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LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler

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

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje
Hovedgaden 46 • 3320 Tisvildeleje • e-mail: 330@edc.dk

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 Borup
Borupvej 65 . 3320 Skævinge
Tlf. 48 28 90 58

Friskslagtet and fra Gråsten
Flæskesteg fra Dansk Friland og
Kødsnedkerens pølsemagerivarer!
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u!

Firmajulekurve - Alt kan lade sig gøre!

Julen 2019
Mandag d. 16/12
Tirsdag d. 17/12
Onsdag d. 18/12
Torsdag d. 19/12
Fredag d. 20/12
Lørdag d. 21/12
Søndag d. 22/12
Mandag d. 23/12
Tirsdag d. 24/12
Onsdag d. 25/12
Torsdag d. 26/12

LUKKET
LUKKET
LUKKET
kl. 10-17:30
kl. 9 - 17:30
kl. 9 - 16
kl. 9 - 16
kl. 9 - 16
LUKKET
LUKKET
LUKKET

Nytår 2019

Fredag d. 27/12
Lørdag d. 28/12
Søndag d. 29/12
Mandag d. 30/12

kl. 10 -17:30
kl. 9 - 14
LUKKET
kl. 10 - 16

Tirsdag d. 31/12 kl. 9 - 12
Udlevering af nytårsmenu

På gensyn
2/1-20

Klip ud og gem

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

jul HOS KØDSNEDKEREN 2019

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

GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED REGISTREREDE REVISORER

Revision og udarbejdelse af årsrapporter
Stiftelse af selskaber og omdannelser
Rådgivning om generationsskifter m.m.
Skattemæssig og økonomisk rådgivning
Bogføring og regnskaber
Jørgen Krøyer
Registreret revisor
www.naerrevision.dk

Hillerød:
Rønnevangsalle 6
3400 Hillerød
tlf. 4822 1210

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

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

OM AT GÅ I VINTERHI ...

INFORMATION

Jeg har endelig – og med nød og næppe – snart overlevet den mest grå og triste november måned i mands
minde. Der har ikke været meget lys til os den sidste
tid, og hold da op en indflydelse det har på dagligdagen: Energien er på nulpunktet og personligt ville jeg
gerne bare være en bjørn, der gik i hi og vågnede med
forårets komme. Med en kort opvågning når vores søn
fylder 30 år i december – endnu en tanke der giver
stof til eftertanke, for det efterlader jo mig som en lidt
ældre person. Heldigvis er alle hans klassekammeraters forældre sikkert i samme situation – altid rart at
være en del af et fællesskab. Julen og nytåret vil jeg
også gerne være en del af, og så kan jeg vende tilbage
til vinterhiet i januar måned.
Derfor er det glædeligt og kærkomment, at vi i
weekenden kan begynde at pynte op til jul. Det betyder
masser af lys, både ude og inde, og løfter stemningen
en smule. Ikke at der ikke har været masser af julelys
i byen den sidste tid: Når man har været allermest træt
af det grå og mørke, har man da lige kunnet runde
Hovedgaden og blive lidt glad i låget over alle de fine
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julelys og ikke mindst julekarrusellen hos Købmanden,
en gammel kending, som jeg altid glæder mig til at sige
velkommen til ... ved ikke om personalet har det helt lige
sådan?
Forleden dag, da jeg skulle handle hos købmanden,
var Lokalrådet i gang med at sætte årets juletræ op på
Birkepladsen. Det var et lidt rørende syn: En gruppe
ældre mænd – undskyld til jer – stod rundt om træet og
kiggede på det med en ganske særlig kærlighed i øjnene
og armene foldet over brystet. Der var en følelse af amerikansk julefilm over det, og hvis der er noget, jeg holder
af – og det indrømmer jeg nu, er det klart amerikanske
julefilm. Jeg ved ikke helt hvorfor, måske fordi de taler
til de helt fundamentale følelser, man kan have om julen
– lidt klistermærkeagtigt, måske, men det virker for mig
og bringer mig i den helt rigtige julestemning.
Når bladet udkommer næste gang, skriver vi 2020, så
gad vide hvad det nye år bringer?
Herfra skal der lyde et ønske om en reel og ordentlig
dialog om Tisvildes fremtid og på den gode måde. Et
håb om at vi måske bliver bedre til at møde hinanden
og udvise forståelse for, at alle ikke tænker ens, og at
alle har ret til at have deres egen mening om Tisvilde,
men at det ikke kommer til at forgå som en skyttegravskrig, for det bringer ikke noget godt med sig. Det
er lidt trist, når den hårde tone på diverse medier splitter en lille by som vores.
Men foreløbig kan vi nyde freden og roen og ikke
mindst mørket i de kommende måneder: Det opleves
jo faktisk som en form for vinterhi når man er bosat i
Tisvilde: Vi holder os i vores huler, hvor vi venter på
forårets komme.
TisvildeNyt ønsker, at I alle har haft en dejlig jul og
et fantastisk nytår og takker alle jer, der trofast bidrager til vores blad.
Mange hilsner fraTisvildeNyt og Karina

Deadline:
Artikler til næste nummer
sendes til redaktøren på
tisvildenyt@gmail.com
senest den 10. februar
Oplag dette nummer:
2100 eksemplarer
Elektronisk:
Bladet kan ses på
www.tisvilde.dk
Annoncer:
Søren Carlsen
telefon 5192 5572
sca@dethulehus.dk
Priser ekskl. moms:
1/1 side 2.000 kr.
1/2 side 1.200 kr.
1/4 side
600 kr.
1/8 side
300 kr.

Adresseændringer:
Søren Carlsen
telefon 5192 5572
sca@dethulehus.dk
Næste nummer:
Omdeles senest 15. marts
til alle fastboende
i 3220 Tisvildeleje og enkelte
distrikter i 3210 og 3300.
Uden for disse områder
leveres bladet til Post Nord
i uge 9 til videre befordring.
Bladet kan desuden købes
hos købmand Thomas.
Svanemærket tryksag
Lasertryk – 5041 0826

GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
Kære medlemmer – rigtig godt Nytår til jer alle!
Bestyrelsen vil starte det nye år med at sætte fokus på
naturen, der omgiver os i Tisvilde.
Vi grundejere er så heldige at bo i en hyggelig lille
by, som bliver passet på og udviklet på bedste vis. Vi
er først og fremmest heldige at bo omgivet af natur til
alle sider. Det er den vidunderlige natur, som præger
Tisvildeleje, og de heltids-og deltidsborgere, som udgør
grundejerne i byen.
Medlemmerne kommer ofte til bestyrelsen med
kommentarer, forslag og bekymringer omkring Tisvilde Hegn og strand.

RP
Nedenfor ”Ved Stranden” efter Bodil 2013

I disse år sker der nemlig store forandringer. Nogle
er naturskabte, som stormen Bodil, der hærgede vores
kyst i en sådan grad, at myndighederne indså, at noget
alvorligt skulle gøres for at fremtidssikre skrænter og
strand. Foreløbig er Molen genopbygget på initiativ af
foreninger i byen.
Nogle strandtrapper er blevet genopbygget af kommunen. Strandfodsbeskyttelse ved Hyrdebakken og
Helenekilde er foretaget og tak for det. Men ellers er
vi langtfra i mål med beskyttelsesforanstaltninger af
kysten.
Selve kilden ved Helenekilde er i overhængende
fare for at styrte ned. Der foreligger et projekt fra
Naturstyrelsen, Slots- og kulturstyrelsen og Gribskov Kommune om restaurering og sikring af Kilden.
Grundejerforeningen og Vejby-Tibirke Selskabet har
tilbudt at medvirke til at rejse penge og til udbredelsen
af den kulturelle betydning, som kilden har for Tisvildes historie.
Naturpark Kongernes Nordsjælland er i 2019 blevet en realitet. Det har været et kæmpe forberedelsesarbejde for Naturstyrelsen og de involverede kommuner
at nå såvidt.
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Samtidig har EU-lovgivning, det såkaldte Natura
2000, udpeget visse naturområder i Danmark, som
skal følge særlige retningslinier for faunaen.
Således er Tisvilde Hegn udpeget som et Natura
2000 projekt. Det er pålagt Naturstyrelsen i løbet af
50 år at omdanne Hegnet til urørt skov. Skoven skal da
fortrinsvis bestå af fyr og birk, som oprindelig beplantet i 1700 tallet. Og såkaldte invasive arter skal fjernes.
Det kræver resourcer at drive denne forvandling.
Naturstyrelsens budget er hvert år af regeringen blevet
beskåret med 2 %. Derfor ser vi i den senere tid, at
temmelig store områder i skoven blivet skovet og lagt
brak. Det er fortrinsvis den nu uønskede gran, som
skal give en indtægt for Naturstyrelsen.
Naturstyrelsens medarbejdere, skovrider Jens Bjerregaard Christensen, og skovfogdeder er meget imødekommende med information. Dørene er altid åbne
for et møde. Og ved vores generalforsamling kommer
medarbejderne beredvilligt for at informere. Alligevel
rører det ikke ved det faktum, at indgrebet i Tisvildes
fauna er ganske drastisk.
Nogle af os har i en menneskealder set, at skiftende
skovridere har udviklet Tisvilde Hegn til en skov med
usædvanlig varieret bevoksning. Udskiftninger er sket
med meget nænsom hånd for ikke at forstyrre den øvrige fauna. Resultatet er, at Tisvilde Hegn nationalt står
som nr. 1 i biodiversitet.
Faktisk er Hegnet et ‘hotspot’ med mindst 192 af de
arter, som er truede på nationalt, europæisk og globalt
niveau. Hegnet har derfor altid været et elsket sted at
færdes, fordi der rundt i svinget ofte viser sig andre,
varierende bevoksninger.
Og ikke nok med de ændringer: Tisvilde Hegn er
udpeget som et område, hvor flere events bliver tilladt
end i andre skove, f.eks. Gribskov.
Naturstyrelsen gør, hvad de kan, for at begrænse
tilladelser i forhold til, hvad der er politisk ønskeligt.
Men det rører ikke ved, at faunaen bliver yderligere
belastet.

massage for
krop og sjæl
i Tisvilde
Peter Eckardt
Udd: Fysioterapeutskolen i Kbh.
og Nordlyscenteret i Silkeborg
2 timer 600 kr. / 1 time 400 kr.
Tlf. 48709675

RP
Sne i skoven, marts 2018

Bekymringen i Tisvilde er nu så betydelig, at
‘Hegnets Venner’ er dannet som en task-force gruppe
blandt fuldtids- og deltidsborgere i Tisvilde og Tibirke.
Gruppen vil sætte fokus på særlig naturbeskyttelse af
Tisvilde Hegn, klitterne og kystlinien. ‘Hegnets Venner’ præsenterer her sit manifest:
Hegnets Venner
Hegnets Venner er en gruppe af frivillige, lokale helårs- og sommerhusbeboere, som føler en forpligtelse til
at tale ”den tavse skovs sag”.
Tisvilde Hegn
Tisvilde Hegn er et enestående naturområde. Det skal
bevares for fremtiden og stiller derfor særlige krav til
en nænsom benyttelse af offentligheden, dvs. lokale
beboere, gæster, turister og deltagere ved events.
Beskytte (1. prioritet)
Tisvilde hegn er kun til låns. Det forpligter. Vi skal
sammen med de ansvarlige myndigheder sikre, at Hegnet gives videre til kommende generationer i mindst
samme gode stand, som vi modtog det. Beskyttelsen af
naturværdierne – skovlandskab, naturskov, biodiversitet, flora og fauna – skal have prioritet.
Benytte (2.prioritet)
Tisvilde Hegn er et følsomt, sårbart, bevaringsværdigt
område. Det er udlagt som Natura 2000 område og
indgår i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Hegnet
skal selvfølgelig kunne benyttes af offentligheden, der
fortsat skal have mulighed for at nyde den uspolerede
natur. Men den menneskeskabte påvirkning af miljøet
har de senere år, og især inden for de seneste 5-10 år,
fået et omfang, der overstiger Hegnets bæreevne. Det
er derfor vigtigt at prioritere beskyttelsen af Hegnets
værdier over Hegnets benyttelse. Benyttelsen skal være
”blød og blid” mod naturen.

Miljøpåvirkning – Bevisbyrden
De ansvarlige myndigheder, statslige som lokale, har
en særlig forpligtelse til at sikre, at den samlede menneskeskabte belastning af Hegnet holdes inden for
bæredygtighedsgrænsen. Afvejningen heraf må ske på
grundlag af solidt baserede fakta. Beslutninger vedrørende Hegnets drift og anvendelse skal med andre ord
træffes ud fra en saglig og vidensbaseret afvejning af
hensynet til miljø, benyttelse og økonomi.
Belastningen af Hegnet skal ske ud fra en vurdering
af den samlede belastning. Mange tiltag er hver for sig
udmærkede og til glæde for større eller mindre segmenter af offentligheden. Men sammenlagt medfører
de en bekymrende belastning af Hegnet, ikke mindst
i perioder der er særlig kritiske for flora og fauna. Det
bør derfor overvejes, om de mange aktiviteter/events
bør styres bedre, f.eks. med hensyn til omfang, perioder og antal.
Hegnets Venner ønsker oplysning om grundlaget for
bl.a. NST’s vurdering af naturinteresserne i forhold til
følgende:

• Stressbelastningsniveauer for dyrelivet:
Liste med arter og fakta viden/gæt?

• Nuværende miljøbelastninger: NST skovpleje,
bilkørsel, MB, festivaler og events?

• Decibel – påvirkning af dyrearterne?
• Indtægter fra events ift. miljøbelastning og
andre gæster og interessegrupper?

Dialog
Hegnets Venner ønsker at indgå i dialog med NST,
offentlige myndigheder, politiske udvalg, Kongernes
Nordsjælland, Turistorganisationer, miljøeksperter og
-organisationer m.fl.
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Jul i Lejet
Grundejerforeningen deltager med stor glæde i forberedelserne til julefestlighederne. Vi har atter i år sponsoreret en hestevognstur, som kører gratis fra Birkepladsen ned igennem den julepyntede by til Naturrum
og tilbage. Her er beretningen fra en glad familie.
Hestevognstur
Endelig blev det d. 1. december og i kalenderen var der
et stort kryds, hvor der stod ”hestevognstur”.
Vi gik forventningsfulde ned til Birkepladsen og
mødte en smilende Flemming fra Grundejerforeningen
og til børnenes glæde flere andre børn, som de kendte
fra byen. Med et stort smil og lidt rumsteren rundt blev
der plads til os alle, og hestene satte i gang ned gennem det julepyntede Tisvilde, hvor der blev vinket til
alle sider, både til kendte ansigter og til andre, som blot
havde lyst til at vinke til de glade børn og voksne, som
sad i hestevognen.
Smukt og lidt koldt gik det ned til vandet, hvor vi
sammen med andre børnefamilier stod af og gik en
tur til naturlegepladsen for at komme tilbage en halv
time efter, hvor vi med krydsede fingre ventede på, at
hestevognen kom tilbage – og sørme om der ikke lige
var plads til os alle, og så gik det atter retur til byen.
Her blev vi sat af udenfor kroen, da vi skulle ind til
Fortællinger, som holdt julestue med hjemmebagte vaniljekranse. Vi takker for en skøn tur, som vi håber kan
blive en tradition i Tisvilde, for en bedre måde at starte
december på, findes næsten ikke.

