyt menighedsråd valgt  
Jeg har hermed fornøjelsen af at meddele resultatet af 
det konstituerende møde for det nye menighedsråd 
for Tibirke Sogn. 

Posterne mellem de seks valgte medlemmer blev 
fordelt således:
Formand: Kenneth Øhlenschlæger Buhl
Næstformand: Sven Wichmann
Kasserer: Torben Müller
Kirkeværge: Yvonne Alex
Kontaktperson: Anne Marie Shuhaiber
Menigt medlem: Niels Worm

Sognepræst Ulrik Pilemand og præst Jeanne Gamel 
von Benzon er "fødte" medlemmer. 

Kenneth Øhlenschlæger Buhl

i Sognegården
Sangeftermiddage 

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

12. nov. • 10. dec • 14. jan • 
11. feb • 11. marts

  
Der er kaffe, hygge og 

ingen tilmelding!  Vel mødt til alle! 

Tak til det afgående Menighedsråd
Jeg er taknemmelig for, at der er et fuldtalligt råd, som 
gerne vil bruge tid og kræfter de kommende 4 år på at 
sætte rammerne for vedligeholdelsen og brugen af Ti-
birke kirke og kirkegård.
Der skal også lyde en stor tak til de medlemmer af det 
nuværende menighedsråd, som træder ud. Flere har 
brugt meget tid og engageret sig, men jeg er nødt til at 
fremhæve kirkeværge Lisbeth Nielsen. 
Lisbeth har været med i menighedsrådet siden 1984 
på nær en enkelt periode. Lisbeth har et stort lokalt 
kendskab til personer og familier i Tisvilde, hvor hun er 
barnefødt. Dette kendskab er kommet sognet til gode 
når der var uklarheder om f.eks. pasning af gravsteder 
eller vi skulle finde personer med relation til en afdød.  
Tak for dit store arbejde.

Ulrik Pilemand, Sognepræst

Læsninger i Bibelen 2020
Vi fortsætter læsninger i den nye 
oversættelse og sammenligner med 
den forrige udgave af Bibelen.
Vi mødes som følger: kl. 19-21 i 
Sognegården - torsdag 26. nov. + 
onsdag 9. dec. Flere dage kan af-
tales efter ønske.
Det kræver ingen forkundskaber 

at være med, men gerne en tilmelding til mig på 
up@km.dk / Ulrik Pilemand

Vi mødes 1. tirsdag i måneden hver anden måned 
kl. 10-11.30 i Sognegården:  3. november - 5. januar

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

DÅBSKLUDE
KLUBBEN

Nyt altertæppe
indviet
Søndag d. 13. september 
markeredes ibrugtagnin-
gen af det nye altertæppe 
i Tibirke kirke. Efter gudstj- 
enesten fortalte kunst-
neren Annette Holmgren 
Krebs om arbejdet  og 
processen bag tæppet.
Der var også mulighed 
for at stille spørgsmål og 
selvfølgelig tage tæppet i 
nærmere øjesyn. 
Menighedsrådet var vært 
ved et lille glas.
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Meditation og refleksion 
          Tibirke kirke kl. 19.30-20.30
 

Onsdagene  d. 18. november o 16. december o  13. januar o 

10. februar o 17. marts
 

I disse særlige gudstjenester vender vi blikket mod eksistentielle temaer, vi alle kender 
og berører igennem livet så som mening, skyld og skam, frihed, sorg og glæde.
 
Sognepræst Ulrik Pilemand og Cand.mag.psyk. Nina Sommer inviterer til denne række særlige 
meditations- og fordybelsesaftener i Tibirke Kirke. Vi lader kirken ligge hen i skæret fra lev-
ende lys og skaber rum til stilhed, så du kan trække dig tilbage fra hverdagens tankemylder og 
gøremål. 
 
Ulrik deler ud af Biblens livsvisdom, som vi finder den i fortællinger, salmer, lignelser og livs- 
historier fra både Det Gamle og Nye Testamente samt lyser velsignelsen. Nina guider meditatio-
ner og giver et eksistentielt blik på aftenens tema, mens organist Mimi Birkelund skaber plads 
til at blive berørt /  De bedste hilsner -  Nina Sommer og Ulrik Pilemand 

Velkommen 
til et rum, hvor der er 

plads til at være. 
I tvivl. I tro. I stilhed.

Tankefuld eller tanketom. 
Alene. I fællesskab. I nærvær. 

Altid velkommen. 
Altid accepteret. 

Novemberfestival
2 koncerter i Vejby Kirke

Som en erstatning for den populære festival "Som-
merkoncerter i Nordsjælland", der som bekendt måtte 
aflyses i år p.g.a. corona-situationen, afholdes der en 
række koncerter i kirkerne i Gribskov kommune i løbet af 
november måned. I Vejby kirke byder vi på to koncerter.

Søndag d. 8. november 2020 kl. 16 
En fremragende kvintet bestående af musikere fra bl.a. 
det kgl. Kapel og DR Symfoniorkestret gæster Vejby 
kirke. Vi skal bl.a. lytte til Mozarts berømte Klarinetkvin-
tet kV 581 samt en klarinetkvartet af Berhard Crusell.

Medvirkende:
Tanja Birkelund, violin, Claes-Göran Sjöberg, violin, 
Gunnar Lychou, bratsch, Anna Dorothea Wolff, cello 
og Thomas Lund Jensen, klarinet.

TiLMELDING
P.g.a. de fortsatte coronarestriktioner vil der højst være 
plads til 45 pers.i kirken, og der er derfor tilmelding hos 
organist Mimi Birkelund: mimibirkelund@hotmail.com.

Søndag d. 22. november 2020 kl. 16
Vi skal her høre tidl. Domorganist ved Roskilde Dom-
kirke, Finn Ewald, spille et af J.S. Bachs største orgelværk-
er “Clavierübung Dritter Theil". Værket består af 27 
større og mindre satser, som alle refererer til teologi og 
liturgi, som den udfoldede sig efter reformationen.

Koncerten afvikles med en pause midtvejs. Der uddeles 
et detaljeret program, så man kan følge med i de en-
kelte satsers karakter og anliggende.

Finn Evald har bl.a. været organist og kantor ved Roskilde Domkirke 
i 32 år, hvor han har dannet domkirkens drengekor. Finn Evald er ud-
dannet ved Det Kgl. danske Musikkonservatorium med debut i 1976. 

TiLMELDING
P.g.a. de fortsatte coronarestriktioner vil der højst være 
plads til 45 pers.i kirken, og der er derfor tilmelding hos 
organist Mimi Birkelund: mimibirkelund@hotmail.com.

Gratis adgang 
til begge 
koncerter
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KIRKEBIL 
bestilles på 

tlf. 4870 7785
fredag senest 

kl. 10.00

Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker 
November

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 1.
Alle Helgens 

Dag
17.00

13.30 og
15.00

Jeanne von Benzon
Ulrik Pilemand

Søndag 8. 22.s.e trinitatis 10.30 9.00 Jeanne von Benzon

Søndag 15. 23.s.e trinitatis 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Torsdag 19. Trongården / 14.00 Ulrik Pilemand

Søndag 22.
Sidste søndag 

i kirkeåret
10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 29. 1. s. i advent 13.30 10.30 Ulrik Pilemand

December
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 6. 2. s. i advent 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 13. 3. .i advent 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Torsdag 17.
Trongården / 14.00
Julegudstjeneste

Jeanne von Benzon

Søndag 20. 4. s. i advent 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Tirsdag 22.
17.00

Før-julegudstjeneste
18.30

Før-julegudstjeneste
Ulrik Pilemand

Onsdag 23.
18.30

Før-julegudstjeneste
17.00

Før-julegudstjeneste
Jeanne von Benzon

Torsdag 24.
UDENDØRS JULE-
GUDSTJENESTER 13.00 og 14.00 15.00 og 16.00 Ulrik Pilemand

Fredag 25. Juledag 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Lørdag 26. 2. juledag Ingen
9.00

Fællesgudstjeneste
Jeanne von Benzon

Søndag 27. Julesøndag Ingen
10.30

Fællesgudstjeneste
Jeanne von Benzon

Januar 2021
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Fredag 1. Nytårsdag 15.00 Ulrik Pilemand

Søndag 3.
Helligtre-
kongers 
søndag

9.00 10.30 Jeanne von Benzon

Pyntning af juletræet
i Sognegården.
Søndag d. 6. dec kl. 15 - 17.
Vi pynter juletræet i Sognegården og laver lidt 
julepynt. Der er desuden mulighed for at lave 
en køleskabs-engel til at tage med hjem. 
Mimi spiller og vi synger nogle julesalmer alt ef-
ter hvad coronareglerne tillader. 
Der er æbleskiver m.m.

Vel mødt til en hyggelig julestund.

KIRKEN TIL TJENESTE

Info om Vielse, Fødsel, Dåb, Navn-
givning, Dødsfald, Navneændring
og Konfirmation - tjek kirkens 
hjemmeside www.tibirkekirke.dk

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

STØT VORES SOS BØRN - MOBILEPAY 12 40 10
                     Også små bidrag tæller!
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Masten på bakken
Forberedelserne til opsætningen af en mobilmast på 
Vagtbakken bag Redningshuset har været i fuld gang i 
oktober, og i den anledning har der været mulighed for 
at fange nogle spændende motiver med kameraet eller 
med mobilen.

