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O.J.VVS ApS
Oliefyrsservice
Aut. VVS-installatør

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

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje

l Alt i VVS-installationer

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

l Pille- og brændefyrsanlæg
l Solvarme og varmepumper
l Gas og fjernvarme-installationer

v/Ove Jørgensen
Østergade 83 - 3200 Helsinge
Tlf. 22 94 78 12 - mail@ojvvs.dk

www.ojvvs.dk

NY KOK - OG NYT PÅ
TAKE AWAY MENUEN
Kom og hils på vores nye
kok, Magnus, der kommer
med solid erfaring og som
giver os nye muligheder for
catering og Take Away!

Din lokale slagter, der værdsætter
dyrevelfærd og kødkvalitet!
Kødsnedkeren sælger primært TAPAS
kød fra
fritgående dyr fra Nordsjælland,
TIL 2 PERSONER
- Den korte vej fra jordLækker
til bord.
tapas produceret
på lokale råvarer
Alle pølsemagerivarerne er fremstillet
349,med kærlig hånd i eget pølsemageri!
Frisk slagtede
FREDAGSMENUænder til jul.
Alle
vores pølser og
Hver fredag blodpølse
lækker
Sylte, finker,
m.m.
charcuteri er fremstillet
Take Away menu
pølsemageri - af
Julegaver tiltilto personer.
250, 500 ogkødi eget
750
kr.
opdrættet med fokus
Ring på 48 71 87 85
og bestil inden
torsdag kl. 10.00

www.vibringer.dk

på dyrevelfærd - og med
kærlighed til dyrene og
håndværket.

Åbningstider: Torsdag og Fredag 11-17:30, Lørdag 9-14.
Flemming Bisp Høeg
Farvergårdsvej Åbningstider
14
Butik 48 71 87 85
Tirs-onsMobil
(drive in)
10.00
- 14.00
butik@koedsnedkeren.dk
- 3210
27 14
54 80
Tlf: 48Ørby
71 87
85 Vejby

www.koedsnedkeren.dk
Farvergårdsvej 14 • 3210 Vejby
www.koedsnedkeren.dk

Torsdag
Fredag
Lørdag

10.00 - 17.30
09.00 - 17.30
09.00 - 14.00

Nu falmer skoven

INFORMATION

En skøn efterårsferie er ved at være slut. Masser af
smukke solskinsdage, der får naturen og ikke mindst
skoven til at gløde i de smukkeste farver – en lise for
øje og sjæl.
Efterårsferien er som regel en ferie, der oftest bliver
brugt af børnefamilier med skolesøgende børn, hvilket
også har afspejlet sig her i vores lille by, hvor der har
været mange besøgende. Fra nu af kan vi se frem til
mørkere, kortere dage og sikkert ikke så meget aktivitet i byen. Men det er jo også en af glæderne ved Tisvilde. Netop at mærke årstidernes skiften på en meget
mere tydelig måde, end hvis man havde boet i en større
by – tid til at få ladet batterierne op og nyde stilheden,
der jo også har sin charme.
Indtil for få år siden lykkedes det os at samle familien i oktober og få dem (børnene) til at skære græskarhoveder og spise græskarsuppe til stor fornøjelse – for
mig primært, tænker jeg...
Den tradition er nu opløst, måske fordi alle børn er
omkring 30 og føler, at de har retten til at melde fra på
lige den familieting. Men sådan er det vel med mange
ting: Tingene ændrer sig i takt med, at vi bliver ældre
og er et nyt sted i livet.
Men så opstår der nye, hyggelige traditioner, blandt
andet Tisvilde Kulturnat, som I kan læse lidt mere
om i bladet. Jeg tror helt sikkert, den er kommet for at
blive – stort tak til arrangørerne for det kæmpe arbejde
de lægger i det og selvfølgelig ligeledes til alle jer,
der åbner jeres hjem og bakker op om det! Det er ret
overvældende.
I haverne er der efterhånden ikke så meget at foretage sig: Sommerplanterne står triste og halvvisne i
deres potter og venter på at blive skiftet ud med lidt

mere vinterhårdføre sorter, og græsset er slået for sidste gang. Det efterlader os med have med en masse tid,
som så skal udfyldes med andre gøremål – det er altid
lidt svært at vænne sig til – al den tid…
Mon ikke den mørke tid helt automatisk giver os
løsningen på det: Indendørs med os, frem med lys og
kæder og masser af hygge.
Ellers har det mest af oktober båret præg af, at der er
valgkamp i Danmark, og det kan til tider virke overvældende og af og til ligefrem uskønt at følge med i,
desværre! Demokratiet er noget, vi skal være stolte
af – mange lande har ikke retten til frie valg og derfor
ikke muligheden for indflydelse på eget liv. Men man
kunne måske alligevel godt ønske sig, at tonen blandt
kandidaterne var lidt pænere og mindre personlig. Den
1/11 skal vi til stemmeurnerne og kan så vente spændt
på, hvordan den kommende regering kommer til at se
ud. Godt valg!
Næste gang vi skrives ved har vi altså fået ny regering, skriver 2023 og har fejret jul og nytår. Jeg håber,
at I alle kommer godt ind i det nye år, og i TisvildeNyt
glæder vi os til at modtage alle jeres indslag i 2023.
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Eftermiddagssol i oktober – RP
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Lokalgeografisk Gætteleg
Fotos: Susanne Borup

I TisvildeNyts september-nummer havde bladets
fotograf nået at snuppe et levn fra turist-sommerens
besøg i Hovedgaden. Fotografen var bare gået over
Hovedgaden fra forrige nummers billede af Restaurant Maya, til ”Buhls Baghave”, hvor der var opslået
en food-truck-camp på eventpladsen (hvor det danske
sprog dog er smukt!). Pladsen var i bunden foret med et
solidt lag træflis, som fotografen havde været så fræk
at fotografere i selskab med raftehegnet, der adskiller
pladsen fra huset på pladsen. I redaktionen tænkte vi,
at disse kendetegn ville være tilstrækkelige for, at de
konkurrence-interesserede ville kunne genkende stedet, som jo ved sin placering midt i byen og sin indretning i sommer var ret så synlig i Tisvildes gadebillede.
Buhls Baghave

”Buhls Baghave” er jo at finde på den nok så berømte
adresse, Hovedgaden 51. Inden huset blev solgt til en
privat, stod det tomt i længere tid, og forslagene til
anvendelse af grunden og/eller huset var mange og vidt
forskellige, fra supermarked til kunstmuseum. Intet
blev til andet end heftige diskussioner for og imod de
forskellige forslag.
Men måske var gættelegen alligevel svær, for det var
ikke så mange rigtige svar, redaktionen modtog. Tak
for alle svar, vi fik!!
Da vi trak lod blandt de tilsendte mails med den
rigtige løsning, blev vinderen af dette nummers ”gode
flaske rødvin fra vores gode, lokale købmand”:

Lisbeth Havemann fra Stuebjerg Allé

TILLYKKE!

Til septembernummeret har TisvildeNyts fotograf lavet
endnu et nyt udsnit fra et sted i 3220. Denne gang er
der en bygning med på billedet, samt en ret genkendelig ting: vores bys navn og et årstal. Hvad og hvor kan
det være? Vi kan hjælpe med at sige, at bygningen og
dens funktion er noget, vi nødig vil undvære i byen, og
som en ekstra hjælp kan vi sige, at hvis vinderen bliver
en Tisvilder under 18 år, så ændrer vi præmiens udseende fra en god flaske rødvin til en gevinst, der ikke
bringer os i karambolage med lovgivningen!!

Hvor er dette foto taget?
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Hjalp det? Nu kan man i hvert fald muntre sig med at
diskutere, hvor det kan være, med mindre løsningen
ligger lige for, for så er det bare at sende løsningen ind
til TisvildeNyt med det samme.
TisvildeNyts læsere har cirka en måned til at finde ud
af, hvorfra billedet kommer. Vi skal have svaret senest
den 5. december kl. 24. Send det til adressen best@
os.dk og husk at tilføje jeres navn og adresse.
Blandt de indsendte rigtige svar vil vi, som sædvanligt, trække lod om en ”flaske god rødvin fra vores
lokale købmand”, og denne gang tilføjer vi så ”eller
noget andet godt fra købmandens hylder”. God fornøjelse! Vinderen får besked og får flasken (eller noget
andet) leveret. Navnet vil blive bragt i TisvildeNyts
januar-nummer.
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Forfatteren er født i Aarhus i 1892, og han
døde i 1986 på Frederiksberg, hvor han også
blev begravet. Han boede i Tibirke Bakker
i mange år, indtil 1958, hvor han flyttede
til æresboligen ”Bakkehuset” på Frederiksberg. Hans første kone og muse, Karen Else
Goethe Voeler blev boende i huset i Tibirke
Bakker. Hun døde i 1979 og blev begravet
på Tibirke Kirkegård, hvor man stadigvæk
kan se hendes gravsten med tegnet for Syvstjernen på. Til daglig hed Karen Else altid:
”Spindevinde”.
Hans Hartvig Seedorff – for Pedersen
forsvandt efterhånden – har også skrevet
flere andre bøger om vores område: ”Året I
Tibirke”med forskellige årstal på. Han var
igennem mange år en meget produktiv digter og forfatter, der efterhånden blev en vidt
berejst forfatter. Hans bog om Ceylon – der i
dag hedder Sri Lanka – er stadigvæk en bog,
der bliver lånt på bibliotekerne og læst.
I dag er Hans Hartvig Seedorff mest kendt
for sangene ”Den er fin med kompasset” og
”Tre røvere fra Rold”.

Vejby-Tibirke Selskabet
Selskabets arrangementer I 2022
Fra Vejby-Tibirke Selskabet skal der denne gang lyde, at vi nu har
afsluttet dette års arrangementer. De, der blev afholdt, var med
stor tilslutning og succes. Tre af de annoncerede og udsolgte sælsafariture til Hesselø i juli måned kunne desværre ikke gennemføres, da det blæste alt for meget. Efterfølgende blev en ekstratur
dog gennemført.
Arrangementet ”Hvis gravstenene kunne fortælle” på Tibirke
Kirkegård måtte også aflyses, da formand Friis på trods af sin høje
alder havde klippet hæk i mange timer med en ødelagt ryg til følge!
Arrangementsudvalget i V-T S er nu i fuld gang med planlægningen af næste års arrangementer. Der bliver et par gengangere
men også flere nye spændende emner.
Seedorff og Tisvilde-bogen
I mit arbejde som frivillig i en genbrugsbutik faldt jeg over en
lille bog, der ikke gjorde meget væsen af sig: ”TISVILDE-BOGEN – fører over Tisvilde og Tibirke af Hans Hartvig Seedorff
Pedersen med kort over Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage”.
Bogen blev udgivet i 1927.
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Annoncerne i TISVILDE-BOGEN
Det har sikkert været dyrt at få trykt og udgivet bøger dengang, for halvdelen af bogen
er annoncer. Det er spændende at læse disse
gamle annoncer – et lille udpluk af dem illustrerer denne artikel.
Købmand Thomas´s forretning ligner sig
selv. Men meget er forandret. Magasin du
Nord har ikke mere sin sommerafdeling
nede i Lejet. De 13 badehoteller og sommerpensionater, der engang var i Tisvildeområdet, kunne have fra 15 og op til 200 gæster
til spisning og overnatning. Antallet er nu
svundet ind til at være 3 styks.
Mange vognmænd og håndværkere tilbød
deres tjeneste i annoncerne, og inde i Tisvildebogen var der indlagt en køreplan fra 15.
maj 1928 for Gribskovbanen. Turen med toget fra Hillerød til Tisvildeleje tog dengang
for knap 100 år siden ca. 1 time. I dag varer
turen 32 minutter.
Det kunne være en fornem opgave for
Vejby-Tibirke Selskabet at få genudsendt
denne lille perle af en bog.
NB.
Det store, flotte Tisvilde Badehotel havde
telefonnummer 2 – hvem mon havde nr. 1?
v/ Birthe Odgaard,
bestyrelsesmedlem i
Vejby-Tibirke Selskabet.
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Tisvilde Lokalråd
Indkaldelse til ordinært borgemøde
Tisvilde Lokalråd indkalder til ordinært borgermøde i
Tisvilde Idrætshus søndag d. 29. januar 2023 kl. 10.00.
Vi inviterer til morgenmad, kaffe og the, og herefter
starter generalforsamlingen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022
Valg af medlemmer til Tisvilde Lokalråd
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der som vanligt være
dialog om et aktuelt emne, denne gang med overskriften: ”Tanker om det gode liv i landsbyen Tisvilde”.

BYENS JULETRÆ TÆNDES
DEN 1. SØNDAG I ADVENT
27. NOVEMER KL. 16 PÅ BIRKEPLADSEN

Igen i år sørger Tisvilde Lokalråd for et smukt
juletræ på Birkepladsen, og traditionen tro bliver juletræet tændt d. 1. søndag i advent, dvs.
søndag d. 27. november kl. 16.00.
Alle børn og voksne er velkomne på Birkepladsen, hvor vi starter med nogle dejlige julesange og naturligvis dans omkring juletræet.
Og når juletræet er tændt, ankommer julemanden med en sæk fyldt med lækre slikposer til
børnene.
Bagefter går vi i samlet flok til Tisvilde Bio,
hvor alle børn kan glæde sig til alletiders børnefilm, alt imens de voksne kan hygge sig på
Tisvilde Bistro, hvor der sælges kakao, gløgg
og æbleskiver til meget rimelige priser.
Tisvilde Lokalråd håber, at rigtig mange vil
møde op og være med til at skyde julen i Tisvilde i gang.

