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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

Så gik den sommer

INFORMATION

Sommeren er ligesom altid den årstid, der opleves som
den korteste her i Danmark, synes jeg.
Noget vi ser frem til og længes efter: Hygge med familie og venner og bare være, nyde og slappe af, måske
i Tisvilde eller måske under andre himmelstrøg?
Som barn føltes sommerferien uendelig lang... lange
dage på stranden, cykelture, kammerater, masser af
hudafskrabninger og uden alt for meget opsyn af voksne og aldrig dårligt vejr... det kan selvfølgelig tænkes
at jeg husker forkert? Som voksen føles den alt, alt for
kort og der er lang tid til næste sommer..
Men nu er skoleferien for alvor forbi og eleverne
tilbage på skolebænkene. Ligeledes er mange tilbage på
arbejdsmarkedet efter en forhåbentlig pragtfuld sommerferie.
I Tisvilde virker det dog som om, ferien stadig er
i fuld gang: Fiskebilen trækker stadig mange glade
kunder, masser af mennesker på gader og stræder, der
nyder livet i vores dejlige by, snupper lidt mad hos
bageren, en kop kaffe eller en kølig fadøl på en af de
mange restauranter i byen. Fantastisk hyggeligt!
August har vist sig fra sin bedste side, hvis man altså
tilhører den gruppe af mennesker, der er til så høje
varmegrader. Personligt har jeg befundet mig en del
under en parasol og har måttet søge skygge som den
ældre dame, jeg åbenbart er blevet – de lange varme
nætter kombineret med de usandsynlig varme dage bli-

ver lidt for meget for mig. Men dejligt, at vi kan holde
døre og vinduer åbne.
Igen i år har der været en del debat på de sociale
medier omkring uge 29, og det er ærgerligt for en lille
by som vores. Det skaber splid og en dårlige tone og en
retorik, der ikke er brugbar men kun konfronterende,
desværre – Øv for det!
Håber for os alle, at der kommer en løsning til glæde
og gavn for de fleste, for det bliver næppe for alle,
desværre.
Nu skal vi indstille os på efterårets komme: Lidt
mere ro, smukke farver i skoven og Tisvilde tilbage til
alle os, der bor her hele året. Og det kan man have brug
for efter en lang sommersæson her i byen med liv og
glade dage.
Hække skal klippes og ordnes, og det gør vi sammen
på vores vej til glæde og gavn for alle. Man kan altid
deles om trailer og det, der skal bruges til den slags
Jeg glæder mig til et efterår med masser af spændende
oplevelser både udenbys og indenbys: En længe ventet
koncert med Celine Dion i Royal Arena, det kan da kun
blive for lækkert. Ser også frem til Kulturnat i Tisvilde,
som vi syntes var er en kæmpe oplevelse sidste år. Et
super flot arrangement, som jeg håber at mange lokale
også vil bakke op – det er super hyggeligt, så kom glad.
Kan I alle have et fantastisk efterår, Kh Karina
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I TisvildeNyts sommernummer var bladets fotograf
vendt tilbage fra forrige nummers besøg i dyreverdenen
og denne gang været på besøg i Hovedgaden foran en
anden af byens restauranter, som netop havde skiftet ejer
og var blevet renoveret og gjort klar til at modtage denne sommers turiststrøm med italienske retter. Omgivelserne var som sædvanlig fjernet, men farven var tilbage;
en farve, der var markant og var blevet meget diskuteret
i byen. Formodentlig havde den nye ejer hørt diskussionen, for nogle dage efter, at billedet var taget og bladet
var sendt i trykken, så ændredes den fotograferede farve
til sort, så det blev ganske uforvarende svært at gå en tur
i byen og opdage, hvor billedet var taget.
Men det skulle snart vise sig, at det ikke var nødvendigt for alle, for aldrig har TisvildeNyt modtaget så
mange svar, - og tak for alle dem!!
Alle de læsere, der sendte svar, var enige om at
stedfæste motivet til Café Maya, og hist og her blev
svarene garneret med små finurlige kommentarer til
farverne, leveret med et skævt smil fra afsenderen.
Da vi trak lod blandt de tilsendte mails med den rigtige løsning, så blev vinderen af dette nummers ”gode
flaske rødvin fra vores gode, lokale købmand”:
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Mette Haarbye fra Granhaven

TILLYKKE!
Til septembernummeret har TisvildeNyts fotograf lavet
endnu et udsnit fra midtbyen, også dette en hilsen til
den Tisvildesommer, som har været. Fotografen har
denne gang været først med det skæve smil til et omdiskuteret sted i sommerens event-rige program. Der
er ingen bygninger på billedet, men dog én ret genkendelig ting. Det kan man så muntre sig med, når man er
ude at spadsere i bagsommersmukke Tisvilde, - med
mindre løsningen ligger klar med det samme, for så er
det bare at sende løsningen ind til TisvildeNyt straks.
Hvor i 3220 er nedenstående foto-udsnit fra? TisvildeNyts læsere har cirka en måned til at finde ud af,
hvorfra billedet kommer, for vi skal først have svaret
inden den 5. oktober kl. 24. Send det til 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”.
Vinderen får besked og får flasken leveret. Navnet vil
blive bragt i TisvildeNyts november-nummer.

STORT UDVALG AF
VIN OG SPIRITUS I
STORE FLASKER
Gammel ost
samt et bredt
udvalg
af udenlandske
specialoste,
bl.a. får og ged.

Friskrøget ål

Smag på
forskellige oste
og pølser, inden du
køber, så du er sikker
på at få det helt
rigtige med
hjem.
Pibe Mølle Vin & Ost • Rørmosevej 103 • 3200 Helsinge • pibemoelle.dk
FØLG MED PÅ
WWW.PIBEMOELLE.DK
ELLER PÅ FACEBOOK

Gratis
parkering ved
butikken

Åbningstider:

Mandag-torsdag: kl. 10:00-17:30
Fredag: kl. 10:00-18:00
Lørdag-søndag: kl. 10:00-15:00
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Vejby-Tibirke Selskabet
Fotos af Jørgen Strøm

Hesselø – vores største succes
Helt tilbage i 2014 tog Inge og jeg til Frederiksværk for
at høre et foredrag om øen Hesselø. Det var Frederiksværks historiske Forening, der stod som arrangør, og
man havde sikret sig en lokal gymnasielærer til at være
foredragsholder omkring øen. Hesselø havde vi spejdet
ud mod i mange år, og vi havde ventet os mange nye
og spændende oplysninger om og billeder fra øen; men
det blev en aften med få oplysninger og gamle gulnede
papirer og fotos. Vi var lidt skuffede, da vi kørte hjem,
og vi snakkede om ikke redaktionen i Selskabet skulle
prøve at lave en research omkring Hesselø og grave
lidt mere spændende stof og billeder frem. Det kunne
blive til en artikel i Årbog 2015.
På det næste redaktionsmøde dannedes en researchgruppe bestående af ægteparret Marianne Lomholdt/
Ronald Barkved samt jeg selv, Chr. Friis. Vi kastede os
over opgaven med at finde ud af, hvad Hesselø gemte af
stof om naturen, om de menneskelige aktiviteter igennem historien, og hvad der fandtes af tekst og billeder i
biblioteker, i lokalarkiver, på nettet m.m., og om der var
folk, der kunne berette om deres oplevelser ude på øen.
Efterhånden hobede mængden af viden og materialer
om øen sig op. Nu skulle artiklen til den kommende Årbog 2015 udarbejdes. Vi opdelte beskrivelsen i tre dele,

hvor vi hver især beskrev områder, som vi i særlig grad
var blevet optaget af hver især. Årbog 2015 udkom i maj
2015, og der var stor interesse omkring Hesselø-artiklen.
Vi fornemmede, at interessen var så stor, at vi kunne
booke os ind i Tisvilde Bio og tilbyde en aften, hvor vi
fortalte og viste, hvad vi havde fundet frem om Hesselø.
Vi vidste, at filmfotograf Leif Stubkjær havde lavet
en film om sælerne ude omkring revene ved Hesselø, så han blev spurgt, om han ville vise sin film og
fortælle om den. Som et ekstra plus kunne han også
fortælle om den sælunge, som han og hans familie i
en periode havde i pleje i hjemmet på Solvej. Der var
totalt udsolgt til denne Hesseløaften, og interessen for
øen var nu fremmet.

Inge Læbo fandt ud af, at der fandtes et minestrygerskib med navnet ”Marianne-F”, der kunne hyres til at
sejle ud til og rundt om Hesselø. Her kunne deltagerne
på turen se den smukke ø – og sidst men ikke mindst
se mange af de tusinde sæler og sælunger, der nysgerrigt ville nærme sig minestrygeren, når den lå og vuggede stille i nærheden af dem ved det lange rev.
Da de første ture blev udbudt, strømmede tilmeldingerne så voldsomt ind, at der blev udsolgt i løbet af meget kort tid. Sådan har det nu været i de næste syv år,
hvor Hesseløturene er blevet udsolgt i løbet af få dage.
For kraftig vind har betydet, at nogle af turene måtte
aflyses. Ofte kunne der dog arrangeres en ny tur på en
anden dato. Coronatiden betød dog yderligere aflysninger, så helt nemt har det ikke været at få gennemført
sælsafari-turene.
Netop i år blæste det meget i juli måned, hvor tre ture
var fuldt booket. Alle tre planlagte ture måtte aflyses,
og det gjaldt også to erstatningsture. Kun én eneste tur
blev gennemført. Det var både arrangørerne og deltagerne vældig glade for. En af deltagerne var Jørgen
Strøm, og han tog en lang række fotos, som illustrerer
dette mindeskrift om Selskabets dejlige Hesseløture.
Mange vil nok blive skuffet, hvis der ikke kommer
tilbud om ture fremover!
Inge Læbo & Chr. Friis, V-T S
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Tisvilde Lokalråd
Nyt fra Lokalrådet
En dejlig sommer er gået på hæld. Vi fik afholdt vores
første møde, hvor meget af snakken gik på, hvordan vi
alle havde oplevet sommeren i Tisvilde. Vores næste
møde er i første uge af september, og her vil vi skrive
en evaluering om sommerens events, som vi kan
præsentere over for kommunen, andre interessenter og
selvfølge hele Tisvilde.
Sommeren igennem har vi taget os af vores største
arrangement: Loppemarked. Det har været en fantastisk succes med næsten alle pladser solgt gennem hele
sæsonen, og der har også været god efterspørgsel på de
16 chance pladser, som vi udlodder hver uge om fredagen på Birkepladsen.
Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige, som har
taget tjansen som trafikvagt eller har ageret pladsformand fra tidlig morgen, så loppemarked har fungeret,
og Movia har kunne passe deres busrute. Det har nok
også hjulpet, at buschaufførerne har nyt godt af det
smagfulde udvalg af kager, de forskellige foreninger
som passede kaffevognen har givet til dem.
Alt i alt en god sommer på loppemarkedet, hvor vi
har fået penge i kassen, så der er noget at uddele til
kulturelle formål i 2023.
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Tisvilde spiser sammen
I lokalrådet vil vi gerne genoplive traditionen, hvor
tisvildeborgere spiser sammen i Idrætshuset. Førhen
stod ”Grydetøserne” for arrangementet, men vi har nu
omdøbt det til ”Tisvilde spiser sammen”.
Vi planlægger foreløbig en middag i november og en i
februar i Idrætshuset, og vi søger frivillige, der vil være
med til at lave maden og hjælpe ved arrangementet.
Hvis man er interesseret kan man skrive til Merete
Pryds Helle mereteprydshelle2@gmail.com. Nærmere
oplysninger om datoer og tilmelding vil komme i næste
TisvildeNyt.

RP

RP

RP
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Qullissat – Byen der ikke vil dø

Kulturfoyeren markerer 50-året
for lukning af grønlandsk mineby
med foredrag og koncert
Den forladte kulmineby Qullissat var en af Grønlands
største og mest moderne byer, men blev ved en beslutning fra den danske regering lukket i 1972 og dermed
forvandlet til en spøgelsesby. Denne lukning førte til
tvangsforflytning af flere end 1100 indbyggere med
smertelige følger for familier, venner og naboer,
der blev spredt ud over 2000 kilometer – en afstand
som fra København til Istanbul.
Forfatteren Søren Peder Sørensen har flere somre
opholdt sig i den nedlagte by på Diskoøen og talt med
de fraflyttede. Det er en bevægende og dramatisk
historie, som kan læses i bogen ”Qullissat. Byen der
ikke vil dø”, illustreret af fotografen Leif Tuxen, der
senere besøgte byen sammen med forfatteren. Dette
er basis for foredraget med Søren Peder Sørensen.
Det er lykkedes os at få den internationalt kendte grønlandske sanger Rasmus Lyberth til at give solokoncert
i forbindelse med vor dag om Grønland. På trods af, at
Lyberth i starten af året holdt sin afskedskoncert, stiller
han op i Tisvilde Bio med sin karismatiske stemme og
fabelagtige musik, der åbner sig mod urdybet og den
grønlandske sjæl.

Oplev det hele i Tisvilde Bio søndag
den 30. oktober kl. 15.00. Billetter kan
købes på biografens hjemmeside.
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Blues fra Sverige i Tisvilde Bio
Lørdag den 15. oktober er for nylig blevet annonceret som
datoen for dette års Tisvilde Kulturnat, hvad der kan læses
mere om andetsteds i dette blad. Men da biografen og Tisvilde
Bluesmafia for længe siden havde sat den samme lørdag af
til en blueskoncert, så bliver der på denne måde strøet ekstra
aktivitetsmæssig glans over byen og Kulturnatten, når der, uden
for det righoldige aftenprogram, er mulighed for også at høre
levende bluesmusik om eftermiddagen kl. 15, hvor Tisvilde Bio
får besøg af to svenske bluesmusikere, Stefan Dafgård og Tommy Johansson, der kalder sig ”Dafgård & Tommy Trumma”,
når musikken spiller. Begge musikere har levet og åndet med
bluesmusikken, siden de var mindreårige og blev sporet ind på
musikstilen som unge teenagere gennem radio og grammofon,
hvor de gamle, sorte bluesmusikere blev afspillet og efterlignet
af unge, hvide engelske musikere.
Og begge de to svenskere blev grebet i en sådan grad, at de
købte instrumenter og siden begyndte at spille for andre end sig
selv. De dannede bands, de blev gode, og de blev efterspurgt af
andre musikere både til pladeindspilninger og til live-optræden.
De løb først ind i hinanden i efteråret ’19 og nåede at begejstre publikum i et halvt års tid, inden corona’en kom buldrende.
Og så varede det et par år, før de igen kunne komme ud og
spille live som ”Dafgård & Tommy Trumma”. Under nedlukningen fik de så i stedet tid til at indspille en plade, ”Travel Kit
Groove”, så de var ikke utrænede, da live-scenen åbnede igen,

og siden dette forår har de charmeret sig rundt
til festivaler, i klubber, på gader og stræder med
deres råswingende blanding af festlig musik.
Nu er de så i Tisvilde, hvor de gennem to sæt
vil vise, hvad de har gravet frem fra skatkisten
af blues, soul, rootsmusik, swamp pop, boogaloo, rockabilly, hentet fra Sonny Boy Willamson, Bo Diddley, Chuck Berry og selv skrevet.
Stefan Dafgård synger, spiller guitar og en forrygende mundharpe, mens Tommy Trumma,
som tilnavnet siger, trakterer diverse slagtøj fra
cajón (et percussion-instrument af form som en
kasse af træ), vaskebræt samt alt i nærheden,
der kan komme lyd ud af. Helst spiller de på
gaden, hvor stemningen er mere umiddelbar,
og hvor der kan danses og swinges frit, men nu
er de altså blevet lokket indenfor i Tisvilde bio
denne lørdag eftermiddag.
Billetter kan evt. købes via mail tisvildebluesmafia@gmail.com

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk

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 Generalforsamling
Ca. 40 medlemmer og bestyrelsen deltog i Generalforsamlingen den 31. juli 2022 kl. 10:00 på Sankt Helene
Centeret. Desuden deltog et mindre antal personer fra
enkelte medlemmers husstande.