Foto: Sidsel Zachariassen

Venlig hilsen familien på Olskærvej 1
Vi har kun tilbage at huske Jer medlemmer på at melde
adresse- og email-ændringer. Husk også at tilskynde
naboer og venner til at melde sig ind i Grundejerforeningen: www.tisvildegrf.dk
Varme Nytårshilsner fra Bestyrelsen
Foto: Elisabeth Harpøth

Osteopati i Tisvilde
Osteopati
Fysioterapi
Akupunktur
Træning
Også weekends!
Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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LEIF NIELSEN A/S

Grøndyssevej 11 • 3210 Vejby

Alt i El
Installation • Reparation
Alarmanlæg • Solceller
Tlf. 48 70 61 90 • info@lnas.dk

www.lnas.dk

Skal vi også sælge dit hus
eller sommerhus i 2020?

home v/Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
sælger flest boliger på
strækningen fra Tisvildeleje til Hornbæk*

221
190

home

Anden mægler

174

Anden mægler

Få et godt
tilbud
fra os

149

Anden mægler

145

Anden mægler

* Kilde: Boligsiden.dk, tal pr. 27.11.2019, solgte boliger i hele Gribskov og Helsingør kommuner de seneste 12 måneder.
Salgstal for mæglerfirmaer med samme ejer er sammenlagt i opgørelsen.

GILLELEJE

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Smidstrup Strandvej 69
3250 Gilleleje
gilleleje@home.dk
facebook.com/homegilleleje
Tlf. 48318844
home.dk

TISVILDELEJE-VEJBY

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Hovedgaden 57
3220 Tisvildeleje
tisvildeleje@home.dk
facebook.com/hometisvildeleje
Tlf. 88209420

HORNBÆK

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Ndr. Strandvej 355
3100 Hornbæk
hornbaek@home.dk
facebook.com/homehornbaek
Tlf. 49701312

HELSINGE-GRÆSTED

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Østergade 3
3200 Helsinge
helsinge@home.dk
facebook.com/homehelsinge
Tlf. 88209410
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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TISVILDE LOKALRÅD
Når dette nummer af Tisvilde Nyt kommer på gaden,
skriver vi 2020! Et nyt år er startet – og et nyt Lokalråd skal vælges! Begge disse faktorer giver anledning
til at kigge lidt tilbage og lidt fremad ...

FIRE BORGERMØDER I 2019
Møde 1: Det ordinære borgermøde
Tisvilde Lokalråd afholdt i 2019 hele 4 borgermøder!
Først havde vi det ordinære borgermøde, der fungerer
lige som andre foreningers generalforsamling: Inviterede er alle borgere i Tibirke sogn – dog er det kun de
fastboende, der har stemmeret. På dette borgermøde
præsenteres Formandens beretning, det reviderede
regnskab samt forslag til planer for det kommende år.
Det nye Lokalråd vælges, og man behandler indkomne
forslag. Oftest er der også en gæstetaler. I 2019 var
vores gæstetaler borgmester Anders Gerner Frost – og
det passede så fint med, at vi samtidig præsenterede
vores opdaterede version af Tisvilde Versionen.
Det var et meget nyt Lokalråd, der blev valgt: Der
var faktisk kun 2 medlemmer, der har siddet i mere
end 1 valgperiode! De afgående rådsmedlemmer efterlod nogle store tomme pladser, så der har været meget,
der skulle læres! Og også mange nye ideer, vi gerne
ville prøve af!

Møde 2: Musik i Lejet
Vores næste borgermøde var dedikeret til Musik i
Lejet. Det var et borgermøde, vi var blevet opfordret til
at holde – fra flere kanter. Og det var et møde, som vi
brugte mange overvejelser, kræfter og ressourcer på:
Det var vigtigt for OS, at vi forholdt os helt neutrale
som formidlere af diverse synspunkter, og at vi fordelte taletid ligeligt og fair.
Det var vores håb, at vi med dette borgermøde kunne
facilitere, at folk med forskellige ståsteder kunne
mødes og udveksle deres synspunkter på en civiliseret
måde – og dermed dæmpe de kontroversielle meningsudvekslinger, vi har set på de sociale medier gennem
de seneste år ... om vi lykkedes er svært at sige. Der
har fortsat været en meget livlig debat – men på det
sidste synes vi at se en tendens til, at parterne mødes
og er begyndt at lytte og snakke sammen. Måske vi har
været med til at skubbe lidt på i dén retning?
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Møde 3: Brugen af skoven
Årets tredje borgermøde handlede om brugen af
skoven – vores allesammens dejlige Tisvilde Hegn. Vi
havde inviteret skovrider Jens Bjerregaard Christensen,
skovfoged Tim Falck Weber samt alle brugere af skoven. Formålet med mødet var dels at give folk med forskellige synspunkter, behov og meninger en mulighed
for at mødes, lytte til hinanden og udveksle synspunkter, dels at give skovbrugere med samme interesser
en mulighed for at mødes med ligesindede for evt. at
organisere sig og sammen arbejde for at forbedre deres
muligheder. I lighed med MTB-sporlauget.
Det var anden gang, Lokalrådet sammenkaldte skovens brugere, og det er en ting vi meget gerne gentager, hvis der er interesse for det.

Heino Fall Race i Tisvilde Hegn, november 2019 – RP

Møde 4: Nye Tisvildeborgere
Endelig inviterede Lokalrådet til et møde møntet på
nye Tisvildeborgere. Hensigten med dette var at byde
velkommen til byen, vores foreninger, skole,
forretninger m.v.

Loppemarkedet
En opgave, der fylder rigtig meget i Tisvilde Lokalråds
arbejde, er naturligvis organiseringen af Loppemarkederne på Birkepladsen. De er hyggelige, velbesøgte,
velrenommerede, samlingspunkt for mange Tisvildere
– og så er det indtjeningen fra denne aktivitet, der gør,
at vi kan honorere ansøgninger fra det lokale forenings- og kulturliv.
Forberedelserne starter allerede i marts, og så er
der ellers flere eller færre rådsmedlemmer involveret i
dette hen over hele sommeren. I år valgte vi at skære
de to sidste lørdage væk. Umiddelbart ser det ud til, at
det ikke har givet nogen mærkbar nedgang i vores indtægter, så det er nok den ramme, vi vil fortsætte med,
for at frigive lidt ressourcer til andre opgaver.

Andre aktiviteter
To andre opgaver, Tisvilde Lokalråd har påtaget sig,
og som efterhånden er blevet traditioner, er afholdelse
af Sankt Hans arrangementet samt juletræstænding
på Birkepladsen. Begge dele er arrangementer, som vi
arbejder sammen med Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen om.
Gennem hele 2019 har vi arbejdet på at få etableret
en helt ny hjemmeside for Tisvilde Lokalråd. Den
skulle efter planerne være på plads, når denne artikel
læses – og vi håber, I synes om den! At I let kan finde
den information, I leder efter, og at I derfor vil benytte
den flittigt. Den er i hvert tilfælde sat op på en måde,
så den er nemmere for os at arbejde med. Bl.a. arbejder
den sammen med vores Facebookgruppe:
facebook.com/tisvildelokalraad/
Denne gruppe (gen)oprettede vi i sommeren 2019. Her
har vi annonceret de doneringer, vi har formidlet til
ansøgere, offentlige breve vi har sendt til Kommunen,
begivenheder som vi har været med til at arrangere, og
vi har ligeledes annonceret, når der var nye referater at
hente på vores hjemmeside. Dette har helt klart været
en succes! Referater er blevet downloaded op til 126
gange. Opslag (delt med Tisvilde Hele Året) er blevet
set op til 3654 gange. Og vi har i skrivende stund 199
følgere. Så dette er helt klart en kommunikations form,
vi vil fortsætte med at benytte.
Henover hele året deltager rådets medlemmer også
i forskellige møder. Det kan være evalueringsmøder
med kommunen, ad hoc møder omkring et akut tema,
meningsudvekslinger med vores samarbejdspartnere,
eller møderne i Lokalforeningsrådet som vi inviteres
til hver anden måned. Lokalforeningsrådet er en paraplyorganisation for samtlige Lokalråd i Gribskov Kommune. Her udveksler vi erfaringer, ligesom vi bruger
dette forum til at kommunikere mere struktureret med
kommunen.

RP

RP
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Rundkørslen ved P-pladsen – RP

Vi vælger at deltage i disse møder, fordi de ofte behandler emner, der matcher med de visioner, vi har for
Tisvilde. På borgermødet i 2019 præsenterede vi visionen som et arbejdsdokument, vi rigtig gerne vil arbejde
videre med. Den indeholder bl.a. punkter omkring:

•
•
•
•
•
•
•

Trafiksikkerhed i Tisvilde
Birkepladsen (Tisvildes Visitkort)
Stationsbygningen
Offentlige toiletter
Kystsikring
Rundkørslen ved den store P-plads
Adgang til naturen

BORGERMØDET 2020
FOREGÅR I IDRÆTSHUSET
søndag den 26. januar kl. 9.00

NB: Hvis du er forhindret i at deltage i
Borgermødet, er du stadig velkommen til
at melde dig ind i en af arbejdsgrupperne!
Det sker ved at sende en mail til:
lokalraad@sabroe.dk

Det er alle punkter, som vi stadig gerne vil arbejde
videre med. Men vi må erkende, at vi ikke er nået så
langt, som vi havde håbet på. Det er simpelthen svært
at finde tid, hænder og hoveder nok til at nå alt det, vi
gerne vil!

10

G

G R I B S K O V
L Å S E

L

Arbejdsgrupper
Vi har derfor oprettet nogle arbejdsgrupper under Lokalrådet, som man kan melde sig ind i, hvis man gerne
vil hjælpe til med en enkelt opgave (eller to) men ikke
mener, man har overskud til – eller man er landligger,
og derfor ifølge reglerne ikke har mulighed for at blive
en del af selve rådet. Lige som vi kender det med den
allerede eksisterende gruppe, der arbejder for Loppemarkedet i form af P-vagter.
Vi opfordrer hermed så mange som overhovedet
muligt til at møde op til dette års borgermøde! Kom
og mød jeres medborgere! Nyd lidt kaffe og morgenbrød, Lokalrådets præsentationer, en gæstetaler (som
i skrivende stund endnu ikke er fundet), OG: Meld jer
gerne som kandidater til Tisvilde Lokalråd eller meld
jer ind i en af arbejdsgrupperne, og giv jeres input til
det, vi laver!
Mange Varme Vinterhilsener
Tisvilde Lokalråd

- din lokale låsesmed

Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...

t .

2 2

2 3

2 4

2 2

g r i b s k o v l a a s e . d k

KLASSISK MUSIK

– fortælling og fællessang

Søndag 9. februar i Tisvilde Idrætshus kl. 15.00 – Entre: 50 kr.
5 lokale amatørmusikere spiller bl.a. Mozarts Klarinetkvintet.
Musikerne er: Frede Knudsen, violin
Hans Christian Nielsen, klarinet
Peter Voigt, cello
Rasmus Rude, viola
Lorilea Jäderborg, violin

Lisbet Lund fra Nordkystfortællerne bidrager med at
fortælle en god historie.
Vi starter og slutter med en fællessang, som passer
til årstiden. I pausen er der tid til hygge og snak over
gratis kaffe og hjemmebagt kage.
Vel mødt hilser klarinettisten

CHOK/TRAUMETERAPEUT og JORDEMODER

Solvej 2 • Tisvildeleje • Tlf. 48702141

Tilbyder hjælp ved problemer med
graviditet, fødsel, stress,
sorg, tab
Benthe Dandanell,
Psykoterapeut MPF
bd@benthedandanell.dk
benthedandanell.dk
+4526848732
Østerbro – Ballerup – Tisvildeleje

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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Øverst: Chr. Friis og Eva Müller.
Nederst: Chr. Friis og Charlotte Hjorth-Rode.
Begge fra åbningen af åbningen af
3220ARTS&CRAFT´s udstilling
på Arresø Glashytte

VEJBY-TIBIRKE SELSKABET
Fire gode lyspunkter i en mørketid

1. lyspunkt
Midt i den uendelig grå og regnfulde periode med regn
og tåge her i oktober og november har der heldigvis
været flere lyspunkter i vores lokalområde i løbet af
2019, vi kan glæde os over.
Det første lyspunkt er
kunstnergruppen 3220ARTS&CRAFTS
der blev dannet i forsommeren 2019, hvor otte af de
lokale kunstnere satte sig sammen for at danne et
udstillingsfællesskab. Gruppens navn er et klart signal
til omverdenen: 3220 fortæller, hvor kunstnerne hører
hjemme, og ARTS&CRAFTS udsender den meddelelse til omverdenen, at gruppen er en sammenslutning,
der arbejder bredt indenfor mange forskellige udtryksformer: Olie- og akrylmaleri, akvarel, tegning, grafik,
foto, keramik, glas og ikoner.
Sandsynligvis vil der komme endnu flere former til,
hvis ellers der dukker personer op, der virkelig har
evner og personlighed nok til at udtrykke sig godt via
nye måder. NB: Her i vores meget kønsbevidste tid
er det vel værd at bemærke, at balancen er fin: Gruppen består af fire mænd: Hans Friedrichsen, Jens-Erik
Hammerum, Viggo Kierkegaard og Finn Dam Rasmussen – og af fire kvinder: Charlotte Hjorth-Rode,
Christina Bardram, Eva Müller og Britt Salver.
Den nye kunstnersammenslutnings otte medlemmer er virkelig meget forskellige i deres udtryksform,
men flere ting er de dog fælles om: De er målrettede,
og de har alle et højt kunstnerisk niveau. Det viste de
allerede ved deres første udstilling, som de afholdt i
skolernes efterårsferie i oktober. Stedet var et af de
hyggeligste steder i området, nemlig huset ”Gretely”
ved Tibirke Kirke. Huset består af mange små rum,
så det er ikke de store værkers sted, men til gengæld
åbner det op til en intimitet og nærhed, der passer godt
til gruppens kunstnere og kunsthåndværkere.
Næste udstillingssted havde samme størrelse og
intimitet, idet det var i Arresø Glashyttes værksted på
Nyvej og i det lille, fine udstillingslokale i glaspusterens privatbolig. Det var i weekenderne i december
måned, så udover mange besøgende blev der forhåbentlig solgt en del af udstillingen som julegaver. Hvis de
otte kunstnere og kunsthåndværkere bliver ved med at
holde sammen, vil jeg spå, at de snart vil få mulighed
for at komme til at udstille mange steder i Danmark –
herunder også snart i Hovedstadsområdet … hvis det
er det, de har lyst til.
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Artikler i Selskabets årbøger 2017, 2019, 2020
Hvis man skulle få lyst til at vide noget mere om gruppens medlemmer, så har Vejby-Tibirke Selskabet allerede haft artikler om Viggo Kierkegaard og Eva Müller
i Årbog 2017. Her har Lone Nørmark skrevet en artikel
om deres kunst. I den sidst udkomne Årbog 2019 har
Marianne Lomholdt skrevet om Finn Dam Rasmussen
og hans keramik. I den næste årbog, Årbog 2020, vil
der være en artikel om glaspuster Hans Friedrichsen.
Den er skrevet af Eva Müller!
2. lyspunkt
Et andet lyspunkt i denne mørketid er ubetinget Tisvilde Erhvervsforening, der igen har sørget for, at det
er en ren fornøjelse at vandre ned igennem Hovedgaden og hele vejen møde det ene lysskær efter det andet.
Samtidig er der også lys og levende mennesker i adskillige af forretningerne, i restauranterne og caféerne.
At der i perioden op til jul også i år er sammensat et
pænt udbud af arrangementer er imponerende. Forhåbentlig er der mange, der har taget imod disse tilbud,
så alle har lyst til at holde byen levende i de kommende
år ... og også i mørketiden!