Tisvilde Lokalråd støtter lokale initiativer
Hvert år generer Tisvilde Lokalråd et pænt overskud
ved loppemarkederne på Birkepladsen, hvilket kommer
lokale foreninger og ildsjæle til gode.
I 2022 har Tisvilde Lokalråd ydet støtte til:
• 5. og 6. klassernes skolekomedie på
Skt. Helene Skole
• Av min Guldtand-arrangementet på Birkepladsen
• Kulturnat Tisvilde
Man kan læse mere om, hvordan man søger støtte fra
Lokalrådet, på hjemmesiden:

www.Tisvildeleje.dk
Osteopati i Tisvilde
Osteopati
Fysioterapi
Akupunktur
Træning
Også weekends!
Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
RP
Lokalrådet står i kaffeboden 2016 – RP

8

Musik i Lejet
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Sommerens Festival i Tisvildeleje
Efter 2 års pause fra Musik i Lejet fandt festivalen
endelig sted i sine sædvanlige omgivelser. På parkeringspladsen for enden af Hovedgaden. Med havet
som baggrundstæppe optrådte +50 bands for de mange
gæster, der loyalt havde holdt fast i de billetter, der
allerede i 2019 blev solgt på få minutter. Endelig skete
det. Det var altså 12. gang, at Musik i Lejet åbnede
festival-dørene til tre dages musik, mad, kunst og fællesskab i Tisvildeleje.

93% vil anbefale Musik i Lejet til en ven
I august måned gennemførte Musik i Lejet en gæsteundersøgelse, som blev delt via billetkøbere, nyhedsbrev
og sociale medier. Ikke mindre en 1781 deltog i undersøgelsen. En utrolig flot repræsentation for spørgeundersøgelser helt generelt.
På spørgsmålet – Vil du anbefale Musik i Lejet til en
ven? – svarede hele 92,3%, at de ville anbefale Musik i
Lejet. Samtidig fortalte undersøgelsen også, at oplevelsen af sammenhængen mellem Tisvilde by og festival
fortrinsvis er god, ligesom både festival og by blev
oplevet som ren og pæn. (1: dårligst - 5: bedst)
Årets SMiL-Pris
Det egentlige punktum for Musik i Lejet 2022 blev sat,
da Musik i Lejet frivilligfest blev afholdt.
Foruden en aften, hvor man kunne genopleve nogle
af de artister, som havde optrådt på årets festival:
Danser med Piger, Liza Fosmark m.fl. var aftenens
højdepunkt også den store kåring af Årets SMiL-Pris
– ’Årets frivillig’ . Under overskriften: Hvem har givet
dig et smil på læben, givet en hjælpende hånd eller et
kram, når du havde allermest brug for det? Stem på
den person, som du synes skal have prisen som årets
frivillig.
I år blev vinderen; Frederik Niemi, som har været helårs-frivillig på Musik i Lejet siden 2018. Som frivillig
bidrager Frederik med alt fra at sidde i en truck, styre
opbygningen og nedtagningen af festivalen. Tillykke!
Musik i Lejet 2023 – 20. 21. 22. juli
Arbejdet hen i mod Musik i Lejet 2023 er allerede godt
i gang. Lige nu forberedes billetsalget. Traditionen tro
løber det af stablen d. 1. december. Information om både
lokalsalg og billetsalget som helhed kan løbende findes
på Musik i Lejets hjemmeside: www.musikilejet.dk.
Lige som alle nyheder om program og frivilligtilmelding er at finde på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Andreas Th. Grauengaard

Vil du anbefale Musik i Lejet til en ven?
1.781 svar

92,3 %

Ja
Nej
Ved ikke

I hvor høj grad synes du, at der er en god sammenhæng mellem Musik i Lejet og Tisvilde by?
1.781 svar

913 (51,3 %)

1000
750

544 (30,5 %)

500
250
0

235 (13,2 %)
30 (1,7 %)

59 (3,3 %)

1

2

3
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Hvordan oplevede du oprydningen i Tisvilde by
under Musik i Lejet?
1.781 svar
800

668 (37,5 %)

779 (43,7 %)

600
400
200
0

298 (16,7 %)
6 (0,3 %)

30 (1,7 %)

1

2

3

4
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NORDSJÆLLANDS ANTIK & MØBELSNEDKERI
VI HAR MANGE SJOVE TING

• Vi hjælper med polstring, bemaling, restaurering,
afsyring, sandblæsning mm.

• ja – alt indenfor det gamle håndværk
• Vi sælger/køber retro, keramik, møbler mm.
• Vi forsikringsvurderer alt indenfor indbo
Løgelandsvej 27, 3200 Helsinge
mobil 40308068 – info@nams.dk – instagram
www.nordsjaellandsAntik&Møbelsnedkeri.dk
Åben lørdag-søndag 12-16 og efter aftale de øvrige dage.
Kør ad Helsingørvejen imod Mårum – ca. 2 km.
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
Referat af ekstraordinær Generalforsamling
18. september kl. 17:00 på Nordhusvej 25 B
Dagsordenen var i henhold til indkaldelsen:
1. Valg af dirigent
2. Endelig godkendelse af vedtægtsændringer
1. Valg af dirigent
Nicolai Horten blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var lovligt
indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne, herunder vedtægternes § 10.
Dirigenten konstaterede, at hele bestyrelsen og de 2
suppleanter var de eneste fremmødte.
2. Endelig godkendelse af vedtægtsændringer
Af referatets punkt 5 fra den ordinære generalforsamling afholdt den 31. juli 2022 fremgår:

Murerfirmaet

Damgaard Aps

5. Bestyrelsens forslag til opdatering af vedtægter.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev
forelagt af bestyrelsesmedlem Nicolai Horten.
Forslaget havde været offentliggjort på foreningens hjemmeside siden primo juli 2022.
Forslaget blev efter gennemgang godkendt med
håndsoprækning med mere end 2/3 flertal af de
fremmødte.
I henhold til vedtægternes § 10 skal forslag om
vedtægtsændringer, foruden at blive godkendt
med 2/3 flertal af de fremmødte på den ordinære
generalforsamling, tillige godkendes på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling,
ligeledes med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte. De to generalforsamlinger skal afholdes
med mindst 2 og højst 8 ugers mellemrum.
Indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Endelig vedtagelse af bestyrelsens forsalg til

opdatering af vedtægter vil snarest blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Forslaget til vedtægtsændringer blev enstemmigt
godkendt. Dirigenten konstaterede, at forslaget til vedtægtsændringerne hermed var endeligt vedtaget.
Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Tlf.
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Henrik 2323 1318
Bo 4044 5610

Referent Nicolai Horten

Plateauområdet ved Helenekilde – RP

Nyt fra Grundejerforeningen for
Tisvilde og Omegn
Konstituering af ny bestyrelse for Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn
Grundejerforeningen fik skiftet lidt ud i sammensætningen på Generalforsamlingen den 31. juli 2022. Det
har ført til følgende konstituering på bestyrelsesmødet
den 18. september 2022:
Formand Stig Hoffmeyer
Næstformand Lars Knudsen
Kasserer Sven Gad
Sekretær Svend Erik Christesen
Herudover er Flemming West Clausen, Nicolai Horten
og Bente Hyldahl Fogh medlemmer af bestyrelsen og
Maja Bøge Chrichton og Birgitte Henriques suppleanter og deltager i møderne. Bestyrelsen fordelte arbejdet
mellem sig.
Helenekilde-projektet
Der er tale om det største projekt i området siden
etableringen af muren i 1928. Projektet er desværre
løbet ind i økonomiske udfordringer, da overslaget fra
rådgivningsfirmaet væsentligt overstiger Gribskov
Kommunes budget. Gribskov Kommune arbejder nu på
et konkret myndighedsprojekt på landsiden af området
ØST for rampen til godkendelse i Kystdirektoratet.
Den tidligere plan med at forlænge høfderne kræver
desværre nu – med dagens lovgivning – at der gennemføres en efterfølgende bekostelig sandfodring, hvorfor
denne del af projektet udskydes.
Det seneste forslag fra det rådgivende ingeniørfirma
indebærer, at den eksisterende mur erstattes af store
natursten, en retablering af plateauområdet for publikums ophold, pålægning af store natursten langs
skræntfoden, etablering af trappenedgang fra plateauet
til stranden samt renovering af det sidste rampestykke
ned til stranden.
Godt liv i Lejet ALLIANCEN
Grundejerforeningen er sammen med Erhvervsforeningen, Lokalrådet, Tisvildelejeforeningen og Musik i
Lejet i dialog om det gode liv i Lejet. Vi er alle inviteret til evalueringsmøde med Gribskov Kommune, men
mødet er endnu ikke afholdt, selvom der presses på.
Lokalplaner
Samarbejdet mellem Lokalrådet, Vejby-Tibirke Selskabet og Grundejerforeningen har udmøntet sig i
en fælles interesse om at gennemgå den nuværende
lokalplan for området og arbejde med et fælles bud på
indholdet i en kommende lokalplan. Arbejdet fortsætter med inspiration fra andre kommuner, der arbejder
med ”grønne hegn”.

Birkeblade i skovbunden – RP

Hegnets Venner
Der arbejdes i Hegnets Venner fortsat på at skabe
opbakning til et visionært og nyskabende BioCenter/
feltlaboratorium i Nyhus i tæt samarbejde med Københavns Universitet og Naturstyrelsen.
Professorer fra Københavns Universitet har sammen med Hegnets Venner udarbejdet et konkret oplæg
med forslag til Vision, forskningsprojekter, monitering,
istandsættelse af ejendommen, indretning af feltlaboratorium, formidlingstiltag samt faciliteter for besøgende
m.fl.
Næste skridt: projektoplægget vil blive yderligere
specificeret, inklusiv Investerings- og driftsbudget,
fondsansøgning m.v.

JT Træfældning
Gratis tilbud

4050 5240
WWW.jt-træfældning.dk
tilbud@jt-træfældning.dk

Fuldt forsikret

Træfældning
Fældning fra toppen
Ind trækning
Beskæring
Opskæring
Stormfald
Flisning

Medlem af Dansk Træplejeforening
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Præsentation af indledende skitser ved Jesper Kusk Arkitekter.

Fra umuligt til muligt
En tirsdag aften i september var byen inviteret til det
fjerde orienterings- og borgermøde om planerne for
Projekt Tisvildehuset, siden det hele begyndte engang i
2016. Og hvis man har fulgt med på projektets Facebook-side, så er man i forvejen godt klar over, at det,
der tidligere fik mange i byen til at ryste på hovedet,
nu er tættere på at blive en realitet. Og vidste man det
ikke, så blev man grundigt opdateret på mødet.
Allerede da man ankom til Idrætshuset, som stedet
endnu hedder, blev man overrasket over, at det var
så stort et tilløbsstykke. Der var godt fyldt op, og en
hurtig optælling kom tæt på 75 deltagere, og den arrangerende styregruppe havde store, glade smil på, og
smilene smittede til salen og blev hængende lige så
længe mødet varede.
En storsmilende Morten Nicolaisen bød velkommen
og præsenterede arkitekt Jesper Kusk, som har lavet to
forslag til, hvordan det nye Tisvildehuset muligvis vil
komme til at se ud.
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Morten Nicolaisen præsenterede også en repræsentant
for DGI, som tidligere på måneden har lagt 100.000
kroner i projektet i forventning om at se et moderne
center for Tisvilde og Lejets aktiviteter, herunder
de sportslige, vokse frem på matriklen i løbet af de
kommende år. Et par uger inden denne aften meddelte
Gribskov Kommune, at de havde sat projektet på budgettet for 2023, og dermed fik Tisvildehuset endnu et
bevis på, at der er fast bund under projektet, og at det
ikke bare er luftige spekulationer og ønsketænkning.
Da klapsalverne havde lagt sig, resumerede Morten
Nicolaisen derpå kort, hvor langt projektet var nået og
lagde derefter sammen med arkitekt Jesper Kusk op
til, at tilhørerne i mindre grupper skulle tage stilling til
to tegnede forslag til et færdigt Tisvildehus og komme
med positive og negative bemærkninger til detaljerne
på de to tegninger, som, blev det understreget, var
skitser af mulige Tisvildehuse.
Opgaven er at lave et hus for HELE byen, for unge
og gamle og dem midt imellem, for udadvendte og indadvendte, for passive og aktive etc. etc., og Jesper Kusk
fortalte, at arkitektstuens foreløbige tegning udgik fra,
at de ville genbruge store dele af det gamle Idrætshus’
fundament og vægge m.m. og derved spare en masse
CO2-udledning, og desuden var det tanken at bruge
så meget træ som muligt, ud fra samme miljørigtige
tanker.
Jesper Kusk satte gruppearbejdet i gang, og snart
summede salen af mange meninger, og plusser og
minusser blandede sig med gode forslag, og da der en
halv time senere blev sat ord på gruppernes idéer og
tanker om forslagene, ville jubelen ingen ende tage.
Højst overraskende var der en stor gruppe af helt unge
Tisvildere blandt de fremmødte, og minsandten om

Grupperne arbejder med de udleverede planskitser. Ønsker og bemærkninger tilføjes i skemaer.

ikke netop denne gruppe af fremtidens brugere af et
Tisvildehus også var fremme i skoene, da tankerne
skulle fremlægges, hvilket fik både midaldrende og
pensionister til at frydes og for et øjeblik glemme alt
omkring krig, miljøproblemer og andet uvæsen og se
lysere på klodens fremtid!! ”Der er en vild energi i
rummet”, udtalte én, og TisvildeNyts udsendte forstår
godt, hvorfor en deltager følte sig inspireret til at lade
denne bemærkning falde i fuld offentlighed, for der
var virkelig en gennemgående positiv stemning i det
gamle Idrætshus; en stemning af lokal glæde over, at et
storstilet projekt var ved at gå fra tanke til virkelighed!
Da klokken nærmede sig 22 var det efterhånden tid
til at takke af. Der blev udtalt en tak til Morten og styregruppen, der har slidt og slæbt for at gøre projektet
til andet og mere end et stykke papir på tegnebrættet.
Og Astrid Recinella, ét af vores lokale byrådsmedlemmer, kunne fortælle, at det netop var den entusiasme,
hun havde set denne aften, der havde fået byrådet til at
bevillige penge til projektet, ikke blot fordi man syntes
at Tisvilde fortjente et Tisvildehus, men også fordi
der politisk var opbakning for den forening af skole,
børnehave og foreningsliv, som projektet havde udtrykt
som sit mål.
Til allersidst tog Morten Nicolaisen ordet igen, og
for femte gang denne aften blafrede han med et lille
stykke A5-papir i hånden, og, med stor fornøjelse
og slet skjult stolthed, kunne han nu og her udbyde
Tisvildehusets folkeaktie til salg for første gang. De
tilstedeværende (og senere resten af byen) kunne købe
folkeaktien med forskelligt pålydende værdi, og mon
ikke mange Tisvildere vil købe én eller flere af de fine
aktier, - udsmykket af Trine Preisler med et smukt
Tisvilde-motiv udgør de et lille kunstværk i sig selv.