Damgaard Aps

1. Valg af dirigent
Generalsekretær for Advokatsamfundet Andrew Hjuler
Crichton blev valgt som dirigent med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet iflg. vedtægterne i både TisvildeNyt
og på foreningens hjemmeside – med dagsorden i henhold til vedtægterne og derfor beslutningsdygtig.
Beslutninger, der ville blive taget på mødet, ville
derfor være gældende for Foreningen.

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

2. Formandens beretning
Formanden bød velkommen og startede med at introducere bestyrelsens medlemmer:
Stig Hoffmeyer og Bente Hyldahl Fogh har sammen
delt formandskabet i 2021-2022 og i øvrigt aftalt, at
Stig aflægger bestyrelsens beretning, og Bente styrer
powerpoints m.m. og står til rådighed.
Bestyrelse
• Stig Hoffmeyer, formand
• Bente Hyldahl Fogh, næstformand
• Svend Erik Christesen, sekretær
• Sven Gad, kasserer
• Flemming West Clausen
• Nicolai Horten
• Lars Knudsen (bortrejst)
• Birgitte Henriques (suppleant)
• Maja Bøge Crichton (suppleant)
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Murerfirmaet

Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Tlf.

Henrik 2323 1318
Bo 4044 5610

Vi er en fuldtallig bestyrelse på 7 medlemmer og 2
suppleanter, som mødes ca. 8 gange om året og imellem møderne arbejder med hver vore opgaver. Vi vil
som formandskab gerne takke hele bestyrelsen for det
store og frivillige arbejde, der ydes. På hvert bestyrelsesmøde glæder vi os over de mange opgaver, der
løses, og den gode stemning der er blandt os. Bestyrelsen har haft et travlt år. Bestyrelsens beretning blev
forelagt af Formanden Stig Hoffmeyer og kan læses i
sin helhed her:
Bestyrelsen er engageret i en lang række projekter
relateret til Grundejerforeningens formål. I beretningen vil vi gerne give jer et resume af status og tiltag
for de mange arbejdsområder for herefter at besvare
spørgsmål og invitere til dialog om forsamlingens
synspunkter og forslag m.m.
Først, orientering om forskellige projekter af administrativ karakter og dernæst projekter relateret
konkret til vore formål, jf. vedtægterne.

Vi har fået en ny hjemmeside. Det har krævet en
ekstraordinær arbejdsindsats og engangsudgifter til oprettelse, overflytning af tekster, skrivning af nye sider,
nye foto m.m. Hjemmesiden er løbende under udvikling, og I vil dér kunne finde gode og nyttige oplysninger relateret til foreningen og det at være grundejer. Vi
modtager også gerne gode ideer til nyt indhold.
Steffen Harpøth, som fratrådte som kasserer sidste
år, har overdraget hvervet til vores nyvalgte medlem
fra 2021 Sven Gad, som lidt senere vil fremlægge
regnskab og budget under pkt. 3 og 4.
I TisvildeNyt har vi udvidet vores kommunikation
med ekstra omtale af de igangværende store projekter i
regi af arbejdsgrupperne ”Hegnets Venner” og ”Helenes Venner”.
I fortsættelse af de indholdsmæssige ændringer af
vore formål i 2020 har bestyrelsen med god hjælp af
vore to jurister i bestyrelsen, Nicolai Horten og Maja
Bøge Crichton, foretaget en administrativ relateret
tekstmæssig forenkling og modernisering, jf. senere
under pkt. 5.
Ud over det administrative tager vort arbejde udgangspunkt i vore formål:

1. At varetage medlemmernes fælles interesser i deres
egenskab af grundejere i foreningens område.

2. At søge at bevare Tisvildes specielle særpræg i en
balanceret udvikling og som vedtaget sidste år.
3. At virke til gavn for naturen tæt på grundejerne,
særligt i og omkring Tisvilde Hegn, stranden, kysten og havet.
Ad formål 1.
At varetage jeres interesser som grundejere
Grundejernes forhold inden for egen matrikel og ift.
naboer er reguleret lovgivningsmæssigt og via rammelovgivning, der stiller krav til Gribskov Kommunes
opgaver med hensyn til at stå for udvikling og vedligeholdelse af kommunens arealer og arealbenyttelse.
Kommunen skal bl.a. udarbejde Kommuneplaner og
evt. Lokalplaner
Bestyrelsens virke er som bekendt frivilligt arbejde,
og vi har ikke ressourcer til – ej heller formel bemyndigelse til – at bistå i enkeltsager/nabokonflikter; men
vi opfordrer altid til at tænke på det gode naboskab
og starte dér. Vi stiller gerne op med generelle råd og
vejledning.
Vort virke er koncentreret om forhold af fælles interesse for grundejere generelt, dvs. primært spørgsmål
om veje, skel, beplantning, hegn, bebyggelse, sager af
principiel interesse osv.
Veje
De fleste veje i Tisvilde er private Fællesveje, dvs.
grundejerne har ansvaret for vedligeholdelsen med
kommunen som myndighedsholder. Vi opfordrer til

at etablerer lokale Vejlaug, formelt eller uformelt. På
hjemmesiden kan findes eksempel på vedtægter.
Støj i haverne
Der henvises til vores hjemmeside, mail til medlemmerne den 20. juli 2022, og særligt de 5 ”Gode råd til
festsæsonen”, der er udarbejdet af Lokalrådet, Musik i
Lejet, og Grundejerforeningen. Den taler for sig selv.
Strandkiosken
I samarbejde med myndighederne er der skabt klarhed
over det forpagtede areal, herunder særligt begrænsningen ift. klitområdet, jf. omtale med kort i seneste
Tisvilde Nyt side 13.
Nye medlemmer
Medlemstallet har i en årrække været stabilt omkring
360 med løbende tilgang af nye medlemmer som kompensation for naturlig afgang ved ejerskifte.
For at tale med en endnu større stemme vil vi gerne
have flere medlemmer, og vi påtænker at iværksætte forskellige tiltag. Måske der er nogen i forsamlingen, som
har lyst til at indgå i et lille hvervekampagneprojekt?
Jeg opfordrer til, at vi som medlemmer alle er opmærksomme på vigtigheden af at hverve nye medlemmer blandt naboer og bekendte i Tisvilde.
Ad formål 2: At søge at bevare Tisvilde i en balanceret udvikling
Sankt Hans, Loppemarked og Juletræ
Sankt Hans arrangement, loppemarked og juletræstænding på Birkepladsen er eksempler på vores gode og
tiltagende samarbejde med Lokalrådet, men også gode
traditioner som trækker mange mennesker til.
Musik i lejet (MiL)
Efter aflysning i 2020 og et MiL i mindre format i
2021, var MiL tilbage i fuld størrelse i år. Vi synes
fortsat, at MiL er blevet meget stort og påvirker hele
området væsentligt, særligt i uge 29, men også i ugerne
28 & 30 ved opbygning/nedtagning og med 18 dages
lastvognskørsel i skoven.
Siden efteråret 2021 har vi deltaget i et ”alliance
samarbejde” med Lokalrådet, Erhvervsforeningen og
Tisvildelejeforeningen for i dialog med MiL at skabe
en balanceret afvikling, jf. den husstandsomdelte, gule
pjece med de 5 S-er: Samtale, Spiritus, Støj, Skrald og
Stoffer, som vi håber, at I har set.
Alliancens evaluering af dette års MiL finder først
sted i midten af august; men det er vores umiddelbare
indtryk, at fokuseringen på de 5 S-er: Samtale, Spiritus, Støj, Skrald og Stoffer på flere områder har haft en
positiv effekt. Ikke mindst i lyset af at mange, efter 2
års aflysninger og med erfaringerne fra f.eks. fredagskoncerterne i Tivoli, havde frygtet langt flere ulemper
end tidligere.
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Meget omkring afviklingen kan selvfølgelig stadig
blive bedre; men samarbejdet i Alliancen har fået MiL
og deltagerne i og omkring MiL, til at fokusere mere
på de omtalte områder. Samarbejdet fortsætter, da det
hele tiden har været meningen, at det fælles arbejde
med uge 29 kun var starten. Vi vil fremover arbejde
frem mod en generel bedre afvikling af ”sommeren
i Tisvilde”, en plan for afviklinger af de forskellige
arrangementer, en støjpolitik m.m. og vi vil sammen
forsøge at udforme en vision for Tisvilde.
Hegn og lokalplaner
Hegn, hegn og hegn. Det er vores evige projekt sammen med ønsket om flere lokalplaner. Som vi skrev
i sidste TisvildeNyt, er vi optaget af at begrænse den
omsiggribende indhegning med raftehegn. I den nye
Kommuneplan, som lige er vedtaget, står der fortsat – lige som i den gamle – en nøje beskrivelse af de
enkelte områder i Tisvilde med ønsket om på mange
punkter at bevare indtrykket af et gammelt sommerhusområde med grunde omkranset af grønt.
Man skulle vel gå ud fra, at en Kommuneplan er
en hensigtserklæring fra kommunens politikere om,
hvordan man ønsker Kommunen skal se ud, og som
håndhæves. På sigt skulle alle disse beskrivelser af
Tisvildes områder derfor opløftes til Lokalplaner for at
kunne være juridisk gældende og kunne håndhæves.
Med Gentofte Kommunes vedtagelse af Lokalplaner
om levende hegn, som påbyder grøn beplantning til
vejskellet for fremtidige beplantninger, vil vi med dem
som model igen gøre et forsøg på få Kommunen til at
forstå, at det er på høje tid, inden Tisvilde ender som ét
stort palisadeværk af raftehegn eller kvas i metermål, at
vi får tilsvarende ”Lokalplaner”. Henvendelsen til kommunen kommer til at ske i samarbejde med Lokalrådet,
da vi gerne vil vise, at vi står sammen i dette spørgsmål.
Ad formål 3: at virke til gavn for naturen
Foreningen vil arbejde for biologisk mangfoldighed,
nænsom benyttelse af naturen samt bevaring og beskyttelse af de landskabelige værdier, kulturhistoriske
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spor og rekreative naturområder. Det er en styrke for
os i møder med Gribskov Kommune og Naturstyrelsen, at vi nu formelt i henhold til vore vedtægter virker
til gavn for naturen.
Kattegat, stranden, klitterne, molen, høfderne,
bølgebryderne, skrænterne og skoven har det samlet
set rigtig godt. De fleste fortidsminder ligeså. MEN,
det kommer ikke af sig selv, snarere tværtimod. Det
kræver beskyttelse mod naturens kræfter og benyttelse. Ingen ønsker at ødelægge naturen, så derfor skal
beskyttelse altid have 1. prioritet:
Hvid Strand
Igen i år har vi takket foreningen Hvid Strand med en
donation på 3.000 kr. for deres utrættelige arbejde for
at holde vores strand ren. Et godt eksempel på en vedvarende betydende indsats for at holde naturen ren.
Værne om fortidsminderne
Historisk har vores forening spillet en central rolle i
flere betydende projekter igennem årene: I 1980’erne
i bevarelse af badehusene og bådene på stranden ved
molen, i Molens genopbygning i 2018-19 og senest i
bevarelse af Helenekilde-skrænten og de to Kildekar.
Det er en vellykket gennemførelse af den vestlige del
som fase 1 af det store Helenekilde projekt for kystsikring, beskyttelse af fortidsmindet og forbedring af
publikumsadgang og faciliteter.
Fremtidige projekter
I direkte fortsættelse af orientering på de seneste års
generalforsamlinger og løbende opdateringer i TisvildeNyt er fokus nu rettet mod tre igangværende projekter:
Flytning af Naturlegepladsen
I forening med foreningerne Naturlegepladsen, Erhvervsforeningen og Tisvildelejeforeningen har vi støttet en flytning til det sandede område i kanten af skoven
og den tilsandede del af grus P-pladsen lige øst for
Naturrummet. Denne placering støttes af Naturstyrelsen og er testet af Statens Seruminstitut for flåtrisiko,
og vi forventer, at flytningen bliver gennemført efter
godkendelse i Kystdirektoratet og Gribskov Kommune.
Helenekilde fase 2 ”Øst”
Den seneste plan omfatter en forlængelse af de to
høfder ”vest og øst” for rampen, tilførsel af store sten
til området ved øst muren og skræntfoden ved det store
plateau, dræning og opretning af plateauet, trappenedgange til stranden samt renovering af det sidste rampestykke ned til stranden. Det er det største projekt i
området siden etablering af muren i 1928.
Tisvilde Hegn: Beskyttelse og BioCenter projekt
For at hjælpe naturen stiftede vi for tre år siden arbejdsgruppen Hegnets Venner med det ene formål, ”at
tale den tavse skovs sag”.

Statens skove er fremover opdelt i to grupper: Naturnationalparker med biodiversitet som det primære hensyn
og ”Urørt skov”, som Hegnet fremover vil være, og hvor
biodiversitet og friluftsliv skal ”sidestilles”. Dette betyder
konkret, at kommerciel skovdrift ophører, og alt træ og
ved i skovbunden skal forblive i skoven. Lysåbninger
skabes og vedligeholdes, og invasive arter bekæmpes,
f.eks. hybenrosen. Urørt er altså ikke helt urørt.
Hegnets Venner har en Vision om at skabe et fondsstøttet BioCenter i tæt samarbejde med Københavns Universitet og Naturstyrelsen. Vi møder stor interesse for at
virkeliggøre projektet, og Nyhus er en mulig lokation.
Målet er at få en fysisk bygning som samlingspunkt
for tværfaglig, faktabaseret monitorering af bioscore og
biodiversitetens udvikling med henblik på at sikre en
bæredygtig balance mellem skovpleje, benyttelse og beskyttelse. Et BioCenter som kan tale den tavse skovs sag.
Dette afsluttede bestyrelsens beretning, og der udspandt sig en god debat med kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne. Der var en særlig tak fra en
repræsentant fra Lokalrådet, der nævnte planer om
også at etablere en Naturlegeplads ved Sankt Helene
centeret. Der var desuden mange spørgsmål vedr:

• Hegn både omkring haverne og skoven for at hindre
vilde rådyrs færden i haverne.

