TisvildeNyt

maj-juni 2019

årgang 27 nr. 3 løssalg kr. 20

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

Stråtag med
Medlem af
Dansk Tækkemandslaug

47 74 63 34

Claus Alstrup
TisvildeTæk.dk • Tlf. 21703396

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

Feriepartner.dk

Imens vi venter...
I skrivende stund lurer påsken lige om hjørnet og er
for de fleste længe ventet. En lang, mørk periode uden
fridage er endelig slut – men desværre ikke for mig,
der arbejder på døgninstitution, der jo defineres ved
at have åbent 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og
med usvigelig sikkerhed rammer netop påskeugen den
uge, hvor jeg arbejder flest timer. Så hygge i familiens
skød bliver det næppe til for mig i år. Men det skal da
ikke forhindre mig i at ønske, at alle har haft en dejlig
påskeferie.
Påsken er også den tid på året, hvor Tisvilde vågner
op af sit vinterhi, og sommerhusfolkene åbner deres
huse for sæsonen. Der er noget genkendeligt og rart
ved det – en slags Tisvildecyklus, der ikke ændrer sig
og signalerer, at der er varmere tider på vej, selvom der
i skrivende stund, 10 april, kun er sølle 4 grader udenfor og man må se sig nødsaget til at holde de kriblende
havefingre i lommen et godt stykke tid endnu.
Men derfor kan man jo godt bruge ventetiden på at
lægge planer for den kommende havesæson. Sidste år
gik ikke helt som forventet på grund af den ekstremt
varme sommer, hvor vi hurtigt måtte indse, at det var
en håbløs kamp at holde liv i haven, da det ville have
krævet Danmarks samlede vandreserver. Det så ud
derefter, men min mand var glad – tror kun græsplænen skulle slås tre gange!
Man kunne naturligvis også vælge at bruge ventetiden på IKKE at være flittig. Mange af os er blevet
lidt slemme til at måle på, hvor meget vi når i løbet af
en dag, og det er nærmest odiøst at slappe af og være
uproduktiv.

Eller med andre ord: Bare gøre det vi har lyst til, i
stedet for at kaste os over alle de pligter, vi pålægger os
selv ustandselig.
Sjovt nok kan det, man nyder – såsom havearbejde,
der giver ro i hovedet – også pludselig gå hen og blive
en kilde til frustration, fordi man aldrig bliver færdig,
og der hele tiden er noget at kaste sig over. Måske man
ofte sætter barren lidt højt til at begynde med og altid,
i sin iver efter at høste en masse, plukke blomster og
grave kartofler op i et væk, glemmer, at det skal jo
passes hele tiden! Og efter de første fire gange lugning
er det som om, det ikke er rasende sjovt mere – men en
nødvendighed hvis man gerne vil have udbyttet, og det
gør det praktisk talt umuligt at bare være og slappe af i
sin have. Så i slutningen af havesæsonen fortryder jeg
bittert, at vores have ikke bare er en naturgrund som
passer sig selv.
Men netop i dag, hvor det er høj sol og de sølle fire
grader, og jeg har fri, er det muligt at finde et læsted, et
vattæppe og en stol, hvor jeg vil straks vil slå mig ned
og nyde det, for det er heldigvis for koldt til at starte på
haven. Så er det bare nydelse, helt uden dårlig samvittighed.
Når jeg nu ikke helt kan se frem til at nyde påskedagene uden arbejde, kan jeg dog se frem til den årlige
havedag den kommende weekend – dagen hvor alt
bliver gjort klar til den længe ventede sommer. For
hele familien er det en herlig tradition, der altid afsluttes med en Gin & Tonic i det klargjorte drivhus med
efterfølgende god mad og hygge. Så er jeg helt klar til
påskeugen, arbejde eller ej.
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
TISVILDES IDENTITET
Kære medlemmer. I disse år er der skruet gevaldigt op for aktivitetsniveauet i Tisvilde, navnlig midt om sommeren. Vi mærker det både i byen, i naturen omkring os, på P-pladsen, i haverne osv. Det giver anledning til at
standse op og fundere over, hvad Tisvildes identitet eller DNA egentlig er for en størrelse. Adspurgt på facebook,
”Tisvildeleje hele året”, om med et enkelt ord at fortælle hvad Tisvilde er for dig, svarede 165 på denne måde:

Hjem (13),
Naturen (12),
Frihed! (10), Havet (6),
Barndom (5), Fred (5),
Lyset (4), Roen (4), Nærvær (4),
Kærlighed (4), Liv (3), Lykke (3),
Livet (3), Sommer (3), Tryghed (3),
Glæde (2), Skoven (2), Strand (2),
Afstresning (2), Højt til loftet (2), Familie (2), Livsglæde (2), Hverdag (2), hygge,
Skovlegepladsen, At bade, Kreativitet, Sjælero, Horisont, Magisk, Dansk sommer,
Eventyr, Fredfyldt, Det smukkeste lys, Smukt, Fri natur som må beskyttes, Harmoni,
Stedet med den bedste strand i Danmark, Klinter ned til stranden, Ungdomsminder,
Frihed til at være mig selv, Sjælefred, Paradis, Terapi, Indspisthed, Min barndom,
Friluftsliv, Sommerliv, Barndommens gade, Mit voksenliv, Lorteby om sommeren,
Solnedgang og is, Landsbyliv, Skønhed, Dans, Lørdags lopperier, Ildsjælhed,
Strandtur, Tillid, Min by, Strandsex, Barndom-ungdom, Ro i sjælen, Kattegat,
Tranquility, Universet, Smuk natur og dyrt, Barnenaivitet, Sommerglæde,
Dejlig lille oase omkranset af skov, Min opvækst, Mærke suset fra havet,
Min barndomsferier på cykel ned gennem lejet, Åndehul, Fyrre-duft,
Med indkøb hos boghandleren, Skønt sted smuk som øjet kan se,
Barndom og ungdoms by, Ungdommens sjov, Sommerferie!
Slagteren og hos ostemanden på toppen af bakken,
Healende, Livskvalitet, Sommerhus, Hygge og fest,
Rummeligt, Dejligste smukkeste by, Nostalgi,
Ferieidyl, Beautiful, Vind, Venindegåtur,
Stjernehimmelen, Opladning,
Fødeby, Engagement,
Livet er skønt,
Inderligt,
Zen...

De 165 individuelle svar fra forskellige borgere,
hver beskrevet med eet enkelt ord, viser hvor meget Tisvilde fylder i folks hjerter. På blot 3 dage
var der 165, som tænkte over og gav udtryk for,
hvad Tisvilde og dets omegn betyder for netop
dem. Det viser et kaleidoskop af indtryk og oplevelser, en mangfoldighed som bidrager til at forstå
Tisvildes DNA.
Tisvilde er en perle, som vi nænsomt skal værne
om. Ikke at udviklingen skal gå i stå. Det har den
sjældent gjort i Tisvilde. Dertil har vi en enestående mangfoldighed af initiativer på alle fronter.
Men balancen mellem roen og naturen på den
ene side og aktiviteter i vores lille hyggelige by
er en skrøbelig størrelse, som vi må passe på at
holde i ligevægt.
Den stigende turisme og oplevelsesøkonomi er
to størrelser, som kommunerne rundt om i landet
tillægger stor vægt. Erhvervslivet får mange
steder et løft til gavn for hele befolkningen. Men
faren er, at man i sin iver efter mere turisme kommer til at skade de herligheder, som man så gerne
vil vise frem, og som den lokale befolkning elsker.
Lad os alle arbejde for, at der med hensyntagen
kan gives plads til, at alle i Tisvilde kan trives i
harmoni med det, som er Tisvildes særkende.