Udsnit af kunst og kunsthåndværk ved åbningen af 3220ARTS&CRAFT´s
udstilling på Arresø Glashytte – foto: Chr. Friis

3. lyspunkt … er måske ...
På et møde i Tisvilde Erhvervsforening blev der på et
møde i efteråret nedsat to grupper, der hver især skulle
arbejde for at opnå en bedre afvikling af Musik i Lejet.
Den ene gruppe skulle arbejde specifikt med forholdene for de forskellige virksomheder, der ligger placeret i Tisvildelejes gade, Hovedgaden, fra Tisvildeleje
Station til Stejlepladsen ved Molen.
Den anden gruppe skulle i gang med de overordnede
og generelle ting omkring afviklingen af festivalen.
I stedet for at stå I hver sit ringhjørne og råbe truende
til hinanden, eller at fylde facebook, intagram eller
Ugeposten op med ubehagelige læserindlæg, mødes
kritikere og fortalere nu sammen med repræsentanter
for Musik i Lejet. Forhåbentlig bliver der skabt enighed
om de kommende års afvikling af festivalen. En fortsat
frontkrig mellem tilhængere og kritikere af festivalen
vil kun være til skade for os alle.
4. Lyspunkt
I Vejby Tibirkeområdet har vi været så heldige, at vi
har ansat en præst, Ulrik Pilemand, der med fuld kraft
går ind for, at en præst ikke alene skal passe sit job i
kirkerne I Vejby og Tibirke, nej, en præst må i vore
dage være mere end det. Ulrik Pilemand har taget to
gode initiativer: Det ene finder sted i Tisvilde Bio, hvor
Ulrik har aftalt med en af vores egne medborgere, at
han eller hun skal stå for en aften i biografen, hvor alle
de fremmødte får sunget en række sange fra Højskolesangbogen.
Men inden da har den udvalgte medborger fortalt om
sit engagerede arbejdsliv og efterfølgende selv valgt
nogle sange, der skal afsynges. Bagefter kan de andre
deltagere vælge sange og forklare, hvorfor netop disse
sange er valgt. Det andet initiativ foregår i Sognegården i Vejby, hvor deltagerne møder op for sammen
at se en god dvd-film, som præsten har fundet frem.
Efter filmen er der mulighed for at diskutere filmen
... og komme med forslag til næste film. Tak til Ulrik
Pilemand for to gode initiativer.

Noget andet … nye kunstgaver til Selskabet
Det har været helt ufatteligt, så mange kunstgaver
Selskabet har taget imod i år! 36 værker er det blevet
til pr. 1. december 2019 ... og måske kommer der flere
værker i julegave? Jacob Nielsen fra Fogedgårdens
udstykning i Tisvilde donerede Ikke mindre end fem
malerier af maleren Breide Kjærboe, der gennem
mange år havde sommerhus i Haredalen, Tibirke. Alle
malerier har lokale motiver. Jeg har valgt tre ud, hvor
alle kan genkende motivet … håber jeg.
Chr. Friis, formand for V-T S

Fotos af malerier:
Chr. Friis
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TISVILDELEJE GÅR I FISK
Der er stadig liv og spræl i ”Fisken”!!!!
Vi vidste, at det var med en vis nervøsitet, at den siddende bestyrelse i ”Tisvildeleje går i fisk”, populært
kaldet ”Fisken”, havde set hen til den årlige generalforsamling midt i november, for det, man skulle forsamles
om, var et år, der i den grad havde været kritisk for det
hyggelige Tisvilde-lokale forsommerarrangement.
Forhistorien var den, at det havde været så tæt på, at
”Fisken” var blevet aflivet i 2019 på grund af manglende opbakning til bestyrelsen og mangel på hænder
til selve arrangementet i juni. Men i sidste øjeblik tog
det fandenivoldske over i den lille bestyrelse, og så gik
Tisvildeleje alligevel i fisk for 25. jubilæums-gang.
De fem i bestyrelsen kæmpede en sej kamp og fik det
hele op at stå, -nu igen på den gamle plads på Stejlepladsen. Et råb om hjælp via ”Tisvilde hele året” fik
vækket en masse mennesker, og hjælpere strømmede
til, og ”Fisken” svømmede nok så lystigt på dagen.
Men der var også et stort behov for vedvarende hjælp
til bestyrelsesarbejdet, og hvis ”Fisken” skulle fortsætte ud over det 25. år, så måtte der mere interesse til
fra Tisvilde, ellers var ”Fisken” en død sild!!
Aftenen for generalforsamlingen oprandt, og der var
kommet pænt med folk til, da TisvildeNyt kom. Lidt
senere måtte der hentes ekstra borde frem, og da der
blev ringet med klokken, var der 30-35 mennesker, humøret var højt, og der var ikke antydning af begravelsesstemning, tværtimod.
Den lovformelige del af arrangementet afvikledes
med samme høje humør og i hurtigt tempo. Der var
bred enighed om, at ”Fisken” var alt for dyrebar at
undvære, - den var, og er, en vigtig del af Tisvildelejes folkesjæl, og rart at mødes på Stejlepladsen, inden
byen overstrømmes af sommerens turister og events, ”Fisken” kan vi slet ikke undvære!!
Flere gange undervejs i generalforsamlingen brød
klapsalver løs, og da det fortaltes, at 6 forældrepar fra
børnehaven Sandslottet havde meldt sig og lovet, at de
ville lave et par boder med børneaktiviteter, så brød
jubelen løs, for det var lige præcis sådan nogle tiltag,
der har været efterlyst de seneste år, hvor arbejdet har
ligget på for få hænder, og kræfterne langsomt har sivet
ud af de aktive.
Efter generalforsamling bød David Lange på flæskestegssandwich til de mange fremmødte, snakken gik
lystigt og stemningen var præcis så løssluppen, som
kun en vel afholdt redningsaktion til fordel for ”Tisvildeleje går i Fisk” ville kunne levere.
SÅ TISVILDE: vi ses LØRDAG den 6. JUNI på Stejlepladsen, hvor ”Tisvildeleje går i fisk” med musik og
sang og kunst og fiskemad og drikke og aktiviteter for
børn og voksne. Tisvilde trådte i karakter, og ”Fisken”
er i den grad i live og sprællevende!!!
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flæskestegssandwich til de mange fremmødte – foto: Susanne Borup

Referat fra Generalforsamlingen 15.11.2019
Aftenen startede godt med, at en del flere end sædvanligt var mødt op til Fiskens generalforsamling! Der
måtte derfor stilles ekstra borde og stole op – noget vi
ikke har prøvet i mange år! Skønt!
Claus Thulstrup (formand) tog ordet og foreslog
Morten Andersen som dirigent. Morten accepterede,
og vi kunne sætte i gang.
Formandens beretning
Vi fik Fisken gennemført i år på trods af, at arrangementet var blevet aflyst i første omgang pga. manglende hænder/hjælp til gennemførelsen. Det var Fiskens
25-års jubilæum, så det havde været sørgeligt at skulle
stoppe.
Vejret holdt til frokost, og så kunne skyerne ikke
holde på vandet længere. De gav los, og der kom rigtig
meget regn. Det betød, at vi samlet set kom ud med et
mindre underskud i år.
Rigtig mange valgte som sagt at hjælpe os på dagen,
og vi vil i bestyrelsen gerne sige tusind tak til jer alle!
Uden jer, ingen Tisvilde går i Fisk! Vi håber, vi kan
bede om jeres hjælp igen næste år.
Her sluttede formandens beretning med klapsalver.
Regnskab for 2018
Samlet set kom vi ud med et beskedent underskud. Vi
valgte dog også at købe T-shirts til alle de frivillige i
år, så det var tydeligt, hvem der var frivillige. Kassebeholdningen er dog stadig på den gode side, og vi giver
derfor et mindre tilskud til Molefonden, som beskrevet
i vedtægterne.

Fra venstre bagest Ib Rasmussen, Mik Olsson, Claus Thulstrup og Thomas Skov, og forrest Christine Thaarup og Pernille Hossy – foto: Susanne Borup

Valg af bestyrelse
I år valgte Michael Rignel og Palle Bay at træde ud af
bestyrelsen. Det gav derfor plads til nye kræfter, og da
Ib Rasmussen og Christine Thaarup meldte sig som
nye repræsentanter, blev de valgt. Bestyrelsen består
derfor af:

•
•
•
•
•
•

Formand Claus Thulstrup
Kasserer Pernille Hossy
Mik Olsson
Ib Rasmussen
Christine Thaarup og
Thomas Skov fortsætter som suppleant

Revisorer
Carsten Vilstrup fortsætter som revisor og Susanne
Lange fortsætter som revisorsuppleant. Der var ikke
indkommet forslag til bestyrelsen.
Under eventuelt fortalte Christine, at gruppeforældre
fra Sandslottet har meldt sig til at varetage børneaktiviteterne næste år. Ditte Meincke er tovholder. Tusind
tak for det, det er en stor hjælp.
Cira foreslog, at foreningen kunne søge midler hos
FLAG eller LAG som støtter turistformål. Det vil vi gå
videre med. Desuden fortalte Cira, at Lokalrådet også
har et telt, vi kan låne.
Eskil og Susanne foreslog at hjælpe med annoncering i Tisvilde Nyt – tak for det. Tusind tak for de gode
forslag fra alle. Tusind tak til David Lange for gode
flæskestegssandwich efterfølgende!
Pernille Hossy
Man er fortsat velkommen til at melde sig på
banen, hvis man har en god idé til underholdning på dagen – og kan gennemføre det. Skriv
da til Claus eller Pernille på mail: claus@
thulstrup.net eller perhossy@gmail.com.

Næste års Tisvilde går i Fisk bliver
gennemført lørdag den 6/6 2020
En dato alle kan huske!
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ERHVERVSFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN

To arbejdsgrupper
I seneste Tisvilde Nyt, nr. 6, årgang 27 – SeptemberOktober var der en beskrivelse af gennemførte og
igangværende aktiviteter.
Med udgangspunkt i overskriften i sidste udgave af
Tisvilde Nyt, at ”Musik i Lejet og Erhvervsforeningen
går nu i tæt dialog”, er seneste status, at de to nedsatte
arbejdsgrupper ...

Julebelysning igennem Hovedgaden
Igen i julen 2019 sponsorerede Sirius Company belysningen. Der var kommet nye forretninger til som
medlemmer i Erhvervsforeningen i løbet af året, og det
medførte et øget behov for lyskæder.
Stor tak til Sirius Company for den flotte støtte til
endnu en gang at få lyst byen hyggeligt op i den søde
juletid.

Gruppe 1: Udvikling af Hovedgaden og
Gruppe 2: Den fremadrettede udvikling af 		
samarbejdet mellem 				
erhvervslivet i Tisvilde og Musik i Lejet

Med dette ønsker Erhvervsforeningen alle foreningens
medlemmer, byens borgere, landliggere og byens besøgende et godt og lykkebringende 2020.

... at begge grupper er godt i gang med arbejdet, og de
har på nuværende tidspunkt hver gennemført 3 møder,
hvor der har været et livligt og kreativt arbejde med
mange forslag på bordet.
I december blev der holdt julefri, og gruppemøderne
starter op igen straks i 2020.
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Fotos: RP
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BLUES FRA TISVILDE, I TISVILDE OG PÅ TISVILD’SK

En lørdag kort før jul stod Tisvildes spillemand og
stads-troubadour, John Kofoed Larsen, på scenen i Tisvilde Bio, og nede i salen sad 100 forventningsfulde og
spændte publikummer, som ikke var helt klar på, hvad
der ventede dem – kun at det ikke var det, de plejer at
høre fra John.
Tisvilde Bluesmafia, som i over 12 år har skaffet
bluesmusik til byen, stod som arrangør af begivenheden, men publikum var et andet end normalt, idet langt
størsteparten var lokale Tisvilde’re, der ville høre John
og hans nye band, Bluesvild. Den John, som har spillet
musik siden 60’erne og i flere årtier har leveret musik
til Tisvilde, om Tisvilde og i Tisvilde, lavet folkfestival
og Hjerternes Jul og spillet med sine musikalske venner til alle Tisvilde-begivenheder. Gavmildt rutter han
med sin musik og deler ud af sine evner og sin glæde
over Tisvilde. Glæden er gensidig, - John er umådeligt
populær blandt store og små. Allerede dagen efter stod
han på Birkepladsen med et stort børnekor fra Tisvilde
Skole og bød julen velkommen.
Men denne eftermiddag stod han på Tisvilde Bios
scene med et projekt, som han har arbejdet med i et par
år, - et blues band med hjemmekomponeret bluesmusik
og nye tekster, hvoraf de fleste var på dansk. John Kofoed bød sit publikum velkommen og lagde ud med et par
klassiske Robert Johnson-covers, - den ene oversat til
dansk. Derefter kom Johns egne, nye numre som perler
på en snor, og han mestrede med sin Tisvild’ske charme
at få selv det uperfekte gjort til en charmerende fordel.
Han betog i den grad sine tilhørere med fængende musik, der til tider gungrede saligt swingende derudaf, og
med tekster, der var bevægende på alle måder, omhand20

lende levende og døde, havet og skoven og børnebørn
og Kildevejen – kort sagt det nære liv, som de seneste
årtier har fyldt i Johns musikalske perspektiv og glædet
os, der bor her. Der kom lidt flere oversatte covers samt
et smukt instrumentalnummer inspireret af Lonely George, den sidste kæmpeskildpadde af sin art, en fortælling, der havde bevæget John, en bevægelse som han nu
sendte videre til sit publikum. Men de danske tekster
fyldte mest og henrykkede den stopfyldte biografsal, og
lægger man øret til biografens vægge, kan man stadig
høre bifaldet, der bragede ned over John og bandet
Bluesvild efter det sidste ekstranummer.
Mange stod i kø for at købe Johns nye CD med musikken fra koncerten, og for de, som ikke var på plads
i biografen, er der mulighed for at købe pladen hos
Købmand Thomas, - og det kan kun anbefales af én,
der var til koncerten.