• Støj under MiL og andre lignende ”events”, der
ødelægger nattesøvnen.

• etablering af et Team i stil med Natteravnene til at
•
•
•
•
•

holde justits med støj o. lign.
Udfordringer med Mountainbikes færden i Skoven,
Sand og skaller der fjernes fra Stranden ifm. MiL
Uddybning af foreningens holdning til Naturnationalparker.
Et forslag om at få indført ”en differentiering” af
den høje grundskyld især på store, fredede sommerhusgrunde.
Høje træer, der skygger for naboen.

Bestyrelsens medlemmer besvarede/kommenterede på
de stillede spørgsmål:

• En Naturlegeplads ved Sankt Helene centeret på et

areal ejet af Naturstyrelsen ville være et godt initiativ, som Grundejerforeningen ville se positivt på.
• Naturstyrelsen/Kystdirektoratet holder nøje øje med
MiLs byggerier på P-pladsen. Der må ikke ændres
på naturen/kystområdet, og dette bliver håndhævet
af myndighederne. Sand og skaller må ikke fjernes
fra stranden.
• Der kommer ikke hegn omkring Skoven. Man ved
ikke præcis, hvorfor vildtet forlader Skoven, men
mistænker støj, MTB-færdsel om natten med lys,
muligvis øget færdsel bl.a. også med elcykler. ”Pirat
MTB-spor” bekæmpes/ødelægges aktivt af Naturstyrelsen, som vi har en god dialog med.
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• Grundejerforeningen gik ind for Tisvilde Hegn som

Naturnationalpark – uden høje hegn – for at forbedre den generelle biodiversitet. Men pga. modstand
fra de store Friluftslivorganisationer lykkedes det
desværre ikke.
• Vi har en god dialog med Politiet vedr. støj fra
”soundboxes”. Det er et generelt problem, og ikke
kun ifm. MiL. Politiet er aktivt og konfiskerer hyppigt disse anlæg. Politiet advarer mod etablering af
private grupper som Natteravnene – dette er ikke
hensigtsmæssigt i sommerhusområder. Man skal
ringe til Politiet, hvis der er problemer.
• Vedr. forslaget om differentieret grundskyld har
dette emne ikke været diskuteret i bestyrelsen,
og det er tvivlsomt om, det ligger inden for vore
formål. Gribskov kommune har en af Danmarks
højeste grundskyldsprocenter. Bestyrelsen har stor
sympati for problemet. Det vil være svært at løfte
spørgsmålet, men hvis der opstår en mulighed for at
drøfte det i kommunalt regi, vil vi gøre det.
• Vedr. høje træer, der skygger på naboens grund,
er bestyrelsen helt enige i, at dette er et voksende
problem. I seneste nummer af TisvildeNyt havde
vi et indlæg, der opfordrer til beskæring og hensyn til naboer. Der er også udførligt materiale på
vores hjemmeside om emnet. En positiv dialog
med naboen er vejen frem, men det anerkendes, at
den kan være svær. Hvis træer står direkte i skel,
gælder hegnsloven. Det gør den muligvis også, hvis
træerne står tæt på skel, men det afhænger af den
konkrete situation.
Med disse kommentarer konstaterede Dirigenten dagsordenens pkt. 2 som afsluttet. Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt af Generalforsamlingen med
akklamation.
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3. Det reviderede regnskab for 2021
Dirigenten indledte med at konstatere, at kassereren
havde bekræftet til ham, at 2021 regnskabet havde ligget til gennemsyn i 8 dage inden Generalforsamlingen.
Kassereren, Sven Gad, gennemgik det reviderede,
underskrevne regnskab for 2021.
Der var ingen spørgsmål fra medlemmerne, og
regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen med
akklamation.
4. Budget og kontingent for 2022
Kontingentet fastholdes uændret på kr. 175 uden Tis
vildeNyt, men kr. 375 med TisvildeNyt.
Der var ingen spørgsmål fra medlemmerne, og
budgettet blev godkendt af Generalforsamlingen med
akklamation. Budgettet vil blive lagt op på foreningens
hjemmeside.
5. 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
følger efter referatet.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten forelagde, at bestyrelsesmedlemmerne:
Bente Hyldahl Fogh, Stig Hoffmeyer og Flemming
West Clausen alle havde bekræftet, at de opstiller til
genvalg for en 2-årig periode.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg:
Svend Erik Christesen, Sven Gad, Lars Knudsen og
Nicolai Horten.
Suppleanter
Maja Bøge Crichton og Birgitte Henriques var begge
på genvalg; sidstnævnte havde oplyst, at hun kun
ønsker genvalg, hvis der ikke kan findes andre. Der var
ikke andre kandidater til stede på generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede herefter, at valget af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter alle var
godkendt af Generalforsamlingen med akklamation.
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Indgangen til huset på Margot Nyholmsvej

Bestyrelsen vil konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på dens førstkommende
ordinære bestyrelsesmøde.
7. Valg af 2 revisorer for ét år
I de nuværende vedtægter står der, at der skal vælges 2
revisorer og én revisorsuppleant. Det er ikke nødvendigt
i en forening som Grundejerforeningen med et minimalt
regnskab, hvorfor vi i de nye vedtægter foreslår én revisor og én revisorsuppleant. Det har tidligere også været
sædvane blot at vælge en revisor i foreningen.
Den nuværende og mangeårige revisor Søren Carlsen
ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsen foreslår William Morten Christensen
som ny revisor til generalforsamlingens godkendelse;
han er født og opvokset i Tisvilde, og er i gang med en
revisoruddannelse i et revisorfirma. Morten er kendt af
bestyrelsen fra andre frivillige foreninger i Tisvilde og
har løst revisionsopgaver i disse helt tilfredsstillende.
Morten har accepteret at påtage sig opgaven, hvis
han vælges. Desuden blev Peter Borris foreslået genvalgt som revisorsuppleant.
Begge kandidater blev godkendt og valgt af Generalforsamlingen med akklamation.
8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
Der var ikke modtaget nogen forslag.
9. Eventuelt
Forskønnelsesprisen 2022
Bestyrelsesmedlem Flemming West Clausen begrundede tildelingen af årets Forskønnelsespris. Først
skitserede han kort, at for godt 10 år siden, overtog
Grundejerforeningen uddelingen af Forskønnelsesprisen fra stifterne af prisen, ’Foreningen til Tisvildes
Forskønnelse’.

I kriterierne for tildelingen står der, at der ”skal være
foretaget en bevidst, aktiv handling, som tager udgangspunkt i en forskønnelse i respekt for Tisvildes specielle
egenart, karakter, arkitektur og kulturhistorie”.
Prisen kan tildeles et enkelt projekt, et nybyggeri,
en større renovering eller en om- eller tilbygning,
en gruppe af bygninger, en forening eller en fysisk
genstand f.eks. en beplantning, en kystsikring, eller en
strandbeskyttelse.
De seneste år er prisen givet til Molen, Badehusene,
den smukke trappe ved Solnedgangsbakken og til
Tisvilde Kro, så i år ville det være på sin plads med en
privat bygning.
Valget er faldet på en bygning på Margot Nyholmsvej
10 – et Anneks til et hus med en interessant historie. Hovedhuset på grunden er bygget af Peter Alberti, justitsminister fra 1901 til 1908, der især er kendt for at have
begået underslæb. Han byggede huset i 1906 til sin kone.
Da den nuværende ejer, Peter Nielsen, købte grunden
for 4 år siden, rev han flere udhuse ned og opførte i
stedet et smukt anneks.
Selve hovedhuset er bygget med valm hvilket vil sige
med taghældningen i 4 retninger; men hvis man lavede
den samme konstruktion på annekset, skønnede man,
at det ville blive en ‘for tung’ bygning i forhold til størrelsen, hvorfor der blev valgt en stil med taghældning
til blot 2 sider og gavl til kip.
En meget smuk bygning der er i fin harmoni med
hovedhuset og en tilbygning konstrueret i ”respekt
for Tisvildes specielle egenart, karakter, arkitektur og
kulturhistorie”.
Ejeren, Peter Nielsen, er meget glad for at modtage
prisen; desværre var han bortrejst, men hans forældre

modtog prisen på hans vegne: Et flot messingskilt med
inskription. De lovede, at skiltet med glæde ville blive
monteret af deres søn på tilbygningen.
Andet
Et medlem rejste et spørgsmål om, hvor mange år vi
skal ”finde os i MiL”. Hertil svarede formanden, at det
formelt er Kystdirektoratet/Naturstyrelsen og Gribskov
kommune, der skal udstede de nødvendige tilladelser.
De nuværende tilladelser menes at udløbe om 2 år.
Et andet medlem gjorde opmærksom på, at indkaldelsen til Generalforsamlingen ganske vist var blevet
offentliggjort både på hjemmesiden og i TisvildeNyt, og
også i en e-mail til medlemmerne den 20. juli.; men den
pågældende e-mail havde som hovedemne ”Gode råd
til festsæsonen”. Derfor var det muligvis undgået nogle
medlemmers opmærksomhed, at Generalforsamlingen
også var nævnt. Bestyrelsen lovede at forbedre fremtidig elektronisk kommunikation med medlemmerne.
Endelig var der et spørgsmål om høje træer, men det
er behandlet under dagsordenens pkt. 2.
Dirigenten konstaterede, at alle punkter på Dagsordenen
herefter var behandlet og godkendt, og formanden takkede Andrew Hjuler Crichton for indsatsen som dirigent.
Det godkendte referat fra generalforsamlingen kan
ses på foreningens hjemmeside: www.tisvildegrf.dk
Efter Generalforsamlingen holdt Søren Søndergaard
fra Ørby Vingaard, www.oerbyvingaard.dk, et interessant foredrag om dyrkning af vin i Danmark.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen
for Tisvilde og Omegn
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Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn
indkaldder til ekstraordinær generalforsamling
18. september 2022 kl. 17 på Nordhusvej 25B,
3220 Tisvilde
Baggrund
Den 31. juli 2022 afholdtes der ordinær generalforsamling i foreningen. Dagsordenens punkt 5 var sålydende:
Bestyrelsens forslag til opdatering af vedtægter.
Forslaget blev efter gennemgang godkendt enstemmigt
bortset fra 3 medlemmer, der afstod fra at stemme.
I henhold til vedtægternes § 10 skal forslag om
vedtægtsændringer foruden at blive godkendt med
2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær 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.
Indkaldelse
I henhold til vedtægternes §10 indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling på Nordhusvej 25B, 3220
Tisvildeleje fredag den 18. september 2022 kl. 17:00
med følgende dagsorden:

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

Da bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde samtidig, er
det, medmindre man ønsker at stemme imod eller debattere forslaget yderligere, ikke nødvendigt at møde op.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen
for Tisvilde og Omegn
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Musik i Lejet
Sommerens festival i Tisvilde er slut for i år. Musikken har fortonet sig, og de frivillige puster ud efter
en brav indsats. Igen blev Musik i Lejet 2022 samlingspunkt for 10.000 glade festivalgæster i alle aldre. Tisvildere og sommergæster kunne arm i arm nyde store
musikoplevelser, gastronomi og aktiviteter på stranden
og i byen.
Et års planlægning, tanker og ideer begyndte endelig
at tage form på parkeringspladsen i ugerne op til festivalen, og opsætningen forløb, som vi havde håbet på.
Tisvilde vågnede mandag d. 18. juli op til en bilfri
Hovedgade, hvor gratis shuttlebusser tog passagerer
med frem og tilbage mellem Godhavn Sation og stranden. Folk gik op og ned ad Hovedgaden, imens restauranter og cafeer foldede sig ud over fortovskanten.
På festivalpladsen gik der onsdag et lettelsens suk
gennem de frivillige, da Skovscenens legendariske
diskokugle endelig var på plads under teltdugen.

Torsdag d. 21. juli stod forventningsfulde festivalgæster klar ved indgangen. Solen bagte, og pladsen var på
kogepunktet for at blive klar. Efter tre år, hvor billetholdere har holdt loyalt fast i deres billet, kunne Musik
i Lejet endelig byde velkommen tilbage til sommerens
festival i Tisvildeleje.
Fredagen bød på regnbyger og vandpytter, men
festivalgæsterne lod sig ikke stoppe og søgte i stedet
ly under farverige regnslag, Bodegascenens teltdug og
ved Herlighedens langbordsfrokost, der blev serveret
af Rabarbergaarden. Imens fik Scarlet Pleasure og Jada
regnen til at forsvinde foran Strandscenen, og der var
heller intet, der kunne stoppe festen i Fiskerbaren, hvor
Jørgen Klubien og Danseorkesteret bød op til regndans.
Lørdagen tegnede sig ligeledes til at blive en våd
affære, men solens stråler brød frem under koncerten
med TV-2, og publikum kunne med tørre sko nyde den
sidste festivaldag, hvor stranden også blev samlingssted
for volley-turneringen og årets Djævleløb. Sidst på aftenen fyldte Artigeardit Skovscenen og DJ Degnamite
sluttede årets fest af på vanlig maner i Fiskerbaren.
Tre dages festival har nu plantet sig i os som gode
minder. Festivalpladsen forsvandt hurtigere end vores
MiL-blues, og vi kan se tilbage på en vellykket festival,
som igen i år har skabt uforglemmelige sommerminder
hos såvel gæster som frivillige.
Nu begynder arbejdet med at gøre næste års festival
endnu bedre. Vi glæder os til d. 20. 21. og 22. juli 2023!

