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

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje

Bruger du dit 
fritidshus nok?

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

Torsdag 10-17:30 * Fredag 9-17:30 * Lørdag 9-14
Find søn - og helligdagsåbningstider 

på www.koedsnedkeren.dk

Pølsemagerivarer er fremstillet 
med kærlig hånd, i eget pølsemageri 

Dansk kød * Dyrevelfærd * Kødkvalitet 



Påskedagene har indtil videre budt på en cocktail af 
vejrtyper:

Langfredag, den store påskemarch-dag med næsten 
800 betalende, glade vandrere, blev afholdt i fornuftigt 
vejr, koldt, men det holdt tørt – dejligt for deltagerene 
og ikke mindst for Idrættens Venner, der laver et kæm-
pe arbejde, for at denne tradition kan blive ved og ved. 
Denne gang kunne de fejre 40 års jubilæum. Tillykke 
med det.

Påskelørdag mindede i al sin elendighed mere om en 
novemberdag end en aprildag, med slud, regn og kulde. 

Derfor var det ekstra dejligt at vågne op i dag, Påske-
dag, til en blændende smuk solskinsdag.

Det noget omskiftelige vejr har bestemt ikke afholdt 
folk fra, endnu engang, at komme til byen for at skyde 
sæsonen i sommerhusene i gang – således rigtig mange 
mennesker på gaden, uanset vejr og vind, spisende is 
eller  nydende  en  kop  kaffe  på  et  af  de  mange  steder  i  
byen, der nu er åbnet.

Således er alt, som det plejer i en by som vores: Sæso-
nen er startet, og alle går med håbet om, at foråret bliver 
mildt og godt og den kommende sommer lang og varm.

I morgen er det tid for endnu en påsketradition, nem-
lig Helvede i Nord, det hårde motionsløb der har start 
ved parkeringspladsen. Her fra vores matrikel har der 
gennem de sidste 4 år deltaget et løbehold. Lad mig 
straks understrege, at jeg ikke er en af deltagerne, men 
derimod udvalgt til at stå for den efterfølgende påske-
frokost. Der er jo altid en anledning, her i Danmark, til 
at samles omkring et frokostbord.
Så det er en hyggelig, tilbagevendende tradition til at 
samles med børn, svigerbørn, deres forældre samt et 
par gamle klassekammerater!! Dejligt at de gider. Der 
er noget særligt over at være sammen med unge men-
nesker: Så meget liv og glæde som smitter af på os 
’lidt’ ældre.

Bedst som vi alle har gået og glædet os over Cafe’ens 
ombygning og nænsomme renovering, bliver endnu 
en markant bygning i byen, nemlig Købmandshjørnet, 
pludselig dækket af et stillads, og en masse håndvær-
kere er gået i gang med at renovere den store bygning. 

Jeg glæder sådan til at se det færdige resultat. Det er 
trods alt noget af det første, man ser, når man runder 
hjørnet på vej ned til byen. Hvis man ankommer med 
tog, er man desværre nødt til stadig at blive mødt af 
synet af en udbrændt togvogn, og det er smadder ær-
gerligt, for kønt er det ikke!!

Vi vil så gerne trække turister til byen, men kom-
munen, eller hvem der nu er ansvarlig for mange af de 
ting, der trænger til renovation, er tilsyneladende ikke 
villige til at ofre de penge, der kræves for at tingene 
bevares og ikke bare forvitrer og går til. Helene Kilde 
er snart en saga blot, asfalten fra Stejlepladsen og ned 
til parkeringspladsen er en katastrofe, og molen mang-
ler vi stadig.

Men mon ikke det alligevel bliver endnu en dejlig 
sæson i vores lille by? Det håber jeg, og jeg vil glæde 
mig til alle de kommende arrangementer, der løber af 
staben fra nu af.

Et fortsat fantastisk forår til alle!
Vh Karina

SÆSONEN ER SKUDT I GANG

Helvede i Nord i påsken – foto: Anita Olsen
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN

Ethvert medlem kan fremsætte forslag, som ønskes 
behandlet på generalforsamlingen. Forslag skal frem-
sendes med forslagsstillerens underskrift til formanden 
Elisabeth Harpøth senest den 1. juni.

Ad pkt. 5. Bestyrelsen består for tiden af 7 medlemmer 
og 2 suppleanter. Den nuværende bestyrelse ønsker så 
mange synspunkter som muligt repræsenteret i besty-
relsen. Overvej derfor, om det ikke var noget for dig at 
deltage i bestyrelsesarbejdet. Der kræves ingen særlige 
kvalifikationer  for  at  deltage  i  arbejdet,  ligesom  der  
heller ikke kræves mere tid, end du synes, du har til 
rådighed.

Grundejerforeningen dækker hele Tisvilde, og for-
eningens formål er at varetage medlemmernes fælles 
interesser som grundejere. Men det har i høj grad også 
altid været foreningens formål at bevare Tisvildes sær-
præg i en balanceret udvikling.

Støt op om foreningens arbejde, og er du ikke med-
lem af Grundejerforeningen, kan du nemt blive det. Du 
kan tilmelde dig på vores hjemmeside: 
www.tisvildegrf.dk .

Steen vil være tilstede ved vores generalforsamling. 
Vi  håber,  at  flere  af  Jer  får  lyst  til  at  melde  sig  under  
fanerne for at holde vores strande rene i et hyggeligt 
fællesskab.

GENERALFORSAMLING
Traditionen og vedtægterne siger, at der skal afholdes 
generalforsamling i Grundejerforeningen for Tisvilde 
og Omegn i en nærmere angivet periode i løbet af som-
meren.

Vi er igen i år i god tid med indkaldelsen, for at så 
mange som muligt kan planlægge deltagelsen i gene-
ralforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes søndag den 30. juli 
2017 kl. 10.00 på Sankt Helene Centret, Bygmar-
ken 30, Tisvildeleje. Inden selve generalforsamlingen 
bliver  der  ligesom  sidste  år  serveret  brunch  buffet  fra  
kl. 9.30. Dagsorden er:

Valg af dirigent. 1. 
Formanden forelægger bestyrelsens beretning 2. 
om foreningens virksomhed i det forløbne år 
til forhandling og godkendelse. 
Kassereren forelægger det reviderede regn-3. 
skab for det forløbne år til forhandling og 
godkendelse. 
Kassereren forelægger forslag til budget for 4. 
2018 – herunder forslag til kontingent. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 5. 
Valg af 2 revisorer for eet år. 6. 
Behandling af forslag – fra bestyrelsen eller 7. 
medlemmerne – som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen. 
Eventuelt.8. 

HVID STRAND
Foreningen ‘Hvid Strand’, som Grundejerforeningen 
hvert år støtter med 3000 kr., yder et enestående frivil-
ligt arbejde for at holde vores strande rene. Læs her 
hvad formanden, Steen Gersager, har skrevet til os:

Kære Tisvildeborger
Jeg tror ikke, at du hører til dem, der kunne 
finde  på  at  smide  affald  på  stranden.  Jeg  tæn-
ker på alle de plastikposer, slikpapir, balloner, 
patronhylstre, cigaretskodder, cigaretpakker, 
plastik-  og  alluminiumsdåser,  glasflasker  m.m.,  
vi  finder  overalt.  Men  du  er  garanteret  en  af  os,  
der  ærgrer  sig  over  alt  det  affald,  som  flyder  på  
stranden og andre steder, hvor vi færdes.
Affaldet  forsvinder  ikke  af  sig  selv!  Hvis  der  

ikke er nogen, der samler det op, vil det blive 
liggende så længe du lever, – ja og værre: Til 
gene for de næste mange generationer!

På stranden kommer kommune eller stat ikke 
og  fjerner  affaldet.  Det  må  vi  selv  gøre.  Jeg  vil  
derfor opfordre dig til at være med til at rydde 
op  –  også  selv  om  det  ikke  er  dit  affald,  og  
selvom det måske kommer ind fra havet. Hvis 
vi er mange om det, kan vi måske få den reneste 
strand i Danmark – året rundt.

Det er ingen ulejlighed at samle et par stykker 
affald  op,  når  du  er  ude  at  gå  en  tur,  og  bringe  
det  til  nærmeste  affaldsbeholder  eller  helt  hjem  
til dig selv. Du kan evt. vænne dig til at have en 
lille  pose  til  affald  med,  når  du  færdes  ude  –  li-
gesom hundeejerne.

Det vil glæde dig, at noget af det, som giver 
anledning til ærgrelse på din tur, bliver fjernet, 
og samtidig giver det dig den gode følelse, at du 
har ydet dit bidrag til et bedre miljø.

Hvis du har lyst til at yde en lidt større ind-
sats, kan du melde dig som strandrenser i ”Hvid 
Strand, Gribskov”, som består af ca. 14 perso-
ner,  som  årligt  samler  små  30.000  stk.  affald  op  
på ca. 30 km. strand inden for Gribskov Kom-
mune. Du bestemmer selv hvor og hvornår du 
går, og du får poser, tæller og gribestok stillet til 
rådighed – ligesom dine eventuelle transportud-
gifter bliver dækket af de økonomiske midler, vi 
får ind fra kommune og grundejerforeninger.
Hav en god og aktiv sommer med rene strande!



LOKALPLANER
Flere af jer har modtaget et brev fra Gribskov Kom-
mune vedr. høring af forslag til ophævelse af By-
planvedtægt fra 1966 for en del af Tisvilde. Det 
handler om ‘Lundene’ og en del af Tisvilde By op til 
Vesterprisvej.

Den gamle byplanvedtægt bliver af Gribskov Kom-
mune  anset  for  forældet,  da  flere  punkter  i  dag  er  
håndhævet af anden lovgivning. Forvaltningen tvinges 
i  flere  sager  til  at  give  afslag,  hvor  der  normalt  ville  
gives tilladelse i henhold til den almindelige kommu-
nale vedtægt. Dette giver anledning til mange dispen-
sationer.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen modtager meget 
gerne spørgsmål og kommentarer, der måtte opstå i 
forbindelse med dette brev. Vi er optaget af, at lokal-
planer er udformet sådan, at Tisvilde kan bevare sin 
atmosfære, uden at det på den anden side går ud over 
den almindelige udvikling.

TISVILDE HEGN OG KLITTERNE
Vi har i den senere tid set voldsomme ændringer i 
landskabet i klitterne og lige bag klitterne hele vejen 
fra Tisvildeleje til Liseleje. Dette skyldes, at hybenro-
sen og bjergfyr har invaderet naturen her så voldsomt, 
at det er besluttet at fjerne disse planter, som hører til 
de såkaldt invasive arter.

Hybenrose og bjergfyr er ikke naturligt hjemmehøren-
de i Danmark. Mange forbinder især hybenrosen som 
en del af den ægte danske kystnatur. Men arten blev 
indført hertil fra Asien omkring år 1800 som afskærm-
ning ved sommerhuse. Og hybenrosen befandt sig så 
godt i Danmark, at den nu fortrænger andre hjemme-
hørende arter: Her i klitterne er det den almindelige 
marehalm.

Bjergfyr vokser velvilligt lige nedenfor klitterne, og 
flere  steder  er  der  efterhånden  ufremkommeligt,  og  
fyrren fortrænger den naturlige hedelyng, som hører til 
lige bag klitterne. Uden bekæmpelse vil det medføre, at 
klit-og hedelandskaber vokser til skovlignende tilstan-
de, der ødelægger de karakteristiske kystlandskaber.

Tisvilde Hegn, Melby Overdrev og Liseleje strand er 
omfattet af EU’s lovgivning, Natura 2000. Det fremgår 
af den nyeste Natura 2000-plan, at Naturstyrelsen skal 
iværksætte en bekæmpelse af invasive arter på områ-
det, fordi de invasive arter dækker mere end 10 % af 
områdets areal.

Det kan se voldsomt ud alt sammen, og man kan 
nemt få den tanke, at sandfygning bliver resultatet 
af dette indgreb. Desuden har fældningen af bjergfyr 
medført, at fuglearten Stor Korsnæb ikke længere har 
sin foderplads her på vej nordpå til de andre skandina-
viske lande. Mange fugleinteresserede har haft deres 
gang her for at observere denne sjældne fugl med det 
særlige  næb,  som  er  egnet  til  at  finde  frøene  i  bergfyr-
rens kogler.

Der er mange hensyn at tage i naturplejen af vores 
landskab i Tisvilde Hegn og strand. Vi er sikre på, at 
Naturstyrelsen forvalter dette på helt forsvarlig vis, 
selvom det ser voldsomt ud for nærværende.

Hilsner fra Bestyrelsen

Foto: RP
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ENDNU ET GODT, LOKALT 
INITIATIV:
Byen er vågnet – sommerhusene bliver langsomt fyldt 
op, og med det stiger aktivitetsniveauet i byen markant.

Skærtorsdag var der fx traditionen tro loppemarked 
på Pension Kildegården. Her var masser af brugt og 
godt til både børn og voksne. Og så kunne man natur-
ligvis købe lidt god, hjemmebagt kage og lidt at drikke 
til. Det var 6. år i træk, Kildegården afholdt loppemar-
ked i påsken. 

ahz

Foto: ahz

DEN BLÅ KILDE

21 års erfaring som

uddannet terapeutisk og fysiurgisk massør 

Hanne Thornberg, Tisvilde, Tlf. 40 74 74 10

Dejlig dybdegående og 

afslappende massage

450 kr. pr. time
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NYT FRA TISVILDE LOKALRÅD

LOPPEMARKED:
Lige nu ligger græsset på Birkepladsen og ånder ud 
og forsøger langsomt at regenerere inden sommer-
halvårets mange begivenheder kommer buldrende og 
”ødelægger” det hele igen. De forbipasserende kan se, 
at de jordfarvede slidhuller på pladsens mest udsatte 
steder stille og roligt bliver mere grønne. Der er forår 
i luften, men desværre for græsset er skumle kræfter 
rundt i byen i gang med at planlægge endnu en omgang 
nedslidning af det grønne bunddække. Blandt disse 
skumle eksistenser er også lokalrådet, der nu har gan-
ske faste planer for sommerens loppemarkeder, som 
begynder lørdag den 3. juni. Og hvilken lørdag for 
loppefolket, for det er samme dag som idrætsforenin-
gens store loppemarked på Idrætspladsen, så der bliver 
meget kørsel fra det ene marked til det andet. 

I modsætning til Idrættens Venners pinseloppemar-
ked, så fortsætter Lokalrådets loppemarkeder samtlige 
lørdage i juni, juli og august, - uanset vind og vejr.