Kirkebladet
Tibirke Sogn

Januar - februar 2020

GUDSTJENESTENS LITURGI vi prøver noget nyt …
På et fællesmøde mellem Vejby og Tibirke menighedsråd blev det besluttet at prøve nogle ændringer i liturgien ved søndagens gudstjenester. Prøveperioden varer
et halvt år: fra nytår til sommerferien.
DEN 1. ÆNDRING er melodien til Trosbekendelsen. Der er en
meget lille variation i melodien, som er hurtig at lære. Med
den ændring gør vi som flertallet af kirker.

DEN 2. ÆNDRING er kirkesangernes ind- og udgangsbønner.
Her har menighedsrådene set/læst forskellige forslag og valgt
dem som fremadrettet skal bruges.
DEN 3. ÆNDRING er præsternes valg af kollekter. Kollekterne er de bønner som præsterne indleder og afslutter gudstjenesterne med. Her har præsterne fået en større frihed til at
vælge fra forskellige samlinger af kollektbønner, så det passer
bedre til dagens tekster og evt. prædiken.

DEN 4. ÆNDRING er at præsterne messer nogle af gudstjenestens led. At messe vil sige at synge en tekst uden ledsagelse af orglet. I gudstjenesten er der flere steder hvor præst og
menighed kommunikerer med sang. For menighedens deltagelse er der sådan set ingen ændringer, men præsten synger/
messer flere af de svar og liturgiske led som ellers tidligere er
blevet læst.

DEN 5. ÆNDRING er indførelsen af en ny salme hver måned
fra den salmesamling, som hedder ”100 salmer”. Det gør vi for
at få indsunget nye salmer med et tidssvarende sprogligt og
melodisk udtryk. Månedens salme vil blive sunget hver gang
der er gudstjeneste.

FILM I SOGNEGÅRDEN
Vinterens filmaftener er fredagene

24. januar, 28. februar og
3. april
Vi starter kl. 19.00 som vanligt.
Ulrik Pilemand vælger film og begefter
er der et stykke brød og lidt at drikke,
mens vi fordøjer filmen sammen.

TIBIRKE KIRKE LUKKER

Kirken skal kalkes indvendig og
lukkes derfor fra uge 8
Tibirke kirke trænger til en omgang kalkning og
småreparationer indvendig. Det sker fra uge 8 og
kirken er derfor lukket til og med uge 13.
Alle gudstjenester er aflyst og andre kirkelige
handlinger henvises til Vejby kirke i den periode
Tibirke kirke er lukket.
BESTIL KIRKEBIL
Husk det er muligt at bestille kirkebil, så man kan
komme til gudstjeneste
i Vejby kirke.
Det gøres på
tlf. 4870 7785
fredag senest
kl. 10.00. Det er
Graverkontoret ved
Tibirke kirke man
ringer til.
Tibirke kirke åbner efter
planen igen til Palmesøndag
d. 5. april.
Velmødt i en nykalket kirke,
kirkeværge Lisbeth Nielsen

Sogneeftermiddage
i Sognegården

Syng med fra salmebog og
Højskolesangbog! Den 2.
torsdag i måneden kl. 14-16.

13. februar og 12. marts
Der er kaffe, hygge og ingen
tilmelding! Vel mødt til alle!

Gudstjenestefornyelse
- hvorfor og hvordan?

Alle er
velkomne
til debat

4 debataftener med hver sit tema
I Helsingør Stift såvel som i alle andre stifter er der sat
gang i en debat om hvorvidt gudstjenesten trænger til
fornyelse i større eller mindre grad.
Vejby og Tibirke menighedsråd inviterer i den anledning til 4 debataftener med hver sit tema:

Baby
salme
sang
Babysalmesang er for babyer i alderen 2-12 mdr.sammen med en voksen. Efter 45 min. i kirken fortsætter
vi med kaffe, en bid brød og hyggesnak i Sognegården. Alle kan være med og det er gratis at deltage.

Vi mødes torsdage kl. 10-12.
Tilmelding til underviseren er nødvendig.

Nadveren

Dåben

25. februar kl. 19-21
Sognegården i Vejby

12. marts kl. 19-21
Gretely v. Tibirke Kirke

Hvem bestemmer?

Gudstjenesten

25. marts kl. 19-21
Gretely v. Tibirke kirke

15. april kl. 19-21
Sognegården i Vejby

Præsterne Jeanne og Ulrik kommer med oplæg og
interesserede kan læse mere på:
www.helsingørstift.dk/gudstjenesten-til-debat

Sorggruppe
Ny sorggruppe er startet den
7. januar kl. 10.00.
Vi mødes i Sognegården tirsdage:
7. januar • 21. januar • 11. februar
18. februar • 3. marts • 17. marts
24. marts • 7. april
Ved interesse og behov kontakt:
Sognepræst Jeanne von Benzon,
2491 7970 / jgvb@km.dk

DÅBSKLUDE
KLUBBEN
Dåbskludeklubben er stadig i fuld vigør! Spring på hvis du har
lyst - der er også plads til dig!.

I det nye år mødes vi tirsdage hver anden måned
kl. 10-12 i Sognegården: 14. jan, 10. marts og 5 maj.
Kontakt for information: Sognepræst Jeanne von Benzon,
Tlf. 2491 7970 / Mail: jgvb@km.dk

Tilmelding & spm. til underviser Anna Jonsson på:
annajonsson30@hotmail.com

Bibelstudiekreds
Tirsdag 17. marts kl. 19 -21 i Sognegården

Maria – Bebudelsen og Lovsangen
Ny konstituering
Tibirke menighedsråd har ved det sidste møde i kirkeåret
konstitueret sig som følger: formand Niels Worm, næstformand Thomas Skov, kasserer Torben Müller, kontaktperson for personalet Thomas Skov, kirkeværge Lisbeth Nielsen.
Menige medlemmer er Morten Larsen og Henning Nielsen.

2020 er valgår

for menighedsrådet - måske var det noget for dig? Mere om dette i næste kirkeblad.
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KONTAKT & INFO

Sognepræst Kbf.
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Tlf.: 4870 6294
up@km.dk
Mandag fri
Sognepræst
Jeanne von Benzon
Træffes efter aftale
Tlf.: 24 91 79 70
jgvb@km.dk
Mandag fri
Kirkekontoret
v/ kordegn Gitte Nielsen
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Træffes tirsdag, onsdag
& fredag kl. 9-13
tlf.: 2440 8073

Tibirke Kirkegårdskontor
Graver Henrik Müller
Tlf. 4870 7785
Tirsdag - fredag kl. 9 - 10
Menighedsrådsformand
Niels Worm,
Bækkebrovej 28,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 7067 / 2321 5314
new@nst.dk
Næstformand
Thomas Skov,
Hegnsvej 22,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 9690
thskov@mail.dk
Kirkeværge
Lisbeth Nielsen,
Svanekæret 4,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 8423

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

AVE MARIA I KUNST & MUSIK

Vejby kirke og Sognegård d. 29. marts kl. 19
Sang: Anna Jonsson • Klaver: Kim Eriksen • Kunst: Mette Berndsen
Maria, Jesu mor, er et af den vestlige kunsthistories mest yndede motiver.
Faktisk kun overgået af Jesus. De fleste af de kendte klassiske komponister har skrevet Ave Maria-satser. To af de mest populære er Ave Maria af
Schubert og af Bach/Gounod; sange som man ofte hører både til koncerter
og til bryllupper og begravelser.

NAVNGIVNING

Barnet kan også få navn ved navngivning.
Dette skal gøres via hjemmesiden
www.borger.dk. Iflg. navneloven skal barnet
have navn senest 6 måneder efter fødslen.

DØDSFALD

Ved dødsfald henvender man sig til en af
sognets præster for at aftale tid for begravelse eller bisættelse. Når dette er fastlagt, skal man via hjemmesiden
www.borger.dk indtaste personlige oplysninger i en dødsanmeldelse, bl.a. det, man
har aftalt med præsten.
En bedemand kan også være behjælpelig
med indtastning af dødsanmeldelsen.

Arrangementet varer i 2 timer. Vi
begynder i kirken med musik. Efter
en kort pause fortsætter vi med et
billedforedrag i Sognegården i Vejby.
Kim Eriksen er organist i Esbønderup og
Villingerød kirker. Anna Jonsson underviser i babysalmesang i Vejby kirke og er
kirkesanger i Esbønderup og Villingerød
kirker. Mette Berndsen er daglig leder af
skoletjenesten i Frederiksværk provsti.

18. februar
ANDERS
GERNER FROST
Borgmester,
Gribskov
Kommune

Tibirke menighedsråd låner Tisvilde Bio
nogle tirsdage i tidsrummet kl. 19-21.
Her vil vores dygtige
organist Mimi Birkelund sidde ved flyglet og spille til de
sange, som en person med lokal forankring har valgt fra
Højskolesangbogen.
Arrangementet
er
gratis.
Drikkevarer
kan købes i caféen.
Vel mødt til alle
Sognepræst
Ulrik Pilemand

Ved fødsel skal man ikke foretage sig noget, hvis man er gift. Der kommer automatisk meddelelse fra jordemoder/sygehus
om, at et barn er født.
Er man ikke gift, skal man indgive en omsorgs- og ansvarserklæring, som medfører
fælles forældremyndighed. Dette gøres
via hjemmesiden www.borger.dk, og skal
gøres senest 14 dage efter barnets fødsel.
Kirkekontor/præst får så automatisk
besked om denne faderskabssag.
Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i god tid før den ønskede
dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes
man med præsten. Barnets navn meddeles
samt navn og adresse på mindst 3 faddere.

Foruden de to allerede nævnte musikstykker, hører vi andre mindre kendte
Maria-satser, og vi hører om, hvad der
kendetegner en "Ave Maria” sang.

Tirsdag d. 18. feb kl. 19-21

FØDSEL

DÅB

I vores musikalske foredrag kigger vi
nærmere på Maria - mere præcist på
bebudelsen i kunst og musik. Hvordan genkender vi bebudelsen i kunsten, og hvordan har motivet ændret
sig gennem tiden?

SYNG SAMMEN I
TISVILDE BIO

KIRKEN TIL TJENESTE

HVORDAN FÅR JEG ET NYT NAVN?
For at navneændring kan udføres skal der
indbetales gebyr på kr. 480,- (2017).
Man sender ansøgningen via hjemmesiden
www.borger.dk, samt følger vejledningen
for betaling. Navneændring i forbindelse
med vielse er gratis.

På vejen hjem
International Alliancebedeuge
I anledning af den internationale
årlige Alliancebedeuge indbyder
Vejby kirke og Luthersk Mission
til 2 fælles arrangementer.
Torsdag den 9. og fredag den 10.
januar kl. 19.30 i Sognegården,
Kirkebakken 4.
Arrangementet tager hver aften
ca. 1 times tid, hvorefter der serveres en kop kaffe m.m.

?

Du kan læse mere om
Alliancebedeugen i en
folder, som kan fås hos
præsterne eller læses på
evangeliskalliance.dk

KONFIRMATION
Vejby sogn og Tibirke sogn har konfirmation om foråret i 8. klasse. I Vejby kirke 4.
søndag efter påske og i Tibirke 5. søndag
efter påske.

VIELSE

Vielse aftales med sognets præster i god
tid før den ønskede dato. Derefter henvender man sig til borgmesterkontoret i
den kommune, hvor en af dem har bopæl,
gerne via www.borger.dk. Her udfærdiges
en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten må
udfærdiges tidligst 4 mdr., før vielsen skal
finde sted.

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

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

Gudstjenester / Tibirke og Vejby kirker
Januar
Vejby

KIRKEBIL
bestilles på
tlf. 4870 7785
fredag senest
kl. 10.00

Dag

Dato

Tibirke

Præst

Onsdag

1.

Nytårsdag

15.00

Jeanne von Benzon

Søndag

5.

Hellig 3 Kongers
Søndag

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Søndag

12.

1. s.e.H-3-K

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

Torsdag

16.

Søndag

19.

2. s.e.H-3-K

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Søndag

26.

3. s.e.H-3-K

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Vejby

Tibirke

Præst

14.00 Trongården

Jeanne von Benzon

Februar
Dag

Dato

Søndag

2.

Sidste sø.e.
Hellig3Konger

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Søndag

9.

Septuagesima

10.30

9.00

Mogens Hansen

Søndag

16.

Seksagesima

10.30

Lukket pga. kalkning

Jeanne von Benzon

Torsdag

20.

Søndag

23.

14.00 Trongården
Fastelavn

Ulrik Pilemand

10.30

Lukket pga. kalkning

Ulrik Pilemand

Vejby

Tibirke

Præst

Marts
Dag

Dato

Søndag

1.

1. sø. i fasten

10.30

Lukket pga. kalkning

Ulrik Pilemand

Søndag

8.

2. sø. i fasten

10.30

Lukket pga. kalkning

Ulrik Pilemand

Søndag

15.

3. sø. i fasten

10.30

Lukket pga. kalkning

Ulrik Pilemand

Torsdag

19.

Søndag

22.

Midfaste

10.30

Lukket pga. kalkning

Jeanne von Benzon

Søndag

29.

Mariæ bebudelsesdag

10.30

Lukket pga. kalkning

Jeanne von Benzon

Vejby

Tibirke

Præst

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

14.00 Trongården

Jeanne von Benzon

April
Dag

Dato

Søndag

5.

Palmesøndag

Nye salmer
Som skrevet andet sted, så vil der fremover ved søndagens
gudstjenester hver måned indgå en ny salme. I februar er
det nadversalmen ”Igen berørt” af Janne Mark, som både
er forfatter og komponist.
Igen berørt, bevæget af
Dit ord, din ånd
Dit ord, din hånd
Her heler du hver bristet sang
Om lyse liv og dage

Vi får dit mod, vi tør gå ud
Og være lys i verden
Vi er af dig, du er i os,
Er vores liv og færden.

I marts måned vil vi synge salmen: ”Det var så forunderligt
klart i nat” med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen og
melodi af Axel Madsen. Det er en salme, der hører til i vintertiden og til Mariæ bebudelse, som er søndag d. 29. marts.
Salmerne deles ud på løsblad, da de ikke indgår i salmebogen.