Foto: Mantas Hesthaven

Foto: Mantas Hesthaven
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Foto: Nicolai Hegelund Vilhelmsen

Foto: Philippe Jessen

Musik i Lejets frivilligfejring
De holder rent, bygger op, skriver ned, mikser drinks
og sorterer genbrugsglas. Musik i Lejets frivillige er
uundværlige, og igen i år kan vi se tilbage på en afvikling, der ikke havde været det samme uden mere end
2.000 frivilliges ukuelige arbejdsindsats og ikke mindst
glæde og fællesskab.
Selvom den generelle tilslutning af frivillige på årets
festivaler har været faldende, er interessen for at være
frivillig på Musik i Lejet stadig stor. Derfor vrimlede
festivalpladsen og Tisvilde igen i år med smilende
frivillige, der stolte bar årets hvide frivillig-shirt under
gule veste eller blå hjelme – og dejligt igen at se så
mange lokale, der gav en hånd med.
Det siger meget om en person, at vedkommende vælger at være frivillig. En frivillig bruger tid, kræfter og
kompetencer på at bakke op om en sag, og på Musik i
Lejet værdsætter vi hver eneste time og talent – lige fra
byggestyreren til fotografen og kokken.
Musik i Lejet er stolte af at samle både lokale
ildsjæle, unge studerende og hele familier, som ønsker
at være en del af den frivilligvirkelighed, der kun har
vokset sig større og stærkere med årene.
Derfor blev festivalens frivillige også hyldet ved årets
traditionsrige Frivilliggalla d. 20. august. Gallaen er et
af årets højdepunkter for Musik i Lejets helårsfrivillige, hvor de får lejlighed til at være sammen uden støv
i håret og malerpletter på tøjet.
Der var plads til gensyn og at mindes årets indsats
over en tre-retters middag, og der blev igen i år uddelt
prestigefyldte priser til blandt andre “Årets sMiL Pris”
og “Årets Frivilligindsats”.
Du kan læse mere på musikilejet.dk/frivillig, hvis du
også har fået lyst til at være en del af fællesskabet. Alle
er velkomne!

Foto: Philippe Jessen
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Foto: Nicolai Hegelund Vilhelmsen

900.000 kr. blev uddelt i bagende sol
Eftermiddagssolen havde varmet Strandterrassen på
Musik i Lejet godt op, da glade og forventningsfulde
gæster strømmede til onsdag d. 20. juli – dagen inden
selve festivalen.
Festivalens bestyrelse havde inviteret til uddelingsarrangement, hvor bestyrelsesformand Peter Maarbjerg
kunne overrække overskuddet på 900.000 kr. fra festivalens erstatningsarrangement Sommersol i 2021.
Siden 2014 har festivalen uddelt et overskud til lokale
foreninger og initiativer i Gribskov Kommune. I år
blev der uddelt checks til 34 modtagere, der hver især
bidrager til og bakker op om fællesskaber på tværs af
generationer i Gribskov Kommune.
“Det er fantastisk, at Musik i Lejet kan støtte de
lokale i Gribskov igen i år. Og det er med stolthed, at
vi kan uddele et overskud på næsten en million kr. på
baggrund af et erstatningsarrangement under Corona”,
fortæller Peter Maarbjerg, der samtidig sender en tanke
til festivalens mange frivillige:
“Det er takket være de frivilliges forrygende indsats
og nogle gode dage med solskin under Sommersol, at
det overhovedet er muligt at skabe så stort et overskud,
der nu kan komme ud og gøre godt i Gribskov.”
Musik i Lejets overskud går til foreninger og aktiviteter i Gribskov Kommune, der hver dag skaber sammenhold og oplevelser inden for kultur, sport og børn
og unge.
Efter uddelingen indtog Tisvilde Jazz Club scenen og
præsenterede nogle af jazzens største danske stjerner,
som serverede sprøde toner for gæsterne, imens solen
gik langsomt ned i Kattegat.
Læs mere om Musik i Lejets uddeling og støtteprojekter på musikilejet.dk/foreningen/uddeling
Bedste hilsner bestyrelsen, Musik i Lejet
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Her er årets modtagere
Frivilligcenter Helsinge Vejby-Tibirke Selskabet
Natteravnene Gribskov Nakkehoved Fyrlaug
Helsinge Fodbold Helsinge, Danmarks Bedste
børneby Tisvildeleje vinterbadere Mad til alle
Integrationsgruppen Helsinge Gilleleje og Omegns Museumsforening Vejby-Tisvilde Fodbold
Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste
Græsted Borgerforening Tisvildeleje Bådelaug
Av, Min Guldtand Helsinge Hallerne Gilleleje
Sportsdykkerklub Annisse IF Fodbold Tisvilde
Jazz Club Kulturnat Tisvilde Tisvilde Petanque
Forening Ramløse Scenen Nordkystfortællerne
Medborgerforeningen i Blistrup Stafet for livet
Gribskov Annisse idrætsforening gymnastikafdeling Foreningen Tisvildevejen Tisvilde Tennis
Søborg Skytte og gymnastik Gribskovmalerne
Tisvilde Gymnastik forening Ramløse Idrætsforening Kulturhavns Gillelejes Venner Nordsjællands Naturskole
Foto: Mantas Hesthaven
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Den Guddommelige Komedie
8 foredragsaftner om Dantes mesterværk

UNDERVISER
Martin Herbst,
forfatter, foredragsholder, rejseleder,
rådgiver, teolog fra
Kbh. Universitet.
www.martinherbst.dk.

Alle kan være med uanset forkundskaber.
På maleriet ses
Dante holde
Komedien i sin
venstre hånd,
og med sin højre
peger han på vejen
gennem Helvedet,
Purgatoriet og
Paradiset.
Domenico
di Michelino,
'Komedien oplyser
Firenze', 1465,
Santa Maria del
Fiore, Firenze.

Den Guddommelige Komedie (’komedie’ betyder, at det begynder
dårligt, men ender godt) er verdens mest kommenterede litterære
værk. Siden det udkom efter Dantes død 14. september 1321 har det
inspireret generation efter generation af læsere. Når det kommer til
kunstnere, malere og forfattere er spørgsmålet ikke, hvem der har ladet
sig inspirere af Komedien, men hvem der ikke har.
Grunden til værkets fascinationskraft er enkel. Den Guddommelige
Komedie er et enestående spejl på den menneskelige tilværelse i al dens
gru, fortvivlelse, desperation, mulighed, herlighed og skønhed. På Dantes rejse i Helvedet, Purgatoriet og Paradiset bliver han konfronteret
med snart sagt enhver tænkelig eksistentiel udfordring, og han finder vej. Heri ligger værkets relevans for den nutidige læser, der også skal
navigere på et hav af strømninger, udfordringer og visuelle bombardementer.
Mere end noget andet er Den Guddommelige Komedie en dannelsesrejse. På denne rejse bliver Dante vejledt af Vergil, der repræsenterer
den klassiske tradition og af Beatrice, der repræsenterer den kristne.
Det er således på selve fundamentet af europæisk kultur, at Dante
genvinder orienteringssansen og bliver forsonet med sig selv og sin
skæbne.
I en tid, hvor grådighed, splittelse og magtliderlighed
truer verdenssamfundet, og hvor vi har erstattet the
Great Book med Facebook, er Dantes mesterværk så
aktuelt som aldrig før. Kom med på en rejse til eksistensens sorte hul og videre til en verden, hvor omdrejningspunktet er kærlighed og oprigtig glæde
på næstens vegne.
Deltagere kan med fordel låne eller anskaffe sig Dantes
Guddommelige Komedie. På danske vers af Ole Meyer, 5.
udgave, 4. rettede oplag, 2018 ff.
Foto: Leif Tuxen

PROGRAM
27/10

Overblik over Den Guddommelige
Komedie. Dantes tid, liv og eksil.

17/11

Komediens betydning, struktur og
fortolkning.

8/12

Rejsen i Helvedet.

5/1 23

Rejsen i Helvedet. Centrale og aktuelle
temaer i Helvedet.

26/1 23

Rejsen i Purgatoriet.

23/2 23

Rejsen i Purgatoriet. Centrale og aktuelle temaer i Purgatoriet.

9/3 23

Rejsen i Paradiset.

30/3 23

Rejsen i Paradiset. Centrale og aktuelle
temaer i Paradiset.

KURSUSLEDER: Sognepræst Ulrik Pilemand
STED: Sognegården, Kirkebakken 4, 3210 Vejby
TID: torsdage kl. 19.00 - 21.30
TILMELDING:
Tilmeld dig via dette link til
Folkeuniversitetet under Helsingør Aftenskole:
https://tinyurl.com/3fb36zdv
850 kr. for hele forløbet.
Enkelt aften 125 kr, Betales ved indgangen.

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. sept • 5. okt • 2. nov • 7. dec

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

FOREDRAG
i Sognegården
24. oktober kl. 19.00

9. september  7. oktober  28. oktober
18. november  9. december

FILM I SOGNEGÅRDEN
Fredage kl. 19.00

Om Biskop Hans Fuglsang
Damgaard - et liv fra
skyttegrav til bispestol.

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
meditations- og 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

31. August

o

28. Sept.

o

26. Okt.

o

30. Nov.

Sangeftermiddage
Syng med fra salmebog
og Højskolesangbog.
2. torsdag i mdr. kl. 14-16.

8. sept • 13. okt. • 10. nov
og 8. dec.
Vi mødes i Sogengården i Vejby.
Der er kaffe, hygge og ingen tilmelding.
Vel mødt!

HOLD ØJE MED

MINIKONFIRMANDER

kirkernes facebook og
hjemmeside for mere information om efterårets forløb
for minikonfirmander fra uge 43 i Vejby kirke.

DET ER FOR 3. - 4. KLASSETRIN

- og vi glæder os!
- mvh. organist, kirkesanger og præst

Carl Fuglsang Damgaard, lektor i historie ved Herlev
Gymnasium, fortæller om sin farfar, der som sønderjyde måtte kæmpe i skyttegravene under 1. verdenskrig
i 1914-18.
Senere, da Hans Fuglsang Damgaard blev biskop over
Københavns Stift, var han en aktiv og modig stemme
imod nazismen og dens jødeforfølgelser. Med fare for
sit eget liv advarede han allerede midt i 1930erne mod
den nazistiske fare og hjalp under besættelsen både frihedskæmpere og jøder. Han var blandt andet blandt initiativtagerne til det hyrdebrev, der blev læst op af danske
præster 3. oktober 1943, hvor folkekirken tog afstand fra
nazisternes jødepolitik. Foredraget kommer ind på hvordan krigsoplevelserne fra 1. verdenskrig var med til at
forme hans holdninger under besættelsen.

Mødeplan for Tibirke Menighedsråd 2022

BIL
KIRKlEes på

bestil 7785
70
tlf. 48 age før,
d
2
t
s
e
t
sen
senes
g
freda .00
kl. 10

Møder er offentlige og holdes i Gretely fra kl
18.00. Tirsdag d. 13. september, tirsdag d. 11.
oktober, tirsdag d. 8. november 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

Vejby-Tibirke

BIBEL HALV MARATON

FOLKEKOR
Velkommen til Vejby/Tibirkes nye folkekor!
Har du lyst til at synge sammen med andre, men ikke
tid til at gå fast til kor, er Vejby/Tibirke folkekor lige
noget for dig. Der stilles ikke andre krav end lysten til
at synge. Ca. tre gange årligt mødes vi og indstuderer et repertoire, som består af salmer og sange fra højskolesangbogen samt kanons og enkle flerstemmige
korværker.

Øvedatoer - vi øver i Sognegården i Vejby.

Torsdag d. 1. og 8. september kl. 19-21
Lørdag d. 10. september kl. 10-12
Medvirken i Høstgudstjenesten søndag d. 11. sept.
kl. 10.30 i Vejby kirke
Yderligere information og tilmelding hos
organist og korleder Mimi Birkelund
mimibirkelund@hotmail.com, tlf.: 28 53 70 88

Hver anden mandag i Sognegården i lige uger kl. 9.30-11.30
Kontakt: sognepræst Ulrik Pilemand på up@km.dk

PROGRAM - Efterår 2022

Se mere på hemingwayclub.dk/klub/gribskov/

31/10:
14/11:
28/11:
12/12:

Kirsten Jørgensen - Om det gamle Vejby.
Tur til fjernvarmeanlæg i Vejby.
Jørgen Fogelstrøm- Om Gibraltar og Andalusien.
Tommy Sejer "Da strømmen kom til Helsinge".
Foredrag i ord og billeder.
Georg Metz "Der var engang en barndom" Om hans nyeste bog.
Leif Hansen - Køreprøven - Er du opdateret?
Alm. møde. Opsamling og evaluering.
Velmødt
Juleafslutning.

Vi starter igen mandag d. 9 januar 2023.

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

Jeg rummer
skal her indlede
med den triste om
nyhed,
at &
vores
kirkestore fortællinger
Gud
mennesker.
værge gennem knap to år, Yvonne Alex, af personlige årsager
har valgt at opsige sit hverv som medlem af Tibirke MenigBibelen
på mange
forskellige
typer tekster.
hedsråd.
Med byder
min indsigt
i de nærmere
omstændigheder
har
jeg fuld forståelse for hendes beslutning. Yvonne har i sin
tid som
kirkeværge gået til sit/ hverv
med krum hals. Hun har
LIVSHISTORIER
VISDOMSLITTERATUR
været målrettet med de opgaver, som hun påtog sig, og har
FORTÆLLINGER
ført dem tilAPOKALYPTISKE
dørs. Jeg skal derfor her på
hele menighedsrådets
vegne udtrykke min store taknemmelighed for hendes indsats
POESI / SANSELIG KÆRLIGHED
ogLOVTEKSTER
ønske hende alt vel/ fremover.

PROFETIER / TEKSTER TIL TRØST OG HÅB

Hemingway Klub - for mænd +60

02/8:
05/9:
19/9:
03/10:

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

til alle
+60 mænd

STRIK DÅBSKLUDE

I forlængelse heraf vil jeg byde velkommen til Charlotte Ingeborg Vagn-Hansen som nyt medlem af menighedsrådet. Charlotte har hidtil været 1. suppleant, og med hendes baggrund
og forankring i lokalsamfundet vil hun helt sikker også blive
et stort aktiv. Jeg er også taknemmelig for, at Charlotte på
vores møde den 11. august modtog valget som ny kirkeværge.

STUDIEKREDS

DYK NED I BIBELENS UNIVERS

Efter sommerperiodens ophør er vi også på vej ind i en mere
aktiv periode af kirkelivet. Jeg ser især frem til vores deltagelse i Kulturnatten den 15. oktober, om end ikke alle detaljer
er faldet på plads endnu. Men vi håber på at kunne have både
Vejby-Tibirke pastorats to præster tilbyder en
et musikalsk og et kirkeligt indslag. Vi vil i forbindelse med
studiekreds
gange
hver
tirsdag
kl.ab19-21
sidstnævnte
gerne30
forsøge
os med
enanden
”mini-andagt”,
hvor
solutionen, som også er en del af den protestantiske kirkes
traditioner, indgår. De nærmere detaljer vil kunne findes på
vores hjemmeside, på Facebook og lignende steder.