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

GENERALFORSAMLING
Traditionen og vedtægterne siger, at der skal afholdes
generalforsamling i Grundejerforeningen for Tisvilde
og Omegn i en nærmere angivet periode i løbet af sommeren.
Vi er som sædvanlig i god tid med indkaldelsen, for
at så mange som muligt kan planlægge deltagelsen i
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes:
Søndag den 28. juli kl. 10 på Sankt Helene Centret,
Bygmarken 30, Tisvildeleje.
Inden selve generalforsamlingen bliver der
ligesom sidste år serveret:

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden forelægger bestyrelsens beretning
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
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om foreningens virksomhed i det forløbne år
til forhandling og godkendelse.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til forhandling og
godkendelse.
Kassereren forelægger forslag til budget for
2020 – herunder forslag til kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af 2 revisorer for eet år.
Behandling af forslag – fra bestyrelsen eller
medlemmerne – som ønskes behandlet på
Generalforsamlingen.
Eventuelt.

Ethvert medlem kan fremsætte forslag, som
ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Forslag skal fremsendes til formanden
Elisabeth Harpøth, tisvilde.grf@gmail.com
senest den 1. juni.
FORSKØNNELSESPRIS
I forbindelse med generalforsamlingen uddeler vi årets
forskønnelsespris.
Foreningen til Tisvildes Forskønnelse overdrog for
flere år siden opgaven til Grundejerforeningen at præmiere en bygning eller et miljø, som højner Tisvildes
skønhed og kvalitet.
GÆSTETALER
Hvert år inviterer vi en gæstetaler ved generalforsamlingen.
I år har skovrider Jens Bjerregaard Christensen lovet
at komme og fortælle om de udfordringer, som Naturstyrelsen Nordsjælland står overfor, med specielt fokus
på området ved Helene Kilde, som i den grad trænger
til restaurering.
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FORENINGEN HVID STRAND
RENSER VORES STRANDE
Grundejerforeningen støtter hvert år Foreningen ”Hvid
Strand” med 3000 kr. De yder et enestående frivilligt
arbejde for at holde vores strande rene.
Læs her hvad formanden, Steen Gersager, skriver om
deres arbejde:

RP

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

Succes og jubilæum for strandrenserne i
”Hvid Strand Gribskov”
Vi er en gruppe på omkring 15 personer, der
samler affald op på stranden fra Stængehus i vest
til Villingebæk i øst – svarende til ca 30 km.
I 2018 var der mange af os, der syntes, at der var
mindre affald end tidligere. Vi funderede på, om
det skyldtes, at miljøbevidstheden blandt strandgæsterne var blevet højnet. Men resultatet var alligevel, at vi samlede mere op i 2018 end vi havde
gjort siden 2014 – nemlig: 32.533 stk affald!
Og det skyldtes navnlig én af os – Franz Frøling,
Tisvilde – som alene samlede knap 10.000 stk. affald op. Medvirkende kan også have været, at vi er
blevet endnu grundigere, f.eks. med at samle mikroplast op – det være sig flamingo, konfetti mm,
men også meget svært tilgængeligt affald som f.eks
plastik, der er havnet langt inde mellem hybenbuske, (hvad der i øvrigt godt kan resultere i rifter,
stik og revent tøj) – eller på svært fremkommelige
stenede strande.
Året vi befinder os i – 2019 – er et særligt år for
os, idet vi kan og vil fejre vores 30 års jubilæum.
Den handlekraftige, entusiastiske og utrættelige
Ulrik Mondorf, som døde i 2014, oprettede gruppen i 1989, og den har bestået uafbrudt siden og
trives fortsat i bedste velgående.
Kun en enkelt af os 15 har været med alle årene,
men adskillige har deltaget i mange år, og udskiftningen blandt deltagerne har været bemærkelsværdig lille. Og resultatet er til at føle på: Samlet er
det blevet til langt over 1 mill. stk affald.
Men hvis vi ikke igennem alle årene havde fået
den betydelige økonomiske støtte fra Gribskov
Kommune og fra mange grundejerforeninger,
havde vi bestemt ikke opnået det resultat – ja
sikkert havde vi slet ikke eksisteret i dag – og den
støtte og de mange venlige ord fra mennesker, vi
møder på vor vej, er vi meget taknemmelige for.
Men en tak skal også lyde til de mange strandgæster, som uden for vores regi samler lidt affald
op, når de alligevel færdes på stranden. Det hjælper os og alle andre, der elsker at færdes på vores
strande, og det gamle ordsprog, ”Mange bække
små gør en stor å”, kan ikke være mere velanbragt.

Torben Christensen

Maglebjergvej 12 • 3200 Helsinge • 20258652
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Kig ind på www.hvidstrand.dk for mere information.

SOMMERAKTIVITET I HAVERNE
I maj er der rigtig gang i udendørslivet i haverne.
Vi minder som sædvanligt om, at der skal tages hensyn
til naboerne, hvad enten det drejer sig om støjende
haveredskaber eller fest og høj musik.
Husk også, hvis I låner eller lejer Jeres hus ud i sommerperioden, at orientere om ansvaret for ro og orden.

HUSK

AT MELDE JER IND I
GRUNDEJERFORENINGEN
WWW.TISVILDEGRF.DK

Haveredskaber
Retningsgivende tidsrum for brug af plæneklippere, motorsave m.m.:
Weekend og ferietid kl. 10-16
Hverdage og udenfor sæsonen kl. 8-17
Støjende haveredskaber bør anvendes med omtanke, således at naboerne generes mindst muligt.
Hvor rart er det for naboen at få frokosten i det
grønne forstyrret af larm? – Hold selv en pause.
Fester
Ved større udendørs arrangementer i haven er det
altid en god ide at informere naboerne i god tid.
Husk at musik udenfor eller i festtelt kan være meget generende for omgivelserne. Hvis arrangementet trækker ud til sent om natten, dvs. efter kl. 2,
bør det fortsætte indendøre.
Det bedste er altid at tale åbent med hinanden og
i den sammenhæng acceptere, at når en nabo giver
udtryk for at være generet af støj, skal det tages
alvorligt. Det kunne være dig selv næste gang.
Beplantninger
Høje træer og beplantninger kan være meget
generende for din nabo. Det er ikke bare skyggevirkningen, som kan være ødelæggende for et godt
haveliv. Algevækst har gode betingelser i skyggen,
og det kan skade både bygninger og fine vækster.
Gamle træer taber i styrke og er derfor mere
tilbøjelige til at knække eller vælte i næste storm.
Tænk over træers og store beplantningers indflydelse på naboens grund og gør det til en regel at
tale med hinanden om det.
Husk at klippe og beskære hække og buske ud til
vej og sti, sådan at forbipasserende ikke bliver generet. Det er grundejerens pligt at sikre fri passage.
Disse gode råd om pasning af træer og buske
skal ikke forstås som en opfordring til at erstatte
det levende hegn med rafter og brædder. Høje
plankeværker hører slet ikke hjemme her.
Tisvilde ligger i en enestårende natur, og de
bebyggede områder skal være et spejlbillede heraf.
Vi skal derfor bestræbe os på at bibeholde det
grønne, åbne og landlige indtryk på veje og stier

RP

Mange hilsner fra Bestyrelen
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TISVILDE LOKALRÅD
Der er forårsfornemmelser udenfor, da jeg sætter mig
til tastaturet for at skrive mit første indlæg til TisvildeNyt – på vegne af Tisvilde Lokalråd.
Som Eskil skrev i sidste nummer af TisvildeNyt,
består det nuværende råd af flere nye medlemmer. I bestyrelsen er der 2 medlemmer, der har siddet i mere end
1 valgperiode. En af de personer, der valgte at træde ud
ved sidste ordinære borgermøde/generalforsamling, var
Eskil Borup, som – ud over 1000 andre opgaver – de
sidste mange år har skrevet de mest ”malende”, ”blomstrende” og ”levende” beretninger for Tisvilde Lokalråd.
Hele Rådet takker Eskil for de mange informative
artikler, det er blevet til, og hans store indsats i Lokalrådet! – Rådet vil gøre det bedste for, at læserne i
fremtiden fortsat kan læse interessante og værdifulde
informationer fra Lokalrådet her i TisvildeNyt.
Rådet har fået tilført friske kræfter, som er klar
til at fortsætte de fastsatte fokusområder. Fokusområder der også gjaldt i 2018, f.eks. Loppemarked på
Birkepladen, Sankt Hans arrangement, Årets Tisvildeborger, behandling af ansøgninger om diverse
tilskud, Tisvilde visionen med alt hvad den indebærer af aktiviteter – og ikke mindst: Deltagelse i / initiativtager til møder med Tisvildeborgere, offentlige
myndigheder samt andre foreninger – hver gang vi
finder det relevant for at kunne ”varetage lokalsamfundets interesser, fremme dets udvikling og søge at
få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet”. Citat fra Lokalrådets formålsparagraf.
Lokalrådet lægger stor vægt på at være så demokratiske, som muligt! Det vil sige, at vi samarbejder med
alle, der ønsker at arbejde for en positiv udvikling af
Tisvildes lokalsamfund.