BOOKING AF PLADSER:

DEN STORE BOOKING-SØNDAG 
finder  i  år  sted  søndag  den  7.  maj  på  Tisvilde  Skole,  og  
det er fuldstændig med ”business as usual”, hvor de 
mest fanatiske loppemarkeds-stadeholdere sætter sig i 
kø fra lørdag formiddag med telte, soveposer, mad og 
drikke  og  diverse  adspredningseffekter.  De  lidt  mindre  
fanatiske kommer til i løbet af tidlig søndag morgen, 
og de (næsten) helt ligeglade kommer dimsende ved 
8-9-tiden og får et kø-nummer, der sladrer om, at de 
først kommer til noget senere. Og KUN lokalrådets kø-
nummer-sedler er gældende!
 
KØ
Der vil i skolegården være lavet afmærkninger, så 
ingen behøver at være i tvivl om, hvor og hvordan man 
stiller sig i kø. Lokalrådet vil gøre, hvad de kan for 
at sørge for, at det hele bliver afviklet efter først-til-
mølle-princippet, så at ingen bliver sprunget over. Alle 
bedes huske, at ordentlig kø-kultur er et must for lop-
pefolk ved Tisvilde Loppemarked!! 

REGLER FOR BOOKING
Man skal være fyldt 18 for at kunne købe en stadeplads 
ved loppemarkedet. Man kan kun købe 4 pladser i skole-
sommerferien og derudover 4 i resten af loppesæsonen.

START
Kl. 9 åbner Lokalrådet døren ind til skolen, og lop-
pefolket kan komme ind og få den morgenmad, som 
Lokalrådet byder på denne specielle morgen. Derefter 
foregår bookingen af pladserne stille og roligt til ved 
13-tiden, hvor der atter falder ro over Tisvilde Skole.

HUSK PENGE
Lokalrådet har ikke mulighed for kortbetaling eller 
MobilePay, så man skal have kontanter med til boo-
kingdagen! Og PRISEN for en stadeplads er fortsat så 
billig som 200 danske kroner.

BOOKING EFTER SØNDAG D. 7/5
For de, der var forhindrede i at stille op til seancen 
søndag den 7. maj, og som følgelig ikke har sikret sig 
pladser på årets loppemarked, så er der mulighed for 
i resten af maj måned at skrive en mail til lokalrådet 
(best@os.dk) for at høre, om de ledige pladser. Efter at 
have fået svar fra Lokalrådet via mail med besked om, 
hvilke ikke-solgte pladser, der endnu er ledige, kan 
man skrive og få reserveret de pladser, man vil have. 
Bemærk dog, at pladserne ikke er endeligt sikrede, 
FØR man har købt dem ved at indbetale stadeleje via 
netbank. Først når man har indbetalt og har fået besked 
om, at pengene er modtaget, er pladsen endeligt købt!

foto: RP
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BØRNEPLADSER
er  KUN  for  børn  og  børns  effekter.  Det  er  ikke  en  bil-
lig discountplads, hvor voksne kan stå og sælge deres 
effekter  og  give  sig  selv  alibi  ved  at  have  børnene  med  
som  staffage!!  Børnepladserne  sælges  således  KUN  
til børn, og de kan KUN købes fra kl. 7.30 hos plads-
formanden den lørdag morgen, man ønsker at benytte 
pladsen. Pladsen koster 20 kroner.

CHANCEPLADSER - NYE REGLER!
15 af Birkepladsens 62 pladser er såkaldte chanceplad-
ser og vil ikke kunne bookes og forkøbes. DE sælges 
i stedet om fredagen før et lørdagsloppemarked. Det 
sker kl. 18 på Birkepladsen, hvor pladsformanden vil 
være til stede og foretage en lodtrækning om de 15 
pladser mellem de fremmødte. Man skal bare være 
til stede kl. 18, så er man med i lodtrækningen. OG 
HUSK også her, at ordentlig kø-kultur er et absolut 
must for Tisvilde Lokalråd, og at rådet derfor beder 
om, at der - for hver plads, der ønskes - kun stilles med 
én person ved lodtrækningen!! OG HUSK OGSÅ, at 
i år skal man med det samme om fredagen betale 200 
kroner for den plads, man har vundet ved lodtræknin-
gen, - dette for at forhåbentlig forhindre, at de 15, der 
har vundet morgendagens pladser, ikke næste morgen 
vælger at blive hjemme under dynerne, hvorved der 
bliver tomme pladser på Birkepladsen, der står og gri-
ner ad dem, der har tabt i lodtrækningen aftenen inden.

AFBUD GIVER EN ANDEN CHANCEN
skulle man af én eller anden årsag være forhindret i at 
møde op, så vil det være dejligt, dersom man, på én 
eller anden måde, kunne melde afbud og give en anden 
mulighed for at komme til.

Har man ingen plads, kan man altid dukke op på 
Birkepladsen ved 8.30-tiden og høre, om der er afbud 
fra nogen (=pladser at købe).

SIDSTE MØDETID LØRDAG - NYE REGLER!
De, der har købt loppe-pladser, skal huske at være på 
pladsen SENEST kl. 8.30. Hvis man ikke er der på 
det tidspunkt, vil man kunne risikere, at pladsen bliver 
solgt til anden side!!

DEN ALLER-VIGTIGSTE NYE REGEL
Tisvilde Lokalråd, der arrangerer og er ansvarlig for 
Tisvilde Loppemarked, gør opmærksom på, at arran-
gementet er et loppemarked og ikke et kræmmermar-
ked! Derfor vil det være genbrugsartikler og antikvite-
ter, der skal udgøre hovedbestanddelen af den enkelte 
stadeholders varer!!!

Stadeholderne må ikke på Tisvilde Loppemarked 
sælge opkøbte outletvarer eller importerede og masse-
producerede  varer.  Nye,  ubrugte  varer  må  kun  figurere  
i meget begrænset omfang, især hvis de ikke er hjem-
melavede, dvs. fremstillet af stadeholderen selv.

Er du i tvivl, så spørg Tisvilde Lokalråd, de kan give 
dig  svar  på  specifikke  spørgsmål  vedr.  de  varer,  du  
ønsker at sælge på loppemarkedet.

Kære ”lopper”, så er der snart 
INDSKRIVNING TIL 
TISVILDE LOPPEMARKED 

for sommersæsonen 2017. 
Det sker: 
SØNDAG d. 7. MAJ
og det foregår på Tisvilde Skole. 
Man må gerne sidde i kø i de dertil 
indrettede båse.
husk godt humør og god køkultur!! 
Selve indskrivningen starter kl. 9. 
OG HUSK 

at Lokalrådet 
giver morgenmad!!
OG HUSK 

at der ikke er mulighed for at 
benytte betalingskort. 
Så HUSK KONTANTER!!! 
VEL MØDT!

Der udloddes chancepladser – foto: RP

TISVILDE LOKALRÅD ØNSKER 
ALLE STADEHOLDERE OG ALLE 
GÆSTER OG HELE TISVILDELEJE 
ET GODT NYT LOPPE-ÅR 2017!!
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P-VAGT PÅ LOPPEMARKEDET
Solen står højt på himlen, selv om klokken kun er lidt 
over 7 morgen. Mobilens vækkeur har nået at spille sin 
melodistump et par gange allerede, - du løfter hovedet 
fra puden og når lige at tænke, at det er jo lørdag, du 
har fri, og... Huset er stille, og de eneste svage lyde, som 
morgenen kaster i retning af dine sarte ører, efter at 
vækkeuret har fået et solidt tryk på afbryderknappen, er 
den stille, hyggelige snusen af din sovende familie. 
De  fem  sekunders  tanketom  forvirring  afløses  snart  

af, at hukommelsen skyller sine dønninger igennem 
din hjerne: Du skal jo op og være P-vagt på loppe-
markedet, - hvor fedt! Det plejer at være så hyggeligt 
og  morsomt.  Og  vejret  er  højt  og  flot,  det  må  blive  en  
herlig dag med masser af mennesker og en dejlig stem-
ning! Du har lovet din P-vagts-makker at være på Bir-
kepladsen klokken kvart i otte, så op og snuppe et par 
madder  og  en  hurtig  kop.  Der  er  jo  altid  kaffe  og  kage  
nede  på  pladsen  i  kaffevognen  i  løbet  af  dagen.  

Og en halv time efter er vores mand parat på pladsen 
og  i  gang  med  at  sætte  flag  og  skilte  op,  inden  loppe-
markedet for alvor går i gang ved 9-tiden. Og derfra er 
det bare at styre de parkerende med fast og rolig hånd, 
fortælle hvor de ikke må og hvor de godt må parkere. 

P-vagterne er en uundværlig del af loppemarkedet, 
og det er som regel en sjov tjans at have, og det bør 
også være en rar fornemmelse af at give lidt tilbage til 
Tisvilde, for man har fået og får, - det er bare sådan det 
skal være!!

Foreløbigt program for aftenen er: 

kl. 20.30:  Musik med Trio Beatles ved 
 Naturrummet på strandparkeringen
kl. 21.30:  Båltale
kl. 21.45:  Bålet tændes

TISVILDELEJE FEJRER SKT. HANS
Som sædvanlig gør Tisvilde Lokalråd og Erhvervsfor-
eningen for Tisvilde & Omegn fælles sag og sørger for, 
at Skt. Hans bliver fejret ordentligt. Datoen er til at hu-
ske, for det er den samme år efter år, den 23. juni og i år 
er det minsandten en fredag, så man har fri dagen efter.

De to arrangerende foreninger har sammen lavet et 
fint  program  for  aftenen,  der  i  år  for  første  gang  kan  
præsentere et nyt Naturrum, som vil blive inddraget i 
fejringen.

Vil DU også være p-vagt, 
så skriv til best@os.dk eller ring på 48704522, 
så vil du blive modtaget med åbne arme!!

Foto: RP
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STIGRUPPEN
Stigruppen har for nylig anmodet Gribskov Kommune 
om at rette på et par mangler med hensyn til stier. Til 
glæde for ”Fodfolket”. 

For enden af Solvangsvej går en sti mod skoven. Indgan-
gen til stien fra Solvangsvej mod skoven mangler skilt. 
Fra skovsiden er der derimod skilt til stien, der fører til 
Solvangsvej:

Ved Hovedgaden er Hegnsvej angivet som en blind vej. 
I forlængelse af Hegnsvej er der imidlertid en sti, der 
fører ind til Tisvilde Hegn.

Strandvejen i Tisvildeleje sluttede indtil for nylig med 
skiltet ”blind vej”, lige INDEN man kommer til et af 
Tisvildes  dejligste  offentlige  udkigssteder:  

Og det, selvom vejen længere fremme fortsætter med 
en sti til Hans Olriks vej og videre til Hyrdebakken og 
Hovedgaden. I skrivende stund er der imidlertid op-
sat  et  fint  nyt  skilt  med  angivelse  af,  at  den  blinde  vej  
fortsætter i en sti, hurra!:

Det er derfor ønskværdigt i 
stedet at få opsat et skilt med 
angivelse af, at vejen fortsætter 
i en sti :
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TISVILDE GÅR I FISK
Forberedelserne til årets udgave af ”Tisvildeleje Går 
i Fisk”, som foregår den 10. juni, er i fuld gang. I 
skrivende stund er programmet ikke helt på plads, 
men bestyrelsen bag arrangementet fortæller, at der 
som  sædvanlig  vil  være  morgenkaffe  og  -brød,  lækre  
frokostretter, selvfølgelig alle med indhold fra havet, 
friskbagte  vafler,  lækre  kager  og  selvfølgelig  kolde  
drikkevarer.

Det musikalske program vil også i år byde på de 
gode ”gamle” kendinge samt forhåbentligt et par over-
raskelser, som vi løfter sløret for, så snart aftalerne er 
faldet på plads.

Årets Tisvilde-plakat, og dermed også kunstneren, 
samt årets Tisvilde-borger bliver afsløret i løbet dagen, 
og det har været umuligt at presse bare et lille hint ud 
af bestyrelsen, så det bliver spændende at se plakaten 
samt høre, hvem Lokalrådet har valgt som årets Tisvil-
de-borger.

For børnene, som forhåbentligt tager deres forældre, 
bedsteforældre, mostre, onkler og tanter med, vil Bør-
neboden byde på forskellige spændende aktiviteter med 
udgangspunkt i havet og havets beboere, så arrangø-
rerne håber på at se rigtig mange børn i alle aldre.

Livredderne vil også være til stede. Både med for-
skellige rednings-demonstrationer, men også med 
deres ”Gys og Gus”, så husk badetøj og håndklæde.

Det hele foregår som nævnt lørdag 10. juni, i år fra 
klokken 9 til 17, ved Redningshuset og Stejlepladsen. 
”Tisvildeleje Går i Fisk” satser på godt vejr men håber 
på stort fremmøde uanset vejret. Bestyrelsen henviser 
til deres Facebook-side og til deres hjemmeside www.
tisvildeleje-går-i-fisk.dk  hvor  man  vil  kunne  se  nyheder  
samt  finde  det  endelige  program  for  selve  dagen,  så  
snart det er klar.

Vi skal til sidst hilse fra arrangørerne, som minder 
om at huske kontanter på dagen, da der desværre ikke 
kan betales med kort.

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

Jørgen Krøyer

Registreret revisor

www.naerrevision.dk

Frederiksværk:

Nørregade 1, 1. th.

3300 Frederiksværk

tlf. 4777 1210

Hillerød:

Torvet 1 H

3400 Hillerød

tlf. 4822 1210

GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED   REGISTREREDE REVISORER

Levering  af  grus,  sten,  muldjord  og  flis

samt  afhentning  af  byggeaffald  m.m.

Maglebjerggård
Torben  Christensen

Maglebjergvej  12  •  3200  Helsinge  •  20258652  

Haveaffald
afhentes  med  kranbil

for  grundejerforeninger  og  private

GLASPUSTERI

TISVILDELEJE

Arresø Glashytte
Nyvej 18
DK 3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 83 40
Galleri og værksted
Fredag-Søndag 10-17
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GRYDETØSERNE
Grydetøsernes Spiseaften, torsdag den 30. marts, var 
afslutning på ’vinter’-sæsonen. På billedet ses den 
forret, der hørte til aftens menu: 110 tallerkner på 
rad  og  række.  Som  et  flot  maleri!  To  af  Grydetøserne  
havde virkelig været på arbejde med denne anretning. 

Vi Grydetøser siger tak til vores venlige og begej-
strede  gæster  i  de  fire  spiseaftner.  Det  har  været  en  
glæde og fornøjelse at være med til at bidrage til den 
gode stemning.
Vi  siger  ligeledes  tak  for  den  flotte  pengegave,  vi  

modtog. Vi vil nyde at frekventere én af byens gode 
restauranter for at lade os blive forkælet. TAK!
 Vi vil i sommer lade os inspirere af nye udfordrin-
ger til den næste sæson! Vi ønsker jer alle en dejlig 
sommer! 

