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Den første december blev billetterne til Musik i Lejet 
sat til salg kl. 10. Vi, her i byen, har de sidste år haft 
mulighed for at købe billetter lokalt hos Brød & Vin. I 
år var antallet af billetter fordoblet til 1000 styk, men 
samtidig havde hver person mulighed for at erhverve 
sig 4 stk. imod kun 2 forrige år.

I år faldt første december på en lørdag, så jeg var 
forskånet for at være ansvarlig for at skaffe billetter 
til familien – husker med rædsel stressen fra sidste år, 
hvor det på ingen måder lykkedes mig at komme på 
nettet og skaffe billetter til familien, men dagen endte 
godt med, at jeg i god ro og orden kunne køre til ba-
geren 12.30 og skaffe de eftertragtede billetter – meen 
sådan gik det ikke i år.

Min mand og vores yngste datter besluttede at tage 
opstilling foran bageren allerede kl. 7, og de var åben-
bart ikke de første: Køen blev længere og længere, i 
takt med at tiden gik – man kunne jo følge med på de 
sociale medier. Mange måtte gå hjem med uforrettet 
sag, så helt lokalt var det vist ikke…

En ny start på december er således kommet for at 
blive, ser det ud til – men så er vi stressede og parat til 
julens øvrige glæder, der jo også desværre medfører en 
del stress for mange mennesker.

Tisvilde er blevet iklædt en smuk julepynt i år, og 
det er en fornøjelse at tage en tur ned gennem byen. 
Man bliver glad i den mørke tid, når samtlige butikker, 
Lokalrådets juletræ og hækken ved Birkepladsen lyser 
en i møde, når man nærmer sig købmanden. For mig er 
det en dejlig afslutning på en arbejdsdag, der ofte af-
sluttes med et besøg hos Thomas – for mad skal der til.

I dag blafrer kalenderlyset og minder mig om, at det 
allerede og lige pludselig er den 8/12, og at jeg kun har 
et par uger tilbage, til at vi skal sidde om julebordet, 
juletræet skal være pyntet, konfekten lavet, måske er 
der bagt en lille julesmåkage, og Disney Show ruller 
over skærmen, imens vi sidder med vores genboer og 
deres børn og ønsker hinanden ”Glædelig Jul” – det er 
en dejlig tradition.

Lige nu er julen langt væk sådan rent mentalt: Hos 
os har der været maler i to uger, så vi er i gang med en 
genoprettelsesplan for vores hus – julepynt, malertape, 
malerspande og afdækning er svært foreneligt med 
julepynt, så vi er dælme ikke helt med endnu.

Men jeg er dog sikker på, at julen bliver, som den 
plejer – nogen gange tager den bare fart og overhaler 
os/mig. December er en tid, der minder os om alt det 
gode – kunne det bare vare hele året, så blev verden et 
bedre sted at være.

TisvildeNyt har haft et godt år med mange flotte og 
omfangsrige blade. Vi takker alle for jeres bidrag og 
vil endnu en gang opfordre alle til at skrive til bladet, 
hvis nogen ligger inde med en god historie – det er så 
dejligt, når der af og til dukker noget nyt op.

Håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år!

Mange taknemmelige hilsner fra
TisvildeNyt & Karina
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
Forberedelse til 2019 Sommer i Tisvilde
Den forløbne sommer i Tisvilde har på mange måder 
været både oplevelsesrig, heftig, sjov, larmende og 
overvældende. Vejret har naturligvis medvirket… vi 
ville allesammen helst opholde os udendørs. 

Men vi ser hermed en forstærket tendens til, at krea-
tive kræfter har haft lov til at slå sig løs uden begræns-
ning, om det så er på frivillig basis men i lige så høj 
grad forretningsmæssigt.

Indtil for få år siden var det de mange foreninger i 
Tisvilde, som indbyrdes aftalte sommerens program-
mer. Der var ikke flere arrangementer, end at byen selv 
kunne styre det. Det er stadig til dels sådan… heldig-
vis. Men der er kommet så meget mere til. Og meget er 
blevet større og mere støjende.

Det har øget behovet for en mere overordnet styring, 
for at det hele ikke skal ende i kaos. ”Månedanserens 
Baghave” var et eksempel på, at der skal en bedre sty-
ring og koordinering til.

Det gode, der er sket i denne sammenhæng er, at 
de tre foreninger, Lokalrådet, Erhvervsforeningen og 
Grundejerforeningen, er blevet enige om at arbejde 
henimod en ”vision for Tisvilde”, d.v.s nogle rammer 
for, hvordan byen skal udvikle sig i respekt for Tisvil-
des charme og for naturen, som byen er omgivet af til 
alle sider. 

Vi oplever, at vi i møde med Gribskov Kommune 
omkring sommerens arrangementer i Tisvilde tilsam-
men står meget stærkere i vores synspunkter. Også 
Tisvildelejeforeningen har konstruktivt deltaget i dette 
arbejde.

Vi ser frem til, at vi i vinterens løb kan fortsætte den 
gode dialog mellem foreningerne, således at vi for-
håbentlig kan virkeliggøre visionen på en lang række 
punkter.

Grundejerforeningen anbefaler, at grundejere ved 
udlejning/udlån af ejendomme i sommerperioden ind-
skærper, at for megen larm og høj musik kan medvirke 
til bortvisning. 

Hvis personlig indgriben fra naboer ikke har den øn-
skede effekt, er politiet myndigheden. Vi vil i de kom-
mende forberedelser til sommer 2019 i Tisvilde lægge 
vægt på, at politiet allokerer tilstrækkelige ressourcer 
til disse opgaver… for det er deres pligt.

Der findes utallige måder, hvorpå støjgener kan regu-
leres. Men som udgangspunkt må det være den, der 
udsender støj, som bekoster kontrollen. 

Der kan være tale om indbyggede elektroniske plom-
ber i lydanlægget, der hindrer, at lydniveauet kommer 
over den maksimalt tilladte grænse.

Scener og retningsbestemte højtalere skal placeres 
med omtanke til mindst mulig gene for omkringboende.

Tilladte støjgrænser skal gælde og måles ved den 
mest belastede bolig. Lige så vigtigt er det at udstede 
fornuftige tidsbegrænsninger for musikstøj og anden 
højtalerstøj.

Støj
Mange af de gener, som vores medlemmer i Grund-
ejerforeningen er mest plaget af, er musikstøj. Vi har 
derfor i det seneste møde med Gribskov kommune 
indskærpet, at det er på høje tid, at kommunen får 
udarbejdet en politik for støjgener.

Miljøstyrelsen har regler vedr. støj, og disse er de 
overordnede regler, som Gribskov Kommune bør 
følge. Derudover har en lang række kommuner ud-
arbejdet specifikke regler, som er afpasset til lokale 
forhold, og som Gribskov Kommune også snarest må 
implementere.

Københavns Kommune har f.eks. en liste over alle de 
pladser, hvor der afholdes musikevents. På hver plads 
er der fastsat et tilladt start/sluttidspunkt. Kun på den 
yderste del af Refshaleøen er sluttidspunktet senere 
end kl 24. Det højst tilladte støjniveau til omgivelserne 
er også angivet for hver plads.

Støj fra egne haver
De støjgener, som Gribskov Kommune IKKE har 
mulighed for at gribe ind overfor, er naturligvis støj fra 
vores egne haver. 

Her i den forløbne sommer har ekstrem høj musik fra 
private haver været til stor gene for de omkringboende, 
og Grundejerforeningen har fået mange rapporter. Det 
har naturligvis især været i forbindelse med Musik i 
Lejet i uge 29, at problemet var størst. 

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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Trafikregulering og forskønnelse af Hovedgaden
Der har fra flere sider været udtrykt et ønske om at trafik-
regulere Hovegaden/Bygaden. Meget ofte køres der alt for 
stærkt, og cyklister har ringe vilkår. Fortove og kantsten er 
i en sørgelig fofatning.

Vi har derfor besøgt politiker og embedsmand i Gribskov 
Kommune for at præsentere vores ønsker og høre hvilke 
muligheder, der gives. Vi blev mødt med forståelse for vo-
res synspunkter. Det blev dog pointeret, at kommunen fattes 
penge, og at der derfor ikke umiddelbart kan loves midler til 
et sådant projekt. Der er andre steder i kommunen, hvor tra-
fikken er farligere. Men hvis vi kunne udarbejde en skitse 
til, hvad vi ønsker, ville kommunen gerne se på det. 

Fotomanipulation – RP

Vi fik lidt vejledning med på vejen: 
En nedsættelse af fartgrænsen til 40 km/timen 
kræver en såkaldt ”trafiksanering”, dvs. at der skal 
opsættes chikaner i form af bump og/eller hellean-
læg. Lysregulering på de smalleste vejstrækninger 
er ikke en mulighed, idet der er sideveje, som 
griber forstyrrende ind.

Grundejerforeningen, Lokalrådet og Erhvervs-
foreningen vil nu sammen få klarlagt ønskerne 
med henblik på at få udarbejdet et skitseprojekt. 
Projektet vil ikke bare føre til bedre trafiksikker-
hed, men også forskønnelse af en lang og kedelig 
Hovedgade. 

RP
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Kommuneplaner/Lokalplaner
Det har meget længe været et stort ønske fra Grund-
ejerforeningens side at få udfærdiget lokalplaner for 
flere områder i Tisvilde. Der er i øjeblikket blot et 
enkelt område, der er omfattet af en lokalplan, og det 
er området omkring P-pladsen, det gamle miljø Ved 
Stranden og Hovedgaden. Grundejerforeningen så 
meget gerne, at der også for områderne ”fra banen mod 
vandet”, ”fra Hovedgaden mod Hegnet” og ”Tisvilde 
Lunde og Tibirke Lunde” blev udfærdiget lokalplaner.

Udkast med forslag til lokalplaner blev efter et 
kæmpe arbejde fra hele byens side sendt til Gribskov 
Kommune. Det er mindst 10 år siden. Planerne er hele 
tiden blevet modtaget af forvaltningen med skepsis. Da 
vi sidste gang havde møde med kommunens tekniske 
forvaltning om emnet, var det i anledning af, at Gribs-
kov Kommune havde aflyst en gammel byplanvedtægt 
for ”Lundene”. Vi udtrykte forståelse for, at denne by-
planvedtægt på nogle områder var forældet. Men at vi 
ønskede den erstattet af en ny lokalplan. Forvaltningen 
svarede, at skulle der udarbejdes lokalplaner, skulle det 
være efter et udtrykkeligt politisk ønske, og at forvalt-
ningen i givet fald ville opfordre til ikke at udfærdige 
disse planer! Også ud fra den betragtning, fik vi at 
vide, at mange af de ting, der ligger bag vort ønske om 
lokalplaner, allerede var ”opfyldt” i den gældende kom-
muneplans rammebestemmelse om sommerhusområ-
der og bygningsreglementets bestemmelser.

Ved vores generalforsamling i sommer gav borgme-
ster Anders Gerner Frost udtryk for, at disse gamle 
områder i Tisvilde er helt unikke med behov for særlig 
bevarelse.

Således opfordret vover Grundejerforeningen nu igen 
pelsen. Én af de ting, vi gerne ville søge at begrænse 
ved lokalplanerne for at bevare vort unikke Tisvilde, 
er opførelsen af faste hegn! Der står i de gældende 
bestemmelser, at:

• Grunden skal omkranses af levende hegn
• Faste hegn må kun anvendes omkring boligernes 

nære opholdsarealer! 

Der er i øjeblikket ved at blive opsat et meget fast, og 
meget højt hegn (godt 2 meter) på en dobbeltgrund 
meget centralt i Tisvildeleje. En opsætning, der for 
os at se er i modstrid med de gældende bestemmelser 
og afgjort ikke ”Tisvilde-venligt”! Derfor har vi, fra 
Grundejerforeningens side, lavet en indsigelse mod 
denne opførelse. 

Så når afgørelsen falder, vil vi atter tage op til over-
vejelse, om teknisk forvaltnings opfattelse af, at vore 
ønsker omkring ”bevarelsen af det unikke Tisvilde” 
allerede indeholdes i gældende bestemmelser, eller vi 
atter skal presse på med udfærdigelsen af de omtalte 3 
lokalplaner.

Jul i Tisvilde
I skrivende stund er julemåneden 
lige begyndt. Men allerede nu 
sker der en masse i Tisvilde. Der 
er åbent i alle butikker og masser 
af julelys spreder hygge ned ad 
Hovegaden. Den første søndag i 
advent har budt på mange akti-
viteter.

Grundejerforeningens heste-
vogn kørte fra Birkepladsen til 
Naturrummet. Derefter gik vi en 
tur i skoven efter kogler og andet 
til julepynten. Hestevognen 
kørte derefter tilbage til Pension 
Kildegård, som bød på hyggelig 
julestue. Det smukke juletræ på 
Birkepladsen blev derefter tændt. 

Bestyrelsen ønsker 
alle vores medlemmer 

et rigtig godt Nytår!

Foto: Flemming West Clausen
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For anden gang i år var de fire lokale foreninger: 
Grundejerforeningen, Lokalrådet, Erhvervsforeningen 
og Tisvildelejeforeningen blevet inviteret til et møde 
på rådhuset – denne gang sammen med en gruppe 
borgere, der var blevet partshørt i forbindelse med 
kommunens tilladelse til Månedanserens Baghave. Det 
var et møde, der havde til formål at evaluere de mange 
forskellige events, der havde fyldt meget i Tisvilde 
denne sommer.

Baggrunden var naturligvis den ekstremt gode som-
mer vi havde i 2018 – med events, der strakte sig fra 
Musik i Lejet til Månedanserens Baghave og Kanon-
halløj, på steder fra den store p-plads til stationen i 
tiden fra uge 28 til og med uge 32. Events, som tilsam-
men genererede støj og andre ulemper så godt som hele 
døgnet i denne periode!

Der var udbredt enighed om, at et MIL arran gement 
er positivt for Tisvildeleje, men at vi også ønsker at 
gøre plads til andre events, meget gerne i yderugerne! 
Der var således enighed om, at der skal gennemføres 
en række justeringer for at sikre en mere balanceret 
afvikling af de forskellige events, med en større hen-
syntagen til de lokale beboere, sommergæster, turister 
og erhvervsdrivende. 