Vores 2 fadderbørn siger tak!
Tibirke menighedsråd støtter hver måned 2 fadderbørn, der bor i en SOS-børneby i Afrika. Det kan vi
kun gøre fordi menigheden støtter så godt op om
fadderskabet.
Hvert år til jul sender vi ekstra penge afsted, som går
direkte ind på deres uddannelsesopsparing.
TAK FOR ALLE EKSTRA BIDRAG I DEN FORBINDELSE
Vil du støtte her og nu, kan du sende på vores
MOBILEPAY 12 40 10 - Også små bidrag tæller!

FODBOLD FOR GAMLE
DRENGE
Hygge- og motionsfodbold
Verdens bedste leg med en bold kender ingen alder!
Vejby-Tisvilde Fodbold starter nu et nyt hold med hygge- og motionsfodbold for gamle drenge i alderen 60+.
Alle er velkomne. Uanset om du har spillet fodbold
hele livet eller måske ikke har gjort det siden skoletiden.
Vi spiller i formiddagstimerne, og det sociale og
motionen vil være i fokus. Motionsfodbold for mænd er
fodbold, hvor der spilles på små baner, man passer på
hinanden, og der spilles som udgangspunkt ikke kamp
imod andre klubber. Planen er en kort opvarmning
og derefter spil til 2 mål i en times tid. Efter træning
står den på 3. halvleg, hvor gamle og nye historier kan
fortælles over en kop kaffe eller en øl.
Kom til et intromøde og hør nærmere
Torsdag 5. marts kl. 10 i Tisvilde Idrætshus, Tisvilde
Bygade 35, Tisvilde. Her aftaler vi nærmere om det
praktiske, hvornår og hvor tit vi mødes.
Tre gamle spillere fra Tisvilde og Vejby har meldt sig
som tovholdere: Jan Sørensen, Arnt Pedersen og Finn
Jensen.
Det at vigtigt at notere, at man kan være med, også
selvom man ikke kan bevæge sig voldsomt meget. Faktisk er begrebet gå-fodbold ved at vinde mere og mere
frem som motionsform. Og du skal ikke være bange
for voldsomme tacklinger.
Det ny 60+ hold etableres i samarbejde med DBU
og Bevæg Dig for Livet-kampagnen. DBU-konsulent
Frederik Løwenstein fortæller herunder om de sundhedsmæssige aspekter ved motionsfodbold.
Det ny hold er for mænd, hvor en del nok har spillet fodbold tidligere. Men er der interesse, vil vi gerne
starte et tilsvarende hold for kvinder i samme aldersgruppe. Det er blevet en stor succes flere steder, bl.a. i
Frederikssund.
Niels Jørgen Larsen, formand for VTF

BØRNEFODBOLD I VTF
Til forældre med børn i alderen 4-9 år!
Vejby-Tisvilde Fodbold har brug for jer – og jeres børn!
VTF har på forskellig vis forsøgt at starte nye årgange
for både drenge og piger, men i dag har vi kun få spillere i årgangene 2010 og senere.
I foråret startede vi et pigehold årgang 2010-12, men
der er så få spillere. at det er svært at tilmelde dem til
stævner. I efteråret indkaldte vi både drenge og piger
til opstart af årgang 2012-13, men der kom ganske få.
Vi ved, at der er børn i disse årgange, og vi er sikre
på, at vi har et godt tilbud til dem. Vi er klar til at starte hold op i både Tisvilde og Vejby, men det kræver, at
forældrene spiller aktivt med som trænere og hjælpere.
Mange klubber har succes med fodbold fra 4-årsalderen. Vi understreger, at det handler om leg og
at have plads til alle! Lige nu kører vi med succes et
samarbejde med VIF-Gymnastik med bold og bevægelse for 2-5-årige, Spillopperne, der træner tirsdage i
Vejby-hallen. Og vi har en henvendelse fra en forælder
omkring et hold for årgang 2015, som vi håber at få i
gang inden længe. Vi vil gerne i kontakt med interesserede forældre til børn, der har lyst til at prøve fodbold.
Vi ser frem til at høre fra jer. Kontaktpersoner:
Carsten Rasmussen l-r@hotmail.dk
40744222
Niels Jørgen Larsen njl1958@gmail.com 40147398
Fodbold forebygger sygdomme
Under ledelse af Professor Peter Krustrup, Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, har 200 forskere fra 20 lande siden 2003
undersøgt, hvilken effekt fodbold har på fysisk
form og sundhed. Resultaterne er ikke til at tage
fejl af. Fodbold er den bedste kombinationstræning og meget effektiv til forebyggelse af livsstilssygdomme. Derudover har fodbold vist sig
at være den aktivitet, som er mest motiverende
for udøveren og lettest at fortsætte med over en
længere periode. Pulsen er høj, kalorier forbrændes, og muskler opbygges. Det er sundt at spille
fodbold, og helt uden at lægge mærke til det kan
du forebygge livsstilssygdomme ved at spille
motionsfodbold blot et par timer om ugen. Bevæg
Dig For Livet fodbold har med koncepterne motionsfodbold og Fodbold Fitness udbredt tilbuddet
om motion til mere end 400 fodboldklubber i
Danmark. Målgrupperne er mange og i Vejby-Tisvilde Fodbold vil vi i foråret starte hold nummer
to – denne gang for de gamle drenge! I forvejen
har VTF fodboldfitness for mænd og kvinder,
hvor de fleste deltagere er i alderen 30-50 år.
Frederik Løwenstein, DBU
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SYV SPØRGSMÅL
TIL EN TISVILDER
Portrætfoto af Susanne Borup

Det er søndag i november, der er banko i Idrætshuset,
og der er i sandhed efterår i luften og en snarlig vinter
i anmarch. Trods søndagens meget smukke efterårsvejrlig er der ikke mange turister i byen, selv om byens
forretninger allerede har hængt julelys og -kæder og
andet flitterstads op for friske kunder.
Med en time til solnedgang er TisvildeNyt på vej ned
til Fogedgårdsudstykningen for at få svar på sine syv
nysgerrige spørgsmål, og vores mål nås oppe for enden
af Brentingevej ved ”Ebbes hus”, som ligger dejligt
gemt væk oppe i krogen af udstykningen. Da vi er stået
ud af bilen, ser vi med det samme, at husets indehavere
har indrettet sig med udpræget sans for tilværelsens
gode, smukke og hyggelige sider. Der har ikke været
indforskrevet hverken have- eller indretningsarkitekt,
men ejerne af det gulmalede, træbeklædte hus har set
med varme og charme på matriklens muligheder såvel
udenfor som indenfor, og Tina Fresco, som bor her, og
som vi har aftalen med, behøver ikke engang at sige
velkommen, for at vi føler os velkomne. Charmen og
hyggen smyger sig om os, og som om det ikke var nok,
så bydes vi velkommen på varmeste vis af to venligt
nysgerrige dansk-svenske gårdhunde og deres menneske-mor, som slår ud med armene mod de mange træer
og buske og bruger ordet ”biodiversitet” om havens
dejligt ukultiverede mangfoldighed.
Indenfor er der ild i brændeovnen, der er sat vand
over til the og kaffe, og hele huset oser af beboernes
aktiviteter og interesse i at få noget ud af den tid, man
er på jorden. Der er bøger, musik, arbejdspladser med
PC, plads til dyr og mennesker. En langhåret kat, Silke,
ligger og snuer i vindueskarmen, papirbunker vidner
om ting, der skal laves, - alt er ordnet, ikke sirligt, men
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med sjæl og med sans for detaljen, og som sagt med det
formål, at det skal bruges. Stuens ene vinkel er ”møbleret” med musikinstrumenter, et piano, to store congas
og en smuk, gammel gulvbas, der, som Tina fortæller,
er omkring 150 år gammel og for år tilbage sat ”i pleje”
hos hende af en svensk musiker, som har brugt den i et
symfoniorkester.
Midt i den musiske snak, ringer pludselig Tinas
armbåndsur, og for første gang oplever vi in natura et
ægte Apple Watch. Tina taler lidt ned i sit ur og beder
personen i den anden ende ringe senere, mens vi prøver at inhalere husets blanding af retro og seneste nye
tekniske isenkram, - og absolut mest af det første.
Undervejs i vores snak, som først ender langt efter en
solnedgang med fantastiske farver, fortæller Tina gang
på gang om sin store interesse for musik, som hun har
dyrket siden hun var lille, spillet og sunget og optrådt, og lyttet til andres musik.
TisvildeNyts to udsendte kender kun Tina Fresco af
omtale fra bladets omtale af yogafestival og kor-koncerter, men ganske kort tid i hendes selskab sladrer om,
at det absolut ikke er de eneste interesser og aktiviteter, hun har. Med entusiasme i stemmen fortæller hun
levende og sprudlende om sine aktiviteter og tanker,
hverdagsliv og familie, hunde og katte og musik, indtil
vi bliver enige om at begynde fra begyndelsen, hvis
der skal blive en artikel ud af det, så, Tina ...
1. Hvor kom du fra,
inden Tisvilde fik glæde af dig?
Jeg bor i dag ikke langt væk fra min fødeegn, for jeg er
vokset op på Granvej i Annisse Nord med 3 søskende,
hvoraf to, foruden mig, også bor i Tisvilde.

Lidt senere dukkede jeg så op, og vi gik i gang med
at kigge på det ene svinedyre hus efter det andet, men
fandt ikke noget. I virkeligheden var jeg faktisk også
ret træt af storbyer efter flere år blandt 8 millioner
mennesker og massiv forurening i storbyen Bangkok.
Så det endte med at blive Danmark, - og Tisvilde.

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

Jeg gik i skole på Bjørnehøjskolen, og efter skoletiden
flyttede jeg til Århus og læste medicin men kunne ikke
finde ud af at blive færdig. I Århus beskæftigede jeg
mig også meget med musik, sang og teater, men bortset
fra at det meste var spændende, så blev det ikke til
nogen uddannelse, - men til livslang glæde!
I 1989 flyttede jeg til Bangkok, og jeg kan huske, at
jeg dernede fik at vide, da Muren i Berlin var faldet, og
at Østeuropa var blevet helt forvandlet, og jeg følte det
så mærkeligt at sidde dernede, langt væk hjemmefra, og
følge min egen del af verden gennem en kortbølgeradio.
I Bangkok var jeg blevet ansat på en engelsk sprogskole. Jeg blev senere bestyrer af den, og det var dér,
jeg mødte Jonathan, som kom fra London, og som blev
ansat på sprogskolen. Vi blev gift dernede og fik to
børn, men selv om jeg lærte at tale thai, så faldt jeg nok
aldrig helt til i Bangkok.
Efter nogle år dernede kunne jeg til tider blive helt
nationalistisk, få tårer i øjnene, når jeg så et dansk flag,
og jeg savnede en så banal ting som danske fagblade!
Den østasiatiske musiks sjæl fandt jeg aldrig helt, - jeg
hørte en del forskelligt derovre, men det fandt ikke
genklang i min sjæl.
Så på et tidspunkt midt i 90’erne, fandt vi ud af, at vi
skulle flytte tilbage til Europa. Meningen var egentlig,
at vi skulle flytte til London, og Jonathan flyttede i
forvejen og havde et job på hånden.

2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
Min mormor boede på Enggården, min mor på Sankt
Helenevej og min søster oppe på Kildevejen, så det
trak os i den retning, og egentlig stod min lyst også
til at komme hjem, helt hjem, og give mine børn den
barndom, som jeg selv havde haft. Så vi landede i Tisvilde og boede i et halvt år i et bjælkehus på Xylografensvej tæt op af skoven. Jeg husker, at det var en kold,
kold vinter med frost på Horsekæret, - og koldt i huset!
Senere købte vi det hus, vi sidder i nu.
3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
Jeg handler i Tisvilde!!, - er det første Tina siger. Der
er to udråbstegn efter udsagnet, for det er noget, der
ligger hende meget på sinde, for, som hun siger, det er
så vigtigt, at vi bruger byens butikker og foreninger,
hvis Tisvilde skal holde sig i live. Men ellers er jeg
underviser alle ugens 5 dage.
Jeg har mine yogahold, og så har jeg to kor, som jeg
leder, Ramløsekoret, som er et blandet kor af mænd og
kvinder, og så et relativt nystartet kor udelukkende for
kvinder, hvilket er helt anderledes og spændende.
Jeg har fyldt ugen godt op, men det er vigtigt at understrege, at jeg selv har valgt det! Om mandagen f.eks.
har jeg to yogahold, så 5 timers kor om aftenen og bagefter hjem og forberede næste dag. Men jeg elsker det,
også selv om der ikke er den løn i det, som dengang
da jeg var almindelig skolelærer, -uddannet i 2002 fra
Zahles seminarium i København. Jeg arbejdede både
på en privat skole og i folkeskolen, men det er slut!
Alle de nye regler og regulativer har ledt skolerne ind i
en dårlig udvikling, og jeg har det vel også for godt med
det, jeg laver nu. At vores vekslende indtjening gør, at
der er perioder, hvor vi skal skrue helt ned for blusset, det klarer vi, og i virkeligheden er det vel også ret
sundt, at man ikke altid kan tage tilværelsen for givet.