Kærlig hilsen Grydetøserne

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

Tlf. 4879 7596
www.autocentralenhelsinge.dk

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

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

Autocentralen Niels Pedersen ApS

Så  ring  el.  mail  til  Niels  og  få  en  konsultationstid
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P. C. Skovgaards 200-års dag i Vejby
Vejby Lokalråd og Vejby-Tibirke Selskabet havde slået 
sig sammen omkring et arrangement, der skulle min-
des og fejre guldaldermaleren P. C. Skovgaard, der 
tirsdag d. 4. april 2017 ville være fyldt 200 år.

Opvækst i Vejby
Peter Christian Skovgaard tilbragte en pæn del af sin 
barndom og begyndende ungdom i Vejby, idet han mor 
var  flyttet  til  Vejby,  da  han  var  7  år  gammel.  Her  drev  
hun en lille købmandshandel på Stationsvej 14 i Vejby. 
Peters far boede inde i København, hvor han var poli-
tibetjent.

Lige fra han var en lille dreng, havde Peter vist sær-
lige evner for at tegne og male. Det så lærer Jensen på 
Vejby Skole med det samme, da drengen kom i skole 
i Vejby. Disse specielle gode evner skulle ikke gå til 
spilde, så lærer Jensen og en kollega fra Ågerup skrev 
et brev, der blev sendt rundt til en række mennesker 
i gode stillinger i Nordsjælland. I brevet opfordrede 
lærerne brevmodtagerne om økonomisk støtte til P. C. 

Skovgaard, så han kunne komme ind på Kunstakade-
miet i København og få en uddannelse som kunstmaler.

Mange bidrog med det samme til dette gode formål, 
og som 15-årig kunne Vejby-drengen Skovgaard møde 
op på Kunstakademiet for at gennemføre uddannelsen. 
Herinde mødte han en jævnaldrende dreng fra Frede-
riksværk, der også ville uddanne sig som kunstmaler. 
Drengen var Johan Thomas Lundbye, der jo snart blev 
en meget nær ven med Skovgaard.

Sommerrejsen til Vejby 1843
I sommeren 1843 vandrede Skovgaard og Lundbye 
langs med Øresunds kyst op til Vejby, hvor de nu ville 
male og tegne i et par måneder. I 1989 havde Statens 
Museum for Kunst en meget stor udstilling, der hed 
”Sommerrejsen til Vejby 1843”. 

Her blev den meget store produktion af tegninger, 
akvareller og malerier udstillet. De to unge kunstma-
lere  havde  været  utrolig  flittige  og  gennemillustreret  
hele Vejby-Tibirkeområdet.

VEJBY-TIBIRKE SELSKABET
Udsigt over havet fra Møns Klint, af P. C. Skovgaard 1850
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Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, 3220 Tisvildeleje 
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.finnkeramik.dk

Eva Müller 
Ved Kirken 4 
3220 Tisvildeleje

TIBIRKE
KUNST

Åben lørdag kl. 13-17 eller efter aftale på telefon 48 70 91 21 
www.tibirkekunst.dk
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Arrangementet 4. april 2017
Alt dette – og meget mere – var baggrunden for, at 
der burde holdes en mindefest i Vejby på Skovgaards 
fødselsdag. Til arrangørernes store glæde og overra-
skelse strømmede folk op mod Vejby Forsamlingshus, 
da klokken nærmede sig 15.00. Da initiativtageren til 
arrangementet, Niels Jørgen Larsen, bød velkommen, 
var der over hundrede personer, der ønskede at deltage.

Niels Jørgen fortalte kort om Skovgaards liv i Vejby 
og derefter lidt mere om den mindeplade, der er sat op 
på huset ved siden af Forsamlingshuset. Det var her 
familien Skovgaard havde haft købmandsforretningen.

Alle blev derefter budt på vin og snacks i Forsam-
lingshuset, inden man tog plads for at lytte til fhv. 
rektor på Helsinge Gymnasium, Jens Anker Jør-
gensen, der holdt en inspirerende tale om maleren og 
mennesket Skovgaard, der blev karakteriseret som 
en  af  Danmarks  allerfineste  guldalder-malere.  Hans  
landskabsmalerier  med  de  store,  flotte  bøgetræer  er  så  
dansk, så dansk!

Efter talen, der blev modtaget med stort bifald, blev der 
vist en videohilsen fra Skovgaardmuseet i Viborg, 
hvor man på samme dato og tid fejrede Skovgaard ved 
at uddele Skovgaardmedaljen til maleren Per Kirkeby... 
og på videoen blev der sendt en hilsen direkte til Vejby.

Arrangementet sluttede med, at Chr. Friis viste en 
diasserie på et halvt hundrede billeder, der viste male-
rier og tegninger af Skovgaard og Lundbye. Det var i 
særlig grad Vejbymotiver, der var valgt ud.

Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 2017
Selskabets Årbog 2017 blev igen en stor og mangesidig 
årbog. Forhåbentlig til glæde for mange af Selskabets 
medlemmer, der allerede nu har fået den tilsendt eller 
uddelt. Årbogen har bl.a. en stor artikel om og med 
flere  smukke  illustrationer  af  P.C.  Skovgaard.  Det  er  
Niels Jørgen Larsen, Vejby, der har skrevet artiklen 
efter at have lavet stor research omkring Skovgaard. 

Arrangementet i Vejby Forsamlingshus – foto: N. J. Larsen

Alt i El

LEIF NIELSEN A/S
Tisvilde Biavl
v. arne T Henriksen

www.rosenbakken.dk

Honning fra bigårde i 

Tisvilde og omegn sælges.

Tisvilde - Honning  

Hvepse fjernes.

Biavler Arne T. Henriksen

Rosenbakken 8

3220 Tisvildeleje

Tlf. 30 64 17 16

E-mail: arne@rosenbakken.dk

Hj.side: www.rosenbakken.dk
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Selskabets arrangementer 2017
Igen i år blev de to ture til Hesselø udsolgt i løbet af 
næsten ingen tid – knap to døgn. Det er beklagelig, at 
vi ikke kan opfylde alles håb om at komme med rundt 
om øen... måske bliver der ture igen i 2018!

Også turen til Knud Rasmussens hus i Hundested 
blev udsolgt, men pr. 7. april var der stadigvæk mulig-
hed for at komme med til turene 2.–3.–5.–6. januar og 
6. februar. Turene er beskrevet i Arrangementsfolder 
2017 eller på www.vtselskabet.dk... Husk at ringe til 
turens kontaktperson, inden du betaler for turen. Må-
ske er den udsolgt på det tidspunkt.

Den dyreste – men måske også den mest spændende 
tur – er turen til Faaborg Museum og med besøg hos 
billedhuggeren Keld Moseholm undervejs. Det er Tur 
3 i vores Arrangementsfolder. På nuværende tidspunkt 
er  der  stadigvæg  pladser  tilbage...  Få  en  fin  oplevelse  d.  
11. juni ved at tage med til Faaborg f.eks. sammen med 
din familie, venner eller gode naboer!!!

HUSK: Selskabets generalforsamling er d. 18. juni 
2017 kl. 10.00 i Vejby Forsamlingshus. 

              Vi ses! Venlig hilsen / Chr. Friis

 Årbogen rummer følgende 12 artikler: 

•  Livet på Hyrdebakken 6A 
•  Jean René og Sys Gauguin i Tisvilde 
•  Kløverstier i Vejby 
•  Kunstnere ved kirken i Tibirke 
•  Mindetavlen på Stationsvej 18, Vejby 
•  P. C. Skovgaard 
•  Tilbageblik på Tisvildeleje-‐molen 
•  Helene Klint og Kystsikringen 
•  Bølgebryderen (﴾Molen)﴿ 
•  Når havet ikke blot viser tænder 
•  Ørby og mejeriet ”Ørekilde” – min familie 
•  12 kunstværker til V-‐T S som gave i 2016

 Og det hele er rigt illustreret!

 Som medlem af Vejby-‐Tibirke Selskabet får 
 man Årbog 2017 gratis... ellers er prisen 150 kr.  

Fra sildefisket ved Tisvildeleje i 1920-‐erne

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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Tisvilde Bio fejrer 25 års jubilæum
Det er i uge 26 præcis 25 år siden, at biografen åbnede, 
efter at syv familier havde købt bygningerne, der stod 
tomme.  De  syv  familier  bidrog  hver  med  både  finan-
siering og en kæmpe arbejdsindsats for at gøre salen 
anvendelig som biograf.

Efterfølgende overdrog de bygningen og biografdrif-
ten til foreningen ”Tisvilde Bio’s Venner”, der i dag 
har ca. 400 medlemmer, og hvor driften klares med en 
kæmpe indsats af ca. 90 frivillige.

I dag er Tisvilde Bio en hyggelig biograf med moder-
ne digitalt udstyr. Samtidig er biografen et kulturcenter, 
som med aktuelle personligheder, operaforestillinger 
sendt  direkte  fra  store  operahuse,  filmklub  og  mange  
andre events er et naturligt samlingspunkt for fastbo-
ende og sommerhusgæster året rundt. I alt bliver det til 
mere end 16.000 gæster og 450 begivenheder om året. 

Biografens åbningsdag gik over i historien. Desværre 
ikke på grund af tilstrømningen til Tisvilde bio, for 
hele Danmark var optaget af, at Danmark vandt euro-
pamesterskabet i fodbold.

Så nu prøver vi igen: Uge 26 vil biografen fejre de 
25 år med en række festlige arrangementer for børn og 
voksne. Se plakater, hjemmesiden, Facebook og nede i 
biografen, hvad programmet bliver!

Frivillig i Tisvilde Bio
Vi kan sikkert bruge dig – på den gode måde – som 
frivillig i Tisvilde bio!

Er du helårsbeboer eller sommergæst i Tisvildeleje, 
så ved du sikkert allerede, at biografen drives af frivil-
lige. I alt er der ca. 90, som løfter i fællesskab. Et fæl-
lesskab  der  både  er  drevet  af  passionen  for  film  og  for  
Tisvilde.

Vi bliver imidlertid ikke yngre, og gennemsnitsalde-
ren for os alle tilsammen stiger støt. Og her er det så, 
du kommer ind. Vi har brug for, at du stiller op med 
det, du kan, og tilbyder lidt af din arbejdskraft til fæl-
lesskabet. 

Kan du ikke lige komme på noget, så er her til inspi-
ration nogle af de opgaver, vi løser:
Vælge  film,  bestille  film  og  andre  kulturtilbud,  skrive  

resumeer  til  film  til  diverse  medier,  holde  kontakten  
til  medierne,  opdatere  og  lave  grafikken  på  hjemmesi-
den, opdatere facaden ugentligt, sælge annoncer, sælge 
billetter, drive café, indkøbe og sælge slik, sikre ud-
smykning og indretning, markedsføre når muligheden 
er  der,  lave  filmomtaler,  passe  Facebook,  vedligeholde  
bygninger og alle ledningerne, sikre at teknikken er ok. 

Grib telefonen og kontakt Vibeke Skat Rørdam, på 
tlf. 4041 1224.
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Der bliver nu ikke gjort så meget væsen ud af det, for 
publikum er stadig mest interesserede i at synge vide-
re. Det med uropførelsen bliver først afsløret senere på 
aftenen. Resten af Alsangs-aftenen får sin vante form 
igen,  da  konferencier  Elise  Stendevad  med  sine  finur-
lige kommentarer til sangenes oprindelse har publikum 
i sin hule hånd. Hele tiden muntert akompagneret af 
trioen. Elise er medlem af bestyrelsen i musikforenin-
gen ”Musik og Kor i Tisvilde”. 

VINTERSÆSONENS SIDSTE ALSANG I VALHALLA

John kofoed og Elise Stendevad
Fotos: Anita Olsen

I jubilæumsåret for 30 års musik- og sangfomidling i 
foreningen Musik og Kor i Tisvilde har vi afholdt 5 
Alsangs-aftener i Valhalla, Nordic Park. I 18 år har der 
været arrangeret Alsang med de samme musikere. Her 
er en lille rapport/øjebliksbillede af sæsonafslutningen: 

Man tror det ikke, før man har været der, og det er 
faktisk vanskeligt at forestille sig, hvor forrygende 
stemningsfuldt og smukt et scenarie det er sådan at 
komme til Musikforeningens Alsangs-aftener ude i den 
store, mørke park ved Hesselbjergvej, blot ½ km syd 
for Rågeleje Strand. Sådan er det også denne 3. tors-
dag i måneden, hvor folk hyggesnakkende går gennem 
Nordic Park’s område med Vikingehallens lys i sigte.

Aftenens gæst er John Kofoed, der medbringer sin 
guitar og sin sangskat, som han glad deler ud af en lille 
times tid. Alt kan læses oppe på lærredet, så alle syn-
ger med på både kendte og nye sange.   

I pausen bliver alle musikere og aktører forsynet med 
bestyrelsens  hjemmebag  og  kaffe,  medens  publikum  
tager  egen  kaffekurv  frem..  

Der listes en overraskelse ind i programmet efter 
pausen, da de 4 musikanter uropfører John Kofoeds 
komposition ”Gult Græs”: Et stemningsfuldt stykke 
musik, som den faste alsangstrio, Ole Jacobsen, Frede 
Knudsen og Jess Christow spiller sammen med ham. 

Efter 2 timer er stemningen høj og hjertelig, og alle 
hjælper med at sætte Valhalla’s mange stole på plads 
for derefter at blive ledsaget ud i mørket med fakler. 
Hele vejen ud til bilerne med et ”velkommen tilbage i 
oktober måned”. Ganske vist er der nogen, der kører 
lidt forvirret rundt på området, som er ganske stort, 
men de er vist kommet godt hjem igen med hovedet 
fuld af sang.

Med venlig hilsen
Anne Bjørner

Murer!rmaet
Damgaard Aps

Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk
Henrik 2323 1318Tlf. Bo 4044 5610



 
I dag – om lidt, svarer du så selv ja til at du tror de løfter Gud har 
givet os i dåben. Du er blevet gamle nok, siger traditionen, til at 
svare for dig selv.
Du er ved at blive voksen, hvad det så end er – mange voksne 
opfører sig som børn og forsøger efter bedste evne at ligne teen-
agere og være evigt unge.

Men er vi voksne eller ved at blive det – så siger Jesus, at vi skal 
blive som børn for ellers kommer vi slet ikke ind i Guds rige.