De tilstedeværende lokale foreninger og borgere var 
enige i, at kommunen må indføre mere kontrollerbare 
rammer for de events, der godkendes. Og de ønskede 
alle at deltage i en hyppigere og tættere dialog om disse 
events. 

Generelt var der bred enighed om at foreslå følgende 
konkrete justeringer og tiltag: 

• Oprettelse af ”Kommunikationsgruppe” med fast-
lagte møder og dialog om konkrete tiltag for 2019 

• Etablering af en ”Event-kalender” for hele 2019 – 
hvor tider og regler er afstemt med foreninger og 
eventejere

• Indførelse af decibelregler, jfr. lovgivning og tilsva-
rende fra andre kommuner

• Krav om håndhævelse af regler ved kommune, po-
liti, hjemmeværn og ”egenkontrol”

• Specifikke krav om adgangsforhold ved P-pladsen til 
skoven og stranden under afvikling af events 

• Trafikafvikling aftales, bl.a. vedr. lukning af hoved-
gaden, kørsel i skoven m.v.

• Indskærpelse af regler om private havefester over for 
grundejerne

• Bedre skiltning og kommunikation til besøgende og 
beboere

• Offentliggørelse af procedure for borgere, der føler 
sig generet af – eller har spørgsmål til – specifikke 
overtrædelser af de tilladelser, der er blevet givet

Trods forskelle i mål og meninger var der udbredt 
enighed om ønskerne vedrørende en række justeringer 
i 2019 – baseret på en fortsat konstruktiv dialog med 
Kommunen. Nu er bolden hos Kommunen – vi er klar 
til at spille med! 

Lokalrådet og Grundejerforeningen

Evaluering af sommeren 2018 med 
Gribskov Kommune

2018 bød på en fantastisk sommer – foto: RP



8

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsam-
ling i Foreningen TisvildeNyt. Generalforsam-
lingen afholdes søndag den 17. marts 2019 kl. 10. 
Nærmere oplysninger sendes til medlemsforenin-
gerne på mail. Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Med venlig hilsen
Søren Carlsen, 

Formand

TISVILDENYT
GENERALFORSAMLING 

I FORENINGEN

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

De mest 
tilfredse
privatkunder
igen i år
For 7. år i træk er Handelsbankens privatkunder 
de mest tilfredse i Danmark.

Kan vi også hjælpe dig?

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

EPSI måler tilfredsheden blandt bankkunder 
ud fra en uvildig og forskningsbaseret metode
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Juletræets sidste rejse
I mange år har Tisvilde Lokalråd været ene om at 
sørge for jul i Tisvilde med enkelte undtagelse i form 
af et par års Nissevilde. Men de seneste par år har en 
ny større, mere entusiastisk og iderig erhvervsforening 
sat nye standarder for julefejring og -udsmykning, og i 
år er de to foreninger gået sammen med Grundejerfor-
eningen om at sørge for, at vores lille by kommer til at 
se og mærke julen lidt ekstra og dermed fortsætte det 
gode samarbejde, som indledtes med Skt. Hans-arran-
gementet i sommer.

Men da denne artikel er lokalrådets, så skal vi her-
under, i en let julemunter anretning, forsøge at give et 
indblik i, hvordan det er at være lokalrådsmedlem og 
skulle stå for julens vigtigste lokale arrangement, tæn-
dingen af Birkepladsens juletræ, samt hvad dertil hører. 
OG det kunne jo være i denne tid, hvor der snart er valg 
til Lokalrådet, at ”nogen” syntes, at det lød så spænden-
de, at ”nogen” fik lyst til at være med i Lokalrådet!!!

motorsavsmand, som hjælper os, dersom træet står for 
tæt på huse eller andet, der ville kunne lide skade, hvis 
lokalrådets egne motorsavsfolk var uheldige. I år står 
træet ganske tæt op ad et hus, så det er plan 2 i år. 

Vi skal have kontakt til julemanden, for at høre om 
han er frisk igen. Det er han, og så er det på plads.

Alle lyskæder skal hentes frem og tjekkes, for lyskæ-
der uden lys er det næstdårligste, der kan indtræffe. Det 
dårligste, det er, hvis der er for lidt slikposer i jule-
mandens sæk. Det har vi prøvet et år, og det var ikke 
morsomt at stå på Birkepladsen med 15 tudende børn 
og deres opbragte forældre, for hvem julemåneden var 
begyndt på den dårligst tænkelige måde. Derfor skal 
købmand Thomas aktiveres og købe en halv palle slik 
hjem, som et par udvalgte mennesker en lørdag efter-
middag bruger et par timer på at sortere op i 225 poser.

Dernæst planlægges fældningen af træet og vogn-
mandens afhentning og udbringning af det nedlagte 
træ. Vejrmeldingen undersøges, for en dag uden regn 
er absolut at foretrække. Der ringes rundt og aftalerne 
kommer på plads, og 3-4 lokalrådsmedlemmer er på, 
for når træet er sat ned i sit hul, så skal det spændes på 
plads og pyntes. 

På dagen viser det sig, at vejrmeldingen er gået fejl 
af noget, for sneen vælter ned i den time, det tager, 
at lægge træet ned i haven, hvor familie og venner er 
tilskuere. Træet hejses over hækken og op på en lastbil, 
som så i adstadigt tempo lister op ad Hovedgaden til 
Birkepladsen.

TISVILDE LOKALRÅD

Faktisk begyndte arbejdet med årets juletræ allerede 
sidste år, hvor vi var på besøg i en have på Stuebjerg 
Allé. Vi havde fået tilbudt et træ fra havens ejer, som 
gerne ville af med det. De henvendelser får vi af og til, 
og faktisk har vi netop været ude for at besigtige næste 
års juletræ oppe i Frugthaven. Et træ, vi har sagt ja til, 
fordi det er smukt og har de rette mål og dimensioner. 
Men det sker også, at vi takker pænt nej, fordi et tilbudt 
træ ikke passer til det, vi ønsker.
Lokalrådets årshjul, som hjælper os med at huske på 
alle de ting, vi skal, når i oktober til det punkt, der 
omhandler første søndag i advent. 
Og der står, at vi skal lave aftaler med vores lokale 
vognmand, købmand og eventuelt en professionel 

Jule-fotos af Susanne Borup
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På Birkepladsen løftes træet i vejret endnu en gang 
og bliver placeret i brøndens juletræs-hul, efter først 
at have fået monteret stjerne, lyskæder og 4 stålwirer 
oppe på stammens øvre del.

Et par timer efter har de fire lokale rødder fået træet 
til at stå pænt og nydeligt og lige, og der er lys i alle 
de små pærer. Så operationen lykkedes også i år, og 
det fine træ må nu henstå et par dage, indtil den første 
søndag i advent oprinder.

Søndagen oprinder med skidt vejr, vådt og gråt og 
kedeligt, så for en gangs skyld skal byens juletræ nok 
tændes i regnvejr. Det kræver en ekstra indsats, idet 
byens populære spillemand, John Kofoed, ikke skal 
stå med mikrofoner og højttalere ude i regnen. John har 
selv en pavillon, som dog står og svajer faretruende i en 
frisk sydøsten, så de store pløkker på en halv meter skal 
findes frem og en sejldug skal monteres i vindsiden.

TGF sælger juletræer fra fortovet ud mod Hovedga-
den, og de indkaldte hjælpere fryser med anstand, - der 
er ikke meget at lave den 2. december, hvor de fleste 
ikke er begyndt at tænke på at anskaffe juletræ. 

Ude på vejen kører en fin lille hestevogn forbi, og de 
to forspændte heste ser ud til at være glade for at kom-
me lidt ud at gå i Tisvildes julesmykkede gader. Grund-
ejerforeningen har sponsoreret vogn, heste og kusk til 
at køre ture fra stationen og ”ned og vende vandet”, 
og ét af Lokalrådets medlemmer sørger for at vognen 
bliver fyldt op, og selv om vejret ikke rigtig spiller med, 
så bliver det alligevel til 4-5 ture med en fyldt vogn. 

Også her har Lokalrådets udsendte brug for at slå 
kuskeslag og vandre lidt frem og tilbage, for det er en 
pæn tur ned til vandet og tilbage igen. Så er det bedre 
at være beskæftiget med at sætte telt op, det er en akti-
vitet, der giver lidt bevægelse og varme i kroppen.

Klokken kvart i fire er alt klar, og John begynder 
så sagte at spille lidt til glæde for de først ankomne. 
Nu siler regnen stille ned, men frygten, for at det ville 
holde Tisvilderne hjemme fra tændingen, viser sig ved 
16-tiden at være ganske ubegrundet, for der er cirka 
300 mennesker forsamlet på Birkepladsen, og alle ser 
fornøjede ud, som man skal, når julen skal synges ind. 
Og det bliver den! 

  

  TISVILDE TERAPI 
  

• LIVSKRISER

• SELVVÆRD

       mail@gitteolesen.dk        4198 4048         

       www.gitteolesen.dk
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Efter en kort velkomst hjælper Spillemand Johns ak-
korder sangen på rette vej, og efter de tre sange præ-
senterer han endda et lille xylofon-band fra Tisvilde 
Skole, som han har øvet med. De fremfører Johns egen 
”Hjerternes Jul”, og bifaldet er stort bagefter. Et sjovt 
og anderledes indslag i arrangementet. Derpå kaldes 
lyset frem, og efter 8-10 råb så kommer det også, og ser 
så smukt ud i den tiltagende skumring. Og minsand-
ten om julemanden ikke også arriverer til tiden, som 
sædvanlig transporteret det sidste stykke i Ibs gamle 
fine veteran De Soto. De mange børn stimler sammen 
om julemanden, som snart begynder at dele slikposer 
ud til den sammenstimlede børneflok, nogle så små at 
de må sidde på fars skuldre, og nogle så store, at de vel 
egentlig ikke er børn længere, men poserne rækker til, 
og alle er glade. 

En god del af de mange mennesker drager derpå til 
biograf og bistro, hvor den ene halvdel går i biografen 
og ser børnefilm, mens den anden del går i bistroen til 
gløgg og æbleskiver og megen munter snak.

Det var juletræets historie, den nok mest begiven-
hedsrige uge i træets liv. Nu kommer det til at stå, 
som i H.C. Andersens eventyr, og blive beundret hele 
december og nogle dage ind i det nye år, hvor det efter 
Hellig Tre Kongers Aften, den 5. januar, vil ende sine 
dage med at blive savet op til brænde og flis. Men det 
vil få sit billede i TisvildeNyt og på den måde blive 
gemt til evig tid.

Som en lille krølle på den historie, kan Lokalrådet 
endnu en gang lufte muligheden for at blive ”medlem” 
af det hold/lokalråd, der står for hele arrangementet. Så 
kære læser, hvis du har lyst til at være aktiv i Lokal-
rådet, så kom og vær med i det ordinære borgermøde 
søndag den 27. januar og ræk fingeren i vejret, når der 
skal vælges nye rådsmedlemmer!

GL G R I B S K O V
L Å S E

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

-  d in  l oka l e  l å s e smed

Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...

NIELS

VVS ENTREPENØR

JE
NS

EN

Stenbrobakken 4
3220 Tisvildeleje. Tlf. 48 70 27 27. Fax 42 70 92 67
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BORGERMØDE NR. 1 
i Idrætshuset, søndag den 27. januar

Morgenbord og generalforsamling
Hvert år, den sidste søndag i januar, har Tisvilde 
Lokalråd afholdt sit borgermøde, - således også i år. 
Datoen er søndag den 27. januar og mødet begynder 
som sædvanligt allerede kl. 9 med kaffe og morgen-
brød, hvorefter den del af borgermødet, der også 
gælder som generalforsamling, vil blive afviklet. Til 
sidst i programmet er der altid et spændende foredrag 
eller lignende, og i år har Lokalrådet været så heldig at 
kunne mase sig ind i kommunens og byens borgmester, 
Anders Gerner Frosts, travle kalender og få ham til at 
komme og møde sine Tisvildere. 

Lokalrådets medlemmer møder tidligere og sørger 
for, at der ved 9-tiden står kaffe og morgenbrød klar til 
de forhåbentlig mange fremmødte, og så kan man lige 
med morgenmaden i hånden nå at udveksle de sidste 
gode historier med venner og bekendte, inden formid-
dagens program begynder.

Derefter skal den årlige generalforsamling afvikles, 
hvorunder Lokalrådet vil fremlægge, hvad de har fået 
året til at gå med, og hvad de påtænker at bruge det 
nye år til. Der bliver selvfølgelig rigelig mulighed for at 
stille spørgsmål og diskutere Lokalrådets aktiviteter.

Desuden vil Lokalrådet forsøge at lokke nogle af de 
fremmødte til at tage del i arbejdet. Gennem et par år 
har rådet forsøgt sig at tiltrække nye frivillige til lokal-
rådsarbejdet, - og i år vil rådet introducere en ide om at 
skabe en form for arbejdsgrupper, som Tisvilderne kan 
melde sig til. Det kan f.eks. være en arbejdsgruppe, der 
har med Skt. Hans fejringen at gøre eller med den netop 
afholdte juletræs-tænding, og hvis man er medlem af en 
gruppe, så er man – lidt eller meget – med til at stable 
et arrangement på benene. Selvfølgelig vil Lokalrådet 
gerne have fuldgyldige medlemmer af rådet, men vel 
vidende at ikke alle synes at de har tid og kræfter til 
et fuldt råds-medlemskab, så kan man i stedet slutte 
sig til en arbejdsgruppe og derigennem være med til 
arbejdet på et mindre krævende plan. Lokalrådet håber, 
at den ide vil slå igennem, og at mange vil melde sig 
til den form for medhjælps-grupper og derigennem 
kunne vække og aktivere et hidtil uudnyttet, slumrende 
vækstlag ved at kunne tilbyde deltagelse i lokalrådsar-
bejdet på et mindre forpligtende og tidskrævende plan. 
Det kunne være en måde, hvorpå Lokalrådet kunne 
vedblive med at udvikle og drive nye, spændende lokale 
initiativer frem, - samt at være med til at vedligeholde 
de allerede etablerede aktiviteter. Man løfter jo altid 
bedre, når man er flere og fælles om noget!!