Og det vil også sige, at vi debatterer diverse sager internt, inden vi udtaler os offentligt. Det sidste betyder,
at vi bruger tid på at forberede vores kommunikation
konstruktivt! Især når vi bruger nærværende medie
(TisvildeNyt) til at kommunikere vores budskaber, idet
det jo kun udkommer hver anden måned...
Vi er i gang med en revurdering af, hvordan vi kan
forbedre vores eksterne kommunikation, så vi hurtigere kan komme ud med aktuelle budskaber og annonceringer, uden at det går ud over kvaliteten. Vi har et
par gange besvaret læserbreve i UgePosten. Det føler vi
dog ikke er den rigtige facon for en løbende kommunikation fra Lokalrådet. Vi har ligeledes besluttet, at vi
ikke deltager i eventuelle verserende diskussioner på
Facebook. I vil blive orienteret, når vi har fundet frem
til den løsning, vi vurderer passer bedst til et nutidigt
Tisvilde Lokalråd.
På vores hjemmeside ”Tisvildeleje.dk” bringer vi
referater fra vores månedlige møder og fra vores borgermøder.
I sidste udgave af TisvildeNyt bragte vi et referat
fra årets ordinære borgermøde, der også fungerer som
vores generalforsamling. Tisvilde Lokalråd har ikke
ligget på den lade side: Vi har indtil videre afholdt 3
ekstraordinære borgermøder i 2019, som vi bringer
referater af her:
Borgermøde 2 – om Musik i Lejet
Den 19. februar 2019, blev Idrætshuset fyldt til bristepunktet, da vi nærmede os kl. 19.00, starttidspunktet
for vores borgermøde: Omkring 150 mennesker var
mødt op, herunder den lokale presse.
De inviterede var: Tisvildeborgere, foreninger hjemmehørende i Tisvilde, erhvervsliv hjemmehørende i
Tisvilde samt repræsentanter for MIL og for Gribskov
Kommune.

Musik i Lejet 2017 – RP
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Lokalrådet havde besluttet, at pressen ikke skulle være
en del af mødet, idet vi ønskede at ”beskytte” deltagere,
så de frit kunne ytre sig og fortælle, hvad de havde på
hjerte – uden at frygte, at de efterfølgende skulle blive
interviewet og citeret i medierne. Da flere personer
imidlertid foreslog, at pressen godt kunne være til stede,
blev der afholdt en hurtig håndsoprækning-afstemning,
der viste, at pressen skulle være velkommen.
Herefter bød Lokalrådets formand, Claus Sabroe,
velkommen og gav mikrofonen til John Kofoed, der
gladeligt sang for på sangen ”Åh Tisvildeleje”.
Herefter blev ordet givet videre til aftenens facilitator
og ordstyrer, Anna Porse Nielsen.
Anna er Adm. Direktør i Seismonaut A/S. Anna
styrede mødet yderst professionelt. Alle, der ønskede
ordet, fik det, og blev hver især tildelt 3 minutter –
uden afbrydelse. Efter en pause var der afsat tid til,
at relevante personer kunne svare på de spørgsmål og
kommentarer, der var blevet givet tidligere.
Alt forløb i en god og konstruktiv tone. Undervejs
samlede Anna op på kommentarer, spørgsmål og
svar. Og til sidst opfordrede hun til at deltagere – helt
anonymt – kunne skrive ét særligt ønske, man havde
til Musik i Lejet, på et blankt kort, der så blev afleveret
til hende. Mødet sluttede som planlagt kl. 22.00 – med
klapsalver!
Efterfølgende har Anna sendt sine notater og anbefalinger til Lokalrådet og foreslået, hvordan vi kan
arbejde videre med de input, vi har fået.
Overordnet kan vi konstatere, at der var meget stor tilslutning og positive bemærkninger til MIL fra de fremmødte. Men der var også kritik og ønsker om ændringer. Der blev afleveret i alt 72 anonyme kort. Af disse
ønskede ca. 20, at MIL blev reduceret i størrelse og/eller
flyttet til før eller efter sommerferiens hovedsæson.

Der var også mere konkrete ønsker, baseret på den
nuværende størrelse og placering. Her kan bl.a. nævnes ønsker om flere/billigere/gratis billetter til 3220
fastboende, bedre regulering af trafikken (inkl. sikring
af handicappladser), mere dialog og evaluering, etablering af støjregler. Lokalrådets næste skridt er, at vi har
inviteret bestyrelsen fra Musik i Lejet til et møde, så vi
sammen kan gennemgå disse ønsker og opfordringer.
Senere inviterer vi repræsentanter fra Gribskov
Kommune til et lignende møde.
Borgermøde 3 – for skovens brugere
Fremmødet til Lokalrådets 3. borgermøde var lidt mere
beskedent. Formanden for Tisvilde Lokalråd, Claus
Sabroe, bød velkommen. Herefter præsenterede mødets
deltagere sig og fortalte om deres brug af Tisvilde Hegn.
Flere fortalte, at de har en stor bekymring for skovens udvikling, idet der efterhånden er mange brugergrupper i skoven, og tendens til ”Tivolisering”.
Det kan skade skoven og dens dyreliv, at der er så
meget ”organiseret” brug af skoven. Der blev også sat
spørgsmålstegn ved den voldsomme fældning af træer,
der finder sted i øjeblikket.
I den dialog, der opstod med skovrider Jens Bjerregård, henviste Jens til de vilkår, regeringen har vedtaget med Natura-2000. Det er de vilkår, skovens folk
har at arbejde med. Interesserede kan læse vilkårene
ved at følge nedenstående link:
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/
Herfra kan man komme videre til EU’s direktiver:
https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/
Vi har altså nogle fælles vilkår, vi må acceptere og få
det bedst mulige ud af.