Guds rige er altså for børn, - men når jeg forestiller mig Guds para- 
disiske rige som et sted med fred og glæde, og så kommer ind i en 
klasse med børn eller i en børnehave og ser hvordan børnene dér 
behandler og taler til hinanden… 
- Børn kan godt nok være onde, så er jeg slet ikke sikker på, at jeg 
ville være i Guds rige, hvis den mulighed skulle vise sig.

Nej, når Jesus taler om, at vi skal være som børn, så er det noget 
andet, det drejer sig om.

Så handler det blandt andet om, at vi som børn skal kunne bruge 
fantasien til at se nye muligheder, i alt hvad der møder os. 

Se nogle ting vi umiddelbart ikke kan få øje på, men som vi kan 
forestille os måske er der. Intet er umuligt for den, som har fantasi.
Jesus véd, at voksne som regel er nogle, der har glemt at bruge 
fantasien, og kun regner med hvad de kan se og måle og forstå 
med fornuften. 
Bliver man alt for voksen og helt fortrænger fantasien, er det 
også svært at tro. For hvordan kan man forestille sig en Gud der 
er allevegne, en opstandelse eller et mirakel, når man aldrig har 
set det og fornuften siger, at det er noget pjat.

At tro handler også om at have en fantasi – gerne en livlig én.
For med fantasien kan vi skabe en virkelighed, hvor der ikke find-
es ondskab, og hvor næstekærligheden er så virkelig, at man ikke 
tænker over den. 
Kun når man evner at danne verdener, som Gud skaber dem, med 
fantasien, er det også muligt at tro, at de kan blive en del af din 
og min virkelighed.

Rigtig mange gange efterhånden har 
Tibirke Menighedsråd inviteret til
gåtur Pinsemorgen kl. 6!

Det er tidligt - og det er flot! 
Vi går en tur i skoven og er tilbage ved 
Gretely kl. 08.00, hvor der er kaffe mm.

Kl. 09.00 er der gudstjeneste i Tibirke Kirke. 

Alle er velkomne!
Vi kan aldrig helt vide med vejret,
så vær beredt på lidt af hvert!

Vil du synge med i vores dygtige og superhyg-
gelige kirkekor kan du kontakte Vibeke Højlund, 
tlf. 2126 8164. Du kan så være med fra næste 
sæson, som begynder i 2. halvdel af august.Fortsættes næste side
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Musik af N. W. Gade, som fylder 200 år i år, 
desuden smukke danske korsange af Lange-
Müller, en buket gamle madrigaler fra hele 
Europa samt dejlige danske sommersange, 
som publikum kan synge med på. 
Kom og syng med og nyd en times skøn 
musik.

To kor synger sammen. Vejby får besøg fra 
Toftlund, Midt Syd Kantori. Korene vil synge 
ialt 4 satser sammen, derudover synger de 
hver en afdeling. De to dirigenter Lars Elm-
holdt Christensen og Vibeke Højlund skiftes 
til at dirigere og akkompagnere, og der er 
smukke værker på programmet af bl. a. J. S. 
Bach, Niels la Cour og Hugo Alfvén. 
Varighed ca. 1 time. 

TO FOR EN’s 
PRIS? Nej, det er 
endnu bedre: TO 
HELT GRATIS.

Troen har det som fantasien, den ser muligheder, hvor der 
ellers ikke synes at være noget håb for fornyelse.

Alberte - der er måske ikke meget håb om, at dine forældre 
bliver anderledes, men med fantasiens hjælp kan du jo godt 
håbe og tro og forestille dig, at det blev bedre.

På den måde vil Jesus have at vi bliver som børn. 
At vi bevarer evnen til at se muligheder for hvordan vi kan få 
livet til at lykkes for og med andre. 

Vi er ikke kristne, fordi vi kan sige trosbekendelsen udenad 
og siger at den tror vi på. 
Nej, kristne er vi først, når vi i vores indre kan se betydnin-
gen for andre mennesker, af, at Jesus siger: du skal elske din 
næste som dig selv.
Har vi fantasi til at forstå og sætte os i et andet menneskes 
sted, så ved vi også, hvilken vej vi skal gå, for at bringe håb og 
muligheder for et bedre liv for andre.

Det er lidt som i eventyret om den grimme ælling. 
Ællingen tror hele tiden, at den er en styg og grim fugleunge, 
som ingen bryder sig om. Den synes, den er sort, mens resten 
af verden er hvid.
Men efter at have gået grueligt meget igennem bliver den, 
en forårsdag, som i dag – forbavset, da den pludselig får øje 
på sit spejlbillede. 
Den er blevet til en fin hvid svane. Hvor den før så et gråt bil-
lede af sig selv, ser den nu et strålende billede, som den ikke 
før troede muligt.

I eventyret var det et enten-eller, enten var fuglen en grim 
ælling eller også var den en fin svane. Sådan er det i even-
tyrerne – sort eller hvidt.
Sådan er det ikke i virkeligheden. 
Vi har både den grimme ælling og den strålende svane i os.
Vi kan bare ikke altid se hvilken af de to fugle vi selv er.   
Derimod er vi ret gode til at få øje på, om de andre vi er sam-
men med, om de er svaner eller grimme ællinger.

Sådan ser Jesus heldigvis ikke på os.
For Gud ser hvide svaner i alle de mennesker, som selv ser 
hvide svaner i ethvert menneske, de møder.
Og det skal vi nogle gange have en tro eller fantasi til, - at 
Gud ser en hvid svane dér, hvor jeg synes, at jeg ser en grim 
ælling. Derfor er det godt at komme i kirke eller læse om, 
hvordan Jesus møder mennesker. 

For at blive mindet om at vi alle som Guds børn skylder ham 
at prøve at se hvide svaner, hvor vi hellere vil se nogle grimme 
og stygge ællinger …ellers glemmer let vi vores ansvar for 
hinanden.

Konfirmationstale til Alberte, 
Ulrik Pilemand

Fortsat fra forrige side



Tirsdag d. 16. maj kl. 19.00
Pastor Emeritus Christian Reynold, Frederiksberg
Hvad vil det sige at være luthersk i dag?
I år fejrer den lutheranske kirke verden over, at det er 500 år siden Martin  
Luther i Wittenberg på slotskirkens dør slog sine 95 teser op om afladen. I 
den følgende tid angreb han i en række skrifter Romerkirkens lære og ud-
foldede følgerne af det kristendomssyn, han selv var nået frem til. Der er 
derfor god anledning til at finde svar på spørgsmålet om, hvad det vil sige 
at være luthersk i dag?

Tirsdag d. 30. maj, kl. 19.00
Sognepræst Ulrik Pilemand, Vejby og Tibirke Sogne
En orlogspræst på arbejde
Sognepræst Ulrik Pilemand vil fortælle om og vise billeder fra sit togt i  
Aden-bugten på jagt efter pirater. Han vil fortælle om, hvad en orlogs- 
præst laver og krydre fortællingerne med nogle af de historier, der ikke 
kunne skrives om i den offentlige presse.

Tirsdag d. 8. august, kl. 19.00
Præst Jeanne Von Benzon
Min vej til præstegerningen

Tirsdag d. 22. august, kl. 19.00
Sognepræst Peter Thyssen, Holmens Kirke
Luthers tanker om gudstjenesten og deres betydning i dag
”I kirken skal der ikke foregå andet, end at vor kære Herre taler til os med sit 
hellige ord og at vi taler til ham med bøn og sang” Dette citat afspejler Luthers 
opgør med den middelalderlige katolske gudstjeneste, hvor vægten mere var lagt 
på præsternes hellige handlinger over for Gud end på Guds ord til mennesket. 
Derfor indførte Luther gudstjenesten på modersmålet, ligesom menighedens 
svar i form af salmesang blev anledningen til hele den protestantiske salme- og 
musiktradition. Foredraget vil belyse grundtankerne i Luthers gudstjenestesyn 
samt overveje, hvad vi kan bruge Luthers tanker om gudstjenesten til i dag.

Alle aftener kl. 19.00 – Foredragene er gratis og alle er velkomne.
Der serveres kaffe og kage i pausen til kr. 20

Tilmelding: Lisbeth Nielsen tlf.: 4870 8423 mobil tlf. 2578 8423

KIRKEN TIL TJENESTE

FØDSEL
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 om-
sorgs- 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.

DÅB
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 med-
deles samt navn og adresse på mindst 3 
faddere.

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.

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

KONFIRMATION
Vejby sogn og Tibirke sogn har konfirma-
tion 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 borgmesterkon-
toret 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.

Sidste aften er:

Med udgangspunkt i den lille bog ”Hvorfor er vi så 
glade for staten” af Ditlev Tamm, vil vi snakke om 
reformationens virkningshistorie.

Jeg vil komme med en indledning og så vil vi drøfte indholdet af bogen.Så 
det vil være en fordel at have læst  bogen, MEN det er ingen nødvendighed 
for at være med. Afhent bogen hos præsten eller man kan selv købe den. 
Den koster 40 kr. Vel mødt til alle // Sognepræst Ulrik Pilemand

I anledning af 
reformationsåret 
holdes der et par 
aftner i K-huset om 
reformatoren 
Martin Luther. 



Fod- og 

overtøj 

efter vejret

Her i foråret er der planlagt nogle fælles ture ud fra 

Tibirke kirke efter gudstjenesten:

STORE BEDEDAG D. 12. MAJ. er der gudstjeneste kl. 10.30 og 

kl. ca. 11.30 vil ornitolog Allan Nielsen tage os med til Holløse 

Bredning. Der er mange ænder, gæs og skarver og måske kan vi 

være heldige at høre nattergalen selvom det er lyst.

 

Så mød op med madpakken 
(og kikkerten hvis du har en) 
så sørger menigheds-
rådet for lidt at drikke. 

Læs om pilgrims-
vandringerne på 
Tisvildevejen andet 
steds i Tisvildenyt!

Historiker, debattør og forfatter Henrik Jensen 
taler. Hans seneste udgivelse hedder 
”Derfra vores verden går” og er et essay om 
fædrelandskærlighed. 

KL. 14.00 // PRÆSTENS MARK - VEJBY

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Fredag 12. St. Bededag 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Søndag 14. 4.  s.e. påske 10.00 Konfirmation Ingen Ulrik Pilemand

Torsdag 18. 14.00 Gudstjeneste 
Trongården Ulrik Pilemand

Søndag 21. 5.  s.e. påske Ingen 10.00 Konfirmation Ulrik Pilemand

Torsdag 25. Kristi Himmel-
fartsdag 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 28. 6. s.e. påske 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 4. Pinsedag 10.30
9.00

Kl. 06.00 
Pinsemorgen gåtur

Ulrik Pilemand

Mandag 5. 2.Pinsedag 10.30 Ingen Ulrik Pilemand

Søndag 11. Trinitatis 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Torsdag 15. 14.00 Gudstjeneste 
Trongården Ny præst

Søndag 18. 1.s.e.Trinitatis 10.30 9.00 Ny præst

Søndag 25. 2.s.e.Trinitatis 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 2. 3.s.e.Trinitatis 10.30 9.00 Ny præst

Søndag 9. 4.s.e.Trinitatis 9.00 10.30 Ny præst

Søndag 16. 5.s.e.Trinitatis 10.30 9.00 Ny præst

Torsdag 20. 14.00 Gudstjeneste 
Trongården Ny præst

Søndag 23. 6.s.e.Trinitatis 9.00 10.30 Ny præst

Søndag 30. 7.s.e.Trinitatis 10.30 9.00 Ulrik Pilemand
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På sommerens tilrettelagte vandring ad pilgrimsruten 
”Tisvildevejen” behøver deltagerne ikke bekymre sig 
om pilgrimmens helt basale behov: Vand, mad og et 
sted at sove. Alt er tilrettelagt – ja, selv bagagen bliver 
transporteret fra overnatningssted til overnatnings-
sted. Det vil sige fra udgangspunktet Esrum Kloster og 
Møllegård til Mårum kirke den 7. juli og de følgende 
dage derfra videre til kirkerne i Annisse, Ramløse og 
Tibirke, hvor pilgrimsfærden slutter den 11. juli med 
frokost på Rabarbergården i Holløse få minutters gang 
fra Gribskovbanens trinbræt.

DAGSVANDRINGER
Distancerne er som følger: Esrum Kloster og Mølle-
gård-Mårum 15 km, Mårum-Annisse 20 km, Annisse-
Ramløse 10 km og Ramløse-Tisvilde 16 km.

PROGRAM, BOG OG BOOKING
Undervejs gennem det smukkest tænkelige landskab 
i Kongernes Nordsjælland byder ”Tisvildevejen” på 
enestående natur, kultur, historie, musik, sang, kunst 
og samvær samt lækre, fortrinsvis økologiske måltider. 
En detaljeret beskrivelse af programmet kan ses på 
VisitNordsjællands hjemmeside: http://www.visitnord-
sjaelland.dk/nordsjaelland/vandre/pilgrimsfaerd-i-kon-
gernes-nordsjaelland, hvor man også kan downloade 
den rigt illustrerede bog ”Tisvildevejen – pilgrimsruten 
i Nordsjælland”.

På samme hjemmeside er der ligeledes mulighed for 
at booke sig ind på årets guidede pilgrimsvandring 
2017,  der  som  den  femte  i  rækken  finder  sted  i  perioden  
7. – 11. juli begge dage incl. Bemærk at deltagerantallet 
ikke kan overstige 30 personer.
Prisen  er  DKK  3.600  for  fire  overnatninger,  tre  dag-

lige  måltider,  te/kaffe  og  kage  samt  div.  arrangementer  
incl. kort, guider og naturvejledere m.m. Pilgrimmene 
vil naturligvis blive taget godt imod overalt, hvor de 
kommer frem.  

OMDREJNINGSPUNKTET
På pilgrimmens vandring – også ad Tisvildevejen – er 
de syv pilgrimsord, som oprindelig blev formuleret af 
den svenske pilgrimspræst Hans-Erik Lindström, altid 
det livgivende omdrejningspunkt: 

BEKYMRINGSLØSHED – ENKELHED
FRIHED – FÆLLESSKAB – LANGSOMHED
SPIRITUALITET – STILHED!

Eva Müller

PILGRIMSRUTEN TISVILDEVEJEN 2017
BEKYMRINGSLØSHED – ENKELHED – FRIHED – FÆLLESSKAB – LANGSOMHED – SPIRITUALITET – STILHED!

NIELS

VVS ENTREPENØR

JEN
SE

N

Stenbrobakken 4
3220 Tisvildeleje. Tlf. 48 70 27 27. Fax 42 70 92 67

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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Foråret banker endelig på døren, og det er tid til at 
komme ud og nyde den nordsjællandske natur.

