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Forårsfornemmelser i februar

INFORMATION

Når man, som jeg og rigtig mange andre, naturligvis
arbejder hver anden weekend – sætter man særdeles
stor pris på, at holde fri i weekenden, i stedet for at
bimle afsted på vej til job klokken ti i syv lørdag morgen – og når det så samtidig viser sig, at jeg en februar
morgen kan stå op til noget, der minder forbløffende
meget om forår, så bliver man glad i den øverste etage
Morgenkaffen indtaget i nattøj på terrassen, helt uden
at fryse. Det er jo intet mindre end fantastisk. Solen,
der varmer ens krop, og lyset, der strømmer igennem
øjnene og straks skaber glæde og energi. Og så midt i
februar, utroligt…
Godt for sjælen og også godt for haven, der i dagens
anledning fik en overhaling, vel vidende at vinteren
næppe har sluppet sit greb om os. Vi danskere har jo
lært ikke at tage glæderne på forskud, hvad det angår,
så hele den dejlige forårsdag blev akkompagneret af
tanken om, at det varer nok ikke ved. Sjovt som vores
hjerner hjælper os til ikke at blive alt for skuffede, hvis
vi en morgen i april vågner op til snevejr…
Men faktum er, at lyset er på vej tilbage, og at man
tydeligt kan fornemme, at dagene bliver længere til
glæde for de fleste.
Ved ikke om det er indbildning, men vinteren har
ikke virket så lang, som den plejer at gøre. Og byen
heller ikke så affolket. På vores ture gennem Tisvilde,
som regel med det formål at vende vandet, har vi kunnet konstatere, at der er folk, der besøger byen, også
om vinteren. The Little Cafe’ og Brød & Vin lader til
at være ganske velbesøgt, og det er dejligt at se – og
vidner om en form for kvalitet, at man er parat til at
tage turen hertil for at nyde en kop kaffe og lidt godt
brød og kage og samtidig har mulighed for at kigge sig
omkring i de butikker, der holder åbent hele året.
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Sagt med andre ord: Byen har udviklet sig til at fremstå mere ’helårs’-levende, og det synes jeg er rart og
positivt.
Med forårets komme er det også tid til at planlægge
og diskutere sommerens absolut største event, nemlig
MIL – noget vi alle har en mening om.
Lokalrådet har indkaldt til borgermøde, hvor alle
har mulighed for at deltage og give deres besyv med.
Det skal blive spændende at høre, hvad der kommer
ud af det. Lige umiddelbart kan det være lidt svært at
forestille sig den helt positive, løsningsbaserede dialog,
da det lader til, at fronterne er lidt skarpt trukket op:
Enten elsker vi det eller også gør vi absolut ikke.
Jeg vil lade min mening være usagt men håber på et
positivt udfald for alle parter.
Nyd foråret, Vh Karina
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
Molen har det godt
Da den nye mole blev indviet i sommer var det med
ønsket om, at den skulle holde i mange, mange år. Alle
kræfter var lagt i for at opnå en superkraftig konstruktion til at modstå klimaforandringens hyppigere og
kraftigere storme.
Hele sommeren og efteråret med gik med skønt og
mildt vejr. Mange ture blev lagt omkring molen og op
på den flotte nye gangbro. Men omkring Nytår fik vi
den første vinterstorm, og det var spændende at se,
hvordan molen klarede sig. Vandet omkransede fuldstændig molen, som stod urokkelig fast i de kraftige
bølger. Den bestod sin første prøve!
Kystsikring – Helene Kilde
Manglende vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlæg
på de kommunale grunde har medført erosion af ikke
blot de kommunale kystgrunde men også naboejendommene.
Her i Tisvilde er vi naturligvis meget optaget af
Helene Kilde Anlægget. Anlægget burde være vores
nr.1 turistattraktion. I mange, mange år har erosionen
medført, at det kar, der ligger under selve kilden, er i
fare for at styrte ned.
Endvidere er adgangen til stranden fra Slugtvej næsten
umuliggjort af erosion. Tisvildeleje Strand ved Molen og
Slugtvej ved Helene Kilde er de eneste redningsveje på
et langt stykke strand, hvor mange mennesker færdes.
Det udgør en stor fare for sikkerheden, at redningsvejen
ved Helene Kilde ikke er ordentlig tilgængelig.
Også ejerne af naboejendommene til Helene Kilde er
bekymrede for deres grunde, som eroderes hver gang,
vi har haft en vinterstorm. Ejerne er interesserede i en
fælles løsning for deres egen og den kommunale grund.
Gribskov Kommune har i lighed med Kystdirektoratet
tidligere haft den holdning, at naturen må gå sin gang.
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Men efter de kraftige ødelæggelser under stormen
Bodil har man indset, at der ikke skal ses for snævert
på de små ubebyggede kommunale grunde. Kystsikring skal med andre ord ses i en større sammenhængende helhed for hele kysten. Der er derfor i 2016/17
udarbejdet et detaljeret forslag til renovering og sikring
af Helene Kildeskåret. Og Naturstyrelsen og Slots-og
Kulturstyrelsen har bedt kommunen om at deltage i
et fælles projekt med formål at redde fortidsmindet
Helene Kilde fra at styrte i havet.
Som en del af projektet skal den offentlige adgang
til kysten ad Kildeskåret sikres, og området i det hele
taget gøres meres publikumsvenligt. Realisering af
projektet er afhængig af fondsmidler, der søges af
Styrelserne.
Lad os håbe, at der ikke går længe, før projektet kan
realiseres. Kommunen har afsat beløb til kystsikring.
Det vil være oplagt at starte ved Helene Kildeskåret,
af hensyn til sikkerheden, fortidsminder, turisme og
almindelig adgang.

Vision for Tisvilde
I forbindelse med med den meget heftige sommer 2018
i Tisvilde blev flere foreninger i Tisvilde opmærksomme på, at en lidt mere overordnet styring af de forskellige begivenheder var nødvendig.
De tre foreninger, Lokalrådet, Erhvervsforeningen
og Grundejerforeningen, blev enige om at arbejde hen
imod en ‘vision for Tisvilde’, dvs. nogle rammer for,
hvordan Tisvilde skal udvikle sig som den charmerende by, den er, men i lige så høj grad af hensyn til den
dejlige natur, som vi er omgivet af. Optakten til denne
vision står skrevet i sidste nummer af TisvildeNyt. Vi
oplevede, at vi står meget stærkere overfor Gribskov
Kommune, når vi står samlet i vores synspunkter.
Grundejerforeningen har især fremhævet støjen som
særlig generende. Vi har derfor anmodet kommunen
om at udarbejde en støjpolitik i lighed med andre kommuner landet over.
Vi kunne også tænke os en ‘event-kalender’, hvor
tider og regler er afstemt med foreninger og eventejere.
Vi har bedt om nogle justeringer for Musik i Lejet.
Og vi har bedt kommunen om at hjælpe til med at
overholde Kommunalplanen med hensyn til, at faste
hegn omkring sommerhusgrunde ikke er tilladt, MEN
DER ER IKKE RIGTIG SKET NOGET!
Vi har til gengæld også oplevet, at Gribskov Kommune har til hensigt at skabe et tættere samarbejde med
borgerne. Som forbillede har Hedensted Kommune i
Østjylland udarbejdet en strategi, som er indarbejdet i
deres kommuneplan. Denne strategi, ’Hedensted-modellen’, er blevet populær blandt kommunerne i hele landet.
Også Gribskov Kommune kan se muligheder i modellen
til at skabe vækst på alle områder i kommunen.
Gravemaskiner i gang ved Helenekilde i januar – Foto: Mikkel Pape

Fokus i denne model er at sikre, hvad der lokalt giver
værdi og mening. At skabe tingene sammen, samskabelse, vil betyde et kærkomment skift i vores forståelse
af kommunen, borger og samfund. Borgerne skal i højere grad være ‘medskabere’ af bæredygtig velfærd. Og
kommunen skal derefter træde i baggrunden og facillitere. Det vil betyde, at vi vil opleve meget forskellige
processer rundt om i kommunen, fordi vores lokalområder er så forskellige og med forskellig tilgang.
Vi håber, at Gribskov Kommune i den nye kommunalplan vil inkorporere denne ‘samskabelse’ i arbejdet
med udviklingen af en bæredygtig kommune. Det
vil vi glæde os til i Tisvilde, hvor vi står klar med en
‘vision’.
Mange hilsener fra bestyrelsen
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Foto: Susanne Borup

TISVILDE LOKALRÅD
Det ny år ankom planmæssigt, da kalenderen viste
januar. Tisvilde fejrede en nytårsaften med relativt beskedent fyrværkeri og heldigvis ingen skader, der var
store nok til at blive omtalt.
Ved skiftet fra 18 til 19 for et blæsevejr hen over det
ganske land, og hvis man granskede byens smukke juletræ nøje, så kunne man konstatere, at en hældning af
træets vertikale linje var indtrådt i forbindelse med det
blæsevejr, som TV’s vejr-værter, der elsker at udsende
katastrofevarsler ned over vores stakkels hoveder,
kaldte for en storm og følgelig navngav den Alfrida.
Heroppe ved havet kunne vi nok nøjes med at benævne
den som ”en halv pelikan”, selv om altså vores juletræ
var blæst skævt. Det viste sig at være en af træets fire
wirer, der var knækket på grund af alder, så Lokalrådets praktiske grise måtte i gang med at lave nye
wirer, så de kunne være klar til dette års jul om små 11
måneder. Desværre måtte det smukke juletræ lade livet
nogle dage før Helligtrekongers Dag, som træet ellers
havde fået lovning på at opleve. Det fine træ endte sine
dage som en blanding af brænde og kvas til genbrugspladsen, men fint havde det set ud, mens det i en god
måned stod på Birkepladsen og lyste for de Tisvildere,
der havde ærinde forbi.
Det øvrige julelys ned ad Hovedgaden fik lov at leve
lidt længere, og da det sidst i januar var tid for Lokalrådets årlige ordinære borgermøde, så kunne man
konstatere i morgenmørket, at der stadig var lys tilbage
rundt omkring. Hyggeligt nok her i den vinterlige
skumring, hvor sneen kun får lov at lyse op i kort tid
ad gangen.
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Sidste søndag i januar er traditionsmæssigt dagen for
borgermødet, og rådsmedlemmerne var tidligt ude, for
de havde lovet kaffe og morgenbrød til dem, der havde
mod til at træde ud af de varme dyner og begive sig til
Idrætshuset.
Det viste sig i år, at det var omkring 55-60 mennesker, der valgte mødet denne søndag, og de blev planmæssigt mødt med varm kaffe og morgenbrød fra den
lokale bager, samt en lille seddel, (på moderne dansk
hedder den en ”flyer”), som lå på stolene for at få de
fremmødte til at overveje at række en hånd i vejret, når
der lidt henne i programmet skulle være valg til det
nye lokalråd.
Ved halv ti-tiden blev den hyggelige morgenpludren
dæmpet, og så bød konstitueret formand for Lokalrådet, Claus Sabroe, velkommen til det, det hele handlede om: Borgermødets første halvdel, som vel rettelig
bør kaldes generalforsamling. På de følgende sider er
det vigtigste trukket ud af mødereferatet:

Murerfirmaet

Damgaard Aps
Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Tlf.

Henrik 2323 1318
Bo 4044 5610
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PUNKT 1: Claus Sabroe indledte med at byde velkommen og tog derefter straks fat på dagsordenen og foreslog Søren Grene valgt som dirigent, samt Eskil Borup
som referent. Begge dele vedtoges uden protester.
Søren Grene takkede for valget og påbegyndte udførelsen af sit hverv med at forklare, at den ved sidste
års konstituering valgte formand, Jakob Snedled, på et
tidligere tidspunkt i 2018 havde valgt at bede Tisvilde
Lokalråd om lov til at udtræde af rådet før tid på grund
af privat arbejdspres, hvorfor næstformanden, Claus
Sabroe, nu var at regne som formand og derfor optrådte som sådan ved denne lejlighed. Desuden konstaterede dirigenten, at mødet var indkaldt rettidigt.
PUNKT 2: Claus Sabroe fik derpå ordet for at aflægge
formandens beretning og indledte med at konstatere, at
året havde været lidt anderledes på grund af den intense
og lange sommer, som vi var blevet velsignet med.
Det havde givet Tisvilde og Tisvildeleje et ekstra
turist-boom og medført, at der havde været et par måneder i højsommeren med fuldt drøn på, og at vi havde
fået ting at se denne sommer, som vi ikke havde set
før, og som havde forårsaget diskussion i byen og med
kommunen. Bl.a. har vi nu fået et større lokalt handelsliv, hvorfor det havde givet debat, når man pludselig fik
udefrakommende pop-up-boder og streetfood-vogne
at se i bybilledet. Diskussionerne var mange, og vi tog
som lokalråd del i debatten, det er jo derfor, vi er her,
sagde Claus Sabroe.
Han takkede rådet for det forgangne års indsats, den
gode tone og viljen til at lande på en fælles konklusion
i de mange interne debatter.
Derudover havde Lokalrådet som tidligere haft sine
faste programpunkter til glæde for byens liv:
Årets Tisvildeborger var blevet udnævnt ved arrangementet ”Tisvildeleje går i fisk”.
Dernæst havde Lokalrådet deltaget i planlægning og
udførelse af Skt. Hans-arrangementet nede ved Naturrummet. Arrangementet blev stærkt handicappet af, at
tænding af bål var forbudt i år på grund af tørken, men
alligevel var det en vellykket fejring.

I år var alle sejl sat til og Skt. Hans-arrangementet var
vokset med lokale madboder og musik i et samarbejde
mellem Erhvervsforeningen, Musik i Lejet, Grundejerforeningen og Lokalrådet. Det havde været en yderst
vellykket aften.
Næste punkt var loppemarkedet, som kørte over 13
lørdage, stille og roligt og morsomt, - og fyldt med
sælgende og købende. En succes i strålende solskin.
Årets sidste punkt var ”Jul i Tisvildeleje” på Birkepladsen, hvor Lokalrådet havde fortsat samarbejdet
med Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen, og
derfor var der pyntet mere festligt op denne jul, end vi
tidligere har set, med masser af lys ned igennem byen.
Lokalrådet selv stod som vanligt for selve juletræsarrangementet, og første søndag i advent blev fejret
hyggeligt og smukt med lys og med sang.
Foruden disse faste, årlige programpunkter, så har
der været en del mødeaktivitet ud over Lokalrådets
egne møder, som afholdes fast hver måned (minus
juli). Det nævnte samarbejde mellem byens tre store
foreninger, Erhvervsforeningen, Grundejerforeningen
og Lokalrådet, har medført nogle møder om planlægning og strategi, men har også haft det formål at få de
tre foreninger til at ”spille sammen” bedst muligt. Det
tegner lovende. Én af de ting, som har været på bordet
er et visionsarbejde, omhandlende de visioner, man kan
have for byens og områdets nutid og fremtid. En masse
punkter har været opstillet og de enkelte foreninger har
givet deres besyv i forhold til punkterne. Mere om det
senere i mødet, sagde Claus Sabroe, og fortsatte med at
fortælle, at Lokalrådet også havde arrangeret et borgermøde på skolen i samarbejde med Naturstyrelsen.
Mødets formål var at høre om Naturstyrelsens planer
for skoven, og desuden diskutere den øgede brug af
skoven som rekreativt areal. Begge dele havde der
været megen kritik af og diskussion om. Derfor var det
glædeligt, at mange af skovens brugere var mødt frem,
og mødet udviklede sig til at blive fantastisk positivt og
sluttede med, at de forskellige grupper af brugere (ryttere, MTB’ere, gående, ornitologer, løbere m.fl.) talte
konstruktivt sammen i stedet for at skændes.