Det ville være muligt at få én af de allerførste af slagsen denne aften, og køen efter mødet sladrede om, at
hans ord ikke var faldet på ufrugtbar jord, - der var kø
foran folkeaktie-sælgerne, og dermed sluttede aftenen
som den var begyndt, med glade smil og stor forventning til Tisvildehusets fremtid.

Folkeaktie med akvarel-motiv af Trine Preisler
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Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

IDRÆTTENS VENNER
Kom til banko
Idrættens Venner afholder banko på udvalgte søndage i Idrætshuset.
Det er fra kl. 14 til ca. 17.
Kom og vær med til nogle hyggelige timer. Vi holder generalforsamling onsdag den 23. november 2022 kl. 19.30 i Idrætshuset – se evt.
annoncen i Ugeposten.
Kom og hør om vores arbejde for at indsamle penge, som vi kan
glæde ungdomsarbejdet i TGF og VTF med. Følg os på Facebook.

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk

BLUES
BLUES FRA GADEN TIL TISVILDE BIO
Tisvilde Bio og den lokale bluesmafia havde hyret to
svenske musikere, som arrangørerne havde set og hørt
spille på gaden ved en bluesfestival. De to musikere
havde lavet en lille weekend-turné og gæstede Tisvilde
Bio lørdag eftermiddag. De var helt benovede over de
fine forhold med en stor scene og en overstrømmende
modtagelse fra en sal stopfyldt med forventningsfulde
blues-elskere. De rystede dog hurtigt nerverne af sig og
spillede sig straks direkte ind i hjerterne på de mange
publikummer. Koncerten sluttede med taktfaste klapsalver og stor jubel fra et publikum, der næsten ikke
ville lade dem slippe, og her fik man et tydeligt bevis
på den synergi, der kan opstå, når musikere og publikum ”falder i hak”.
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De to yderst sympatiske svenske musikere spillede
på deres minimalistiske udstyr en lang perlerække af
bluesnumre, krydret med lidt swingende NewOrleansmusik, rockabilly, egne numre m.m. Gennem to fine
sæt sang de og spillede guitar, mundharpe, cajón-tromme, vaskebræt og med piskeris fra køkkenskuffen, - og
mon ikke biografen stadig står og gynger?
SB og EB

Opera program 2022-23
Tisvilde Bio & Bistro, Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje, Tlf: 4870 9900, www.tisvildebio.dk

19/9-2022 kl.19

17/10-2022 kl.19

13/11-2022 kl.14

11/12-2022 kl.15

Zürich opera 2004.
Musik af Franz Lehar.
Dagmar Schellenberger og
Rodney Gilfry i hovedrollerne
og endnu et andet drømmepar, Ute Gfrerer og
verdenstenoren Piotr Beczala.

Ballet: Askepot fra Paris 2019.
Forfatteren Charles Perraults
berømte fortælling, sat i musik
af Sergei Prokofiev.
Parisoperaen stiller med et
stjernehold inkluderende:
Valentine Colasante som
Askepot, Prima ballerina samt
Karl Paquette.

Opera: Lohengrin fra Bayreuth
Festival 2018.
Lohengrin er den sidste af
Wagners romantiske operaer
og med Piotr Beczala som
Lohengrin, Anja Harteros
som Elsa og Ortrud spilles af
Waltraud Meier.

Opera: Carmen fra Bregenz
Festival 2017.
Carmen kaldes med rette
”Operaernes dronning” med
musik af Georges Bizet. Den
opføres på verdens største,
spektakulære flydende scene
ved Bodensøen i Bergenz med
instruktør Kasper Holsten.

15/1-2023 kl.15

12/2-2023 kl.14

12/3-2023 kl.14

16/4-2023 kl.15

Opera: Aida fra Paris 2022.
Det berømte værk af Verdi
som samler: nostalgi efter
et tabt fædreland, udfrielse
gennem døden, kontrasten
mellem en nedslående nutid
og et idealiseret andetsteds,
den kvælende rækkevidde
af religiøs og politisk magt,
de regulerende faktorer i en
verden, der bevidst er fyldt
med faldgruber.

Opera: Ariodante fra Salzburg
Festival 2019.
Instruktøren Loy gør Händels
pragtfulde barokopera til en
spændende og differentieret
refleksion over kønsroller. Et
ensemble af høj klasse med
først og fremmest en brillant
Cecilia Bartoli som ridderen
Ariodante.

Opera: Parsifal fra Wien 2021.
Parsifal er Richard Wagners
mesterværk og sidste opera,.
Det er på mange måder summen af hans værker og måske
stiller operaen spørgsmålet:
Hvem er jeg? Hvad skal jeg
tro? Hvordan finder jeg ud af
det?

Opera: Eugene Onegin fra
Valencia 2011.
Kærlighed og jalousi i storformat. Tjajkovskijs mest
populære opera, Eugene
Onegin, kan betragtes som
elskovsoperaen over dem alle.
Rollebesætning ledes af Artur
Ruzinski som Onegin og Kristine Opolais som Tatyana.

Køb billetter på www.tisvildebio.dk

Sidste år ved denne tid genstartede foreningen sit virke
efter Corona-tidens ufrivillige pause, og der har været
godt besøgt i det forgangne år, fortæller Stefan lidt
senere. Der er blevet trænet hver torsdag, og klubben
har været til flere stævner, og nu da den nye sæson er
gået i gang, så er der plads til flere på holdet, og klubben vil godt gøre lidt reklame for sporten og sig selv.
Alle er velkomne, små som store, unge som gamle, og
”specielt vil vi gerne have flere voksne skytter”, siger
Stefan, ”dem har vi ikke så mange af.” Hermed er
opfordringen givet videre!
Stefan Pedersen opfordrer interesserede til at komme
og prøve, for hvis man først har prøvet, så kunne det
jo være man blev fanget ind, ”for skydning er faktisk
en rigtig spændende og udviklende sport, så kom og
prøv”, siger Stefan.
”Ring til mig på 2546 1262, hvis I vil vide mere, eller
kom forbi torsdag mellem 18 og 20 i Idrætshuset og
prøv at holde et gevær i hånden og se, om du kan få den
lille kugle til at ramme inden for skiven 15 meter væk”,
slutter Stefan, inden han må ind til de skydende igen.

Eskil Borup

Tisvildeleje Skytteforening
har plads til flere...

Skydning er en af de allerældste sportsgrene, og Danmark har gennem de 125 år hvor der har været Olympiader og mesterskaber, vundet adskillige medaljer, og
selv om skydesporten ikke er så egnet til TV-underholdning, og derfor må leve lidt i skyggen af fodboldVM, Tour de France m.m., så er det en sportsgren, der
faktisk har mange medlemmer rundt om i landet.
Denne torsdag aften lidt efter klokken 18 hopper
TisvildeNyts udsendte ud af bilen ved Idrætshuset på
Bygaden, for han har en aftale med den lokale afdeling,
Tisvildeleje Skytteforening, der vil vise lokalet frem og
fortælle lidt, nu hvor en ny sæson er startet. Selv i det
begyndende tusmørke er skydebanen let at finde, for
der er træning, og skuddene brager lystigt, som de gør
hver torsdag mellem klokken 18 og 20.
Skytteforeningens formand, Stefan Pedersen, hilser
venligt. Han er i gang med at instruere et nyt voksent
klubmedlem, mens flere unge piger er i gang på de
andre baner, overvåget og hjulpet af en far.
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Eskil Borup

De unge piger skyder godt, og når de trækker tavlerne
de 15 meter tilbage og tjekker deres skud, så kan selv
TisvildeNyts udsendte se, at skuddene sidder smukt
samlet i midten af tavlen. Der hersker også en stemning af koncentration, og Stefan og den hjælpende
far giver tips og råd, så måske skulle du give det en
chance, hvis du bare har lidt lyst.
EB

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

47 74 63 34

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

Feriepartner.dk
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TISVILDE HØJSKOLE
Julehygge – langbordsspisning på
Tisvilde Højskole
Mandag den 19. december kl. 18-21 byder vi velkommen til en hyggelig aften på Tisvilde Højskole. Vi starter med et glas bobler, og så er vi klar til et spændende
alternativ til den traditionelle jul – prøv en lækker
vegetarisk menu med et nyt tvist og smag af jul.
Vil du prøve noget nyt, så kom til fællesspisning på
Tisvilde Højskole, hvor vi vil servere en lækker nøddepostej, ristede kejserhatte og grønkål, en spændende
linsesalat og meget mere, alt sammen komponeret af
vores dygtige køkken.
Til dessert bliver der serveret en græskar-cheesecake,
og kaffe/the.
Ud over mad vil være underholdning, hvor forstander
Mogens Johansen står for fællessang og nogle gode
jazznumre på klarinetten samt fortæller lidt om højskolen og dens historie.
Prisen for dette er 250 kr. for maden, og der vil være
mulighed for at købe øl/vand/vin til højskolens meget
rimelige priser.
Kom til en god aften på højskolen, men skynd dig,
der er et begrænset antal pladser. Tilmelding kan ske
ved at sende en mail til booking@tvhsk.dk

Fotos: Susanne Borup

Vintergæster i Tisvilde
Sommergæster kender vi godt til her i byen. Sjældnere
forekommer begrebet vintergæster, men de findes. Vintergæster fra dyreverdenen ikke mindst, og de besøger
os langt mere talrigt end de sommergæster, der ankommer i tusindvis om sommeren i biler og med tog.
Vintergæstende fugle ser vi i vores haver, ikke
mindst hvis vi frister med noget spiseligt. Og netop
nu har vi besøg af kvækerfinken, som er kommet fra
nordligere himmelstrøg for at overvintre her, hvor føden er mere righoldig og lettere tilgængelig. De bliver
her, indtil solen atter står højere på himlen, for så ved
forårstide at forsvinde tilbage op nordpå i Skandinavien og Rusland.
De fleste arter inden for finkegruppen er kendetegnet ved at have farverige fjerdragter, de er sociale og
ses ofte i flokke. De har kraftige næb til at afskalle de
hårde frø og kerner, som de holder af, hvilket man også
ser på billederne af ”vores” kvækerfinker, som vi har
lokket til havens fuglecafé med solsikkefrø.
Kvækerfinken, der har fået navn fra sit langtrukne
”kvææææk”, ligner bogfinken, men har andre farver,
et meget tydeligt orange bryst som det vigtigste kendetegn. De ses ofte i store flokke ude i skoven på jagt
efter bøgens frugter, men de lader sig af og til lokke
ind i haverne i mindre hold.
SB og EB
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TisvildeNyt 30 år
Det blad, I sidder med, er det sidste i 2022, og dermed
er TisvildeNyt stort set udkommet uafbrudt 6 gange årligt i 30 år. De første mange år med Johannes Jørgensen (Johs) som eneredaktør med støtte fra Birte Forsell,
Niels Tetzschner og Jan Valery. Ingen af dem er desværre blandt os mere, men TisvildeNyt videreføres nu
af en redaktionsgruppe (bestyrelse) med Karina Thor
som ansvarshavende redaktør og Rasmus Pape som grafisk designer. I løbet af de mange år har bladet naturligvis skiftet udseende og omfang flere gange, og er nu på
omkring 50 sider i farver og med masser af billeder fra
vores skønne omgivelser.
Vi bringer ikke læserbreve, fordi der går to måneder
mellem hvert nummer, og en debat vil derfor komme til
at sande til. Vi henviser i stedet læserbreve til lokalpressen. Vi valgte da vi startede, og står endnu fast ved, at
vi primært vil være byens foreningers talerør, således
at de får mulighed for at fortælle om, hvad de har lavet,
og hvad de vil lave. Dertil har vi med tiden føjet visse
redaktionelle tiltag, omhandlende 3220’s kulturelle særegenhed: geografiske, biologiske og historiske forhold,
præsentationer af enkelte steder eller personer, der hører til i byen.
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Annoncernes antal er øget i de seneste år. De pynter i
bladet, og de giver gode og nyttige informationer. Men
også fordi de udgør et nødvendigt bidrag til bladets økonomi. På det seneste har vi dog ligesom alle andre mærket øgede omkostninger bl.a. til trykning og distribution.
Vores annoncepriser har derimod ikke ændret sig de
sidste mange år, og vi har valgt fortsat ikke at hæve priserne. Bl.a. på den måde vil vi gerne takke vores trofaste
annoncører for deres opbakning til TisvildeNyt.
Til sidst en hjertelig tak til vores trofaste læsere, som
vi håber at kunne gavne og fornøje i mange år endnu.
Søren Carlsen

Boligpriserne er steget i
Tisvildeleje & Vejby.
Vil du også vide, om
Christian
din bolig er steget Vernsted-Fabricius
i værdi?
Butikschef, home Tisvildeleje-Vejby

Ring til mig og lad os
drøfte dine boligdrømme

Tlf. 44 12 72 16

”For mig er ærlighed og en
god relation nøglen til et
godt samarbejde i en
bolighandel, og jeg sætter
en stor ære i at opnå en høj
kundetilfredshed”

Christian Vernsted-Fabricius

Bøgelund & Friis
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GENERALFORSAMLING I TISVILDELEJE GÅR I FISK
To års corona-skuffelse vendtes i juni måned til
en smuk og succesfuld forsommer-fest på Stejlepladsen, hvor ”Tisvildeleje gik i fisk” for fuld
udblæsning, og nu skal forberedelserne til næste
års ”Tisvildeleje går i fisk” sættes i gang. Der er
et halvt år til, at ”Fisken” skal gå på land igen på
Stejlepladsen, men forberedelserne er mange, og
bestyrelsen mangler et par friske, gode mennesker
til at træde ind i stedet for andre, der stopper deres
virke på grund af fraflytning og nye jobs.