Så det er bare med at komme ud af fjerene og komme 
hen i Tisvilde Idrætshus. Og, kære Tisvildere, brug så 
tiden indtil da på at overveje at lade jer opstille til det 
nye råd! En par af de gamle rådsmedlemmer trækker 
sig efter mange år i Lokalrådet, og der er mere end 
tidligere brug for nye kræfter. 

Tisvilde Lokalråd er overbevist om, at et lokalråd er en 
vigtig faktor for en by, stor som lille, - ikke at perso-
nerne er vigtige, men det at man har et lokalt råd med 
et antal personer, som er klar til at ”slås” for Tisvildes 
sag og stå for de arrangementer, som Lokalrådet – til 
stor glæde for de fleste i byen – har stået for i 27 år.
DET er VIGTIGT!!! 

Og når Tisvilde så forhåbentlig har valgt sig et rigtig 
godt nyt lokalråd, så er det tid for vores borgmester, 
Anders Gerner Frost, at træde op og svare på spørgs-
mål, som Lokalrådet har tilsendt ham inden, så han har 
haft god tid til at overveje svarene. Men det kunne jo 
tænkes, at der blev stillet supplerende spørgsmål eller 
måske spørgsmål i en helt anden retning nede fra salen. 
Det er ikke nemt at være politiker, men Anders Gerner 
er klar, - og det bliver en både spændende, lærerig og 
morsom afslutning på et godt borgermøde 2019. Vi 
glæder os til at se jer, og vi glæder os til at mærke jeres 
aktivitetslyst, såvel til at diskutere med borgmesteren 
som til at diskutere med lokalrådet, OG til at tilbyde 
jeres medvirken til lokalrådet eller lokalrådets nye 
arbejdsgrupper. Velkommen til, Tisvilde!! 

TISVILDE LOKALRÅD INDKALDER TIL 
DET ÅRLIGE ORDINÆRE BORGERMØDE

Mødet finder sted i Idrætshuset i Tisvilde søndag 
den 27. januar 2019 fra kl. 9 og afholdes således:

Kl. 9.00: 
Lokalrådet byder på morgenmad

Kl. 9.30: 
Generalforsamling med følgende dagsorden:  

• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Forelæggelse af revideret regnskab
• Forslag til planer for det kommende år
• Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtæg-

terne
• Valg af 3 suppleanter
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Behandling af indkomne forslag
• Eventuelt. (Evt. forslag til dagsordenen skal 

være lokalrådets næstformand Claus Sabroe i 
hænde senest 14 dage inden mødet, og rettes til 
lokalråd@sabroedk.dk)

Kl. ca. 10.30 
Tisvilde Lokalråd har inviteret byens og kom-
munens borgmester Anders Gerner Frost til debat 
vedr. byens nutid og fremtid ud fra nogle spørgs-
mål, som Tisvilde Lokalråd har stillet. Der bliver 
naturligvis mulighed for at stille spørgsmål og 
diskutere. VELKOMMEN!

        Tisvilde Lokalråd
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BORGERMØDE NR. 2 
I Idrætshuset tirsdag d. 19. februar kl. 19-22

Borgermøde omkring Musik i Lejet
Er der noget, der i det sidste halvår har været samtale-
emne i Tisvilde, så har det været Musik i Lejet, der som 
en del af den turistvenlige, varme sommer var med til 
at sætte sit præg på livet i byen. Andre events var også 
med til at få diskussionen for og imod til at køre på 
højtryk i Tisvilde, og lokalrådet har selvfølgelig også 
diskuteret sommerens turbulens. Mange har prøvet at 
spænde lokalrådet for sin vogn og få rådet til at være for 
eller imod f.eks. Musik i Lejet, men da lokalrådet for det 
første ikke er et politisk råd og for det andet er indvalgt 
af HELE Tisvilde, både de der er for og imod, så skal en 
sådan forsamling tage hensyn til alle synspunkter, og 
det er netop det, rådet vil forsøge med dette borgermøde, 
der kommer til at foregå tirsdag den 19. februar.

BORGERMØDE NR. 3 
I Idrætshuset, tirsdag d. 5. marts kl. 19-22

Vedrørende brugergrupper og brugere af 
Tisvilde Hegn
Det tredje borgermøde, som Lokalrådet arrangerer 
dette forår 2019 hænger nøje sammen med det of-
fentlige møde, som Lokalrådet stod for den 12. april 
2018 sammen med Naturstyrelsen, og som omhand-
lede skovdriften i Tisvilde Hegn og brugen af skoven. 
Her fik flere af skovens brugergrupper lejlighed til at 
spørge Naturstyrelsen, som står for driften af Tisvilde 
Hegn, hvad det er, der foregår derude med trærydnin-
ger i den store stil og om den efterhånden ganske ud-
bredte benyttelse af skovens herligheder i forbindelse 
med motion og idrætsudøvelse. Det endte med at blive 
et rigtig godt møde, hvor de forskellige brugergrupper 
fandt hinanden og fik sat en kreativ dialog i gang på 
kryds og tværs af holdninger og meningsforskelle.

Lokalrådet lovede at indkalde til et nyt møde, da de 
forskellige af skovens brugergrupper udtrykte et behov 
for at tale yderligere sammen og finde løsninger for 
den fælles brug af skoven.

Tisvilde Lokalråd har haft et travlt år, men nu har vi 
en dato for mødet: Tirsdag d. 5. marts.

Inviterede er Tisvildes borgere samt erhvervsliv og 
foreninger i Tisvilde og repræsentanter for MIL og 
Gribskov Kommune. 

Tisvilde Lokalråd har gennem det seneste halve år 
deltaget i flere konstruktive møder med MIL, Gribskov 
Kommune, Erhvervsforeningen, Grundejerforeningen 
og Tisvildelejeforeningen. Gennem disse møder er vi 
kommet frem til nogle punkter, som MIL – i samarbej-
de med Kommunen – vil arbejde på for at gennemført. 

På mødet den 19. februar vil vi dels kunne få en 
status på disse punkter, dels vil vi gerne høre fra de 
fremmødte, om disse punkter virkelig ER forbedrings-
ønsker fra Tisvilde borgerne. Eller om vi skal prioritere 
helt anderledes! Tisvilde Lokalforening forholder sig, 
som sagt, neutral med hensyn til meninger om Musik 
i Lejet. MEN: vi faciliterer gerne en god dialog. Og vi 
håber med dette møde at kunne fremme forståelse og 
fordragelighed i Tisvilde...

SÅ: Sæt krys i kalenderen, mød op, stil spørgsmål og 
få svar! Og deltag i en god dialog! 

Flere oplysninger om tidspunkt, dagsorden m.v. vil 
blive bragt i UgePosten i starten af februar måned! 

Det er tanken, at det er brugerne af skoven, der finder 
sammen med de personer, som de har brug for, i arbej-
det med problemløsning på tværs af grupperne.

Her kan f.eks. nævnes, at rytterne ville gerne mødes 
med Tisvilde Hegn MTB-sporlaug og finde en løsning 
på det problem, at MTB-sporet krydser en ridesti på et 
uoverskueligt sted. Eller at Tisvilde Hegn MTB-spor-
laug ville også gerne mødes med Grundejerforeningen 
fra Tibirke Bakker, hvilket var gensidigt, idet der var 
et problem vedrørende et MTB-spor, der løb for tæt på 
dyreveksler, der bruges af hegnets hjortebestand. 

Desuden har Nordtrim, Tisvildeleje Gymnastikfor-
ening (TGF), Grundejerforeningen for Tisvilde og Om-
egn, Dansk Vandrelaug, Dansk Ornitologisk Forening 
(DOF), Hundeejerne, Stavgængerne samt forskellige 
privatpersoner, der bruger skoven, meldt tilbage til 
Lokalrådet, at de gerne vil komme. Andre er naturligvis 
også velkomne, det være foreninger eller enkeltpersoner. 

Evt. spørgsmål vedrørende mødet kan rettes til:
bodil.salicath@gmail.com

Vi håber, der kommer rigtig mange, og at der kan 
findes gode løsninger på de problemer der er.

RP
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VIL DU LAVE EN FESTIVAL?
Frivillig i Tisvilde Billedfestival
Tisvilde Billedfestival er et endagsarrangement, der 
foregår i starten af juli måned, og siden 2009 har festi-
valen hvert år i oktober samlet en gruppe frivillige og 
drøftet mulighederne for at lave næste års festival den 
kommende sommer.

Gruppen bag Tisvilde Billedfestival skal være ret 
alsidigt sammensat. F.eks. skal der være medlemmer, 
der kan udvikle kreative events og engagere folk til 
at udføre dem, styre hjemmeside og Facebook, lave 
skilte og plakater, indbyde kunstnere til at leje en stand 
på dagen og styre korrespondance, tilmeldinger og 
betalinger. 

Der skal administreres indkøb, laves pladsplan for 
stadeholdere og for festivalens egne telte til admini-
stration og særlige begivenheder, sørges for elforsy-
ning og toiletter, og stadeholderne skal modtages og 
serviceres på dagen.

Der skal holdes kontakt med Gribskov Kommune, 
søges sponsorer, budgetteres og laves regnskab. Vores 
succesrige Artbattle-konkurrence, hvor kunstnere kon-
kurrerer om at skabe et maleri på 10 minutter samt den 
efterfølgende auktion over malerierne, skal arrangeres. 

Der skal skabes omtale i medierne og søges sponsor-
hjælp. Opbevaring af festivalens egne telte og værktø-
jer skal organiseres, så de er let tilgængelige, når der er 
brug for dem. 

RP

RP
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Pladsmand
Festivalens telte og værktøjer har vores pladsmand 
organiseret i en trailer/kassevogn, der under festivalen 
køres ind på pladsen, så alle kan serviceres.

Det er hidtil lykkedes hvert år at samle den ønskede 
gruppe, så Tisvilde Billedfestival er blevet gennemført 
i starten af juli måned. 

MEN – Vores pladsmand er flyttet til Norge! 
Så vil du være vores nye pladsmand?
Kan du se dig selv i rollen som pladsmand, så hører vi 
meget gerne fra dig. Vi kan tilbyde dig deltagelse i en 
levende opgave i et rigtig godt miljø. Gruppens med-
lemmer har tilsammen stor erfaring i løsning af alle de 
opgaver, der skal gennemføres for at realisere en både 
spændende og hyggelig festival. 

Tidsforbruget er overkommeligt. Vi holder forment-
lig 4 koordinerende møder af ca. 3 timers varighed i 
løbet af foråret. 

Selve afholdelsen af festivalen starter med opstilling 
af administrations- og eventtelte lørdag eftermiddag 
kl. ca 16. Vi starter tidligt søndag, så vi kan servicere 
stadeholderne, der skal have deres telte og udstillinger 
klar til åbningen. 

Efter afslutningen ryddes pladsen og telte og værktø-
jer efterses og placeres i vores kassevogn. 

Er du interesseret i at høre nærmere, så send en mail 
til Jan Laurberg List på adressen: jlist@get2net.dk.

Tisvilde Billedfestival

Stråtag med

Medlem af 
Dansk Tækkemandslaug

Claus Alstrup 
TisvildeTæk.dk • Tlf. 21703396

 
 
 
 

 Træfældning  
 

  Fældning fra toppen 
 

Ind trækning 
 

Beskæring 
 

Opskæring 

 

Stormfald 
 

 Flisning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gratis tilbud 
 

4050 5240 
 

WWW.jt-træfældning.dk    
 

 tilbud@jt-træfældning.dk 
 
 

Fuldt forsikret  

JT Træfældning 

Medlem af  Dansk Træplejeforening   

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

Maglebjerggård
Torben Christensen

Maglebjergvej 12 • 3200 Helsinge • 20258652  

Haveaffald
afhentes med kranbil

for grundejerforeninger og private
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Familiefilm

Opera
Billetpriser :

-Aftenforestillinger                80 kr.

-Aften, premiere, forlænget   90 kr.

-Børnefilm 2D:                      65 kr.

-Børnefilm, premiere             75 kr.

-Børnefilm 3D:                      75 kr.

-Børnefilm, premiere 3D       75 kr.

-Opera:                               1 75 kr.

Online på www.tisvildebio.dk

eller tlf. 4870 9900

en time før hver forestilling. 

Bestilte billetter skal hentes

20 min. inden forestillingen. 

Eller brug din smartphone

med vores App.

Bestilling:
En rigmand og hans søster har sat 

sig for at bringe Metrovilles 

forbudte superhelte til ære og 

værdighed igen. Som spydspids 

for deres kampagne vælger de 

Elastipigen, alias Helen Parr. 

Hendes mand, Bob alias Hr. 

Utrolig, er ikke helt tilfreds med 

at skulle passe hjemmet og 

ungerne, mens mor redder 

verden. Men da en ny superskurk 

dukker op, viser det sig, at der er 

brug for hele superfamilien.

Den alkoholiserede 

countryrockstjerne Jackson 

Maine forvilder sig ind på en 

dragbar i sin søgen efter mere 

sprut. Her oplever han kvinden 

Ally og falder prompte for 

hendes udstråling og store 

sangtalent. Han hjælper hendes 

karriere i gang, parret bliver gift, 

og for en stund virker alt 

lykkeligt. Men efterhånden som 

hendes succes overhaler hans, 

tiltager drikkeriet og de indre 

spændinger i forholdet.

Bradly Cooper og Lady Gaga

spiller de to store roller.

Toldbetjenten Tina er født med 

en kromosomdobling, der giver 

hende et aparte ydre. Hun er 

også udstyret med en lige så 

usædvanlig lugtesans, der gør, 

at hun kan lugte andre 

menneskers skyldfølelse og 

dermed udpege smuglere. 

Hendes ensomme tilværelse 

brydes, da hun møder den 

mystiske Vore, som hun har 

overraskende meget til fælles 

med.

Filmen er Sveriges bud på en 

Oscar-vinder.

Den gamle bonde, Jens, står 

sammen med sin familie, overfor 

en hård vinter.

Han går med til at gifte sin datter 

til naboens søn men bliver snart 

opsøgt af en rig storbonde, der 

ønsker at købe hans land. Jens 

ser denne mulighed for at give 

hans familie et endnu bedre liv. 

Det tvinger ham dog til at give 

afkald på noget af det, han 

holder allermest af.

Jesper Christensen spiller bonden 

Jens, en rolle som han har høstet 

store roser for og vundet flere 

priser.