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

Så til noget mere alvorligt. Der har i den forgangne tid været
en del skriverier i pressen om dårligt arbejdsmiljø i Folkekirken.
Det har været smerteligt at læse om, hvordan dedikerede medarbejdere har været udsat for dårlig ledelse, og det vil derfor
være naturligt at rette blikket indad her i Tibirke Sogn. I mine
nu godt 40 strækker
år som ledersig
i Forsvaret
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som stanForløbet
over 60har
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Find
LÆSEPLANEN
i min verden er et tegn på trivsel. De ansatte i Folkekirken er
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Sognegården, Kirkebakken 4, 3210 Vejby

FORLØB PÅ 60 UGER

Dåbskludeklubben er i gang igen efter ferien!
Vi mødes i Sognegården i Vejby Tirsdage kl. 10-12.

23. Aug. h 20. Sep h 1. Nov h 29. Nov
Det er superhyggeligt og skaber stor glæde hos
dåbsforældre!
Kontakt Jeanne von Benzon / jgvb@km.dk

Kenneth Øhlenschlæger Buhl

Formand
for Tibirke
Menighedsråd
STUDIEKREDS FOR
ALLE
og det
er gratis!

Studiekredsen er både for nybegynderen og for de
garvede læser. For konfirmandforældre og vokse
døbte og alle andre med nysgerrighed på vores tro o
på det grundlag Bibelen giver for vores kristendom.
ALLE bidrag tæller!

STØT VORES SOS BØRN
- MOBILEPAY 12 40 10

KIRKEBIL

Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker
September
Dag

Dato

Vejby

Lørdag

3.

10.00 Dåbsgudstje.

Søndag

4.

Onsdag

7.

Søndag

11.

Torsdag

15.

Søndag

18.

14. s.i. trinitatis

9.00

10.30 Høstgudstjeneste

Jeanne von Benzon

Søndag

25.

15. s.i. trinitatis

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

Onsdag

28.

19.30
Meditationsgudstjeneste

Præst Ulrik Pilemand
Meditation Nina Sommer

Vejby

Tibirke

Præst

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

12. s.i. trinitatis

9.00

Tibirke

bestilles på
tlf. 4870 7785
fredag senest
kl. 10.00

Ulrik Pilemand
10.30

17.30 Spaghettigudstje.
13. s.i. trinitatis

10.30 Høstgudstjeneste
og Kirkefrokost

Præst
Ulrik Pilemand
Ulrik Pilemand

9.00

14.00 Gudstj. Trongården

Ulrik Pilemand
Ulrik Pilemand

Oktober
Dag

Dato

Søndag

2.

Onsdag

5.

Søndag

9.

17. s.i. trinitatis

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

Søndag

16.

18. s.i. trinitatis

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

Torsdag

20.

Søndag

23.

Onsdag

16. s.i. trinitatis

17.30 Spaghettigudstje.

Jeanne von Benzon

14.00 Gudstj. Trongården
19. s.i. trinitatis

9.00

Ulrik Pilemand

26.

19.30
Meditationsgudstjeneste

Præst Ulrik Pilemand
Meditation Nina Sommer

Lørdag

29.

10.30 Dåbsgudstje.

Jeanne von Benzon

Søndag

30.

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

Tibirke

Præst

20. s.i. trinitatis

10.30

Ulrik Pilemand

November
Dag

Dato

Vejby

Onsdag

2.

17.30 Spaghettigudstje.

Søndag

6.

Alle Helgens
dag

19.00

17.00

Ulrik Pilemand

Søndag

13.

22. s.i. trinitatis

10.30

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

Jeanne von Benzon

14.00 Gudstj. Trongården

Jeanne von Benzon

kl.
Vejby-Tibirke Gårog kandu 2.-4.
du li'
Børnekor at synge?
Sted: Sognegården i Vejby
Tid: Hver onsdag kl. 16-17
Kontakt: Korleder og organist
Mimi Birkelund / Tlf. 2853 7088
E-mail: mimibirkelund@hotmail.com

BABYSALMESANG I VEJBY

Skønne babyer på et flygel!
Det kan man opleve til Babysalmesang i Vejby.

Hvert år tilbyder kirkesanger Trine Schousen flere forløb for
babyer og forældre. Tjek hjemmeside og facebook ud for at følge
med. Eller kontakt Trine på trine.schousen@gmail.com.

Leg, sang og
bibelfortælling

3220ARTS&CRAFTS
Indbydelse

Fra august er det muligt at mødes i legestue hver anden
tirsdag formiddag i Vejby kl. 10-12 i lige uger. Vejby
Kirkes menighedsråd lægger deres skønne menighedslokaler til rådighed.
Er du hjemmegående, dagplejer eller på barsel så
velkommen med dine børn. Vi skal lege, høre en kort
bibelfortælling og synge sammen. Hygge og fælleskab!
Der serveres kaffe og te. Vi slutter med at spise medbragte madpakker, inden vi siger tak for i dag.
Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op – det er
gratis! Ser frem til at møde jer.
Ulla Dyndegaard, tlf. 27 20 92 09
VKI

Der appelleres til alle sanser, når 3220ARTS&CRAFTS
traditionen tro indbyder til efterårsudstilling i Gretely,
hvor vi folder vore nyeste værker ud i form, komposition, farve og struktur.
Oplev lysets spil i det æteriske glas, akvarellernes
lethed, de keramiske arbejders krop, maleriernes mangeartede fortællinger og ikonernes begrebsverden.
Fernisering
Kenneth Øhlenschlæger Buhl åbner udstillingen
søndag den 16. oktober kl. 12 i Grtely vis-a-vis Tibirke
Kirke. Derefter kan udstillingen besøges dagligt mellem kl. 11 og 16 til og med søndag den 23. oktober.
RP

Preview på Kulturnat Tisvilde
Efterårsudstillingen 2022 kan ekstraordinært ses på
Kulturnat Tisvilde lørdag den 15. oktober.
Der er gratis adgang i hele perioden, og alle er naturligvis velkomne!

Britt Salver Christina Bardram Eva Müller
Finn Dam Rasmussen Hans Friedrichsen
Viggo Kierkegaard
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Et overflødighedshorn af kunst
og kultur mellem skov og
strand.
For andet år i træk, er det lykkedes at sammensætte et eksklusivt
overflødighedshorn af kulturelle oplevelser, med mere end 35 forskellige arrangementer. Oplevelserne og arrangementerne strækker sig over en godt 5 kilometer lang rute, gennem det skønne
Tibirke, Tisvildeleje by, lejet og helt ned til strandkanten.
Så opløftet af sidste års meget vellykkede og velbesøgte kulturnat, glæder vi os til igen i år at byde velkommen til Kulturnat i
Tisvilde, lørdag den 15. oktober fra 16 til 23.

Gallerier holder særudstillinger denne aften. Og på Birkepladsen
kan man, fra fredag til søndag når mørket falder på, som noget
helt enestående, opleve et fantastisk videoværk af kunstneren
Charlotte Haslund-Christensen.
Alt sammen med udgangspunkt i Tisvilde-området.

Velkommen!
KULTURNAT TISVILDE er en vision om at synliggøre de kulturelle
skatte, der gemmer sig i Tisvilde. Det er ikke alle der er klar over,
hvad byen rent faktisk rummer af kulturelle kapaciteter.
Lige som sidste år, vil lokale kunstnere slå dørene op til deres
atelierer. Ejerne af private historiske huse inviterer indenfor i de
arkitektoniske perler og giver et indblik i et levet liv i kunstens
tegn. Fortællinger, blues- og jazztoner og samtalesaloner vil flyde
i det lille Leje under kulturnatten 2022.

For at deltagerne i kulturnatten kan opleve så meget som muligt
og lige netop det, man hver især har udset sig, vil der aftenen
igennem køre gratisbusser i pendulfart på ruten mellem den store
parkeringsplads ved stranden i Tisvildeleje og p-pladsen ved Tibirke Kirke. Undervejs kan man stå af og på ved de
forskellige arrangementer.
Det detaljerede program vil blive tilgængeligt både i trykt og digital form.

Som noget nyt, kan man opleve dans hos Havesalonen, hvor salsaen slippes løs og hvor alle kan danse med. På Stuebjerggård
kan man igen i år, se en ny spændende Next Zone-danseevent
med forestillingen Transhumanist. På Tirsvæld kan man bl.a. se
fællesudstillingen Kællingepis, og høre fordrag ved kunsthistoriker
Alice Fanøe. Hos KallaKalla handler det om Hankøn, når Nicolai
Cederholm bliver interviewet af Mikkel Braginsky. Tisvilde Højskole har et tæt pakket program og de lokale spisesteder inviterer
indenfor undervejs.

KULTURNAT

EVENT
KULTURNAT
Tisvilde

Sæt kryds i kalenderen allerede nu til en lokal begivenhed for
hele familien. Lørdag den 15. oktober 2022 fra 16.00 til 23.00

12-08-2022 11:41:13

Sjældent besøg i haven
Tekst og fotos af Susanne Borup

I en kort pause i plæneklipningen opdagede den svedige
havemand pludselig en lille bitte sommerfugl, der var
landet på hans arm, formodentlig for at nyde godt af
den salte sved. Klipningen fik for et øjeblik anden prioritet, og den sommerfuglekyndige frue tilkaldt. Inden
hun kom frem til den svedige arm, var endnu en lille
sommerfugl af samme art landet på samme arm og vel
med samme formål.
Den sommerfuglekyndige kunne med det samme
fastslå, at det var den lille og ganske sjældne dværgblåfugl (cupido minimus), af slægten blåfugle (Lycaenidae). Den er ganske beskeden af udseende, blot et
vingefang på 20 til 24 mm og farven svagt blågrå.
Når man nu var blevet klar over dens tilstedeværelse,
så kiggede vi ekstra nøje i dagene, der kom, og minsandten om vi ikke opdagede flere og flere.
Forklaringen kan være, at vores have befinder sig
tæt på jernbanen, hvor man i den senere tid er holdt op
med at slå kantbevoksningen langs sporene – og dér, på
strækningen øst for Tisvildeleje Station, vokser planten rundbælg. Netop den plante, som dværgblåfuglen
lægger sine æg på. Hver sommerfugleart har sin foretrukne plante at lægge æg på, og den lille dværgblåfugl
trives altså her på vores baneskråninger og tilgrænsende arealer, hvor rundbælgen vokser mangfoldigt.
Dværgsommerfuglen er meldt i tilbagegang, så
derfor ekstra herligt at se, den trives her. Hurra for den
usprøjtede natur!!
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GRIBSKOV
LÅSEKOMPAGNI

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

LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler

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

NAG Borup
Borupvej 65 . 3320 Skævinge
Tlf. 48 28 90 58
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Stjernehimlen netop nu Mars og de andre planeter
af Michael Quaade

I hele efteråret kan vi se planeterne Saturn, Jupiter
og Mars, på nattehimlen. I starten af september står
Saturn op allerede før solnedgang, mens Jupiter følger
efter hen mod kl. 21. Mars står først op efter kl. 22:30.
Til oktober står Jupiter højt på himlen hele natten,
mens Mars står op kort efter mørkets frembrud. Saturn
går ned kort efter midnat.
I starten af september er Mars’ lysstyrke nogenlunde
som de klare stjerner Arcturus og Vega. Dens størrelse i en kikkert er omkring 10” (10 buesekunder). Et
buesekund er 1/3600 af en grad, ligesom et tidssekund
er 1/3600 af en time. Der er altså tale om en ganske
lille vinkel. Når Mars fylder 10” i synsfeltet, er det lige
så meget en fodbold på 22 cm i en afstand på 4½ km.
Sidst i oktober er den blevet både større og klarere. På
den tid fylder den 15” og lyser næsten lige så klart som
Sirius, himlens klareste stjerne.
Det skyldes, at den er i disse måneder på vej til at
være i opposition til Solen. Når en planet er i opposition til Solen, betyder det, at den ses i retningen modsat
Solen. Så er dens afstand fra Jorden mindst mulig,
nemlig forskellen mellem planetens og Jordens afstand
fra Solen. Derfor er det på det tidspunkt, at den både
lyser klarest og fylder mest på himlen. Mars’ afstand
ved den næste opposition er omkring 82 millioner
kilometer. Det sker 8. december, hvor den fylder 17”
og lyser klarere end Sirius. Saturn fylder også omkring
17”, mens Jupiter er meget større, nemlig 47”. Uranus
og Neptun er også på himlen her i efteråret, men de
er både længere væk og mindre end Jupiter og Saturn.
Derfor ser de mindre ud, henholdsvis 3½” og 2”.
Planeternes baner er ikke cirkelformede, men en lille
smule elliptiske. Derfor varierer oppositionsafstanden
mellem Jorden og Mars temmelig meget fra den ene
opposition til den anden. Når afstanden er mindst, som
i 2003, er den knap 56 millioner kilometer, og når den
er størst, som i 1995, er den omkring 101 millioner
kilometer.
Man kan se planeterne, og hvad nattehimlen ellers
byder på, ved Wieth-Knudsen Observatoriets åbent husaftener den anden og den sidste lørdag hver måned. Det
bliver 10. og 24. september samt 8. og 29. oktober. Det
bliver nu så tidligt mørkt, at vi kan starte allerede kl. 21.
Ud over åbent hus er observatoriet også med ved
andre arrangementer i efteråret. I weekenden 10. og 11.
september er vi med ved 25 års jubilæum for Veterantog for børn på Græsted station kl. 10-16 begge dage.
Se mere på veterantoget.dk. Vi viser Solen frem i den
dobbelte solkikkert.
Lørdag 10. september og torsdag 29. september kl.
19:30 til omkring kl. 22 er vi med som en attraktion
ved mørkevandring på Nordhavnstippen, hvor Michael
32

En række optagelser af Mars ved opposition med
Hubble rumteleskopet i årene omkring årtusindskiftet. Det viser variationen i planetens udseende
og størrelse på himlen ved de pågældende oppositioner. Afstandene fra Jorden er henholdsvis 101,
99, 87, 68, 56, 70 og 88 millioner kilometer.
Foto: NASA, ESA and Z. Levay (STScI)

stiller op med sin 20 cm kikkert, og vi ser på bl.a.
Mars, Jupiter og Saturn.
Wieth-Knudsen Observatoriet er også med ved
Kulturnatten i Tisvilde 15. oktober. Vi holder åbent på
observatoriet fra kl. 21 og frem.
Alle disse observationsarrangementer må desværre
aflyses, hvis det ikke er klart vejr. Hold øje med observatoriets facebookside: facebook.com/wiethknudsenobservatoriet, hvor vi skriver om bl.a. eventuelle
aflysninger.