RP

Revision og udarbejdelse af årsrapporter
Stiftelse af selskaber og omdannelser
Rådgivning om generationsskifter m.m.
Skattemæssig og økonomisk rådgivning
Bogføring og regnskaber

Jørgen Krøyer
Registreret revisor
www.naerrevision.dk

Frederiksværk:
Nørregade 1, 1. th.
3300 Frederiksværk
tlf. 4777 1210

Hillerød:
Rønnevangsalle 6
3400 Hillerød
tlf. 4822 1210
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Tisvilde Bio & Bistro, Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje, tisvildebio.dk, 4870 9900

OPERAKINO
I MASNADIERI
Søndag 8/11 kl. 15

Handlingen drejer sig om kon- 
flikten mellem to aristokratiske 
brødre, Karl og Franz Moor. 
Den karismatiske, men 
oprørske studerende Karl, 
der er endt som røver, er dybt 
elsket af sin far. Den yngre 
bror, Franz, fremstår som en 
kold, beregnende skurk, der vil 
fjerne Karl som arving. 

Baseret på Schillers 'Røverne' 
er operaen en af Verdis tidlige 
fra 1847 komponeret til et 
London publikum og dirigeret 
af Verdi ved premieren. Det er 
David McVicar, en af verdens 
mest prestigefyldte instruk-
tører, der vendte tilbage til La 
Scala med denne dramatiske 
produktion.

Det er med stor glæde, at vi 
kan invitere til sæsonåbningen 
for La Scala, Europas mest 
kendte operascene.
Dette foregår hvert år d. 7. de-
cember og under overværelse 
af såvel regering som øvrige 
honoratiores fra det italienske 
samfund. Denne gang med ét 
af Gaetano Donizettis mes-
terværker. Donizetti placerer i 
operaen sine hovedpersoner 
Lucia-Edgardo-Enrico i den 
følelsesmæssige trekant af 
kærlighed, had og passion, 
inspireret af den sande be-
retning, hvorpå Walter Scott 
skabte sin roman.

Lucia di Lammermoor er 
Donizettis mest spillede 
seriøse opera. Lige fra premie-
ren har den været en succes. 
Donizetti har udnyttet den 
romantiske handling, der når 
sit højdepunkt med Lucias 
vanvidsscene. 

OPERAKINO
LUCIA DI LAMMERMOOR
LIVE
Mandag 7/12 kl. 18

Tisvilde Bio’s Venner har et 
stort ønske om at sikre 
Tisvilde en hyggelig biograf 
hele året rundt – som kun 
drives af frivillige.

Dit medlemskab koster kun 
300 kr. om året, og du kan 
indbetale på konto: 1
551-10670853 eller med 
MobilePay til nr.: 95463.

Bliv medlem af 
Tisvilde Bio’s Venner

Forelæser: Professor i 
DNA-forskning Eske Willerslev, 
Globe Institute, Københavns 
Universitet.

Molekylærbiologien har 
fundamentalt ændret vores 
forståelse af menneskets 
historie. Menneskets historie 
har vist sig at være langt mere 
dynamisk, end vi troede. Der-
for er langt de fleste landes 
befolkninger genetisk set et 
resultat af begivenheder, der 
skete meget sent i menne-
skets historie.
I dette foredrag tager Eske 
Willerslev os gennem menne-
skets genetiske historie og
gennemgår nogle af de begi-
venheder, fra sygdomsepide-
mier til folkevandringer, der 
skabte de befolkningsgrupper, 
vi kender fra nutidens verden.

Tilblivelsen af det 
moderne menneske
17/11 kl. 19

Forelæser: Professor i 
kvartærgeologi Nicolaj Krog 
Larsen, Globe Institute, Køben-
havns Universitet. Professor 
i geofysik David Lundbek Eg-
holm, Institut for Geoscience, 
Aarhus Universitet.

Vi hører ofte i medierne, at ind-
landsisen på Grønland smel-
ter, og at en total afsmeltning 
ultimativt kan føre til en global 
stigning i havspejlet på op til 
7 m. Men hvad ved vi egentlig 
om indlandsisen? Hvor længe 
har den eksisteret? Hvad 
gemmer sig i grunden under 
isen? Og hvor følsom er isen 
over for klimavariationer? Det 
er nogle af de spørgsmål, du 
får belyst under foredraget.

Grønlands indlandsis
24/11 kl. 19
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Køb dit juletræ hos VTF og støt fodboldungdommen
Meget er som bekendt blevet aflyst i 2020, og kommen-
de arrangementer er usikre i måneder frem. Men den 
24. december er det altså juleaften, og efter et år som 
dette er der ekstra god grund til, at familierne rykker 
sammen – på afstand – om juletræet i stuen.

Og juletræet kan igen i år købes hos Vejby-Tisvilde 
Fodbold, hvorved du støtter fodboldungdommen, 
som i øvrigt i år også er gået glip af de traditionelle 
udlandsture, der styrker sammenholdet og giver ople-
velser for livet. Vi satser stærkt på, at vi kommer ud 
og se i 2021!

Der sælges igen i år både i Vejby og Tisvilde. Fra 
P-pladsen overfor REMA 1000 og ved Idrætshuset på 
Tisvilde Bygade 35. Vi har åbent de tre første weekender 
i december 5.-6, 12.-13. og 19.-20. samt i dagene op til 
juleaften, som jo er en torsdag, i det omfang vi har træer 
tilbage, og der er frivillige som har fri til at tage en vagt.

Har du brug for at få leveret et træ før den 1. decem-
ber, så kontakt Allan Thoft Jensen på Circle K i Vejby.

Vore juletræer er som de tidligere år lokalt produce-
rede og transporteres derfor kun få kilometer. Så når 
du køber juletræ hos VTF, tænker du også på klimaet!

Denne lille forespørgsel handler om det gamle 
Redningshus på Stejlepladsen ved Tisvildeleje 
Strand. Det fungerede jo som raketstation fra 
1942-75, med henblik på at yde assistance ved 
strandinger udfor Lejet og hele kysten mod 
Rågeleje. Vi har nogle billeder fra øvelser og 
lign. Bl.a. blev redningsstolen gjort fast oppe i 
et træ, og så blev vi unger firet frem og tilbage 
for at afprøve materiellet. De skød også raket-
ten af ud over vandet. Men hvis nogen ligger 
inde med mere materiale, flere billeder o.s.v. 
er vi meget interesserede. I får selvfølgelig 
det hele retur, når vi forhåbentlig får lov at 
kopiere det. På forhånd TAK. 

Ring venligst til Anita Olsen på 48704405 
eller mobil 23726418.

Nostalgisk forespørgsel

RP
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Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge

årstidensblomster.dk



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

danbolig.dk

Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Tisvildeje på tlf. 48 70 10 45 
og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

danbolig Tisvildeleje
Tennisvej 2

3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 10 45

Derfor skal du vælge
danbolig Tisvildeleje.

Vi sælger fl est boliger 
i 3220 Tisvildeleje.

Kundeanbefaling.
9,1 ud af 10*

37 besvarelser

* Kilde: boligsiden.dk pr. 31.03.2020

* Kilde: boligsiden.dk pr. 31.03.2020

Antal solgte boliger i 3220 Tisvildeleje i perioden 17-03-2019 til 17-03-2020

Anden lokal 
mægler

16
solgte

Anden lokal 
mægler

9
solgte

Anden lokal 
mægler

9
solgte

37
solgte

danbolig
Tisvildeleje

Vi er lokale og erfarne, 
og går gerne den ekstra mil 
for dine behov.
• Vi bor alle i lokalområdet og kender 

derfor Tisvildeleje bedre end de fl este 
andre mæglere. 

• Vi er tilgængelige og strækker os langt 
for vores kunder. 

• Vi er altid til at træ� e på tlf. 48 70 10 45 
og har åbent alle ugens dage. 
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i byen efter knofedt og meget af samme slags, det gik 
nu mest ud over min kollega, hun var ikke så fræk som 
jeg, men en gang kom Fru Jensen galt af sted. Hun bad 
mig om at partere en kalvekølle, det var chefens ordre 
sagde hun. Jeg skar hele køllen i skiver, og så var den 
ødelagt, kunne kun bruges til fars, der skulle have 
været mange fine ting ud af den. Mogens blev gal, han 
råbte og skreg, så blandede hans kone sig, hun sagde, 
du må vide, at man ikke sætter en elev til at partere et 
så dyrt stykke kød uden først vise hende, hvordan det 
gøres. Han bedyrede , han ikke havde givet ordren, - 
se, så måtte den gode fru Jensen stå til regnskab.

INGRID DAMGAARD OLSENS ERINDRINGER kapitel 3
I 1928 blev Ingrid Damgaard Olsen, 14 år gammel, kon-
firmeret og flyttede fra hjemmet i Holløse og ud at tjene. 
I første omgang i Kjædemosehus hos familien Haagen-
Müller, og i februar 1929 kom Ingrid i huset på Tisvil-
degaarden i det nordøstlige Tisvilde, tæt ved Kattegat. 
Gården ejedes af hattegrosserer Adolph Melbye men 
bestyredes af et par ”meget varme mennesker, som tog 
hånd om mig forsultne pigebarn”, som Ingrid skriver. 