27

Noget af det morsomste, jeg har sat i værk, er mit tirsdagshold ”Glad motion”, hvor jeg har mange af byens
”skønne, ældre damer”, som har dyrket gymnastik
næsten hele deres liv. Det er festligt! Vi slutter sæsonen af med julebrunch herhjemme hos mig, en skøn
forestilling.
Alt, hvad jeg laver, er noget med flow og musik. Det
har været der, lige siden jeg læste medicin. Mit liv er
flowbaseret med musikalsk ledsagelse, som jeg bruger
i alt det, jeg laver, for jeg har en idé om, at musikken
virker, og efterhånden også hvordan den virker.
Mit liv er fyldt med kreativitet, jeg tager også ud
og optræder alene med sang og musik til fester eller
andre specielle lejligheder, hvor jeg bliver hyret til
f.eks. en halv times optræden. Det er ikke så ofte, for
det er enormt krævende rent psykisk at skulle ”være
på” alene men samtidig en nødvendig proces for at
”tænde” og kunne blotte sig og videregive nerve og
nærvær. Ikke nødvendigvis med perfektion, men med
nerve, - det er dér, det swinger! Det er fantastisk, når
man kan mærke, at man rejser noget liv i sit publikum.
Når Ramløsekoret, som jo er et amatørkor, synger
ved julekoncerten i Ramløse Kirke, så er der hvert år
nogen, der græder, for vi rammer noget i dem, noget
udefinérbart, - nerven! De kalder os ”Det glade Kor”
derude, og det er en smuk kompliment!
4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med
i Tisvilde?
Jeg synes det er SÅ vigtigt, at lokalsamfundet fungerer
rundt om os, og det gør det kun, hvis vi lokale hjælper til, så Jonathan og jeg er med i en masse ting her
i byen. Man skal ikke bare tage imod, man må også
selv yde noget! Sammen med Jonathan og nogle andre
Foto: Jonathan Fresco
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mad-nørder driver vi TIFØ, Tisvildes Fødevareselskab.
Jeg er med i ”Fisken”, Kildemarkedet og er frivillig i
biografen, og så er jeg formand for yogafestivalen, som
vi i øvrigt lige har flyttet fra midt i juli til august, og
vi håber, at mange flere vil besøge festivalen, som jo
ikke er et spor sekterisk, som mange tror. Det er gratis
at kigge ind, det er kun yoga’en, der koster penge, men
der er meget andet at se på. Det er en lige stor oplevelse
hvert år, - et kæmpearbejde at stable på benene, og det
tager nærmest tre uger bagefter at blive menneske igen.
Men det er det hele værd, og jeg synes i det hele taget,
at frivillighedsarbejdet både er nødvendigt, og så er
det pragtfuldt, at noget kan foregå uden indblanding
fra politikere og embedsmænd! Her må jeg lige nævne
min respekt for Birte Forsell, som vel er hele Tisvilde
forenings-mor, - hvad hun ikke har sat i gang og holdt
i live og stået i spidsen for! Og hun bliver bare ved og
ved. Imponerende! Hun er mit idol!
Og så var jeg i sommer på Musik i Lejet for første
gang, og det var en fantastisk oplevelse. Hvilken fest,
hvilken musik, hvilken mad og hvilken hjælpsom kultur, der råder! Og stranden har jeg aldrig set så ren! Jeg
er for øvrigt i gang med sammen med nogle andre at
lave en video om ”Gamle koner og Musik i Lejet”.
5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Det er så fantastisk, at vi har en lille by, hvor man kerer
sig om hinanden. Det er, som så meget andet i øvrigt,
muligt, at de også har det i andre byer, men nu er det her,
vi bor, og så er det Tisvilde, der ligger mig på sinde.
Bortset fra det, så elsker jeg naturen rundt om Tisvilde på begge sider af Hovedgaden, skov og strand, og
bruger begge dele, alt jeg kan: Løber, cykler og går på
skovsiden og vinterbader og sejler kajak på vandsiden.

Apropos vand, så er vores drikkevand en bemærkelsesværdig ting at nævne her, for det er så unikt, velsmagende og rent, at jeg tager det med, når jeg skal ud af
byen til ét eller andet.
Ellers må jeg nævne købmanden og skolen som
byens nervecentre, - Thomas købmand er bare enestående på alle mulige måder: Han tager sig af alle de
unge, der kommer ”i lære” hos ham, og han har stadig
julesokker hængende til de små i juletiden og kører
varer ud til de ældre, der ikke selv kan hente dem. Thomas er et særligt menneske! Og jeg bliver dybt forarget
over, at nogen kan finde på at stjæle fra ham, som det
sker om sommeren, efter hvad jeg har hørt, - det kan
man kraftedme ikke!!!
”Den lille café”, den elsker jeg også. For det første
er der ingen, der laver kaffe som Ninas, og noget af det
bedste, jeg ved, er, når jeg har tid til at morgenbade og
så spise morgenmad og få kaffe hos hende, - det fås
ikke bedre! At tempoet er langsomt, og der kludres
lidt, det er bare en ekstra charme ved stedet. Der er så
fedt, at man næsten ”camperer” på stedet. Jeg har holdt
møder dernede med min yogafestival-kollega Annette
Tzfanya i flere timer med computere og det hele, mens
andre sidder og snakker, nogle vegeterer, nogle spiller
spil – utroligt sted!
6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
Jeg hører til de mærkelige, der egentlig ikke synes, at
der er noget ”det værste” ved Tisvilde, - men jeg finder
det godt nok alligevel irriterende, at nogle få sommerhusejere tiltager sig så meget taletid for at fortælle os
andre, hvordan de ikke synes, der skal være her i byen.
Det er fint med sommerhuse, og at der er nogen i dem,
men det er synd, at nogle af dem har misforstået deres
tilstedeværelse her, og som mener, at de har retten til
at bede om, at deres Tisvilde skal være sådan og sådan
og bevares i den form, det altid har haft. Det er sikkert
ikke specielt for Tisvilde, men det er dem, jeg hører. Jeg
skal understrege, at det langt fra handler om alle, det er
kun en lille håndfuld, som så – pudsigt nok – ikke yder
en pind til fællesskabet. Det bliver jeg trist over.
Trist bliver jeg også, når jeg hører, at et nytilflyttet
par har flyttet deres børn fra Tisvilde Skole til en privatskole. For købmand og skole er noget, vi skal bakke
op om for at bevare dem som Tisvildes nervecentre, og
ligesom man bør foretage sine indkøb hos købmanden,
så bør man også bruge skolen til sine børn, og ligesom købmanden gør sig umage for at være den bedste
købmand, så bør skolen også gøre sit yderste for at
være den bedste skole, så flere flytter herop bare for de
to ting!
7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
Vi er meget optaget af bæredygtighed her i huset, og
jeg synes for eksempel, at det er så godt, at de, der har
råd til det, synes det er trendy at købe sig en Tesla.
De kan trække en masse andre over til el-biler, ikke

nødvendigvis til Tesla, for det er vi ikke så mange, der
har råd til. Men vi har f.eks. en Nissan Leaf, og det er
en el-bil, de fleste har råd til.
Min vildeste drøm er, at Tisvilde bliver kendt for at
være grøn og bliver en forgænger for bæredygtighed.
På yogafestivalen er vi fuldstændig nørdede med at
være bæredygtige og miljøneutrale, - alt, hvad vi indtager af fast eller flydende, bliver serveret i bæredygtig
emballage, ingen plastic eller andet, der ikke kan genanvendes, og, som sagt, er vi frygteligt kede af, at yoga
og yogafestivalen lider under, at mange synes eller tror,
at det er noget ”underligt” noget. I virkeligheden er det
fuldstændig ligesom ”Tisvilde går i Fisk”. Der er en
masse boder, hvor man kan købe lækre ting at spise og
drikke, og boder, hvor stadeholdere fremviser og sælger deres bæredygtige varer. Det er så spændende, og
det er gratis. Det er kun, hvis man vil deltage i yogalektionerne, at man skal betale.

Men tænk, hvis man kunne gøre noget, så Tisvilde
blev kendt for bæredygtighed, ikke bare mens der var
yoga-festival, men i al almindelighed. Det er en vild
drøm, jeg har!
Og så håber jeg, at Tisvildehuset må blive en realitet.
Hvor kunne det være godt, for vi mangler i den grad et
fast samlingssted, som er mere tidssvarende end det, vi
har nu.
Mit sidste ønske går på flere ungdomsboliger i byen.
Tænk, hvis de unge, der var færdige med skolen, havde
enkle og billige steder at flytte hen, så de ikke flyttede
fra byen, men fristedes til at blive boende, så Tisvilde
blev en by med alle aldersklasser repræsenteret.
En lang snak er ved at have nået vejs ende, selv om
omfanget af Tinas aktivitetsniveau ikke helt kan rummes i en 2½ time lang samtale. Men det er tid for aftensmad, de to søde og kælne hunde bliver lidt urolige,
vil ud og gø og ind igen, så vi takker for en gavmild
og spændende eftermiddag og lister ud i tusmørket og
tager afsked med et uhøjtideligt hus og have og med
Tina Fresco, en kvinde med mange berøringsflader og
holdninger, - og nerve.
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BYENS JULETRÆ

Foto: Gert Vilhelmsen

Foto: Eskil Borup

Det årligt tilbagevendende eventyr om grantræet, der forfremmes til byens juletræ
Fire garvede ex-lokalrådsmedlemmer, der nu har nået
pensionsalderen men som stadig gerne vil give frivillige hænder til den by, der har givet dem så meget, og
som de holder så meget af, mødes en tirsdag morgen
oppe på Æblevænget på toppen af Tibirkebro-bakken
og kigger vurderende op og ned ad det grantræ, Gert
og Britta har foræret til Lokalrådet, og som rådet første
søndag i advent vil give videre med lys og stjerne på til
Tisvilde bys borgere.
Træet står lodret og peger op mod himlen, smukt og
harmonisk, så det vurderende blik er blot en del af overvejelserne om, hvordan det bedst lægges ned i vandret.
Leif tryller med saven og lægger præcise snit, og kort
efter ligger det smukke træ på langs i haven, stort set
uskadt. Rødgran har bøjelige grene, som lettere overlever at ramme jorden efter et 90 graders fald fra lodret
til vandret, fortæller Leif, der ved noget om træer.
Kort efter dukker vognmand Bjørn op og påbegynder
operationen med at få træet læsset op på lastbilens lad.
Og også han ved, hvad han har med at gøre, så arbejdet
forløber fint, og snart kan kortegen, med lastbilen forrest og de 4 frivillige herrer bagved, begynde køreturen ned til Birkepladsen, hvor træet bliver løftet op
og lagt nænsomt ned på græsset. Stjernen, wirerne og
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lysguirlanderne monteres i toppen af træet, og derefter
kan Bjørn hejse det op i luften endnu en gang, dreje det
rundt og putte det pænt ned i hullet i brønden midt på
Birkepladsen. Og atter har det smukke træ indtaget den
lodrette position, der er den naturligste for grantræer.
Vognmand Bjørn vinkes af, og de fire frivillige skal
nu forankre træet med wirer og ved hjælp af stiger og
lidt hjemmebyggede redskaber forsøge at få lysguirlanderne til at sidde pænt fordelt rundt på hele træet.
Det tager sine timer, stigen må op flere gange og ting
rettes til med handskeklædte hænder. Pludselig dukker
Susanne op med varm kaffe og en lille skarp, og det
modtages med begejstring af de fire juletræs-herrer.
En halv time går med indtagelsen af de gode varer,
og så lægges sidste hånd på træets pynt, og snart står
rødgranen til alles tilfredshed. Det betragtes fra alle
verdenshjørner, - og det står minsandten lige. Her
kommer Astrid fra Danbolig over med endnu en kop
god, varmende kaffe til herrerne, - man må sige at byen
passer godt på sine juletræs-opsættere!
Til sidst spændes wirestrammerne efter, og lyset prøvetændes, men hvad er nu det … der er lys i kæderne,
men ikke i stjernen, som har sit eget el-stik. Umanérligt surt efter flere timers arbejde, at ikke alt virker.

Efter lidt humørforladt rådslagning lister de fire herrer
skuffede og utilfredse hjem. Fingrene er for kolde til
mere arbejde i dag.
Men to af dem mødes igen dagen efter og sætter
en lang stige op og får rodet lidt med ledningerne, og
minsandten om ikke lyset også kommer frem i stjernen
til sidst. Ledningerne sættes fast, og så står det smukke
træ klar til første søndag i advents festlige tænding af
træet, og julen er atter klar til at kaste sin glans over
den lille by. Og den smukke rødgran fra Æblevænget
får sin sidste, stolte opgave med at tage sig ud i al sin
pragt på Birkepladsen til de forbipasserendes glæde.

Foto: Eskil Borup
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MUSIK I LEJET

NYT FRA BESTYRELSEN
To ting har været særligt i fokus over den seneste tid:
Forberedelse og gennemførelse af billetsalget til Musik
i Lejet 2020 og arbejdet med en langsigtet strategi for
festivalen.
BILLETSALG
I weekenden 30. november - 1. december løb Musik i
Lejets billetsalg af stablen. Her var hele lørdagen afsat
til det lokale billetsalg og søndagen til onlinesalget.
Lørdagen bød på en kæmpekø – mere end 1.000 stillede sig i køen i løbet af natten og morgenen. De første
dukkede op kl. 23 aftenen før og valgte at tilbringe
natten foran Kildegaard for at sikre sig en billet.
For at give den bedste oplevelse, var der sat telte og
varmelamper op, der blev uddelt croissanter og teboller
fra bageren og en kop kaffe til at vågne på, og der var
både julemusik, lotteri med flotte præmier fra vores
Lokale Helte og en kreativ julekort-workshop for børn.
En række fantastiske frivillige fra Tisvilde og omegn
havde sat dagen af til formålet og gav alle fremmødte
en god og hyggelig dag.
Det er fantastisk at opleve så stor interesse for Musik
i Lejet, og som flere medier bemærkede, var det før,
vi havde offentliggjort nogle navne. Vores gæster på
festivalen kommer igen år efter år med en forventning
om, at det bliver mindst lige så godt som sidst. Og det
forpligter – vi lægger os som altid i selen for at præsentere den bedste og hyggeligste festival i Danmark, igen
i 2020.
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Efterspørgslen var større end udbuddet af billetter, og
desværre måtte nogle gå forgæves. Vi havde sat 50%
flere billetter til salg lokalt ift. sidste år – så i alt 1.500
almindelige partoutbilletter og 150 ungdomsbilletter
blev solgt i løbet af lørdagen.
Vi registrerede alle billetkøbere, og billetterne blev
fordelt på følgende måde:
• 292 billetter blev købt af fastboende fra 3220,
Tisvildeleje
• 454 billetter blev købt af sommerhusejere i Gribskov
Kommune
• 492 billetter blev købt af helårsbeboere i Gribskov
Kommune (udover Tisvildeleje)
Altså gik 1.238 billetter (75%) til festivalgæster med
tilknytning til lokalområdet.
Det er vigtigt at sige, at vi er en åben festival for hele
Gribskov og for alle, der holder af musik og sommer.
Derfor synes vi, at tallene ovenfor vidner om, at vi
lykkedes med at give de lokale en mulighed for at få en
billet til sommerens festival.
Lidt malurt i bægeret kom, da der var endeligt
udsolgt. Enkelte personer i køen valgte at lade deres
utilfredshed gå ud over vores frivillige, som ellers
havde skabt en dejlig dag sammen med en masse glade
gæster. Vi forstår godt, at man kan blive frustreret
over ikke at få den billet, man ellers havde håbet på.
Vi opfordrer alle til at fremover dele sine frustrationer
med foreningen via mail eller telefon og vise hensyn til
vores frivillige.
Når dette er sagt, er vi meget taknemmelige for at
opleve det høje humør blandt så mange køgæster, der
havde brugt det meste af natten og morgenen på at
ligge i kø. Godt kæmpet!
Som altid er vi glade for gode råd og forslag, så alle,
der har nogle gode idéer til, hvordan vi kan blive endnu
bedre, også til at sælge billetter, er meget velkommen
til at byde ind på kontakt@musikilejet.dk.