På informations-tur med Naturstyrelsen i Tisvilde Hegn 9. februar – foto: RP
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Et nyt møde blev aftalt til fortsættelse af denne positive
samtale grupperne imellem. Dette møde afholdes tidligt
i marts måned (referat herfra i næste nummer af TN).
Lokalrådet har haft nogle møder med Grundejerforeningen, hvor der er blevet talt om udviklingen af byen
på baggrund af den øgede tilstrømning og den øgede
mængde af events, herunder bl.a. Musik i Lejet.
Endelig har lokalrådet været til møder i Lokalforeningsrådet, som er et samlende organ for alle lokalråd
og borgerforeninger i kommunens små samfund. Det
er spændende at høre om, hvad de andre laver, og i
særdeleshed er det vigtigt at stå sammen og derigennem have mere gennemslagskraft over for kommunens
folkevalgte politikere.
Hermed sluttede Claus Sabroe sin beretning, og den
godkendtes uden sværdslag af forsamlingen. Lokalrådets indsats modtog ros fra salen.
PUNKT 3: Tisvilde Lokalråds reviderede årsregnskab
blev fremvist på storskærm, og rådsmedlem Jens Rane
Holck fremlagde enkelte punkter heri for forsamlingen.
Regnskabet godkendtes af forsamlingen, og kan i sin
helhed ses på Lokalrådets hjemmeside.
Der kom forslag fra salen om, at Lokalrådet evt. kunne indkøbe dansegulv og scenevogn til lokale fester.
PUNKT 4: Claus Sabroe fortalte om de to borgermøder, som er på trapperne: Den 19. februar møde vedr.
Musik i Lejet med det formål at få byen til at tale sammen om festivalen i stedet for at skændes. Og den 5.
marts, hvor den tidligere omtalte fortsættelse af sidste
års møde om skoven vil finde sted.
Claus Sabroe udtrykte, at Lokalrådet altid var åbent
og modtageligt for forslag om at diskutere eller arrangere, hvis borgerne følte, der var behov.
Herudover blev et nyt forslag nævnt, et forslag fremkommet på grund af, at Lokalrådet havde oplevet, at det
var svært at få tid til alle sine praktiske forpligtelser,
da rådet pt. næsten udelukkende består af folk, som har
lønarbejde og ikke ubegrænsede mængder af tid til at
varetage de mange opgaver.

Rådet ville foreslå oprettelsen af nogle arbejdsgrupper bestående af folk, som måske ikke havde mod på at stille op
som fuldgyldige rådsmedlemmer men som godt ville lave
lidt arbejde for rådet og byen. Man kunne f.eks. tænke sig
en arbejdsgruppe nedsat med henblik på at hjælpe med at
få Skt. Hans-arrangementet til at køre. Der kunne også
oprettes en sti-gruppe, en trafik-gruppe, en hjemmesidegruppe, en loppemarkeds-gruppe, hvortil man kunne
melde sig, hvis det var noget, man brændte for. (6 af de
tilstedeværende meldte sig under eller efter mødet! Flere
er velkomne, henvendelse modtages med glæde.)
Claus Sabroe nævnte herefter igen det visionsoplæg,
som rådet sammen med andre foreninger har arbejdet
med, og som man håbede ville være med til at gøre en
forskel. Og han sluttede dette punkt med at påpeget, at
Lokalrådet naturligvis, ud over det nævnte, også ville
tage sig af de arrangementer, de havde stået for i årevis.
Derefter stilledes flere spørgsmål fra salen, og en diskussion udspandt sig om Helenekilde og Kildeskåret,
som flere spørgere frygtede ville nå at styrte i havet,
mens politikerne bare snakkede og undlod at gøre noget, fordi det kostede. Grundejerforeningen fortalte, at
de var i kontakt med kommunen, som måske ville yde
noget i det nye år, så området kunne reddes. Diskussionen bølgede, de fleste var enige om, at det ville være
synd, hvis området forsvandt i havet, - og undrede sig
over, at de offentlige myndigheder, der ville have øget
turisme, og dermed indtjening til egnen, bare så til,
mens seværdighederne faldt i havet.
PUNKT 5: Claus Sabroe måtte under dette punkt beklage, at kun én af de, som var på valg, ønskede at genopstille. Derudover havde Peter Wilhjelm og Thorbjørn
Ponsaing valgt at udtræde af rådet. Robert Iversen,
Eskil Borup og Jakob Snedled var på valg, men ønskede ikke at genopstille. Claus Sabroe var på valg og
ønskede at genopstille. Det var en stor åreladning, så
det var vigtigt, at der var nogle i salen, der ville overveje at stille op til arbejdet i Tisvilde Lokalråd. Flere
tog her ordet og understregede vigtigheden af, at byen
havde et lokalråd. Og andre tog ordet og meddelte, at
de ikke af forskellige årsager ønskede at stille op, men
gerne meldte sig til de tidligere nævnte arbejdsgrupper!
Men fire af de tilstedeværende meldte sig villige til at
vælges til Tisvilde Lokalråd, og valgt blev således:
Stig Hansen, Poul Borring, Charlotte Bregendorff og
Cajus Møller.
PUNKT 6: Følgende meldte sig: Birte Forsell, Bodil
Salicath samt Michala Østergaard-Nielsen. De blev alle
valgt som suppleanter.
PUNKT 7: Revisor Steen Garde og suppleant Jørgen
Larsen var villige til genvalg og genvalgtes.
Der var ingen, der ønskede ordet under ”Eventuelt”,
og derfor kunne dirigenten Søren Grene afslutte mødet
og takke for god ro og orden.
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Bølger ved Helenekilde – foto: RP

Derefter var der en kort pause, inden mødets anden halvdel blev sat i gang med, at rådsmedlem Cira Aalund
redegjorde for de vigtigste punkter i det visionsarbejde, som Lokalrådet, sammen med Grundejerforeningen og
Erhvervsforeningen havde påbegyndt i det forgangne år:
1. Tisvilde Lokalråd ser meget gerne, at antallet af
helårsbeboere øges: Der skal et vist befolkningsgrundlag til for at kunne opretholde en skole,
et erhvervsliv, et foreningsliv, et kulturliv, og vi
har flere forslag til, hvordan dette kan opnås:
• Udvidelse af antal parceller – enten ved deling af
eksisterende matrikler, eller ved udstykning.
• Boliger med sommerhusstatus får tilladelse til at
blive ændret til huse med helårsstatus. Tisvilde har
mange boliger, der rent faktisk benyttes til helårsbeboelse.
• Vi vil især se positivt på etablering af mindre boliger, egnet til unge familier samt ældreboliger.
2. Og hvordan kan vi så ’lokke’ flere helårsbeboere
og erhvervsdrivende til at flytte hertil? OG folk,
der bor her, til at blive?
• Synlighed: Udgivelse af folder, som lægges hos ejendomsmæglere, på nettet etc., der beskriver alt det
gode ved Tisvilde: Skolen, børnehaven, foreningslivet, forretningerne, naturen.
• Opdateringer på nettet (Wikipidia f.eks.), med bl.a.
lokale fortællinger om Tisvilde.
• Hvert 2.-3. år inviteres alle ny-tilflyttede til et ’Intromøde’. Vi vil fremme tilskyndelse til opbygning
af et netværk og til at benytte den lokale skole, de
lokale handlende og de lokale foreninger.
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3. Områder, som Tisvilde Lokalråd aktivt vil
medvirke til at få ”opdateret”:
• Birkepladsen, Tisvildes visitkort! Den mest centrale
plads i byen, som benyttes til loppemarkeder, fællesspisning, Billedfestival, musikfestival, juletræ, markeder, cirkus, kortere ophold, picnic og leg. Men pladsen
er slidt og ved at være kedelig at se på, når der ikke er
arrangerede aktiviteter! Trænger til en renovering!
• Offentlige toiletter! Vi har alt for få OG: Der er for
dårligt skiltet med dem, der er her! Især ved Birkepladsen, mangler vi toiletter. Vores forslag kunne
være, at der (gen-)etableres toiletter i den separate
bygning, der tilhører stationsbygningen.
• Trafikregulering: Trafikken gennem Tisvilde er
et problem – specielt om sommeren! Forslag: En
yderligere fartbegrænsning (40 km/t) på Bygaden
fra Idrætshuset og ned til købmanden. Sommer”ensretning” ved hjælp af mobile trafiklys på Hovedgaden fra Vængevejs start og til Vængevejs slut.
• Udbygning af den offentlige trafik. F.eks. at lade
(skole)bussen køre helt til Tibirkebro – som den har
gjort tidligere!
• Adgang til naturen: Tisvilde er velsignet med en
rigdom af natur: Strand, vand, skov, marker, mose,
søer. Forslag: Vores stier bør beskrives og bevares.
Brugen af skoven skal ske i samkvem – vi faciliterer
gerne samarbejde mellem alle brugergrupper.

4. Projekter, som Tisvilde Lokalråd
aktivt vil støtte:
• Tisvildehuset. Tisvilde mangler i dén grad et moderne multihus – et centralt sted i byen (tæt på skolen).
Det bør være en kombination af idrætshus, forsamlingshus, samarbejde med skolen (bibliotek), musikog teaterhus, udstillingssal, mødesal, ungdomsklub,
nærlager for samtlige lokale foreninger… et sted der
”samler Tisvilde”. NB: Et projekt ER i gang – se
gruppen på FaceBook
• Stationsbygningen er en central bygning i byen. Det
skal den vedblive at være – uden synderlig ændring
af det ydre! Rådet peger på en anvendelse som f.eks.
kontorfællesskab eller andet. Dertil oprettelse af offentlige toiletter. Behøver ikke nødvendigvis at være
kommunalt ejet, men f.eks. underlagt en lokalplan,
der sikrer udseende og en vis form for fælles benyttelse.
• P-pladsen ved stranden: ”Den tilsandede rundkørsel” er grim og til stor gene for til- og frakørsel på
P-pladsen. Lokalrådet anbefaler, at der startes et projekt til forskønnelse af tilgangen til Tisvilde Strand.
• Internet og mobildækning: Der bør arbejdes hårdt
for at forbedre både internet- og mobildækning i
vores område!

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

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

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

5. Tisvilde Lokalråd støtter meget gerne et aktivt
kultur- og erhvervsliv i Tisvilde – med visse
begrænsninger.
• Musik i Lejet: Lokalrådet støtter op om Musik i
Lejet. Organisationen skal dog fortsat være i løbende dialog med lokalbefolkningen for at minimere
alle former for gener: Lydstyrke (bassen), lukning
af Hovedgaden, adgang til stranden, trafik ifm. opog nedtagning m.v. Og festivalen bør være så lokalt
forankret som muligt.
• Andre (musik)events: Vi foreslår at alle større events
skal godkendes af kommunen, Erhvervsforeningen,
Grundejerforeningen, Lokalrådet samt ansøgerne –
på et møde én gang i løbet af foråret. Med i godkendelsen inkluderes en kvote på x antal aftener med
live-musik for hver restaurant i Tisvilde – med begrænsning i decibel og tidsrum. Hver restaurant skal
melde ind til kommunen, hver gang der gøres brug
af kvoten. – Der må ikke spilles mekanisk musik
udendørs. Alle events skal koordineres og registreres i Tisvilde-kalenderen, og de skal tage hensyn til,
at der stadig skal være adgang til strand & skov – for
gående & cyklende.
6. Pop-up salg
• Lokalrådet ser meget gerne en strammere styring
af pop-up-salget i Tisvilde men mener, at det er op
til Erhvervsforeningen at være med til at sætte disse
rammer. Lokalrådet deltager og støtter.
• Cirkus: Vi foreslår, at de opstilles på Eventpladsen
nede ved stranden. Her er der optimale parkeringsfaciliteter og toiletter. Det vil være langt nemmere
for cirkus at rydde op efter sig. De vil ikke give
udfordringer for loppemarkedet på Birkepladsen,
hvor pladsen bliver ødelagt af tunge vogne og huller
i jorden.
Dette oplæg havde den dobbelte funktion, at det dels
tjente som information til tilhørerne om, hvad Lokalrådet har tænkt over og bedrevet i årets løb, og dels var
det et oplæg til Anders Gerner Frost, som var inviteret
til mødet for at svare på spørgsmål i sin egenskab af
politiker og borgmester for kommunen og dermed for
Tisvildeleje.
Anders Gerner Frost (AGF) indledte med at give
Lokalrådet ret i, at det var vigtigt med befolkningstilvækst, men svært at gennemføre. Der var kommet 10
nye børnefamilier til, men hvis man kunne finde flere
mindre boliger til de ældre, ville det frigøre endnu flere
boliger til nye børnefamilier, hvilket ville gavne skolen
og børnehaven. Desværre er Tisvildes matrikler ofte
for dyre for unge børnefamilier!
Der kom spørgsmål fra salen vedr. bopælspligt og
de mange ”mørke huse” uden for sommersæsonen, og
AGF fortalte, at planloven bestemte anvendelsen af
de enkelte huse, og at det i øvrigt var meget svært at
opdage overtrædelser på dette område.
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Huse i sommerhus-zonen kan ikke tilbageføres til helårshuse, men helårshuse i den zone kan godt blive sommerhuse. AGF påpegede, at udbygningen af Vejby også
var vigtig for Tisvilde. Overordnet set så det lidt lysere
ud for Tisvilde, udviklingen viste fremgang.
Vedrørende samarbejdet mellem rådhuset og lokalbefolkningen henviste Lokalrådet til AGFs lovprisning
af Hedensted-modellen med det nye ord ”samskabelse”, som Gribskov Byråd bruger for at fortælle, at
vi, politikere og borgere, i samarbejde skal være med
til at skabe en bedre service og en bedre fungerende
kommune.
I Hedensted i Østjylland har kommunen implementeret et fint system, hvor bl.a. de små samfund i kommunen får indflydelse via lokalråd og bylaug. AGF sagde
hertil, at det var hans mening også at benytte dette
system her i kommunen, at udvikle lokaldemokratiet
og bruge de ressourcer hos borgerne, som ofte ligger
ubenyttede hen. Kommuneplanen vil inddrage disse
idéer og opgradere forholdet mellem byråd, lokalråd,
borgere og administration. Der bliver arbejdet på det!

Kystsikring kom naturligvis også på programmet, og
her måtte AGF henvise til, at det var staten, der skulle
finansiere, og at det var svært at få noget igennem. Fra
salen blev der slået et slag for stenrev i stedet for sandfordring. Andre kommuner har haft succes med dette,
hvortil AGF svarede, at det havde kommunen ikke lov
til at bestemme, og at befolkningen i øvrigt var delt i
spørgsmålet. Analysearbejde er i gang.
Det samme gjaldt i forhold til naturens ødelæggelser
ved Helenekilde, at stat og Naturstyrelse er inde over, så
det gør det svært for kommunen selv at foreslå og udføre
noget, - også fordi det er voldsomt dyrt. En etablering af
redningsvej ned til Helenekilde var dog nært forestående.
Problematikken omkring fremtidige havbrug ud for
Tisvildelejes kyst blev taget op, men også her var problemet primært på andres bord. AGF mente, at vi som
turistkommune ikke skal spænde ben for os selv ved at
gøre forholdene ringere, så det var ikke med hans gode
vilje, at havbrug skulle tillades. Med hensyn til strandene, så var der dialog med Naturstyrelsen, som havde
delt strandene op i uberørte strande og event-strande.