Naturstyrelsen informerede om skovens udvikling i februar – RP
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Der blev udtrykt et stort ønske om at etablere en
hundeskov i Tisvilde Hegn. Er det en mulighed? Hertil
svarede Jens Bjerregaard, at man må tage til ”Hundeskoven” ved Liseleje, hvis man kan kalde sin hund
til sig. Der er af og til problemer med løse hunde på
Melby Overdrev. De er til fare for vildt og fugle, der
ruger ved jorden. Høbjerg Hegn er også en mulighed,
da den er indhegnet.
Søren Jacobsen og Henrik Storgaard fra Tisvilde
Hegn Sporlaug fortalte om arbejdet med selve sporet
og arbejdet med at få brugere af sporet til at benytte
det på en hensigtsmæssig måde. De er lydhøre overfor
folk, der vil have hjælp og vejledning – kommunikation foregår via Facebook. Se dette link:
facebook.com/tisvildehegnsporlaug/
Der blev i øvrigt udtrykt stor tilfredshed med disse
spor – også fra andre brugere!
Efter den indledende præsentation fortalte skovrider
Jens Bjerregård udførligt om arbejdet med at udlægge
arealer til urørt skov. Her henvises til dette link:
naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/
naturpakken/
Blandt de fremmødte var der et stort ønske om at
afvise eller begrænse nogle af de meget store arrangementer i skoven. Her svarede skovfoged Tim Falck
Weber at skovene er inddelt i tre zoner: Stillezone,
Facilitetszone, Friluftszone.
På Naturstyrelsens hjemmeside kan man bl.a. læse:
”Offentlighedens adgangsforhold til Facilitetszonerne
bør være gode og omfatte flest mulige transportformer
(bil, bus, tog, cykler og gående), og der bør være en
god infrastruktur indenfor selve zonen. Publikum vil
muligvis ofte opleve møder med andre besøgende eller
spor af menneskelig aktivitet i naturen i forbindelse
med udfoldelse af friluftsliv, skovdrift, osv. Sandsynligheden for at opleve ro, stilhed og urørt natur kan nogle
gange være moderat. I lokalenhedens driftsplan kan
forskellige typer af aktiviteter prioriteres, så én zone
i særlig grad kan understøtte f.eks. ridning, en anden
zone mountainbiking. Selve zonen er længerevarende
og mere bindende end en driftsplanperiode på 15 år.
Zonens størrelse bør være fra 1 til op mod 100 hektar
– undtagelsesvis mere, så der er plads til fleksibilitet
og udvidelser med nye faciliteter.”
Det må konkluderes, at vi samlet set har nogle vilkår,
som vi må få det bedste ud af. Hverken vi, eller de
ansatte i Naturstyrelsen, kan se bort fra disse vilkår.
Tim Falck Weber nævnte, at antallet af ansatte
indenfor skovbruget er faldet markant de sidste år.
Derfor er det vigtigt at inddrage skovens brugergrupper – deres engagement er nødvendigt for at vedligeholde de faciliteter, de selv bruger. Noget af det, der
fungerer i vores Facilitetszone, er MTB-sporet, der
vedligeholdes af Tisvilde Hegn Sporlaug. Derfor er der
en opfordring fra Naturstyrelsen og Tisvilde Lokalråd
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til at danne flere laug fx: Vandrelaug, Rytterlaug osv.
Det er i øvrigt vigtigt, at skovens brugere har en god
dialog indbyrdes. De fleste arbejder seriøst, men der vil
altid være enkeltpersoner/grupper, der er udfordrende
at organisere!
Afsluttende bemærkning: Der var hele aftenen en
konstruktiv og imødekommende dialog mellem skovens brugere og repræsentanterne fra Naturstyrelsen.
Tisvilde Lokalråd medvirker fortsat gerne til det gode
samarbejde.
Læs det fulde referat på Lokalrådets hjemmeside:
www.Tisvildeleje.dk.
Borgermøde 4
– velkommen til nye medborgere
Lokalrådets – indtil videre – sidste borgermøde havde
til formål at introducere nogle af Tisvildes herligheder;
foreninger og aktiviteter overfor ny-tilflyttere. Samtidig ville vi gerne selv hente inspiration fra de nye
”øjne”, der har bosat sig her i vores pragtfulde by.
Omkring 20 ny-tilflyttere og 13 foreninger var mødt
op. De placerede sig i rundkreds, så alle kunne se og
høre hinanden. Vores formand, Claus Sabroe, startede
med at byde velkommen og fortælle lidt om Tisvilde
Lokalråd. Så tog Tina Fresco over og fortalte om yoga
i Tisvilde – og derefter gik det videre fra forening til
forening, der hvor især berettede om deres tilbud her i
Tisvilde.

Solvej 2 • Tisvildeleje • Tlf. 48702141

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

Til allersidst udleverede Claus en liste over alle foreninger i Tisvilde, inkl. kontaktinformation. Alt i alt en
positiv aften der sluttede med klapsalver.
Næste arrangement, som Tisvilde Lokalråd aktivt er
involveret i, er Sankthansaften, som i år falder på en
søndag: den 23. juni. Igen i 2019 er det et arrangement,
der bliver afholdt af flere foreninger i samarbejde: Lokalrådet, Erhvervsforeningen, Naturrum, Musik i Lejet
og Grundejerforeningen. Sankt Hans aktiviteterne
indgår i det store JAZZ Festival program, der finder
sted i Tisvilde i weekenden 21.-23. juni.
I øjeblikket er vi i den indledende planlægningsfase,
så p.t. foreligger det endelige program ikke. Hold derfor øje med Facebook, UgePosten og/eller Jazz Festivalens opdaterede program!

Murerfirmaet

Damgaard Aps
Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Tisvilde Lokalråd ønsker ALLE
en rigtig dejlig sommer!!!

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Tlf.

Henrik 2323 1318
Bo 4044 5610

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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VEJBY-TIBIRKE SELSKABET

Glæden ved læsning af Kaj Walthers dagbøger
I den sidste måned har jeg haft den store glæde at få
muligheden for at læse 8 af Tisvildes legendariske
livredder og kunstmaler Kaj Walthers dagbøger. Det
har hovedsagelig været min godnatlæsning, hvor jeg
har givet mig tid til engang imellem at sænke et af de
omfangsrige manuskripter og for et øjeblik lade Kaj
Walthers beskrivelser af sine oplevelser i Tibirke eller
på Grønland blive tænkt igennem. Jeg havde gennem
årene haft forbindelse med ham og var en stor beundrer
af ham.
Som 10-årig knægt blev jeg i 1950 hyret af livredder
Kaj Walther til at samle affald op på stranden omkring
molen i Tisvildeleje. Det hørte med til livredderens
arbejdsbeskrivelse at holde stranden ren, men for den
ca. 2 meter høje livredder var det et temmelig anstrengende bijob. Jeg blev derfor hyret af ham og fik den
fyrstelige løn af 50 øre i timen! Langt senere skulle
jeg aflevere en fristil til min dansklærer Kirsten Røder
på Frederiksborg Statsskole. Stilen hed ”Et menneske
jeg beundrer”, og hvad var mere oplagt end at vælge

KERAMIK

UDSTILLING & SALG

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

min lokale helt, Kaj Walther, som min helt. Jeg cyklede
op til hans hus på Holløsebakken, snakkede længe
med ham og hans søde kone, Strit, der lidt efter kom
bærende på en stor scrapbog, hvor hun omhyggeligt
havde limet alle de avis- og ugebladsartikler ind, hvor
Kaj Walther var blevet interviewet eller omtalt. Som
voksen og som guide omkring kunstnerne i Tibirke har
jeg haft flere gode oplevelser med Kaj Walther, men...
nu tilbage til de gode oplevelser med Kaj Walthers
dagbøger. Hvordan fik jeg mulighed for at læse Kaj
Walthers dagbøger?
En dag blev jeg ringet op af en mand fra Annisse, der
spurgte, om jeg ville være interesseret i noget materiale
om og af Kaj Walther. Hans far, Arne Christensen, var
lige gået bort og havde efterladt sig ret meget fra sit
venskab med Walther. Jeg har for længst gjort det til en
vane at sige ”ja, tak”, når der kommer henvendelser om
materialer i form af kunstværker, fotos, bøger m.m., der
har noget med lokalhistorien her i ”mit” område at gøre.
Jeg ville være ude i Annisse indenfor en halv time.

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

Forårslandskab, Tibirke

Det viste sig, at det var et ret omfangsrigt materiale,
som jeg nu fik overdraget. Arne Christensen havde
gennem en længere periode omhyggelig sørget for, at
Kaj Walthers dagbogsnotater var blevet renskrevne og
dernæst trykt i et aftalt antal eksemplarer. Udover selve
dagbøgerne var der også et meget stort antal af Kaj
Walthers tuschtegninger fra Grønland og nogle få fra
Tibirke og Tisvildeområderne. De grønlandske tegninger er kopier af de knap 400 tegninger og akvareller,
som Kaj Walther inden sin død overdrog til Marinebiblioteket. Med hensyn til Kaj Walthers mange dagbøger,
så skulle de originale dagbøger for øvrigt alle være
afleveret og deponeret på Det kgl. Bibliotek. Det må
jeg undersøge en anden gang.