Solvej 2 • Tisvildeleje • Tlf. 48702141

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

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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Tisvildeleje går i Fisk 2022

TAK for årets ”Tisvildeleje går i Fisk”!
Bestyrelsen i foreningen ”Tisvildeleje går i fisk” fortæller til TisvildeNyt, at de har svært ved at få armene
ned oven på det vellykkede arrangement i juni måned.
Forarbejdet til årets ”Fisk” havde været stort, større end
det plejer endda, fordi det var nogle år siden sidst, og
der er kommet en ny bestyrelse og mange nye ansigter
til blandt de frivillige. Derfor skulle meget af det gamle
genopfindes og en del nyt opfindes og sættes i værk.
Men for os, der ”bare” var arrangementets nødvendige ”fyld”, det publikum, der er prikken over i’et, og
som udgør den nødvendige pynt på den kage, som de

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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frivillige har sat frem, for os var det ”ligesom i gamle
dage”: et perfekt gennemført arrangement med søde
og rare og venlige og dygtige mennesker. En smuk dag
med det bedste forårsvejr, gode spiser, god musik, fin
billedkunst, herlige skolebørn samt hyldest til årets frivillige og årets Tisvilde-kunstner og meget andet godt.
Ét af de nye tiltag, der blev præsenteret, var Tisvilde Skoles 4. klasse, børn, lærere og forældre, der på
fineste vis repræsenterede vores skole, som jo i øvrigt,
hvis det skal være helt korrekt, i dag hedder Sankt
Helene Skole.

TIBIRKE
KUNST
Eva Müller
Ved Kirken 4
3220 Tisvildeleje
Åben hver lørdag 14-17
samt efter aftale
Tlf: 4870 9121
Mail: eva@tibirkekunst.dk

Årets Tisvildeleje-kunstner: Mia Stensgaard

Flere børne-events blev introduceret og så ud til at virke
til børns og forældres store fornøjelse, og den underholdning fra scenen, som 4. klasses børn under kyndig
ledelse af lokaltroubadour John Kofoed og musiklærer
Tine Jensen stod for, var en stor succes, der meget fortjent fik øredøvende klapsalver smidt efter sig.
”Tisvildeleje går i fisk” er et gratis-arrangement,
forstået på den måde, at det er gratis at tage del i det,
RP
men selvfølgelig håber arrangørerne, at publikum, når
de først er kommet til, har lidt kroner i lommerne, og
at de er villige til at hive dem op i sollyset og snolde
noget at spise og drikke og måske også køber Mia
Stensgaards Tisvildeplakat 2022 eller måske et eksemplar af den nye, flotte og finurlige plakat, som Mik
Schack har lavet til årets ”Fisk” og generøst doneret til
foreningen. På den måde får foreningen jo penge i den
kasse, der gør næste års ”Fisk” mulig, samtidig som
foreningens formålsparagraf, hvori det er nedfældet, at
foreningen skal bruge en del af sit overskud til at støtte
lokale aktiviteter, bliver overholdt. En del af dette års
overskud gik til at fylde i det hul, som de seneste to
corona-år har efterladt til ”Fisken”, samt til at sikre, at
der også bliver et ”Tisvildeleje går i fisk” i 2023. Men
derudover har foreningen kunnet donere 5000 kroner

Reklameplakat udført af Mik Schack

til skolens 4. klasse, så de kan komme på en udflugt.
Bestyrelsen udtrykker håb om, at man til næste år har
akkumuleret et noget større overskud, således at uddelingen også kan blive større.
Indtil videre takker Tisvilde og Lejet bestyrelsen og
alle de frivillige for dette års fine udgave af ”Fisken” og
glæder sig til den 10. juni næste år, hvor vejrudsigten
har lovet godt vejr, og der dermed er lagt op for endnu
en smuk, ny udgave af vores alle sammens ”Fisken”!!
Inden da kan man sætte et kryds i sin kalender ud for
fredag den 18. november kl. 19, hvor bestyrelsen for
”Tisvildeleje går i fisk” inviterer til den årlige generalforsamling i Idrætshuset.

Stråtag med
Medlem af
Dansk Tækkemandslaug
Claus Alstrup
TisvildeTæk.dk • Tlf. 21703396

35

7 SPØRGSMÅL
TIL EN TISVILDER
Fotos af Susanne Borup

Det er mandag formiddag, skolerne er begyndt igen, og der er mærkbart færre mennesker og køretøjer på byens gader, da vi begiver
os mod ét af sognets randområder. Sommerens fast-food-templer på den flis-dækkede
plads midt i byen læsses på lastvogne for at
blive kørt tilbage, hvor de kom fra efter en
sommers hurtige indtjening på hurtig mad.
Igen må vi sande, at ligeså morsomt det er, når
turisterne begynder at dukke op, ligeså rart
er det, når sæsonen er slut, trafikken daler,
tempoet bliver roligere, lydene færre og byen
bliver atter ”vores ”.
Vi kan i ro og mag trille ned gennem
Hovedgade, Bygade og Tibirkevej, mens vi
deler glæden over vores bys nyvundne fred
og når helt ned til købmand Klints tidligere
forretning, som nu er blevet til ”Esthers
Garage” med moderne livsstils-effekter. Der,
hvor vi skal ind, er der heftig aktivitet, - en
lastbil og en arbejds-skurvogn fylder i indkørslen. Forklaringen får vi lidt efter, da vi
bliver hjerteligt modtaget af husets to beboere,
som fortæller, at lastbilen er den sidste del af
oprydningen efter lørdagens barnedåb, hvor
der udover det nydøbte barnebarn, Vincent
Verner, også befandt sig omkring 70 gæster
i et stort telt, - et telt, som netop nu er ved
at blive båret ud i udlejningsfirmaets lastbil.
Så der har været stor fest. Og eftersom børn
og børnebørn blev hængende søndag med,
så ”advarer” værterne os om, at de kan være
præget af en lang weekend. Vi synes dog, de
virker såvel kontaktbare som friske nok, så
vi har ikke problemer og lader os føre gennem et skønt hus, der udstråler såvel hyggelig
som praktisk indretning. Skurvognen udenfor
indikerer, at det ikke bare drejer sig om et par
dages arbejde men et større projekt, hvor det
ene hjørne af det 50 år gamle hus er blevet
hævet. I løbet af sin levetid var det ene hjørne
af huset sunket med 10-15 cm, men det er nu
klaret og vi bliver bænket – i vater – på den
store terrasse med god, stærk kaffe og med
kig ud over en velplejet have. Og vi bliver
enige om, at vi da godt nok er heldige at bo et
sted, hvor man har råd til at få udført arbejde,
der kan gøre ens liv behageligere. Vores vært,
Lis Freisner, og hendes mand, Jes, er inden
for den seneste tid gået fra et aktivt arbejdsliv
til en omkalfatrende ny pensionisttilværelse,
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og er ved at vænne sig til pludselig at ”have fri” og kunne gå
i skoven eller ned at bade eller andet, som hjertet begærer,
hvornår man lyster. En fantastisk frihed, der kun betinges af,
at man opfører sig ordentligt, - et ord der går som en rød tråd
gennem hele samtalen.
Så nu sidder vi her, og Lis Freisner kan udtrykke stor glæde
over at kunne holde en fantastisk vellykket fest for et barnebarn og resten af familien. Flaget er stadig oppe, bemærker vi.
Men nej, det har været nede og er hejst på ny i dag, fordi det er
”min svogers fødselsdag”. Der fik vi den, - og så skynder vi os
ellers med at stille det første spørgsmål:
1. Hvor kom du fra, inden Tisvilde fik glæde af dig?
Vi havde gættet det, men Lis får lov at stadfæste, at hun er
født og opvokset på Lolland, og således er lollik, - ikke lollænder, som mange plejer at sige! Hun kan ikke løbe fra en blød,
syngende tone i sin udtale under det gennem små 40 år indarbejdede nordsjællandske tungemål. ”Og jeg er så glad for at
have den baggrund, jeg har”, siger hun med tryk på og fortsætter med at fortælle, at hun er fra fattige kår i Sakskøbing, hvor
familien de første år af Lis’ liv boede i en såkaldt ”tyskerbarak”. Faderen var uddannet skorstensfejer, men arbejdede som
løsarbejder i havnen og moderen var hjemmehjælper. Dertil
kom 3 ældre søstre.

Da Lis var 8, flyttede familien til en lejlighed med
bad nede ved havnen: ”Jeg havde en fantastisk barndom, fuld af kærlighed, selv om der ikke var så mange
penge. Jeg husker endnu, da jeg fik en ny, rød Odder
dukkevogn. Jeg var SÅ stolt, da jeg luftede den i byen,
og jeg har den i øvrigt endnu, - til børnebørnene”, fortæller Lis og sender et varmt bedstemorsmil.
Skolegangen foregik på Sakskøbing skole, hvor også
Jes gik, tre klasser over Lis. De havde dog ikke noget med hinanden at gøre, - før de, en dag kort inden
Lis skulle tage realeksamen som 16-årig, var til den
samme fest. Mens hittet ”Der Junge mit der Mundharmonika” gjaldede og folk dansede opdagede Lis
en fyr med halvlangt, mørkt hår, gul skjorte med røde
stikninger. ”Jeg undrede, hvem han var, og så faldt vi i
snak, - og det har vi været siden!”
Meningen var, at Lis skulle rejse til London og være
au-pair-pige, så ”nu skal du ikke finde én, lige inden
du skal rejse!!” lød advarslen fra mor og far. Men Lis
klarede begge dele, både at få en kæreste og at arbejde
i London. Da hun kom tilbage, fik hun job som pædagogmedhjælper i Nykøbing Falster, blev uddannet
som pædagog og gift med kæresten, Jes. De flyttede til
Nakskov, og to blev til fire, da Mette og Stine kom til.

mune, som blev byttet med lederstilling i Troldehulen i
Græsted og til sidst områdeleder og fagchef i Gribskov
Kommune, den stilling hun forlod, lidt på grund af
alder og lidt på grund af utilfredshed med de moderne
kommunale ledelses- og arbejdsformer. ”Og nu læser
jeg til PhD”, griner Lis og lader den stå et øjeblik,
mens hun nyder synet af to undrende ansigter, inden
hun fortsætter: ”Pensionist Hele Dagen”!
”Men jeg har elsket mit arbejde, og at jeg har været
med til at præge og hjælpe børn til at få gode værdier.
Det har været en stor gave. Og at arbejde for det offentlige har jeg været utrolig glad for lige ind til det
sidste, hvor nye virksomhedsstrategiske vinde begyndte at blæse også på det offentlige område. Jeg har
altid syntes, at ordentlighed skal være det, der driver
ens virke som medarbejder i det offentlige, - og alle
andre steder i øvrigt også. Dem, man arbejder for, skal
høres, og man skal sige, hvad man mener og gøre det,
man mener er rigtigt. Til allersidst da det ikke faldt i
god jord, og jeg begyndte at tie, så var det så meget ”op
ad bakke”, at jeg blev nødt til at overveje, om jeg ville
fortsætte. Jeg stod af!
Men mit arbejdsliv kan jeg se tilbage på og sige, at
det var det hele værd.”

2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
Jes fik arbejde på Coloplast i Københavns omegn,
hvilket var noget besværligt, da han kun var hjemme i
weekenderne. Efter en tid fandt han og Lis ud af, at det
ikke duede og blev enige om at flytte.
Næsten i samme moment drev krisen ind over byen
Nakskov, da 2200 arbejdere blev sendt hjem fra Nakskov Skibsværft, og byens økonomi blev med dags varsel sendt til tælling. Lis og Jes lykkedes med at bytte
bolig med en familie i Albertslund, hvor Lis arbejdede
halvdags, fordi børnene var små, og den berømte 5-øre
blev vendt adskillige gange.
Fire år efter var Lis og Jes nået til, at ”dér skulle
børnene ikke vokse op”, og en skønne dag i 1989, hvor
der kiggedes husannoncer i Søndags-Berlingeren,
stødte det unge par på en livsomvæltende annonce: Hus
til leje på Stuebjerggaardsvej i Tisvildeleje. Møde blev
aftalt, og Tisvilde med Leje blev kigget an, for det var
helt ukendt terræn. Svigerfar var tosset: ”Så kan I da
heller ikke komme længere væk!!”, og Mette på 7 var
sur, hun ”ville ikke”, som de fleste 7-årige, der bliver
udsat for mor og fars flytteplaner! Men det ændrede
sig, da de landede.

4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med
i Tisvilde?
”Jeg er ikke så god til at lave ingenting”, erkender Lis
og tilføjer, at hun har den mening, at man som borger
i et samfund må hjælpe til dér, hvor der er behov, og
hvor man kan gøre noget. Hun startede karrieren som
frivillig med at være forkvinde for håndbolden i Vejby,
og være med til at starte pigefodbolden og arrangere
det store loppemarked i Vejby. Og siden kom Tisvilde
Lokalråd, menighedsrådet og skolebestyrelsen til, - og
”efter nogle års pause er jeg så småt gået i gang igen.
Jeg er suppleant i Lokalrådet og har været med til årets
loppemarkeder. Jeg kan godt lide at være med, ikke for
at blive fremhævet, men for at udvirke noget, hjælpe
med at skubbe i den rigtige retning, - lokalsamfundet
betyder uendelig meget!!”

3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
Allerede ved mødet med Tisvilde Skole og Peter Skafte
kunne Lis mærke, at ”det her var et miljø for os!”
Mette kom i skole hos Annie, mens Stine kom i børnehave på Poulstrupbakken, og så kunne mor Lis komme
på fuld tid på arbejdsmarkedet igen og fik ganske
hurtigt arbejde i Vejby Børnehave, blev stedfortræder
og flyttede senere til lederjob i Græsted-Gilleleje Kom-

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

47 74 63 34

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje
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En pause indtræder, inden Lis fylder på: ”Selvfølgelig
skal man også som frivillig stå på sine grundværdier,
og ikke glemme sig selv i den forbindelse: Hvad er
det, jeg kan lære og få ud af det, - på den gode måde.
Ordentligheden igen, - den skal være der!” Ny pause,
så breder et smil sig, og Lis konstaterer, at ”når man
så endelig har lært og forstået det hele, så er det slut!!
Ja, men vi sidder jo yderst på bænken, og når man accepterer, at det er sådan, så må snakken nødvendigvis
blive lidt dybere. Men indtil videre er jeg her, hvor jeg
er nu, og så må jeg lige nævne noget, der er vigtigere
end alle frivillige tillidshverv og bestyrelser: Felix,
Pelle og Vincent, - mine tre børnebørn. Dem er jeg vild
med!! Og meget sammen med!”

noget af det største, hun har været med til. På grund af
hans alvorlige sygdom fik han overrakt hæderen hjemme
i sin egen have, og siden blev han kørt ned til Stejlepladsen og hørte, siddende i bilen, talen til sin ære. Stort!
”Men ellers er jeg så glad for, at det ser ud til at
Tisvilde er i stand til at holde fast i sine egne grundlæggende værdier selv i disse år, hvor byen af og til kan opleve sig udfordret af et moderne, pengestærkt segment,
der kommer herop én dag ad gangen og fører sig i deres
smarte tøj og biler. Vi har set dem, vi kan magte dem,
og vi gør og er, som vi plejer. Og jeg håber, de kommende generationer vil være i stand til føre Tisvildes
værdier videre. For mig går et par måneders sommeruro godt i spænd med de øvrige 10 måneders ro.”