På jagt efter lykken flytter Per væk 

fra Jylland og sin strenge opvækst 

i et religiøst hjem, og sætter sejl 

mod København for at studere til 

ingeniør og realisere et 

energiprojekt, baseret på vind- og 

bølgeenergi.

I hovedstaden får Per kontakt 

med Ivan fra den rige jødiske 

familie Salomon. Hos familien 

Salomon får Pers projekt næring, 

og Per forelsker sig i datteren 

Jakobe, og hun fascineres af Pers 

ihærdighed og må til sidst give 

efter for kærligheden.

Hovedrollen spilles af 

Esben Smed.

Instruktør: Bille August

Earl Stone, 90-årig veteran fra 

anden verdenskrig er tæt på at 

blive ruineret, da hans forretning 

står til at gå på tvangsauktion.

Da han får tilbudt et job som 

chauffør, befinder han sig 

pludseligt i stillingen som kurér 

for et mexicansk narkokartel. 

Han udfører sit nye job til alles 

tilfredshed, men kommer også 

under overvågning af den 

kompromisløse DEA agent Colin 

Bates.

Earl Stones samvittighed 

begynder at nage ham, og han 

må nu prøve at vaske tavlen ren, 

før politiet eller kartellets bødler 

når at stille ham til regnskab for 

sine handlinger. 

Clint Eastwood både instruerer 

og spiller hovedrollen.

Animationsfilmen 'Ternet Ninja' 

er en filmatisering af Anders 

'Anden' Matthesens populære 

børnebog af samme navn.

Aske får en Ninja-dukke af sin 

onkel Stewart, da han vender 

hjem fra Thailand. Dukken viser 

sig imidlertidigt at være levende 

og besat af tanken om 

retfærdighed og blodhævn over 

for manden, som ejer fabrikken, 

som den er lavet på.

Den ternede Ninja hjælper Aske 

med hans problemer, og drengen 

lover tilgengæld at hjælpe 

dukken, uden helt at vide, hvad 

det indebærer. Dukken er fast 

besluttet på at få hævn ved at slå 

den skuppelløse direktør ihjel, 

men Aske insisterer på at der er 

en bedre løsning. 

26. - 30. dec.+2. og 5. jan. kl. 20

4. jan. kl. 15

PR
EM

IER
E

PR
EM

IER
E

3., 4., 6., og 9. jan. kl. 20

5. jan. kl. 16

10. - 20. jan. kl. 20

11. og 18. jan. kl. 15
23. og 25. jan. kl 20

25. jan kl. 15

24., 26., 27. og 30. jan. kl. 20

Filmen 'Unge Astrid' er historien 

om, hvordan den berømte, 

svenske forfatter Astrid Lindgren 

voksede op og blev en 

verdensberømt kunstner og 

personlighed. 

Filmen er instrueret er Pernille 

Fischer Christensen, der stod bag 

film som 'En Soap', 'En Familie' 

og 'En Du Elsker'.

I hovedrollen ses Alba August 

som Lindgren, mens Trine 

Dyrholm og Björn Gustafsson 

indtræder i andre vigtige roller.

31. jan., 1. - 10. feb. kl. 20 26. - 30. dec. kl. 16 12., 20., 27. jan. + 2. feb. kl. 16 13. jan. kl. 15

Se omtalen på bagsiden

La Traviata

Rigoletto

3. feb. kl. 15

Se omtalen på bagsiden

Alle med dansk u.tekstDansk u.tekst: 11.+18. kl.15 og 13.+17. kl.20
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Opera: Rigoletto af Guiseppe Verdi 
Søndag d. 13. januar kl. 15. Spilletid 2 timer 45 min inkl. en pause. 

Operaen Rigoletto er en omskrivning af Victor Hugo’s skuespil "Le roi 

s’amuse" - "Kongen morer sig" fra 1832. Operaen havde premiere i 

Venedig 1851. 

Verdi vidste, at han havde et hit i hænderne, da han skrev musikken 

til Rigoletto. Historien havde det hele: loyalitet, hengivenhed, begær 

og hævn. Og musikken var sensationel, så fuld af ørehængere, at 

Verdi forlangte absolut hemmeligholdelse før premieren.

Vi viser en optagelse fra Sydney Opera House fra 2011 i Elijah 

Moshinsky’s højt berømmede opsætning, der er inspireret af Fellinis 

La Dolce Vita. Sydney Opera har valgt den samme opsætning igen i 

2018 (med andre sangere)

Sangere: Rigoletto: Alan Opie, Hertugen af Mantua: Paul O’Neill, 

Gilda: Emma Matthews, 

Synges på italiensk med engelske undertekster. 

Opera: La Traviata af Guiseppe Verdi
Søndag d. 3. februar kl. 15. Varighed 2 timer 45 min inkl. pause. 

Operaen blev første gang opført i 1853 og er verdens mest opførte 

opera. Vi viser en optagelse fra Teatro Real Madrid fra 2015 i David 

McVicar’s fejende flotte opsætning. Den er blevet til i samarbejde 

med Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Scottish Opera Glasgow og 

Welsh National Opera Cardiff. Intet er sparet, heller ikke hvad angår 

kunstnerne. Violetta synges af Ermonela Jaho og Alfredo af Francesco 

Demuro. 

La Traviata er baseret på Alexandre Dumas’ drama ”Kameliadamen”. 

Libretto af Francesco Piave.  Handlingen udspiller sig i Paris i midten 

af 1800-tallet og er en tragisk historie om det umulige forhold mellem 

Alfredo og den syge luksus-prostituerede Violetta. Forholdet bliver 

forpurret af Alfredos far, der overtaler Violetta til at bryde med Alfredo 

uden at fortælle ham hvorfor. Da faderen tilstår, at han fik forholdet 

ophævet, opsøger Alfredo Violetta, der ligger på sit dødsleje. 

Synges på italiensk med engelske undertekster. 

Billetter kan bestilles/købes online på www.tisvildebio.dk eller bestilles på tlf. 4870 9900 en time før 
hver forestilling. Billetpris 175 kr. Tisvilde Bio’s Café åbner 1 time før hver forestilling og er også åben 
i pauserne. Til søndagsforestillingerne serveres gratis kaffe med småkager i pausen. 

Opera: Rigoletto af Guiseppe Verdi
Søndag d. 13. januar kl. 15. 
Spilletid 2 timer 45 min inkl. en pause.

Operaen Rigoletto er en omskrivning af Victor Hugo’s skue-
spil ”Le roi s’amuse” – ”Kongen morer sig” fra 1832. Operaen 
havde premiere i Venedig 1851.

Verdi vidste, at han havde et hit i hænderne, da han skrev 
musikken til Rigoletto. Historien havde det hele: loyalitet, 
hengivenhed, begær og hævn. Og musikken var sensationel, 
så fuld af ørehængere, at Verdi forlangte absolut hemmelig-
holdelse før premieren.

Vi viser en optagelse fra Sydney Opera House fra 2011 i 
Elijah Moshinsky’s højt berømmede opsætning, der er in-
spireret af Fellinis La Dolce Vita. Sydney Opera har valgt den 
samme opsætning igen i 2018 (med andre sangere).
Sangere: Rigoletto: Alan Opie, Hertugen af Mantua: Paul 
O’Neill, Gilda: Emma Matthews,

Synges på italiensk med engelske undertekster.

Opera: La Traviata af Guiseppe Verdi
Søndag d. 3. februar kl. 15. 
Varighed 2 timer 45 min inkl. pause.

Operaen blev første gang opført i 1853 og er verdens mest 
opførte opera. Vi viser en optagelse fra Teatro Real Madrid 
fra 2015 i David McVicar’s fejende flotte opsætning. Den er 
blevet til i samarbejde med Gran Teatre del Liceu de Barcelo-
na, Scottish Opera Glasgow og Welsh National Opera Cardiff. 
Intet er sparet, heller ikke hvad angår kunstnerne. Violetta 
synges af Ermonela Jaho og Alfredo af Francesco Demuro.

La Traviata er baseret på Alexandre Dumas’ drama ”Kame-
liadamen”. Libretto af Francesco Piave. Handlingen udspiller 
sig i Paris i midten af 1800-tallet og er en tragisk historie om 
det umulige forhold mellem Alfredo og den syge luksus-
prostituerede Violetta. Forholdet bliver forpurret af Alfredos 
far, der overtaler Violetta til at bryde med Alfredo uden at 
fortælle ham hvorfor. Da faderen tilstår, at han fik forholdet 
ophævet, opsøger Alfredo Violetta, der ligger på sit dødsleje.

Synges på italiensk med engelske undertekster.

Billetter kan bestilles/købes online på www.tisvildebio.dk eller bestilles på tlf. 4870 9900 en time før hver forestilling. 
Billetpris 175 kr. Tisvilde Bio’s Café åbner 1 time før hver forestilling og er også åben i pauserne. Til søndagsforestillingerne 
serveres gratis kaffe med småkager i pausen.
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Tisvilde Bios usædvanlige decemberprogram
Hvis man undrer sig lidt over den manglende annon-
cering af de næste ugers film i Tisvilde Bio og det 
manglende månedsprogram for december 2018, så kan 
man lige kaste et blik ind i biografsalen og foyer’en 
og dér se med egne øjne, hvorfor der ikke bliver noget 
decemberprogram, - for Tisvilde Bio er i gang med en 
fantastisk og gennemgribende renovering, og biografen 
genåbner ikke før 2. juledag. Men til gengæld bliver 
det biografbesøg et velkommen til noget helt andet og 
nyt, - og mange gange bedre end tidligere. 

Biografen er lige i øjeblikket ribbet og flået og ryd-
det, og malere er allerede i gang med at male dens 
indre, og samtidig er nye biografstole er på vej til 
erstatning for de gamle, udtjente stole, et nyt lærred 
skal opsættes, og endelig er et nyt lydanlæg allerede 
ankommet, men står endnu indpakket i foyer’en. Så 
bare vent: ny lyd! nyt lærred! nye stole! ny maling!! Ny 
biograf!!!

Vores egen lokale biograf, Tisvilde Bio, har altid 
været en oplevelse, - nu bliver den endnu større!! 

Fotos: Susanne Borup

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

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

Østerbro – Ballerup – Tisvildeleje

Solvej 2  •  Tisvildeleje  •  Tlf. 48702141



Kirkebladet
Tibirke Sogn

Januar - Februar 2019

AT HOLDE MØRKNING
"At holde mørkning" er en gammel skik, som flere sikkert ikke 

kender betydningen af.

Det betyder, at sætte sig indendørs uden tændt lys i det tids-

rum, hvor mørket falder på. Overgangen fra der var lys at arbej- 

de ved, til at man ikke længere kunne se, hvad man foretog sig.

Nu var det imidlertid ikke meningen, at man skulle arbejde, hvis 

man ville holde mørkning, men derimod bruge mørkningen til at 

tale sammen, vende dagen, fortælle historier og lignende.

Prøv det!

Sæt jer mens det endnu er lyst. Sluk for alt det elektriske inkl. 

mobilen. Prøv at sidde i stilhed inden I starter med at tale sam-

men. Bare være sammen i stilhed i nogen tid og fornem at roen 

indfinder sig. Lad pirreligheden og rastløsheden forsvinde med 

lyset.

Måske er der så én, som vil fortælle, hvad der er sket i løbet af 

dagen - på arbejdet, i skolen, hos naboen, i skoven osv.

Fortælle om noget, som man er taknemmelig for: at man ople-

vede, at andre forventede noget af mig, så jeg følte, jeg betød 

noget, - at nogen hilste på mig, - at nogen sagde noget pænt, - 

at det går nogen godt, som jeg var bekymret for, - at jeg klarede 

noget vanskeligt, - at jeg gjorde en anden glad.

Man kan også tale om, hvad der er vigtigt i livet, og hvad man 

håber på. Eller hvordan det var, da man var barn.

Eller man kan tale om, hvad det vil sige at være modig, at tro, at 

være venner, at tage ansvar, at bede om hjælp.

Der er flere måder at bede en aftenbøn på …

Med denne opfordring …

Godt og velsignet nytår

til jer alle!

Ulrik Pilemand

Sognepræst

i Sognegården
Sogneeftermiddage 

Kom og syng med fra salme-
bog og Højskolesangbog - 
den 2. torsdag i måneden 
kl. 14-16.  

10. januar - 14. februar, 
og 14. marts.

Der er kaffe, hygge og 
ingen tilmelding! Vel mødt til alle! 



HUSK BORGERMØDET
søndag 27. januar kl. 9-12! 

SÆT X i kalenderen!!

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

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

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

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

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

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

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

KIRKEBIL 

bestilles på 

tlf. 4870 7785

 senest 2 dage før, 

fredag senest 

kl. 10.00

KONTAKT & INFO

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

Film i Sognegården
 … så er der film!

                            Fredag den 18. februar kl. 19
Vi starter et nyt initiativ i Sognegården; vi skal se 
film – sammen.

Alt for mange mennesker sidder og ser film alene 
og får måske aldrig rigtig tænkt over hvad de egent- 
lig har set og om det gjorde indtryk på dem. 
Meget af den tid vi bruger foran fjernsynet bliver 
til passiv underholdning – det kan man også have 
brug for – men engang imellem er det godt at få 
sat nogle ord på - sammen!

Derfor vil jeg gerne vise nogle film, der fortæller 
den gode hostorie OG som vi bliver siddende og 
snakker om bagefter. Det kan vi gøre over et stykke 
brød og en kop kaffe eller hvad der er stemning for.
Jeg har ingen ønsker om, at det skal være specielt 
kristne eller intellektuelle film. DERIMOD MANG-
LER JEG NOGEN SOM VIL VÆRE MED TIL AT VÆLGE 
FILM OG VISE DEM.

Send mig en mail på up@km.dk hvis du vil være 
med til at bygge fællesskab en gang hver anden 
måned.
DER ER INGEN TILMELDING, MAN MØDER BARE OP 
FREDAG DEN 18. JANUAR KL. 19.00   

  VEL MØDT

Babysalmesang
Kom og få en hyggelig, stemningsfuld og 
musikalsk stund sammen med din baby. 

Babysalmesang er for alle børn mellem 0-1 år - 
sammen med en voksen.
Vi mødes i Sognegården, hvor vi synger salmer og 
børnesange sammen. Det kræver ingen specielle 
forudsætninger at være med – det er for alle. 
Salmer hører til i kirken, men salmesang er også en 
vigtig del af dansk kultur og litteratur.