Ægteparret Lauré og Vilhelm Olsen kom til at betyde 
meget for Ingrid, som mange år senere blev gift med 
parrets søn. Men inden da nød Ingrid at være i huset 
hos mennesker, der tog hende til sig som et medlem af 
familien, og som var rare og hjælpsomme over for en 
ung pige, der, som barn af fattige forældre, allerede14 
år gammel havde mødt livets realiteter. Det var pr. 
definition ikke nogen let eller frydefuldt svævende dans 
på roser dengang, anno 1928, hvis man tilhørte sam-
fundets lavere rangklasser, men trods det forventelige 
i Ingrids situation på dette trin af livet, så lunede det 
en lille pige betragteligt, når tilfældet førte hende hen i 
nærheden af menneskelig varme. 

At Ingrid så senere i sit liv oplevede mere end de 
fleste andre små piger af fattig herkomst, det er en 
anden sag, som hun selv skal få lov at berette om. Men 
vi kan nok tillade os, inden vi kommer dertil i Ingrids 
beretning, at konstatere, at Ingrid var født med et gen, 
der rummede et vist mål af fandenivoldskhed og gå-på-
mod, og en vilje til at ikke at bukke eller lade sig dukke 
for dybt. Vi lader ordet gå videre til hovedpersonen:

Pension Julsgaard – postkort fra sidst i 20’erne

I begyndelsen af 30’erne. 
Ingrid (forrest, nr. 2 fra højre) med dele af personalet fra Hornbækhus

”Min tid på Tisvildegaarden var meget lærerig, fru Olsen 
var en dame i ordets allerbedste betydning, hun fortalte 
mig mange ting, som jeg senere i livet, har haft gavn af.

Det var også hende, der tilskyndede mig at tage lære-
plads på Juelsgaard (den nuværende Tisvilde Højskole) 
som kok. Mogens Jensen som ejede og ledede Juelsga-
ard var en kapacitet inden for madkunst, han var også 
rablende hysterisk sommetider, men det er alle dygtige 
kokke, i hvert fald dem af hankøn. Vi var 2 elever + 4 
stuepiger og 1 køkkenkarl og 1 køkkenpige, og så var 
der Mogens og hans kone, som også var uddannet kok. 
Vi lærte alt om hvordan det skulle se ud, farvesam-
mensætningen var en meget vigtig ting, maden smager 
som den ser ud, var et af hans udtryk.

Vi havde en stor tyk og modbydelig madamme som 
medhjælp i køkkenet, hun kunne ikke lide mig, hvorfor 
ved jeg ikke, men hun prøvede at genere mig på mange 
måder. Hun spurgte mig en gang om min mor stadig 
var malkekone, det var velsagtens en måde at fortælle, 
at jeg var fra et fattigt hjem, men jeg spurgte hende 
omgående om hendes datter stadig var kæreste med 
Margarine-Peter, det var nemlig almindeligt kendt, 
datteren var gift med en maler, alle de andre grinede, 
og jeg blev absolut ikke mere populær hos fru Jensen, 
som madammen hed. Vi blev også sommetider sendt 

Jeg var på Juelsgaard fra maj til oktober, det var et 
sommerpensionat, så derefter måtte jeg tage en plads i 
huset, for dengang skulle man betale for at være i lære 
som kok, og da jeg var pengeløs, var jeg udelukket, 
men igen kom Mogens mig til hjælp, han skaffede mig 
ind hos Hr. Johnsen på Hornbækhus, det var fineste 
hotel uden for København. Der startede jeg som stue-
pige, og sørgede for at være på tæerne hele tiden, så Hr. 
Johnsen lagde mærke til mig, - fik da også en læreplads 
uden betaling, og sådan blev jeg kok.
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På Hornbækhus mødte jeg mange kendte mennesker, 
for når man boede der tilhørte man overklassen, ingen 
tvivl om det. Der boede mange skuespillere. Ebbe 
Rode og Bodil Kjer var på det tidspunkt gift med 
hinanden, hun var dårende smuk, han var sjov, han 
optrådte på Badehotellet i en sommerrevy; en aften 
kom han og skulle spise, han spiste en halv time før de 
øvrige gæster, fordi han skulle ned på Badehotellet og 
øve. Det var mit job at bringe hans mad op i spisesalen, 
der sad han en aften fuld som en allike, jeg spurgte 
ham , hvordan han ville klare den fadæse, kom og kik 
sagde han, det gjorde jeg så, og jeg må sige han var helt 
fin, ikke nogen slinger i valsen der.

Det har nok allerede været Storm-Petersen figurerne, 
han har brugt som model, dem blev han meget god og 
morsom til at fremføre.

Erling Schroeder boede der også, han var en meget 
smuk mand, men han var vist ikke til damer, så ham 
var vi piger lidt ligeglade med.

Det var på Hornbækhus, jeg lærte Mrs. Thornton at 
kende, hun var dansk men engelsk gift. 

En af mine gode kolleger havde søgt og fået plad-
sen som kok (hos hende), hun syntes, jeg skulle søge 
pladsen som tjenerstuepige. Jeg var jo kok og ville 
helst lave mad, men jeg opsøgte Mrs. Thornton, for-
talte hende, jeg aldrig havde serveret, men at jeg ville 
spørge chefen, om jeg kunne arbejde i spisesalen et par 
måneder. Så gik jeg til chefen, han kikkede lidt mær-
keligt på mig, men sagde ja, og (skulle det senere vise 
sig,) så var vejen til England banet.

Jeg kom vel nok i lære, lærte alt om de forskellige 
vine, hvad man drak til kød, fisk, fjerkræ og desserter, 
jeg blev sat til dække op til tolv personer, så satte Hr. 
Johnsen sig ved den ene bordende og hans Frue ved 
den anden, så underviste han mig i alle de finesser der 
er i det job. Midt under serveringen bad han mig hente 
en køkkenstige, da jeg kom med den skulle jeg kravle 
op på den, da jeg stod der og så dum ud, sagde han 
meget venligt, så kan de måske se, der mangler salt og 
peber, har aldrig glemt det siden. 

Det var en dejlig tid i Hornbæk, man havde en for-
nemmelse af, at man blev værdsat efter fortjeneste, det 

Ingrid foran Shakespeares hus i Stratford-on-Avon i 1937. 
Der var tid til andet end husligt arbejde, mens Ingrid var 
”husassistent” hos ægteparret Thornton fra 1935 til 1938

var ikke så almindeligt dengang, men 
jeg kan vel siges at have været heldig, at 
møde først Fru Olsen, så Mogens Jensen, 
og sidst men ikke mindst Hr. Johnsen, de 
har været mig gode forbilleder, og de har 
alle vist mig at ros er bedre end ris, hvis 
man skal have sine medarbejdere til at 
yde det optimale.” 

Et stærkt partnerskab 
med Nordsjællands største 

advokatfirma

Tak for mange gode år i Bødkergården. 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i nye 
rammer og introducere dig til vores mange 
kollegaer hos WTC advokaterne i Hillerød. 

Vi dækker alle discipliner indenfor både det 
privat- og erhvervsretlige område. Bliv klogere 

på wtc.dk eller ring på 4822 0040.

Gitte Wichmann Mortensen Advokat (L) 
gwm@wtc.dk / direkte: 48 20 13 30

Søren Nielsen Advokat (L)
sn@wtc.dk / direkte: 48 20 13 31

Johan Klint Nielsen Advokat (L)
jkn@wtc.dk / direkte: 48 20 13 33
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Enestående møde mellem planeterne 
Jupiter og Saturn på stjernehimlen
Jupiter med de fire tydelige måner og Saturn med den 
endnu tydeligere ring er de smukkeste af alle planeter-
ne, når man ser dem i en stjernekikkert. Derfor er det 
særligt interessant, når de en sjælden gang ses ganske 
tæt sammen på himlen.

21. december 2020 ses de kun 6’ (bueminutter) fra 
hinanden. Det er den mindste vinkelafstand, de har 
haft siden 1623. Billedet viser Jupiter og Saturn sammen 
med deres klareste måner set gennem en typisk astro-
nomisk kikkert med et vinkelspejl foran okularet. Gen-
givelsen er højre-venstre spejlvendt, men op og ned er 
normalt. Det viser planeterne, som de tager sig ud sent 
om eftermiddagen 21. december 2020. Ved 16:30-tiden 
står de omkring 9° over horisonten, og det er ved at 
være mørkt nok til at se dem på det tidspunkt, hvor der 
stadig er over 1½ time til, de går ned. Bemærk skalalin-
jen nederst til højre, der er ét bueminut lang. Det er 30 
gange mindre end Månens tilsyneladende diameter på 
himlen. Vinkelafstanden mellem Jupiter og Saturn er 
kun det halve af afstanden mellem Mizar og Alcor, de 
to tætliggende stjerner midt i Karlsvognens vognstang. 
De to planeters afstand kan også beskrives ved, at den 
er omkring lige så stor som vinkelafstanden mellem 
Jupitermånerne Europa og Callisto på det tidspunkt.