5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Man behøver ikke at være længe i selskab med Lis, før
man kan konstatere, at annoncen i Søndags-Berlingeren
dengang i 1989 var indledningen til noget godt. Det var
heldigt, at Lis og Jes ikke lyttede til kritikerne. Og at
mødet med Tisvilde Skole og Peter Skafte var noget af
det, der tippede dem til den rigtige side. Og at overrække Peter Skafte Lokalrådets hædersbevisning var for Lis

6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
”Det, der gør allermest ondt på mig, det er, at den
ondsindede debat, der foregår på de sociale medier og
i aviserne, nu også har sneget sig ind i Tisvilde. Jeg
følger med på FaceBook, men er helt holdt op med at
skrive noget selv, og græmmes over den måde, hvorpå
nogle taler til og om hinanden. Ordentligheden har
rykket sig, og nogle mener, at de har ret til at mene
og gøre og tale, som de har lyst. Og det er ikke kun i
forbindelse med Musik i Lejet, det er generelt, og det
er over hele landet. Langeland for eksempel, er næsten
delt i to lejre, ligesom her i byen i forbindelse med
MiL. Det var stærkt medvirkende til, at jeg trak mig
i sin tid som formand for Lokalrådet, at jeg fik sat et
skilt på mig som ”fortaler for Musik i Lejet”! Det var
yderst ubehageligt. Og det værste ved at føre diskussioner på Facebook er jo, at det kun er en blotlægning
af meninger, - der er ingen samtale, det er den samme
diskussion, blot tilført nye vendinger og skældsord. Det
fører ingen vegne, kun til ubehag! Det er som at blive
stenet, - med ord. Kan man ikke sige noget på ordentlig
vis, så burde man tie og holde sig fra tasterne. Desværre tilsyneladende en never ending story!

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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Jeg kan kun se én mulig løsning: ikke at føre debat på
de sociale medier. Det ville jeg gerne have magten og
evnerne til at ændre på. Man risikerer, at det smitter af
på alle os andre, og det ville være synd, da vi nu har en
masse Tisvildere, der vil Tisvilde så meget.”
7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
”Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at fællesskabsfølelsen tog over og trampede jeg-alene-vide-følelsen ned,
hvor den hører hjemme. Det ville føre med sig, at vi i
stedet talte sammen, ansigt til ansigt, holdt møder om
de ting, der generede os, eller som vi kunne tænke os
at sætte i værk. Der mangler jo ikke ligefrem foreninger og iværksættelse, men jeg synes, at, når de første
skridt er taget og en bestyrelse dannet, så bliver det
lidt til ”lukkede fester”, som ikke behøver andre. Vores
gamle fora er forsvundet og erstattet af debat på sociale
medier, af og til dyppet i en sovs af tilsvining. Det ærgrer mig, at den go’e gamle fællesskabsfølelse har måttet
afgive noget af pladsen til nye kommunikationsformer.
Det er ikke af det gode!
Men fællesskabsfølelsen kunne man hjælpe på vej
ved at lave flere fælles arrangementer, og idéerne er
mange. Hvad med en årlig (eller flere?) fælles frokost
på Birkepladsen, fredagsbajer på den store parkeringsplads mellem 16 og 17, offentlig morgensang for alle
på skolen sidste fredag i lige måneder. Der er nok af
idéer, det er bare med at få det gjort. Der er jo stort
set kun én eneste rigtig fælles Tisvilde-ting tilbage, og
det er Fisken. Måske kunne man komplettere denne
sidste fest inden sommerturismen tager over med en
første fest efter at sommerturismen er slut? Hvorfor
ikke? De dér lidt uofficielle sammenkomster, hvor man
bare kunne mødes og få svar på ”hva’ går du å laver
for tiden?”. Det handler jo også om, at vi gamle Tisvildere skal overlevere de ”gamle” værdier til de unge og
til de nye tilflyttende familier, så de ikke bare sidder
i deres huse med deres børn og ikke kommer i gang

med byens fællesskab.” Og slutter med et ”nogle skal
jo forpligte sig!” Lis tager en eftertænksom pause, og
vi begynder at samle papirerne og ligne nogen, der er
på vej videre, men så pludselig kommer der nyt lys i øjnene og Lis udbryder, at ”jeg har én vigtig ting, et stort
ønske: At stationen bliver gjort bevaringsværdig. Den
smukke, gamle bygning med de mange minder, den
ville kunne være et fantastisk mødelokale og samlingslokale, med små kontorer ovenpå, skiftende udstillinger og et foreningsværksted for mindre pladskrævende
foreninger, som f.eks. TiFø. Det ser jeg så meget for
mig!! Og ældreboliger ned langs sporene, som Lokalrådet med Birte Forsell engang for år tilbage lagde planer
for.” Med dette stærkt fremhævede ønske stilner samtalen af og rinder ud i minder om dengang, da Bistroen
var et sted for folket, hvor man kom og spiste enkel,
god mad, snakkede, spillede skak, så film, og Peter
og Anne Lise hjalp byen på vej med deres altfavnende
måde at drive bistro på. Bare et eksempel fra ”gamle
tider”, - vi kigger os omkring, - hvem gør det? Hvor er
de nye kræfter? Eller er fællesskabet gået af mode?
Lis ligner efterhånden én, der trænger til en eftermiddagslur, så da der ikke kommer flere indfald fra hendes
side, så får vi lagt papirerne ned i tasken og rundet
sammenkomsten af, takket for i dag og triller hjem for
at skrive og brede samtalen ud til byen gennem TisvildeNyt.
SB + EB
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Ramløse Spejdergruppe
Sommerlejr 2022
Årets sommerlejr blev afholdt i Hedeland ved Roskilde
sammen med 35.000 andre spejdere fra 52 forskellige
nationer. Det var endelig blevet tid til Spejdernes Lejr
2022. De ældste spejdere fra spejdergrupperne i Gribskov kommune fulgtes til lejren lørdag den 23. august.
Her slog vi vores lejre op ved siden af hinanden, så hele
kommunen var samlet i en klynge. Vi fik selskab af
venskabsgrupper fra Norge, Island og Sverige. Søndag
gik Spejdernes lejr for alvor i gang med fælles åbningsbål om aftenen.
Så kom en uge med drønende fart og masser af aktiviteter. Vi har blandt andet:
• lavet fremtidsmad med melorme og tang.
• været et døgn hos Vintagespejd (spejder som for
100 år siden), hvor vi slagtede og tilberedte høns,
reddede ofre ud af en brændende bygning og fandt
engelske nedfaldscontainere uden at blive fanget af
tyske soldater.
• taget spejdermærket ’Fælles om fremtiden’.
• været på både aften- og natløb.
• været til aftenfest med dans og underholdning sammen med 15.000 andre spejdere.
• haft fælles lejrbål med alle spejdere i Gribskov kommune og besøg af borgmesteren.
Mellem alle aktiviteter hyggede vi os i vores egen
lille lejr og vi blev rigtig gode venner med vores nabo,
Græsted spejdergruppe. Vi fik også tid til et kollektivt
forsøg på at tage ’makrelmærket’, hvor man skal spise
et kilo makrel i tomat på en time. Tre spejdere klarede
udfordringen.
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Torsdag og fredag ankom de yngste spejdere til Spejdernes Lejr 2022 for at være med de sidste dage. Tempoet blev skruet op, og vi var blandt andet på heldagsaktivitet i en grusgrav med hele Underlejr Greve, hvor
Gribskov kommune lå placeret. Her blev der danset
og trommet rytmer på tusindvis af spande og sunget
rytmiske sange. Vi holdt også fest i Ramløselejren og
grillede et helt lam på bål.
Lørdag aften var der allerede gået en uge, og Spejdernes Lejr lukkede med et brag af et afslutningsbål
og efterfølgende koncerter med Luftens Helte og Jung.
Søndag tog 25 meget trætte Ramløsespejdere hjem.
Det var en fantastisk uge med sol og sommer, torden,
regn og blæst, grin, hygge og hjemve, nye venner og
skøre påfund, og ikke mindst masser af bål. Præcis
som det skal være på en sommerlejr. Tak for i år, Ramløsespejdere. Vi ses til opstart og oprykning den 15.
august klokken 17.00 ved hytten i Ramløse.
Se mere på: www.ramløsespejder.dk
Ramløse Spejdergruppes ledere
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SKOVENS VÅDOMRÅDER Den nemmeste og to svære

Tekst og fotos af Søren Thilst Grande

Stængehusdam
At opsøge skovens vådområder kan en udfordring, for
enten gemmer de sig, eller også kommer man til at
overse dem. I skovområde #66j ligger en af Hegnets
største branddamme. Ja, og hvor mon den kan ligge?
I 1910 blev der for alle skovdistriktets arealer oprettet en såkaldt ”inddelings-kommission”. I stedet for de
tidligere fra driftsplan 1856/57 femten rombeformede
inddelinger – trukket efter en lineal – som blev idégrundlaget til de første 2x3 brandlinjer, inddelte man
nu Tisvilde-Frederiksværk skovdistriktet i 250 afdelinger, nummereret fra 51 ved Liseleje til 299 ved Tibirke
Kirke. Lavere numre blev brugt i Grønnesse- og Ullerup Skov på Halsnæs.
Ud fra den oplysning kan vi måske regne ud, at skovområde #66 ligger i den vestlige del af vores store, rekreative område, nærmere betegnet Asserbo Overdrev
tæt ved Stængehus. Men for ikke at komme til at lide
af talforvirring vil jeg mene, at det er mere naturligt at
kalde den ”Stængehusdam”.
Den blev gravet i 1960’erne og er til at finde, selv om
den skjuler sig inde bag klitterne ud for kulingsgabet
nordvest for Stængehus. Dammen har en lidt uregelmæssig form og uden en ø i midten. Den er noget overgroet og leger lidt kispus med os trods udgravningshullets størrelse på ca. 2000 m2 – altså én af områdets
største. Det siges, at man kan finde blåbær i de fugtprægede omgivelser under birke- og fyrrebevoksningen
og flere arter af ”vintergrønt”. Efter at overdrevet blev
udvidet næsten 1 km mellem Stængehus og Rævehusli42

Stængehusdam

nien, har SN-Nordsjælland gjort forsøg på at få lyngen
til at brede sig naturligt, så hedelandskabet kan udvide
sig betydeligt og ikke kun vokse på Melby Overdrev.
Dog må lyngen kæmpe en hård kamp mod græssets
voksekraft. Måske er det derfor, at man har indhegnet
de nye overdrev til afgræsning af store klovdyr. Det er
ikke forbudt at gå derind, men kvæget er ikke glad for
hunde – selv om de naturligvis skal være i snor.
Fra Stængehus til Rævehusdam
Apropos Rævehuslinien: En 2-sporet motor(grus)vej,
som den bilende trafik gennem området, på vej til
stranden, er blevet os forundt med.
Nu drejer det sig om den idylliske branddam i skovområde #83c, som er den svære, der nu skal findes på
nemmeste måde. Dammen ligger i Asserbo Plantage
midtimellem Rævehuslinie og Bølleljungslinie, så derfor vil jeg benævne den ”Rævehusdam”.
Vi fortsætter fra Stængehusdam bag klitterne og
langs overdrevsindhegningen cirka 1 km, ind til vi
kommer til Lille Kulgab og den store P-plads kaldet
Rævehus parkeringen.
Det er muligt at parkere ved Stængehus og gå derfra,
men ellers kan jeg anbefale at cykle. Er man på gåben,
kræver det gode ben, for det kan blive en laaang tur.
Drej t.v. efter P-pladsen og følg den store grusvej i
venstre side. Lige igennem rundkørslen, og en cykelsti
åbenbarer sig. Husk der kører biler, så gå på cykelstien.
Kig efter brandamskiltet, som viser ind til venstre.

Nyhusdam

Rævehusdam

Følg stien hen til et af de smukkeste sandflugtsområder, der gemmer sig i Asserbo Plantage. Som et lille
mirakel ligger denne branddam og shiner med åkander
i andemadssvøb.
Hvad kan jeg fortælle om denne dam? Gravet i
1970’erne midt i et ældre, sandet og smukt skovfyrsområde tilplantet i tiden mellem 1889-1907, hvor
forstråd Bang var skovrider fra 1876. Han tog initiativ
til øget op- og tilkøb af Asserbo Overdrev og ydede
en stor indsats med tilplantning af dette areal + en stor
del af Tisvilde Hegn. Bang var specielt interesseret i
hedeskovbrug efter en studierejse til Hannover inden
sin ansættelse ved Tisvilde-Frederiksværk skovdistrikt.
Han blev afløst af skovrider Heilmann i perioden 19001918. Bang fik en høj opkaldt efter sig, og 100 år efter
hans fødsel blev en mindesten placeret på Enebærdalens højeste punkt – herefter kaldet Bangshøj (det skete
vist i 1921). Rævehusdam ligger og gemmer på sin
skønhed – meget malerisk i et mix af birk og skovfyr
og med tydelige tegn på sandflugtens efterladenskaber.
Den har en størrelse på lidt over 500 m2.
Nyhusdam
For at fuldende udflugten, når vi nu er havnet uden for
kommunegrænsen, er det måske passende at kigge på en
ældre, ydmyg eller undseelig branddam i distrikt #102c.
Også svær at finde, men med sin egen lilleputcharme.
Den ligger tæt ved Nyhus P-plads (nogen kalder den
også for Nyvejparkeringen). Herfra kan man evt. par-

kere og med fordel starte udflugten gående i omvendt
rækkefølge – så bliver det måske mere overkommeligt.
Lige der, hvor bilerne drejer ind i skoven fra Nyvej,
dvs. den sydligste del af Asserbo Plantage, gemmer
dammen sig til venstre for den vestlige ensrettede
kørevej (Rævehusvej). Kig efter branddamskiltet ved
landevejen Nyvej.
Går man turen videre fra Rævehusdam til Nyhusdam, skal man tilbage til ”grusmotorvejen” og følge
cykelstien til venstre mod Nyhusparkeringen (v/Nyvej).
Nyhusdam er kvadratisk og måler knapt 400 m2. Den
hører til de ældre branddamme, gravet i 1940’erne,
hvor Kjeld Morville var skovrider i årene 1934-65,
Mon ikke skovrider Morville roterer i sin grav i
græmmelse over al den bilkørsel ned gennem plantagen i et dobbeltspor?
Retræte på gåben
Men vi skal jo også tilbage, og der er lang vej, medmindre vi har været forudseende at parkere ved Stængehus P-plads – eller taget cykler til hjælp.
Den bedste, og måske smukkeste, vej på gåben mod
Tisvildeleje P-plads, er at finde Stængehusvej øst for
Nyhus P-plads (hvor den tidligere skovløberbolig,
Nyhus, ligger) og følge denne grusvej, indtil sommerhusene på højre side ikke vil tættere på skoven. Drej
t.h. ad ny grusvej langs husene (den hedder Asserbolinie). Fortsæt ad denne, hvor den slår et sving – eller
fortsæt lige ud langs husene til du kommer til Paradisstien. Følg så t.v. langs de store sommerhusgrunde på
5-10.000 m2, indtil Paradisstien fortsætter i Strandvejen. Når Rein. van Hauenstien kommer på tværs, passerer du kommunegrænsen. Ved trekanten, hvor Bisp
Absalonsvej, Bølleljungslinie og Strandvejen møder
hinanden, er du kommet på hjemmebane, og så er der
ca. 4 km til Tisvildeleje.
Ha’ en go’ udflugt – hvad enten du er gående eller
cyklende. Har du parkeret ved Stængehus-P, skal du
bare følge grusvejen (Stængehusvej) v/Nyhus ca. 2
km gennem skoven ret lige ud i retning mod stranden.
Piece of Cake!
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Sankt Helene Skole
Juniaktiviteter på mellemtrinnet VA
Juni måned var fuld af anderledes dage og uger. Vi
måtte sige farvel til 6. klasse, som rykkede i udskolingen, men der var også plads til udflugter og ”Den
store Naturuge”. I naturugen havde eleverne fingrene i
naturen omkring vores skole, men der blev også tid til
at udtrykke sig mere lyrisk:
Jeg gik en tur i skoven jeg så et blad
der var en fugl så blev jeg glad
den gav et sus i min mave
jeg tog den med hjem i min have
Victor, 5.B

Anthon, 5.B

Jeg gik en tur i skoven
Jeg så et blad
Solen skinnede foroven
Og så blev jeg glad
Mathias, 5.B

Da jeg gik en tur i skoven
så jeg også en vogn
i vognen så jeg et blad
ih, hvor blev jeg glad
Da jeg gik vid’re med min tur
blev jeg altså sur
men så kiggede jeg på mit ur
og kunne se at jeg sku’
tage hjemad nu.