Så………..Tisvilde!!!! Er I der?? Kom med til generalforsamlingen og engagér dig i Tisvildelejes
smukkeste, sjoveste, mindst larmende og mest
varmende fest: ”Tisvildeleje går i fisk”. Det er
ligeså festligt at være med til at køre ”Fisken” i
gang, som det er at være med til selve festen, så
kom endelig i lange baner til generalforsamling
fredag den 18. november, - der er høj stemning
og god forplejning som sædvanligt. Velkommen i
Idrætshuset!

Hvis vognen er syg, utilpas eller
har fået et hul!
Så ring el. mail til Niels og få en tid

Tlf. 48 79 75 96
www.autocentralenhelsinge.dk
Autocentralen

Niels Pedersen ApS
• Vi reparerer alle bilmærker samt rust- og forsikringsskader,
skifter ruder samt dæk og gør bilen klar til syn
• Service og reparation af aircon
• Olieskift og skylning på automatgearkasser

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

Tibirke Sogn

November - December 2022

Frygt ikke - tro kun!
Mon ikke mange af os føler, at vi lever lidt i bekymringernes og håbløshedens tid. Måske endda angst kan snige sig ind. Endelig er vi igennem
den barske isolerede coronatid, og nu skal vi atter for alvor nyde livet
og den kommende tid med julelys og alt det, som ikke mindst december måned, byder ind med.
Så stikkes der lige en kæp i hjulet. Krig i Ukraine, og dermed i Europa.
Det betyder nu finanskrise og energikrise, med regninger så høje, at
mange mennesker ikke ved, om de kan klare næste måneds husleje, ja,
om de overhovedet kan blive i deres lejlighed eller hus.
Der findes bare nogle mennesker, der elsker at sætte frygt i andre. Især
magtsyge personer, der hele tiden vil have mere og mere, også når det
gælder hvervelsen af landområder. De skyer ingen midler for at opnå
deres mål.
Og så findes der mennesker, der bare kan skabe ro og tryghed. Midt
i det alt sammen. Et sådant menneske var vores gode og nære ven
Anders Svenningsen, der var domprovst i Lund.
Han var på et tidspunkt på besøg hos os i Lynæs Præstegård, og skulle
selvfølgelig prædike i Torup Kirke. Prædikenteksten daværende søndag
var fra Jesu store Bjergprædiken om ikke at skulle bekymre sig.
Jeg hører til ét af de mennesker, der er fantastisk til at bekymre sig. Så
jeg glemmer aldrig hans prædiken, og de ord der lød: ”Du skal ikke bekymre dig om bekymringerne, førend bekymringerne bekymrer dig!”
Wauw. De sad.
For det var, ja, er jo rigtigt. Mange af de bekymringer, man går rundt
og bekymrer sig over, bliver aldrig til noget. Selvfølgelig skal man ikke
være naiv. Slet ikke i disse alvorlige tider.
Vi kan ikke undgå bekymringer, men som den gode Martin Luther har
sagt: ”Vi kan hindre dem i at bygge rede!”
Tilbage til Anders Svenningsen, så sagde han en ting mere.
At der går en bro fra tro til ro.
Det er netop dette, der må indgyde os håb og mod i disse tider. Skulle vi
bare lytte til os selv, så var der grund til bekymring. For vi mennesker vil
i bund og grund kun os selv. Vi er os selv nærmest. Det bryder vi os ikke
om at høre. Heldigvis findes der mange utrolig gode og kærlige mennesker. Mennesker, der sætter sit liv på spil for andre. Men åbn dine
øjne, og se dig omkring. Se hvad bl.a. magtbegær gør ved os.
Så er det godt, at vi nu snart skal fejre jul. Julen, som må minde os om
det væsentligste: at en Frelser, Guds egen Søn, kom til jord.
Der går en bro fra tro til ro!
Det er ikke Jesu mening, at vi skal hensygne i bekymringer eller fordampe i letsindighed. Tværtimod kalder Han os til et liv i tro og tillid, i
og til Ham, og til sand omsorg for medmennesket, nuet og livet. Han,
der selv er broen, der er god at gå på. Lad os hjælpe hinanden til at gå
på denne, og kaste al vor frygt, og alle vore bekymringer på Ham, for
Han har omsorg for os.
Med ønsket om ikke at bekymre sig, for Gud har omsorg for os – ønskes
alle en glædelig og velsignet jul. Jeanne von Benzon - Sognepræst
Foto: Leif Tuxen

Julebazar

Sognegården, Kirkebakken 4, 3210 Vejby

11. december kl. 11.45 - 14.00
Julen er HH fest, og en højtid,
hvor vi finder sammen og hygger.

Vejby og Tibirke Menighedsråd er gået sammen
om at bidrage til julehyggen med en julebazar.
Formålet er at samle penge ind til menighedsplejen
i en tid hvor flere har behov. KOM OG HYG H
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Kom og tag dit julehjerte med

JULEKONCERT - Kammerkoret Terpsichore
Tibirke kirke - Torsdag d. 1. dec. kl 20.00
Kammerkoret Terpsichore blev grundlagt i 1980, og har
i år således fejret et Corona-forsinket 40 års jubilæum.
Koret er siden 1993 dirigeret af Torsten Mariegaard.

Ved julekoncerten i Tibirke kirke synger koret et
varieret program af ældre julemusik, engelske
carols og danske juleklassikere.

Gratis entré og garanti for julestemning!

Kirken til tjeneste

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

Spaghettigudstjenester
Onsdage Vejby kirke kl. 17.30

7. dec. - 4. jan. - 1. feb. - 1. mar.
5. april - 3. maj

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

18. november  9. december  6. januar
27. januar  24. februar  31. marts

FILM I SOGNEGÅRDEN
Fredage kl. 19.00
Vi starter kl. 19.00 som vanligt. Ulrik Pilemand vælger film og
bagefter er der et stykke brød og lidt at drikke, mens vi sammen
fordøjer og reflekterer over filmen.

Meditation og refleksion
Sognepræst Ulrik Pilemand og Cand.
mag.psyk. Nina Sommer inviterer
igen til en række særlige meditationsog fordybelsesaftener i Tibirke Kirke.
Vi lader kirken ligge hen i skæret fra
levende lys og skaber rum til stilhed
og eftertanke, så du kan trække dig
tilbage fra hverdagens tankemylder
og gøremål.

Tibirke kirke kl. 19.30 - 20.30

sse
Kyndelbmriuar
2. fe 3
202

FOLKEKOR

Så er der igen mulighed for at synge med i VejbyTibirke folkekor. HUSK! Der stilles ikke andre krav
end lysten til at synge.
Denne gang gælder det medvirken i KYNDELMISSE
torsdag d. 2. februar 2023. Det er en stemningsfuld
lysgudstjeneste - lige hvad der er brug for i den mørke vinter.

Øvedatoer - vi øver i Sognegården i Vejby.

Torsdag d. 19/1 kl. 19-21
Lørdag d. 28/1 kl. 10-12
Forprøve torsdag d. 2/2 kl. 18
Medvirken i Kyndelmissegudstjenesten
torsdag d. 2. februar kl 19.30 i Vejby kirke
Yderligere information og tilmelding hos
organist og korleder Mimi Birkelund
mimibirkelund@hotmail.com, tlf.: 28 53 70 88

30. Nov. o 21. Dec. o 25. Jan. o 22. Feb. o 29. Marts

Ny sorggruppe begynder den 14. februar 2023
Sorggruppen er et tilbud til alle voksne, der har mistet en
nærtstående. Sorggruppen består af 4-6 deltagere.
Vi mødes i Sognegården tirsdage kl 10.00 - 12.00:
14. feruar • 28. februar • 14. marts • 28. marts • 11. april
25. april • 9. maj • 23. maj
Vær opmærksom på at det er et intenst gruppeforløb med tæt kontakt og at synergien i gruppen er vigtig. Det er derfor frugtbart for
alle, at man kan deltage alle otte gange.

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

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

PROGRAM
14/11: Leif Hansen - Køreprøven - Er du opdateret?
28/11: Alm. møde. Opsamling og evaluering.
12/12: Juleafslutning.

Mødeplan for Tibirke Menighedsråd 2022

BIL
KIRKlEes på

Sorggruppe i Vejby - Tibirke

Ny sæson
fra mandag
d. 9. januar
2023.

Vejby-Tibirke

bestil 7785
70
tlf. 48 age før,
d
2
t
s
sene g senest
freda .00
kl. 10

Møder er offentlige og holdes i Gretely
fra kl. 18.00: Torsdag d. 17. nov. (konstituering) og tirsdag d. 6. december.

Sognepræst Kbf.
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Tlf.: 4870 6294
up@km.dk
Mandag fri
Sognepræst
Jeanne von Benzon
Træffes efter aftale
Tlf.: 2491 7970
jgvb@km.dk
Mandag fri
Kirkekontoret
v/ kordegn Gitte Nielsen
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Træffes tirsdag, onsdag
& fredag kl. 9-13
tlf.: 2440 8073

Tibirke Kirkegårdskontor
Graver Henrik Müller
Tlf. 4870 7785
Tirsdag - fredag kl. 9 - 10
Menighedsrådsformand
Kenneth Buhl,
Haredalen 3,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 2467 8201
kennethbuhl@yahoo.dk
Næstformand
Sven Wichmann
Vesterprisvej 18,
3220 Tisvildeleje
Tlf.: 4060 4933
Kirkeværge
Charlotte Vagn-Hansen
Tlf: 2973 1083

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

a
EkstrGRETELYAFTEN

BIBEL HALV MARATON

Onsdag d. 16. november 2022, kl. 19.00
DEN KOLDE KRIG TUR-RETUR
Vendepunkter i en militær karriere 1980 - 2022
Foredragsholder er Menighedsrådsformand for Tibirke Menighedsråd,
Kenneth Øhlenschlæger Buhl, der til
daglig er forsker ved Forsvarsakademiet, ligesom han er aktiv i mediedækningen af krigen i Ukraine.
Han vil dels tale om sin egen militære karriere, som startede under den
forrige Kolde Krig, samt om situationen i Ukraine set ud fra hans eget
perspektiv.

Tilmelding senest d. 12. nov.
Lisbeth Nielsen tlf.: 4870 8423 / 2578 8423

Vejby-Tibirke Børnekor

Går du
i 2.-4. klasse
og kan du li' at
synge?

MANGE GENRER - RYTMER - FAGTER - NODER
FLERSTEMMIG SANG - NYE VENNER - FÆLLESSKAB.

Det er gratis at være med, og glæden ved at lave musik
sammen er i fokus.

Sted: Sognegården i Vejby
Tid: Hver onsdag kl. 16-17
Kontakt: Korleder og organist
Mimi Birkelund / Tlf. 28 53 70 88
E-mail: mimibirkelund@hotmail.com

LUCIA MED
BØRNEKORET
Søndag d. 11. december går Børnekoret
Lucia ved gudstjenesten i Vejby kl. 10.30

STRIK DÅBSKLUDE
Dåbskludeklubben - strik med mening!
Vi mødes i Sognegården i Vejby Tirsdage kl. 10-12.

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

BIBELEN ER EN HELT SPECIEL BOG

Verdens mest oversatte og mest læste bog.
NytDen
fra
Menighedsrådet
har talt og taler til mennesker hver dag og
Lørdag
den 15.store
oktober
var der Tisvilde
Kulturnat,
Tibirke
rummer
fortællinger
om
Gud & og
mennesker.
Kirke var vært med tre arrangementer. Først to med sang og
musik med Sten Sejr, der til daglig er kirkesanger i Annisse/Rammange
forskellige
tekster.
løseBibelen
kirker. Detbyder
blev til på
to unikke
koncerter,
hvor hantyper
foldede
sit
store og alsidige talent ud, og de fremmødte fik en stor oplevelse med hjem. Det tredje arrangement var en aftenandagt, hvor
vores egen præst, Jeanne von Benzon tog udgangspunkt i B.S.
Ingemanns aftensalmer. Dette blev også til en unik oplevelse, der
satte et fint punktum for dette års deltagelse i Kulturnatten. Vi
håber således at kunne gentage successen næste år i 2023.

LIVSHISTORIER / VISDOMSLITTERATUR
APOKALYPTISKE FORTÆLLINGER
LOVTEKSTER / POESI / SANSELIG KÆRLIGHED
TEKSTER
TIL
TRØST
OGogså
HÅB
EllersPROFETIER
nærmer juletiden/ sig
med hastige
skridt
og dermed
en af kirkens vigtigste højtider, hvis ikke den vigtigste. Julen står
for mig som et begivenhed med lys i mørket, en fortælling om
håb og en bedre fremtid, så derfor glæder jeg mig personligt. Og
håb er der brug for i netop denne tid med krig i Ukraine samt en
økonomisk krise, der har ramt langt de fleste. Der er også i vores
sogn familier, der har fået det endnu mere svært med at få enderne til at mødes. Derfor holder vi i fællesskab med Vejby Menighedsråd søndag den 11. december en ”Jule-bazar” med det
formål både at lave julehygge for vores menigheder samt at samle ind til menighedsplejen. Se nærmere herom andet steds i kirkebladet. Det vil i praksis sige støtte til værdigt trængende, hvilket
to præster tilbyder en
velVejby-Tibirke
er i tråd med det pastorats
kristne budskab.