Fotos: Benedikte Hald

STRATEGI
Efteråret blev også brugt til at tale strategi for Musik
i Lejet. Vi arbejder stadig på de konkrete tiltag, der
iværksættes – nogle af dem allerede fra sommerens
udgave af Musik i Lejet. Vores strategiske overskrifter
handler om at skabe:

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Musik i Lejet
v/ Peter Maarbjerg

Eva Müller
Ved Kirken 4
3220 Tisvildeleje
Åben lørdag kl. 13-17 eller efter aftale på telefon 4870 9121
www.tibirkekunst.dk

KERAMIK

Vi arrangerer en præsentationsdag i starten af 2020,
hvor vi fortæller om de konkrete tiltag, som vi sætter i
gang. Dagen vil også være fyldt af overraskelser og underholdning, så vi håber, at mange møder op. Så snart
datoen ligger fast, inviterer vi alle til at komme, glæde
sig og have en dejlig vinterdag i godt selskab.

TIBIRKE
KUNST

UDSTILLING & SALG

• ‘Sommerminder, der varer hele livet’.
		Vi ønsker at præsentere en festival, som er
unik, kvalitetsmæssigt på højt niveau og med en
stemning og atmosfære, hvor alle er velkomne.
Sommerminder skal skabes inden for følgende
overskrifter:
• ‘Fællesskaber på tværs af generationer’,
		hvor der er tilbud og oplevelser for børn, unge,
voksne og ældre, som kan nydes sammen.
• ‘En lokalt forankret festival – i pagt med
naturen’, hvor vi hylder de smukke omgivelser,
sørger for at rydde op og holde rent og hele
tiden arbejder på at reducere vores belastning
af naturen og miljøet.
• ‘Stedet, hvor du får nogle oplevelser, du ikke
vidste, du skulle have’ ... hvor vi overrasker
med ny og spændende musik, mad, kunst m.m.

Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, Tisvildeleje
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.ﬁnnkeramik.dk
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Mød Kaya fra Tisvilde og Viktor fra Blistrup
– To af de første i køen til Musik i Lejets billetsalg ved Pension Kildegaard
Kl. 01:00 natten til d. 30. november slog Kaya på 14
år og Viktor på 13 år campingstolene ud ved Pension
Kildegaard. Nu skulle de ligge i kø til Musik i Lejets
billetsalg, der startede kl. 10:00.
Vi tog en snak med Kaya og Viktor lørdag morgen,
lige efter de havde modtaget kø-nummer 4 og 5 og dermed var sikret festivalbilletter til Musik i Lejet 2020.
Hvorfor har I siddet i kø siden kl. 01 i nat?
Viktor: Vi fik at vide i nat, at de første allerede havde
lagt sig i køen. Så vi skyndte os herned, så vi var sikre
på at få billetter. Vores fælles veninde havde tidligere
spurgt os, om vi ikke ville med på Musik i Lejet i år,
og det vil vi jo sindssygt gerne.
Kaya: Vi ville også have været på Tinderbox festival
til næste år, men det måtte vi ikke for vores forældre,
så nu skulle vi bare sikre os billetter til Musik i Lejet.
Har I været på Musik i Lejet før?
Kaya: Jeg har været på Musik i Lejet, siden jeg var
helt lille sammen med min mor, far og storebror. Faktisk lige siden festivalen startede.
Viktor: Jeg har aldrig været der før. Jeg vil gerne
prøve noget nyt, og sidste år fik jeg at vide, at Musik i
Lejet var rigtig sjovt. Der er også rigtig mange af vores
venner, der gerne vil afsted i år. Så vi håber, at de får
billet.
Kaya, hvad har været din største oplevelse på Musik i
Lejet?
Jeg kunne rigtig godt lide, da Suspekt spillede for et
par år tilbage. Det var en vild koncert. De havde også
en bil med oppe på scenen.
Viktor: EN BIL?!?!
Viktor, hvad håber du på at opleve på Musik i Lejet
2020?
Jeg håber egentlig bare, at jeg får nogle gode minder
fra festivalen. Og selvfølgelig, at se nogle fede kunstnere optræde.
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Foto: Maria Sattrup

Hjælp til på Musik i Lejet 2020 og ansøg om at
blive frivillig
Musik i Lejet byder ikke kun festivalgæster velkommen til tre dage med store oplevelser. Over 2.000
frivillige får også muligheden for at nyde Musik i Lejet
2020, alt imens de er med til at skabe den. Udover at
man som frivillig får et armbånd til festivalen, bliver
man også en del af et særligt fællesskab, hvor alle
brænder for at skabe noget større. Hvad end det er ved
at bygge den store, grønne tribune ved Strandscenen
eller slukke tørsten på de mange tusinde festivalgæster.
Ansøgningsprocessen for frivillige starter d.
17. februar, men allerede to uger før åbner Musik i Lejet op for ansøgninger lokalt i Tisvilde.
Her vil repræsentanter fra Musik i Lejet være
til stede og tage imod alle ansøgningerne og
hjælpe med eventuelle spørgsmål til det frivillige arbejde. Du kan finde mere information
om dette på Musik i Lejets hjemmeside.
Vær opmærksom på, at der kun er et begrænset antal pladser til frivillige mellem 16-18 år.

Annisse Wellness v/Sygeplejerske Pernille Kromann

�Fodpleje
�Massage
�Zoneterapi
Behandling i klinik,
på plejecenter
og i eget hjem.

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

Forside på postkort/plakat

Musik i Lejet sætter fokus på
det gode naboskab
De seneste tre år har Musik i Lejet kørt en større omsorgskampagne i forbindelse med festivalen. Omsorgskampagnen har fokus på at vise hensyn til hinanden og
Tisvilde. Derfor har en række vigtige budskaber hængt
på plakater gennem byen, og lokale kunne hente plakaterne til deres rækværk. Derudover er budskaberne
blevet eksponeret på Musik i Lejets online kanaler.
I år udbygger Musik i Lejet omsorgskampagnen og
sætter fokus på ‘At vise hensyn til sin nabo’. Til alle
tider har folk hørt musik og hygget sig i deres private
haver. Især i de varme sommermåneder. Nogle gange
fortsætter festlighederne til den lyse morgen, og ikke
alle naboer er lige glade for dette.
Gennem en række budskaber på plakater og postkort
håber Musik i Lejet at øge opmærksomheden på ‘At
vise hensyn til sin nabo’. Giv postkortet til din nabo
eller hæng det på køleskabet i dit hus eller sommerhus.
Plakaterne kommer til at hænge i lygtepælene i uge 28
og 29, og igen i år kan man afhente omsorgsplakaterne
til rækværket i Musik i Lejes Festival- og Turistinformation i uge 29.
Musik i Lejet udvikler løbende tiltag for at sætte
fokus på det gode naboskab. Har du gode forslag eller
idéer til festivalen, kan du dele dem med os på:
kontakt@musikilejet.dk.

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

Telefon 51 20 30 79 – CVR 35 74 51 57 – Tisvildeleje
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Venus i månederne maj til oktober 2002. Forløbet svarer til det første
halvår i 2020. Det er tydeligt, at planeten fylder mere på himlen, når den
er tæt på os, og samtidig er den belyst mere og mere bagfra.
Foto: Chris Proctor, TBGS Observatory

DET NYE ÅR

”Stjernehimlen netop nu” af Michael Quaade

Venus kan ses som aftenstjerne hele foråret. Den lyser
klart på aftenhimlen mod sydvest efter solnedgang. I
starten af januar går Venus ned ved 19:30-tiden, mens
Solen allerede går ned omkring kl. 16. I de følgende
måneder kommer Venus til at stå længere øst for Solen,
så der bliver bedre og bedre muligheder for at se den
om aftenen. Sidst i februar går Solen ned ved 18:30-tiden og Venus først omkring 23:30, så vi har til den tid
fem timer til at se Venus efter solnedgang.
Venus viser faser ligesom Månen, så i en stjernekikkert ses den som en lille halvmåne. I starten af året
er den længere væk fra os end Solen, så den dels ser
forholdsvis lille ud på himlen og dels er belyst på en
stor del af den side, der vender mod Jorden. Efterhånden kommer den tættere på os og ser derfor større ud,
samtidig med at mindre og mindre af den synlige del
er belyst af Solen.
Den 24. marts er den længst muligt øst for Solen. Det
kaldes dens største østlige elongation. På det tidspunkt
ses den, som når Månen er præcis halv i første kvarter.
Derefter ses Venus som en smallere og smallere banan,
til den i starten af juni kommer tæt på Solen og ikke
længere kan ses. Den er i nedre konjunktion med Solen
3. juni. Det betyder, at den ses nogenlunde i samme
retning som Solen og befinder sig mellem Solen og Jorden. Venus lyser altid meget klart på himlen, dels fordi
dens hvide skydække tilbagekaster næsten alt det lys,
der rammer den, og dels fordi den er tæt på både Solen
og Jorden. På grund af dens faser lyser den ikke helt
lige kraftigt hele tiden. Den lyser klarest 27. april.
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Planeten Merkur optaget fra Messenger rumsonden i 2008. Rumsonden blev sendt op i 2004 og fulgte en kompliceret bane på næsten 8
milliarder kilometer, inden den mere end seks år senere i 2011 kom på
plads i sin bane omkring Merkur, som den kortlagde i de følgende år
indtil 2015. Den lange bane var nødvendig, for at sonden kunne passere Merkur så langsomt, at den kunne indfanges af den lille planets
svage tyngdefelt. Banen passerede undervejs både Jorden, Venus og
Merkur flere gange. Foto: NASA/JPL

Merkur står ved årets begyndelse tæt på Solen og kan
ikke ses. 10. januar er den i øvre konjunktion med Solen. Her ses den ligeledes i samme retning som Solen,
men er omme på den anden side. Efterhånden bevæger
den sig længere øst for Solen, og man kan være heldig at få et glimt af den efter solnedgang. Chancen er
størst omkring 10. februar, hvor den er i størst østlig
elongation. Til den tid går Merkur ned næsten to timer
efter Solen. 26. februar er den i nedre konjunktion med
Solen, og kan igen ikke ses.
Både Jupiter og Saturn står tæt på Solen i starten af
januar. Saturn er i konjunktion med Solen 13. januar,
og Jupiter var det 27. december 2019. Til marts står de
op om morgenen omkring en time før solopgang.
Ydre planeter som Jupiter og Saturn er længere fra
Solen end Jorden, og kan derfor aldrig komme i nedre
konjunktion med Solen. Derfor bruger man her kun
begrebet konjunktion.
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Stenbrobakken 4
3220 Tisvildeleje. Tlf. 48 70 27 27. Fax 42 70 92 67

Mars optaget fra Rosetta rumsonden i 2007
fra en afstand på 240 000 km.
Foto: ESA

Mars står op ved 5-tiden om morgenen i årets første
måneder. Den kan man sagtens nå at se lavt på østhimlen før solopgang.
I årets første to måneder er der åbent hus i WiethKnudsen Observatoriet lørdagene 11. og 25. januar
samt 8. og 29. februar. Se om eventuel aflysning på
observatoriets facebookside:
facebook.com/wiethknudsenobservatoriet/

Wieth-Knudsen Observatoriet på Margot Nyholms Vej 19, Tisvilde.
Fotomanipulation: RP

Kom og vær med til at drøfte
potentialer og udviklingsmuligheder
i Tisvilde/Tisvildeleje
Tirsdag d. 4. februar inviterer Gribskov Byråd til fælles dialog
om Tisvilde/Tisvildeleje og omegn.
På mødet vil vi sammen tale om de potentialer området har:
• Hvilke aktiver og kvaliteter har området?
• Hvilke udviklingspotentialer ser borgere, foreningerne og
virksomheder?
• Hvad kan vi gøre sammen?
Mødet i Tisvildeleje er det syvende af Byrådets dialogmøder med lokalsamfund af en række på tolv møder

Mødet holdes tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.30 - 21.30
i Tisvilde Idrætshus, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje
Tilmelding senest onsdag den 29. januar via hjemmesiden:
gribskov.nemtilmeld.dk/649/
37

SANDFLUGTSMONUMENTET
Denne gang skal vi op på Stuebjerg og se, hvad der står
på ”pyramiden”, som faktisk er en obelisk, der hylder
især majestæterne:
”HER SAAE DET ILDE UD FOR NOGLE TIDER SIDEN,
MED SAND VAR ALTING SKJULT OG FAREN VAR EJ LIDEN.
SANDBIERGE VOXTE OP, FLOY FREM NAAR VINDEN KOM
OG DREEV SAA MANGEN EEN FRA HUUS OG EJENDOM.
HVORFOR KONG FREDERICH,
TIL LANDETS GAVN OG BESTE,
LOD GRIBE VERKET AN MED VOGNE, FOLK OG HESTE,
OG LOD, SAA VIDT MAN KOM, DEN LØSE GRUND BESAAE,
AT DER HVOR INTET VAR, OPVOXER GRÆS OG STRAAE.
VOR SIETTE CHRISTIAN, VOR HERLIGHED I NORDEN,
VED HAM DET HELE VERK TIL ENDE BRAGT ER VORDEN.
O, AT HANS ÆT OG SÆD SAALÆNGE BLIVE MAAE.
SOM MAND KAND STØF OG SAND
OMKRING VED HAFVET FAAE.”
”OM NOGEN SPØRGE VIL OG HAFVER LYST AT VIDE
PAA HVEM I DENNE SAG MONARCHEN KUNDE LIDE
DA HAFVER AMTMAND GRAM EJ HVILET MED SIT ØYE
OG RØHL SOM VELFORTJENT ER LØNNET FOR SIN MØYE.”

Amtmand Gram var adelig
og bliver pænt omtalt
– dog parantetisk nederst på monumentet. Med Røhl
blev det anderledes. Han tilhørte lavadelen og havde
gjort sig udtilbens, bl.a. med Gram men også med
bønderne i området. Han var ærgerrig og ambitiøs – en
meget hård mand, der skulle få gårdmænd og landarbejdere til at bestille noget. Han var faktisk så hård, at
lokalbefolkningen boykottede det fysisk hårde arbejde
med sandflugtsbekæmpelsen. Han havde afstraffet dem
med prygl og bøder, hvilket han ikke havde bemyndigelse til – så der blev klaget til herremanden, som
i dette tilfælde var Røhls arbejdsgiver, nemlig Gram.
Røhl var ganske vist blevet ansat til sandjobbet af kong
Frederik 4, men kommandovejen skulle overholdes, så
kontakten til kongen skulle gå gennem amtmanden!
Obelisken har tre sider
Der er en dansk, en tysk og en latinsk beretning om
kongernes store sandprojekt. Lad os prøve at se, hvad
der står om Grams og Røhls indsats på tysk. Her bliver
det tydeligt, at Røhl ikke havde overholdt spillereglerne og næppe var i kridthuset:
”ES DAEMPFT DEN FLIEGE-SAND
AVF. KOENG FRIDERICHS UND CHRISTIANS GEHEISS
DES AMPTMANNS FRIDERICH VON GRAMS
GETREVER FLEISS
UND ROEHLS GEVBTE HAND.”
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Tekst og fotos: Søren Thilst Grande

Jeg har kun taget den afsluttende bemærkning med på
tysk, hvor der helt til sidst (som var man lige ved at
glemme ham) står, at Røhl gav en hånd med. Det er jo
fantastisk – nok blev han upopulær, men det var dog
ham som koordinerede hele bekæmpelsen, som var et
kæmpe logistisk arbejdsprojekt. På den latinske side
står der retfærdigvis: ”...Johannes Ulrich Røhl har med
snilde og flid ført værket til ende.”, men det var der
ingen blandt lokalbefolkningen som kunne hverken
læse eller forstå!