På stranden ud for Parkeringspladsen blev der den 17. februar tændt bål, og en lille flok protesterede mod nye fiskefarme i Kattegat – foto: RP

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

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje
Hovedgaden 46 • 3320 Tisvildeleje • e-mail: 330@edc.dk
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gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN
ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052

Trafikken ned igennem Tisvilde blev nævnt og diskuteret, ligesom krydset for enden af Tibirkebro samt
behovet for cykelstier, hvortil AGF svarede, at det var
hundedyrt at få lavet disse fartnedsættende foranstaltninger, og at der pt. var første prioritet på ældreområdet. Men det var absolut i kommunens interesse, at få
disse ting ordnet. Men tænk, hvis folk bare kunne lære
at køre ordentligt!, sagde AGF, og dette kunne ingen jo
være uenig med ham i.
Det samme gjaldt de stier, som af forskellige årsager
forsvandt, var blevet lukkede eller inddraget af private.
Det var dyrt og lavt prioriteret pt.
AGF var enig i nødvendigheden af arbejdet med
disse ting, men staten styrede benhårdt kommunens
anlægsudgifter, og siden skattestoppet 2001 var budgettet låst fast. Hvortil Lokalrådet kunne sige, at det jo
var gratis at åbne stier, der var lukket!
Et andet forslag fra salen lød på, om kommunen ikke
kunne forlange, at de, der afholdt events i byen, skulle
betale 10 % tilbage til kommunen. AGF svarede, at
det var kommunens hensigt at støtte events, ikke tage
penge fra dem. Mht. pop-up-butikker så var der et
samarbejde i gang med Erhvervsforeningen, men igen
var der her delte meninger, idet Tisvilde og Gilleleje
var imod, mens Græsted og Helsinge var for. Men
kommunen har 100 % lyttet til Erhvervsforeningen
heroppe, selv om det i virkeligheden var u-liberalt.
Og hvad der arrangeredes på privat grund havde man
desværre ingen indflydelse på.
Spørgsmålene var mange, og lysten til at tage del i
debatten og benytte sig af at have borgmesteren ”på
tomandshånd” var stor. Anders Gerner Frost undveg
ikke, men svarede imødekommende og redeligt på alt,
der blev spurgt om, og han sluttede med at sige, at han
ønskede, at ”hans dør hele tiden var åben”, og at man
altid kunne sende mails og forvente at få svar. Og at
det var hans klare hensigt, at de forskellige udvalg hellere end gerne ville komme ud og snakke om tingene.
Borgmester, politikere og ”dem inde rådhuset” er jo
også kun borgere, sluttede han med at sige.
Her sluttede et næsten 3½ time langt borgermøde
med gode ord fra ”Tisvildes egen” borgmester, og
Lokalrådet kunne takke for fremmøde og god stemning
og udtrykke positive håb og forventninger til året, der
kom, - og til Tisvildes deltagelse i det lokale demokrati.
Såvel det fulde referat fra Tisvilde Lokalråds årlige, ordinære borgermøde som rådets reviderede
årsregnskab kan ses på lokalrådets hjemmeside
www.tisvildeleje.dk
Tisvilde Lokalråd har på sit første rådsmøde efter
borgermødet konstitueret sig som følger: Claus
Sabroe, formand, Poul Borring, næstformand, Stig
Hansen, kasserer og Cira Aalund, sekretær.

GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED REGISTREREDE REVISORER

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

Hillerød:
Rønnevangsalle 6
3400 Hillerød
tlf. 4822 1210

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

Haveaffald

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

Maglebjerggård
Torben Christensen

Maglebjergvej 12 • 3200 Helsinge • 20258652
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TISVILDE LOKALRÅDS LOPPEMARKED
Tisvilde Lokalråd skyder årets loppemarkedssæson i
gang med den store indskrivning på Tisvilde Skole
SØNDAG DEN 5. MAJ KL. 9.
Men inden det sker, så vil rådet for en sikkerheds
skyld lige gentage loppemarkedets regler og endnu
en gang sætte en tyk streg under Tisvilde Lokalråds
absolut vigtigste regel: Tisvilde Loppemarked er netop
et loppemarked og ikke et kræmmermarked!!! Hvilket
betyder, at det, stadeholderne må sælge, er genbrugsvarer og antikviteter!
Indskrivningen kommer til at foregå, som den slags
altid er foregået. Og dersom man er forhippet på at få
netop DEN plads netop DEN lørdag, ja, så må man
nok stille sig i kø nede i Tisvilde Skoles skolegård, som
det har været tilfældet i mange år. Hvornår man vil
komme, ja, det bestemmer man selv. Dog må man først
komme efter skoletid kl. 16 om fredagen!!
Til gengæld så diverterer Lokalrådet med morgenmad søndag morgen, når dørene åbnes og indskrivningen kan begynde.

HVIS MAN IKKE KAN KOMME TIL
INDSKRIVNINGEN
Det sker hvert år for nogle stadeholdere, at indskrivningen kolliderer med en ferie eller en konfirmation eller noget tredje, der gør, at man ikke kan være til stede
og købe sig en stadeplads søndag den 5. maj.
Lokalrådet har i en del år assisteret disse mennesker
ved at tilbyde at sælge restpladserne fra weekenden
efter indskrivningen og maj måned ud. Man henvender
sig med en mail til adressen: best@os.dk.
Fra 1. juni købes restpladser på loppemarkedet alle
lørdage.

ikke et kræmmermarked! Det SKAL derfor være
genbrugsvarer og antikviteter, der udgør den absolutte hovedpart af den enkelte stadeholders varer!
2. Også sidste år fik en enkelt stadeholder at vide, at
hans varelager var for meget præget af nye varer,
opkøbte outletvarer, importerede eller masseproducerede varer, hvorfor stadeholderen enten måtte
undlade at komme, eller ændre sit varelager i retning
af genbrug og/eller antikviteter. Hvis du er i tvivl, så
kontakt Lokalrådet, INDEN sæsonen går i gang!
3. Der er adgang til pladsen fra kl. 6. Alle stadepladser
er på cirka 20 kvm. og er afmærket og nummereret
med hvid maling. Stadeholderens varer skal være
inden for det afmærkede område!
NB! Stadeholderen SKAL være på sin stadeplads
SENEST kl. 8.30!! Pladsen vil blive solgt til anden
side, hvis man ikke er på plads til aftalt tid. Indbetalt
stadeplads-leje vil ikke blive tilbagebetalt! Loppemarkedet lukker kl. 14 og pladsen skal være ryddet
kl. 16.
4. Husk at medtage alt eget affald og ikke-solgte effekter. Vi har ikke kapacitet til at oplagre skrald i større
mængder. Tag derfor venligst eget affald med. Og
hjælp os med at holde pladsen ren.
5. Chancepladser kan erhverves fredag kl. 18 (præcis!)
før hver loppelørdag. Det foregår på Birkepladsen.
Der er 15 pladser, og tildelingen foregår ved almindelig lodtrækning. Vinder man en plads til lørdagens
loppemarked, så skal man betale med det samme.
NB! Børnepladserne sælges først fra næste morgen
kl. 8 hos pladsformanden.
6. Pladsformanden er loppemarkedets hovedansvarlige,
så man skal følge hans/hendes henstillinger, anvisninger og afgørelser!!

LOPPEMARKEDETS REGLER + ET PAR NYHEDER
Vi gentager for en god ordens skyld, - men også fordi
de betyder noget for os, der arrangerer – vores vigtigste regler, som indeholdes i nedenstående 6 punkter.
Bagefter har vi to nyheder, som man også bør kaste et
øje på, da de ikke er helt uvæsentlige.

Og så er der ellers ikke flere firkantede regler, idet Lokalrådet anser det for en selvfølge, at alle stadeholdere
og gæster sætter ordentlighed i højsædet og anvender/
besøger loppemarkedet med positiv forståelse og et
smil (gerne flere!!) og således er med til at gøre Tisvilde Loppemarked til en god og glad oplevelse for alle!

OG HUSK SÅ KONTANTER
Tisvilde Lokalråd er på dette punkt er så gammeldags,
at der ikke er mulighed for at anvende betalingskort
eller MobilePay. Så... tag rede penge med hjemmefra,
betalingen er stadigvæk 200 kroner for en stadeplads
på én af de mange lørdage mellem lørdag den 1. juni
og lørdag den 17. august, som i år er sidste loppemarked!!
OG det gammeldags fortsætter hele sommeren,
hvilket inkluderer, at også stemningen og den gode ånd
på Birkepladsen på god gammeldags manér skal være
den samme, lørdag efter lørdag!! Til såvel sælgere
som købere, og også til dem, der bare kigger, siger vi:
VELKOMMEN TIL!!
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1. Tisvilde Loppemarked er stadig et loppemarked og

OG SÅ DE TO NYE ÆNDRINGER
1. Tisvilde Lokalråd har valgt at skære det sidste loppemarked fra, således at der kun er 12 loppemarkeder hvert år! Da dette års 3 sommermåneder oven
i købet er udstyret med 14 lørdage, så er det i år to,
der bliver skåret væk!!
De seneste år har der været meget lille interesse
for det sidste marked i august, derfor har vi taget
konsekvensen og ”barberet” det sidste marked af.
Markederne i år er at finde på Birkepladsen midt
i Tisvilde lørdag den 1. juni, den 8. juni, den 15.
juni, den 22. juni, den 29. juni, den 6. juli, den 13.
juli, den 20. juli, den 27. juli, den 3. august, den 10.
august og den 17. august.
2. Tisvilde Loppemarked har også vedtaget at regulere
salgsområdet bag kaffevognen, op mod plankeværket mod naboen. Det område har tidligere været
brugt som ekstra pladser og har været genstand for
lidt uorganiseret erhvervelse af salgsarealer, hvilket
har medført, at enkelte har klaget og ment, at de
ligeså godt kunne have været solgt som chancepladser. Nu bliver dette areal inddraget og gjort til
ordinære pladser, og et ekstra lille salgsgade bliver
etableret mellem disse pladser og de foranliggende.
Kortet over pladsen vil følgelig blive revideret, og
kan snarest ses på hjemmesiden.

VELKOMMEN TIL NYE MEDBORGERE
der har bosat sig i 3220-området siden 2016
eller borgere, der ønsker at flytte hertil.
Søndag den 31. marts kl. 15.00
i Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35
Tisvilde Lokalråd vil gerne hjælpe dig med oplysninger om det lokalsamfund, du nu er flyttet til!
Og vi vil også meget gerne hilse på dig og få en snak
og inspiration af de nye ”øjne”, der har bosat sig her.
Tisvilde, som sprudler af liv om sommeren, kan
til gengæld ligne en plukket høne om vinteren og
få en ”uindviet” til at tro, at hele byen er gået i hi.
Men lad dig ikke bedrage.
Tisvilde er som en myretue af aktiviteter, også når
vintersæsonen starter. Der er et utal af foreninger
her i området. For både dig og evt. dine børn er der
mange muligheder for at kunne ”gå til noget” eller
være deltager i nogle af de mange aktiviteter, som er
med til at gøre Tisvilde til et spændende sted at bo.
Lokalrådet inviterer samtidig forskellige foreninger til at komme og fortælle om deres aktiviteter
og mulighederne for at blive en del deraf. Christian
Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet, vil
fortælle om Tisvilde.

”Tisvildere” der er flyttet hertil før 2016 er også
meget velkomne. De kan måske bidrage med erfaringer om det at bosætte sig i et lokalsamfund som
Tisvilde eller komme med gode ideer og forslag til,
hvad Tisvilde evt. kan ”forbedres” med.
Lokalrådet vil byde på kaffe og kage. Af hensyn til
afvikling af traktementet, beder vi om tilmelding
senest den 27. marts:
Tlf.: 2989 2564, e-mail: Birte.Forsell@mail.dk
Med venlig hilsen Birte
på vegne af Tisvilde Lokalråd
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Udsigt fra Studebjerg mod Heatherhill og Kattegat – Foto: Chr. Friis

Karsemoselejrens område i dag – Fotos: Chr. Friis

VEJBY-TIBIRKE SELSKABET
Årbog 2019 er på vej.
Vejby-Tibirke Selskabet udsender i slutningen af april
Årbog 2019, der indeholder artikler med forskellige
emner, men geografisk set dækker det meste af VejbyTibirkeområdet. Der kunne arrangeres en spændende
og indholdsrig cykeltur ud fra årbogens indhold, hvis
ellers artiklernes forfattere ville stille sig til rådighed:
Cykelturen begynder i det smukke Heatherhill- og
Hanebjergområde tæt på Rågeleje, hvor Chr. Friis
og Anne Bjørner viser jer rundt. Turen fortsætter til
Vejby, hvor Leif Nielsen, Jørgen Lindehøj og Kirsten
Jørgensen står klar med endnu flere Vejby-historier. l
Holløse møder I en grundejerforeningsformand, Arne
Wangel, der beretter om landsbyen Holløse, hvor der er
udgravet fine oldtidsfund, der viser, at Holløse har haft
en glorværdige fortid.
I gamle dage – d.v.s. i min barndom og ungdom – var
der købmandsforretninger både i Holløse og også i
Tibirke. De er der ikke mere, så I kan ikke købe noget
læskende undervejs. Husk derfor at medbringe jeres
egne drikkevarer. Et passende sted at nyde forfriskningen ville være på toppen af Holløsebakken, hvor
I samtidig kan nyde udsigten over landsbyen Tibirke,
Tibirke Lunde og markerne over mod Ramløse.
Kører I ned ad Holløsebakken og svinger til højre,
kommer I frem til Haredalen, der ligger på venstre
hånd. Et skilt fortæller, at I kan besøge keramikeren
Finn Dam Rasmussen, der meget gerne vil fortælle om
og fremvise sin smukke keramik. Længere oppe i Tibirke Lunde ville I måske møde Lise Warburg, der vil
kunne berette længe og indgående om sin far, maleren
og tegneren Carl Jensen. Hun kan også fortælle om
alle de andre kunstnere, der engang boede og levede i
Lundene... og måske også fortælle om maleren William
Scharff og atomfysikeren Niels Bohr, der begge boede
lige i nærheden.
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Turen går nu ad den gamle kirkesti inde i Tisvilde
Hegn, og her møder I måske nogle af de pilgrimsvandrere, som vi snart vil komme til at se så mange af i
fremtiden. Måske møder I også Marianne Lomholdt og
Ronald Barkved, der kan fortælle endnu mere om den
nye pilgrimsrute fra Esrom Kloster til Helenekilde i
Tisvildeleje. Fra Tibirke Kirke går turen nu tværs gennem Tisvilde Hegn via Runde Elle og Asserbo Slotsruin, og vi når frem til Frederiksværkvej.
Vi passerer nu kommunegrænsen mellem Gribskov- og Halsnæs Kommune og møder journalist Niels
Jørgen Larsen, der vinker os ind på det store, grønne
naturområde, der engang rummede Karsemoselejren,
der både har været hjemsted for Schalburgkorpsets
medlemmer og for Civilforsvaret m.m.
Efter Niels Jørgen’s fortælling om lejrens historie
gælder det om at finde hjem igen.
Måske bør sådan en cykeltur deles op i flere etaper,
men foreløbig kan I glæde jer til at modtage Årbog
2019 med de mange artikler om ovennævnte. Årbogen
er gratis for Vejby-Tibirke Selskabets medlemmer.
Hvis du ikke er medlem, kan du hurtigt blive det via
hjemmesiden: www.vejby-tibirke-selskabet.dk
Chr. Friis, formand for V-T S

SØGES: MEDARBEJDERE TIL ÅRBOGSFREMSTILLING
To af vores dygtige og energiske redaktionsmedlemmer gennem flere år, Marianne Lomholdt og
Ronald Barkved, har med stor energi kastet sig ud i
nye store arbejdsopgaver bl.a. med opbygningen af
Pilgrimsruten fra Esrom til Tisvilde. Det indebærer
desværre, at de nu siger farvel til redaktionsarbejdet med Vejby-Tibirke Selskabets årbøger.
Selskabet søger derfor nye medarbejdere til
udformningen af de kommende årbøger. Lige siden
1966/67 er der udkommet årbøger, der har beskrevet egnens særpræg på mange forskellige områder.
Forudsætningen for arbejdet er først og fremmest
en ægte og dyb interesse for områdets lokalhistorie
– både før og nu – som kan omsættes til læseværdige artikler.
I de sidste fem år har der været afholdt 1-2 redaktionsmøder om året, hvor vi hver især har budt
ind på, hvad vi vil lave research over og skrive en
artikel om. Derefter er arbejdet uddelegeret til den
eller de, der har påtaget sig en bestemt opgave.