STUDIEKREDS

DYK NED I BIBELENS UNIVERS
studiekreds 30 gange hver anden tirsdag kl. 19-21

Krisen og især de høje energipriser rammer også kirken selv. Vi er
derfor begyndt at indføre besparende foranstaltninger der, hvor
det er muligt. Der holdes således nøje øje med temperaturen og
fugtigheden i vores kirke. Det nytter ikke bare at sænke temperaIntroduktionsaften til Bibelen som et samlet værk.
turen, hvis det f.eks. fører til dannelse af skimmelsvamp. Der er
dog heldigvis indkøbt en effektiv affugter, så vi forhåbentlig kan
opnå de optimale besparelser her. Ligeledes vil den udvendige
kirkebelysning blive reduceret til det absolut mest nødvendige,
dvs. når der holdes kirkelige handlinger, mens det er mørkt.

FRA TIRSDAG D. 22. MARTS KL. 19.00
Sognegården, Kirkebakken 4, 3210 Vejby

FORLØB
PÅ 60 UGER
Folkekirken må som andre statsinstitutioner stå på mål for vores

Forløbet
60 uger
- altså
handlinger strækker
og værdier. sig
Menover
ind imellem
synes
der atmere
være end
en et å
kampagne
i gang
for afskrække,
at få løsrevet for
Folkekirken
fra Staten
i
Men
lad dig
ikke
læseplanen
er delt
op
den
nuværende
form.
Sidst
var
det
skriverier
om
trivsel
blandt
overskuelige bidder. Vi får ikke læst hele Bibelen - der
Folkekirkens ansatte, som jeg omtalte i det forrige nummer. Nu
HALV-maraton.
Noget
Det Gamle
Testamente
er det åbenbart lykkedes
noglei journalister
at finde
medlemmerer ud
at
menighedsråd,
der
er
imod
kvindelige
præster.
Og
gik jeg
ladt, mens vi derimod læser hele det Nyeher
Testamente.

og troede, at denne modstand var blevet lagt i graven for længe
siden –LÆSEPLANEN
det er den i hvert på
faldwww.vejbytibirkekirker.dk
her i Tibirke Sogns Menighedsråd
Find
og formentlig i langt størsteparten af landets sogne. Noget andet er, at jeg vil finde en løsrivelse af Folkekirken fra staten dybt
Kom
de Erfaringerne
aftener dufrakan
- der
er ikkepeger
forhåndstilmeldin
ulykkelig.
Norge
og Sverige
i retning af,
Vi
præster
svare
spørgsmål
der
være o
at det
vil fjernevil
kirken
fra på
den de
forankring,
som den
børmåtte
have i lokalsamfundet.
I stedet
børhvad
den administrative
støtte til meniglede
en samtale
om
teksterne siger.
hedsrådene styrkes, så de kan få mere tid til aktiviteter, der gør
Folkekirken både synlig og relevant i de lokale samfund som
Tibirke Sogn.

STUDIEKREDS FOR ALLE - og det er gratis!

Studiekredsen
bådejerfor
nybegynderen
og for de
Jeg vil slutte af meder
at ønske
alle en
Glædelig Jul
og
et
Godt
Nytår.
garvede læser. For konfirmandforældre og voksen
Kenneth Øhlenschlæger Buhl
døbte og alle andre
medfornysgerrighed
på vores tro o
Formand
Tibirke Sogns Menighedsråd
på det grundlag Bibelen giver for vores kristendom.

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

ALLE bidrag tæller!
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Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker
November

Tibirke

bestilles på
tlf. 4870 7785
fredag senest
kl. 10.00

Dag

Dato

Vejby

Onsdag

2.

17.30 Spaghettigudstje.

Præst

Søndag

6.

Alle Helgens
dag

19.00

17.00

Ulrik Pilemand

Søndag

13.

22. s.i. trinitatis

10.30 Kirkekaffe

9.00

Ulrik Pilemand

Torsdag

17.

Søndag

20.

S.s.i kirkeåret

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

Søndag

27.

1. s.i. advent

13.00

10.30

Ulrik Pilemand

Onsdag

30.

19.30
Meditationsgudstjeneste

Præst Ulrik Pilemand
Meditation Nina Sommer

Vejby

Tibirke

Præst

10.30 Kirkekaffe

9.00

Jeanne von Benzon

Ulrik Pilemand

14.00 Gudstj. Trongården

Jeanne von Benzon

December
Dato

Søndag

4.

Onsdag

7.

Søndag

11.

Torsdag

15.

Søndag

18.

Onsdag

21.

Lørdag

24.

Juleaften

Lørdag

24.

Juleaften

Lørdag

24.

Juleaften

Lørdag

24.

Juleaften

Lørdag

24.

Juleaften

Lørdag

24.

Juleaften

Søndag

25.

Juledag

Mandag

26.

2. juledag

2. s. i advent

17.30 Spaghettigudstje.
3. s.i advent

10.30
Lucia og Julebazar

Jeanne von Benzon
Ingen

14.00 Gudstjeneste for
Trongården i kirken.
4. s. i advent

10.30 Kirkekaffe

Ulrik Pilemand
Jeanne von Benzon

9.00

Ulrik Pilemand

19.30
Meditationsgudstjeneste

Præst Ulrik Pilemand
Meditation Nina Sommer

11.00 Trongården

Ulrik Pilemand
13.00

14.30

Ulrik Pilemand
Finn Edvardsen

14.30
16.00

Ulrik Pilemand
Ulrik Pilemand

JULEAFTEN

Dag

16.00

Finn Edvardsen

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

9.00
Fællesgudstjeneste

Ingen

Jeanne von Benzon

Vejby

Tibirke

Præst

Ingen

15.00
Fællesgudstjeneste

Michael Porsager

Januar 2023
Dag

Dato

Søndag

1.

Nytårsdag

Evangelisk bedeuge
Hvert år samles kristne over hele verden
til bøn den anden uge i januar. Også i
Danmark bedes der for vores land og
vores verden. Mennesker fra alle kirkesamfund samles til gensidig inspiration
og opmuntring.
Vejby Kirke og LM Vejby/Tisvilde støtter
igen i år op om Alliance bedeugen.
Vi mødes fredag d. 13. januar kl. 19.30 i
Sognegården og Søndag d. 15. januar kl.
10.30 i Vejby kirke.
Se mere på www.evangeliskalliance.dk

BABYSALMESANG I VEJBY - NYT HOLD STARTER 4. NOVEMBER
Alle babyer ml. 3-12 måneder og deres voksne er meget velkomne, når vi
starter et nyt 8-ugers forløb fredag d. 4. november.
Programmet står på dans og leg og masser af dejlige årstidsog julesalmer. Vi slutter af med kaffe/te og en bid brød.

Det praktiske

STED: Sognegården, Kirkebakken 4, 3210 Vejby
TID: Fredage kl. 9:30 - 12.00.
PRIS: Gratis
TILMELDING OG MERE INFORMATION:
Kontakt kirkesanger Trine på e-mail: trine.schousen@gmail.com

Prudinsky & Holst

Mc Larsen

Kulturlig aften i Tisvilde
Undertegnede og Anette, som også er med i TisvildeNyts bestyrelse, tog vores respektive mænd under
armen og drog ud for at opleve Kulturnatten i Tisvilde.
Vi startede på kroen, hvor vi skulle tilbringe en time
i selskab med McLarsen – som altid hyggeligt, lokalt
og krydret med anekdoter.
Efter endt koncert havde vi en times tid, inden vi
skulle videre til næste event.
Talen faldt på Tisvilde Højskole, og det viste sig,
at mine tre følgesvende aldrig havde været der, så vi
valgte at kigge forbi.
Vi blev godt taget imod af forstander Mogens, der
endda gav sig tid til at give os en lille rundvisning samt
fortælle os Højskolens historie – tak for det.
Til orientering foregår der mange spændende ting
dernede, der også henvender sig til os, der bor i Tisvilde. Man kan følge med på: tisvildehoejskole.dk

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

Vores næste stop var intim koncert med Prudinsky &
Holst; en fornøjelse vi også havde sidste år: skøn musik
i smukke omgivelser, krydret med et glas vin, serveret
af de søde værter. Tusind tak for at lægge hus til dette
dejlige arrangement.
Bagefter var det tid til lidt at spise, og vi havde bestilt
bord på UMAI, hvor vi fik serveret usandsynlig lækker
sushi – mange andre havde valgt det samme.
Vi havde besluttet, at vores sidste stop skulle være
Danse Salonen på Strandgården, men nåede lige inden
for Bistroens Foyer, hvor der også var hyggemusik med
Søren Svagin ved klaveret.

Eva Malmqvist, Søren Svagin og Jean Claude Brival

Ude på gaden stillede vi os op for at vente på shuttlebussen, som relativt hurtigt kom. Det viste sig at være en
noget længere tur end forventet, da den ligesom kørte i
stik modsat retning af, hvor vi skulle hen, og da chaufføren ydermere havde misforstået, hvor vi skulle hen og
prøvede at sætte os af ved Stuebjerggård, endte vi med
at skulle ud på en længere travetur. Men vi nåede da
frem til Strandgården, hvor Nanna og Nuggi tog imod.
Det var helt vildt hyggeligt med gamle hits på grammofonen, tændte stearinlys og bålfade i haven. Herligt.
Værtsparret planlægger flere arrangementer – følg
med på:www.strandgaardentisvilde.dk
Turen hjem med bussen forløb heldigvis uden de
store omveje.. Skøn aften, tak til arrangørerne.
Vh Anette & Karina
29

Vandværkets Kulturnat
stemningsbilleder af Johan Vedel

Turen startede ude ved pumperne, hvor vandet fra boringerne kommer ind

Både ung og gammel lyttede interesseret med om det lokale vand

Carsten fra Vandværket gav en levende fortælling om Tisvilde-vandet

Friskt koldt vand smager nu godt – selv direkte fra boringen

30

På selve vandværket bliver det friske vand iltet ved at risle frit fra loft til gulv

Alle ville ind og se, hvad der sker bag de lukkede mure

Der var godt fyldt i det lille vandværk allerede på første tur. Ca 50 mennesker var forbi på Kulturnatten

31

32

7 SPØRGSMÅL TIL EN TISVILDER

Der står blæst om den Tisvilder, som vi har valgt at
aflægge et besøg hos på én af de første rigtige efterårsdage, hvor den ene regnbyge afløser den anden, og
en krap vind fører bygeskyerne frem og lader dem
tømme deres indhold over byens huse og hoveder. I
den anledning har vi sat os i bilen og er trillet ned ad
Hovedgaden, indtil vi har nået den sidste sidevej inden
stejlepladsen, Ved Stranden, hvor de smukke gamle
fiskerhuse, som vores fisker–forfædre byggede og beboede, stadig ligger og skutter sig i den stride blæst og
med nærheden af det store hav.
Ét minut i aftalt tid ruller vi ned ad den lille vej, der
aldrig har været tænkt til bilers kørsel og parkering.

Fotos af Susanne Borup

På den tid gik man, hvis man skulle forflytte sig, så
plads til en bil lå ikke i planerne, da husene opførtes.
Det hus, vi skal besøge, er bygget 1896 af Carl Christian Jensen, søn af fisker Jens Gudmandsen. Jensen hed
sønnen, fordi han var Jens’ søn, men senere skiftede
han navn til Gudmandsen. Han ernærede sig både som
fisker og vognmand, og lod senere huset gå videre til
sønnen Valdemar Gudmandsen og dennes kone, Petra.
Valdemar ernærede sig som vognmand, kørte taxa- og
hestevognskørsel, og i huset blev områdets allerførste
kaldecentral indrettet i forbindelse med indførelsen
af den moderne telefoni. På matriklen er der i dag fire
ejendomme af varierende størrelse. De deler jorden og
alle udgifter til det offentlige efter en procentsats ud fra
deres ejendoms størrelse.
Der er meget historie forbundet med Ved Stranden 1,
hvor der også i den stråtækte længe nærmest Hovedgaden befandt sig et mejeriudsalg på et tidligt tidspunkt
i historien. At der har været fiskere på matriklen fandt
vores vært, Nicolai, ud af, da han med konen Nana og
to børn, Ellie og Emma, flyttede ind for mindre end
et år siden. For oppe på første sal i skunkrummene
hang fiskenet til tørre. Nanas bedsteforældre, som har
ejet huset tidligere, har ikke været beskæftiget med at
trække fisk op af havet, så nettene har hængt til tørre i
rum tid.
Da vi ankommer til huset med de 125 år på bagen,
står Nicolai i blæsten i korte bukser og tager imod og
fortæller os, hvor vi kan sætte den lille bybil fra os,
- men, som sagt, han er vant til, at der står blæst om
ham, så det er et passende sted, han er flyttet hen med
familien, kan man jo sige.
Han peger mod huset overfor og råber i vinden, at vi
godt kan parkere foran det, for ”dér bor min svigermor, og hun er ikke hjemme”. Vi gør pænt, som han
siger, og da vi er steget ud, får vi historien om hans
kone, Nana, og hendes familie i tre generationer, der –
næsten ligesom Gudmandsens i gamle dage – har beboet to huse over for hinanden i en årrække. Lidt rart,
at det kan lade sig gøre på kanten af havet i Tisvilde,
hvor det som oftest er de mange penge, der fører ordet
på adresser med udsigt til Kattegat!
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Nicolai fortæller begejstret om den lange
ombygning af det gamle hus, som nu
næsten er færdigt og bygget op og om til
2022-standarder, og vi kan beundre alt fra
vindfanget til badeværelserne, mens vi ser
folk vandre forbi vinduerne udenfor og
spørger, om det ikke er irriterende at have
folk forbi hele tiden, hvortil Nicolai svarer,
at han selvfølgelig er glad for den udsigt og
beliggenhed, som de har været så heldige
at komme til at bo ved, men at udsigt og
herlighed er allemands-eje, og at han er
glad for, at der de fleste steder her i Tisvilde og på Lejet er plads og muligheder for
alle til at nyde og bruge herlighedsværdierne. Og tilføjer, at mange penge ikke altid
betyder, at man kan indhegne sin egen ret
til fælles udsyn.
Med de vise ord bænker vi os med kaffe
om bordet, hvor de to gæster strategisk har
placeret sig, så de kan se havet hen over
skulderen på Nicolai, mens de stiller det
første spørgsmål...