Alt dette fik jeg nu overdraget. Nogle dage senere blev
jeg igen ringet op fra Annisse, idet Arne Christensens
arvinger havde været oppe på loftet og havde der fundet
flere kasser med noget om Kaj Walther. Hjemme gik
jeg nu i gang med at skimme det hele igennem. Alt var
stillet til rådighed for Vejby-Tibirke Selskabet, men jeg
kunne hurtigt se, at det især var dagbøgerne, som Selskabet ville have umiddelbar interesse i. En uge senere
kørte jeg derfor til Gribskov Lokalarkiv i Græsted og
afleverede en kasse med det meste af materialet. Nu kan
alle interesserede få mulighed for at se det igennem.

Sydøstrevet, Hessselø 1977
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Foreløbig beholder Selskabet dagbøgerne, men på et
tidspunkt bliver også de overdraget til lokalarkivet. Kaj
Walther har givet tre af dagbøgerne samme titel: ”Stille
dage i Tibirke (+ årstal 1993/1994/1995-1996)”. Da Kaj
Walther er født i 2016, så var han 77 år i 1993 og blev
80 år i 1996. I ovennævnte dagbøger er det en Walther,
der her på sine ældre dage nyder at mindes de mange
gode oplevelser, han har haft i sit liv – men bestemt
stadigvæk har i Tibirke, i Nordsjælland og ind imellem
også i København. Kaj Walther havde altid været en
veltrænet mand, der holdt sig i form med lange svømmeture og tilsvarende vandringer, men i denne periode
var han plaget af smerter i sine ben. Han havde været
udsat for et alvorligt biluheld, der havde ødelagt hans
ben. Men det forhindrede ikke Kaj Walther i at være
aktiv på andre områder f.eks. ved at gennemføre en
lang række kunstudstillinger mange forskellige steder
i Nordsjælland og i Hovedstadsområdet. Det var ikke
alene kunstforeninger, men også mange større virksomheder som f.eks. banker, sparekasser, Cowi, Novo
m. fl., der inviterede ham til at stå for en udstilling.
Fire andre dagbøger er beskrivelser af Kaj Walthers
oplevelser i Grønland i årene 1970, 1976, 1981 og 1986.
Den sidste dagbog er fra Walthers rejse rundt i Finland
i 1989.
På en hel anden front har der også ustandselig været
bud efter ham: Han var en meget efterspurgt foredragsholder og oplæser. Gennem årene havde han
opbygget en lang række foredrag om lokale temaer,
om kunst og om historiske emner. Det var samtidig
illustreret med fine billeder i form af dias. På Tisvilde
Højskole – der dengang var pensionisthøjskole – var
Kaj Waltheri en meget anvendt og populær foredragsholder, der kunne holde alle pensionisterne vågne.

I særlig grad var kvinderne fascineret af ham, for selv
som en ældre mand var han en usædvanlig flot og
maskulin mand, der samtidig var en både vidende og
charmerende person.
Hvis man vil vide noget mere om Kaj Walthers person og kunst, findes der en fin artikel i Vejby-Tibirke
Selskabets Årbog 2000, hvor journalist Niels Jørgen
Larsen har beskrevet ham på fineste vis. Artiklen er
samtidig rigt illustreret med Kaj Walthers malerier
og tegninger. Går man ind i Vejby-Tibirke Selskabets
hjemmeside www.vejby-tibirke-selskabet.dk, kan man
læse hele artiklen og også se nogle af kunstnerens fine
tegninger og smukke malerier.
På denne og de foregående sider ses nogle af Kaj
Walthers kunstværker, som Vejby-Tibirke Selskabet
ejer. Tuschtegningerne blev givet til Selskabet af Arne
Christiansens sønner.

Fjelde på Grønland

Opgang til Tjørnebo, Hesselø
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Nyt om Vejby-Tibirke Selskabets arrangementer i 2019
Tur 1 til Søborg Kirke og Søborg Slotsruin
med Jens Anker Jørgensen og Chr. Friis som guider blev
hurtigt booket op... og er allerede gennemført 28. april,
når dette nummer af TisvildeNyt er udkommet.
Der er stadig mulighed for at booke sig ind på Tur 2,
Koncert i Tibirke Kirke, fredag d. 24. maj kl. 19.30.
Kontakt Anni Larsen på mobil: 2216 5990 / mail:
anni@sonderkaer.dk før indbetalingen på 100 kr. til:
reg: 2418, konto: 6894 155 777 (Skriv: Koncert + navn).

Koncertens musikere er Søren Johannsen og Nikolaj
Viltoft, der beskriver deres program således:
”Programmet bliver et blandet og varieret program,
der kommer rundt i genrerne. Udelukkende med stykker der er lette at holde af. Vi fortæller om musikken
undervejs og spiller både ved orgel og i den anden
ende af kirken ved et medbragt keyboard.”
Nikolaj Viltoft er vokset op i Tisvildeleje og blev i en
ung alder solotrompetist i Opera National i Paris fra
2004–2006 og fra 2006 i Det kgl. Kapel. Søren Johansen
er organist og dirigent. 2007 blev Søren Johannsen ansat
som organist i Christians Kirke i København. Begge uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Tur 3, Kunstmaler Jan List og Havgaarden Badehotel d. 2. juni er udsolgt. Det samme er også de tre
yderst populære Hesseløture, der er betegnet som Tur
4-1, Tur 4-2 og Tur 4-3, Sælsafari rundt om Hesselø.
Ud fra en lang reserveliste blev der skabt endnu et Tur
4-4, og også denne tur er udsolgt! I år vil sælerne omkring Hesselø se 132 mennesker fra Tisvilde og omegn
passere forbi sig!!
Der er stadigvæk ledige pladser på Tur 5, Tisvilde
Højskole, torsdag d. 1. august kl. 13.30–15.45. Kontakt Chr. Friis på tlf. 4870 8408 / mail: friis.laebo@
mail.dk for tilmelding og betaling (90 kr. for medlemmer / 110 kr. for ikke-medlemmer. Her en beskrivelse
af besøget på Tisvilde Højskole (Tur 5):
Mange har kørt forbi Tisvilde Højskole og ved ikke
ret meget om den. Det giver dette besøg svar på, idet
forstanderen Mogens Johansen vil byde os velkommen
og fortælle om starten på højskolen i 1960´erne og om
dens virke op til i dag.
Derefter bliver vi vist rundt på højskolen, hvor der
blandt andet er mange forskellige udsmykninger.
Vi samles bagefter til kaffebordet, hvor vi snart er i
fuld gang med at synge gode, danske sange – ledsaget
af Mogens Johansen på guitar eller klarinet.
På årets sidste arrangement Tur 6, Besøg på Ørby
Vingaard lørdag d. 14. september kl. 14.00-16.00 er
der stadigvæk ledige pladser. Pris for deltagelse er 125
kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer.
Kontakt Anni Larsen på mobil: 2216 5990 / mail:
anni@sonderkaer.dk før indbetalingen på reg: 2418
konto: 0749 600 195.
Skynd jer at tilmelde jer de sidste arrangementer,
hvor der stadigvæk er plads.
V. h. Chr. Friis,
formand for Vejby-Tibirke Selskabet

Generalforsamling i Vejby-Tibirke Selskabet
søndag d. 30. juni 2019 kl. 10.00-12.00
Vejby-Tibirke Selskabet afholder den årlige generalforsamling i Vejby Forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210 Vejby. Husk at notere det allerede nu i kalenderen.
Igennem mange år har der efter generalforsamlingen været en foredragsholder med
tilknytning til vores egn. I år har fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen sagt ja til
at komme og bl.a. fortælle om sin tilknytning til Tisvilde-/Vejbyområdet, hvor han og
hans hustru, Lone Dybkjær, ofte tilbringer deres liv i sommerhuset.
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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