Babysalmesang er udviklende for både babyen og 
den voksne. Babyernes sanser bliver stimuleret ved 
hjælp af sang, lyd, dans og bevægelse samt sæbe-
bobler og andre smukke rekvisitter. Den voksne får 
et udenadsrepertoire, som øger chancen for, at der 
også bliver sunget derhjemme.

VI MØDES I SOGNEGÅRDEN FØRSTE GANG 
TORSDAG DEN 17. JANUAR KL. 10:00-12:00.
Tilmelding & spørgsmål til underviser 
Anna Jonsson på annajonsson30@hotmail.com

Efter jul er der igen mulighed for 
at deltage i Sorggruppen. 

Første gang tirsdag d. 8. januar 2019
Vi mødes otte gange i alt, hver 2. uge, 

i Sognegården fra kl 10-12.
8. jan - 22. jan. - 12.feb. - 26. feb.- 12. marts - 26. marts

9. april - 23. april

Sorggruppen er et tilbud til alle voksne, der har mistet en 
ægtefælle, kæreste, forældre, bedsteforældre eller måske et 

barn. Sorggruppen er et fristed, hvor man kan tale om 
sin sorg og sit savn.

Tag en folder om sorggruppen i kirken eller find den 
på vejbykirke.dk.

Kontakt meget gerne Sognepræst Jeanne von Benzon 
2491 7970 / jgvb@km.dk

Sorggruppen
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KIRKEN TIL TJENESTE
FØDSEL
Ved fødsel skal man ikke foretage sig no-
get, hvis man er gift. Der kommer autom-
atisk 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 sog-
nets præster i god tid før den ønskede 
dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes 
man med præsten. Barnets navn meddeles 
samt navn og adresse på mindst 3 faddere.

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 be-
gravelse eller bisættelse. Når dette er fast-
lagt, skal man via hjemmesiden 
www.borger.dk indtaste personlige oplys-
ninger 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 hjemmesiden 
www.borger.dk, samt følger vejledningen 
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 hen-
vender man sig til borgmesterkontoret i 
den kommune, hvor en af dem har bopæl, 
gerne via www.borger.dk. Her udfærdiges 
en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten må 
udfærdiges tidligst 4 mdr., før vielsen skal 
finde sted.

STØT…
… Tibirke Sogns 2 fadderbørn, 
Onalethata Mathibidi og Angel Selelo

STØT VORES SOS BØRN - MOBILEPAY 29 74 91 91
Også små bidrag tæller!

Dåbskludeklubben foråret 2019

De flittige strikkere mødes igen hen over hele foråret - det bliver spæn-
dende at følge hvilke gode idéer, der kommer frem.

Vi mødes 15. jan, 19. feb., 19. marts, 16. april, 21. maj og 18. juni

Projekt alterdug til Tibirke.
Som skrevet sidst, har vores kirkeværge Lisbeth Nielsen fundet kirkens 
gamle alterdug, men den er for kort til alterbordet, så nu er vi i gang 
med at prøve at øge den. 

Mere information og tilmelding til 
Sognepræst Jeanne von Benzon 2491 7970 / jgvb@km.dk

Bibellæsning igen i 2019
Denne gang vil vi læse lidt mere spredt i 
Bibelen efter nogle bestemte problematikker.

 TIRSDAG DEN 15. JANUAR KL. 19-21
Hvad har Paulus at sige om nadver-fællesskabet. Det var åbenbart 
et problem for de første kristne at forstå hvad der var indholdet 
og hvordan man skulle mødes.

 TIRSDAG DEN 29. JANUAR KL. 19-21
Kønsroller? Sker der noget med synet på mænd og kvinder efter 
at Jesus har talt?

 TIRSDAG DEN 19. FEBRUAR KL. 19-21
Paulus’ brev til Filemon

 TIRSDAG DEN 5. MARTS KL. 19-21
Lignelsen om den fortabte søn hos evangelisten Lukas
 
Hvis du vil være med eller bare ”snuse”, skal du henvende dig til 
sognepræst Ulrik Pilemand på tlf.: 4870 6294 eller mail: up@km.dk
Så vil jeg efterhånden sende de relevante bibelsteder, vi vil tage 
udgangspunkt i, når vi samles.

Jeg har ingen andre forventninger til jer, der møder op, end at I 
er nysgerrige.



Gudstjenester / Tibirke kirke 
Januar

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Tirsdag 1. Nytårsdag Ingen
15.00 

Fællesgudstjeneste
Ulrik Pilemand

Søndag 6.
Hellig3Kongers 

søndag
Ingen 10.30 Jeanne von Benzon

Søndag 13. 1. s.e. H. 3. k. Ingen 10.30 Ulrik Pilemand

Torsdag 17.
14.00

Gudstjeneste ppå
Trongården

Ulrik Pilemand

Søndag 20. 2.s.e.H3K Ingen 10.30 Ulrik Pilemand

Søndag 27. 3.s.e.H3K Ingen 10.30 Jeanne von Benzon

Februar
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 3. 4.s.e.H3K Ingen 10.30 Ulrik Pilemand

Søndag 10. 5.s.e.H3K Ingen 10.30 Ulrik Pilemand

Søndag 17. Septugesima Ingen 10.30 Jeanne von Benzon

Torsdag 21.
14.00

Gudstjeneste ppå
Trongården

Ulrik Pilemand

Søndag 24. Sexagesima 10.30 Ulrik Pilemand

Marts 2019
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 3. Fastelavn Ingen 10.30 Ulrik Pilemand

Søndag 10. 1. s. i Fasten Ingen 10.30 Jeanne von Benzon

Søndag 17. 2. s. i Fasten Ingen 10.30 Ulrik Pilemand

Torsdag 21.
14.00

Gudstjeneste ppå
Trongården

Jeanne von Benzon

Bibellæseplaner
Hvis man har lyst til at komme i gang med at læse i Bibelen, 
men ikke rigtig ved hvor man skal begynde, så er der hjælp 
og inspiration at hente i Bibelselskabets ”Bibellæseplanen 
2018-19”. 

Der ligger nogle fremme i våbenhuset og man kan også få én 
ved henvendelse til sognenes præster.

På www.bibelselskabet.dk kan tilmelde sig modtagelsen af 
f.eks. dagens Bibelvers, ligesom Bibellæseplanen findes som 
en app, man kan downloade både til IOS og Android. 
Der er mange muligheder.

HUSK
Vejby Kirke er 

lukket p.g.a 

indvendig 

kalkning.
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Langsomt over sommeren 2018 rygtedes det blandt de 
inkarnerede Slugt-badende, at Helenestenen var væk. 

Men bare rolig! Den ligger der stadig, den var bare 
skjult af sand.

Da jeg var dreng for mere end 50 år siden var det et af 
sommerens faste ritualer, at man mindst en gang skulle 
svømme ud til Helenestenen og stå på den, gerne så 
mange som muligt. Fra overfladen var der ca. 80 cm 
ned til stenen. Vi plejede også at dykke ned til bunden 
og svømme rundt om stenen i en dybde, der dengang 
var omkring 3 meter. Helst 2 eller 3 runder i samme 
dyk, hvis man skulle imponere de piger, man havde 
lokket med derud. De fleste strandgæster vidste jo 
ikke, hvor stenen lå, og man var jo hjælpsom, når det 
gjaldt året nye skønheder.

Helenestenen kunne ikke ses fra land, men de lokale 
fra Slugtvej og Helenekildevej havde hver deres egne 
pejlemærker. Mit var et ”H”, skrevet på betonmuren.

Tisvildes strande er privat ejede, og de fleste ma-
trikler går ca. 20 meter ud fra skræntfoden. Dengang 
måtte man godt skrive ”Privat Strand”. Hotellet havde 
f.eks. reserveret et stykke af stranden til deres gæster: 
”Hotel Helenekilde” stod der på muren med store sorte 
bogstaver. Stenen lå lige ud for ”H”et i Helenekilde, 
og afstanden fra muren var lidt over det dobbelte af de 
dengang 40 m lange pælehøfder. 

Nu er hele stranden for længst blevet alment tilgænge-
lig, og bølgerne har fjernet alle de private markeringer.

I juli i år var stenen væk. Jeg havde lokket nogle japan-
ske turister derud, men de vendte efter en halv time 
slukørede tilbage med den klare besked, at der kun var 
sandbund, der hvor jeg pegede. Så måtte jeg selv derud 
med samme skuffende resultat.

Så forhørte jeg mig rundt omkring, og det viste sig 
hurtigt, at jeg ikke var den eneste, der savnede stenen.

Jeg blev spurgt, om den var sunket ned i sandet – el-
ler var den taget op, dvs. stjålet? Det første er ikke 
muligt. Der ligger et uigennemtrængeligt lerlag lige 
under sandoverfladen langs det meste af kysten ud for 
Tisvilde. Det er i øvrigt særdeles heldigt: De udlagte 
stenhøfder og bølgebrydere skal ”bare” graves 1 m ned 
og lægges ovenpå en stærk fiberdug, så synker stenene 
ikke længere ned. De dygtigste stenentreprenører 
lægger stenene i låste positioner, så her er vedligehol-
delsesarbejdet minimalt. Nu kan man jo for sjov skyld 
nævne, at det var utroligt heldigt, at Helene ikke kom 
sejlende fra Norge og strandede på Vestkysten. Her er 
de fleste sandstrande nærmest bundløse, så en norsk 
Helenesten var nok sunket ned og forsvundet i løbet 
af de 800-1000 år, vi regner med, at man har kendt til 
Tisvildes Helenesten. 

Den anden mulighed var den, at den fredede og ca. 
50 tons tunge sten var blevet hejst op og sejlet væk! En 
sand ukristelig tanke, og nok går der mange frasagn om 
dristige stenfiskere, men at man turde fjerne Heleneste-
nen midt om sommeren ubemærket var utænkeligt. 

Den 7. maj 2018 ragede stenen 1 m op over sandbunden. Tidligere skrabede forårets badegæster toppen fri for blåmuslinger med en spade
Foto: Henrik J. Granat

SOMMEREN, HVOR HELENESTENEN FORSVANDT
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Ultimo september kom så den glædelige rapport, at der 
stadig var en sten, der nu ragede 10 cm op over sandet.

For at være helt sikker på, at den store gamle sten 
nu var forvandlet til en 10 cm forhøjning i havbunden, 
fandt jeg et 64 år gammelt luftfotografi, hvor der 92 m 
ude var noget, der lignede en kæmpesten.

Men på nogle hjemmesider er stenen afmærket kun 
65 m ude. Mærkeligt nok er stenen ikke placeret på 
”kulturskiltene” i området! De nyeste bøger om Tis-
vilde Hegn omtaler også kun, at ”Helene kom flydende 
på en kæmpesten!” 

Jeg lavede 2 snore, en på 65 m og en på 92 m, klargjor-
de et surfbræt, en flyder, en stålstang og en mukkert. 
Så var der kun tilbage at afvente fralandsvind, klart 
vand og høj sol. Stenen skulle foreviges, måske var det 
sidste chance.

Da dagen oprandt, skulle vores lokale jollefisker, 
Rasmus Klitgaard, heldigvis ud og inspicere sine 
garn. Min datter skulle også tilfældigvis på stranden, 
så hun kunne holde fast i snorene på to præcist udpe-
gede punkter langs skræntmuren. Nu kunne vi næsten 
tørskoet konstatere, at stenen var kommet igen, og 
nu ragede den 20 cm op over sandet, præcis 92 m fra 
betonmuren. Jeg måtte ud og stå på stenen. Toppen 
lå ca. 90 cm under vandoverfladen. Akkurat som i 
gamle dage.

Henrik J. Granat tager en selfie, stående på Helenestenen
Man fornemmer stenens placering i forhold til Hotellet

Helenestenen set fra jollen
Foto: Rasmus Klitgaard

Men nu viste det sig så heldigt, at GEUS, der aldrig 
rigtig havde interesseret sig for stenen, havde en geo-
log, som syntes, at alle Danmarks største sten skulle 
samles i et værk på nettet! 

Første version udkom i sommer, og Helenestenen 
var taget med som den eneste sten, der ikke lå på land! 
Geologen, Henrik Granat, har ovenikøbet fotograferet 
stenen den 7. maj i år. Stenen ragede på det tidspunkt 
ca. 1 m op over sandbunden. 

NEW HAIR
v/Louise Jonassen

Stationsvej 23, 3210 Vejby

Frisør

Book tid:
Newhairvejby.dk

eller ring
4870 5151

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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Nu skal der så ske 2 ting: For det første skal sandfan-
get søges justeret, så sandet bliver på stranden. For det 
andet håber vi på en bedre markering af Helenestenen.

For nogle år siden var der en rød redningstrekant ved 
Slugten. Trekanten vil vi prøve at få placeret lige ud for 
Helenestenen. Vi vil samtidigt anmode Naturstyrelsen 
om at omtale placeringen på et nyt skilt.

Det haster. Måske. Kommunen arbejder jo med 
planer om at hæve sandbunden 1-1,5 m lang kysten. Et 
projekt, der sandsynligvis helt vil skjule Helenestenen 
i fremtiden.

Bo Bang Petersen

Men hvad var der sket i løbet af sommeren? Svaret 
er, at der er rigeligt med sand i Kattegat. Man skal 
”bare” have et effektivt sandfang, så kommer de gode 
badestrande. Ser man på luftfotos fra perioden 1930 til 
1960, kan man se, at der fra Lejet og 3 km mod øst i 
dag er lige så brede strande som dengang. 

Undtagen ud for Slugten. Her har vi i de sidste 10-15 
år kunnet konstatere, at sandet lægger sig ude på rev-
lerne og ikke inde på stranden. I sommer var den helt 
gal, men efter de kraftige nordøstlige storme i oktober 
er en del af sandet blæst ind på land. Stranden er blevet 
bredere, og nu ligger sandet ikke ude i havet og skjuler 
Helenesten. I begyndelsen af november kunne en snor-
kelsvømmer konstatere, at stenen nu igen ragede ca. 1 
m op over sandbunden!