1. Hvor kom du fra, inden Tisvilde
fik glæde af dig?
”Min rejse har geografisk set ikke været så lang, for
jeg er født og vokset op ude på Sandet, lige uden for
sognegrænsen, og jeg cyklede til skole i Ramløse hver
dag. ”Sandbønder” kaldte de mere kystnært boende de
familier, der boede herinde, men her var nu godt, og det
gamle sommerhus på Sandet, som min farmor og farfar
købte i 1956, har vi stadig og bruger ofte. 15 minutter
gennem skoven, så er man i en helt anden verden!
Jeg havde ikke den store guldrandede, lykkelige
barndom, men vi var to brødre, og når det blev lidt for
surt derhjemme, så cyklede vi sammen i skoven. Det
var en stor gave at kunne det, så både naturglæden og
cyklen var jeg tidligt i gang med.
Allerede som 10-11-årig fik jeg eftermiddagsarbejde
ude hos Købmanden på Sandet. Jeg solgte sild ude
foran butikken, sorterede flasker og hvad man ellers
sætter sådan en knægt til. Da jeg var færdig med skolen, fik jeg en mesterlæreplads hos Bahr, som købmanden hed, og blev udlært som købmand m.m. derude.
I takt med at jeg fik arbejde, flyttede jeg til Hundested og startede i en ung alder en forretning op i
Roskilde. Det viste sig dog at være ret upraktisk med
den store geografiske afstand, og jeg bestemte mig for
at flytte til København og lejede en lejlighed derinde.
Netop som jeg var ved at flytte derind, mødte jeg
Nana. På nettet. Jeg savnede én at leve mit liv sammen
med, og brugte en dating-side for at se, om heldet ville
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smile til mig. Det gjorde det, for jeg fik svar fra Nana.
Vi klikkede omgående og gensidigt på de skrevne ord,
vi med korte mellemrum sendte til hinanden. Det var
ikke kærlighed ved første klik, for vi skrev til hinanden i lang tid, grinede meget hver for sig hjemme ved
hver vores computer, følte sympati og venskab, men da
vi så endelig mødtes, så blev det alvor,” husker Nicolai,
og smilet er ikke til tage fejl af!
2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
”Lejligheden i København betalte jeg for i 8 måneder
uden at bruge den, og da jeg endelig var ved at besinde
mig til at flytte alligevel, så købte Nana og jeg i stedet
det store hus over for Lundehuset. Endnu en gang kom
jeg til at bo lige uden for sognegrænsen, - eller som man
siger herude: huset lå i 3215 Holløse. Det er 17 år siden,
og vi har haft mange gode tider derude i det kæmpestore hus med masser af uderum, og da vi endelig
flyttede til 3220 for et lille år siden, da var der ganske
mange ting, der måtte afhændes eller opmagasineres
andre steder, for hernede, hvor vi bor nu, er der ikke
nær så meget plads. Godt nok ligger huset fantastisk,
men trods det er det en slags simpelt liv hernede. Der er
ikke nogen form for overflod, selv om vi har brugt 1½
år på at gennemrenovere det. Det har været en langvarig, men spændende proces. Vi er ikke bange for at lave
noget, og resultatet er blevet, som vi ville have det!”

3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
”Jeg er pendler og lægger mig i slipstrømmen på alle
de andre biler hver morgen og stopper ikke, før jeg er i
Brøndby, hvor jer har en god stilling som salgsdirektør
i et lille, dansk firma, Burner International, som producerer optændingsblokke.
Det er en irriterende lang køretur, men i den fase,
hvor familien er nu, har vi besluttet, at jeg hiver pengene hjem, og Nana ordner huset, som lige nu består
af noget mere end bare at lave mad og vaske tøj og det,
der normalt forbindes med at ”ordne huset”! Nana, der
er snedker-uddannet, har været byggeleder i næsten to
år på huset her og på min 90-årige farmors nye lejlighed i Hovedgaden, som vi lige har hjulpet hende med
at flytte til. Det er en glæde at etablere flere generationer i nye hjem tæt på hinanden!”
4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med
i Tisvilde?
Nicolai smiler skælmsk, inden han fortæller os, at ”jeg
har svært ved at holde min mund lukket, og jeg har
svært ved at sidde stille, hvorfor jeg ofte roder mig ud
i projekter, jeg synes er spændende. Og eftersom jeg
er en nysgerrig natur, opdager jeg tit noget spændende
rundt om næste hjørne. Tisvilde og Lejet er oven i
købet en plet på jorden, hvor rigtig mange mennesker
laver spændende ting, fordyber sig i nørdede sager,
starter foreninger og aktiviteter, som man kan deltage
i, blande sig i og suge viden af.

I byen bor der så mange nørdede typer, passionerede
folk, der ved en hel masse om mange forskellige ting,
helt ned i detaljen, og som gavmildt inviterer andre
med indenfor, hvorefter ting, der på overfladen ser
dødkedelige og ligegyldige ud, folder sig ud med nye
vinkler og spændende perspektiver, som man får lyst
til at stikke næsen i: fugle, tech, mad, historie, kunst,
musik, økonomi… f.eks. nørder jeg selv med to gamle
Citroën’er, en 2CV og en Mehari.
Jeg er formand for Sporlauget i Tisvilde Hegn og var
en af flere primus motorer, der var med til at etablere
mountainbike-sporet i Tisvilde Hegn. Dér blev jeg viklet
ind i en lang diskussion med modstanderne af et MTBspor i skoven, men jeg har det bedst med at få talt ud,
ansigt til ansigt, med dem, der mener noget andet end
mig. At invitere til kaffe-møder, hvor man får talt ud
over for hinanden uden at behøve at benytte sociale
medier, som er elendige til at opnå gensidig forståelse. I
forbindelse med MTB-sporet lykkedes det i et rimeligt
omfang, og efterhånden viser det sig, at vi har været
rimeligt dygtige til at adfærdsregulere brugerne af
sporet. Jeg mener at kunne sige med en vis sikkerhed,
at ulemperne er ved at jævne sig ud. Dyrene vænner sig
til trafikken ad bestemte ruter, og der cykles nu stort set
ikke længere ad uorganiserede ruter. Desuden er enigheden blandt os og andre brugere: orienteringsløbere,
hundeslædefolket, de ridende og Hegnets Venner er ved
at komme i mål. Det er fint, ikke mindst nu, hvor jeg har
blandet mig igen og er blevet skydeskive for Musik i Lejet,” slutter Nicolai sin fortælling, stadig smilende, men
man aner bag smilet, at den sag ikke er noget ”bare”.
5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
”Magiske mandage”, siger Nicolai og kigger afventende på os og nyder vores undren, så han kan forklare
indholdet af udtrykket: ”det er de magiske hverdage
i august, efter at turiststrømmen har vendt næsen hjemad. Event- og rosé-tiden er slut, og de lokale kan sidde
på stranden med madkurv, lunken Ribena og rester fra
køleskabet og sludre og bade og nyde solnedgangen,
- selv om der er et arbejde næste morgen, og børnene
skal op og i skole! Det simple liv!

Skoven og Stranden...

...i olie, akvarel og pastel
Atelier Trine Preisler. Strandbakkevej 4, Tisvildeleje, tlf.22833646
Åbent lørdage kl. 12-15, eller efter aftale. www.trinep-design.dk
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Og jeg elsker jo skoven og havet, og er klar over det
kæmpe privilegium, det er, at bo her, - at trille ned ad
Tibirkebro efter en lang arbejdsdag, det er at ”komme
hjem og få ro på”! Nicolais ansigt stråler igen og igen
undervejs i samtalen, når han taler om noget af det, han
holder af her i livet, tilværelsen i Tisvilde.
”Skov og stand er for mig den rene meditative medicin, blodtrykket falder, når jeg færdes i naturen og bader, hvad enten det er vinter eller sommer, hvad enten
jeg cykler eller går i skoven, alene eller med familien,
plukker svampe og bare indånder naturen. Utroligt privilegeret!!”, siger han med begejstring og viser et glad
ansigt til sine gæster.
6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
Det kommer sikkert ikke bag på særligt mange, at jeg
finder udviklingen i Tisvilde bekymrende, og at jeg
synes, at Musik i Lejet er blevet for stor og fylder alt
for meget i vores lille samfund både før, under og efter
selve festivalen. Men egentlig er det mest bekymrende,
at Musik i Lejet bare er et symptom på en forfladigelse
af det moderne liv, hvor tingene går op i at iscenesætte overflader, fordi det giver et hurtigt ”fix”. Det er
selvfølgelig kommet, fordi der er penge i det, og de,
der tjener pengene, er selvfølgelig interesserede i at

skabe en ”hype” omkring det, så Hr. og Fru Danmark
får et behov for at komme ud og opleve ”events” af
forskellig art. Tisvilde og Lejet er blevet banket op
omkring et koncept af Tisvildeleje som indbegrebet af
det lette, frie livs sommer-stemning, vel at mærke ikke
den gamle badehotels- og landliggerstemning, men den
nye, hurtige feriefornemmelse, hvor ”har jeg lyst, har
jeg lov” udgør den ultimative uskrevne lov for dagene
i det Tisvildeleje, som ”man” har valgt at markedsføre
vores hjemby som. Og så kan man vælge, om man vil
lege med eller udgøre kulissen for det lette livs fremfærd og føle sig fremmed i sin egen by.”
Nicolai skruer lidt på sig i stolen, inden han fyrer
finalen af: ”Det allerværste er dog, at vi er blevet
uvenner internt i byen. Tænk, der er nogen, der ikke
hilser på andre fra ”den anden lejr”, for det er pludselig
blevet noget med ”er du for eller imod Musik i Lejet?”,
og havner du på den modsatte side af dine venner,
så er det venskab slut! Og vist repræsenterer Musik
i Lejet om noget sommerens fest-konceptualiserede
Tisvildeleje, og øøøh…..” Nicolai ser for et øjeblik lidt
mere trist ud, ”det har da haft ganske store personlige
omkostninger, fordi jeg ikke tier stille, men lufter mine
meninger. Andre vælger at sidde hjemme og lumre
med de samme holdninger til tingene, men det er ikke

min stil, når jeg om sommeren ser, at den overfladiske
mig-turisme fylder mere end den almindelige turisme:
Man parkerer, hvor man vil, kører som man vil,
smider affald hvor man står, larmer som man vil, tisser
hvor man vil og så videre. Så forstår jeg ikke, at det
skal camoufleres som en herlig folkefest. Og specielt
koger det jo i den berømte uge 29, men nabo-ugerne er
efterhånden blevet smittede. Jeg savner almindelig pli.
Der er noget, man bare ikke gør! Der bor folk i byen,
som ikke er så interesserede i at blive kørt ud på et
sidespor, men som ikke bliver spurgt.” Smilet bereder
sig nu igen over Nicolai, idet han lukker diskussionen
med ”at det jo er pudsigt, for jeg har egentlig ikke
noget imod Musik i Lejet, og er kommet der som gæst
i årevis, fordi jeg godt kan lide musik! Det har bare udviklet sig til at blive for stort og for vildt. Og ikke alle
har det ligeså nemt som min gamle farmor, der flyttede
til byen i Uge 29”, griner Nicolai, ”hun tog bare sit
høreapparat af!”
7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
Nicolai har svar parat: ”Balance!! Og respekt!!”, siger
han determineret og fortsætter: ”En by i balance, hvor
mennesker respekterer hinanden, også selv om man
har forskellige holdninger til tingene. En afbalanceret
tilgang til tingene, hvor nuancerne er med, og man
ikke bare bliver puttet ind i den ene eller den anden
kasse, og så bliver dørene lukket! Det er alt for nemt at
smække et fjendebillede som et mærkat på et menneske, og så lukke af for gensidig kommunikation. Det
giver et samfund i ubalance, hvor en diskussion om
f.eks. Musik i Lejets måde at være her på, bare bliver
til et ”for” eller ”imod”, og derefter lukker udvekslingen af synspunkter og mulige løsninger.”
Nicolai trækker vejret dybt for at markere, at nu har
han vist talt nok om det betændte (desværre!) emne.
”Mit største ønske er egentlig bare, at byen fortsat kan
fungere hele året”, og han fortsætter med at ønske sig
”respekt for naturen, nærmiljøet, kulturhistorien og

det særegne, som Tisvilde har, er og kan. Byens store
foreninger, Grundejerforeningen og Lokalrådet, har jo
i årevis bedt om, at myndighederne vil gøre noget, for
at bopælspligten overholdes, og om at få udfærdiget
en ny gældende lokalplan, opgraderet til virkeligheden anno 2022, i stedet for den gamle 72.99, så det
blev umuligt at omgå retningslinjerne, og dermed få
bevaret de gamle, bevaringsværdige dele af Tisvilde
og Helenekilde og ikke mindst Lejet. Pengestærke folk
skal ikke kunne opkøbe, rive ned og bygge op og lave
et Tisvilde efter deres egen lyst. Kroen er et smukt
eksempel på respekt for byen og dens historie,” slutter Nicolai sin fortælling om sig og sin familie og den
by, han er blevet en del af. Nana og Emma er kommet
hjem, og det er tid til familien. Vi kunne såmænd nok
have taget et par timer til, for i selskab med Nicolai
mangler man aldrig noget at tale om, levende interesseret i ting omkring sig, som han er. Og aldrig ræd for at
udtrykke sig for eller imod noget, men – nok så vigtigt
– grundlæggende glad for det liv, han er blevet forkælet
med, som han siger, mens han krammer sin datter og
går med udenfor i den kolde oktoberblæst for at guide
os udenom de parkerede biler i det smalle fiskerstræde.
SB + EB
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SKOVENS VÅDOMRÅDER
En ligeud og en omstigning
Tekst og fotos af Søren Thilst Grande