Selv om det er 21. december, de to planeter står med 
den mindste vinkelafstand på en tiendedel grad, er de 
også tæt sammen i tiden lige før og efter. Dagen før og 
efter står de mindre end en kvart grad fra hinanden, og 
i hele perioden 17.-25. december er deres vinkelafstand 
mindre end en halv grad. Det betyder, at de kan være i 
synsfeltet på de fleste stjernekikkerter.

Når to planeter ses tæt sammen på himlen, kaldes det 
en konjunktion. Konjunktioner er et ret almindeligt fæ-
nomen, fordi planeterne ikke bevæger sig lige hurtigt i 
deres baner rundt om Solen. Derfor kan de ikke undgå 
at komme tæt sammen – set fra Jorden – hver gang de 
overhaler hinanden. Planeter er også tit i konjunktion 
med Solen, Månen og stjernerne. Der er imidlertid i 
langt de fleste tilfælde meget længere mellem de to 

Stjernehimlen netop nu 
af Michael Quaade
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himmellegemer, typisk halve eller hele grader. Det, der 
er så specielt ved konjunktionen mellem Jupiter og Sa-
turn i december 2020, er dels, at de er usædvanligt tæt 
sammen og dels, at der er tale om de mest spektaku-
lære planeter, der overhovedet er i vores Solsystem. På 
engelsk kaldes en konjunktion mellem Jupiter og Sa-
turn ligefrem for en ”Great Conjunction”. Næste gang, 
de står så tæt sammen bliver 15. marts 2080, hvor 
Saturn har været to gange og Jupiter fem gange rundt 
om Solen. Sidste gang, der var konjunktion mellem 
Jupiter og Saturn, var 28. maj 2000, men dengang stod 
de to planeter nær Solen, så konjunktionen var svær at 
se. Næste konjunktion kommer 31. oktober 2040. Ved 
begge disse konjunktioner er der over en grad mellem 
de to planeter. Der er typisk knap tyve år mellem de to 
planeters konjunktioner, men det er kun et par gange 
i hvert århundrede, at de kommer mindre end én grad 
fra hinanden.

Vi håber, coronasituationen bliver bedre her i årets to 
sidste måneder, bl.a. så vi kan se konjunktionen sidst 
i december. Hvis det bliver muligt, holder vi åbent 
hus kl. 21-23 lørdagene 14. og 28. november samt 12. 
december. Decembers sidste lørdag er 2. juledag 26. 
december, hvor vi holder fri i anledning af julen. Til 
gengæld holder vi åbent lørdag 19. december fra kl. 16, 
hvor vi kan se konjunktionen. Men hvis smittefaren 
stadig er for høj, bliver det desværre nødvendigt at 
aflyse observationerne i kuplen igen. RP

Hvis vognen er syg, utilpas eller 
har fået et hul!

Tlf. 48 79 75 96
www.autocentralenhelsinge.dk

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

• Vi reparerer alle bilmærker samt rust- og forsikringsskader, 
skifter ruder samt dæk og gør bilen klar til syn

• Service og reparation af aircon
• Olieskift og skylning på automatgearkasser

Autocentralen 
Niels Pedersen ApS

Så ring el. mail til Niels og få en tid
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Hvilken indflydelse har kongerne gennem tiderne haft 
på vores naturområde, det er et godt spørgsmål, som 
så mange år efter kan føre til spekulative gisninger – 
ja, måske endda til skrøner eller kongelige krøniker. 
Ved indgangen til skoven fornemmer man allerede, 
hvilke hemmeligheder den evt. kan gemme på – og de 
bør udæskes – for mange regenter har gennem tiderne 
benyttet dele af Nordsjælland blandt andet til parforce-
jagt og andre måder at føre sig frem på...

Hvad der skete på Asserbo Slot
I 1492 – samme år som Christopher Columbus finder 
en ny verden – bliver Hans konge af Danmark, og sam-
me år bliver Asserbo slot & gods (som i det små var 
begyndt at sande til) solgt til én af højadelens rigeste 
mænd, Poul Laxmand. Han køber yderligere 3 gårde i 
Tibirke og hele landsbyen Holløse samt 12 fæstegårde 
i Tisvilde. Esbønderup, Saltrup, Stenholt Mølle og 
Grønholt. Han udviser adfærd som en anden mark-
greve, og kong Hans bliver bekymret. En mand så tæt 
på magten havde fået for meget magt. Poul Laxmand 
bliver anklaget for landsforræderi (pga. dobbeltspil 
pro/kontra med arvefjenden Sverige). Alt hans gods 
bliver konfiskeret, men Laxmand er på det tidspunkt 
allerede død – myrdet, sandsynligvis af én fra Oxe-
adelsslægten. Det meste af Nordsjælland er herefter i 
regeringsmagtens besiddelse – krongods – dvs. man 
kan med god ret kalde det ”Kongernes Nordsjælland”. 

Kongernes betydning for vores skov del 2 Tekst og fotos af Søren Thilst Grande
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Føromtalte Oxe-dynasti havde gennem en hel del år 
lejet Asserbo slot & gods af Sorø Kloster. Peder Oxe 
er lensmand på Søborg Slot (kronens eje) og den første 
høvedsmand på Krogen Slot (det senere Kronborg). 
Han er li’som Laxmand tæt på magtens kerne i Dan-
mark, ridder og medlem af Rigsrådet. Men Oxe-adels-
slægten misligeholder lejemålet, bliver opsagt og derfor 
sælges Asserbo til ”Lax-mændene”. Penge har altid 
givet adgang til magt og indflydelse.

Hvordan Kong Hans’ Høj blev til
Kongen var en gudfrygtig mand, og da han beså As-
serbo slot & godsbesiddelser i 1492, skal han naturlig-
vis til gudstjeneste i Tibirke Kirke. Han er glad for at 
ride, så sammen med sit følge og sandsynligvis fogden 
passerer de forbi en stor bronzealderhøj på deres vej 
fra slottet til kirken ad Tisvildevej og Skovkærsvej/Tof-
tebrovej eller måske Ridebrovej? Kongen imponeres af 
højens størrelse – som er en konge værdig – og stiger 
af hesten (og det gør alle de andre også – lige som 
”kongens efterfølgere”): Man positionerer sig aldrig 
højere end kongen, så alle står af. Kongen vil bestige 
højen. Han vil helt op på toppen – nærmere Gud – og 
se ned på sine undersåtter. Derfor har kong Hans fået 
en høj opkaldt efter sig uden at vide, at der var tale om 
en ca. 1000-1500 år eller mere gammel bronzealderhøj. 
21 år senere styrter kongen med hesten og dør af svære 

kvæstelser på frosthård jord som 57-årig. Han begraves 
i franciskanerkirken i Odense, men siden overført til 
Sankt Knuds Kirke sammen med de øvrige kongeligt 
begravede.

Som så mange andre gravhøje i skoven er Kong 
Hans’ Høj et absolut besøg værd. I det hele taget 
”huser” Tisvilde Hegn et væld af gravhøjskomplekser 
fra en svunden ”konge-epoke”, da der var både op- og 
nedture i Danmarks fortid. 
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Pladsen som tjenerstuepige hos Mrs. Thornton betød, 
at Ingrid skulle følge efter til England, når hun havde 
lært sine nye metier som tjenerstuepige at kende. Som 
det fremgår af nedenstående, så er 1929 blevet til 1935, 
og Ingrid har derfor nået at blive 21 år gammel, selv 
om hendes fortælleglade erindringer udvisker måne-
der og år og blot lader hovedtrækkene stå tilbage til 
læseren. På den anden side er det netop erindringers 
gode ret, at gemme og illuminere de store hændelser 
og lade hverdagsagtig trummerum henligge i skuffen 
for glemte sager. 

Ingrid er nu parat til at tage hul på nogle år i udlan-
det, hvor hun foruden oplevelserne af fremmede lande, 
lærte at klare sig i uvante, fremmede omgivelser, sam-
tidig som hun tjente til dagen og vejen:

”Vi rejste til England, min gode veninde og jeg, vi 
havde samme fornavn, Ingrid, så min veninde blev 
kaldt Lasse! Vi rejste fra Københavns Hovedbanegård 
med lyntog, de var lige opfundet det år, det var i 1935. 
Vi havde gået og ventet i 2 måneder på at få arbejdstil-
ladelse, dengang hed det ikke au pair, vi var simpelthen 
husassistenter, vi fik tilladelse til at arbejde i 5 år, så vi 
drog af den 7. december. Det var et herrens vejr med 
sne og storm, og vi sejlede fra Esbjerg kl. 5. 

Senere har jeg ofte tænkt på, hvor modige vi var, vi 
kunne jo ikke et ord engelsk, tror nu nok mit latter-
milde gemyt hjalp os igennem mange episoder, hvis det 
så helt tosset ud, begyndte jeg bare at grine, men jeg 
klarede mange mærkelige ting, med et billigt grin. 

Mine år i England lærte mig meget, bl.a. at rigdom 
ikke altid er lykken. Familien Thorntons unge søn, Pe-
ter, blev kørt i skole, gik i en dyr privatskole, hvor han 
blev tiltalt Master Peter, og han havde aldrig kammera-
ter med hjem, for mig at se var han en ensom dreng.