I slut februar havde vi koblet den årlige generalfor-
samling (Grupperådsmøde) sammen med en tur for 
spejderne. Turen gik til Kregme i en gammel ferie-
koloni. De store spejdere (Troppen) havde arrangeret 
et løb for de andre spejdere. Det var super hyggeligt, 
og efter aftensmad stod den på hjemmebio og hygge.  
Grupperådsmødet blev afviklet fastelavns søndag uden 
de store udfordringer. 

I marts måned har Mini- og mikrospejderne arbejdet 
med førstehjælp. Der er blevet snakket om brandsår, 
dybe sår, forstuvninger, næseblod og meget mere. De 
grundlæggende trin ved førstehjælp, er blevet trænet 
ved hjælp af nogle opdigtede situationer.

RAMLØSE SPEJDER

Ved udgangen af marts gik mini- og mikrospejderne 
i gang med kultur- og samfunds-mærke. Det første 
møde blev brugt på en runde i Ramløse, hvor vi kig-
gede og snakkede om bl.a. gadekæret og Ramshøj. Vi 
sluttede  af  i  hytten,  hvor  vores  onsdagsklub  (2  flittige  
hjælpere)  havde  gjort  klar  til  fremvisning  af  smalfilm.  
Filmen handlede om de første spadestik, der endte med 
at blive til Ramløse spejderhytte. På andet møde tog 
vi en tur på besøg i kirken. Michael Porsager tog godt 
imod os, og der blev disket op med et par gode histo-
rier. Det blev til en rundtur på kirkegården i det gode 
vejr,  og  derefter  fik  vi  set  det  meste  af  det  indvendige.  
De  fleste  blev  lidt  overraskede  over,  at  kirken  er  ca.  850  
år gammel.

Solv  T  Tlf. 48702141



Pudekoncert ved Asserbo Slotsruin 
onsdag den 5. juli 2017
Kildemarked i Tisvilde fortsætter den 
succesfulde række af pudekoncerter ved 
Asserbo Slotsruin og inviterer til en dejlig 
sommeraften i skoven med de medrivende 
toner fra The Spirit of New Orleans. 

Orkesteret er et af de mest kendte og 
rutinerede jazzorkestre i Danmark med en 
unik dynamisk, levende og swingende stil. 
Orkesteret ledes af Preben Nissen, som 
også spiller trombone, harmonika, banjo, 
piano og vokal, Stig Nielsen på alt- og so-
pransaxofon, Kim Holm Nielsen på elbas, 
Carsten Henningsen på banjo, guitar og 
vokal  samt  Jan  Schiöpffe  på  trommer.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, pak 
madkurven, tag puden under armen og 
kom i god tid – koncerten starter kl. 18.30. 
Entre 40 kroner, der betales kontant ved 
indgangen. 

PUDEKONCERT OG KILDEMARKED
Kildemarked 2017
Sæt også kryds allerede nu i kalenderen den 5. og 6. august, 
hvor årets store kunsthåndværkermarked med over 80 boder 
sammen med de mange frivillige står klar til at byde vel-
kommen  til  Kildemarked  ved  Sandflugtsmonumentet.  

HOUSE OF TRENDS
Skærtorsdag åbnede Jeanne Guldbrandsen og Claus 
Nehmzow ny butik i Hovedgaden. Udvalget består af 
delikatesser, cremer, interiør, blomster – og meget an-
det. Stemningen leder tankerne hen på 1001 nats even-
tyr, og med priser fra 15 kr. til mange tusinde kroner 
er her noget for enhver pengepung. Butikken har åbent 
torsdag-søndag kl. 11-19 og i højsæsonen 11-21.

Læs mere om de to bag butikken og deres fremtids-
planer i næste udgave af TisvildeNyt.

Foto: RP



Her følger 9. del af føljeton’en ”Lær din skov at kende”. 
Jeg har tidligere skrevet om alle de spændende brandli-
nier, som inddeler skoven i diagonaler hhv nord/syd- og 
øst/vest-gående. Det blev en ordentlig mundfuld, og 
skal man ha’ en chance for at komme rundt og udfor-
ske de forskellige brandbælter/brandlinier, er man nødt 
til gradvist at tage én ad gangen. Jeg har beskrevet 
Fynbo Linie og Lars Anders Linie. Her følger så det 
længste sandspor. 

Nordhuslinien er ca 8,8 km fra Nordhus til Melby 
Overdrev (hvor den nu nedlagte Melbylejr lå). Start ved 
Skovporten og følg grusvejen t.h. (Kirkevej/Møllevej) 
mod stranden. Lidt før den lille skovløberbolig, ”Nord-
hus”, drejes t.v. ad Gærdevej, og kort herefter kommer 
sandbæltet ”Nordhuslinien”. Grusvejen Skovkærsvej/
Horsekærlinien passeres, og så er det meget vigtigt at 
følge vejen ligeud, for brandlinie-spor foretager sjæl-
dent sving eller svinkeærinder! 

Om skovløberboligerne i Hegnet er der ikke så me-
get at sige. Der har været rigtig mange af dem, men i 
dag er det kun Nordhus, der stadig beboes af ”skovens 
folk”. Og måske bor de på lånt tid, for Skov- og Na-
turstyrelsen har gradvist solgt ud af de mange mindre 
huse: Hilkershus, Bækkekroghus og måske også Nyhus 
er blevet solgt ud til privat brug. Militærets Rævehus 
er blevet jævnet med jorden, og Stængehus står oftest 
tomt. Kun de store gårdanlæg, Hjortebjerghus og Slots-
porthus, benyttes stadig som skovfogedboliger. 

Sandbæltet Nordhuslinien er nok den mest varierede 
brandlinie man kan følge. Den har det hele: sand, bak-
ker, udsigter, skovhøje, smuk natur med masser af 
flotte  views,  varieret  skov  med  både  gran,  fyr,  birk,  
bøg  og  andre  løvtræer,  hede,  lyng,  fladt  terræn,  trail-
spor og grusvej. Kan man forlange mere? Og så kom-
mer man forbi en masse historiske steder. Efterhånden 
som vi bevæger os gennem landskabet, vil jeg forsøge 
med følgende:

Branddammene i Tisvilde Hegn blev anlagt ca 95 
år senere end brandlinierne, dvs efter 2. Verdenskrig, 
og derved forsvandt næsten Nordhusliniens naturlige 
forlængelse ved krydset ”De 6 Veje”, idet man valgte 
at placere en branddam lige midt i Nordhuslinien. Den 
blev naturligvis kaldt for ”Seksvejsdam”. Hvis vi reg-
ner både Liseleje- og Asserbo Plantager med, så er der 
ca. 10 branddamme i hele skovområdet, og det er jo 
ikke så mange, hvis først ildløs går amok en knastør 
sommer. Især Troldeskoven er skrøbelig og udsat, fordi 
ingen branddam ligger nær, så man er nødt til at bruge 
Kattegat! Find den lille sti t.v. om branddammen, og 
så stiger Nordhuslinien op mod den højeste pukkel på 
ruten, nemlig Louisehøj, 44m o.h. v. 

Grevinde Danner, Louise Rasmussen, som blev 
gift til venstre hånd med Frederik VII – også kaldet 
Frederik ”Folkekær” – insisterede på at få en høj op-
kaldt efter sig, når nu hendes folkelige gemal havde 
fået Galgebakken omdøbt til Frederikshøj. 

NORDHUSLINIEN
Tekst og fotos af Søren T Grande

Louisehøj
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Frederik 7-tal var glad for Tisvilde Hegn – ikke 
mindst de inspirerende kvindelige former som åben-
barede sig mange steder i skoven, nemlig gravhøjene. 
Han var en begejstret amatørarkæolog og muligvis den 
første kongelige ”gravskænder”? Mere end ét oldtids-
minde er i hans regeringsperiode blevet omdannet fra 
en høj til et hul i jorden.. 

Mens ”Den slesvigske Krig” fandt sted i 1848-
1851  hyggede  den  pacifistisk  anlagte  Frederik  7-tal  sig  
med den barmfagre lensgrevinde i det nordsjællandske 
bakkelandskab – hvad hun gjorde ved den mavesvære, 
tungt  alkoholiserede  Frederik  vides  ikke,  men  hun  fik  
sin egen høj! Frederik VII til gengæld blev den kon-
gelige person, som tog initiativ til at få den tilsandede 
Asserbo ruin udgravet. Grevinde Danner overlevede 
kongen med 11 år, men den efterfølgende konges dron-
ning (hendes navnesøster, Louise af Hessen-Kassel) 
betragtede hende som en skandaløs tøjte og nægtede 
at være i stue med den folkelige fhv. balletdanser, hat-
temager og modehandler, Louise Rasmussen. Hun blev 
isoleret (læs: deporteret) til Jægerspris Slot. Herfra 
foretog hun dog en del udlandsrejser – måske som 
velfærdsgesandt – og i 1873 indrettede hun – for egne 
penge – en stiftelse for unge piger af arbejderklassen, 
typisk for enlige mødre. I dag bruges huset i Køben-
havns centrum til modtagelse af voldsramte kvinder. 

Sortehøje ligger inde bag Louisehøj og gemmer 
sig. Det er nogle prægtige bronzealder-grave. Man skal 
jo forestille sig landskabet uden træer, så de højtlig-
gende ca. 4000 år gamle gravpladser har kunnet ses 
viden om, bl.a ude fra Kattegat. Jo større høje desto 
større mægtighed og rigdom. Udsigten til havet og fx 
til det nærliggende Harehøj, 48 m o.h. har været im-
ponerende. Bronzealderen var en rig tid for Danmark. 
Der var opgangstider – økonomisk og klimamæssigt. 
Alle de store høje med havudsigt kan vi sammenligne 
med nutidens ”whiskybælte” – store høje og herlig-
hedsværdi – her bor de rige. 

Efter at ha’ passeret Harehøjene på venstre hånd 
går det støt nedad gennem et større bøgetræs-område 
kaldet ”Skrædderstykket”, og hvor der midt på linien 
altid er ler-smattet. Her må springe en underjordisk 
kilde? Så kommer grusvejen ”Strandvejen”, hvor én 
af de største kunstigt udgravede branddamme ligger 
– lige i krydset, hvor Jydelinien, Strandvejen og Nord-
huslinien møder hinanden. Fortsæt ad Nordhuslinien, 
og  nu  bliver  det  helt  fladt,  men  en  smuk  klitplantage  
fortrinsvis med fyrretræer åbenbarer sig. Det ses ty-
deligt, at vi er tæt på havet, hvor sandet har føget hen 
over landskabet.

Måske er der ikke ret mange, der tænker over, 
hvorfor  Asserbo-  og  Melby-overdrevene  er  så  flade?  
Det skyldes kort og godt, at det er gammel, hævet hav-
bund. Det kan observeres langs den lige og lange Ny-
vej og langs Møllevangsvej forbi Vinderød Enghaverne 
på vej mod Frederiksværk. Halsnæs var i tidernes mor-
gen en ø, og stykket mellem Hyllingebjerg (Liseleje) i 
vest og Lerbjerg/Brantebjerg i øst var farbart hav – det 
vi i dag kalder Kattegat. Arrenakkehøj (Arrenakke 
Bakke) var også en forpost man skulle forbi, når man 
sejlede langs oldtidsklinterne, da Arresø og Kattegat 
var sammenhængende og af historikere kaldet ”Litori-
nahavet” – jeg kan ikke latin, men måske kan det bedst 
oversættes til: Stenalderhavet.

Lerbjerglinien krydses, og så følger dagens sidste 
lille bakke før grusvejen: Bisp Absalons Vej. Den pas-
seres, og herefter er det slut med ”sand i sporet”, og 
Nordhuslinien  går  over  i  en  grusvej.  Vi  må  definitivt  
vinke farvel til det bakkede Tisvilde Hegn og bevæge 
os  ind  i  et  fladlandskab,  som  fortsætter  helt  til  kanten  
af Liseleje Plantage, hvor den gamle Melbylejr lå. Den 
sidste etape er lidt trist, fordi vi er nødt til at følge den 
”motoriserede” vej, som fører bilister til strandene – 
enten til Stængehus (hvor vi passerer Stængehusvej) 
eller Lille Kulgab (hvor vi passerer Rævehusvej). Men 
du bør være udholdende og vedholdende, for appel-
sinen i turbanen beriger dig med et skønt view over 
Melby Overdrev (militærets tidligere skydeterræn), 
som er Nordsjællands – ja, måske det største lyng-/
hede-område øst for Lillebælt?  

Nordhuslinie a la klitplantage

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE  16  •  3200  HELSINGE
TLF  4879  4052  •  MOBIL  4074  7052
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– Og heeeeele vejen rundt. Huuusk at trække vejret. 
Musikken får armen til at bevæge sig af sig selv. Lige 
nu langsomt, inciterende. Er netop gået i gang med 
opvarmningen efter at have hilst på hinanden og hørt, 
hvem der ikke kunne komme i dag – og hvorfor. 

Det er tirsdag, og klokken er 19. Vi er til den ugentli-
ge TGF-gymnastik hos Herdis i salen på Tisvilde skole. 
I aften er vi er ca. 25. Mange har været med, siden 
Herdis i ’98 sagde ja til at videreføre en stolt tradition 
for gymnastik for voksne kvinder på skolen.

Vi har hver vores favoritter. Min er opvarmningen. 
Inspireret af Herdis’ ophold på Ollerup Gymnastikhøj-
skole. Her vågner kroppen stille og roligt til live efter 
endnu en lang dag på kontoret. Jeg ved godt, der ikke 
går  ret  lang  tid,  så  løber  jeg  og  resten  af  flokken  rundt  
i den lille gymnastiksal. Først den ene vej og så den 
anden. Forlæns og baglæns, krydret med gadedrenge-
hop og boksebevægelser. Lidt senere står der styrketræ-
ning, cirkeltræning, elastikker, håndvægte, kettlebelts, 
skøjteløb på karklude og meget andet på programmet, 
før belønningen venter: Udstrækning til rolig og afslap-
pende musik. Og er jeg ekstra heldig, slutter vi med 
mindfulness med slukket lys og styr på vejrtræknin-
gen, inden vi igen vender tilbage til hverdagen.

Resultatet er måske ikke en smækker mås, men der er 
i hvert fald garanti for sved på panden, høj puls og mas-
ser af smil og latter kombineret med sidste nyt fra byen.  