Sandflugtsbekæmpelsen
Sandflugtsbekæmpelsen blev kun gennemført med
hjælp fra land- og lejesoldater, efter at Store Nordiske
Krig mod Sverige var ophørt, så man kunne sætte kraftigt ind med arbejdsløst mandskab og materiel. Sandbjerge skulle udjævnes med håndkraft, tørv skulle køres
fra Ryet nær Arresø, gærdsel, træstaver og kvas køres
fra Skt. Karens skov nær Skovporten samt ikke mindst
tang fra stranden med heste- eller studetrukne vogne.
Røhl uddelte bøder til de bønder, som ikke havde
styr på deres kreaturer, som jo var vant til at gå i løsdrift. Kreaturerne måtte ikke ødelægge og trampe eller
nedgræsse de sanddiger og grøfter, som blev opbygget kilometer efter kilometer i det nuværende Tisvilde
Hegn. Røhl havde selv planer om at anlægge et slags
schæfferi med fåreavl, og da han ikke kunne få de
lokale bønder til at arbejde for sig, havde han benyttet
militærpersonel. Han ville kun gi’ husmændene eller
daglejerne en ussel løn (8 skilling eller 1/12 rigsdaler),
hvorimod landets soldater var gratis. Så da det blev
afsløret, var fanden løs i Laksegade. Kongens soldater måtte ikke bruges i privatøkonomisk øjemed – og
amtmand Gram var ikke orienteret. Bønderne havde
sikkert sladret om den upopulære selvtægtsmand, som
uddelte bøder (hvilket han faktisk heller ikke måtte),
OG så havde han ikke engang selv styr på sine fårede
fæ i sandområderne.
Nogle år efter blev han bedt om at forføje sig (sendt bort
i unåde) fra det sandplagede område. Røhls Ege og Røhls
Dam er dog blevet opkaldt til minde om denne geschæftige
sjæl, som virkelig fik sat kog i sindene og gang i sandbekæmpelsen. Han havde svært ved at indordne sig i hierarkiet og afvente den kongelige kommandovejs træge
tempo, men han kom jo også fra Oldenburg.
På én af kong Frederik 4-tals utallige rejser rundt om i
kongeriget havde monarken hørt om en mand i Hertugdømmerne, som havde afhjulpet marskområderne ved
De frisiske Øer for oversvømmelser ved hjælp af digebygning, så han blev kontaktet. Og selv om denne mand,
som hed Johan Ulrich Røhl, ingen erfaring havde med
sand”oversvømmelser”, så tænkte han: ”Vand trænger
frem og ind alle steder, så mon ikke det samme gælder
for sand?” Røhl slog sig ned i Helsingør og døde som
en holden mand. I hovedgaden/gågaden i sundbyen nær
Kronborg kan man finde hans gamle fine 1700-tals hus.
Monumentets placering
De første planer gik ud på at placere mindestøtten ved
Tibirke Kirke, men kunstneren syntes, at den skulle
trone oven over landsbyen, så alle kunne se den i lige
linje fra den gamle bygade. Symbolsk nok med Røhls
tidligere gård og det kongelige spisehus lige nedenfor.
Monumentet er udført i sandsten og oprindeligt med
guldindskrift på rød baggrund. Det er restaureret utallige gange, sidst i 1988.

Trappen op ad Stuebjerg og smedejernsgitteret er lavet
i 1933. Støtten blev bragt i dele her op fra København
af 20 køretøjer. Generalbygmester Häusser overvågede
samlingen af delene. Alene fundamentet bestod af
2.800 mursten. I 1903 var monumentet ved at kæntre,
så sokkelstenen blev borthugget og erstattet af jernbeton. Monumentet er knap 6 meter højt, et af de ældste
på Sjælland og kostede ved opførelsen et pænt stykke
over 1.000 rigsdaler, som den kongelige pengekasse
selv måtte punge ud med. Men hvad betyder simpel
mammon, når det drejer sig om at hylde enevoldskonger i al deres guddommelige glimmer. Gud ved, hvor
stor udgiften til sandflugtsbekæmpelsen i årene 17251738 løb op i til sammenligning?
I dag varetages vedligeholdelsen af Naturstyrelsen,
og området blev fredet i 1925.
Indvielsen i 1738
Kong Christian d. 6. og hans sachsiske dronning, Sophie Magdalene, kom op til den sandede og primitive
nordsjællandske udørken. Der var lagt op til stor festivitas, men monarkparret var ikke meget for hurlumhej,
da de var præget af den ny tids fromme pietisme. Det
var meningen, at der skulle spises, danses og overnattes i Frederik d. 4.’s Spisehus.
Men dans og musik blev taget af programmet. Kongelig værdighed og stiv overlæbe frem for alt. Man var
inspireret af det franske hof, ikke mindst solkongens
Versailles. Det er tvivlsomt om der blev overnattet
– mon ikke den klejne, kejtede og usikre konge med
det svagelige helbred, der kompensatorisk elskede at
omgive sig med overdådig luksus, hurtigt fik samling
på det kongelige menageri og hans forfinede dronning, så der allernådigst blev brugt mindst mulig tid
på festligholdelsen. Det var lidt skuffende, især når nu
man havde bygget et til lejligheden så fint kongeligt
spisehus. Christian d. 6. var bedre vant. Han havde
fået opført en lille rokoko fritidshytte i Den Kongelige
Dyrehave, nemlig jagtslottet på Eremitagen.

JT Træfældning
Gratis tilbud

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

Fuldt forsikret

Træfældning
Fældning fra toppen
Ind trækning
Beskæring
Opskæring
Stormfald
Flisning
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Det gamle, forældede og sure Københavns Slot fik han
revet ned til fordel for det pompøse Christiansborg Slot
i barokstil, og i lystslottet Fredensborgs gemakker var
foregået lidt for løsslupne scenarier. Det blev dog ikke
revet ned, men stod ubenyttet hen, og i stedet blev et
jomfrueligt sommerslot bygget midt i et smukt og idyllisk vådområde, Hirschholm (det senere Hørsholm).
I dag står kun kirken tilbage midt på én af holmene.
Udflugtens afslutning
For at få lidt motion og ikke bare kigge på et opretstående minde, vil jeg foreslå at krydse den fredede mark
bag obelisken. Find asfaltvejen, Parallelvej, og følg den
helt op til skovkanten ved Xylografensvej. Find den
lille stipassage ind til Tisvilde Hegn. Drej til venstre
i skoven ad grusvejen. Lige før svinget på bakken (ud
for Xylografens hus, Arken) ligger en sandstigning. Det
er brandbæltet, Lars Anders’ Linie. Øverst på toppen
finder du områdets højeste punkt, 62 m o.h.
Du kan fortsætte ad L.A.’s Linie så langt lysten og
nysgerrigheden driver dig, eller du kan vende snuden
hjemad. God tur.

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

47 74 63 34

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

Feriepartner.dk

EPSI måler tilfredsheden blandt bankkunder
ud fra en uvildig og forskningsbaseret metode

De mest
tilfredse
privatkunder
igen i år
For 7. år i træk er Handelsbankens privatkunder
de mest tilfredse i Danmark.
Kan vi også hjælpe dig?

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

40

Foto: Susanne Borup

KØ-TILBUD PÅ KILDEGAARD
En tidlig lørdag morgen, hvor en halvvågen Tisvilder
var gået ud for at hente morgenavisen i postkassen,
stod der til avishenterens overraskelse parkeret hundredvis af biler op og ned ad gaden, som om det var
en loppemarkedslørdag, - hvilket jo ikke kunne være
tilfældet en morgen sidst i november. Efter at have
rystet hovedet gik det op for den halvvågne avishenter,
at det var dagen, hvor Musik i lejet solgte sine billetter
til de lokale.
En tur på cyklen ned til Kildegaard bekræftede, at
der var ganske mange, der var stået fra meget tidligt til
tidligt op denne morgen for at sikre sig billet til sommerens festival. Der var mange lokale at hilse på og
snakke med i den voldsomt lange ”slange” af menne-

O.J.VVS ApS

sker, der strakte sig fra et godt stykke nede ad Strandbakkevej, op forbi Café Maya og ned ad Hovedgaden
til grusvejen op til Kildegaard, hvor haven var omdannet til en ny ”kø-slange” ved hjælp af afspærringstape,
og hvor de meget tidligt ankomne sad med søvnige
øjne og varme tæpper i deres campingstole. Musik
kom der til ved 8-tiden, og sammen med varm kaffe og
lidt brød, som arrangørerne serverede, blev ventetiden
mere tålelig indtil kl. 10, hvor salget skulle starte. Den
lange kø og ventetid kunne tilsyneladende ikke fjerne
humøret hos de cirka 1500 ventende i køen, hvor stemningen var festlig og munter. Ingen sure miner, ingen
panik og det lokale billetforsalg forløb effektivt og
velorganiseret, mens de 1500 billetter fandt deres ejere.

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

Oliefyrsservice
Aut. VVS-installatør
l Alt i VVS-installationer
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

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk

www.ojvvs.dk
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Fra ”Den lokale Hyggeaften” i november – foto: Anita Olsen

DET NOSTALGISKE HJØRNE
“Vær velkommen herrens år” ... har vi sunget under
højtiden, som vi lige har rundet, og vi må ønske for og,
at det nye år bliver et godt og lyst år for os alle.
Jeg vil starte med at sige TAK til alle Jer, der ville
bruge en aften i Idrætshuset, onsdag d. 13. november
på at høre historie om vore gamle gårde i Tisvildeleje/
Tisvilde – vi har mange, når man tæller alle med! Dog
kunne der KUN blive tid til at fortælle om de 14 af dem,
for det skulle jo ikke bare være en opremsning af, hvem
der havde den bestemte gård fra 1770 o.s.v., der skulle jo
også være plads til lidt hverdagshistorie fra hver især.
Men nu blev det som fortalt, og jeg håber, I hver især
fik noget med hjem.
Jeg vil også her sige TAK til hele “Mc. Larsen Band”,
som mødte talstærkt op og gav aftenen et ekstra pift.
John Kofoed Larsen har ellers trofast spillet alene for
os i alle årene siden den første “hyggeaften” i 1996!
TAK til Lisbeth, der også altid har bagt – i år 96
lækre horn! TAK til Jørgen Nikolajsen, der hjalp med
opdækning, og TAK til Arkiv og Museumsforeningen
for opbakning og afrydning. TAK til min “mentor”,
Ruth Merhøj Nielsen, der hjalp med at finde billederne
frem og sat dem rigtig sammen!

Haveaffald

afhentes med kranbil
for grundejerforeninger og private
Levering af grus, sten, muldjord og flis
samt afhentning af byggeaffald m.m.

Maglebjerggård
Torben Christensen

Maglebjergvej 12 • 3200 Helsinge • 20258652
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MEN – nu kan jeg jo passende, i det nye år, fortælle
lidt om de gårde, der ikke kom med, og jeg vil starte
med Øllekollegård, Godhavnsvej 23.
Vi har ikke SÅ meget historie, men kan på et familiebillede se, at gården er opført i 1891.
Vi ved, at en af ejerne hed Knud Jensen, der fik
søskendeparret Jens og Jenssigne, der overtog og drev
gården til engang i 40-erne, hvorefter de flyttede til
huset “Øllebo” på Sct. Helenevej i Tisvilde.
Han havde også en søn mere, der blev gårdejer på
Bakkefrydgård fra 1912 til 1929, hvor Niels Peter Nielsen overtog gården – men det er en helt anden historie.
I 50-erne var Øllekollegård ejet af en berider Larsen. Han reklamerede med: ”Ridning giver motion,
frisk luft og godt humør! Undervisning for både børn
og voksne i alle aldre, både øvede og uøvede. Priser:
voksne 20 kr. og børn 16 kr. i timen”!
Øjenvidner fortæller, at det så fantastisk flot ud, når
han red i spidsen for hele flokken på vej i skoven – der
kunne godt være 20 ryttere i sådan et “kobbel”!
Fra 1973 har vi et billede af et par kunstmalere, Orla
og Elisabeth Jensen, der på det tidspunkt må have ejet
gården.

Desværre nedbrændte Øllekollegård d. 30. juli 1974,
hvilket vi har en del billeder af på Lokalarkivet i Græsted – et meget spændende sted med ca. 70.000 billeder
i vores system! I er MEGET velkomne til at kigge ind!
Til slut vil jeg, i fortsættelse af min indledning, ønske
Jer allesammen et rigtig godt Nytår 2020 samt stor
TAK for året der svandt. Vi “læses” ved i næste nummer af Tisvilde Nyt.
Mange hilsener Anita Olsen.

GLASPUSTERI
Arresø Glashytte
Nyvej 18
DK 3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 83 40
Galleri og værksted
Fredag-Søndag 10-17

TISVILDELEJE

Ps. Jeg er blevet spurgt om, hvilken en af de
omtalte gårde der er ældst. De lå jo næsten alle
omkring Tisvilde By, men blev udflyttet i 1787,
som årstallet fortæller på “udflytningsstenen”
på venstre hånd, når man drejer op ad Vejbyvej. Flere af gårdene er dateret 1770-erne.
Vi går dog ud fra, at den gamle Fogedgård
altid har ligget på Tisvilde Bygade 11. Den har
også på et tidspunkt heddet Mosegården, og
den er dateret 1762, så det må altså være den
ældste vi kender til.

Murerfirmaet

Damgaard Aps
Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Tlf.

Henrik 2323 1318
Bo 4044 5610
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Derfor skal du vælge
danbolig Tisvildeleje.
Vi er lokale og erfarne,
og går gerne den ekstra
mil for dine behov.

Vi sælger flest boliger i
Tisvildeleje.*
Resterende 30%
solgt af 11 andre
mæglere

• Vi bor alle i lokalområdet og kender
derfor Tisvildeleje bedre end de fleste
andre mæglere.

Markedsandel

46%*

• Vi er tilgængelige og strækker os langt
for vores kunder.
• Vi er altid til at træffe på tlf. 48 70 10 45
og har åbent alle ugens dage.

Alle boligtyper solgt
i 3220 Tisvildeleje de
seneste 12 måneder*

Find ud af, hvad din bolig er værd med
danbolig Tisvildeleje.
Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Tisvildeleje på tlf. 48 70 10 45
og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk
*Kilde: boligsiden.dk pr. 27-11.2019

13%
solgt af anden
mægler

11%
solgt af
anden
mægler

Anbefaling
9,3 ud af 10*

danbolig Tisvildeleje
Tennisvej 2
3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 10 45