Undervejs afholdes der 2-3 møder, hvor artiklerne
og billedmaterialet fremlægges og diskuteres.
Når vi nærmer os et årsskifte, mødes redaktionen
med vores professionelle layout´er, Søren Palner,
der efter gennemgang af alle tekster og illustrationer omhyggeligt og smukt udarbejder første
layoutudgave, som vi efterfølgende læser korrektur
på. Årbogen bliver trykt, pakket og udsendt til
vores ca. 950 medlemmer, der hver år er spændt
på, hvad årbogen indeholder! I alt drejer det sig om
ca. 6 møder á 2 timers varighed + mange timer,
som man selv disponerer over derhjemme eller på
research forskellige steder.
Betalingen er: Spændende arbejde, møde med
mange nye personer, ny viden om lokalområdet og
hyggelige redaktionsmøder, der slutter med en god
frokost, når årbogen er udsendt.
Hvis interesse, kontakt Selskabets formand:
Chr. Friis, Sankt Helenevej 7, 3220 Tisvildeleje.
Tlf.: 48708408/30695566 – Mail: friis.laebo@mail.dk

Efter afslutning af årets arbejde i 2017-18, sidder Marianne Lomholdt, Kirsten Jørgensen, Chr. Friis og Ronald Barkved og nyder sommeren i Tisvilde

Frisør

NEW HAIR

TISVILDE TERAPI

v/Louise Jonassen

•
•

Stationsvej 23, 3210 Vejby
Book tid:
Newhairvejby.dk
eller ring
4870 5151

mail@gitteolesen.dk
www.gitteolesen.dk

LIVSKRISER
SELVVÆRD

4198 4048
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Vejby-Tibirke
Selskabet

KERAMIK

UDSTILLING & SALG

Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, Tisvildeleje
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.ﬁnnkeramik.dk

18

TIBIRKE
KUNST
Eva Müller
Ved Kirken 4
3220 Tisvildeleje
Åben lørdag kl. 13-17 eller efter aftale på telefon 48 70 91 21
www.tibirkekunst.dk

Solvej 2 • Tisvildeleje • Tlf. 48702141
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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
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Kilde: Boligsiden.dk, tal pr. 31.12.2018, solgte fritidshuse i Gribskov og Helsingør kommuner foregående 12 måneder af mæglere med boliger i området.
* Kilde: Boligsiden.dk, tal pr. 31.12.2018, solgte fritidshuse i Helsingør og Gribskov Kommune foregående 12 måneder af mæglere med boliger i området.

BEDSTSÆLGENDE
SÆLGENDE
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BEDST
SÆLGENDE
sommerhusmægler
sommerhusmægler
sommerhusmægler
langs
Nordkysten
påpå
Nordkysten
Nordkysten

GILLELEJE

TISVILDELEJE

HELSINGE - GRÆSTED

HORNBÆK

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Ejendomsmægler, MDE
Smidstrup Strandvej 69, 3250 Gilleleje
gilleleje@home.dk
facebook.com/homegilleleje
Tlf. 48 31 88 44

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Ejendomsmægler, MDE
Hovedgaden 57, 3220 Tisvildeleje
tisvildeleje@home.dk
facebook.com/hometisvildeleje
Tlf. 88 20 94 20

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Ejendomsmægler, MDE
Østergade 3, 3200 Helsinge
helsinge@home.dk
facebook.com/homehelsinge
Tlf. 88 20 94 10

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Ejendomsmægler, MDE
Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk
hornbaek@home.dk
facebook.com/homehornbaek
Tlf. 49 70 13 12

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

STJERNEHIMLEN SET
MED DET BLOTTE ØJE
af Michael Quaade

I Wieth-Knudsen Observatoriet viser vi nattehimlens
smukke og spændende objekter frem i kikkert. Den
store stjernekikkert samler meget lys og gengiver
objekterne forstørret, så man kan se dem tydeligere.
Kikkertens synsfelt er meget lille, det kan allerhøjest
fylde nogenlunde det samme som Månen på himlen.
Derfor er der mange ting på stjernehimlen, der ses
bedst uden kikkert. Når man ser på nattehimlen med
det blotte øje, har man meget bedre overblik over, hvor
stjerner og stjernebilleder står i forhold til hinanden.
Det spiller især en stor rolle, når man ser objekter,
der flytter sig hen over himlen. Det kan være stjerneskud, der farer hurtigt henover himlen. De har intet
med stjerner at gøre. Det er små sten på typisk nogle
millimeters størrelse, der brænder op, når de kommer
ind i Jordens atmosfæren med hastigheder på flere
kilometer i sekundet. Enkelte stjerneskud er større, på
nogle centimeter. De lyser kraftigere og kan ligefrem
trække spor efter sig. Store stjerneskud kaldes ildkugler, og rester af dem kan af og til findes på Jorden.
Satellitter bevæger sig også hen over himlen. En
satellit ligner en stjerne, der flytter sig lige så stille
mellem de rigtige stjerner. I det meste af marts kan
man se ISS, Den Internationale Rumstation, som en
klar lysprik, der bevæger sig henover sydhimlen fra
vest mod øst, dvs. mod venstre. ISS er en stor satellit
på over 100 m og dens bane er kun omkring 400 km
over Jordens overflade. Derfor er den i modsætning til
de fleste andre satellitter meget lysstærk, klarere end
de klareste stjerner på himlen.
Stjernebilleder kan heller ikke ses i en stjernekikkert.
De fylder alt for meget på himlen. I sidste nummer af
Tisvilde Nyt kunne man læse om vinterens stjernebilleder og se dem på et stjernekort. Allerede i starten af
marts ser aftenhimlen anderledes ud. Ved 21-tiden står
Tyren helt ovre på vesthimlen, og Orion står lavt mod
sydvest. Løven står til gengæld højt på sydøsthimlen,
mens Jomfruen er på vej op over den østlige horisont.
Karlsvognen står mod nordøst med vognstangen pegende nedad.
En måned senere, i april, har vi fået sommertid, og
det bliver senere mørkt. Derfor skal vi frem til omkring kl. 22, før det bliver mørkt nok til at kunne se
noget på himlen. Til den tid er både Tyren og Orion
på vej ned i vest, og Løven står højt på himlen i syd.
Karlsvognen står nu i zenit lige over vores hoveder
med vognstangen mod øst. Følger man vognstangens
bue ned mod horisonten, kommer man til Arcturus,
den klareste stjerne nord for himlens ækvator. Man
kan stadig nå at se Sirius, den klareste af alle himlens
stjerner. Den står nu lavt i sydvest.

Den Himmelske Smiley i Virgohoben. De klareste galakser er Messier
86 øverst til venstre, Messier 84 øverst til højre, NGC 4388 nederst og
NGC 4387 i midten.
Foto: Torben Taustrup og Flemming Ovesen, TOC Observatory.

Naturligvis er der også spændende objekter at se i
kikkert her om foråret. Der er masser af galakser på
forårshimlen, bl.a. Virgo galaksehoben mellem stjernebillederne Løven og Jomfruen. Her finder vi bl.a. Den
Himmelske Smiley, fire galakser, der i kikkert ser ud
som en mellemfornøjet smiley. Det er også på denne
årstid, vi igen begynder at kunne se kugleformede
stjernehobe. En af de første, der dukker frem i øst er
Messier 3 i nærheden af Arcturus. Her er flere hundrede tusinde stjerner, og hoben er mere end 30.000
lysår væk.

Den kugleformede stjernehob Messier 3.
Foto: Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona.

Her i starten af marts er vi i Wieth-Knudsen Observatoriet begyndt at præsentere hver måneds aktuelle
astronomiske emner på wko.dk, Facebook og via mail
til interesserede. Det er lidt på samme måde som denne
artikel i TisvildeNyt, men også om arrangementer,
foredrag mv. Hvis du har lyst til at modtage en månedlig mail om aktuelle astronomiske ting, kan du skrive
til mq@astronomisk.dk.
I marts og april er der åbent hus i Wieth-Knudsen
Observatoriet lørdagene 9. og 30. marts og 13. og 27.
april. I marts starter vi kl. 21, men i april er det blevet
så lyst om aftenen, at det bliver kl. 22.

Kirkebladet
Tibirke Sogn

Marts - april 2019

VORES KROP ER FORGÆNGELIG …
Vores krop er forgængelig. Den bliver mere rynket, og nogle af
os får mindre hår på hovedet og på et tidspunkt er vi slidt op det
ene eller det andet sted.
Men inde i kirken bliver taler vi om, at noget er uforgængeligt.
Her er noget, der er evigt. Kirkebygningen har jo symbolsk også
stået her i mere end 800 år. Det er håbet om, at en del af os
hører til hos Gud og at han aldrig glemmer os.
Når vi bærer vores børn til dåben, når de unge bliver konfirmeret, når to finder ud af at deres liv skal sættes ind i en ramme,
der rækker udover kærligheden, og når vi skal begraves.
Ved hver begivenhed bliver der sat ord på, at vi har et forhold til
Gud, at han ser os, og han forventer noget af os.
Noget, der er uforanderligt, uforgængeligt.
Det har på en måde været saltet i mit liv, at der er et fast ståsted ved at komme i kirken, ved at tro at vores liv er sat ind i en
sammenhæng med en Gud, vi har lært at kende som en trofast,
kærlig og nådig Gud.
At uanset hvordan tingene er gået, så er der et sted, hvor jeg kan
forestille mig, at alt bliver godt igen, og hvad der gik i stykker i
dette liv, kan blive helet og vakt til live igen.
Jeg tænker, at det her med at komme i kirken, uanset om man
kommer her ofte eller sjældent, at det gerne skulle være lidt som
at komme hjem.
Vi får ikke ret i alt hvad vi siger og gør, men vi har en følelse af,
at her hører vi hjemme, som dem vi er på godt og ondt.
Om det er lykkedes for os præster ved jeg ikke. – Det har I måske
en mening om. Om det lykkedes en gang i mellem at sætte jeres
liv ind i en sammenhæng med Guds, der åbnede for jeres tro.
Det er det, vi gerne vil uanset anledningen.
Når du læser dette, er det en opfordring til jer alle om at
gå mere i kirke. Der er ikke så mange faste holdepunkter
i vores liv. Alt er snart hurtige tv-serier og alt skal være breaking news og budskaber må ikke strække sig over mere end to
sætninger.
Er det underholdende, er det godt, og ellers gør jeg, hvad jeg
har lyst til.

Prøv bare at tænke tilbage på den amerikanske
valgkamp. Når man opgiver alle værdier og ikke
gider en revolution, så er der bare klovnen tilbage for underholdningens skyld.
Vores fællesskab har brug for de uforanderlige
værdier, som de ti bud udgør. Vi har brug for at
få at vide, at vi skal elske næsten som os selv –
uanset om vi gider eller ej, så har vi et ansvar.
Vi har brug for, at der er kirker som siger, at vi
har et ansvar, som ligger over os selv og udenfor
os selv. Vi har et ansvar for at alle kan få et værdigt liv og være en del af fællesskabet.
Vi har brug for at bede et Fadervor, der fritager
os for byrden med, at alt skal være perfekt og at
alt er vores egen skyld. Noget må vi godt overlade til Gud i tillid til at Han bærer med.
I et samfund der mere og mere måler resultater
og effektivitet ud fra NPM, dér er der brug for
noget uforgængeligt, der fortæller os, at livet
er den måde vi ser på hinanden på, og at vi har
et ansvar, uanset om vi har lyst eller ej.
For det skylder vi Gud og hinanden.
Derfor skal vi gå i kirke.
Ulrik Pilemand
Sognepræst

Sogneeftermiddage
i Sognegården

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

Torsdage: 14. marts,
11. april, 9. maj og 6. juni.
Der er kaffe, hygge og
ingen tilmelding! Vel mødt til alle!

DATOER TIL KALENDEREN
5. marts Læsning i bibelen

19-21

Sognegården

7. marts Babysalmesang

10-12

Sognegården

14. marts Sogneeftermiddag

14-16

Sognegården

14. marts Babysalmesang

10-12

Sognegården

15. marts Filmaften

19

Sognegården

19. marts Dåbsklude

10

Sognegården

21. marts Babysalmesang

10-12

Sognegården

28. marts Babysalmesang

10-12

Sognegården

7. april Babysalmesang

10-12

Sognegården

11. april Sogneeftermiddag

14-16

Sognegården

16. april Dåbsklude

10

Sognegården

Ny fælles hjemmeside på vej

Tag med en ornitolog ud og
lyt til forårets fugle!
Søndag den 28. april er der
gudstjeneste i Tibirke kirke kl. 10.30.
Efter gudstjeneste kl. ca. 11.30, vil ornitolog Arne Volf guide alle interesserede med i
Tisvilde hegn (måske Holløse bredning) for at
se og lytte til forårets fugle.
Der anbefales fodtøj og overtøj efter
vejret og en kikkert, hvis man har.
Turen varer et par timer, så tag evt.
en madpakke med!.

Fra omkring midten af marts vil der være en ny fælles hjemmeside
klar for Tibirke og Vejby kirker. Det sker samtidig med, at begge kirker overgår til et fælles kalender- og intrasystem, som Frederiksværk
provsti har indkøbt.
Webadresserne forbliver hhv. vejbykirke.dk og tibirkekirke.dk

BABYSALMESANG
Kom og få en hyggelig, stemningsfuld
og musikalsk stund sammen med din
baby - for alle børn ml. 0-1 år.
VI MØDES I SOGNEGÅRDEN
Torsdage KL. 10:00-12:00.
Tilmelding & spørgsmål til
underviser Anna Jonsson på:
annajonsson30@hotmail.com

Mødeplan for menighedsrådet

Alle møder kl. 19 i Gretely og indledes med off. spørgetid.
Tirsdag 19. marts, torsdag 11. april, onsdag 22. maj, tirsdag 25. juni, torsdag 8.august, tirsdag 17. september,
torsdag 10. september, onsdag 20. novemner og tirsdag
10. december. Juli er mødefri.

EBIL
KIRK
på
tilles
NÆSTE FILMAFTEN I SOGNEGÅRDEN
BLIVER FREDAG D. 15. MARTS KL. 19.00

Pga. begrænsninger i licensaftalen, må der ikkereklameres med hvilken film vi skal se.

FOR MERE INFO: Kontakt via Facebook/vejbykirke eller up@km.dk.