Luftfoto af Kildekarrene og Helenestenen (følg pilen) mats 2017 – fra www.skraafoto.kortforsyningen.dk
Det er taget på en god dag. Ofte er Helenestenen skjult af tang mm. Andre hjemmesider placerer fejlagtigt stenen 30 m længere inde mod kysten
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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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Her følger 19. del af føljetonen ”Lær din skov at ken-
de”, og hvad vil være mere nærliggende end at skrive 
lidt om udvælgelsesprocessen med at finde frem til de 
15 mest spændende naturområder i Danmark? Natur-
kanon 2018 er netop udkommet, og blandt 30 nomine-
rede lokaliteter blev 15 steder kåret, fordelt i Danmarks 
5 regioner: Tre i hver region, ligeligt fordelt mellem 
Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sydjylland og 
Sjælland. 

Melby Overdrev og Tisvilde Hegn er blandt de 15 ud-
valgte steder! Kvalifikationskravene lyder som følger:

1. Smuk natur der er værd at besøge
2. Væsentlig biologisk/geologisk eller landska-

belig værdi. 
3. Offentlig adgang
4. Skal kunne formidles gennem naturlig ind-

gang og med mindst én specifik geografisk 
lokalitet

1671 forslag 
1671 forslag har Naturstyrelsen modtaget fordelt på 500 
bakker, enge, heder, klinter, klipper, klitter, skove, søer 
og åer. 1200 personlige beretninger fra steder rundt om 
i landet har Kanon-juryen skulle tage stilling til. Det 
har ikke været nemt, f.eks. fik Daubjerg & Mønsted 
Kalkgruber flest beretninger (190), men juryen bestå-
ende af syv personer og en formand udvalgte suverænt, 
hvis de da ellers kunne blive enige. Bl.a. kom Hammer-
knuden på Bornholm, Silkeborg Søerne, Jægersborg 
Hegn og Tusindårsegene i Jægerpris Nordskov ikke 
med, ej heller de ovenstående jyske kalkgruber. 

Lokaliteten med næst flest skriftlige anbefalinger 
(182) fra naturelskere, spidsen af Røsnæs, blev valgt 
ind sammen med bl.a. Ertholmene (Chr. Ø & Fr. Ø), 
Fosdalen (Svinkløv), Lille Vildmose, Melby Overdrev 
(Tisvilde Hegn), Mols Bjerge (Jernhatten), Møns Klint 
(Mandemarke Bakker), Skagen (Råbjerg Mile), Svan-
ninge Bakker/Bjerge, Vadehavet (Mandø) m.fl. 

Juryen bestod af flere kendisser, biologer, geologer, 
naturformidlere, naturfredningsrepræsentanter, bl.a. 
fra Den Danske Naturfond: Sebastian Klein, Flemming 
Rune, ”Bonderøven”, Johan Olsen (Magtens Korrido-
rer) + 3 mere og forfatter & journalist Susanne Sayers 
som formand. De skulle fremstå seriøst, så Bubber var 
ikke med!

NATURKANON 2018 Tekst og fotos af Søren T. Grande



Melby Overdrev
Jeg har ofte nydt at gå tur på Melby Overdrev med 
dens unikke og for Sjællands vedkommende sjældne 
hedenatur. Området er rigt på dyreliv: hare, hedelærke, 
hugorm o.m.a. men også særegne blomster og planter – 
porse har jeg hørt nogen nævne, dog aldrig selv stødt på. 

Det er nemt og bekvemt at komme dertil i bil, men 
langt at gå. Der er fine P-pladser ved hhv. Asserbo 
(Rævehusvej/Lille Kulgab), Liseleje og Stængehus.

Da militæret forlod Melby Overdrev, blev dette fine 
naturområde tilgængeligt for såkaldte civilister – og 
hvilken perle! Så et hip til militæret, der op gennem 
19-hundredtallet har ”bevaret” en del af den oprinde-
lige danske natur, nemlig heden. 

Efter 1864, hvor vi mistede Slesvig/Holsten til 
Tyskland, lød ”Dalgas-parolen”: Hvad udad tabes, skal 
indad vindes. Derfor påbegyndtes et kæmpeprojekt: At 
opdyrke heden. Det har så frem til i dag resulteret i en 
stor mængde marginaljorde i landbruget.

Mange vådområder blev også bortdrænet. Enrico Dal-
gas oprettede Det danske Hedeselskab i 1866 og frem-
stod dengang som en fremsynets mand. I dag må han 
betragtes som det modsatte, fordi han nærmest gjorde 
vold på Danmarks oprindelige og unikke natur.

Hvis militæret ikke havde invaderet Melby Overdrev 
og benyttet det som et skydeterræn, ville privatkapita-
lismen have sejret, og der ville ha’ været sommerhuse 
lige som på de oprindelige tilstødende græsningsover-
drev: Tollerup-, Karsemose- og Asserbo Overdrev, som 
oplandets lokale bønder benyttede.

Naturens kinderæg
På Melby Overdrev er der altid noget at opleve.
Efter kraftig vestenvind ses der langs stranden, efterår 
og vinter, et rigt træk af havfugle – også sjældenheder. 
I det bagved liggende Tisvilde Hegn er der en rig og 
alsidig bestand af ynglefugle, og langs skovbrynet er der 
ofte et godt træk af rovfugle. Selv højtflyvende traner og 
gæs passerer hen over i store flokke. Man behøver ikke 
være ornitolog eller botaniker for at begejstres for den 
storladne natur og dens forførende lugt af hav, blom-
strende lyng og fyrretræer. Og så må vi ikke glemme, 
at det er et supersted at motionere, hvad enten man går, 
løber eller cykler. Én af bidragsyderne blandt de per-
sonlige indberetninger til Natur-kanon 2018 beskriver 
Melby Overdrev således: ”Naturens Kinderæg (tre-i-en 
oplevelse): hede, strand og skov. Et sansebombardement 
af farver, former, dufte, lyde og stemninger”. 

I 2015 blev det tidligere militære område jævnet med 
jorden. Den gamle Melbylejr – de rødmalede barakker 
og asfalterede områder – er forsvundet i den blå luft! 

Den ”motoriserede” vej, som fører bilister fra Nyvej 
(skilt: 2 km til strand) ad Rævehusvej, hvor man kan 
vælge at dreje t.h. mod Stængehus eller ligeud gennem 
rundkørslen, som fører bilerne til den store P-plads ved 
Lille Kulgab (udtales som COOL, fordi det har noget 
med kuling at gøre). Melby Overdrev er det største 
hede område øst for Lillebælt og absolut et besøg værd! 
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Hvad der kan ske en decembersøndag-morgen 
på Hovedgaden i Tisvilde
Folkevandring, demonstration eller juleudsalg? Nej, 
det er dagen, hvor de 1000 første billetter til somme-
rens festival bliver udbudt til salg til de lokale Musik i 
Lejet-entusiaster, – plus hvad der er kommet tilløbende 
fra omegnen, herunder København.

Klokken er omkring halv ti på en grå og overskyet 
første decembermorgen, og når TisvildeNyts udsendte 
nærmer sig restaurant Maya, så dukker den tunge ende 
af en kø op, og alle mulige og umulige p-pladser er 
taget i brug, som var det en solrig sommerdag. 

Vi vandrede ned langs køen med, anslog vi, 400-500 
ventende, og det blev til mange hilsener og morgen-
kram og snak over kantstenen, så Tisvilde’rne var da 
godt repræsenteret i køen, kunne vi konstatere. De 
sidste halvtreds meter før det allerhelligste, selve billet-
teltet, bar præg af længere ventetid, for der var opstil-
let campingstole og -borde med termokander og andet 
ventetidsudstyr. De fem unge piger, der sad forrest, 
oplyste, at de var ankommet ved halv seks-tiden. 

Det hele så ganske professionelt og velordnet ud. I 
billetteltet sad den hårde kerne af festivalhjælpere fra 
Tisvildeleje. 

De glædede sig til, at klokken blev 10, så de kunne 
komme i gang med at sælge billetter, og Tisvilde-bage-
ren var klar til at bespise de betalende med kaffe og en 
af de berømte croissanter. Imponerende velordnet, der 
var ro i køen, og stemningen var munter.

Vi fotograferede og hyggesnakkede lidt med de 
mange kendte ansigter, som – konstaterede vi – var 
forbløffende pænt oppe i årene i forhold til de billeder, 
man ser af festivalens deltagere nede fra festivalplad-
sen, når det hele er i gang. Kunne man være så fræk 
at mistænke, at forældre og bedsteforældre stod i 
kø, mens de unge festivaldeltagere lå hjemme under 
dynerne? Enkelte bekræftede, at det forholdt sig sådan, 
men ellers er det jo faktisk en festival, der også tiltræk-
ker mange ældre musikinteresserede. Det er måske så 
ikke lige dem, man ser på billeder hoppende op og ned, 
men de er der, - og vil også være der til sommer, når 
2019-udgaven af Musik i Lejet slår sig løs.

Fra Musik i Lejets bestyrelse har vi modtaget følgen-
de situationsrapport, der kan supplere vores indtryk: 

MUSIK I LEJET

 Foto: Lea Gether Abrahamsson

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

Firmajulekurve - Alt kan lade sig gøre!

Julen 2018 Nytår 2018

På gensyn 
3/1-19 

Bestil nu!

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

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

Torsdag d. 27/12
Fredag d. 28/12
Lørdag d. 29/12
Søndag d. 30/12     
Mandag d. 31/12        

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

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

jul HOS KØDSNEDKEREN 2018

K
lip ud og gem
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Kæmpe opbakning til Musik i Lejets 
lokale billetsalg 
Køen var lang, men humøret højt, da billetsalget til 
Musik i Lejet 2019 blev skudt i gang hos Brød & Vin, 
lørdag d. 1. december kl. 10.00.

Hannah Nielsen, Emilie Nielsen, Josephine Frost, 
Smilla Vang og Emma Bøgesvang fra lokalområdet 
havde stået i køen siden kl. 05:30 om morgenen. De 
unge piger på ca. 18-20 år var de første billetkøbere, 
der kom frem til kassen. Iver og morgenfriskhed var 
altså en del af den opskrift, man skulle følge for at 
sikre sig de eftertragtede Musik i Lejet-billetter. Køen 
ud for billetboden strakte sig hele vejen op til Maya, 
og flere hundrede unge og ældre lokale havde taget 
overfrakken på og stillet sig i kø. 

Hos Brød & Vin blev der serveret gratis kaffe og 
croissanter til billetkøberne. Croissanterne var i høj 
kurs, men de er nok også Danmarks bedste. Trods 
decemberkulden og den lange kø hos Brød & Vin var 
stemningen god gennem hele lørdagen, og Musik i 
Lejet kunne melde udsolgt for lokalsalget kl. 12.30. Det 
var ikke kun hos Brød & Vin, at salget gik som varmt 
brød. Også online kunne Musik i Lejet melde udsolgt 
på alle partoutbilletter i løbet af få minutter. 

I år havde Musik i Lejet fordoblet antallet af billetter 
for at sikre, at så mange fra lokalområdet som muligt 
kunne få fat i en Musik i Lejet-billet uden om online 
salget. Og initiativet lykkedes. Under billetsalget blev 
der indsamlet data fra alle billetkøbere. Ud af de 1.000 
partoutbilletter, der blev solgt, gik 36 % af dem til bil-
letkøbere med bopæl i Tisvilde. 

Yderligere 30,4 % gik til billetkøbere bosiddende i 
Gribskov Kommune. Over 65 % af billetterne fra lo-
kalsalget gik altså til folk med lokal tilknytning.

Vi er selvfølgeligt rigtigt glade for, at så mange lo-
kale allerede i december har planlagt, at Musik i Lejet 
er en del af sommerens planer. At så mange møder 
op og køber billet til Musik i Lejet vidner om, at den 
lokale opbakning til sommerens festival er kolossal. 
Og det er med stor glæde, at Musik i Lejet ser frem til 
tre dages uforglemmelige øjeblikke, når sommeren er 
på sit højeste. 

 
Ovenfor kan I se billeder fra den hyggelige dag ved 
Brød & Vin i Tisvildeleje. 

 Foto: Lea Gether Abrahamsson
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Mød en MIL-frivillig
Interview med Hanne Jensen, medansvarlig for Fisker-
baren, og 100-timers frivillig i Musik i Lejet:

Hvorfor er du frivillig i Musik i Lejet?
Det var ved et tilfælde, at jeg blev frivillig i Musik i 
Lejet. Jeg har altid været med i forskellige foreninger, 
så det var meget nemt at takke ja, da en af mine venner 
spurgte, om jeg havde lyst til at være frivillig. I star-
ten var det ikke så mange timer, men når først man 
bliver en del af fællesskabet, ja, så er der rigtig god 
mulighed for at komme med ideer og have en form for 
indflydelse. Så det er ikke kun under selve festivalen, 
jeg hjælper. I år er jeg også med til at sælge billetter 
ved bageren. En fantastisk tjans at være med til, og en 
god måde at møde festivaldeltagerne på. Jeg har været 
frivillig i 7 år efterhånden. Og jeg glæder mig hvert år. 
Hvis man kan gøre en forskel, så hvorfor ikke gøre det?

Hvad er dine største øjeblikke på Musik i Lejet?
Det, jeg godt kan lide ved Musik i Lejet er, at man 
lever sig ind i festivalen og er med hele vejen. Jeg har 
valgt at bruge en del af min sommerferie på Musik 
i Lejet. Det med at se hvordan festivalpladsen bliver 
bygget op, at man snakker med alle de fantastiske men-
nesker på kryds og tværs og stille og roligt kan se, at 
festivalpladsen bliver skabt. 
Og så kommer den dag, hvor vi åbner. Det er jo et 
kæmpe øjeblik! Det er nu, at ét års hårdt arbejde kom-
mer ud i sit fulde flor.

Hele stemningen i Fiskerbaren er jo et kapitel for sig 
selv. Det er hårdt arbejde, men stemningen fra de glade 
festivaldeltagere og samarbejdet med det bedste bar-
personale giver bare så meget energi. Men når festen er 
færdig og det sidste i baren er pakket, så tænker man: 
“Det var dejligt, vi gjorde det igen, og nu skal jeg hjem 
og sove.” 