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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Om TisvildeNyt
TisvildeNyt er jo en gammel kending i Tisvilde. Bladet
blev startet for over 25 år siden af Johs. (Johannes
Jørgensen), som igennem mange år både redigerede
og skrev hovedparten af indholdet. Johs. døde i 2016,
men inden da havde han i 2008 overdraget stafetten
til en gruppe fra Lokalrådet, som påtog sig at køre
bladet videre. Én person kunne ikke klare jobbet, så
Eskil Borup, Søren Carlsen og Anders Helmer Nielsen
suppleret med Johan Vedel fik til opgave at undersøge
mulighederne for TisvildeNyts fremtid. Det var i den
forbindelse vigtigt, at TisvildeNyt kunne fortsætte som
kirkeblad for Tibirke kirke.
Niels Tetzschner fra den gamle redaktion ville gerne
fortsætte, og Jan Valery havde stadig hånd i hanke
med annoncearbejdet. Karina Thor havde sagt ja til at
påtage sig redaktørjobbet, og Rasmus Pape moderniserede layoutet og satte også bladet op, så det kunne gå
direkte i trykken.
Det første blad i det nye regi kom i sept.-okt. 2008
udgivet af Lokalrådet, men allerede i marts-april 2010
blev ’Foreningen TisvildeNyt’ dannet med det formål
at udgive TisvildeNyt, som ikke skulle have nogen speciel forbindelse til hverken Lokalrådet eller andre foreninger i Tisvilde. Bestyrelsen for bladet var den gamle
udgivergruppe bestående af Eskil og Susanne Borup,
Søren Carlsen, Jørgen Larsen og Niels Tetzschner. Karina Thor fortsatte som redaktør og Rasmus Pape som
ansvarlig for bladets layout.
Foreningens medlemmer var foreninger i Tisvilde og
Menighedsrådet ved Tibirke kirke, og i dag er flg. af
Tisvildes foreninger medlemmer af TisvildeNyt:
Erhvervsforeningen
Grundejerforeningen for Tisvilde og omegn
Lokalrådet
Menighedsrådet ved Tibirke kirke
Musik i Lejet
Tisvilde Bios venner
Vejby-Tibirke Selskabet
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Foreningerne betaler kontingent til TisvildeNyt, men
hovedparten af bladets indtægter kommer fra annoncer. Annoncerne skal primært være fra lokale
erhvervsdrivende, og kun hvis der ikke findes en lokal
virksomhed, der annoncerer, supplerer vi med annoncer fra udenbys virksomheder.
Der er netop afholdt generalforsamling i ’Foreningen
TisvildeNyt’, og bestyrelsen er herefter:
• Søren Carlsen (formand)
• Jørgen Larsen (kasserer)
• Eskil Borup
• Susanne Borup
• Anette Hertz
• Christian Friis (suppleant)
Karina Thor er fortsat redaktør, og Rasmus Pape layouter bladet.
Omdeling af TisvildeNyt
TisvildeNyt omdeles til alle fastboende i 3220, enkelte
områder i 3210 Vejby og i 3300 Frederiksværk, da
Tibirke kirkes sognegrænser ikke følger postnumrene.
Tisvilde Bios venner og Grundejerforeningen tilbyder
medlemmer, der bor uden for den gratis omdeling, at
bladet kan sendes til deres adresse mod betaling af
porto. TisvildeNyts oplag er på 2.200 eksemplarer, og
ca. 400 stk. sendes til udenbys adresser.
Vi er så heldige, at Allan Thoft Jensen fra Tisvildeleje Gymnastikforening har påtaget sig det store
arbejde med dele bladet ud. Indtægten går ubeskåret til
fodbolddrengene som tilskud til deres årlige fodboldturnering i bl.a. Italien. Allan har 14 dage til at omdele
bladet, og altid 2 weekends. Det vil sige, at alle ikke
kan modtage bladet på samme tid, og at der kan gå
op til 14 dage imellem den første og den sidste. Allan
bestemmer selv suverænt, hvordan omdelingen skal
foregå, men vi tilstræber så naturligvis, at man kan nå
at deltage i de arrangementer, der omtales i bladet.
Hvis man ikke kan vente med at se bladet med det
samme, er det altid tilgængelig på nettet på adressen:
www.tisvilde.dk, eller man kan købe det hos købmand
Thomas for 20 kr.
Søren Carlsen

TISVILDE TERAPI
•
•

mail@gitteolesen.dk
www.gitteolesen.dk

LIVSKRISER
SELVVÆRD

4198 4048

danbolig Tisvildeleje - din lokale
ejendomsmægler.
danbolig Tisvildeleje er områdets
største ejendomsmægler, da vi har
en markedsandel på 48% i Tisvildeleje og 25% i Vejby*
Dette er vi bl.a. fordi når du køber
eller sælger igennem danbolig Tisvildeleje, går en del af overskuddet
til lokale aktiviteter og projekter.
Derudover strækker vi os langt for
vores kunder, som du vil kunne
mærke når du enten besøger eller
kontakter os.

Vi har åbent alle ugens dage og er
tilgængelige på telefonen, også
uden for butikkens åbningstider; vi
er altid klar til at hjælpe og rådgive
dig.
Vi er en butik med et stort kendskab
til lokalområdet, både fordi vi har
meget erfaring i området men også
fordi vi selv bor her og vi mener en
lokalengageret ejendomsmægler er
et vigtigt valg for livet i byen.

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 25.02.2019 -(Alle typer boliger i de givne områder; 3210 og 3220)

Vores adelsmærke er at sørge for
vores kunder får den bedste oplevelse, ligegyldigt om det er ved et salg
eller køb.
Tag derfor endelig et smut forbi vores hyggelige butik, så kan vi tage en
snak om dine salgs- og/eller købsmuligheder.
De bedste hilsner din lokale ejendomsmægler, danbolig Tisvildeleje.

Stine Gerner Frost
Ejendomsmægler MDE & Valuar
danbolig Tisvildeleje
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28. april og 1. maj kl. 20
28. april kl. 16
Filmen 'Gloria Bell' er en
amerikansk genindspilning
af instruktørens egne
chilenske spillefilm Gloria.
Den første film handler om
den fraskilte Gloria, der
lever en travl, moderne
hverdag i Chiles hovedstad,
Santiago, men som mangler
noget efter børnene er
flyttet hjemmefra.
Genindspilningen foregår til
forskel i Los Angeles, hvor
en 50-årige kvinde søger
kærligheden på diverse
danse- og natklubber.

2.(T) og 4.(T) maj kl. 20
5.(T) maj kl. 16
(T) = med dansk undertekst
Anne, spillet af Trine
Dyrholm, lever på
overfladen det perfekte liv
med en stor karriere og et
lykkeligt ægteskab med
manden Peter og deres to
døtre. Det hele ændrer sig
dog drastisk, da Anne
indleder en affære med sin
17-årige stedsøn Gustav og
langsomt bliver vinklet ind i
et spind af løgne og bedrag.
Derved risikerer Anne alt,
hvad hun har kært. Men
hvor langt er hun egentlig
villig til at gå? Hun må gøre
op med sig selv, hvilket slags
menneske hun er - og tage
de fatale konsekvenser.

3., 5. og 8. maj kl. 20
3. maj kl. 15

9. og 11. maj kl. 20
12. maj kl. 16

10., 12. og 15. maj kl. 20
10. maj kl. 15

16. - 19. maj kl. 20

Kunsteren Kurt Barnert, er
flygtet til Vesttyskland men
er stadig plaget af sine
barndomsoplevelser under
nazismen i Østtyskland.
Kurt er overbevidst om, at
han har mødt sit livs
kærlighed i den unge
studerende Ellie, og
kunstneren begynder at
skabe malerier om sin egen
skæbne og hele sin
generations trauma.

Ratna arbejder som
husholderske hos den
moderne ungkarl Ashwin i
Mumbai. Ashwin, der
kommer fra en velstående
familie.

Filmen 'Gøg og Gokke'
omhandler komikerduoen
Oliver Hardy og Stan Laurel.
Hardy og Laurel forsøger at
genvinde deres filmkarriere.
Dette får dem ud på et
eventyr, som bliver deres
svanesang, igennem
efterkrigstidens Storbritanien.