Dåbsgudstjenester i Vejby og
Tibirke kirker
Følgende lørdage er der dåbsgudstjenester:
•
•
•
•

Lørdag 6. april kl. 10.30 i Tibirke Kirke
Lørdag 8. juni kl. 10.30 i Vejby Kirke
Lørdag 7. september kl. 10.30 i Tibirke kirke
Lørdag 23. november kl. 10.30 i Vejby kirke

Mere information ved henvendelse til præsterne:
Ulrik Pilemand Tlf.: 4870 6294 og mail up@km.dk
Jeanne von Benzon Tlf.: 2491 7970 og mail jgvb@km.dk
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KONTAKT & INFO

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

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

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

KIRKEN TIL TJENESTE

Gretelyaftener 2019
De traditionsrige og velbesøgte Gretlyaftener er ved at være planlagte
og vi iler her med at præsentere de to første.
Tilmelding og billetkøb sker efter først-til-mølle hos

Tirsdag d. 14. maj kl. 19.00
Hvordan forklarer man Rundetaarn?
Foredrag ved cand.mag. Rasmus Agertoft, der er historisk konsulent i
Rundetaarn.
Med sin karakteristiske sneglegang er Rundetaarn et af de mest særprægede
bygningsværker i Danmark, og man har kigget langt for at finde ud af, hvorfor det ser ud, præcis som det gør. Til de praktiske forklaringer føjer sig en
hel række symbolske lag, som trækker på idéindhold fra alt fra oldtidens bygningsværker til bibelske beretninger – ja, det er ligefrem blevet foreslået, at
Christian IV opførte Rundetaarn som svar på de ægyptiske obelisker, som pave
Sixtus V rejste i Rom i 1580’erne.
I dette foredrag præsenterer cand.mag.
Rasmus Agertoft, både sandsynlige og
mere fantastiske forklaringer på tårnets
udseende. Foredraget krydres med nogle
af de mange kendte og ukendte historier
om tårnet og de mennesker af danmarkshistorisk betydning, der er kommet her,
siden det stod færdigt i 1642.

Tirsdag d. 28. maj kl. 19.00
Legender - Selma Lagerlöf og Leo Tolstoj
Foredrag ved bachelor i litteratur, lektor, cand. jur. Jesper Møller-Andersen
Legende betyder, ”det der bør læses”. Det knyttes til fantastiske historier og
fortællinger bygget over kristne emner. Vi skal stifte bekendtskab med – eller
opfriske vort bekendtskab med – noget af det måske bedste to af verdenslitteraturens største fortællere har skrevet. Nogle mener formentlig, at der ligger
en begrænsning eller ensretning i at lægge kristne spørgsmål til grund for en
fortælling. De vil overraskes over de generelle sandheder, de møder her; det er
livets kerne vi er inde ved. Hvad enten man tror på det eller ej, er det mesterstykker om livsvigtige spørgsmål, vi skal høre og høre om.

De 2 sidste Grelyaftener i sensommerne er d. 6. og d. 20 august.
Foredragsholdere og beskrivelse følger.

Tibirke sogn har fået nyt SOS-fadderbarn
Tibirke sogn har gennem årene haft
flere fadderbørn, og det er en glæde
at se dem vokse op og vide, at de får
en uddannelse og et godt børneliv med sig fra SOS-børnebyerne.
Vores nye fadderbarn hedder Oteng
Marakeng og er 14 år. Han er en
glad fodbolddreng, der har 2 biologiske brødre, der også bor i SOSbørnebyen.
TAK FOR ALLE BIDRAG!
Brug meget gerne vores indsamlingsbøsse, der står i kirken - vi har
nogle udfordringer med mobilepay,
men snart har vi et nyt nummer, som
I kan finde i både kirke og -blad.

FØDSEL

Ved fødsel skal man ikke foretage sig noget, hvis man er gift. Der kommer automatisk meddelelse fra jordemoder/sygehus
om, at et barn er født.
Er man ikke gift, skal man indgive en omsorgs- og ansvarserklæring, som medfører
fælles forældremyndighed. Dette gøres
via hjemmesiden www.borger.dk, og skal
gøres senest 14 dage efter barnets fødsel.
Kirkekontor/præst får så automatisk
besked om denne faderskabssag.

DÅB

Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i god tid før den ønskede
dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes
man med præsten. Barnets navn 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 begravelse eller bisættelse. Når dette er fastlagt, skal man via hjemmesiden
www.borger.dk indtaste personlige oplysninger i en dødsanmeldelse, bl.a. det, man
har aftalt med præsten.
En bedemand kan også være behjælpelig
med indtastning af dødsanmeldelsen.
HVORDAN FÅR JEG ET NYT NAVN?
For at navneændring kan udføres skal der
indbetales gebyr på kr. 480,- (2017).
Man sender ansøgningen via hjemmesiden
www.borger.dk, samt følger vejledningen
for betaling. Navneændring i forbindelse
med vielse er gratis.
KONFIRMATION
Vejby sogn og Tibirke sogn har konfirmation om foråret i 8. klasse. I Vejby kirke 4.
søndag efter påske og i Tibirke 5. søndag
efter påske.

VIELSE

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

STØT…
… Tibirke Sogns 2 fadderbørn,
Oteng Merakeng og Angel Selelo

STØT VORES SOS BØRN - brug indsamlingsbøssen!
Også små bidrag tæller!

Gudstjenester / Tibirke og Vejby kirker

Vejby Kirke er lukket frem til
medio april p.g.a
indvendig kalkning.

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.

Søndag

24.

3. s. i Fasten

Ingen

10.30

Jeanne Von Benzon

Søndag

31.

Midfaste

Ingen

10.30

Ulrik Pilemand

Vejby

Tibirke

Præst

14.00
Gudstjeneste ppå
Trongården

Jeanne von Benzon

April
Dag

Dato

Søndag

7.

Mariæ
Bebudelse

Ingen

10.30

Jeanne von Benzon

Søndag

14.

Palmesøndag

Ingen

10.30

Ulrik Pilemand

Onsdag

17.

Torsdag

18.

Skærsorsdag

Ingen

19.00

Jeanne von Benzon

Fredag

19

Langfredag

Ingen

10.30

Jeanne von Benzon

Lørdag

20.

Påskelørdag

Ingen

10.30 Andagt

Jeanne von Benzon

Søndag

21.

Påskedag

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

Mandag

22.

2. Påskedag

Ingen

10.30

Ulrik Pilemand

Søndag

28.

1.s.e. påske

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Vejby

Tibirke

Præst

14.00
Påskegudstjeneste
på Trongården

Ulrik Pilemand

Maj
Dag

Dato

Søndag

5.

2.s.e. påske

10.30

9,00

Jeanne von Benzon

Søndag

12.

3.s.e. påske

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

Torsdag

16.

Fredag

17,

St. Bededag

10.30

Lørdag

18.

Konfirmation

10.00

Søndag

19.

Konfirmation

10.00

Lørdag

25.

Konfirmation

Søndag

26.

Konfirmation

14.00 Gudstjeneste
på Trongården

Ingen

FOREDRAG OM DEMENS
ved Eva Tokarski

Arrangør blu
Trongårdskalle
ben, men ne.
er velkom

ONSDAG DEN 13. MARTS
Kl. 14 -16 i Sognegården

Ulrik Pilemand
9.00

Ulrik Pilemand
Ulrik Pilemand

Ingen

Ulrik Pilemand

10.00

Ulrik Pilemand

10.00

Ulrik Pilemand

Eva Tokarski har tidligere gjort os klogere på sygdommen Demens. Vi har inviteret Eva igen og hun fortæller denne gang om
den komplicerede situation mange kommer i, når vi selv eller
vores nærmeste bliver ramt.
Hvad gør vi med de svære følelser, man oplever, når ens kære
”forsvinder” mentalt og måske ikke engang kan genkende en
mere? Eva vil bl.a. tale om, hvordan man fortsat kan være aktiv, når man er demensramt og hvordan den raske ægtefælle kan
gribe det an. Endvidere vil Eva fortælle om de forskellige skjulte
funktionstab, der gør, at mange ting i hverdagen kan drille.
Der vil være åbent for spørgsmål.

7 SPØRGSMÅL TIL EN TISVILDER
Mangen en Tisvilder har sikkert på en tur til købmanden ladet sine øjne drages mod synet af en skinnende
flot metallicrød Volvo 121 Amazon med originale hvide fælge og en motorlyd som en doven tiger. Hvis det
er sommer og sol, drages ens øjne også mod manden,
der stiger ud bilen, for han er ikke bange for at træde
op i bar overkrop og korte bukser. Eller måske har han
til dagens tur til købmanden valgt den tohjulede, en
Yamaha Virago1100 kubik, hvor det lette dress er udskiftet med fuldt læder-outfit fra top til tå. Mærkeligt
nok ingen styrthjelm, men i stedet for en pibe siddende
dér, hvor visiret skulle have været. Her er en person,
der ikke behøver at frygte at gå i ét med tapetet, og
tager man mod til sig og spørger til dagens køretøj, så
får man et venligt, entusiastisk og udførligt svar, ofte
garneret med en sidehistorie eller to, for den 75-årige
herre holder af kontakt med sine medmennesker og
beretter gerne, som f.eks. at hans Volvo fra 1970 er den
eneste af sin slags, udstyret med lutter originale dele,
med undtagelse af den V8-motor fra en Rover, som den
sønderjyske Volvo-bisse, han i sin tid købte bilen af,
havde monteret under den strålende pletfri motorhjelm.
Ikke uden stolthed fortæller ejeren, at bilen kom med i
Volvos 50-års jubilæumsskrift med billede og tekst og
blev kaldt ”en ulv i fåreklæder”, hvor fåret blev til ulv,
når nøglen drejedes, og motorens 3,7 kubik begyndte at
vise tænder.
En dag spørger TisvildeNyts nysgerrige duo, om det
ikke var noget for ham at være næste blads offer i vores
nysgerrige spørgsmåls-serie, og ”det kunne da være ret
sjovt”, svarer han, og så har vi en aftale.

Fotos: Susanne Borup

Noget tid senere står vi så foran et hus i det yderste
randområde af 3220, på Holløselund Strandvej, og kigger ind på en vinterklædt, men højst usædvanlig have,
fyldt med antikfund og alskens morsomt og dekorativt
tingeltangel, hvoraf Volvoen og motorcyklen udgør
en del af inventaret. En hønseflok med tre statelige
haner spankulerer selvbevidst rundt og giver lyd, og
Jan Riedel, der har set os lande, kommer os i møde, - i
dagens kølige anledning er det lædertøjet, der sidder
under det smilende ansigt med piben. Men var vi kommet lidt før, så havde det været i et ganske andet antræk, han havde mødt os, for han er lige kommet hjem
fra den daglige lille gåtur på 3-400 meter ned ad vejen
iklædt badekåbe og pibe, til højre ad Melbyes Vænge,
150 trappetrin ned til stranden og så et bad i Kattegats
bidende kolde bølger. 22 grader eller 0 grader betyder
intet, omend Jan indrømmer, at det første er bedre end
det sidste.
Lige fyldt 75, et nydeligt, slankt og yderst velpræserveret stykke mandfolk, og stadigvæk i fuld gang med
gøremål, som udfordrer fysikken – gad vide om det er
den daglige badetur, der udsætter aldringen? Det får vi
ikke svar på. Jan griner og fortsætter sin rundvisning
i haven med alle mulige og umulige finurlige detaljer
og hjørner, og efterhånden forstår vi, at denne spørgerunde ikke bliver, som de er flest.
En vindeltrappe af jern, næsten 10 meter høj, står
midt i haven mellem 4 næsten dobbelt så høje fyrretræer. Den har Jan sat der for at kunne nyde udsigten til
hav og solnedgang på trappens øverste plateau, - en udsigt, der nydes bedst med et glas rødvin, ifølge ejeren.
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Da vinterkulden begynder at bide i næsen, kalder
Merete os ind til et veldækket kaffebord med kager fra
byens bager, men inden vi slår os ned, når Jan også lige
at vise os stuernes mange rariteter og installationer, der
rummer alt fra smukke malerier til vejskilte og snurrepiberier. Og at levere historierne, der hører til.
Merete kender sin Jan, så hun har sørget for at holde
kaffen varm, og da vi sætter os for at høre Jan fortælle
om sig selv og Tisvilde, spørger Merete smilende,
om vi er parat til at lade historien fortsætte over et
par numre. Vi har regnet ud, at hovedpersonen er en
forrygende fortæller, og ligesom i haven, hvor intet er
lige, for ”alt skal være buet”, så er der heller ingen rette
linjer i Jans fortælling. Sidespringene er mange, oplevelser og hændelser kommer dansende frem i ikke helt
jævn takt, alle historier bringer et eller flere sidespor i
erindring, og enhver form for lineær fremstilling må
vige for højdepunkternes opdukken i en hukommelse,
der ikke har tabt i detaljer og farverigdom. Men vi
giver ikke op, for vi vil altså lige vide…

I det hele taget er der mange hjørner, hvor Jan og hans
livs udkårne, fru Merete, kan sidde og nyde solen, - og
udsigten til gamle skilte og lysreklamer, en gammel
ølparaply, royale effekter, lårtykke bambusstokke, en
antik gårdpumpe og små oaser med en stol eller to –
og masser af andre sære, gamle rariteter. Og som en
sidegevinst så følger der en historie med til hver eneste
af tingene, - kort eller lang, men aldrig kedelig!
Da rundturen slutter, må vi konstatere, at det helt sikkert ikke er Haveforeningens arkitekter, der har tegnet
planen for denne have! Selv om Jan med sine bare næver og stor faglig dygtighed har skabt en masse elegant
snoede og bakkede stier, plateauer og terrasser med
chaussésten, brosten og kantsten, så er og bliver denne
have ikke som de fleste andre haver. Hvilket den dog
absolut ikke bliver mindre hyggelig og personlig af!!
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1. Hvor kom du fra,
inden Tisvilde fik glæde af dig?
Azaleavej på Frederiksberg, kommer det prompte, og
uden yderligere dikkedarer ruller Jan sin barndom
og ungdom frem i en næsten filmisk stil. Jans far var
grossist i kød, flæsk og pålæg, og købte, mens Jan var
i skolealderen, en viktualiehandel med villa og have på
Kastrupvej, lige over for Postparken, og herfra kørte
han en succesrig forretning op, som senere gik i arv til
familiens kommende generationer. Butikken på Kastrupvej er i dag på andre hænder, og familien Riedels
forretning har siden en del år haft adresse i Kødbyen.
Foruden forretningen, så var Jans far optaget af væddeløb, - heste på Charlottenlund Travbane og cykler på
Ordrupbanen,- nok for at se på, men også for at spille
på de firbenede og tohjulede. Og da Jan tit var med, så
blev interessen for såvel heste som cykler tidligt plantet
i den bette Jan, der allerede som 12-årig var til optagelsesprøve på Ordrupbanen. Senere ønskede Jan at blive
travtræner, men så slog far i bordet for at sætte en tyk
streg under sit nej, for ”de drikker og driver derude!!”
Jans skolegang på Amager, i kredsen som bl.a. også
rummede Gasolin-drengene Kim Larsen og Franz
Beckerlee, var ikke optimal og sluttede lidt brat midt
i tredje mellem, hvor Jan var 14. Farens helbred var
ikke det bedste, så han havde brug for en rask knægt
til at tage del i gesjæften og køre med varer på Long
John til Kødbyen, hvilket ikke harmonerede helt med
almindelig skolegang. Farens inderste ønske var, at
Jan overtog forretningen, men Jan havde andre ideer
med sit liv: Han ville gerne hjælpe sin far, - men ikke
vie sit liv til forretningen. Han ville være pilot, hvilket
krævede, at han kom i militæret i Karup, - hvilket igen
krævede, at han kunne præsentere en eksamen, og i
den forbindelse var et halvt år i tredje mellem ikke
noget at komme med!