Hvordan synes du, at Musik i Lejet og Tisvilde 
spiller sammen?
Til trods for, at der har været flere mindre tiltag i Tis-
vilde gennem tiden, så er det jo fantastisk at se, hvor-
dan Musik i Lejet har udviklet sig i byen. Jeg synes 
jo, at Musik i Lejet har været meget lyttende gennem 
tiden. Jeg synes, at byen har en rummelighed, og det 
gør, at man gerne vil være med. I byen har man hin-
anden og passer på hinanden, og vi skal alle sammen 
kunne være her. På den måde kan vi i fællesskab finde 
ud af, hvordan tingene bedst hænger sammen. 

Foto: Susanne Borup
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Fra Musik i Lejets Bestyrelse
Musik i Lejet (MIL) afholder 18.-20. juli 2019 den 11. 
udgave af festivalen. For de fleste varer MIL tre dage 
om året, men for ca. 80 frivillige er det en helårsbe-
skæftigelse, da vi begynder forberedelserne til det 
kommende års festival, så snart vi er færdige med at 
rydde op efter festivalen.

Vi har en rigtig stærk skare af engagerede frivillige, 
der glæder sig til at vise jer, hvad vi har på tegnebræt-
tet til næste års festival. Og vi har altid plads til flere 
hænder og hjerner i vores fællesskab. Hvis du har lyst 
til at engagere dig i festivalen i løbet af året, kan du 
kontakte frivillig@musikilejet.dk, og så kan du stadig 
nå at deltage i MIL’s Vinter-Workshop, som foregår i 
weekenden 25. 27. januar 2019. Hvis du blot ønsker at 
engagere dig under festivalen, åbner den officielle til-
melding for frivillige på MIL 2019 1. marts via MIL’s 
hjemmeside.

Du kan også blive medlem af foreningen Musik i 
Lejet. Festivalen er en forening, som er baseret på sine 
medlemmer. Som medlem støtter du foreningen og 
er inviteret med til den årlige generalforsamling. Alle 
medlemmer skal ifølge vedtægterne tilslutte sig for-
eningens formål, og et medlemskab koster kun 100 kr. 
om året. Du kan melde dig ind på hjemmesiden under 
OM MIL.

I MIL’s bestyrelse bruger vi rigtig meget tid og 
energi på at opsøge en lokal forankring. Det er vigtigt 
for os at sikre, at vi udvikler os i samspil med byen og 
med respekt for lokalsamfundet. Bestyrelsen har derfor 
besluttet at udpege en lille kerne af fastboende til at 
indgå i et ”advisory board”, der løbende vil rådgive 
MIL’s bestyrelse i beslutninger, der har betydning for 
byens borgere. 
Vi har i længere tid ledt efter et lokale, som kan blive 
samlingssted for vores møder og sociale arrangemen-
ter i Tisvilde. Vi er meget glade for, at Brød & Vin 
har tilbudt at lægge lokale til dette. Det betyder, at vi 
fremover vil være en mere integreret del af bylivet også 
uden for sommersæsonen. 

Musik i Lejet inviterer i starten af det nye år til 
informationsmøde i Tisvilde, hvor vi vil fortælle om 
frivillig-engagement og præsentere en række spæn-
dende tiltag for 2019. Vi byder på en bid og en skænk, 
og der vil selvfølgelig være rig mulighed for at stille 
spørgsmål. 

En stor tak går til de lokale foreninger og erhvervs-
drivende, som er blandt de stærkeste kræfter bag 
festivalen. Derfor kalder vi dem vores ”lokale helte”. 
Læg mærke til klistermærket i ruden hos de erhvervs-
drivende. Der er naturligvis altid plads til flere samar-
bejdspartnere. Kontakt MIL på kontakt@musikilejet.
dk, hvis det kunne være noget for din virksomhed eller 
forening. På genhør og mange gode hilsener til alle i 
Tisvilde.

Bestyrelsen for Musik i Lejet

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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Der er flere fordele ved at se på stjernehimlen om 
vinteren. Ikke blot er der en dejlig lang, mørk nat, hvor 
der er rig lejlighed til at beundre himlen, men vinterens 
nattehimmel rummer også nogle af de smukkeste og 
tydeligste stjernebilleder.

Ved 23-tiden i starten af januar står Orion på syd-
himlen. Det er et af de nemmest genkendelige stjer-
nebilleder med de tre bæltetjerner på en skrå linje 
omgivet af fire klare stjerner, der danner hans skuldre 
og knæ. Øverst til venstre finder vi den klare rødlige 
stjerne Betelgeuse og nederst til højre den endnu 
klarere blålige Rigel. Stjernen øverst til højre hedder 
Bellatrix og den nederste til venstre hedder Saiph. 
Bæltestjernerne hedder fra venstre mod højre Alnilam, 

Alnitak og Mintaka. Under Orions bælte ses hans 
sværd, der bl.a. indeholder Oriontågen, Messier 42, der 
er et smukt syn i kikkert.
I retning nedad mod venstre peger Orions bælte no-
genlunde mod himlens klareste stjerne Sirius i stjerne-
billedet Store Hund. Der er også et stjernebillede, der 
hedder Lille Hund på vinterhimlen. Det står opad til 
venstre fra Store Hund og indeholder kun en enkelt iøj-
nefaldende stjerne, Procyon. I den modsatte retning op 
mod højre peger bæltet først mod stjernebilledet Tyrens 
røde øje, stjernen Aldebaran og videre mod stjerneho-
ben Plejaderne eller Syvstjernen, som er omtalt i sidste 
nummer af Tisvilde Nyt.

Over og til højre for Orion ses Tyren, som også er et 
let genkendeligt stjernebillede. Hovedet er en V-formet 
figur med øjet Aldebaran i den ene spids og spidserne 
af Tyrens horn er stjernerne Theta Tauri og Alnath 
midt over Orion. 

I en almindelig kikkert kan man se Krabbetågen, 
Messier 1, lige over Theta Tauri.

Højt på himlen mod syd ses Kusken som en femkant, 
hvor Alnath er det nederste hjørne. I gamle dage – før 
1920’erne – regnedes Alnath som hørende til både 
Kusken og Tyren. Den slags rod blev der gjort op med 
i Den Internationale Astronomiske Union i 1920’erne, 
og i dag er den en del af Tyren. Tæt på zenit ses Ku-
skens klareste stjerne, Capella.

Højt på sydøsthimlen ses Tvillingerne, Castor og Pol-
lux, som to klare stjerner.

Naturligvis er der også stjernebilleder, der kan ses 
hele året– de er også fremme her om vinteren. Mod 
nordøst ses Karlsvognen med halen nedad og mod 
nordvest ses Cassiopeias W-figur. 

VINTERENS 
STJERNEHIMMEL
af Michael Quaade

Oriontågen optaget med Hubble rumteleskopet i 2006

I de kommende måneder har Wieth-Knudsen Ob-
servatoriet åbent hus lørdagene 12. og 26. januar 
og 9. og 23. februar.

Kikkerten under kuplen i Wieth-Knudsen Observatoriet – Foto: RP
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Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

Feriepartner.dk

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

47 74 63 34
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Vi må sande, at det er forunderligt, at der, efter at man 
har arbejdet og boet i en lille by som Tisvilde med 
tilhørende leje i næsten 45 år, stadig er så mange men-
nesker, man ikke kender. Som man kun kender af udse-
ende, men ikke kender navnet på. Eller man kender et 
navn, men har intet ansigt at knytte til det. 

På TisvildeNyts seneste redaktionsmøde, hvor vi 
talte om, hvem næste nummers ”offer” skulle være, 
faldt talen på navnet Lars Erik Sebbelov, som alle ”Tis-
vildeleje hele året”-facebook’ere ikke kan have undgået 
at lægge mærke til. TisvildeNyts opsøgende duo var 
naturligvis med på idéen og drog endnu en gang ud i 
byen, og endnu en gang ”på bar bund”,

kun belæsset med navn og adresse samt hvidt, uskre-
vet papir og skriveredskaber. 

Adressen var på Gartnersvinget, og her ligger et hus 
på en stor naturgrund, der allerede ved ankomsten be-
tog de to udsendte ved at vise sig frem i det smukkeste 
lys fra vest, hvor solen langsomt var på vej ned. 

Haven ville nogen nok kalde uplejet, men da først Lars 
Erik, eller Lasse, som han kaldes blandt venner, var 
kaldt frem fra ét af havens hjørner, så kunne han i den 
grad sætte ord på, hvad det var, de var i gang med: Et 
helt specielt og særdeles spændende vandprojekt, byg-
get op som et lille vandløb, der i et kredsløb forsynede 
sig selv med vand og dannede levested for 200 guldfisk 
og grønne frøer, og som gav husets beboere en forhøjet 
glæde ved hverdagen og naturen. Og efter at have fået 
forevist en bonsai-bøg, et kommende surbundsbed til 
azaleaer, lyng, soldug m.m. og senere, da vi var kom-
met indenfor, en smuk, stor masseovn i midten af huset, 
så var TisvildeNyts to udsendte klar over, at her på ma-
triklen var der ikke noget, der nødvendigvis så ud som 
andre steder. Lars Erik var meget optaget af, at vandet 
i vandløbet endnu ikke var helt klart nok, og havde lige 
været ude for at inspicere og havde konstateret, at det 
var på vej i den rigtige retning, For klart skal vandet 
være, ellers ville dets funktion være tæt på ligegyldig.

7 SPØRGSMÅL TIL EN TISVILDER
Fotos: Susanne Borup

På den store naturgrund lå der 
et smukt, gråmalet hus, og i den 
sydlige ende af haven var en nyop-
førelse af en form for haveanlæg i 
gang. Det så ikke umiddelbart ud 
til at ligne noget, vi kunne give 
navn, men vi ville sikkert få en 
forklaring senere. Nysgerrigheden 
var ikke blevet mindre, og vi ban-
kede spændte på at få mere at vide 
om, hvad det nu var for noget – og 
nogen, der gemte sig her på denne 
uregerlige hjørnegrund på Gartner-
svinget.

De to første, vi mødte, var York-
shireterrierne Baloo og Basse, der 
var umådeligt venlige, og som ivrigt 
haleviftende gøede deres begej-
string ud over de uventede gæster. 
Bag dem dukkede husets frue, Jette, 
op og modtog os så venligt, at man 
kun kunne blive glad, og hun bød 
os ganske ligefremt indenfor og 
bænkede os i den hyggeligt indret-
tede stue. Jette fortalte, at huset tid-
ligere havde været et lille undseligt 
træ-sommerhus, der op igennem 
årene var blevet betragteligt udvidet 
i flere retninger, moderniseret og 
piftet op, og det oven i købet på en 
måde, som ikke var helt almindelig. 
Og lige nu var husets herre, Lars 
Erik, udenfor, beskæftiget med at 
inspicere det (heller ikke helt almin-
delige!) anlæg, som en lokal murer 
og tømrer var ved at færdiggøre 
dér ude i haven med nogle svært 
forklarlige indretninger. 
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RP

gik rigtig lang tid, før det første spørgsmål fik lov at 
blive stillet, i en pause mellem et udråbstegn og en ny 
sætnings begyndelse...

1. Hvor kom du fra, 
 inden Tisvilde fik glæde af dig?
Selv om Lars Erik er Tisvilder om en hals, så er han i 
virkeligheden født og opvokset længere ind mod ho-
vedstaden, - men, skynder han sig at sige, allerede som 
bitte lille kom han herop i de lange sommerferier og 
blev i en tidlig alder bjergtaget af Tisvildes natur og lys. 

De første år boede familien i en taglejlighed i Øst-
banegade på Østerbro og flyttede siden til en villa på 
Viggo Rothesvej i Charlottenlund, og disse to adresser 
var de fysiske hjemsteder for Lars Erik, da han var 
barn, - hvis han altså ikke lige var hos sin farmor i Ny-
købing Sjælland eller på landet om sommeren heroppe 
mod nord i Tisvilde, hvor hans bedsteforældre hver 
sommer lejede sig ind i sommerhus eller i en lejlighed 
på Stuebjerggaard, da Lars Erik var ganske lille. 

Stuebjerggaard var dengang en landbrugsgård med 
grise, og når det var tid for middagssøvnen, så blev den 
bette Lars i sin barnevogn sat ud til grisene, efter at 
de havde spist og lå og gryntede veltilfreds i høet, - og 
den lyd var så beroligende, at den lille faldt i søvn med 
et brag. 

2. Hvad bragte dig til Tisvilde? 
En sommer, da Lars Erik var blevet 10 år gammel, 
lejede Sebbelov-familien sig ind på Sortebakken i 
Alix Salicaths hus, det smukke lyserøde hus, som man 
stadig kan passere og nyde, hvis ens vej falder forbi 
Vængevej og Sortebakken. Huset blev familiens som-
merhjemsted i mange år frem, og da Lars blev ældre, 
tog han af og til også selv herop. Det tilhørsforhold 
til Tisvilde, han derigennem udviklede, var umådelig 
meget tættere end så mange andre sommerhusgæsters 
og førte til, at Tisvilde nærmest blev et andet hjem for 
Lars Erik, og han har da også så mange minder fra sin 
barndom og ungdom og unge voksenliv, at det nærmest 
virker som om, han har været bofast her hele sit liv. 

Måske det allervigtigste indtryk var ”lyset fra Kat-
tegat”, som han husker som en livslang fascination, der 
ramte ham allerede som barn, og som han stadig elsker 
lige vildt og inderligt at vågne til hver morgen. ”Lyset, 
- den eksplosion af natur”, som han siger.

Bortset fra denne næsten metafysiske oplevelse, så 
står hændelser og minder i kø og bobler frem i løbet af 
vores samtale, alt fra den årlige fodboldkamp mellem 
lokale drenge, landliggerne og drenge fra Godhavn på 
banen bag Borshøjgaard, over den dejlige og beroli-
gende lyd fra Hundestedfiskernes éttaktsmotorer, når 
de lå og røgtede deres bundgarn i vandet ud for Tisvil-
de, - til svømmeturene i det samme vand, som var dér, 
han som ung lærte at svømme af Kaj Walther, og hvor 
manddomsprøven var at svømme ud til bundgarnspæ-
lene ud for Hotelbakken. 

Og langhåret skulle plænen være, for det var nærmere 
en biotop end en have, og her skulle udklækkes mange 
af de insekter, som f.eks. sortplettet køllesværmer 
og ildfugl, der ellers er ved at blive udryddet af folks 
evindelige trang til at dressere naturen og slå græs og 
klippe kanter hele sommerhalvåret i deres haver og 
langs vores veje.