Hvor kommer energien fra?
Fantastisk musik, skønne kvinder – og en Herdis, der 
smitter med sin aldrig svigtende energi. 
Hvordan  i  alverden  kan  hun  snart  på  20.  år  finde  gej-

sten til at trække et sted mellem 25 og 40 vintertrætte 
kvinder igennem halvanden times intensiv gymnastik 
tirsdag efter tirsdag, år efter år?

– Det giver mig helt vildt meget energi. Det lyder 
lidt højtravende, men det er en fornøjelse og en gave 
at formidle det, jeg elsker: At bevæge sig til musik og 
være aktiv, forklarer Herdis. 

Hun fortæller, at gymnastik på hold, ud over det at 
dyrke motion, er genialt til at samle folk socialt:

– Vi starter altid med at hilse på hinanden i en rund-
kreds, hvor jeg fortæller, hvem der er blevet forhindret 
og hvorfor. Så kan det være, at Susanne fortæller lidt 
om, hvordan det går med få betalt kontingent. Marlene 
lidt om vores årlige tur til Tylösand spa, eller Pernille 
opfordrer til fælles gå-tur i skoven på søndag, 
forklarer Herdis. 

At kende nogen – hinanden
Det sociale har hun med hjemmefra. Som datter i en 
præstegård og af højskolen, vokset op med gymnastik 
kulminerende med en plads på repræsentationsholdet 
blev hun inspireret af en dygtig lærer, som også var 
god til at samle holdet socialt.

– Vi kender hinanden ret godt. Faktisk er jeg mere 
sammen med deltagerne, end jeg er med mine venner. 
Og det giver altså noget at mødes tirsdag efter tirsdag, 
år efter år. Der er kvinder under 40 og over 70. Nogle 
har gået mange år, nogle er lige startet. Det er en fan-
tastisk måde at lære nogen at kende på, når man lige 
er  flyttet  til  byen.  

Derfor starter jeg med rundkredsen, hvor jeg fortæl-
ler om afbud og begrundelser, og så hører vi lige hin-
anden, om der er sket noget vigtigt nyt. Ikke mere end 
5 minutter, hvorefter vi kører på med gymnastikken, 
forklarer Herdis.

MOTION SMIL 

OG SAMVÆR

Herdis 
Fuglsang Damgaard
52 år, sygeplejerske i 
lægeklinik i Gilleleje

Boet i Tisvilde siden 1994

Gift med Kim Læbo

To børn på 21 år:
Annika og Thomas
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Vi mødes også til andet end gymnastik om tirsdagen. I 
starten  stod  Herdis  for  at  finde  på  og  arrangere  gå-ture  
og fester:

– I dag er det så let: Juleafslutning. Bytte-tøj-dag. 
Bio. Teater. Vandaerobic ved molen om sommeren. Løb 
i skoven. Fitness i Vejby. Initiativet kommer fra delta-
gerne selv, og man deltager bare i det, man har lyst til. 
Her er ingen tvang, understreger Herdis.

Sammen har vi oplevet meget gennem årene. Gravi-
ditet og fødsel, runde dage, bryllupper, svær sygdom 
og endog død, forklarer en alvorlig Herdis. 

Holdet har da også en fast tradition for en hilsen til 
holdets deltagere, når der er anledning til det. Det luner, 
når noget er svært, skulle jeg personligt hilse at sige.

Vigtigt at være opdateret
Vi er nået til den alvorligere del af gymnastikken. Vi 
har løbet, trænet mave, ryg og balder. På et tegn skruer 
Susie op for musikken. Og Herdis skruer op for in-
tensiteten. Vi er nået til cirkeltræningen, og hverken 
planke eller kettlebelts er for tøse-tøser.

– Kom så, I kan godt. 20 sekunder mere, gjalder 
Herdis’ stemme, mens hun retter lidt på en arm, der 
stritter lidt, og en rumpe, der er for højt oppe i planken. 
Stemmen trænger igennem. Tænderne bides sammen. 
20 sekunder. Det kan jeg godt lige klare.

Både musik og indhold har ændret sig i de små 20 år, 
Herdis har stået i spidsen. Og musikken betyder noget 
helt særligt for hende:

– Jeg hører meget musik, både i bilen og hjemme. 
Jeg har en app på mobilen, SoundHound, så når jeg 
hører  noget  musik,  jeg  kan  bruge,  er  det  let  at  finde.  Jeg  
tilpasser musikken til dem, der er på holdet, og til de 
øvelser, vi skal bruge. Men allermest bruger jeg musik, 
som siger mig noget, som sætter mig i godt humør.

Også indholdet ændrer sig med tiden. Callanetics. 
Zumba. Tabata. Det hele kombineres med de mere 
traditionelle sidesving og armsving.

– Jeg dyrker selv yoga og skal altid lige prøve af, 
når der kommer nyt. Og så bruger jeg YouTube til hele 
tiden at udvikle indholdet, forklarer Herdis.

Vil du være med?
Når Herdis’ 20. sæson starter til september, er hele 
flokken  af  taknemmelige  kvinder  spændte  på,  hvad  
hun nu har fundet af nyt, der skal forvandle vores vin-
tertræthed til motion, smil og samvær. Hver tirsdag.

Tiden er løbet fra gymnastikopvisninger, hvor mæn-
dene sad på balkonen, kommenterede og optog det hele 
på video. Vil du opleve holdet, er der med andre ord 
ikke andet at gøre end at møde op, når sæsonen starter 
og  finde  ud  af,  om  det  er  noget  for  dig.  Hold  øje  med  
tidspunktet her i bladet.

ahz
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-  d in  l oka l e  l å s e smed

Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...

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

massage for 
krop og sjæl
i Tisvilde
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BLUES-FORÅR I TISVILDE BIO

I Tisvilde er det forår både inde og ude. Det udenfor er 
til at få øje på, men lørdag den 20. maj kl. 15 skal man 
bevæge sig hen i Tisvilde Bio for at få øje på foråret, 
som kan ses på scenen, hvor 2 unge bluesdrenge/-
mænd fra vores østlige naboland, Sverige, med stor 
kraft og overbevisning vil komme med bevis for, at 
bluesmusik ikke bare spilles og synges af gamle mænd, 
og at bluesmusikken også har et forår og en fremtid. 
Tisvilde Bio får besøg af Svante Sjöblom og Filip Jers, 
som begge er fra Skåne. De har kendt hinanden og 
spillet sammen siden teenageårene, og selv om en del 
år er gået siden da, og deres karrierer er gået i vidt 
forskellige retninger, så spiller de stadig sammen, når 
lejlighed byder sig. Og man kan se langt væk, at de 
nyder det. Dagen efter Tisvilde slipper de deres første 
CD sammen ved en release-koncert på Victoriateatret i 
Malmö.

Svante Sjöblom har været her et par gange før med 
københavnske bluesfolk, som han af og til spiller med, 
og publikum i Tisvilde Bio har måbet over hans evne 
til at synge sjælen ud, som om han havde levet hele sit 
liv i de amerikanske sydstater. At han derudover er en 
særdeles dygtig guitarist gør ham til en stor oplevelse 
i sig selv. Filip Jers, der som 18-årig vandt verdensme-
sterskabet i mundharmonika, gik konservatorievejen 
og afholder selv masterclasses og koncerter over hele 
verden. Han spiller så mange instrumenter og har fået 
så mange priser, at hans CV allerede er så langt som et 
helt liv, - men man må nøjes med forskellige mundhar-
monikaer samt en træk-ditto, når han kommer til Tis-
vilde. Sammen er de to en stor og anderledes oplevelse. 

Eventuelt ledige billetter kan købes via mail: 
best@os.dk eller tlf.: 30525008.

GITTE WICHMANN MORTENSEN
Advokat

Møderet for landsret
Autoriseret bobestyrer

SØREN NIELSEN
Advokat

Møderet for landsret

JOHAN KLINT NIELSEN
Advokat

Vestergade 13 · 3200 Helsinge
www.bødkergården.dk

E-mail: advokaterne@bodkergaarden.dk

Tlf. 48 79 44 88 - Fax 48 79 44 31
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Der er forår over Tisvilde, jævndøgn er passeret, og i 
nat skiftede hele Danmark til sommertid. Som altid, 
når foråret kommer til byen, så risikerer man på ud-
valgte dage at blive pakket ind i havgus, og vi vågnede 
til tyk tåge og kørte hjemmefra med tågelygterne 
tændt. Men da vi nærmede os målet på Skovridervæn-
get, så havde solen fået mere magt og havde brændt 
det meste gus væk. Bagerst på en lukket sidevej, lige 
bag den gamle gård, som har lagt navn til vejen, lå det 
typiske Skovridervænge-hus i ét plan og med gule sten 
og nød forårssolen, som gavmildt sendte sit lys ind ad 
vinduerne hos Jakob Snedled, som har sagt ja til at 
være dette nummers Tisvilder.

Sommertiden er ikke kommet bag på familien, og 
der  står  kaffe  og  hjemmebag  klar,  da  vi  kommer  ind  og  
bliver modtaget af far Jakob og sønnen Jonathan på 9 
år samt en sort og en rød kat, kælne og klappevenlige. 
Mor, Frederikke, er på ”tøse-weekend” i Sverige, så 
drengene har haft weekenden alene men ser ikke ud til 
at have lidt nogen nød. I haven vralter fem glade høns 
kåde rundt inden for det interimistiske trådhegn, som 
holder hønsene på matriklen. Jakob samler æg sam-
men, ét fra hver om dagen, - og TisvildeNyts udsendte 
får oven i købet en bakke æg med hjem. 

Da vi er kommet indenfor i det rummelige hus, fort-
sætter snakken med at gå let og livligt hen over bordet, 
mens vi får lagt omstændighederne ved den lidt kun-
stige situation med blad-interview ned, og det umid-
delbare  tager  over  for  os  alle  fire.  Men  vi  skal  jo  til  det,  
og på et tidspunkt begynder TisvildeNyts to udsendte 
at nærme sig det egentlige formål med besøget. Jona-
than lister af til sine egne uforstyrrede domæner, og vi 
begynder med at kaste det første spørgsmål over bordet 
til Jakob…

Hvor kom du fra, 
inden Tisvilde fik glæde af dig? 
Jeg er født og opvokset i Hvidovre som barn af to lære-
re, gik på Avedøre Skole og boede hjemme til jeg var 18, 
så  flyttede  jeg  i  værelse  på  Frederiksberg.  Som  de  fleste  
på  18,  så  var  det  ud  og  finde  sine  egne  ben  at  stå  på,  når  
man var færdig med skolen, og muligheden bød sig. 

Men det meste af min familie bor stadig i Hvidovre, 
så jeg kommer der jo stadig regelmæssigt, - og rent 
faktisk er der dejlige områder i Hvidovre, selv om det 
lyder helt forkert for folk fra landet.  

Hvad bragte dig til Tisvilde?
På et tidspunkt mødte jeg Frederikke, som var fra 
nabobyen  Brøndby,  og  vi  flyttede  sammen  i  en  lejlig-
hed i Vanløse. Vores lille familie på to blev udvidet til 
tre med Jonathan, og så var tiden for alvor ved at være 
inde til at beslutte, hvor vi skulle slå os ned og lave 
base. Vi talte meget om, hvor vi skulle bo, og hvordan 
vores fælles liv skulle være. 

Hvidovre  skulle  jeg  ikke  flytte  tilbage  til  i  hvert  fald,  
og  så  endte  det  alligevel  med,  at  vi  flyttede  til……
Hvidovre!! Vi købte et hus dér, som vi byggede om og 
renoverede. 

Frederikke ville gerne på landet og have heste i bag-
haven. Jeg var egentlig lidt mere til byliv med caféer, 
forretninger og mennesker på gaderne, men Hvidovre 
var vi enige om ikke længere skulle være vores faste 
base. Jeg anså det for en ulempe at blive hængende i 
det område, hvor jeg var født og opvokset, - jeg ville 
ikke sidde fast i det gammelkendte og tænkte, at for 
mig var det bedste og mest spændende at skulle påbe-
gynde mit eget liv et nyt sted. Vi snakkede, og vi ledte, 
og vi var ude at kigge lidt overalt i byerne og på landet 
rundt om København.

Og hvordan kan det så være at vi fandt Tisvilde? Jo, 
vi havde én sommer været sommergæster i Tisvilde, 
havde lejet en længe i et hus på Hovedgaden og kendte 
lidt til byen. Derudover havde Frederikke en bedstemor 
i Alsønderup, hvor hun på et tidspunkt havde boet og 
havde  haft  sin  hest  opstaldet.  Den  blev  senere  flyttet  til  
Stuebjerggaard heroppe i Tisvilde. 

Det afgørende gennembrud kom en februardag for 
fire  år  siden,  da  vi  havde  bryllupsdag  og  ville  holde  den  
i Tisvilde. 

7 SPØRGSMÅL TIL EN TISVILDER

Fotograf: Susanne Borup
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Vi opdagede, at der var åbent på Caféen og impone-
redes over, at man i februar måned kunne få varm 
chokolade herude ”på landet”, og at Tisvilde måske var 
andet og mere end bare sådan en sommerting. Og så 
blev det altså til, at Tisvilde blev vores base. Vi fandt 
huset  her,  det  var  istandsat  og  indflytningsklart,  og  vi  
skulle kun male det. Oven i købet var der en dejlig, 
lille, overskuelig skole til Jonathan, og byen var en by, 
men den var lille, så det blev en slags kompromis mel-
lem vores forskelligt rettede ønsker. Vores hus i Hvid-
ovre  blev  solgt  på  5  dage,  -  og  så  flyttede  vi,  og  vi  har  
ikke fortrudt det!

Hvad bestiller du i Tisvilde?

Som så mange andre heroppe, så er det første jeg gør 
om morgenen efter morgenmaden at køre ud af byen. 
Jeg skal til København, og Frederikke skal til Herlev. 
Tidligere tog jeg toget hver dag, men nu kører jeg 
faktisk næsten ligeså ofte i bilen. Togturen er ellers 
en daglig glæde: I begyndelsen sad jeg bare og nød 
udsigten, senere begyndte jeg at læse bøger eller avis, 
og senere igen blev det til, at jeg lavede noget af mit 
arbejde, - sådan udvikler den slags sig. 

Siden jeg blev færdiguddannet multimediedesigner 
i 2000, er jeg gået fra at være selvstændig til at være 
ansat på et bureau, der beskæftiger sig med webud-
vikling, digital markedsføring, konceptudvikling og 
design, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Lige nu 
er jeg leder af en kreativ udviklingsafdeling, hvilket er 
herligt, og noget jeg nyder.