Jan smøgede ærmerne op og meldte sig til Ahms Kursus for at tage den præliminæreksamen, som flyvevåbnet forlangte. Jans far havde indvilliget, for knægten
kunne jo godt passe sin del af forretningen samtidig.
Så det var op med hønsene om morgenen. Kl. 6 skulle
han være i Kødbyen, bagefter ud med varer til forretningens kunder, Ahms kursus fra 12-18, regnskab
og lektier om aftenen, og da faren på et tidspunkt blev
indlagt på sygehus, så blev der også lige plads til et
aftenbesøg i det tætte program.
Utroligt, at der også i det program var plads til at
blive forelsket, men det var der!! For på Ahms Kursus
fik 18-årige Jans spillende øjne en dag kig på en køn
15-årig pige. Pigens far var en stor elinstallatør, som
bestemt ikke syntes, at hans datter skulle rende med
en tre år ældre usleben ungersvend, der kom ræsende
ud til familiens matrikel på en Velo Solex, - i nappatøj!! Vi skriver starten af 60’erne, hvor Elvis, James
Dean og West Side Story havde lagt en sti ud for unge,
”vilde” mænd, og man kan forestille sig, hvordan Jan
må have set ud: Flot fyr, javel, men en rædsel for enhver pæn piges forældre.
Men ikke desto mindre så kunne Jan noget og viste,
at der var mere og andet inde under nappatøjet, end det
umiddelbare indtryk, som Meretes forældre fik. Forholdet bestod den indledende prøve, og med tiden måtte
Meretes far give sig, og i 1972 arrangerede han stort og
fornemt bryllup for Merete og Jan på Dragsholm Slot.

Og så kunne de to unge, som nu havde kendt hinanden
i 10 år, langt om længe flytte sammen i en lejlighed,
som Meretes far også skaffede, - i Ringvejskrydset i
Glostrup. Beliggenheden i det trafikerede kryds var ikke
synderligt stimulerende for poesien, så da Jan og Merete
en dag så et opslag om et rækkehus til salg på grænsen
til Albertslund, så samlede Jan alle likvider og smed
dem i projektet. Og det bar heldigvis hele vejen, for de to
unge var ikke bange for at lave noget, - og så var tiden i
øvrigt også med den form for økonomisk ”gambling”.
Inden da, i 1963, var det lykkedes Jan at runde Karup
og Flyvevåbnet, hvor han blev rekrut nummer 584803,
men farens sygdom tvang Jan hjem igen for at passe
forretningen, og det blev aldrig til luft under vingerne
for Jan, i hvert fald ikke med et fly som hjælpemotor,
men måske nok ellers…! For Jan er ikke ligefrem den
stillesiddende type: I de år, hvor forretningen, Kødbyen,
skolegang, lektier og kærligheden skulle passes, blev
der, utroligt nok, også tid til en del sportslig udfoldelse i
form af løb, tennis, trav og cykel. Så det er måske ikke
det daglige havbad alene, der har sørget for den 75-årige
herres nydelige fremtræden og gode kondition.
Uden at direkte være rebelsk, så fik Jan sat sin vilje
igennem. Rent faktisk blev det til både og, for familien
og forretningen fik den hjælp, der skulle til, samtidig
med at Jan også fik tid og plads til meget af det liv,
som han ønskede ved siden af. Farens ”nej” til Charlottenlund Travbane fik ikke lov at stå alene.

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

Tlf. 4879 7596

www.autocentralenhelsinge.dk

Autocentralen Niels Pedersen ApS

Vi reparerer alle bilmærker samt rust- og forsikringsskader,
skifter ruder samt dæk og gør bilen klar til syn
Tofte Industri 18 • 3200 Helsinge • np@autocentralenhelsinge.dk
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Jan købte et par heste, og mangen en weekend blev
brugt i sulkyen bag hestene, for Jan blev amatørkusk
på travbanen. Stadig kan man google ”Slagteren” og
hans bedrifter, for han var absolut ikke uden evner
som kusk: 80 sejre, 7 professionelle løb, og toppen
af karrieren var et DM for amatørkuske, vundet på
Odense Travbane over to afdelinger, som begge blev
vundet af Jan. En tårevædet far var med som tilskuer,
og bagefter skrev pressen, at ”Jan Riedels kørsel
kunne mangen en professionel tage ved lære af”. Minderne er mange og gode, og fotoalbums og scrapbøger
bliver hentet frem med gamle billeder, som godt nok
– som fotos var dengang – er små og utydelige, men
bliver hjulpet frem i lyset af de passionerede beretninger fra en fortid, der stadig er levende.
Og at travløb har fyldt godt op, og stadig fylder, det er
man ikke i tvivl om, selv om tid og sted ikke længere
er til at være kusk og hesteejer.
Men der var andet end heste dengang og nu, - to børn
kom der til, og de fyldte godt op i Jan og Meretes hverdag: I 1973 blev den lille familie forøget med Hans,
og fire år senere kom Henriette til, og omkring den tid
købte Jan forretningen af sin far for 13.333 kroner tre
år i træk. I dag er netop Henriette tredje generations
ejer af familiens engros-forretning, - og da der er kommet børnebørn til, så ligger det lige for at tænke, at der
måske er en næste generation til at føre familieforetagendet videre?
30

Selv om der også blev plads til ferier med familien, så
stod det meste af tiden på fast arbejde for de to voksne.
Forretningen passede ikke sig selv, så årene gik for Jan
og Merete med at konsolidere forretning og privatliv
med ægtefælle, 2 børn, 2 huse, 2 biler, 2 travheste i
noget, der var tæt på heldøgns-arbejde.
Pludselig en dag i 1979 opstod en uventet mulighed
for at komme på en skiferie, mens en bekendt fra Kødbyen kunne passe forretningen. En uge efter var Jan
tilbage på pinden, men da ramte den tanke ham, at ”der
måtte da være en nemmere måde at komme igennem
livet på”. På byens gader havde han gennem årene set
skraldemænd og postbude udføre deres arbejde med
fast løn og pension og faste arbejdstider, som tillod
dem at køre hjem midt på eftermiddagen.
Efter lange og svære overvejelser tog Jan op til Glostrup Posthus og tilbød sine tjenester. Man kan undre
sig over dette, der ligner et karrieremæssigt tilbageskridt, men Jan havde lært af sin mor, at ”det er bedre
at være en stor and i en lille dam, end en lille and i en
stor dam”, og det livsmotto havde Jan gemt på. Tre måneder efter ringede postmesteren pludselig en dag med
et tilbud: ”du skal ud at cykle i morgen kl. 6!!”
Og sådan blev det!
Merete overtog den daglige drift af forretningen, mens
Jan ordnede sin postomdeling i lyntempo, hvilket dels lå
godt til ham, og så kunne han jo også bagefter cykle til
Kødbyen og hjælpe Merete med ”kød, flæsk og pålæg”.

Her må Jan lige ind og aflevere et sidespring og fortælle, at han ikke var ueffen på to hjul uden hjælpemotor.
Cykling havde altid interesseret ham, og cyklet fik han
jo, såvel på Long John som på en almindelig med Tstyr og bagagebærer. Det gjorde man jo dengang, cyklede, - hvis man skulle noget. Og Jan skulle noget hele
tiden! Og når han ikke skulle noget, så meldte han sig
altså til ”Sjælland Rundt på cykel”. Godt 300 kilometer
på 24 timer!! Jan kørte turen flere år på sin almindelige
cykel med T-styr og bagagebærer, og fik tilnavnet ”Georg Gearløs” af nogle af de mere avancerede deltagere,
for hvem det var utænkeligt at klare sådan et løb uden
21 gear og andet teknisk grej. Men Jan fræsede bare
derudaf, for sådan var hans stil, - og det har han næppe
ændret meget på siden!! Selv om pedaler og kædetræk
i dag er blevet erstattet af cylindre med henholdsvis
3700 eller 1100 kubik.
I Glostrup blev han efter en kort indkøring det hurtigste postbud og fik tilnavnet ”Lynet”, og klarede som
oftest sine 250 adresser inden kl. 10, og så havde han
fri til at hjælpe Merete i forretningen. ”Er det dig, de
kalder Lynet”, ”Ja, for så er der kun skraldet tilbage
til de andre!!!”, grinede Jan. At være lige så hurtig i
replikken som i benene, det talte hos Jan, - en detalje,
der ikke helt er drevet over!
Men det trak også smålighed og brødnid frem fra
undergrunden, og arbejdsglæden blev udhulet lidt efter
lidt. Efterhånden som postbudet Jan var blevet overpostbud og oplærer, røg han også med fuld fart ind i de omstruktureringer og rationaliseringer, som moderne tiders
postvæsen kastede på markedet, forklædt som samfundsgavnlige forbedringer. Den daglige gode arbejdsgang fyldtes med personalereduktion, fyringsrunder og
fordobling af arbejdsmængden, og selv om Jan i 1998
blev forflyttet til Tisvilde Postomdeling, så blev glæden
ved den daglige cykeltur med post langsomt mindre.
Men hov… ”Tisvilde”, sagde han ikke det?? Vi
skynder os at dreje armen om på Jan og hans historie
og spørger...

Han overlod gården til sin søn og flyttede selv ind i det
nybyggede hus, - og så flyttede Jans mor derop, - og
blev der. Erik blev en god ven af familien i de resterende 25 år af hans og Jans mors liv, og besøgene deroppe
var mange.
Det var et kort tilbageblik, nu rykker vi frem i kronologien igen, for en dag, da Jan og familien skulle derop
på besøg, kunne de ikke komme med færgen fra Helsingør. På den tid var færgerne små, havde tog ombord
og sejlede kun én gang i timen, så der blev hurtigt kø.
Familien besluttede at bryde ud af den lange kø og i
stedet køre en tur langs med nordkysten. Den tur endte
i Tisvilde, som Merete kunne vise frem og fortælle om,
og Jan imponeredes af, at byen endte nede ved havet,
hvor der ikke var nogen vej videre. Og børnene jublede, her ville de bo. Så ”noget” blev vakt på den tur,
- ”noget”, der lå og rumlede og ventede på en lejlighed
til at bryde ud.
Det var ikke som et par år tidligere, hvor et besøg
deroppe hos en af farens travkammerater, som havde
et sommerhus på Sørøjlsvænget, blev en skuffelse for
Merete, som havde glædet sig til at gense sin ungdoms
Tisvilde.

2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
Jan hopper gerne og behændigt fra det ene spor til
det andet og fortæller, at det egentlig var Merete, som
kendte Tisvilde, fordi hun i 50’erne ofte var sommergæst hos en veninde, hvis familie havde sommerhus
her. Da Merete og Jan så senere dannede par og familie, gik de første mange somre sydpå til Strøby Ladeplads, hvor Meretes far havde købt nogle grunde, senere blev det Bornholm, der var sommerferie-målet.
Men en dag, nogle år efter Jans fars død, havde Jans
mor som 65-årig, på et tilfældigt besøg hos en veninde
et stykke oppe i Sverige, lært en stout, ældre svensk
bondemand, Erik, at kende.
Han levede af sit landbrug og 20 tønder land skov, men
for at lokke hende til Sverige, så byggede Erik et nyt
og pænt beboelseshus med kælder og veranda til sin
danske ”flamme” med de røde negle og højhælede sko.
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Men til hendes fortrydelse havde selskabet drejet til
højre ved kroen og op ad Godhavnsvej. Det var jo ikke
Tisvilde!
Men turen langs nordkysten fik Jan og Merete til
senere at reagere på en husannonce fra Lizzie Hjort i
søndags-Berlingeren.
De kørte derop, og selv om huset ikke lå de annoncerede 75 meter fra vandet, men 750 (!), så kostede det alt
for meget! Lizzie Hjort havde så udpeget nogle grunde
til salg ude ved Holløselund, og kigge kunne man da
lige. Da de nåede derud, parkerede Jan sin søndagsbil,
en stor, ubeskeden Chevrolet Malibu, der fylder lidt
mere end den Fiat 500, som engang tidligere var familiens bil. Så ville tilfældet, som så mange andre gange
i Jans liv, at ”Oskar fra Blovstrød” skulle den vej, hvor
nogen, altså Jan, havde hensat 8 kvadratmeter amerikanerbil, som spærrede for Oskars kørsel. Lidt råben
ad hinanden blev til en hyggelig snak, og Oskar kunne
fortælle, at hans nabohus var til salg, og sammen kørte
de over og kiggede på et dejligt, lille sommerhus, der
desværre var alt for dyrt, bygget, som det var, med
udlejning for øje.
Men Jan og Merete kunne ikke glemme, hvad de
havde set. De gik efter bolden og fik en god travbaneven, en ejendomsmægler med vekseler-hobby, til
at tage med derop, for sådan en fyr, der kunne ”tale
bukserne af hvem som helst”, kunne være god i en
forhandling om en huspris. Det virkede, og prisen raslede ned i et mere behageligt leje, - og så kom huset på
forunderlig vis til at blive Jans og Meretes.
3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
Først i 1996 flyttede Jan og Merete herop på helårsbasis, hvilket indebar den ulempe, at der blev en del
kørsel frem og tilbage til København, hvor arbejdet
befandt sig, såvel forretningen som posthuset.
Men det er så her, at vi kan spinde en ende til Jans forflytning fra Glostrup til Tisvilde Postomdeling på Lundehuset. Det skete nogle år efter, at den lille familie var
flyttet til 3220. Skiftet af arbejdsplads var selvfølgelig
praktisk for Jan, men til gengæld noget af en udfordring for den lokale postomdelingskultur, som i takt
med de moderne tiders postdrift, var blevet mere firkantet og regelbundet, og som i Jan fik en medarbejder,
der ikke helt passede ind i firkantede og regelrette rammer. Arbejdet blev selvfølgelig gjort, men ikke på den
måde og i den rækkefølge, som reglerne foreskrev!. Jan
har aldrig været god til regler, der ikke tjente et synligt
formål, og det syntes han ikke, at det moderne postvæsens ”forbedrede arbejdsforhold” gjorde.
For Jan var det hurtig sortering og så ud på den
tohjulede. Derefter gik det for fuld fart, - ikke efter
reglementet, men efter Jans hoved. Alle fik sin post,
men Jans egen måde at levere på gjorde, at tjenstlige
samtaler og tilrettevisninger hobede sig op, hvilket fik
Jan til at nærme sig efterlønnen. I 2004 blev det en realitet, og så måtte Jan ”nøjes” med at tage til storbyen
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og assistere Merete med ”kød, flæsk og pålæg”, - indtil
datteren Henriette en dag overtog en gros-forretningen
efter Jan og Merete.
Henriette havde giftet sig med en langhåret, ung fyr
fra lokalområdet, og da Jon kom kørende over til svigerfar og svigermor i en faldefærdig Skoda, så gentog
historien sig: Men nu var det pludselig Jans og Meretes
tur til at rynke øjenbrynene og lettere forbeholdent se
deres afkom være forelsket i noget, der ikke lignede
den fuldkomne arving!!
Men gift blev de to unge og flyttede ind i 100 kvm på
Ny Kongensgade. Som så mange andre unge heroppe
fra, så flyttede de dog senere tilbage til landet og Tisvildeleje, bosatte sig på Skovridervænget, og deres tre
børn fik en rigtig Tisvildeleje-opvækst på ”Sandslottet”
og Tisvilde Skole.
Jons mormor havde Bakkegården på Salgårdshøjvej,
og i dag har Henriette og Jon overtaget gården med
en gårdbutik, som de driver ved siden af deres respektive jobs i København. Men så hænder det også, at de
gamle af og til må ind til Kødbyen og hjælpe med.
4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med
i Tisvilde?
Jan er ret glad for det lokale! Han har meget bevidst
valgt at handle lokalt, og triller dagligt på to eller fire
hjul ned til Tisvilde bymidte og bruger de lokale handlende, Thomas købmand, bageren og Lars Servicehjørne, og hvem der ellers har noget, Jan og Merete har
brug for. Det er der jo ikke meget arbejde i, bortset fra
kuponerne, der skal udfyldes hos købmanden, for Jan
følger stadig med i den slags, der er værd at spille om.
Men derudover fik Jan for år tilbage, da han var stoppet med at levere post, en forespørgsel fra Fru Dalhof,
om han ville hjælpe med at dressere hendes græsplæne,
og det ”ja”, han gav den gang, har med tiden udløst
klipning af små 20 plæner rundt om i Tisvilde og Holløse. Plus det løse.
Og da Jan og Merete for år tilbage besluttede at
lægge al ”kunstig” opvarmning på hylden, så kom der
mere arbejde til, for med to smukke brændeovne, så
skal der brænde til, - og det virker! Varmen er solid, og
røgduften fra birkebrændet står godt til duften af Jans
tobak. Brændet har Jan heldigvis forbindelser til at få
hentet hjem, og han sidder ikke selv på hænderne og
venter på, at det bliver leveret, han er med ude i marken, når træer bliver fældet og stammerne hugget op til
anvendelige brændeknuder, så det gode, gamle ”ord”
om, at det brænde, man selv skaffer til huse, det ”varmer i flere omgange”, det står sig også i dette tilfælde.
Man kan, hvis man er heldig, også møde Jan med
en pose rullepølser i hånden og, hvis man er endnu
mere heldig blive spurgt, om man vil købe én. Fra sine
mange år i faget har Jan en hemmelig opskrift, efter
hvilken han stadig får lavet hjemmelavede rullepølser,
- efterspurgte er de, så man skal være heldig og hurtig,
hvis man får tilbuddet!