En dag spurgte Lady Thornton os, om vi ville gå på 
skole og lære at læse og skrive engelsk. Det er nemt at 
lære talesproget, men det skrives helt anderledes, jeg er 
meget glad for, jeg fik det lært. Det var en stor oplevel-
se at gå i skole, vi var mange slags, der var sorte, gule, 
brune, og så os der vel nærmest var lyserøde.

Lady Thornton sagde til os, vi ikke skulle fortælle, vi 
arbejdede for hende, vi skulle sige, vi var slægtninge 
fra Danmark, husassistenter var simpelthen ikke regnet 
for noget, der var en utrolig standsforskel. Jeg gik 
også til en slags gymnastik, det blev kaldt ” Health 
and Beauty”, der var snobberiet endnu værre, det var 
sådanne nogle små middelklasse-fruer, som ingenting 
vidste om verdenen uden for England. De fortalte mig, 
de havde hørt om Danmark, der fik man æg og bacon 
fra, det var en lille provins i Holland; man må forstå 
min store selvbeherskelse, men Lady Thornton havde 
gjort mig klart, at ville jeg have omgang med disse 
damer, måtte jeg beherske min trang til at belære dem 
om tingenes rigtige placering.

Englændere er meget bevidste om deres storhed, de 
var herrer over det meste af jordkloden på det tids-
punkt, men de lærte ikke deres unger, at der eksiste-
rede noget uden for United Kingdom.

Maj 1938 rejste jeg hjem, tog arbejde i køkkenet på 
Montebello (beliggende i Helsingør, i dag plejehjem), 
det var dengang kuranstalt for de rige, der boede både 
prinser, grever og baroner, mit bekendtskab med disse 
rangspersoner højnede bestemt ikke min respekt for de 
såkaldte fine.

Fra Ingrids ophold i Helsingør, hvor hun arbejdede på kuranstalten Montebello 
efter hjemkomsten fra Frankrig 1939-40

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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Tiden gik, og jeg begyndte at få bisselæder i skoene. Så en annonce i avisen 
om et job i Paris, det var lige mig, jeg søgte og fik det. Det var som kok hos 
ingeniørfirmaet ”Christiani og Nielsen”, de var et af de største i verden med 
hensyn til brobygning. Det var dejligt at trave rundt i Paris, så vel alt der var 
værd at se, opholdt mig en del på Montparnasse, sad også model for et par af 
de mange malere, men fik aldrig et færdigt maleri at se.

Desværre blev jeg ikke så god til fransk, dem jeg boede hos var danske, og 
man kunne klare sig med engelsk alle steder, i forretninger og på restauranter. 
Først mange år efter opdagede jeg, at jeg var bedre end først antaget, forstod 
altid hvad General de Gaulle sagde, men han talte også tydeligt. 

Det var meget koldt den vinter, måtte ud at købe uldne strømper, der var mar-
morgulve i hele huset, de er kolde at træde ud på, når man står ud af en dejlig 
varm seng. Men foråret kom da, med blomstrende kastanjetræer, jeg glemmer 
aldrig duften i Luxembourg-haven, en stor park midt i Paris, kunne sidde der i 
timevis og bare leve.

Mens jeg boede i Frankrig, hørte vi en del om Hitlers meriter, han invade-
rede både Østrig og Tjekkoslovakiet, og pludselig en dag ringede de fra den 
danske ambassade, jeg skulle rejse hjem med det samme, ellers vilde jeg blive 
interneret, det blev alle udlændinge, så jeg pakkede mit habengut og tog ind til 
Gare du Nord (Paris’ centralstation), der skulle jeg møde en fra ambassaden.

Der stod et par piger til, som var i samme situation som jeg, og vi fik en sed-
del hæftet på frakken og besked om at passe godt på den, derfor siger jeg at jeg 
kom hjem fra Paris ”med et frimærke på ryggen”. Vi kørte gennem Belgien, og 
kom så ind i Tyskland, der stod soldater alle vegne, og vi kunne ikke få mad i 
toget, jeg havde et par humpler brød i min taske, dem delte vi, vi var 36 timer 
om turen. Vi kom til København den første september 1939, det er jo en dato 
der er gået over i historien (Tyskland invaderede Polen).

Da jeg skulle have et arbejde, prøvede jeg Monte-
bello, kom ind som servitrice, indtil der blev en ledig 
plads i køkkenet, det kom allerede første november, så 
var jeg på rette hylde igen.

Dagene gik uden de store hændelser, men så en 
morgen fik vi sandelig oplevelser vi aldrig glemmer, 
himlen var sort af tyske krigsmaskiner, det var 9. april, 
og vi var besat.

Det var en mærkelig tid, vi nu gennemlevede, der 
var pludseligt forskel på folk, dem for og dem imod 
Tyskerne. Helsingør var fuld af tyske soldater, og man 
blev ofte tiltalt på gaden.

Krigen stoppede min løbebane, jeg havde bestemt, at 
efter Frankrig skulle jeg finde et job i Tyskland, man 
skulle jo også kunne lidt tysk, når man var ansat på de 
store hoteller, men det gik altså i vasken. Jeg kunne 
sagtens få arbejde i Tyskland, men som en pæn og or-
dentlig pige, arbejdede man ikke for tyskerne. Desuden 
traf jeg Vagn Damgaard Olsen efter 10 års forløb. Det 
blev skæbnesvangert, jeg blev gravid og når man blev 
det, ja – så giftede man sig, og det gjorde vi så, den 31. 
august 1941 i Tibirke Kirke.”

Og således endte 30’erne for Ingrid og 40’erne be-
gyndte. Hun er nu 27, og som for mange andre kvin-
der blev en graviditet stopklodsen for den personlige 
karriere. Efter en mindre rundtur i geografien og i 
hotelverdenen er Ingrid altså nu ”hjemme” i Tisvilde 
igen, bliver gift og skal snart være mor for det første af 
tre børn. 

SB & EB

Foto af Ingrid (th) med en veninde, taget i en pasfoto-automat på Københavns 
Hoved banegård, november 1938, hvor Ingrid skulle med toget til Frankrig
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7 spørgsmål til en Tisvilder Fotos af Susanne Borup

Denne septemberfredag i Tisvilde har vejrguderne 
langt om længe bønhørt os og har siden formiddag 
ladet regnen sile ned over menneskenes marker og 
haver og oversprøjtet dem med saliggørende væde. Til 
gengæld må vi finde os i, at septembers himmel ikke er 
så blå som i digtet, ikke i dag i hvert fald.

I regnens anledning vælger vi klogeligt at lade cyk-
lerne blive hjemme og benytter os i stedet af et motori-
seret køretøj til den korte tur ned gennem Hovedgaden 
og Bygaden, inden vi drejer til venstre ved Bymosen 
og opdager, at vi betræder ukendte stier, hvor mærke-
ligt det end må lyde for to mennesker, der har boet i 
byen i årtier, - samt i betragtning af byens lidenhed. 
Men efter at være drejet ind ved Tisvilde gamle Skole, 
så opdager vi, at Bymosen 9-15 er beliggende ned ad 
en lille sidevej, der ender nede ved en del af byens 
mose, som lige her er mere sø end mose. Den lille 
sidevej ligger, så man ikke kan se den fra vejen, skjult 
og ukendt ikke blot for turister, men også i høj grad for 
Tisvilderne selv. De fleste aner sikkert ikke dens ek-
sistens, ligesom det er tilfældet for undertegnede. Den 
ligger der bare, og det kræver formentlig et besøg i ét 
af sidevejens fire huse, hvis man skal opdage, at den 
er der, og vi skal netop på besøg i ét af husene. Den 
mand, vi har en aftale med, indrømmer lidt senere, at 
han heller ikke vidste, at vejen eksisterede, før han en 
dag i 1993 stod hos ejendomsmægler Jeanette Hou-
gaard og fik forevist billeder af huset, som netop var 

sat til salg. Et hurtigt arrangeret besøg på matriklen, 
og så var han og hans kone ”solgt”, og huset blev købt. 
Huset, opført i 1949, var hverken kønt, praktisk eller 
moderniseret. I virkeligheden var det et gammelt, surt 
hus med eternit på taget, men den store grund ned til 
søen, omkranset af siv og med udsigt til åbne marker, 
det var den, der solgte huset, som blev købt uden de 
store betænkninger og trods udsigten til en del arbejde.

Da vi har parkeret foran den brede, mørkegrønne 
låge, ser vi Kim Læbo stå uden for døren for at tage 
imod, mens vi sniger os uden om de pytter, som de 
mange mm regn har efterladt. Da vi er kommet ind og 
har lirket det våde fodtøj af, coronahilses vi af Kim og 
Herdis, mens Karla på fire ben gør, hvad hun kan for at 
gøre opmærksom på, at hun også er her, og at det med 
”at holde afstand” bestemt ikke gælder for hunde. 

Vores værter har tydeligvis ikke fortrudt det køb af 
hus, de for 27 år siden kastede sig ud i. Den lille bun-
galow fra 1949 er blevet til en meget større og velfun-
gerende bolig, og der er ikke et eneste spor tilbage af 
det ”gamle, sure hus”. Tværtimod kan vi se os omkring 
i smukke og hyggelige rum, der udtrykker, at her bor 
en familie, der er glad for livet og hinanden og trives 
med det, de i fællesskab har bygget op. Døren slås op 
ud til den store have med monumentale træer på begge 
sider ned mod den lille sø, hvor der, ifølge Kim, er et 
frodigt dyreliv. Det mærkes ikke så meget i dag, hvor 
også dyr og fugle kryber i læ for regnen.
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Men når naturen summer, og svanerne eller frøerne 
gør kur, så får livet lige en ekstra dimension, - det for-
står vi godt oppe fra den store terrasse, som Kim netop 
har lagt sidste hånd på. Tænk, at der findes sådan en 
ukendt plet i byen! 