Men samtidig må jeg sige, at det at komme hjem til 
Tisvilde om aftenen, det er stort! Så har jeg også fået 
nok af storby, har måske siddet i Kongens Have og 
spist min frokost og hørt og indsnuset larmen og osen 
og menneskehavet fra millionbyen. Og så er jeg altså 
også i den grad kommet til at holde så meget af ”land-
livets glæder”, at det for mig er endt med at blive en 
stor glæde og en ubetalelig luksus at komme hjem til 
Tisvilde igen hver dag.

Hvad får du i øvrigt 

tiden til at gå med i Tisvilde?

Når jeg nu er blevet så glad for at bo og være her, så 
er det for mig en helt naturlig ting at blande mig i livet 
heroppe i 3220. Jeg betragter mig selv som én med et 
ganske stort socialt behov, og én som har glæde ved 
det, og da jeg som ny og nysgerrig borger sad med ved 
Lokalrådets borgermøde for et par år siden og undre-
des over det aldersstegne publikum, så lod jeg mig 
lokke, da der blev spurgt efter nye emner til rådet. Min 
sidemand skubbede til mig og sagde: ”det er da lige 
noget for dig”, og så meldte jeg mig. Jeg synes for det 
første, at man skylder at gøre noget for sin by, og for 
det andet holder jeg meget af forsamlinger, hvor mang-
foldigheden råder, og det gør den bl.a. i lokalrådet. 
Jeg er lidt vild med at møde mange forskellige men-
nesker og typer, og det behov får jeg jo også dækket 
ved at have et skolesøgende barn i en mindre by som 
Tisvilde, for så kommer man jo omgående ind i en 
forældrekreds.

Jeg har været frivillig i ”Musik i Lejet” de sidste par 
år, først som backstage-vagt og senest på et tømrer-
hold, og jeg synes, det er fascinerende at hjælpe med at 
få ting, som nu festivalen, til at ske. Og at sidde i sol-
nedgangen og høre musik fra en scene, hvor bagtæppet 
er udsigten over havet, - det skulle alle prøve. Og byen 
må kunne bære det, synes jeg, selv om jeg er enig med 
flere  om,  at  festivalen  nok  ikke  skal  blive  større.  Vist  
er der udfordringer med larm og mange mennesker og 
andre ulemper, men der er alligevel både fredeligt og 
spændende, så jeg håber, det hele kan tilpasses Tisvil-
de, uden at det skaber for meget gene for alt for mange 
i for lang tid.

Sæbekasseløbet om efteråret på Skovridervænget 
har jeg været med til at sætte i gang, og det er sjovt og 
samler rigtig mange mennesker. Det er næsten ved at 
blive for stort for vejen, men vi sætter pris på, at det 
foregår længere oppe i Tisvilde og ikke i Lejet, hvor så 
meget af alt det andet foregår. 
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Det er sjovt at være med til at formidle fællesskabet 
videre til børn og unge, og vi har en skøn weekend om-
kring det race.

Når stressen kan mærkes i nakkehårene, så lader jeg 
op med mande-yoga og cykler lidt i skoven. 

Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?

Som sagt så har jeg jo både byen, og så når jeg kommer 
hjem og har fri, har jeg også landet. Jeg elsker mørket 
og lyset heroppe. Mørket, når jeg er landet efter en 
arbejdsdag og kommer hjem til stilheden og stjernerne, 
og om dagen det fantastiske lys, og som bladets redak-
tør, Karina, sagde, da hun blev udsat for de 7 spørgs-
mål i et tidligere nummer af TisvildeNyt, så er det 
både sommer og vinter, man elsker. Inde i København 
kan man ikke mærke forskel på sommer og vinter, her 
i Tisvilde lever man med det og i det, og hver årstid 
har sine egne kendetegn, som heroppe kan mærkes på 
krop og sjæl, og som understreges af, at der ikke er så 
mange andre indtryk, man skal lægge sanser til.

Og så holder jeg, som sagt, af mangfoldigheden af 
mennesker, unge og gamle og mennesker med alle 
mulige forskellige baggrunde, som bor her side om side. 
Det  er  en  stor  fordel  for  et  sted  som  Tisvilde,  at  de  fle-
ste,  der  bor  her,  selv  har  taget  det  aktive  valg:  at  flytte  
herop, bosætte sig og blive fuldtids Tisvildere! Der er 
mange  tilflyttere,  som  os,  og  mange  tilbage-flyttere,  
som  er  født  og  opvokset  her,  flyttet  herfra  og  som  så  har  
valgt at vende tilbage med en kone eller en kæreste. 

Vi mærkede åbenhed og ”velkommenhed”, da vi 
flyttede  ind.  I  starten  den  første  sommer  var  der  ikke  
så mange, der hilste, de troede nok, vi var turister. Men 
da vi så også var her om efteråret, så opdagede folk, at 
vi  nok  var  flyttet  ind  for  alvor,  og  ret  hurtigt  fik  vi  be-
kendtskaber og venner her. Der er varme og overskud 
og interesse her! Og sammenhold! Vi er sammen om 
noget, og vi brænder for Tisvilde.

Hvad, synes du, er det værste ved Tisvilde?

Der er faktisk ikke ret mange ”værste ting” ved Tisvil-
de. Man skal selvfølgelig i den lille by passe på, hvad 
man siger, for det kan hurtigt være ude. Når man er 
væk fra storbyens kompakte menneskemasse, så bliver 
man, som her, nemmere genkendelig, hvis man er for 
højttalende.

Ellers er det vel det med, at visse dele af byen har det 
lidt svært med at lukke nyt ind. Man føler her en stærk 
identitet med etablerede traditioner, og hvad skal man 
så med nyt, - ”det har vi prøvet før, det duede ikke”! 
Sådan lidt hårdt trukket op, så siger nogle f.eks., at ”vi 
har ikke brug for turisterne”, eller ”vi har ikke brug 
for Vejby” eller noget helt tredje, men hvad ville vi 
være uden? Bare noget ikke tager overhånd, men bliver 
styret, ligesom vi forsøger med MTB-kørslen i skoven. 
Har man bestemt, at skoven skal være åben, så skal 
cyklerne have lov til at være der, og så må man styre 
sig ud af ulemperne. 
De få procent, som ikke vil følge lands lov og ret, skal 
ikke have lov til at lukke fællesskabets muligheder ned.

Hvad er dit største ønske for Tisvilde?

Som  de  fleste  andre,  der  har  svaret  på  spørgsmålene,  
så  siger  jeg  ”flere  helårsboende”.  Det  er  meget  popu-
lært  at  sige  ”flere  børnefamilier”,  men  det  behøver  det  
ikke kun at være, - selv om det selvfølgelig vil være en 
regulær katastrofe, hvis Tisvilde Skole blev lukket ned. 
Så ville Tisvilde være noget helt andet! Og ringere!
Men  vi  behøver  flere  boliger  i  byen,  og  her  mener  jeg  

også  flere  boliger,  som  er  til  at  betale  for  en  almindelig  
familie med børn. Der er muligheder på banearealet, 
og der er muligheder mellem Tisvilde og Vejby, og i 
mindre skala andre steder, og jeg håber, udviklingen 
vil vise en vej frem, for jeg tror at mange, som os, 
efterhånden godt kan se, at man sagtens kan bo her og 
arbejde ind mod København. Og at der er rigtig mange 
fordele ved at bo i Tisvilde, - bo på landet, om man vil.
Så jeg håber selvfølgelig, at udviklingen i Tisvilde 
fortsætter, - og vel at mærke fortsætter med respekt for 
traditionerne og det gamle.

SB og EB

Aftenstemning ved stranden -‐ foto: RP



NY BESTYRELSE OG MANGE NYE MEDLEMMER
Tisvilde og Omegns Erhvervsforening vokser i takt 
med de mange nye erhvervsdrivende, som er kommet 
til vores område. I 2016 er antallet af medlemmer ste-
get  med  30%  –  og  vi  vil  gerne  have  endnu  flere  med.

Tisvilde og omegn er spækket med små og halvstore 
virksomheder samt et hav af foreninger. Nogle er syn-
lige for enhver – andre er ikke. I erhvervsforeningen 
vil vi gerne samle alle under eet tag. På den måde kan 
vi nemmere organisere større arrangementer, infor-
mere hinanden, samarbejde på kryds og tværs og låne 
ting og sager af hinanden.

HANDL LOKALT-GUIDEN
Det kan være hårde vilkår at drive forretning hele året 
i en sommerby. Som erhvervsforening er vi interesse-
rede i, at Tisvildeleje holder åbent året rundt. Sammen 
markedsfører vi os og gør opmærksom på, hvor vigtigt 
det er at handle lokalt for erhvervslivets overlevelse. 
Sammen styrker vi det lokale erhvervsliv således, at 
der  kan  handles  både  dagligvarer,  brød,  fisk,  benzin  
o.s.v hele året. Vi arbejder for, at cafeer og restauranter, 
gallerier og butikker og gårdbutikker som minimum 
kan holde weekendåbent uden for sommersæsonen. 
Både til gavn for de fastboende, sommerhusejere og 
turister. Til sommer udgiver vi Handl Lokalt-guiden, 
hvor alle vores medlemmer portrætteres og får mu-
lighed for at vise, hvad de kan byde på. Guiden hus-
standsomdeles, og det lille opslagsværk vil blive et 
godt overblik over Tisvilde og Omegns foreninger og 
erhvervsdrivende. Den lille bog vil blive delt op i Hånd-
værk, Liberale Erhverv, Foreninger, Restauranter osv.

HVORFOR SKAL MAN VÆRE MEDLEM AF 
TISVILDE OG OMEGNS ERHVERVSFGORENING?
Der er mange fordele ved at være medlem af forenin-
gen. De vigtigste er:

Fællesskab/netværk
Via foreningen møder vi hinanden og kan udvikle 
samarbejder og forståelse for hinandens foreninger/for-
retninger. Foreningen danner ramme for dialog mellem 
de erhvervsdrivende og foreningerne. Når vi mødes 
og lærer hinanden at kende, opstår der samarbejder og 
venskaber på kryds og tværs. Sammen styrker vi hin-
anden og den lokale økonomi.

Aktiviter og nye tiltag
Vi arrangerer hvert år sammen med Lokalrådet Sankt 
Hans i Tisvildeleje og julepyntning i byen. 4 gange om 
året står vi bag torsdagsarrangementerne: Forår I Lejet, 
Sommer I Lejet, Efterår i Lejet og Jul i Lejet, hvor vi 
holder særligt længe åbent og laver alskens aktivite-
ter. Foreningen har i 2016 fået ejerskab og driften af 
Naturrum på stranden samt Torvedage om sommeren 
på Birkepladsen. Vi er åbne for og friske på at stable 
endnu  flere  og  sjove  arrangementer  på  benene.

TISVILDE OG OMEGNS ERHVERVSFORENING

Fra indvielsen af Naturrum i april – foto: RP



37

GLÆD DIG TIL FORÅR I LEJET
Igen i år arrangerer de lokale erhvervsdrivende Forår I 
Lejet på kr. Himmelfartsdag torsdag d. 25. maj. Ved re-
daktionens deadline var programmet for dagen endnu 
ikke helt fastlagt. Men du kan roligt glæde dig til Hyg-
gelige og sjove aktiviteter for børn og voksne i og om-
kring Hovedgaden samt særligt åben i byens butikker 
og Live perfomance og Talentkoncert for byens unge 
musiske og poetiske talenter på Pension Kildegaard om 
aftenen.

SE FREM TIL TORVEDAGE PÅ BIRKEPLADSEN
Vi gentager successen fra sidste år og arrangere denne 
sommer Torvedag på Birkepladsen hver søndag i Juli 
måned. Igen i år har vi slået kludene sammen med 
Smag På Nordsjælland og Gribskov Spisekammer. Bo-
derne vil være lokale producenter af grøntsager, frugt, 
kød,  ost,  fisk,  køkkentøj  samt  blomster  og  planter.  Det  
er selvfølgelig også muligt for private at leje stadeplad-
ser til salg af overskud fra drivhus, have, hjemmesylt 
eller f.eks. blomsterbuketter.

Mange hilsner, Katrine Green Rostgaard

Efterfølgende blev bestyrelsen konstitueret og 
består nu af: 

Formand: 
Hans Erik Sørensen, Tisvilde Byggeservice

Kasserer: 
Stine Gerner, Danbolig

Sekretær: 
Katrine Green Rostgaard, Pension Kildegaard

Øvrige medlemmer: 
Thorvald Stigsen, Tisvildeleje Cafeen
Sidsel Zachariassen, Seasons By Sidsel Z
Tine Sorgenfrei, Musik I Lejet 
Jens Jørgen Hyldig, Tisvilde Vin, Guld og Galleri

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Vi er glade for de mange nye medlemmer, som vi har 
fået det sidste halve år. Vi byder følgende velkommen i 
foreningen og glæder os til det nye samarbejde:

Simon Svendsen
Anders og Stine Gerner, 
Simon og Rikke Svendsen
Jeanne Guldbrandsen og 
Claus Nehmzow
Nikolaj Cederholm og 
Mia Stensgaard
Thorvald Stigsen
Nina Strand
Kristian og 
Andreas Grauengaard
Christine Thaarup
Birgitte Næblerød
Jan Friis Mikkelsen
Claus Alstrup
Brian Jørgensen
Agniezka Blazynska

Svendsen & Søn Transport
Brød & Vin  

House of Trends 

Det Lyserøde Hus 

Tisvildeleje Cafeen 
The Little Café 

Musik I Lejet 
 

Citron ApS, 
Klinik Tisvilde 

Restaurant Tinggården 
Tisvilde Tæk 

BJ Malerservice 
Den Røde Tomat 

REKORD FREMMØDE TIL
GENERALFORSAMLINGEN
Torsdag d. 30. Marts 2017 var der generalforsamling 
i Tisvilde og Omegn Erhvervsforening. Forsamlingen 
blev afholdt på Pension Kildegaard med rekordstort 
fremmøde. Det kan tydeligt mærkes, at den lille for-
ening er vokset. 

Formand Hans Erik Sørensen berettede om året, der 
er gået. Revisor Anne Hole fremlagde årsregnskab for 
2016, og aftenens varmeste emne blev Naturrum på 
Stranden, som ejes og drives af Erhvervsforeningen. 
Sidst men ikke mindst var der valg til ny bestyrelse.

Fra torvedagene 2016
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Her i maj starter de lyse nætter igen. Natten til 4. maj 
er den første i år, hvor Solen ikke kommer længere 
under horisonten end 18°.

Det er tegn på, at der venter os en lang lys sommer, 
men til gengæld bliver det jo også sværere at se de 
mere eksotiske, lyssvage ting på nattehimlen.