Det biografiske drama 'Silvio
og de andre' handler om den
tidligere italienske
premierminister Silvio
Berlusconi og mændene
omkring ham.
Filmen portrætterer nogle af
de mange kontroverser, som
har omgærdet Berlusconi,
der rangerer blandt Italiens
rigeste mennesker.

Selvom Ashwin har alt, kan
Ratna fornemme, at han
har opgivet sine drømme,
modsat Ratna, der intet
har, men som drømmer om
et liv som modedesigner.
Varme følelser opstår
mellem dem, men
kærlighed på tværs af de
sociale lag har trange kår i
det indiske kastesystem.

Familiefilm

17. - 19. maj kl. 16

22., 23. og 25. maj kl. 20
26. maj kl. 16

24. og 26. maj kl. 20
24. maj 15

I filmen 'Transit' får den
unge Georg mulighed for at
flygte fra et besat Paris, da
han kommer i besiddelse af
en død forfatters
dokumenter. Georg
overtager mandens identitet,
og rejser til Marseille, hvor
han møder en ung smuk
kvinde, der desperat
forsøger at finde sin
forsvundne ægtemand... den
selvsamme afdøde kunstner.
Dramaet ‘Transit’ er en
nyfortolkning af Anna
Seghers’ klassiske roman fra
1944. Paula Beer fra bl.a.
Frantz og Franz Rogowski
spiller de kriseramte
elskende i den Kafka’ske
Casablanca-romance.

Dokumentarfilmen 'Te med
Damerne' følger de fire
britiske skuespillerinder
Aileen Atkins, Judi Dench,
Joan Plowright og Maggie
Smith. De fire nære veninder
mødes for at hyggesludre,
more sig og mindes gamle
dage, og denne gang har de
inviteret kameraet med.
Filmen skal ses som en
hyldest til fire modne
kvinder, der har været
veninder i årtier, har fulgt
hinandens karrierer med op
og nedture helt fra
gennembruddene tilbage i
1950'erne til nutidens status
som levende
skuespillerlegender.

20

29. maj, 1. og 5. juni kl. 20
En ældre, velklædt og
bevæbnet herre går en
solrig dag i Texas ind i en
bank og beder pænt om
pengene. Det samme sker
efterfølgende i flere
pengeinstitutioner, og snart
bliver den lokale
ordensmagt klar over, at de
har med en erfaren seniorbankrøver at gøre.
En menneskejagt går i gang,
alt imens deres eftersøgte
selv begynder at søge ny
mening med livet. Tucker er
nemlig på vej til at begå et
sidste kup for endegyldigt at
stoppe og i stedet forfølge
kærligheden til den
jævnaldrende Jewell.
Dette er Robert Redfords
sidste fim

30. og 31. maj kl. 20
2. juni kl. 20
Filmen handler om
fotografen Rie, der vil
portrættere metrobyggeriet
under Københavns gader og
dem, der arbejder i dybet.
Det går dog imidlertid helt
galt for Rie og to metroarbejdere. Hun ender
nemlig med at være spærret
klaustrofobisk inde i et lille
rum i byggeriet sammen
med de to kroatiske
borebisser, Ivo og Bharan.

Lego 2 foregår fem år efter
begivenhederne i etteren.
Nu står indbyggerne i
Klodsby over for nye
udfordringer, da en DUPLOinvasion fra det ydre rum
smadrer alt på deres vej,
hurtigere end borgerne kan
nå at genopbygge.
Emmet, Lucy, Batman og
deres venner må nu kæmpe
for at overvinde invasionen
og genoprette freden i
LEGO-universet, hvilket
fører dem på en magisk rejse
til fjerntliggende,
uudforskede verdener og en
fantastisk galakse, hvor
alting er som i en musical.

30.og 31. maj kl. 16
1. og 2. juni kl. 16
'Sådan træner du din drage
3' er den længe ventede
fortsættelse af filmene fra
2010 og 2014 om vikingen
Hikke og hans drage
Tandløs.
Den unge viking Hikke
udlever drømmen om et
fredfyldt Bersærkø, hvor
mennesker og drager lever i
harmoni, mens Tandløs har
fået et godt øje til en vild og
utæmmet pige-drage. Alt
ånder fred og ro, lige indtil
en ondsindet dragejæger
dukker op.

Kulturfoyer
Tyske fil fra 1989 til 2019
7. Maj 19.30 til 21.00

Foredrag af Steen Bille
(se bagsiden)

maj 2019
Kulturfoyer

Tirsdag d. 7. maj kl. 19.30 - 21.00

Foredrag af Steen Bille

Tyske film fra 1989 til 2019

Filmtalenter er der nok af i Tyskland, det er dog ikke altid, at vi her til lands får lov til at opdage dem. Enkelte
undtagelser finder dog heldigvis vej til de danske biografer – såsom De andres liv, Der Untergang, Goodbye
Lenin og Paula. Instruktører som Fatih Akin (Mod muren, Soul Kitchen og Ud af intet) og Maren Ade (Min far
Toni Erdmann) har også haft stor succes uden for Tysklands grænser.
Steen Bille fortæller om tyske filminstruktører, der fortolker og skildrer Tysklands dramatiske og ofte tragiske
historie, og om instruktører, der forholder sig til minoriteter, ikke kun de etniske. Desuden præsenterer han
instruktører, der tør
udfordre den gængse måde at bruge filmsproget.
Steen Bille er tidligere spillefilmkonsulent på Det Danske Filminstitut og er nu medlem af Filmförderung
Hamburg Schleswig-Holstein og sagkyndig for Eurimages (Europarådet) og Nordisk Kulturfond (Nordisk Råd).
Billetter: kr. 90,- købes eller bestilles på www.tisvildebio.dk.

Opera
Don Giovanni af Wolfgang Amadeus Mozart
Fredag d. 21. Juni kl. 19.30. LIVE fra Opéra National de Paris
Historien om alletiders forfører er kendt og elsket af alle operaelskere. I
denne live transmission fra Paris medvirker bl.a. Elsa Dreisig som Zerlina - et
ungt dansk talent på vej til de store scener. Titelrollen synges af Étienne
Dupuis, og Jacquelyn Wagner har rollen som Anna.

Billetter kan bestilles/købes online: www.tisvildebio.dk eller bestilles på tlf. 4870 9900 en time før hver forestilling.
Billetpris kr. 175. Bestilte billetter skal afhentes senest 20 min. før forestillingen. Tisvilde Bio’s Café åbner 1 time før hver
forestilling og er selvfølgelig også åben i pauserne, hvor der er mulighed for at købe et glas cremant.
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STJERNEDRYS

RJ Mischo – foto: Susanne Borup

Stjernedrys over Tisvildes Blueskoncerter
En lørdag eftermiddag i Tisvilde Bio havde biografens bluesmafia celebert besøg af den amerikanske
bluessanger og mundharpespiller, RJ Mischo. De høje
forventninger til besøget blev til fulde indfriet, - og
måske endda lidt mere til!! Det var en næsten magisk
opvisning af blues i verdensklasse. RJ havde en finsk
trio med sig, tre mand som han altid bruger, når han af
og til gæster Europa på korte ture, og Tomi Leino Trio
var så absolut en værdig medspiller, der lagde et akkompagnement så elegant og præcis på beat’et, så det
blev en ekstra fryd at høre.
RJ Mischo var tydeligt glad for den fyldte sals medleven og taktfaste bifald, som strømmede ham i møde
og fortalte, at der var en verden til forskel fra at spille
i de fleste klubber i USA og så her, hvor der var et lyttende publikum, der var kommet for at høre ham og
hans musik, og ikke bare var mødt op for at få ”a night
on town”, - med noget musik som underlægning.
Det var på alle måder en fantastisk eftermiddag, og
det kan være svært for den næste, der kommer forbi
Tisvilde Bio til blueseftermiddag...