Denne gang skal vi for måske sidste gang prøve at
finde et par vådområder. Og i den forbindelse dukkede
der mindelser op fra min barndom og min opvækst i
byen. Derfor denne overskrift fra dengang der kørte
sporvogne i hovedstaden. Skulle man kun med én
sporvogn, hed billetten en ”ligeud”, men skulle man
skifte sporvognslinje, betalte man konduktøren for en
”omstigningsbillet”. Jeg tror, der var 10-15 øres prisforskel. Ja, der var andre tider og priser for at køre med
offentlig trafik i 50-60’erne.
Vi ta’r ligeud
Udflugten starter ved Naturrummet, og vi begiver os
lige ud ad Strandvejen mod vest. Efter ca. 2,5 km krydser en del veje hinanden, faktisk 3 veje: Den sandede
Nordhuslinie, som er et gammelt brandbælte, krydser
diagonalt, og den bakkede grusvej Jydelinien krydser
vinkelret og fortsætter i et sandet brandbælte i retning
mod stranden. På vejstenen står der ”Jydestrand 1 km”.
I dette markante kryds ligger en branddam uden navn,
men med lokalmarkering Afd. 127a på et oversigtskort.
Nogen vil måske tendentiøst sige ”lige midt” i Tisvilde
Hegn. En tilsnigelse; for hvor er det mere præcist?
Bangshøj, Harehøj eller nok snarere Thorup landsby
eller Røhls Dam?
Branddammen blev gravet i 1960’erne – måske mens
jeg ofte kørte med Linie 5, ”Frk. Düsseldorf”, Københavns sidste sporvogn.
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Strandvejsdam

Dammens størrelse er omkring 400 m2 og med en vis
dybde, selv om tilsanding og stormfaldne træer fylder en del på vandspejlet. Afstanden til Troldeskoven
er blot 500 meter. Og i forbindelse med skovbranden
i 2010 gjorde den god gavn: Velplaceret og nem at
komme til, kan man sige. Hvis den skal have et mere
sigende navn, vil jeg kalde den ”Strandvejsdam”

Så ta’r vi en omstigning
Ikke til paradis… men et sporskifte, for nu skal vi ikke
længere følge Strandvejen, men i stedet tage sandsporet højre om branddammen. Du befinder dig herefter
på Nordhuslinien, som er skovens længste brandbælte
i retning mod vest. Tag ikke fejl af det nordgående
brandbælte, som hedder Jydelinien, for det fører til
stranden. Der skal vi ikke lige nu, men mod det fladere, tidligere havbundsområde, som Asserbo Plantage
repræsenterer.
Og hvorfor gammel havbund? Her skal vi tænke helt
tilbage til den sidste istid, hvor iskappen var kilometertyk og trykkede på den underliggende jordskorpe. Da
isen gradvist afsmeltede, opstod vores nu omgivende
vand- eller havområder. Men da vægten fra ismasserne
aftog, hævede jordskorpen sig med strand, fjord og
indhav som resultat. Dødishuller inde i landet opstod,
hvor vandet ikke nåede at trække sig tilbage, fx Arresø, Esrum Sø og andre vådområder af vekslende
størrelser. I nuværende skov og på overdrevene (Asserbo og Melby) var der masser af større vandhuller,
men i 1885 påbegyndte man afvandingen bl.a. ved at
grave omkring 8 km grøfter. Dette ændrede landskabet
væsentligt, dog stod mange kærdrag stadig under vand
om vinteren og i foråret. Disse kær og damme tiltrækkes jeg af, fotograferer og har skrevet om i de sidste
mange numre af TisvildeNyt.
Overdrevene har siden middelalderen fungeret som
græsningsfælleder for de lokale bønders løsdrift af
kreaturer, men overgræsning og tiltagende vinterstorme skabte sandflugt helt tilbage i 1500-tallet. Det
ændrede landskabet fra grøn græsfælled til gold ørken.
Markafgrøder kunne ikke trives, da de havde trange
vækstbetingelser.

Bølleljumgen

Klitfoged og opsynsmand Peder Jensen skriver flg. I
1924: ”Jordbunden er sand og atter sand – det er noget
nær den magreste bund, man kan tænke sig i Nordsjælland”. Et sandt helvede så at sige i et forpint landskab
end ikke egnet for udmagrede fæ og folk – fattigbønder – og deres tarv. Men så kan vi i dag glæde os over
naturen omkring os, hvor forandringer fra helvede til
paradis har skabt den smukke, idylliske og typiske klitplantagebevoksning på denne del af fx Nordhuslinien.
Bølleljungen er næste stoppested
Så kommer vi til en grusvej, Bisp Absalonsvej. Her
drejer vi til højre. Kort efter får vi på venstre side øje
på et lille lyngareal, som kaldes Bølleljungen. Ildløs
for snart en del år siden i Asserbo Plantage skabte en
større brandtomt, som man efterfølgende har holdt
lysåben, så lyngen har fået fine vækstbetingelser – en
køn lille plet er her opstået. Nu gælder det om at kigge
efter branddamsskiltet placeret i grusvejkanten. Der
skulle ligge to damme inde i Bølleljungen, så opsøg
disse tidligere eller gendannede kær, som der har været
mange flere af i forne tider.
Hvad kan jeg finde på at sige om disse afsides liggende vandhuller? Ihvertfald var det ikke her, kong
Valdemar i sin potente prinsetid holdt stævnemøder og
besvangrede den uskyldsrene Tovelille. En anden gang
må jeg dykke ned i sladrehistorierne og finde ud af hvilken Valdemar eller Volmer, der er tale om, for det pudsige sku’ være – iflg. folkerygterne og skrønerne – at
både Valdemar d. Store og Valdemar Atterdag dyrkede
samme frille, og det endda med cirka 200 år imellem
sig. Men sådan er det måske med eventyr – fantastiske
fortællinger funker bedst på tværs af tid og sted?
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massage for
krop og sjæl
i Tisvilde
Bølleljungsdam

Bølleljungen er et ca. 3000 m2 tidligere hedeareal
tilbage fra Melbybøndernes overdrevslodder, som
staten opkøbte i 1880’erne. Man drænede området med
grøftegravning for at kunne opdyrke/tilplante Asserbo
Plantage. De mange birketræer på stedet er rester af
den oprindelige skov fra midten af 1800 årene. I nutidige termer betegnes arealet lige lovlig prosaisk for ”Afd.
144”. Til gengæld flammer Mosebøllen poetisk i orange
og røde farver med spredte enebærbuske imellem sig.
Området er sandsynligvis opkaldt efter det imponerende Bøllelyngstæppe, som blomstrer i oktober måned.
Man kan også være heldig at finde Pors-buske.
I forsøg på at bringe området tilbage til tiden før
1800-tallets dræningsiver, gravede man i to omgange
(1960’erne og 70’erne) en ca. 100 meter aflang sø med
to små øer og en mindre dam (35x50 m). Man har
planer om fremover at skabe flere vandhuller i Bølleljungen, men det virker lidt som om begrebet ”urørt
skov” har sat en stopper for initiativet, da stormfald
gjorde området ufremkommeligt pga. mange væltede
træer for en del år siden. Nu kan man følge et par
småstier igennem og forcere grøften via en træbro til
Reinh. van Hauen stien, som er kommunegrænsen
mellem Gribskov- og Halsnæs kommuner. Van Hauen
stien fører højregående mod stranden ved Stængehus
P-plads. Jeg vil anbefale vejen tilbage bag klitterne
eller langs vandkanten fra Stængehus til Tisvildeleje.
Der er omkring 4 km, vil jeg tro. Så ifør jer nogle gode
vandresko/støvler – og kom deruda’ på opdagelse i vores skønne område – tænk hvor heldige vi er, at bo så
berigende med masser af smuk natur i vores baghave...
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Peter Eckardt
Udd: Fysioterapeutskolen i Kbh.
og Nordlyscenteret i Silkeborg
2 timer 800 kr. / 1 time 500 kr.
Tlf. 48709675

Renovere?
Din bolig kan gemme på
nye muligheder. Med en
boligkredit kan du udnytte
din friværdi til at gøre dine
renoveringsdrømme mulige.
Du vælger farven. Vi gør din
finansiering enkel og fleksibel.
Tal boligkredit med os.

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

TRONGÅRDSKLUB

På tur til Gilleleje

Vi vil med dette indlæg gerne gøre lidt reklame for
vores Trongårdsklub, som er en forening for pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. Klubben holder til i Vejby og havde oprindeligt lokale på
Plejecenter Trongården i Vejby, deraf navnet.
Klubben blev ”født” i 1998 og har i dag 110 medlemmer. Vi har følgende faste aktiviteter såsom square
dance, vandrehold, stavgangshold, litteratur og whist.
Derudover afholder vi nogle arrangementer i løbet
af sæsonen med fællesspisning, foredrag, sang/musik
samt to årlige busture.
Desværre har vi ikke længere et fast mødelokale,
hvor vi kan afholde alle vores aktiviteter, men fordeler
vores arrangementer på Sognegården i Vejby med litteratur, foredrag, sang/ musik, fællesspisning i Vejby
Idræthus, square dance samt julefrokost og generalforsamling afholdes i Vejby Forsamlingshus. Kun vores
bestyrelsesmøder holdes på Trongården, hvor også
whist spilles.
Det koster kr. 125,- årligt at være medlem og derudover betales for fællesspisning/julefrokost, generalforsamling samt busture, men fordi vi får tilskud fra
Gribskov Kommune, kan vi holde egenbetalingen på et
meget rimeligt niveau.
Vi håber med dette indlæg at gøre eventuelle interesserede opmærksomme på vores klub, og yderligere
oplysninger kan fås på vores hjemmeside ”Trongaards
klubben.dk” eller ved at ringe til Susanne Reesing på
24482984.
På vegne af Trongårdsklubben,
med venlige hilsener Susanne

På tur i Tisvilde Hegn
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Stjernehimlen netop nu Mælkevejen sidst på året
af Michael Quaade

På denne årstid er vi sluppet af med sommertiden den
sidste søndag i oktober. Det betyder, at det bliver tidligere mørkt om aftenen, så vi bedre kan se nattehimlens spændende objekter.
Om aftenen kan man fra et mørkt sted se Mælkevejen som et svagt lysende bånd henover himlen. Ved
22-tiden går den fra øst til vest gennem zenit lige over
vores hoveder. På denne tid står stjernebilledet Cassiopeias karakteristiske W-figur i zenit. Herfra strækker Mælkevejen sig ned gennem stjernebillederne
Svanen mod vest og Perseus mod øst. Det, vi ser som
mælkevejens svagt lysende bånd, er i virkeligheden det
samlede lys fra utallige fjerne stjerner, som vi ikke kan
skelne enkeltvis.
Mælkevejen er en galakse – en stor samling af omkring 400 milliarder stjerner og langt de fleste af dem
er omgivet af planetsystemer. Mælkevejen er vores
hjem i Universet. Stjernerne på himlen er sammen med
Solen, Jorden og de andre planeter en del af Mælkevejen. Den er op mod 100.000 lysår i diameter. Stort set
alt, hvad vi kan se på himlen med det blotte øje, er en
del af Mælkevejen.
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Set fra Danmark er Andromedagalaksen det eneste, vi
kan se med det blotte øje, som ikke er en del af Mælkevejen. Andromedagalaksen er en anden galakse af
samme type som Mælkevejen. Den kan skimtes med
det blotte øje i stjernebilledet Andromeda. Den er 2-3
millioner lysår væk, og den er det fjerneste objekt, vi
kan se uden kikkert. I november og december står den
højt på himlen nær zenit. Mælkevejen og Andromedagalaksen er kun to blandt utallige galakser i Universet.
I en astronomisk kikkert kan vi se mange af dem, men
de fremtræder som diffuse, tågede lyskilder, hvor vi
ikke kan skelne de enkelte stjerner, de består af.
På den sydlige himmel kan man med det blotte øje
se to mindre, men nærmere galakser, den lille og den
store Magellanske Sky. De er kun henholdsvis 200
og 160 tusind lysår fra os, mindre end en tiendedel af
Andromedagalaksens afstand.
I resten af 2022 holder Wieth-Knudsen Observatoriet
kun tre åbent hus-aftener, nemlig 12. og 26. november
samt 10. december. Vi holder fri nytårsaften, som er
den sidste lørdag i december. Hold øje med observatoriets facebookside, facebook.com/wiethknudsenobservatoriet for eventuelle aflysninger på grund af vejret.

Mælkevejens centrale dele fotograferet 14. juli 2020
fra Flagstaff i Arizona, USA. De to lysstærke objekter over det store træ nederst til venstre i billedet er
planeterne Jupiter og Saturn. De peger nogenlunde
mod Mælkevejens centrum i stjernebilledet Skytten.
Flagstaff ligger meget sydligere end Danmark, nogenlunde på breddegrad med Nordafrikas middelhavskyst.
Derfor står Skytten meget højere på himlen end her
hos os, så Mælkevejens dramatiske kerneområde med
lyse og mørke partier tager sig meget bedre ud.

Solvej 2 • Tisvildeleje • Tlf. 48702141

Foto: Deborah Lee Soltesz.

Andromedagalaksen Messier 31 er det fjerneste, vi kan
se med det blotte øje. Den er 2-3 millioner lysår væk.
Ligesom Mælkevejens Magellanske Skyer har Andromedagalaksen også et par små ledsagergalakser, Messier 32 og Messier 110. Set udefra ville Mælkevejen se
nogenlunde ligesådan ud. Billedet er sammensat af flere
optagelser fra Ontario i Canada 18. september 2018.
Foto: Adam Evans.