Vejret inviterer ikke til yderligere refleksioner over 
naturen i Tisvilde, så vi smutter indenfor igen til den 
varme kaffe og sender det første spørgsmål over bordet:

1. Hvor kom du fra, inden 
 Tisvilde fik glæde af dig?
Kim blev født i Jægersborg lige nord for København, 
men da han var 3 flyttede hans far og mor med ham og 
storebror ned syd for Køge, og dér tilbragte Kim sin 
opvækst og de 4 første år i skole. 

2. Hvad bragte dig til Tisvilde? 
Siden flyttede familien nordpå, og i godt et års tid bo-
ede de på Askemosegård mellem Ørby og Vejby, indtil 
forældrene blev skilt. Kim flyttede med sin mor til 
Tisvildeleje, hvor de til en begyndelse boede i et lille 
hundekoldt sommerhus på Ullersvej, indtil Bagerstræ-
de 2 blev deres faste adresse i mange år frem. ”Og her 
følte jeg mig virkelig hjemme”, fortæller Kim og griner 
skævt, mens han tilføjer, at han stadig får den følelse af 
”hjemme”, når han er nede i den ende af byen, - uden 
at forklejne glæden over huset på Bymosen!

Men da Kim var blevet Tisvilder, skulle han som alle 
andre10-årige i skole. Det blev kun til 4 måneder i Tis-
vilde Skole, inden mor placerede sin håbefulde søn på 
Helsinge Realskole. Her gik Kim i to år, indtil han satte 
hælene i jorden og forlangte at komme til Vejby Skoles 
Tisvilde-klasse for 8. og 9. skoleår. Skoletiden sluttede 
med 3 år på Helsinge Gymnasiums første årgang, den-
gang skolen endnu lå i en barak ved Tofteskolen. 

Som dreng var Kim en lille småtyk én af slagsen, 
indtil han en dag i 12-årsalderen besluttede, at det 
ville han ikke vedblive at være og begyndte at løbe. 
Snart løb han fast 5 km hver dag, og meget af fritiden 
tilbragtes med sport. Løb han ikke ude i skoven, så løb 
han med en bold oppe på fodboldbanen, og det hjalp 
på den manglende identitet og selvtillid at debutere på 

Tisvildes førstehold i fodbold som 16-årig og at vinde 
Asserboløbet. At han også efterhånden så en slank og 
nydelig udgave af sig selv i spejlet hjalp med, og gør 
at Kim i dag har svært ved at ”se sig selv ikke være i 
form”, som han udtrykker det. Allerede som ung tog 
han standpunkt: valgte cykel fremfor knallert og valgte 
sport fremfor fest. Og det holder han på endnu, godt 40 
år senere, - uden på nogen måde at være stejlt afvisen-
de for den festlige side af livet!

Efter skolelivet blev det til 2½ års dannelsesrejse i 
New Zealand, Australien og nogle Stillehavsøer, hvor 
Kim arbejdede sig frem som frugtplukker, opvasker, 
tjener, afrydder og andet ufaglært ”penge-på-bordet-
arbejde”. 

Han kom hjem som 20-årig i december 1984 med 
lymfekirtelkræft, som det tog 9 måneder at slå ned 
med kemoterapi, lykkeligvis uden senere at mærke 
mere til sygdommen. 

Livet fortsatte med ”tilfældigt” arbejde i København, 
hvor Kim slog sig ned efter rejsen, blandt andet arbej-
dede han i Bistroen i en periode i AnneLise og Peters 
tid, og senere på en fjederfabrik i Rødovre. 

Men efterhånden snerpede det hen imod uddannelse 
og fast arbejde, og Kim tog på udflugt gennem de 
københavnske uddannelsessteder og faldt for Fysiote-
rapeutskolen. ”Der var glade farver på væggene, og de 
studerende sad hyggeligt i grupper med the. Det var 
nok egentlig det, der gjorde udslaget, fremfor lægestu-
diet, som jeg også havde overvejet. Jeg havde hele tiden 
tænkt, at jeg skulle lave noget, der havde med kroppen 
at gøre, og jeg har aldrig været ked af valget!” 

Kim blev uddannet og fik arbejde på Bispebjerg Ho-
spital, hvor der på afdelingen også arbejdede en syge-
plejerske fra Als. Hun hed Herdis, - og efter noget tid 
kunne Kim konstatere, at de ti år i København resulte-
rede i uddannelse, fast arbejde og fast forhold! Herdis 
og Kim flyttede sammen i en lejlighed i Hellerup, men 
følte sig ikke helt hjemme i velhaverkvarteret, og så 
blev fraflytnings-udsagnet ”jeg skal aldrig nogensinde 
flytte tilbage til Tisvilde!” vendt på hovedet, - og Kim 
flyttede tilbage. Ligesom halvdelen af Kims gamle 
Tisvilde-venner, som havde sagt det samme! 

 
3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
Kim lægger ikke skjul på, hvor meget arbejde, der har 
været med at gøre bungalowen beboelig og hjemligt 
hyggelig for en familie på fire. Tvillingerne, Annika og 
Thomas, kom til, og børn tager tid, - Thomas i højere 
grad end sædvanligt, da han fødtes med en hjerneskade 
og ikke blev i stand til at klare sig selv. Kim vil i den 
forbindelse ikke undlade at sige, at han altid har ”følt 
sig hjulpet”, både af kommunen, men også af lokal-
samfundet. ”Vi valgte fra begyndelsen at være helt 
åbne omkring det, og det, ved vi nu, har været en me-
get klog beslutning. Danmark er et enormt godt land at 
bo i, når man har et barn med et handicap, og Tisvilde 
har været en dejlig by at være i for os og Thomas!! 
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Herdis og Kim har også forsøgt at gøre tilværelsen så 
almindeligt familiemæssig som muligt, har haft begge 
børn med til alt, - blandt andet to ture over Atlanten på 
lange rejser i Canada og USA. 

Men alt imens der byggedes om og plantedes have 
og passedes børn, så var der altså også to heltidsjob, 
der skulle klares: Herdis’ som sygeplejerske, og Kims 
som fysioterapeut. For 22 år siden købte Kim sig ind i 
en klinik i Stenløse og blev på den måde selvstændig 
erhvervsdrivende. For 4 år siden flyttede han og kol-
legerne til nye, store lokaler i et 400 kvm. stort hus. 
Klinikken kom til at rumme 15 medarbejdere, og det 
blev med tiden for meget for Kim at være leder for så 
stort et hus!! For stressende og for dyrt! Kim erkender, 
at han fandt lederrollen svær, den sled for meget på den 
forkerte måde. Derfor tog Kim den store beslutning 
at sælge virksomheden den 1. marts i år, - og gøre sig 
selv arbejdsløs! Samt en lille smule skamfuld over for 
de nye ejere, for timingen med corona-udbruddet var 
ret uheldig for dem.

”Men helt arbejdsløs bliver man ikke i et gammelt 
hus som dette”, og vi får en kort gennemgang af, hvad 
han skal lave i den kommende tid. Det er ikke småting, 
og vi er ikke fri for at være en anelse imponerede, og 
derefter en anelse målløse, da Kim lidt efter røber, at 

hans planer for fremtiden er at arbejde med at bygge: 
Købe, bygge om og op og sælge! Et spektakulært 
erhvervsskift!! Rundvisningen i huset sladrer dog om, 
at Kims evner ikke stopper med at træne hofter, rygge 
og knæ op, - han kan andet og mere. Og selv om begge 
børn er flyttet hjemmefra for 5 år siden, så sidder hu-
sets to tilbageværende beboere ikke på hænderne, - her 
råder nysgerrighed og vilje til at gå ombord i udfor-
dringerne.

4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med i  
 Tisvilde?
Man kan spørge sig selv, om der er noget tid tilbage til 
”i øvrigt at få tiden til at gå med”, men det viser der sig 
at være. Familien har et fritidshus små 450 km oppe i 
Sverige i Östergötland, og derudover ”ligger det højt 
i behovspyramiden”, at kroppen skal holdes vedlige, 
og det sker med løb og superveteranfodbold i VTF 
og MTB-kørsel i skoven. I forbindelse med det sidste 
kommer glimter det i Kims øjne, når han ”indrømmer”, 
at noget af det bedste han ved efter en tur på MTB, det 
er at stå af ved Tisvildes Bageri og få kaffe og thebir-
kes, - høj kvalitet og rimelige priser. 

Der er heldigvis mange måder at bruge og nyde Tis-
vilde på, og Kims forhold til Tisvilde er fuldt af ”nyd-
ning”, - han holder virkelig af byen og omtaler sit liv 
her med en ægte hjemmefødings begejstring og gnist.