En sommerdag jeg gik en tur
og fandt en vintergæk
Jeg så den var flot som sne
Den lignede lidt en sommergæk
Jeg skyndte mig hjem til min hæk
Melanie C, 5.B

katrine, 5.B

Kære natur jeg elsker dig
Jeg håber du elsker mig
Jeg elsker dig og dine blade
De gør mig rigtig glade
Jeg elsker dig og din bund
Den er rigtig god at gå på
Jeg elsker dig og dine træer
De er så store og flotte

Træer er gode,
de lader os få vejret til at leve hver og én
Bænkebidere lever i bakken,
som ligner sten
Der er mus i et hus
Og katte er skatte
Filucca, 5.B

Atalia, 5.B

Jeg så en gren
Den var meget pæn
Jeg gik en tur i skoven
Der var en klovn
Marie, 5.B

I skoven så jeg en larve
Den havde en grøn farve
Den dansede på et blad
Og den var så glad
Melanie M, 5.B

Jeg var i skoven og samlede mos
På skolen så jeg Aia feje med en kost
Da hun var færdig lignede det et gods
Amanda, 5.B

Jeg gik i skoven og mødte en vogn
Jeg gik i skoven og mødte en klovn
Jeg gik i skoven og mødte din mor
Jeg blev bange, hun ligned’ en mår
Julius, 5.B
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I går da jeg var i skoven
Så jeg et blad
Fuglene sang foroven
Og så blev jeg meget glad

I denne store skov
Er der masser af sjov
Her skal du ikke være flov
Her kan du få udfyldt dine behov
Jeg sad og var så glad
Her er der intet had
Jeg sad og så på et blad
Her er jeg så glad
Jeg sidder her på mit gods
Her er masser af mos
Jeg fejer med en kost
Og jeg finder meget tyvegods
Lova, 5.B

Jeg elsker natur
det gør mig ikke sur
de dejlige knasende blade
gør mig og mine venner glade
moset er blødt og grønt
det virker meget skønt
der er så mange træer
at jeg har lyst til at gå med dejlige bare tæer
			

Elev 6.B

Ja denne natur
Den kan ikke gøre mig sur.
Det grønne våde blad
Det Gør mig så glad.
Natur uge er så dejligt
Det gør min uge så fantastisk.
Grenene under mine fødder
Som træernes rødder.
Elev 6.B

Jeg så en skade i skoven som havde en hjerneskade.
Jeg hoppede i en pøl i skoven hov det var min mors øl
av der var også et fingerbøl
det var ikke min fars for der stod Lars
hvem end Lars er
så er han sikkert blevet til fars
fordi han må være et miljøsvin
for han trådte også i min mors brændevin
håber I kunde lide mit rim
for jeg har ikke brugt lim
jeg elsker natur for det dur

Roser er røde, violer er blå
skovens træer er så grønne
og de kan både være store og små.
Træerne er så grønne
og jeg kan drømme
og jeg kan kun se de grønne brønde.
Roser er røde, violer er blå
skovens træer er så grønne
som bladenes brønde
Elev 6.B

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

Elev 6.B

Naturen er en gave
Men vi behandler den som en slave.
Vi bygger og bygger,
men naturen går i stykker.
Naturen er flot,
men vi behandler den som snot.
Fuglene synger,
der er en dreng der gynger.
Elev 6.B

Natur, natur du er så dejlig
jeg vil gå tur daglig
Når jeg hører din træer gynge
får jeg lyst til at synge
Alle dine bløde blade
er for mig en lille gade
Alle dine små buske
for det mig til at huske
at de små dyr er ude at luske
Der er mange dyr
de er nok på eventyr
Det er så flot og pænt
men ikke altid rent

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

Elev 6.B
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Konkurrence!
Her kommer nogle snapshots fra begivenhederne i juni.
Læserne kan matche tekst og billede (bogstav + tal)
og sende løsningen til wwwalther@gmail.com senest
den 1. oktober. Sankt Helene Skole udlover til vinderen:
Fire filmbilletter og 4 forfriskninger i Cafeen i
Tisvilde bio!
Billedteksterne i tilfældig rækkefølge:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Blå væver med otte ben
Det er vigtigt at holde kontakt til omverdenen
Flere frikvarterer og andre statements
Glad skovbund
Turister i hovedstaden
Naturens egen kunst
Naturlig sammenplantning
Royalt transportmiddel
Sidste dag med kliken
Som et strejf i en dråbe
Tag det roligt
Mozart

1

2

3

Osteopati i Tisvilde
Osteopati
Fysioterapi
Akupunktur
Træning

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.

Også weekends!
Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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Telefon 51 20 30 79 – CVR 35 74 51 57 – Tisvildeleje

5
4

6

7

9

8

10

11

12
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Første skoledag efter
sommerferien
Så blev det første skoledag i det nye
skoleår. Her er samlet nogle indtryk
fra Tisvilde....
Anna og Selma IA2 synes, det er godt at starte og møde deres venner
og nye klassekammerater. De glæder sig til at rykke et niveauhold op.

Helga, Isabella og Sisse fra 4.a synes, det er godt at se alle vennerne igen, selv om det
ikke føltes så lang tid siden, man havde fået ferie. De glæder sig især til sammen med
deres forældre at skulle stå for høstfesten d. 11. september.

Sejr, Anton og Carl-Emil fra IA2
synes også, det er godt at se vennerne igen.

I 6.a glæder de til at være kreative på flere måder og allermest til
FÆLLESSKABET.

Atlas, Bastian og Sofus fra IA1 synes, det er dejligt at møde
dem, man kender, igen.
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Emma, Marie og Ingrid fra 3.a synes, det er sjovt at starte igen, fordi de
skulle starte i ny klasse med nye lærere. De glæder sig til at få skoleiPad og til at lære en hel masse.

Michael og Nicholas er også
glade. Michaels mål er at blive
færdig med alt det skole, så han
kan blive voksen og få et job.

Sofia, Caroline, Josephine, Mila og Atlas fra 5.a
synes, det er slemt at skulle tidligt op igen, men er
glade for at se alle vennerne og lærerne igen, som
de har savnet. De glæder sig også til frikvarter og
de nye fag, madkundskab og tysk eller fransk.

Fra morgensangen, hvor vi alle er samlet for første gang i over
6 uger.

Skovridergården fotograferet mellem to ejere – Foto: Anita

Det Nostalgiske Hjørne
Hej allesammen – igen! Ja for nu er vi så kommet på
den anden side af sommeren med udsigt til et forhåbentligt dejligt efterår med alle de smukke farver i
naturen, som intet menneske kan gøre efter, selvom
vi jo har, bare her i vores lille lokalsamfund, rigtig
dygtige kunstnere, der kan “trylle” smukke ting frem
på et lærred.
Jeg ønskede Jer alle en rigtig dejlig sommer i sidste nummer af bladet – det håber jeg så, at I har haft,
selvom der har været forgangne somre, der har været
mere stabilt varme over flere dage end i år! Nå gudskelov kan vi ikke selv bestemme, for sikke en ballade der
kunne blive ud af det! Der er rigeligt at se til i forvejen
med grumme ting rundt omkring i verden.
Skovridergården
Okay, nok om det, vi må i gang med “hjørnet”. Jeg
har over flere måneder fortalt om vore smukke gamle
gårde, som vi har i vores nabolag, og jeg synes lige, at
jeg vil delagtiggøre jer i livet på Skovridergården også,
med den nuværende adresse Skovridervænget 36. For
den er stadig smuk og pænt vedligeholdt, selvom jorden
er udstykket til det, der hedder Skovridervænget med
omliggende.
Den kan faktisk føres tilbage til Frederik d. 7.’s tid.
Kongen brugte den til jagtgård, når han tog på jagt i
Jægerspris. I stuevinduerne var flere prominente navne
ridset ind med en skarp “pen” – bl.a. kongens eget!

Anna og Bruno
Anna og Bruno Petersen overtog gården i 1930-erne.
Brunos far var møller i Karlebo med tilknyttet købmand
og bageri, og han havde regnet med, at de unge bare
skulle bo på Skovridergården, indtil han selv trak sig
tilbage, så de kunne overtage hele “møllen” i Karlebo!
Forinden havde Bruno været i Canada for at blive
klogere på landbrugets mysterier, så de unge besluttede
at sige “nej tak” til farfars tilbud, men Anna var lidt
bange for svigermor, så når det skulle siges “ville hun
gå ud i køkkenet”!
Senere blev Møllegården solgt, og de ældre købte
hus overfor stationen i Hillerød.
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Bruno kørte mælk til Ørekilde Mejeri og hentede
junger på gårdene rundt omkring. Først med hestevogn,
senere med en pickup. Han var også regnskabsfører
for mejeriet – store tykke protokoller med alenlange
kolonner, så der var styr på, hvad hver enkelt landmand
havde leveret af mælk. I starten havde han en hånddrevet regnemaskine, senere en elektrisk.
De havde gode nære venner. Bl.a. Dorthea og Carl på
mejeriet, Soffy og Niels på Fogedgården, og Lisbeth og
Karl på Stuebjerggård.
Bruno var også hegnsynsformand, og det kunne gå
hedt til mellem 2 landliggere, der var kommet i krig
over træer i skellet! Og det foregår jo stadig ind imellem, hører man! Der var “retssal” i dagligstuen på
gården, hvor Bruno tålmodigt mæglede.
Han var også vurderingsmand: Hvert 4. år tog han
rundt i kommunen, sammen med en murermester, og
så ejendommene an. Et job pålagt af kommunen, som
ikke engang gav til en kop kaffe!
Endelig var han også vandløbsmand. Anna var ikke
så glad, når han tog vaderne på og drog afsted, for lodsejerne langs “ruten” var large med at invitere på “lidt
vådt” til ganen, så han var sommetider ikke helt ædru,
når han nåede hjem!
Bruno var født i 1905 og døde allerede som 64-årig.
Da var det meste af landbrugsjorden udstykket fra
gården. Anna blev boende nogle år, fik så bygget et hus
til sig selv på en af grundene og arbejdede på Tisvilde
Kro hos Jette Sleipner, indtil kroen lukkede i 1979. De
to holdt forbindelsen til hinanden, og det var Anna, der
fandt hende død i det hus, Jette fik bygget til sig selv
oppe bag kroen.

Foto: Anita

Anna til venstre i køkkenet på Tisvilde Kro

Anne-Marie og Erik
To børn voksede op på Skovridergården, og jeg havde
den store glæde at møde dem begge i 2019, hvor de
fortalte om deres barndomshjem.
Anne-Marie fra 1937 blev damefrisør med salon i
blokhuset på hjørnet af Vejbyvej. Senere flyttede hun til
Hillerød og blev taxachauffør i 10 år, som hendes mand
også var det.

Erik fra 1941 arbejdede som teenager på Ørekilde i 3
sommerferier med bl.a. at vaske flasker og pakke smør
med den smarte maskine af tysk fabrikat – smør ind i
den ene ende, færdige pakker ud i den anden! Senere
ansat i forsvaret i 12 år og kom derefter til indenrigsministeriet, centraladministrat til 2005. Erik sluttede sit
arbejdsliv med at være ansat som “altmuligmand” i et
murerfirma i Stenløse – se det var jo noget helt andet,
men han syntes det var rigtig hyggeligt og havde det
fint med det!
Ja, igen herlig familie at få lov at fortælle om, og det
var skønt at møde “børnene”! Anne-Marie er i mellemtiden gået bort, men det er dejligt, at Erik er i vigør, så
en stor TAK til ham!
Som I kan se på billederne var Anna og Bruno også
festlige mennesker for vennerne at være sammen med.
Godt med gode billeder, så minderne kan “blomstre”!
Vi siger tak for denne gang – kan I have det rigtig
godt til vi læses ved igen.
Mange hilsener Erik Petersen og Anita Olsen

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

Bladets læsere skal nu også lige have denne lille historie og billede med, nu vi er ved Skovridergården, for i
1920-erne var gården ejet af Ole Hansen Corneliussen,
vores lokale “byggematador”. I porten står hans barnebarn Åge, der som den sidste købmand på Hovedgaden
65 havde en meget velassorteret forretning sammen
med sin kone Martha.
Det er min klassekammerat i underskolen på Tisvilde skole, Inge-Lise Roswall, der har sendt billede og
oplysning til mig.
Jeg har med hendes og broderen Leifs gode hjælp
fortalt deres familiehistorie for år tilbage i TisvildeNyt
– og det er så deres far, Åge, der er på maleriet. Men
den gode historie kan godt klare en genopfriskning, så
det vil jeg lægge mig i selen for! Stor tak til Inge-Lise
og Leif for opbakning og hjælp.
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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