Endelig er der også blevet plads til lidt mere stillesiddende beskæftigelse, for i den ny-restaurerede Tisvilde
Kros lokaler samles en stor flok af byens brætspilsentusiaster til et månedligt skak- og backgammontræf,
og den livlige, forsamlingshusagtige aktivitet er noget
Jan ser frem til.
Kedsomhed, - det er ikke noget, der plager Jan. Højst
hvis tingene ikke sker hurtigt nok!
5. Hvad, synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Efter en eftertænksom pause er det første, Jan siger, at
Tisvilde er lige, som Tisvilde skal være. Der skal ikke
laves noget om!! Det fremgår tydeligt, at Jan ikke er
typen, der sidder på sin flade og bruger tid på Twitter
og Facebook for at diskutere og skælde ud på ”Tisvildeleje hele året”. Men han har hørt om det, og hans
minespil udtrykker en vis betænkelighed, mens han
vælger sine ord: ”Jeg elsker at komme hjem til Tisvilde,
når jeg har været udenbys.

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

Det er skønt at være kommet så langt i sin kørsel, at
den dér følelse af, ”nu er jeg hjemme”, kryber ind under
huden. For mit vedkommende er det, når jeg efter mørkets frembrud drejer ind ad Holløselundvej og kører den
lange lige vej med lysene på begge sider af vejen. Det er
som at lande på en oplyst bane i en lufthavn, - ligesom
da man i julemåneden kørte ned gennem Hovedgaden
med julelys på begge sider. Flot var det!”
Som mange andre kan heller ikke Jan lade være
med at vende tilbage til det faktum, at Tisvilde er en
by, hvorfra man ikke kan komme videre, - kun tilbage
igen. ”Det er unikt, og fantastisk! Og tænk, at vi har
fået ”vores egen” borgmester nu i vores egen lille by.
Jeg må sige, at jeg synes, han klarer det rigtig godt!!”
6. Hvad, synes du, er det værste ved Tisvilde?
Dette spørgsmål gør Jan endnu mere stille og eftertænksom end det forrige, - i usædvanligt lang tid!
Men efter en rum tid siger Jan, at han – efter bedste
overbevisning - ikke synes, der er noget med hensyn
til Tisvilde, der er så slemt eller forfærdeligt, at det
behøver at udfoldes. Men det vil jo altid være sådan, at
ikke alle kan være enige. Der er altid noget, der rammer nogle og behager andre, - men der er bestemt ikke
noget, der er så slemt, at det ikke er til at holde ud.
7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
”Kort og godt: At folk, som én gang har valgt at bo
i Tisvilde, med de gener og gode oplevelser, der nu
engang er, de burde kunne enes!!!” Her lukker Jan i
og ser bestemt ud. Det er noget, der er tænkt over, og
som har vægt. Og med den klare besked ringende i
ørerne takker de to TisvildeNytter for historierne og
går ud i dagen, som nu er blevet til tusmørke-aften her
i udkants-Tisvilde.
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BLUES FRA CALIFORNIEN
TIL TISVILDE
Efter mange måneders blues-tørke ringes der nu atter
ind til blueskoncert i Tisvilde Bio. Navnet på plakaten
er R.J. Mischo, en amerikansk bluesmand fra den øverste hylde, som kommer på en lille kort turné til Nordeuropa og herunder altså Danmark, - og Tisvilde.
R.J. begyndte som mundharpespiller i en alder af
ni år. Ti år senere følte sig god nok til at begynde sin
professionelle karriere som leder af sit eget bluesband i
Minneapolis. Efter nogle år på de mindre scener, udgav
han sin første plade, som vakte stor opmærksomhed
såvel i USA som Europa. Herefter kom spillejobbene i
byger, og han rykkede stille og roligt op i første division. Dér fandt han ud af, at der var fordele ved ikke at
have sit eget band, men i stedet skaffe sig tætte forbindelser til gode bands rundt om i verden, hvor han turnerede, og så kunne han bare ringe, når det var tid for en
turné. Det blev lettere og billigere at komme rundt, og

så blev man ikke turné-træt af at stå op ad de samme
mennesker og spille de samme numre dag efter dag.
Når han skal til Europa, så ringer han til guitaristen
Tomi Leino i Finland, som har ”the hardest working
blues trio” sammen med Jaska Prepula på kontrabas og
Mikko Pelto på trommer. De er en fantastisk oplevelse i
sig selv, men kommer altså til Tisvilde med R.J. Mischo
på mundharpe og sang. ”It’s all about the music, the
groove, the feel”, siger R.J., og lørdag den 16. august kl.
15 tager vi ham på ordet, når han kommer til Tisvilde
Bio med en blanding af eget materiale og obskure juveler fra skuffen med boogies, shuffles og blues.
Evt. resterende billetter kan købes ved henvendelse
på best@os.dk.

MUSIK I LEJETS LOKALKONTOR HOS BRØD & VIN
Vi er rykket ind hos Brød & Vin i Tisvildeleje hver onsdag
for at snakke om festivalen med alle, der har lyst til at
lægge vejen forbi. Musik i Lejet er i konstant udvikling,
og vi vil derfor gerne høre jeres gode idéer og råd som
beboere af byen. Samtidig vil vi åbne op for dialog og
hjælpe med at besvare spørgsmål om sommerens festival
– alt lige fra pladsens indretning til gratis begivenheder.
Frem til juli sidder vi hos bageren hver onsdag kl. 12-17.
Vi ses hos Brød & Vin, Hovedgaden 60, 3220 Tisvildeleje
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Træt af at slå græs?...
Nu er det slut med dårlig samvittighed.
Sæt dit sommerhus til salg hos LokalBolig
og vi slår din græsplæne hele
sommeren hver 14. dag*
Ring til os allerede i dag
for salgsvurdering

48 76 08 80
* Græsslåning stopper 15/9 2019 eller indtil salg foreligger.
LokalBolig Helsinge
Vestergade 15 • 3200 Helsinge
LokalBolig Vejby/Tisvildeleje
Holløselund Strandvej 44 • 3210 Vejby
LokalBolig Gilleleje
Smidstrup Strandvej 53 • 3250 Gilleleje
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MELBY OVERDREV
Tekst og fotos af Søren T Grande

Her følger 20. del af føljeton’en ”Lær din skov at
kende”. Sidste gang skrev jeg om Natur-Kanon 2018 og
udvælgelsen af 15 naturområder ud af 30 nominerede.
Melby Overdrev/ Tisvilde Hegn var blandt de kårede,
og da jeg gennem årene har skrevet rigtig meget om
Tisvilde Hegn, vil det denne gang være mere oplagt at
drage mod vest og udforske Melby Overdrev, som jeg
ganske vist skrev lidt om i forrige nummer, men hvor
jeg ikke kom ret meget ind på det historiske.
Overdrevets historie
Der lå i tidernes morgen en udørken længst mod nordvest, hvor sandet rørte på sig, rejste sig – ja, faktisk
gjorde oprør. For gradvist i 15-1600 tallet begyndte det
at fyge mere og mere, efterhånden som de stormfyldte
år tog til i styrke. Sandet begyndte at invadere de
tyndslidte agre, som uhensigtsmæssigt land- og måske
skovbrug havde ødelagt. Områderne blev så ”luvslidte”
og nedgnavede, at kreaturerne var nødt til at skrabe
efter græs o.a., samtidigt med at de, for at køle sig i det
tørre, solfyldte og skyggeløse landskab, ofte var nødt
til at grave sig ned i sandet. Det kunne kun gå galt!
Dumhed, uvidenhed eller tankeløs grådighed kunne vi
kalde det. Man var ikke i stand til at tænke langsigtet –
og man kan spørge sig selv: ”Er vi blevet bedre til det i
dag?” I hvert fald sagde de lokale i området fra gammel tid, at Havtyren var blevet vred – og det var vel
ikke så dumt sagt, for i dag ved vi, at hele overdrevsområdet mellem Liseleje og Lerbjerg/ Brantebjerg var
gammel havbund, som gemte på millioner af kubikmeter sand.
I 1880’erne begyndte Forstvæsenet at opkøbe disse
sandede overdrevslodder. Det drejede sig om Melbyog Tollerupbøndernes græsningsarealer, som siden
1700-tallet var blevet mere og mere sandflugtsplagede.
Bønderne havde i flere omgange forsøgt sig med
markafgrøder på disse magre jorder med svigtende
resultat, så det nu kun var får, geder og køer, der kunne
erhverve sig lidt næring på de knap 100 tønder ufrugtbare jordlodder (lidt over 50 ha).
Militæret havde brug for
åbenarealer til skydeøvelser
Det klikkede med Forstvæsenets planer om arealopkøb, så i 1886 lå kontrakten klar til, at Krigsministeriet
kunne overtage 260 tønder land, som skulle holdes fri
for skovrejsning og benyttes til sommerskydning med
skarp ammunition mod bevægelige mål samt andre
manøvrer i terrænet. Soldaterne blev i sommermånederne indkvarteret i Arresødal-lejren. Ca. 10 år senere
blev det første spadestik til Melbylejren taget. Fra 1916
var lejren taget i fuldt brug, og gradvist blev militærudflugterne helårsbaserede.
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Melby Overdrev

Jeg har da selv i 1967 sovet i udendørs bivuak i området
en lille uge i (som jeg husker det) efteråret – eller var
det vinter? Brrrr… husker det som en kold oplevelse.
Lejren blev indtaget og benyttet af tyskerne under 2.
Verdenskrig, og langs stranden blev opført kanonstillinger til antiluftsskyts samt en del andre anlæg. Under
krigen blev to engelske jagerfly eller snarere bombefly
skudt ned og styrtede i Kattegat. Et tredje fly blev
ligeledes ramt og forulykkede i Gribskov. Et mindested
med sten og inskription gemmer sig dybt inde i Sjællands største skov – hvis du ellers kan finde det? Man
mener, at flyene var på vej til at bombe Shellhuset nær
Rådhuspladsen i København.
En slæbemålsbane langs havet af ca. 500 meters
længde blev opført og vedligeholdt helt op i 1980’erne.
Der blev anlagt depoter (bl.a. Rævehus) og bunkere
samt en hel lille trækulisse-landsby midt på overdrevet
ved navn Lille Melby (eller Melbylille?).
Man følte sig næsten hensat til at være med i en
westernfilm, når man passerede disse tremmehuse og
”jernbanesporet” ved krydsskiltet – ”løb ikke over sporet – der kommer tog”! Tremmerne var sandsynligvis
lavet, så Havtyren ikke skulle pruste dem omkuld.
Et observationstårn var områdets markante vartegn.
Desværre blev det nedrevet i 2012. Lidt ærgerligt, for
det kunne være blevet et fint turistudflugtsmål. Vi
nåede lige at se det blive brugt kommercielt i tv-serien
”Sommer”, hvor den ældste lægesøn i en kombination
af frustration, kærestesorg og selvmedlidenhed vælger at alenefejre nytår fra tårnets top med en mageløs
udsigt. Serien foregik i Frederiksværk/Halsnæs Kommune, som Melby Overdrev er en del af.
Lyngen vokser tæt på overdrevet
I august/september står den blåviolette dyne og hilser
os velkommen efter militærets tilbagetog. Det skete i
2005, hvor Naturstyrelsen overtog området til blandede
”civile formål”.

Havtyren på Liseleje naturlegeplads

Alle spor efter militærets tilstedeværelse er væk – også
såkaldte forsagere (ikke eksploderet ammunition). Det
brugte man motoriserede mineryddere til – og det er
jo meget betryggende – når vi bevæger os rundt i det
tidligere skydeterræn.
Området blev fredet i 1930, og militæret har løbende
fjernet opvæksten af birk, fyr, bævreasp og andre træer
– ikke for at være naturbevidst/bevarende, men for at
gi’ fri udsigt til skydning. Rydningen er fortsat nødvendig, for springer området i skov, så går lyngen ud.
Den kan ikke li’ skygge, men vil ha’ lys og luft!
Bølleljungen
Et godt eksempel på lyngens afhængighed af lysåbent
vækstmiljø er Bølleljungen tæt på Melby Overdrev.
Man kommer forbi dette lille naturområde på vej til
Stængehus ad Bisp Absalonsvej.
Ildløs i en del af Asserbo Plantage for en hel del år siden forårsagede en brandtomt, som man siden har holdt
vækstmæssigt i ave, med det resultat at lyngen fik lov
at folde sig ud i al sin skønhed. Absolut et besøg værd.
Kig efter det på venstre side af grusvejen mellem Asserbo Ruin og Stængehus ca. 300 meter før P-pladsen
ved stranden. .