Da TisvildeNyts fotograf er en ligeså begejstret iagt-
tager (og fotograf) af naturens vilde dyr, blev der om-
gående sammenlignet billeder og særprægede navne 
på sommerfugle og andre insekter, mens den anden 
halvdel af selskabet lyttede uden at kede sig. 

For er der noget så spændende som at lytte til folk, 
der interesserer sig og ved rigtig meget om noget, 
og som brænder for at dele ud af det. Og her var vi 
kommet det rette sted, for Lars Erik Sebbelov er en 
herre, der brænder for at leve og få noget ud af det og 
delagtiggøre andre i det og forsøge at ændre på andres 
meninger og planer, - og det i en sådan grad, at der 
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Gang på gang nævner Lars Erik den ”følelse af frihed”, 
der for ham altid har været forbundet med at opholde 
sig her, og den helt specielle lyd man kunne høre, når 
”vandet vendte” og ”havstokken sukkede”, som de sag-
de i gamle dage. Eller når man selv lige skulle ”vende 
vandet”, - pragtfuldt udtryk i øvrigt – og sådan lige få 
et kig af havet med, inden man fortsatte hjem til huset, 
hvorfra man kun kan høre havet og mærke skummet i 
luften, når der blæser en god nordvesten. 

Og i øvrigt, husker Lars Erik, at efter sådan en 
omgang blæst, så kunne man gå på ravjagt langs den 
fantastiske, mange kilometer lange strand og drage 
hjem med håndfulde af strandens guld. Vi har tidligere 
fundet i spandevis dernede, tilføjer Jette. 

For at fuldende det historiske rids, så købte familien 
i 1970 sit eget sted længst nede på Solvangsvej, et stort 
hus, der kaldtes ”Borgen”, og det var det sidste skub, 
der førte til, at Lars Erik besluttede sig for at måtte 
herop og bo selv. 

Efter han var blevet gift, købte han så et simpelt 
lille sommerhus på Gartnersvinget, et hus bygget af 
træbeton og hønsenet, hvorpå puds var kastet op. Der 
var ikke meget plads, men det var hans eget, og det lå 
ligeså smukt, som drømmen havde vist ham billeder af.

3. Hvad bestiller du i Tisvilde? 
Lars Erik overtog en fabrik efter sin far, og måtte 
derfor arbejde i København, og boligmæssigt overlod 
han da heller ikke helt storbyen til sig selv. Den dag i 
dag har han og Jette en lejlighed på Østerbro, men den 
bliver godt nok ikke brugt meget, siger han!

Lars Erik har netop 1. maj sidste år afhændet sin 
fabrik kort efter dens 100 års jubilæum. Fabrikken har 
gennem 4 generationer været ejet af Lars Eriks familie, 
og han lukkede den historie sådan, at han afviklede sig 
selv som ejer af og chef for produktionen, men stadig 
forblev som ejer af bygningerne, og han betingede 
overdragelsen af, at samtlige medarbejdere skulle have 
lov at blive der. 

Han har stadig en vis tilknytning til fabrikken og 
medarbejderne, og han synes, at det har været en gave 
at have med mennesker at gøre derinde og har altid 
syntes, at det har været livgivende og spændende at få 
teamet med sig og gå mod et fælles mål i den aldrig 
umoderne blanding af at stille relevante krav, hvilket 
alle har godt af at møde, og så være en god og ordentlig 
professionel virksomhedsleder, - vigtige detaljer, som 
han også i sit engagement i Dansk Industri har forsøgt 
at inspirere andre med.

4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med 
 i Tisvilde?
Som mange Tisvildere har nævnt her i TisvildeNyt, 
så havde også Lars Erik et fixpunkt på vejen hjem fra 
arbejdet i storbyen, et sted på hjemvejen, hvor man lige-
som kunne trække vejret friere og sige, at NU var man 
hjemme, - det var derude på Kildevejen, hvor bakkerne 
og lundene dukker frem, ”Frihedens gærde” kalder Lars 
Erik det og ser helt glad og lettet ud bare ved tanken. 
Og 5 minutter senere sad man så i sin egen ”vilde have” 
med den genskabte natur og så sommerfuglene parre 
sig, fordi de fik lov i hans have og kunne føle friheden 
ligeså stærkt som husets ejer. ”Vidunderligt at sidde i 
solens sidste gløder og se stjernehimlen vokse frem”. 
At komme hjem til Tisvilde er en ”mental vask”!

MEN… jeg elsker nu at være pensionist, siger han 
med et smil og uden tøven. Bare at kunne vågne om 
natten og så sætte sig udenfor og lytte til stilheden og 
kigge ud i mørket. Og så gå ind og falde i søvn igen i 
løbet af 3 sekunder.

Og så synes jeg jo, at man forpligter sig til at være 
et ordentligt menneske og tage del i de ting, der sker 
omkring én, og dér er ”Tisvildeleje hele året” en op-
lagt platform. Jette fniser og siger, at de synes sikkert, 
at du ikke er rigtig klog, men Lars Erik fortsætter 
ufortrødent med at fortælle, at det ligger ham stærkt 
på sinde, at ”gå i rette med brokkerøvene” og være 
med til at opretholde den hårfine balance mellem, at 
vi selv heroppe i det lokale er med til at styre vores 
udvikling, og at vi er i stand til at holde dialogen uden 
at blive uvenner. 
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uskønne hegn, som nogle moderne sommerhusejere 
absolut skal hegne deres arealer ind med. Det kan ikke 
være rigtigt, at de har så meget at skjule, så de er nødt 
til at sætte barrierer op mellem sig selv og den øvrige 
verden. Det her skal jo ikke være sådan et Gladsaxe 
glitter-område. Tæt på naturen, dér skal den landskabe-
lige vildskab råde!!

7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde? 
Først og fremmest ønsker jeg, at der komme nogle 
flere fastboende familier med børn til byen! For byens 
overlevelse!

Dernæst synes jeg helt klart, at jeg vil ønske, at det 
digitale forum, der har vundet frem de senere år, og 
som med sin debattone har vist sig at invitere en ny 
møgtrist og uforskammet måde at tale på med inden-
for, at det forum kunne blive en platform, hvor tole-
rance og ordentlighed rådede. Vi må og skal lære at 
tale ordentligt til hinanden og give plads, også når vi 
ikke kan se hinanden. Vi er så tæt på hinanden her-
oppe, og det er så vigtigt for vores lille samfund, at vi 
ikke bliver fraktionerede og splittet op i grupperinger 
og fjendskab, men taler pænt med og til hinanden. Den 
gode dialog!! Den er vigtig i vores moderne digitale 
tider. For vi vil jo hinanden, - ellers ville vi jo ikke bo i 
Tisvilde & Omegn, vel??

Det er jo ikke som i gamle dage, hvor jeg en gang 
blev inviteret til søndagsfrokost hos Helsinges davæ-
rende borgmester Christian Grønkjær, fordi jeg kendte 
hans datter lidt, og dér oplevede, at de folkevalgte 
politikere, som sad rundt om bordet, talte og diskute-
rede politik og vel nærmest lagde planen for fremtiden. 
Det var sådan et ekstraordinært, uofficielt byrådsmøde, 
hvor ”politiske venner og fjender”, ordnede uenighe-
derne i en god tone og ikke skabte unødig splid. Vi 
skal ikke baglæns i tiden, men ”den gode tone”, den 
kunne jeg godt tænke mig vandt indpas som en fast 
samtaleform på det internet, hvor vi er usynlige for 
hinanden, når vi diskuterer, og derfor får sat ild i nogen 
ting på en uheldig måde. Den gode tone ville jeg ønske 
indført i Tisvilde, - ”leben und leben lassen”, det er mit 
motto!

At Jette så mener, at han nu selv er blevet ”én af brokke-
røvene”, det får Lars Erik til at smile lidt, næsten genert, 
mens han piller lidt ved sine røde seler, og man aner, at 
han tilsyneladende ikke er uden forståelse for, at man i 
farten kan falde i den grøft. Men han er hurtigt på banen 
igen, for han agter ikke at stoppe af den grund. Der er 
nok at tage fat på i det Tisvilde, han elsker.

5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Det er det hele. Tisvilde, havet, luften, kigget, det er et 
smørhul heroppe, og jeg elsker at se det hele som min 
legeplads og har altid gjort det. Jeg er født nysgerrig 
og videbegærlig, og der er masser at stikke sin næse i, 
både her i haven og ude i det store. 
Tisvilde er et sandt smørhul, hvor vi kan leve og bo 
hele året uden at lide nød. Med vores egen Thomas 
Købmand og nu også egen bager, - og så ligger vores 
lille by her for enden af en blind vej, - og der er plads 
til alle mulige skæve eksistenser. Det elsker jeg! 
Og her tænker jeg både i det små her på den blinde vej, 
Gartnersvinget, og i det større perspektiv, Tisvilde, 
hvorfra du ikke kan komme videre, men kun vende om 
og komme væk. Eller blive her.

Jeg blev, og nu er vi så heldige, at også vores mellem-
ste søn er flyttet herop, - det er en glæde.

6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
I og med at jeg delagtiggør mig i alt, hvad der rører sig 
heroppe, stort som småt, så kunne man frygte, at jeg 
kunne tømme den ene spand med brok efter den anden 
ud over det spørgsmål, men i virkeligheden er det, jeg 
vil, blot dialogen. Vi må da kunne tale sammen i en or-
dentlig tone, tale høfligt og undgå uvenskab, for vi har 
så meget godt, vi bør hæge om og udvikle i fællesskab. 
I stedet for uvenskab skulle du invitere din ”uven” 
på kaffe og få talt ud om tingene. Det lykkes gang på 
gang, hvis man gider gøre sig den ulejlighed.

Lige nu har jeg én ting, som kreperer mig, ja, jeg sy-
nes næsten det er en skandale!! Det er de store og høje, 

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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BACKGAMMON OG 
SKAK PÅ TISVILDE KRO
Traditionen tro mødte backgammon- og skakspille-
re op på Tisvilde Kro den første søndag i måneden, 
som denne gang også var første søndag i advent. 
Men tanker om juleindkøb og -festivitas var langt 
væk, da Tisvildes hårde kerne af brætspillere be-
gyndte at flytte rundt på de sorte og hvide brikker. 
Dog blev der plads til en lille pause, hvor der blev 
spist tapas og snakket om løst og fast, indtil de 
fremmødte atter bøjede sig over bræt og brikker.

Næste spilledag bliver den første søndag i næste 
måned: 6. januar – alle er velkomne!

Rasmus Pape

Fotos: RP
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DET NOSTALGISKE HJØRNE 
Kære allesammen!
Så er vi startet på et nyt år, der allerede hedder 2019! 
Som tiden dog går – vi husker sikkert alle hvilken “stå-
hej” der var omkring årtusindskiftet, og nu er vi langt 
på den anden side!

Men bare al den snak om, hvordan IT-problemerne 
skulle takles, gav de forskellige store som små firmaer 
sved på panden. Jeg var stadig ansat på daværende 
Helsinge Kommune, og i måneder inden “det store 
brag” havde vi konsulenter og IT-kloge folk på Rådhu-
set næsten hver dag for at sikre, at hele systemet ikke 
forsvandt i den blå luft!

Altså: Enten var deres arbejde rigtig godt udført, el-
ler også havde systemet bare kørt videre uden den store 
indblanding? Vi får det aldrig at vide, for der skete – 
ingenting!

Der var jo også planlagt rigtig mange store arrange-
menter på restauranter rundt omkring i landet, måske i 
Hovedstaden især – dyre arrangementer, for den skulle 
i hvert fald ikke have for lidt!

Men hvad skete der med meget af det? En stor del 
måtte aflyses, for folk ville hellere være hjemme og 
fejre den store dag med familie og gode venner. Ja, og 
sådan gik det altså.

Jeg tænkte også på, hvordan min farfar og hans gene-
ration havde “fejret” det forrige årtusindårsskifte – altså 
fra 1800 til 1900. Da var min farfar 17 år, og som vil-
kårene var dengang, hvor der ikke var så meget at rutte 
med, har der nok ikke været den store “festivitras”!

Åh ja, det var også lidt nostalgi, men hvad er det 
egentlige emne i dette nummer af TisvildeNyt? Det 
kommer ad 2 omgange, for her kommer 2 billeder, 
som I kan studere lidt til næste gang. I kan jo sikkert 
allesammen se, hvad adressen er? Godt gættet – nem-
lig Hovedgaden nr. 67! Men det var jo inden den store 
grund blev tilbygget, og historien bag får I, som skre-
vet står, først i næste nummer, da det grundet travlhed 
blev for overfladisk at nedfælde denne gang!

 Jeg vil slutte med at ønske Jer alle et rigtigt godt og 
lykkebringende Nytår, med lyse timer for alle! TAK 
for læselyst og snak om artiklerne i 2018, og husk, hvis 
I brænder for at fortælle jeres historie, eller blot har 
noget I synes ikke skal gå i “glemmebogen”, så hører 
jeg hjertens gerne fra jer. På forhånd TAK!

 
Bedste tanker, Anita Olsen



Kontakt os for et trygt og
professionelt boligsalg eller boligkøb.
Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Tisvildeleje på tlf. 48 70 10 45 og få en gratis og uforplig-
tende salgsvurdering.
danbolig.dk

Stine Gerner Frost
Ejendomsmægler MDE & Valuar

danbolig Tisvildeleje

*kilde: Boligsiden af dato 05.09.2018

danbolig Tisvildeleje - din lokale
ejendomsmægler.
danbolig Tisvildeleje er områdets
største ejendomsmægler, med en
markedsandel på 47% i Tisvildeleje
og 27% i Vejby*

Når du køber eller sælger igennem
danbolig Tisvildeleje, går en del af
overskuddet til lokale aktiviteter.

En lokal ejendomsmægler er et vig-
tigt valg for livet i en by.

Vi har åbent alle ugens dage, så vi
står altid klar til at hjælpe og rådgive
dig.
 
Kig endelig forbi vores butik, så kan
vi tage en snak om dine
salgs- eller købsmuligheder.

De bedste hilsner jeres lokale ejen-
domsmægler, danbolig Tisvildeleje.