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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Sankt Helene Skole
Læringsfestival på Sank Helene Skole
Lørdag den 6. september var alle sejl sat til. I ugen
op til Læringsfestivalen arbejdede alle eleverne med
projekter under overskriften ‘Verdensdele´, og som
skoleleder Lars Rasmussen sagde ved åbningen af
Festivalen, kom Sankt Helene Skole Jorden Rundt på 5
… modsat Jules Wernes 80 dage.
Læringsfestivalen blev afholdt for anden gang – men
ikke sidste gang. Den vil udvikle sig, og vi vil hvert år
indføre og afprøve nye aktiviteter til Festivalen.
Det er helt bevidst, at vi kalder lørdagens arrangement for Læringsfestival. Vi vil gerne have en dag,
hvor eleverne kan fremvise deres arbejde og fortælle
forældre, søskende, bedsteforældre, venner og bekendte om deres skole.
Læringsfestivalen er også en mulighed for at forældre
kan mødes med skolebestyrelsen og drøfte de aktuelle
sager, som forældrene i skolebestyrelsen arbejder med.
Der var også mulighed for at møde den nyoprettede støtteforening, der har til formål at samle så mange lokale
kræfter som muligt, der kan bidrage med aktiviteter,

viden og måske en hjælpende hånd ved de forskellige
skolearrangementer, der er i løbet af et skoleår. Med
andre ord er der mange muligheder for gæsterne til
Læringsfestivalen, og vi er som sagt ikke færdige med
at finde på.
Allerede ved sidste års Læringsfestival fik vi stor
hjælp og støtte fra Musik i Lejet, som har hjulpet os
med ideer og udstyr, så vi også kunne have optræden
og indslag fra en rigtig festivalscene. I år har Musik i
Lejet også hjulpet os med dagens hovednavn: Kl. 11.00
trådte Per Vers op på scenen og gav os alle den største
oplevelse – det var virkelig stort.
Derfor skal der også lyder en stor tak til Musik i Lejet
for at bakke op om Sankt Helene Skoles Læringsfestival.
Vi tager alle de gode oplevelser med os, så vi også
i 2023 kan afholde Læringsfestival på Sankt Helene
Skole. Tusind tak til alle lærere og pædagoger, der fik
dette til at lykkes. Tak til skolebestyrelsen, tak til støtteforeningen, tak til Musik i Lejet for jeres opbakning
til Sankt Helene Skole.
Skoleleder Lars Rasmussen

LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler

L

G

GRIBSKOV
LÅSEKOMPAGNI

LandBOtikken
NAG LandBOtikken tilbyder:
• Alt til dyr – store og små
• Hunde- og kattefoder samt tilbehør
• Hesteartikler
• Legetøj
• Plænegræs, havegødning og haveredskaber
• Vildtfuglefrø
• Træpiller, briketter, fyringsolie og dieselolie
Kig forbi – vi har mere, end du tror!
NAG LandBOtikken
Vestergade 12 . 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 50 00 . www.nag.dk
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NAG Borup
Borupvej 65 . 3320 Skævinge
Tlf. 48 28 90 58

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

KONTAKT DIN LOKALE LÅSESMED

22 23 24 22
dan@gribskovlaasekompagni.dk
www.gribskovlaasekompagni.dk

Her er to elevers oplevelser af festivalen:
I uge 35 havde hele Sankt Helene Skole om forskellige
lande, og 5.a og 5.b havde om Mexico.
En af gangene havde vi om Frida Kahlo. Jeg fandt ud
af, at hun har været ude for en busulykke, hvilket jeg
ikke vidste. Vi prøvede at tegne, som da hun lå i sengen. Det var meget svært, fordi vi skulle have et spejl
over hovedet og så et papir på maven. Det var sådan
hun gjorde i hele 9 måneder. Det var vildt svært, fordi
man ikke helt kunne finde ud af hvor stregen farvede.
En anden dag skulle vi lave et maleri af et kranie.
Det var vildt sjovt, og de blev så gode alle sammen.
Vi holdte også en mexicansk fest, hvor vi lavede chili
con carne, tortillaer og tomatsalsa. Det smagte så godt,
men det var også lidt stærkt.
Om lørdagen, altså festdagen, startede vi med at
male os selv i hovedet, og så skulle vi lave optog. Alle
havde også en bod og 5.a/5.b havde en ansigtsmalingbod og en bod med nachos. Det var en VILDT god uge
plus vi fik tidlig fri.
Sofia Svendsen

Vi har lavet mange sjove og lærerige ting. 5.a og 5.b
har bl.a. haft om Mexico. Vi har lavet mange ting baseret på de traditioner, der er derovre. Vi har også lavet
meget krea med skeletter og sådan noget. Vi har lært
om Mexico City, og hvordan det er at leve derovre, måske ikke så rart, der er også enormt meget korruption .
Vi har i det hele taget bare lært en helt masse, også
om hvordan de holder “De dødes dag” og fejrer de døde.
Og alt det, man lærer, fører op til læringsfestivalen
om lørdagen. Der skal alle klasserne på begge afdelinger vise de ting frem, som de har lært gennem ugen.
Vi skulle fx male os i ansigtet og gøre os klar til at
lave et “De dødes dag” optog, og vi lavede nachos med
tomatsalsa. En berømt freestyle rapper, Per Vers, kom
også hen til festivalen.
Min vurdering af læringsfestivalen er, at det var
mega sjovt, og man lærte sin parallelklasse bedre at
kende. Så det var i hvert fald en god uge :)
Emma 5.a
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Læringsfestival – om Indien
3.a, 3.b, 4.a og 4.b havde om Indien i læringsugen. De
startede dagene med yoga. En af dagene blev der lavet
lækker Indisk mad og brød, og de har malet hænder
ligesom hennatatoveringer og meget andet.
Besøg hos Lisbeth
Der var ”læs” på huset i Skærød, da 4.a, 5.a og 6.a var
på besøg hos Lisbet for at møde Pablo – Shooting in
the Air – som er fra Blackfoot-stammen i Canada. Pablo fortalte historier, sang indianske sange og han lærte
os indiansk tegnsprog. Vi så hans Blackfoot-svedhytte
og lærte om ritualer der og m.m. – Spændende og anderledes dag, som har gjort stort indtryk.
Zoologisk Museum
3.a og 5.a fik hver for sig muligheden for at besøge
Zoologisk Museum for sidste gang, inden det lukker
efter efterårsferien. Der blev løst opgaver og dystet i
en dyrequiz, og ellers sludret med de dygtige folk på
museet. Meget spændende besøg.
Lisbeth Erck

Indisk mad

Dyrequiz på museet

Pablo fortæller og synger hjemme hos Lisbeth

TIBIRKE
KUNST
Eva Müller
Ved Kirken 4
3220 Tisvildeleje
Åben efter aftale
Tlf: 4870 9121
Mail: eva@tibirkekunst.dk
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Sanseskoven
3.a har været afsted i sanseskoven inspireret af Grundtvigs salme: ”Nu falmer skoven trindt om land”. De har
skrevet små digte om den oplevelse de har haft, når de
sad helt stille og tog imod skoven.
Lisbeth Erck

KERAMIK

UDSTILLING & SALG

Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, Tisvildeleje
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.ﬁnnkeramik.dk
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Konkurrencen i TisvildeNyt
Der er fundet to vindere af konkurrencen i sidste nummer af TisvildeNyt – begge fra Vejby:
Victor Gliese, 6.B, og Pia Larsen, Vejby.
Bålmorgensang
Mette på guitar til ”Bålmorgensang” i indskolingen på
Vejbyafdelingen – foto: Tina
Judo
Thomas fra Ramløse Judoklub introducerede 9. Årgang til judo i samarbejde med Asta fra 9. klasse.
Der blev lavet sjove opvarmningsøvelser, øvet faldteknikker og lidt om, hvordan man kan vriste sig ud af
kløerne på en eventuel overfaldsmand. Super sjovt og
godt at prøve. Ramløse Judoklub træner i det gamle
Tofte i Helsinge og lover, at man kan få lov at træne
gratis med i starten, så man kan se, om det er noget.
Omringet af monstre
I 5.B valgte vi at gå en morgentur i det fantastiske
oktobervejr, men pludselig befandt vi os blandt mørke
skygger omringet af monstre...
Who Killed Bambi
Udskolingen havde besøg af “Who Killed Bambi”
d. 21/9. En skøn oplevelse for alle; ikke mindst fordi
eleverne vandt konkurrencen om, “hvem der sang
bedst med”, da ensemblet spillede “hurtige hænder” af
”Minds of 99”. Alt i alt en smuk og følsom oplevelse.
Kanotur
6.a og 6.b var på kanotur med Thomas Lindum. Skøn
dag med regn, pandekager, snobrød og pølser over bål
og kanosejlads på Esrum sø.
Charlotte Walther
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Mere end 35 års erfaring med
•
•
•
•
•

Arv
Testamente
Fremtidsfuldmagt
Ægtepagt
Bolighandel

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

Telefon: 48 30 31 00
Alfavej 4C, 3250 Gilleleje
muffadvokater.dk

mail@muffadvokater.dk
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Det Nostalgiske Hjørne
Ja så er det atter tid for næste nummer af TisvildeNyt.
Men hvor var der dog utrolig meget forskelligt godt at
læse om i sidste nummer af bladet. Dejligt, at så mange
har lyst til at delagtiggøre vores lille samfund i netop
DERES område. Og ikke at forglemme: Dygtigt og
smukt sat sammen af “vores” grafiker, Rasmus Pape!
Han er ikke meget for ros, men det er en fornøjelse at
arbejde sammen med ham. Og for mig, i det nostalgiske
hjørne, som ikke er særlig velbevandret i “det tekniske”,
er det godt med hans viden og tålmodighed! Så Rasmus, tusind tak, og jeg håber du fortsætter med bladet!
Og så tænkte jeg, da jeg så, at der blev lagt mange
timer i huset på hjørnet af Hovedgaden og Banevej i Tisvilde for at etablere “Tisvilde Living”, at det kunne være
passende at fortælle lidt om forhistorien i dette hus.
I 2015 havde vi ”Tisvilde før og nu” på den “lokale
hyggeaften”, og der havde Carsten Ludvig været så rar
at delagtiggøre os i historien om sine forældre, Bibi
og Bernhard Ludvigs manufakturforretning på dette
sted, som de ejede fra 1955 og til 1990, hvor de solgte
ejendommen.
Huset er bygget i 1946/47. Det var murermester Peter
Pedersen fra Hegnsvej 22, der stod for byggeriet. Min
gode ven, selv murermester og ekspert udi etablering
af badeværelser, Hans Pedersen, var disse år i lære
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Bibis og Bernhard Ludvigs forretning.
Bemærk de udbyggede udstillingsvinduer

hos sin far, og han fortæller, at de gik i gang om sommeren 1946. Det var ikke let med materialer kun et år
efter krigen, og da vinteren kom i 1947, var det en drøj
omgang. Men huset blev færdigt og var fra starten manufakturforretning. Først hed indehaveren Buchardt,
senere blev det Vibestrup, der tog over. Fru Vibestrup
arrangerede sykursus for hvem, der havde lyst til at
få undervisning i den praktiske og gode hobby. Hun
kunne sit fag, og der blev både lavet om og syet nyt –
det var først i 50-erne, så man kan ikke sige, at de to
ejere havde virksomheden i så mange år.
Men så kom Bibi og Bernhard Ludvig til byen i
1954. Først var det som forpagtere, men allerede året
efter, i 1955, købte de ejendommen. De var begge to
udlært i manufakturfaget og dygtige på deres felt, så de
gik på “med krum hals”!
De ville gerne kalde deres forretning for “Magasin
Tisvildeleje”, men så kom der brev fra en advokat med
besked om, at navnet “Magasin” var beskyttet (der
har jo været et “Magasin du Nord” på Hovedgaden 57
engang!) De måtte heller ikke have stribet papir – det
mindede åbenbart også om Magasin?
Men de knoklede med forretningen, syede gardiner
til skoler, til det nye kommunekontor “Lundehuset” i
Holløse og meget mere – det foregik om aftenen.

Torben med far og mor

...og så blev det møntvask

Derefter lejede de forretningen ud til møntvaskeri, først
til Hans Otto, så til Dybdal – der havde sommerhus
nede på Solvangsvej. Lejerne satte selv maskiner ind.
Efter 10 år stoppede det, og forretningen blev inddraget til beboelse.
I 1990-91 solgte Bibbi og Bernhard ejendommen og
flyttede til Lolland i nogle år, hvorefter de igen kom
“hjem”, men nu med bopæl i Tibirke.
De ældre her kan jo sikkert sagtens huske de to arbejdsomme mennesker, og “børnene” er der også flere
i den yngre generation, der i årene efter har hygget sig
sammen med.
Nå, og så er det jo her at vi skal “hviske” en rigtig
god og glædelig Jul, for pludselig er den over os – og
hvor er det bare dejligt, så husk at nyde højtiden sammen med Jeres kære.
Mange hilsener Anita Olsen

Marianne og mor

I 1956 kom deres ældste søn, Torben, til verden. Carsten kom to år senere i 1958, og efter få år blev lillesøster Marianne født.
Det har altid været svært med forretning i vores lille
by, hvor der er rigtig mange mennesker og travlt om
sommeren men ret stille om vinteren. Så da Bernhard
i slutningen af tresserne blev tilbudt stillingen som
lærer på Handelsskolen i Hillerød, slog han til, og Bibi
klarede så selv forretningen indtil 1972.

Stråtag med
Medlem af
Dansk Tækkemandslaug
Claus Alstrup
TisvildeTæk.dk • Tlf. 21703396
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KOM IND I BUTIKKEN OG SMAG JULEOSTEN 2022.
PIBE MØLLE ØNSKER EN GLÆDELIG JUL.
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