Bølleljungen

JT Træfældning
Gratis tilbud

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

Fuldt forsikret

Træfældning
Fældning fra toppen
Ind trækning
Beskæring
Opskæring
Stormfald
Flisning

Medlem af Dansk Træplejeforening

Forhindre tilgroning
Naturstyrelsen opfordrer 2 gange årligt frivillige og
omkringboende til at forhindre tilgroning på det gamle
skydeterræn. Overdrevet er blevet udvidet i to omgange (2009 og 2013), så det nu går helt fra Stængehus til
Liseleje Plantage, i alt lidt over 2 km og ca. 500 meter
ind i landet (bag klitterne). Lad os håbe, at lyngen
kan brede sig i dette foreløbige vildsomme og nøgne
landskab, der småbakket og med indbydende stier snor
sig gennem Sjællands største hedeareal – vel nok det
største øst for Lillebælt? – ikke mindst når solvarmen
fra den mørke lyng møder os med et koncentreret vip
med låget fra en opvarmet gryde.
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FORÅRSHILSNER FRA MUSIK I LEJETS BESTYRELSE
Heldigvis begynder dagene at blive lidt længere, solen
titter frem mere end i momentvise glimt over horisonten. Vi kan næsten mærke følelsen af den forhåbentlig
dejlige sommer, der ligger rundt om hjørnet og selvfølgelig den 11. udgave af Danmarks dejligste festival i
uge 29.
I øjeblikket er vi ved at udforme processen omkring
uddelingen af vores overskud fra 2018. Overskuddet er
rekordstort. Vi regner med at uddele omkring 600.000
kr. til børn, unge, fritid og kultur i Gribskov Kommune.
Det er vi utroligt glade og stolte over at kunne, og vi
glæder os til at se pengene komme til nytte hos de lokale
foreninger. Vi offentliggør mere om ansøgningsprocessen snarest på vores hjemmeside og i lokale medier.
Lokalrådets borgermøde d. 19. februar kan vi ikke
kommentere på i dette indlæg, da deadline ligger før
borgermødets afholdelse. Debatten op til borgermødet var til tider uforsonlig og stejl, men det viser, hvor
meget Musik i Lejet betyder for Tisvilde. Vi var glade
for at se det store engagement i festivalen fra de mange
støtter og frivillige.

Det har også været positivt at opleve det store fremmøde
af Tisvilde’re til lokalkontoret hos Brød & Vin - så Musik i Lejet bliver ved med at være til stede hver onsdag
kl. 12-17. Tusind tak til Brød & Vin for at huse os.
Når alle aftaler og alt det praktiske er ved at være
på plads, udgiver vi igen i år en brochure ”Værd at
vide om Musik i Lejet”, som vil have alle praktiske
oplysninger, datoer og relevante kontaktoplysninger.
Brochuren bliver uddelt til alle butikker og caféer/restauranter, ligesom den vil være tilgængelig på vores
hjemmeside www.musikilejet.dk.
Vi har desuden en lille bøn: Foråret er desværre
blevet sæson for løse rygter, vilde historier og sensationsjournalistik omkring Musik i Lejet. Vi vil godt
opfordre til, at før man opfatter historierne som den
endegyldige sandhed, at man så lige hører os om, hvad
der er op og ned - enten hos Brød & Vin om onsdagen
eller på mail til kontakt@musikilejet.dk. Vi lover at
svare så hurtigt som muligt.
Ellers er der bare tilbage at ønske alle et godt forår
og masser af Liv, Lys og Musik i Lejet.

VVS

Grøndyssevej 11 • 3210 Vejby

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

www.lnas.dk
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MØD EN MIL-FRIVILLIG (ELLER TO)
Tuva Victoria Belfrage Nesse & Maria Brandt Pedersen, Musik i Lejets helårsfrivillige grafiske designere:
Hvorfor er I frivillige hos Musik i Lejet?
Maria: Det hele startede som en skoleopgave i 2015.
Vi havde kun kendskab til Musik i Lejet gennem alt
vores research. Vi var så nervøse første gang, vi skulle
præsentere os selv. Det er fedt at se vores udvikling fra
den tid til nu. I starten var det for at få noget godt på
CV’et, men det er ikke dét, der driver os længere. Nu
vi er bare fuldstændig knyttede til Musik i Lejet og har
en kæmpe lyst til at løfte festivalens udtryk hvert år.
Tuva: Musik i Lejet har givet os meget tillid, hvilket
gør det sjovt at være frivillig, og det giver os mulighed
for udfolde kreativiteten i den visuelle identitet. Samtidig får vi følelsen af, at vi er heldige at kunne være
en del af det, men også at Musik i Lejet synes, at de er
heldige ved at have os.
Maria: Det har faktisk været startskuddet på vores
fælles karriere.

L

G

G R I B S K O V
L Å S E
- d i n l oka l e l å s e s m e d

Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...

Hvad er jeres største øjeblikke på Musik i Lejet?
Tuva: Et af de største øjeblikke hvert år er at se sit
arbejde fra computeren til pludselig at være i live. Det
første år havde vi aldrig arbejdet med tryksager før,
så da vi landede i Tisvilde og så det hele i byen og på
festivalpladsen, var det fuldstændig overvældende.
Selvom vi har gjort det i 5 år nu, så sidder vi med den
samme følelse hvert år, hvor vi er så spændte og en
smule nervøse over, hvordan det hele mon bliver taget
i mod. Fx mågen, som vi designede sidste år. Først er
den i Marias skitsebog, og pludselig er den på 5.000
glas over hele festivalen. Det er en helt speciel følelse..
Maria: Noget af det største for mig er også at komme ned på festivalpladsen og være sammen med alle
dem, der har været med til at skabe det hele. Musik i
Lejet er bare noget helt særligt med de bånd, man knytter, og den enorme kærlighed, man føler på festivalen.
Jeg er kommet i Tisvilde gennem hele min opvækst,
og det at være en del af noget større i den by, jeg har så
mange barndomsminder fra, giver mig også lyst til at
komme tilbage igen og igen.
Hvordan synes I, at Musik i Lejet og Tisvilde
spiller sammen?
Tuva: Oprindeligt kommer jeg fra Norge, og jeg
kendte faktisk ikke til Tisvilde, før jeg blev grafiker
hos Musik i Lejet. Men jeg kunne se på billederne fra
festivalen, at det var noget helt særligt. Det er fantastisk at opleve samspillet mellem byen og Musik i
Lejet, fordi den gode stemning bare spreder sig i hele
byen. Det er også i Tisvilde, vi finder alt inspirationen
til grafikken. Man møder så mange forskellige typer,
hvilket kommer frem i de illustrationer, vi laver.
Maria: Ja, der er utrolig meget at hente i byen, fordi
det er så fint med naturen, farverne og menneskene.
Jeg synes også, at Musik i Lejet og Tisvilde spiller
godt sammen, fordi der er så mange tilbud til alle typer
mennesker.. Man befinder sig jo ikke nødvendigvis på
festivalpladsen hele tiden, men også i byen og på stranden. Det er klart en styrke ved festivalen.

Osteopati i Tisvilde
Osteopati
Fysioterapi
Akupunktur
Træning
Også weekends!

t .

2 2

2 3

2 4

2 2

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig

g r i b s k o v l a a s e . d k
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BLIV EN DEL AF FESTIVALEN
Hos Musik i Lejet arbejder vi ud fra mantraet ‘Uden
frivillige - Ingen festival’, og vi glæder os hvert år
til at byde en masse nye såvel som velkendte ansigter velkommen i det store frivilligteam.
Som frivillig bliver man en del af et helt særligt
fællesskab, hvor alle er en afgørende brik i, at Musik i Lejet bliver en succes for både festivalgæster,
byen og strandgæster. Det frivillige arbejde ligger
enten før, under eller efter festivalen i henholdsvis
24 timer, 12 timer og 16 timer.

Man kan også give den et ekstra hug og blive en del
af ‘Søens Folk’. Her er arbejdet i alt 40 timer fordelt
over de tre perioder. Alt efter engagement hører der
en række frivilliggoder med, men ens for alle frivillige er et frivillig-armbånd til festivalen, en Musik i
Lejet t-shirt, forplejning på vagterne og en invitation
til Musik i Lejets store frivillig-hyldestfest. Bliv en
del af Tisvildelejes festival! Frivilligtilmeldingen løber fra d. 1. marts og frem til afviklingen. Læs mere
og tilmeld dig på www.musikilejet.dk/frivillig.

DE FØRSTE 11 NAVNE PÅ PLAKATEN
Musik i Lejet har løftet sløret for de første 11 navne på plakaten. Offentliggørelsen rummer de første 11 ud af festivalens næsten 40 navne, og her kan man få en smagsprøve på, hvad der er i vente til sommer:
DE FØRSTE HOVEDNAVNE
De første fem hovednavne har fundet vej til dagens offentliggørelse. En af landets mest eftertragtede artister,
Søren Huss, og Phlake, der i år vandt prisen for Årets
Lytterhit til P3 Guld. Samt den elektroniske super
trio og Robert-vinder af ‘Årets Score’, AV AV AV, og
noise-soul sanger og sangskriver, Alex Vargas, hædret
med prisen som ‘Årets Danske Solist’. Albumaktuelle
Love Shop har rocket den danske scene i over 25 år og
er nu klar med en Danmarkstour, der har stop på sommerens festival.
INTERNATIONALT DRYS PÅ PLAKATEN
Offentliggørelsen rummer også en række internationale navne. Den kun 22-årige, britiske Yxng Bane er
et af hiphop-scenens mest fremtrædende talenter. Han
har været i Top 10 i UK og blev nomineret til ‘Sound
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of 2018’ af BBC. Det Islandske hiphop-kollektiv,
Reykjavíkurdætur, består af 10 energiske kvinder, der
imponerer med deres enorme girlpower og provokerende tekster og optrædener. The Mauskovic Dance Band
med base i Amsterdam hypnotiserer deres publikum
med en kombination af afro-caribiske rytmer og spacedisco - kom og dans!
UPCOMING HITMAGERE
På plakaten kan man samtidig finde upcoming danske
talenter: EP-aktuelle Ea Kaya med en stærk vokal,
velskrevne popsange og en enorm attitude - og Nicklas Sahl, der med sine million-streams har stadfæstet
sig som et af Danmarks mest lovende poptalenter. Det
mangefacetterede talent, Guldimund, giver os en ærlig
og personlig koncertoplevelse til sommer.

Pr. person. ek
skl. drikkevare
r.

kr. 275,Børn (op til 11
år) 155,-

Årets påskefrokost

Påskefrokost på
Sankt Helene
Søndag den 21. april 2019, kl. 12.30-15.00

MENU
Sennepssild
Krydret tomatsild
Fiskefilet med citron og remoulade
Æg og tomat
Rejesalat med asparges
Hønsesalat med bacon

Lammeculotte stegt
med hvidløg og rosmarin
Blandet salat
Marinerede kartofler med karry
Broccolisalat
Rødkålssalat
Ost med kiks og sylt

Lun leverpostej
med svampe og bacon

Bagt chokoladetrøffel

Svinemørbradbøf med bløde løg

Citronfromage

Læs mere på www.helene.dk eller bestil i dag på (+45) 48 70 98 50

Foto: Hans Henrik Tholstrup

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

TISVILDELEJE
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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

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk
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Pias far, Ole, da han som ung boede i Frankrig. Farfar Willy står bag motorcyklen

DET NOSTALGISKE HJØRNE
Hvor er det dejligt at komme ud og høre mennesker
fortælle om deres liv. Almindelige mennesker – overhovedet ikke! Hver især har de spændende ting at
berette om og har oplevet noget, hvor jeg tænker: “hold
da op, det havde jeg slet ikke tænkt om Jer”! Og når
de så gerne vil delagtiggøre os andre i, hvordan de
har klaret sig gennem tilværelsen, mange gange trods
svære odds, så får man også selv noget tænke over!

Og hvor kommer Tisvildeleje ind i billedet? Jo, mor
cyklede sammen med sine forældre fra København
herop for at leje sig ind hos Adrian Bentzon på Hovedgaden 97, det sidste sorte høje hus på venstre hånd,
inden stejlepladsen.

Og nu til denne udgave af TisvildeNyt, for jeg lovede
jer historien om Hovedgaden 67 – og Vængevej 10, for
den store grund mundede ud til begge veje.
Jeg har “overtalt” Pia Falck Pape til at fortælle om
sin familie, som startede husbyggerierne på dette herlige sted midt i “lejet”! Og Pia fortæller:
Mine forældre hed Ibeth Fisker Hansen og Ole Falck
Hansen. Mor er født i 1932 og opvokset på Østerbro
og blev senere uddannet lægesekretær. Far er født i
1933 og oplevede sin barndom i udkanten af Hillerød.
Han huskede, hvordan de legede ved en dyb sø nær
Teglgårdssøen, klatrede i træer og hang i tove ud foran
togene!
Senere flyttede familien til Frankrig, men det var
hårdt for Ole, da han ikke kunne sproget og måtte blive
på skolen, efter kammeraterne var gået hjem, og terpe
franske gloser! Han klarede det og fik sin uddannelse
som reklametegner i Frankrig.
Vel hjemme i Danmark boede Ole en overgang i
Helsingør, men også hos sine to fastre i Ordrup havde
han ophold en tid.
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Pias mormor (tv.) og mor (th.) under et ophold i Adrians sommerhus

Hvordan Ibeth og Ole mødte hinanden, ved vi ikke, men
de blev gift i 1957 og boede i Birkerød de næste 5 år,
hvor jeg blev født i 1958 og min yngre bror, Bo, i 1960.
Vi nærmer os Lejet, hvor de i 1963 faldt for den store
grund midt i byen og byggede huset: Vængevej 10. I
1965 kom min yngste bror, Tim, til verden og vi havde
en herlig barndom tæt på skov og strand, hvad billederne også fortæller om!

Huset på Vængevej

Det går jo op og ned i reklamebranchen, og mine forældre blev enige om at udstykke den store grund, så i
1969 solgte de huset mod Vængevej til Anne Marie og
Palle Rose. Han arbejdede på en boreplatform og var
væk uger i træk. Rosefamilien havde to børn, Michael
og Søren. De blev vores rigtig gode legekammerater,
efter vi flyttede ind i vores nye hus.
Grunden 67B blev købt af arkitekt Poul Høien, som
byggede og boede i huset, hvor nu Stanna og Carsten
Øland bor.
Mine forældre ville selv bo på grunden 67A, og min
far, der godt kunne tænke sig en opgave som arkitekt,
gik i gang med huset ved hjælp af en tømrer samt en
kollega fra sit arbejde. Så vi lejede os ind i et hus på
Solvangsvej og boede også på Vængevej 43, mens
byggeriet stod på. Huset blev opført i gasbeton, meget
moderne i de år. Og hele grunden består af fint brunt
sand, så kunne det holde? Ja, det er jo gået udmærket!
Min mor etablerede i øvrigt en lille forretning i den
ene ende af huset, hvor hun solgte smuk keramik.

Men i 1973 solgte de alligevel huset igen til familien
Brandt, og flyttede tilbage til huset mod Vængevej.
Min bror, Tim, havde ikke lyst til at flytte, så han
fandt på nogle grumme historier om 67A, når der kom
købere til huset. Der var ingen ordentlig udsigt o.s.v.,
men over bakken kom vi! Min mor fik arbejde som
lægesekretær i Lundehuset, og min far havde et grafisk
bureau i København.
Nu får I ikke mere dennegang, men Pia har mere
historie til jer i næste nummer af bladet. Hendes
forældre blev jo boende på Lejet og bidrog meget til
sammenholdet, især indenfor idrætten, indtil deres alt
for tidlige død i 1999. Hendes farfar var cykelrytteren
Willy Falck Hansen, og hendes farmor, Else Vibeke
Mogensen, havde været skønhedsdronning! Flere af Jer
i den modne alder husker sikkert en del fra den tid.Hav
det godt til vi læses ved igen.
Mange venlige tanker,
Pia Falck Pape og Anita Olsen

Bo og Pia leger mellem isskruningerne
Pia (til højre) på stranden med venner
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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 vigtigt 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 ejendomsmægler, danbolig Tisvildeleje.

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 uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk
*kilde: Boligsiden af dato 05.09.2018

Stine Gerner Frost
Ejendomsmægler MDE & Valuar
danbolig Tisvildeleje