5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
”Tisvilde er et fantastisk landsbysamfund og har altid 
været det. Vi kender hinanden, og vi hjælper hinanden 
med stort eller småt, hvis man er ”på spanden”. Og der 
er en solid opbakning omkring det, der betyder noget 
for byen, f.eks. købmand Thomas og vores gode bager, 
- og det er godt! 

Tiden er godt nok blevet en anden, siden dengang jeg 
var barn og ung i byen, hvor der var lys i husene nede 
på lejet. Men dengang som nu er vi ”afhængige af” at 
få nogle impulser udefra. Sommerhusgæsterne er væk i 
mange måneder, og så er de her pludselig i nogle uger, 
og den vekslen er en del af byens åndedræt.

Men i øvrigt er byen karakteriseret ved, at der bor 
mange ressourcestærke mennesker, som er vant til at 
sætte gang i ting. Jeg har været en del af byen i 45 år 
nu, og efter at de fleste af de gamle ildsjæle ”gik på 
pension”, var der stilstand i en årrække, men nu de 
senere år er der kommet nyt blod til og aktiviteterne 
begynder igen at få nye knopskud.” 

Her indskyder Kim med et svedent grin, at ”Tisvilde 
nok er den eneste by i landet med 3 foreninger pr. ind-
bygger”, men bliver straks efter seriøs igen og uddyber 
sine synspunkter med, at han ”ser udviklingen i byen 
som en bølge-bevægelse, hvor vi lige i øjeblikket er på 
en top, - hypen omkring byen er i top, hvilket Musik i 
Lejet har været med til, så jeg er lidt medskyldig, for 
jeg er frivillig hjælper på festivalen! Men jeg er sikker 
på, at det finder et mere normalt leje igen efter en tid 
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med fuld fart. Herdis og jeg var i Lynæs forleden, og 
det lignede noget, der kunne blive den næste hype om 
et par år. Og misforstå mig ikke, jeg synes det er pragt-
fuldt, at der opstår en masse forskellige ting, som f.eks 
en yoga-festival. Jeg dyrker ikke selv yoga, men det er 
da bare enormt positivt! 

Jeg er stor tilhænger af MiL og synes, det er fanta-
stisk, hvad brødrene har fået op at stå. Men jeg synes 
også, debatten er på sin plads. Det er et stort apparat, 
som har betydning for alle i byen, og som alle bør have 
lov til at ytre sig om. Ville bare ønske, det kunne ske 
lidt mere afdæmpet og nuanceret. Som det er nu, er der 
ingen, der hører efter, hvad den anden lejr har at sige. 
Det gælder bare om at råbe højest. 

6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
”Der er en bagside ved alt, også ved vores fantastiske, 
ressourcestærke Tisvilde. For de ressourcestærke har 
også ofte skarpe meninger om meget, og man bliver 
helt elendig af og til, når debatten og diskussionsfor-
men går amok på ”Tisvilde Hele Året”. I år har der 
ikke været Musik i Lejet, så den diskussion er taget af 
plakaten. Hvad skal vi så lave? Jo, der er et plankeværk 
på Hovedgaden, og det kan vi jo ikke have…, og så kø-
rer den igen. Nogle mennesker taler ikke et ordentligt 
debatsprog, men vælter sig i sarkasme og tilsvining, 
så man bliver i dårligt humør, og det er da ærgerligt. 
Men selvfølgelig er det også en form for afsmitning 
fra samfundet i øvrigt, hvor den megen fokusering på 
de negative nyheder er blevet ”moderne”, og det fylder 
faktisk så meget, at vi her i huset er holdt op med at 
holde avis for ikke at få ødelagt morgen og formiddag 
med alle de ulykker, medierne smider i hovedet på 
os. Hvis ti fabrikker åbner og én lukker, så er det den 
sidste, man fokuserer på. Så debatklimaet, som nogle 
benytter sig af på Tisvilde Hele Året, er nok en aflæg-
ger af den negativisme, som er en del af 2020-samfun-
dets måde at se og omtale ting og sager på. Og da hele 
verden er kommet så tæt på, så er der jo nok af ulykker 
og kriser og katastrofer at tage af.”

7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
”Jeg har en tyrkertro på, at Tisvilde finder balancen 
igen, at hypen svinder, og der bliver færre mennesker 
end i år, og at husene bliver billigere, så almindelige 
lønmodtagere kan være med. Det er så vigtigt for vores 
by, at der kan komme nye børnefamilier til, så sko-
len kan forblive åben og være det fantastiske sociale 
omdrejningspunkt, den har været i mange år, og at 
Tisvilde kan blive ved med at være en levende by hele 
året rundt.

Og bo andre steder? For ikke så længe siden var 
Herdis og jeg inde i København og gik en tur på 
Holmen i de nye områder med lækre bebyggelser og 
kanaler, hvor man lige kan hoppe i kajakken og padle 
en tur … lækkert!! Men flytte derind, nej, jeg hænger 
fast i denne by. Og hvis vi flytter, hvem skal så holde 

øje med træerne i skoven og kigge på bilerne nede på 
hjørnet?” siger Kim med et af de mange smil, han strør 
ud over snakken, mens han stryger Karla over pelsen. 

Karla har en udviklet sans for, hvornår der er en 
pause i gøremålene, så hun selv kan få lidt kvalitetstid, 
- og det er måske lige nu, for vi begynder at røre på os 
og takke for samtalen, eftersom timerne er gået og ef-
termiddagen ved at være brugt op. Herdis og Kim skal 
have gæster til middag, og mon ikke vi har samlet nok 
sammen til endnu et portræt af en dedikeret Tisvilder.

SB & EB 

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

Brug for en
at stole på?
Bæredygtighed er en 
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at drive bank på.

Gennem dialog, engagement 
og åbenhed tager vi et 
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og omverden.

Fortæl os, hvordan 
vi kan hjælpe dig.
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TisvildeNyts redaktion fik en dag et ”breaking news”-
tip fra en Tisvilder, som indeholdt en opfordring til at 
komme til Idrætshuset den kommende onsdag formid-
dag, hvor Bridgeklubben var forsamlet for at ”indøve 
noget nyt”, og hvor der samtidig ville blive budt på en 
overraskelse.

Nærværende blads redaktion er normalt ikke om-
kringfarende eller nyhedsopsøgende på den måde, som 
boulevardbladene bruger det, men vi lod os lokke og 
cyklede til Idrætshuset den angivne formiddag, og dér 
sad godt nok 20 bridgespillende Tisvildere i fineste 
corona-forklædning med mundbind, håndsprit inden 
for rækkevidde og en elegant krydsskærm af plexiglas 
over hvert bord, således at ingen skulle være nervøs 
for at blive smittet af en mulig smittekilde, - udover 
muligvis af bridge-bacillen. 

At Tisvilde Bridgeklub var forsamlet var godt nok 
lidt af en overdrivelse, for denne formiddag var kun 
en fjerdedel af foreningen til stede, fik vi at vide. Hele 
80 medlemmer kan Tisvilde Bridgeklub fremvise, og 
tilgang af nye medlemmer er kun mulig via en venteli-
ste, for der er ikke plads til flere, - og slet ikke i denne 
corona-tid, hvor man ikke må samles i samme omfang 
som tidligere. Men det var et imponerende syn for Ti-
svildeNyts udsendte, der, selv om de absolut ikke er til 
kortspil, må tage hatten af for initiativet, for koncentra-
tionen og for aktivitetens succesrige 15-årige historie. 

Fem minutter efter kom der tre mennesker til, som 
også lettede på hatten for klubben og ikke mindst for 
klubbens stifter, som var én af dagens kortspillende. Og 
her kommer den nævnte ”overraskelse” ind i billedet, for 
Gribskov Kommune havde, efter indstilling fra Bridge-
klubbens formand, Claus Christiansen, bestemt at tildele 

klubbens stifter, Birte Forsell, Gribskov Kommunes Se-
niorpris 2020. Klubben kan i dag glæde sig over, at den 
har udviklet sig til et markant samlingspunkt for kortspil 
og socialt samvær og ønskede bl.a. derfor at indstille 
klubbens stifter til prisen, hvilket kommunen af mange 
gode grunde havde svært ved at komme uden om.

Corona’en, som styrer og bestemmer vores adfærds-
mønstre i denne tid, gjorde, at alle blev sendt udenfor, 
hvor Birgit Roswall og Pia Foght fra kommunens 
byråd stod klar med blomster, bobler og en hyldesttale 
til Birte Forsell, hvis indsatser for lokalsamfundet kan 
være svære at holde tal og styr på, for hun har i adskil-
lige årtier være foregangskvinde og ildsjæl, inspirator 
og aktivist for næsten alt, der er stablet på benene i 
3220, og således også for Bridgeklubben. Derudover 
nævntes i talen Kildemarkedet med operaen, Lokalrå-
det, sti-gruppen, loppemarkedet, Tisvilde Bio, Gryde-
tøserne, pudekoncerterne og meget, meget mere, hvor 
Birte har haft alt fra hele sjælen til en eller flere fingre 
med i spillet. Og som det blev nævnt i talen ”er Birte 
nu med til at forsøge at få et nyt medborgerhus bygget 
i byen, så Bridgeklubben kan få plads til flere medlem-
mer og komme af med ventelisten”! 