Helt håbløst er det dog langtfra: I maj og det meste 
af juni kan man stadig se Jupiter på sydvesthimlen, 
og sidst i maj begynder Saturn at kunne ses omkring 
midnat. De to planeter, Jupiter og Saturn, er blandt nat-
tehimlens smukkeste objekter.

Jupiter fremtræder selv i små kikkerter med to paral-
lelle  mørke  bånd,  og  man  kan  tydeligt  se  de  fire  største  
af  dens  67  måner.  Det  er  ikke  altid  alle  fire  er  synlige,  
for de kan godt være skjult bag planeten.

Saturn er omgivet af et karakteristisk, meget smukt 
ringsystem, der altid virker overvældende, når man ser 
det første gang. I Wieth-Knudsen Observatoriets store 
kikkert kan man som regel også se et par af dens måner.

Trofaste læsere kan sikkert huske, at Jupiter og Sa-
turn blev beskrevet i artikler i Tisvilde Nyt fra hen-
holdsvis november-december 2010 og maj-juni 2011.

Sidst på foråret er stjernebilledet Jomfruen, Virgo, 
oppe. Her kan man med en god, stor kikkert og noget 
besvær skimte de klareste galakser i Virgo galakse-
hoben, der er 50-60 millioner lysår væk. En galakse 
er en stor samling på op til nogle hundrede milliarder 
stjerner ligesom vores egen Mælkevej. På grund af den 
store afstand ser de meget lyssvage ud, så det er kun 
de aller klareste af hobens omkring 1000 galakser, der 
er til at få øje på. Med en del god vilje kan man skimte 
de  fire  galakser,  Messier  84,  Messier  86,  NGC  4387  og  
NGC 4388, der danner et ansigtslignende mønster, der 
minder om en mellemfornøjet smiley. Virgo galakse-
hoben blev omtalt i Tisvilde Nyt fra marts-april 2011.

Planeten Jupiter. 
Til venstre i billedet kan man tydeligt se skyggen af en af Jupiters 
måner. Månen ses selv som en lille hvid cirkel lige til venstre for 
midten af det nederste bælte. Billedet er optaget fra Cassini rum-‐
sonden 7. december 2000, da den var på vej til Saturn. Foto: NASA/
JPL/Space Science Institute.

Planeten Saturn. 
Billedet er optaget af Cassini rumsonden 23. juli 2008 fra en afstand 
af lidt over en million kilometer. 
Foto: Daiana DiNino, NASA/JPL/Space Science Institute

De fire galakser i Virgo galaksehoben, der udgør den himmelske 
smiley. Foto: Hyperion 130, Wikimedia Commons.

SOMMERHIMLEN
Stjernehimlen netop nu 
af Michael Quaade

I de næste måneder holder Wieth-Knudsen 
Observatoriet åbent lørdagene 13. maj, 25. maj, 
9. juni og 24. juni, alle aftener kl. 23. 

Husk også observatoriets fødselsdag tirsdag 
den 4. juli. Se mere på wko.dk.

Åbningstider 
og fødselsdag
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Så var tiden ved at være inde til at vende snuden hjem-
ad efter en hyggelig dag i Odense, men før vi gjorde 
det, spiste vi kage og sagde farvel. Alt i alt var det en 
hyggelig og lærerig dag. Så nu var der kun 2 ½ times 
kørsel hjem.

ELEVRÅDET PÅ TUR TIL ODENSE  af Sonja Pallavicini og Emilia Yde-‐Andersen

Torsdag den 19. januar tog Næstformand og Formand 
fra elevrådet på Sankt Helene Skole på en tur til Oden-
se, som var arrangeret af DSE (Danske Skoleelever). Vi 
tog  derhen  sammen  med  tre  lærere  og  fire  andre  elever  
fra Gribskov kommune. Formålet med denne tur var at 
udveksle erfaringer omkring elevrådet med elever fra 
hele landet – dagen blev kaldt netværksdag. 

På turen derover var humøret højt i Gribskovs mi-
nibus. Vi ankom kl. 11.00 i Odin Havnepark, hvor 
dagens arrangement skulle afholdes. Der var over-
raskende  mange  mennesker,  og  de  fleste  gik  i  ottende  
eller niende klasse. 
Først  var  der  en  fin  velkomst.  Efter  det  blev  vi  delt  

ind i grupper af ca. syv personer, hvor vi så skulle 
udveksle både gode og svære ting, vi havde oplevet i 
elevrådet både i år og sidste år. 
Vi  fik  en  god  snak  om  læseprøven  til  eksamen,  og  

hvor lang tid man har til den. Om de 45 minutters be-
vægelse man skal have i skolen hver dag, og hvordan 
de forskellige skoler håndterer de forskellige proble-
mer, alle skoler nu en gang har. 

Jeg har lært 
hvordan man får mere 
bevægelse i timerne 
Joakim, 8.s1 Nordstjerneskolen

Det var spændende at få indsigt i, hvordan og hvor 
meget  indflydelse  nogle  elevråd  har,  og  hvordan  andre  
skoler kører deres elevråd. Vi kan i hvert fald kon-
kludere, at det er meget forskelligt fra skole til skole, 
hvilke problemstillinger elevrådet arbejder med. 

Efter vi havde fået en lækker frokost, arbejdede vi 
med  ledercases  og  lederstil.  Vi  arbejdede  med  fire  ty-
piske  ledercases  (situationer),  og  her  skulle  vi  så  finde  
ud  af,  hvilken  af  de  fire  lederstile  der  var  smarte  netop  
at bruge i den situation: Enten den instruerende, den 
trænende, den støttende eller den delegerende leder. 

Det sjoveste ved dagen var at arbejde med cases Hannah, 7.m Gilbjergskolen

Til sidst lavede vi plakater. Vi blev igen delt ind i små 
grupper på ca. fem, og vi skulle lade som om vi sad i 
fælleselevrådet sammen. Vores opgave var at planlæg-
ge et arrangement for udskolingen – det kunne være en 
mediedag, valgdag, eller noget helt tredje..

Det sjoveste ved dagen 

var at lave plakater 

med ideer 
Mathias, 7.k Gilbjergskolen. 

Dagen har været super hyggelig 
Hannah, 7.m Gilbjergskolen.



Tisvildeleje  har  sin  charme  på  alle  årstider.  Derfor  holder  vi  hos  home  

Kig  ind  til  en  snak  på  Hovedgaden  57  om  salg  af  dit  fritidshus  eller

er  åben  alle  ugens  7  dage.

    Tisvildeleje holder hele året

din  helårsbolig.  Vi  er  her  onsdag  til  søndag  og  telefon  8820  9420  

åbent   hele   året.   Det   gælder   også   både   lørdage   og   søndage.   
Her  er  der  naturligt  nok  flest  købere,  som  har  tid  til  at  se  på  huse.
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DET NOSTALGISKE HJØRNE 

Egentlig var jeg nok ikke lige Jette Sleipners “kop te”: 
For hende betød det mest at kunne “rubbe neglene”, 
mens min baggrund med tilløb til en uddannelse slet 
ikke talte! Men jeg blev ansat som stuepige og kom 
til at arbejde sammen med Kirsten (som var gift med 
Kalle), Eva (Hans og Jacobs mor) samt fru Pedersen 
Skovridergården, Henriksen og Christiansen – alle 
dejlige kolleger, hvoraf de to sidsrnævnte kom til at 
betyde mest for mig, herom senere.
 
Der var travlt på kroen, for den havde et godt ry. Til 
søndagsfrokosterne kom der også en lokal mand og 
anrettede  “sildeafdelingen”.  Men  vi  fik  ekstra  travlt,  
når der op ad formiddagen holdt 5-6 biler udenfor. Folk 
tænkte sikkert “hej, der er gang i den med så mange bi-
ler, der må vi ind!” Hvis der kun var kommet 1-2 hold 
gæster, blev det mere roligt,  

Jette Sleipner knoklede på – hver dag! Jeg gjorde jo 
rent på værelserne, og en dag kom hun op til mig og 
spurgte, “hvorlænge jeg dog skulle være om dette ar-
bejde?” – “Jamen jeg troede, at værelserne skulle frem-
stå pæne og lækre, og de var temmelig snavsede så...!” 
“Okay Lisager, så siger vi det!”, og jeg hørte ikke mere!
 
I køkkenet var der altid gang i de store gryder på det 
gammeldags komfur. Jette lavede selv mad, men i 
højsæsonen og til selskaber kom der kokke udefra. Jeg 
husker også det meget store smukke gamle bord, der 
hver dag blev skuret i brun sæbe af fru Pedersen.

Kokke kan være nogle “hystader”, men jeg forstår 
dem egentlig godt, for når de har anrettet maden, skal 
gæsterne have den varm, og så nytter det ikke noget, at 
serveringspersonalet har travlt med alt mulig andet – 
servering kl. 18 for pensionærerne!
Det  var  fine  “folk”,  der  kom:  Fruer  i  pels,  der  lod  den  

glide af, og der skulle jeg lige fange den, inden den 
nåede gulvet – jeg nåede det sørme ikke altid!!

Der blev serveret øl og snaps til maden, og jeg har al-
drig lagt mærke til, at bilkørsel skulle forhindre en god 
frokost med det hele – man tænkte vist ikke så meget 
på  det  dengang.  Og  til  kaffen  den  berømte  cognagkage!

 
Der var mange gæster på jule- og påskeophold. Og 
tænk: dengang var der kun en indbygget telefonboks 
ligefor, når man kom ind – ingen mobiltelefon eller 
andet IT – jamen hvordan overlevede man dog!

Der var også dans på kroen, hvor der kom 2-3 musi-
kere og spillede – det var festligt.

Ellers var der også lokale folk, der kom ind og drak 
en øl i krostuen, der lå til venstre lige ved køkkenet. 
Der havde Louis Sleipner også sin faste plads. Lidt 
pudsigt kom der med mellemrum en herre ind og satte 
sig netop på hans plads og bestilte en lunken øl, serve-
ret i et vinglas. Jeg vidste det godt – jeg spurgte altid, 
det var ikke så pænt af mig!
 
Jeg blev faktisk “forfremmet”, idet Henriksen og 
Christiansen spurgte, om jeg ville servere på delebasis 
sammen med dem – det ville jeg gerne! Men det er 
faktisk også et knoklearbejde, og jeg havde lidt svært 
ved at bære de tunge fade oppe i skulderhøjde på een 
hånd,  men  jeg  lærte  at  øse  op  med  ske  og  gaffel  –  også  
med een hånd.

Hver aften skulle der så tælles op, hvad der var solgt 
af øl og spiritus (I ved, den med at vende bunden i vejret 
på  flasken  og  vide,  hvor  mange  genstande  der  er  solgt)  vi  
havde  ingen  buffist,  så  vi  havde  selv  styr  på  de  dele.

Så er vi på banen igen med sidste afsnit af “livet på 
Tisvilde Kro”, hvor vi er så heldige, at Birgitte Lisager 
har lyst til at fortælle om, da hun var ansat på kroen 
over en 5-6 års periode, jul, påske og sommer – jamen 
det er jo herligt! Og Birgitte fortæller:

Det var i 1965, hvor jeg læste på uni-
versitetet og havde brug for at tjene 
penge til livets ophold (det var jo før 
SU var opfundet!). Jeg havde en be-
kendt, der kendte Louis Sleipner, så 
jeg kom til samtale.
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Jeg  blev  endnu  en  gang  “forfremmet”,  da  jeg  fik  lov  
til at gøre endeligt regnskab med fruen, når jeg havde 
morgenvagten.  En  morgen  under  dette,  gled  en  flaske  
cognag fra mig, og en del gik tabt. Jette vendte bunden 
i vejret: “Der mangler 8!” – “nej, De kan jo nok se, 
hvad der ligger på bordet, det kan De ikke være be-
kendt!” – ”nå, okay Lisager, gå så hen til købmanden 
og køb en!”. Det gjorde jeg, den billigste, så kunne hun 
tage, hvad hun ville have!
 
Men det var en stor tillid, Henriksen og Christiansen 
viste mig. Vi havde det fantastisk sammen, og til min 
21-års  fødselsdag  fik  jeg  et  guldarmbånd  af  dem.  Hvis  
jeg fejlede, skældte de aldrig ud, heller ikke da et par i 
verandaen gik fra regningen!

Det er jo sådan, at tjenerne har hver deres “stilling”. 
Dvs. at man har hver sit område i lokalet, så den med, 
“at det er ikke mit bord” er jo god nok!

Vi var nobelt klædt i sort med et lille hvidt forklæde 
og “pengepungen” under det.

Jeg havde den fordel, at da jeg havde været stuepige 
på et hotel i Frankrig under mine studier, kunne jeg 
tale både fransk, engelsk og tysk. Men man lærer jo 
også at “læse” folk uden at give køb på sig selv – den-
gang var serveringspersonalet heller ikke så højt regnet 
som i dag.
På  et  tidspunkt  fik  Louis  den  ide,  at  jeg  skulle  styre  

en bar, som blev etableret bagest i den store sal. Det 
blev ingen succes, men så var det prøvet.
 
Hvad husker jeg mere? Jo, at jeg sagtens kunne bære 
en hel kasse øl fra lageret. En trækasse med 50 øl! Og 
jo, første gang jeg skulle være med at servere ved en 
“begravelseskaffe”,  kom  jeg  ind  i  den  fyldte  sal,  og  der  
sad alle de sortklædte mennesker – helt tavse! det var 
et chok, og jeg måtte lige ud at vende og tage mig sam-
men til at gå ind og servere!

Langt mere muntert var det så, når der var kommune- 
eller folketingsvalg, som jo dengang foregik på kroen. 
Så  blev  folk  siddende,  fik  en  øl  og  diskuterede  slagets  
gang i timer efter.
 
År senere: Jeg var sammen med Hemming, og vi kom 
forbi kroen, da den skulle ophøre i 1979, og der var 
“udsalg”. Vi gik ind og kiggede, og der stod det pragt-
fulde  PH-flygel,  som  især  Hemming  forelskede  sig  i.  
Ingen penge med, men jeg havde en “gummichek” 
og  fik  købt  flygelet  til  en  rigtig  god  pris.  Efter  nogle  
år syntes vi, det fyldte for meget i vores stue, solgte 
det og gjorde vores livs bedste handel! Tror det var 
til Odense Kunst- eller Bymuseum – gad vide om de 
stadig har det?

Som I kan læse, var det at drive kro dengang noget 
anderledes end i dag! Tusind tak til Birgitte for hendes 
medrivende fortælling – en virkelig fornøjelse!
 

De bedste tanker fra Birgitte og Anita

Jette og Louis Sleipner
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