Således kan man kun være enig i, at hvis en ”senior-
borger i Gribskov Kommune skulle hyldes for initiativ-
rigdom og virkelyst”, som det hedder i fundatsen, så er 
der ikke nogen, der kommer på siden af Birte Forsell, 
som det meste af sit voksne liv har været en utrættelig 
ildsjæl og om nogen fortjener prisen, som består af 
blomster, diplom og 5000 kroner samt en stor klapsalve 
og mange smil fra de tilstedeværende, der så ganske 
vist var helt enige i, at Seniorprisen havde fundet vej til 
den rette.

SB og EB

Hyldest til Tisvilde Bridgeklub’s stifter
Fra venstre ses formanden for Tisvilde Bridgeklub, Claus Christiansen, Birgit Roswall, Birte Forsell, Pia Foght og formanden for Tisvilde Lokalråd, Claus Sabroe

Foto: Eskil Borup
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DET NOSTALGISKE HJØRNE
Kære allesammen.
Så er det “sidste nyt” i år – og hvilket år! Vi har fået 
en ny anskuelse af vores liv, må vi sige. Igennem de 
sidste 70 år har vi været vant til, at det hele bare er 
gået opad, opad, at vi nærmest var uovervindelige! 
Så kommer sådan en lille “ fyr” og maser sig ind og 
ødelægger/sætter grænser for vores udfoldelser!

DET har vi haft svært ved at vænne os til. Ikke i star-
ten, men vi er jo også vænnet til, at nedgang ikke må 
vare så længe og ikke lave så meget om på alting, vel?

Av, hvor det her gør ondt, når vi ikke ved, hvornår 
det hele bliver som før. Det gør det nok ikke, men vi må 
se at få det bedste ud af den nye situation. Vi må stå 
sammen og hjælpe hinanden – skal vi blive enige om 
det? Tak, det er en aftale!

 Og så får I 2. kapitel af “Standerhannes” fine beret-
ning om hendes slægtninge på Borshøjgaard.

Hanne fortæller:

Carl Christian Møller havde en bror, Frederik Møller, 
født 1856, som han drev forretning med i mange år. 
Der blev købt en grund ud til hovedgaden, og der lod 
man den røde villa Borshøj bygge. Carl Christian Møl-
ler boede selv på Borshøjgård med sin kone, Kirstine 
(se sidste nummer af TisvildeNyt). 

Kirstine var et gudfrygtigt menneske (og mange af 
hendes tanker blev skrevet ned som opbyggelige skri-
verier til hendes barnebarn lille Møller).

Blandt Kirstines efterladenskaber findes et brev fra 
maj 1919. Her skriver Hans Olrik til Kirstine: ”Der er 
udkommet en meget fin men meget mislykket bog om 
Helene Kilde og grav. I den siges det bl.a., at fyrretræ-
erne på Helenes grav er rester af den gamle skov før 
sandflugten. Det er naturligvis vanvid”. Olrik fortsætter 
videre, at han antager, at træerne er sat imellem 1860 0g 
1870. Hans spørgsmål til Kirstine går på, om hun kan 
angive det nærmere, da han mener, at hun har sagt, at 
hun tydeligt husker dette og derfor kan angive et nær-
mere årstal. Det kan man da kalde at gå til kilden. Af 
naturlige årsager kender vi ikke Kirstine svar, da hun 
skulle anvende et fortrykt postkort til hendes besvarelse. 

Et andet brev fortæller om en ung student, L. Prior 
Larsen på Jonstrup Seminarium, der studerede til 
degn. Han sendte 100 stk. hindbærbuske af sorten Go-
liath i 1904 mod betaling af 6 kr. til Kristine.

Møllers datter, Anna (Eja), giftede sig med Chri-
sten Alfred Larsen, som senere skulle blive min fader 
ved hans ægteskab med Inger Alice Kirstine Zøllner. 
Christen Larsen, født i Laugø 1889, havde stået i tøm-
rerlære hos Poulsen og Nielsen. Min far og Anna får to 
børn, Inge f. 1923 og Christian Møller Larsen f. 1920. 
Det er fra sidstnævnte, at vi har fotos og overleveringer.
I en artikel kan man blandt andet læse disse ord, som 
jeg synes skal med i fortællingen om Borshøjgård:

Da pilgrimme i stort antal gennem århundreder gik ad 
Skt. Helenevej for at komme til den hellige Helenes grav, 

I forgrunden tjenestepigen, som på det endelige billede blev retoucheret væk. 
Derefter Kirstine, Frederik og Christian Møller

Fra familien Møllers stue
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gik de tværs gennem et område, som før var beboet af 
hedninge. Arkæologiske undersøgelser, ved Liv Appel 
i 2005 på Borshøjgårds jorde, fandt parallelt med Sankt 
Helene vej to store langhuse og sporene/resterne af 
et stort gårdanlæg fra enten germansk jernalder eller 
vikingetid formentlig fra perioden 600-900 år e. Kr. 
Arkæologiske undersøgelser af Chr. A. Jensen i 1922-
23 bekræfter, at der allerede i ca. 1250 har været et 
kapel for Helenekulten ved Helenes grav. At Christian 
den 4. lod opføre et ”skønt hus”, hvor han og hans følge 
kunne logere, fremgår af livlægens dagbogsnotater i 
1647: ”Thisvilde er liden by på 10 gårde, det er et armt 
Folk og ikke godt at logere”. Følget og kongen måtte 
selv medbringe senge, klæder, proviant og tallerkner. 

En journalist har i 1886 aflagt en beretning om, 
hvordan tusinder af syge mennesker søgte til Helene 
grav Skt. Hans nat. Journalisten antog, at selv efter 800 
år tog sceneriet samme former, dog uden at have nogen 
referent. Senere bliver det et sted med marked, gøgl og 
kildemarked, men det er en anden historie.

Møller er 63 år, da gården samt savværket bliver 
solgt i 1916 til fabrikant G. Saxauer, Hellerup, for 
90.000 kr. Om ham siger man, at han var gullaschba-
ron og en grov karakter.

Få år senere bliver gården solgt til HK, som solgte 
det meste af jorden til udstykning og byggede længerne 
om, således at de kunne anvendes til ferieopholdssted. 
Det var nye tider – og et nyt begreb at anbefale arbej-
dere at få ferieophold ved skov og strand. Kosten er 
ypperlig på Borshøjgård, værelserne er pænt og propert 
indrettet. Men kun til at sove i, den øvrige tid skulle 
gerne tilbringes i det fri eller i den hyggelige daglig-
stue. Pensionatspriserne var i 1927 4,50 kr. pr. døgn, alt 
inkl. også drikkepenge, stod der i HK Tidende. 

I 1949 solgtes gården til Københavns Lærerforening, 
som anvendte den til feriehjem for drenge. Der var 
plads til 60 i sovesalen. I 1972 blev gården solgt til en 

Gården brændte nov. 2001. 
Ja det var en katastrofe for 
familien Woller-Nielsen. Kun 
den korte udlænge, man kan 
se på billedet, blev reddet – 
ellers mistede de alt. De var 
blevet rigtig glade for deres 
gamle gård og var godt i 
gang med at renovere – tog 
lidt ad gangen, med henblik 
på at drive Bed and Break-
fast, og selvom gården blev 
bygget flot op igen, blev det 
aldrig det samme. De solgte, 
og gården fungerer nu med 
ejerlejligheder.

forældreforening under D.U.I. Leg og Virke. Gården 
blev anvendt som feriekoloni for institutioner, og der 
var plads til 60 børn med voksne. Der blev indrettet 
sommerpensionat i vest- og østlængerne. Der er 4 tøn-
der land tilbage. I 1996 blev gården solgt til privateje 
ved Woller Nielsen. 

Tilbage til Møller familien: Kirstine Møller flytter efter 
Christian Møllers død i 1920 til Villa Håb på Frederiks-
borgvej. Hun får et langt liv som enke. Kristines fars, 
Frederik Andersen, som både havde deltaget i krigen 
fra 1838-1840, i første verdenskrig og som også nåede 
at opleve genforeningen, døde i en meget høj alder. Han 
begraves i 1923 ved Helsinge Kirke. Fra præstens tale 
kan man læse, at han fik et alderdomshjem hos Kirstine.

Christen Larsen er udover tømrer også kørelærer og 
nedsætter sig som lillebil-vognmand. Han er efter si-
gende en af de første, der får bil i Helsingeområdet. Da 
Anna Møller dør i 1946, driver han lillebil-forretnin-
gen og skolebuskørsel videre ved hjælp af chauffører 
og med svigerdatter som telefonpasser. 

Kirstine dør og bliver begravet fra Helsinge kirke 
den 6. januar 1952 som 93 årig.

Eftertiden ved, at november 2001 brændte den histo-
riske gård grundet en kortslutning.

Ja, så er Hannes beretning ikke længere, men den har 
været et unikt indblik i historien på dette smukke sted, 
så du skal have tusinde tak, fordi du havde tid og lyst 
til at delagtiggøre os i den spændende historie, for, 
som jeg siger, vi ved kun “hvordan var det nu det var”, 
når der i tidens løb er dejlige mennesker, der vil sørge 
for at få historien nedfældet!

Vi siger et stille og forsigtigt “glædelig Jul” – og hav 
det rigtig godt allesammen.

 De bedste hilsener fra
Hanne Nielsen og Anita Olsen
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