Thorbjørn Risager og Emil Balsgaard

– og dog, for det er ikke nogen hvem-som-helst, som
bluesmafiaen præsenterer næste gang, som er lørdag
den 25. maj. Denne eftermiddag kommer Danmarks
p.t. måske nok mest kendte internationale stjerne,
Thorbjørn Risager, forbi ”den sidste bluesklub inden
Kattegat”. Han har dog ikke sit 7 mand store Black
Tornado band med, det er der hverken økonomi eller
kapacitet til, så han spiller som duo sammen med sin
keyboardspiller, Emil Balsgaard, der anses for at være
landets fornemmeste repræsentanter indenfor boogiepiano stilen. Sammen med Risagers konge-vokal og
guitar leverer de et uimodståeligt swingende groove,
når de fortolker gamle blues- og New Orleans klassikere, krydret med et udvalg af Risagers egne soul/
blues kompositioner, - så der er nok alligevel ingen
grund til at tro, at det skulle blive ringere end den forrige koncert.
Hør om eventuelt resterende billetter 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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Hovedgaden 65 F - 3220 Tisvildeleje
(Gennem porten i Siriushouse)

Anne Risum

Billedkunst Keramik Interiør

Annette Nordentoft

Hjemmeside: www.deterkunsten.dk
Facebook: Det er Kunsten
Instagram: deterkunsten
Mobil: 26166380
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Nogle af nordkystfortællerne fotograferet i en af de lækroge,
hvor der vil blive fortalt historier.
Forrest: Lisbeth Lund, Ann Mari Urwald, Beate Richter og
Karl Erik Frederiksen.
Bagerst: Simon Simonsen og Jürgen Andresen.

Fortælleren Susie Haxthausen fra Beretterakademiet fortæller på
WOODstories med Esrum Sø som baggrund. I år kan Kattegat blive
bagtæppe for fortællingerne.
Nordkystfortællerne, der arrangerer festivalen, kendes fra de årlige
kildemarkeder, hvor de underholder både voksne og børn.

FESTIVALEN WOODSTORIES FLYTTTER TIL TISVILDELEJE
Danmarks smukkeste, hyggeligste samt mest børneog familievenlige festival. Det er hvad flere har kaldt
fortællefestivalen, WOODstories, som nu flytter til
Tisvildeleje.
Festivalen har kun tre år på bagen. Den holdes hvert
år den sidste weekend i maj. Næste gang, 25. og 26.
maj i år, holdes den omkring Naturrum Tisvildeleje.
De tidligere år har den været afholdt på og omkring
traktørstedet Fændrikshus, der ligger i hjertet af Gribskov ved bredden af Esrum Sø.
Festivalen har gennem de få år nået at få et stampublikum, og det er blandt andet af hensyn til publikum, at
festivalen nu flytter. Mange af de faste gæster, hvoraf
en del har været familier med klapvogne og anden stor
oppakning, har haft besvær med at komme frem til
festivalpladsen ude midt i skoven.
Nu skal festivalen holdes i kanten af en anden skov,
Tisvilde Hegn. Den udsigt, publikum og medvirkende
før har haft over Esrum Sø, skiftes nu ud med en smuk
udsigt over Kattegat. Samtidig får de udenbys gæster
meget bedre trafikforbindelser, end de havde før. Det er
samtidig muligt at køre i bil eller på cykel helt frem til
festivalpladsen.
En anden væsentlig grund til, at Tisvildeleje er valgt,
er at den arrangerende forening Nordkystfortællerne
er stiftet i Tisvilde som et barn af byens traditionsrige
kildemarkeder, hvor gruppen hvert år siden 2002 har
haft et stort fortælletelt med non-stop-fortælling for
børn og voksne. I fortælleteltet har det primært været
Nordkystfortællernes egne medlemmer, der har fortalt
historier, men på festivalen får de selskab af en række
andre erfarne fortællere fra Danmark og Færøerne.
De fleste historier vil blive fortalt på en læside af naturrummet eller i skovkanten.
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Hvis vejret mod forventning skulle blive dårligt, rykker arrangementet inden for i naturrummets lokaler
eller overdækkede gårdhave. De tre tidligere år er festivalen blevet afviklet i strålende solskin og nærmest
hedebølge, oplyser bestyrelsen.
Ind i mellem de mange historier sørger festivalens
husorkester, Festival Trioen, for at rense publikums
ører med nordisk spillemandsmusik, ligesom de to
færøske fortællere ind i mellem historierne byder op til
kædedans.
Da festivalen holdes i et offentligt naturområde, har
Nordkystfortællerne opgivet tanken om at opkræve
entre. I stedet prøver arrangørerne at skaffe flere
sponsorer. Foreløbig er det kun Gribskov Kommunes
kulturråd, der har givet støtte.
Festivalen åbnes lørdag 11:00 med tale af formanden for Gribskov byråds udvalg for erhverv, turisme
og oplevelsesøkonomi, Morten Ulrik Jørgensen. Der
er derefter fortælling til klokken 17:00. Søndag åbner
festivalen klokken 11:00 – og den lukker 15:00, så alle
kan nå hjem og stemme. Arrangørerne opfordrer publikum til at medbringe picnickurv og evt. tæpper eller
havestole.
De medvirkende fortællere er, nævnt i alfabetisk
rækkefølge: Abelone Bregninge, Alex Fersbye, Ann
Mari Urwald, Anna Djurhuus (Færøerne), Anna Louisa
Joensen (Færøerne), Beate Richter, Jürgen Andresen,
Karl Erik Frederiksen, Lene Lømmel, Lisbeth Lund,
Simon Simonsen, Thomas Kirk og Maria Junghans.
Festival Trioen består af Frede Knudsen (violin/guitar),
Ole Jacobsen (fløjte/klarinet) og Jon Friis (klarinet).
Der kan læses mere om festivalen og arrangøtrerne
på www.nordkystfortællerne.dk samt Facebooksiden
WOODstories.

Kirkebladet
Tibirke Sogn
Maj - juni 2019

VELKOMMEN TIL VORES
NYE ORGANIST
Søndag d. 14. april spillede Vejby-Tibirke Pastorats nye organist
Mimi Birkelund for første gang i Tibirke kirke.
Efterfølgende var der reception i Gretely og mange benyttede
sig af lejligheden for at hilse på og sige velkommen til Mimi.
Præster, kirkesangere, kordegn, gravere/kirketjenere og de to
menighedsråd er meget glade for at have fået en ny kollega/
ansat og vi glæder os til fremtidigt samarbejde.
Velkommen til!
Vi har bedt Mimi om at præsentere sig:
"Det har været med stor glæde
og forventning, at jeg her
pr. 1. april har tiltrådt stillingen som organist ved
Vejby og Tibirke kirker.
I skrivende stund har
jeg lige nået at spille
min første højmesse i Tibirke,
hvor der blev taget utroligt godt
imod mig, og
Skærtorsdag spiller jeg min første
gudstjeneste i
Vejby kirke i forbindelse med åbningen af
kirken efter indvendig
kalkning.
Jeg er 51 år og ud af en
musikerfamilie. Således er min
mor violinist og min far pensioneret klarinettist fra Det Kgl. Kapel,
hvor også min søster, Tanja, er violinist.
Selv er jeg solistuddannet pianist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og forventer yderligere at færdiggøre en
uddanelse som organist og korleder fra Kirkemusikskolen i
Roskilde om et års tid.
Den seneste tid har jeg varetaget en fuldtidsstilling som
organist og korleder i Ledøje og Smørum kirker. Gennem et rigt
musikerliv som pianist har jeg spillet et utal af koncerter som

kammermusiker, akkompagnetør og solist, og
jeg har derigennem et solidt musikalsk netværk
at trække på.
De seneste år er det orgelspillet, der har fyldt
mest i min musikertilværelse. Jeg sætter stor
pris på at ledsage salmesang og sætter også
en ære i, at den musik, jeg vælger til Gudstjenesten, passer til evangelieteksterne, årstiden
og kirkeåret.
Jeg ser frem imod at blive en del af kirkelivet i Vejby og Tibirke, og til at være med til at
udbygge og berige musikmiljøet i og omkring
kirkerne i forhåbentlig mange år ud i fremtiden.
Ud over musikken har jeg også arbejdet en
periode som forskningslaborant i det private
erhversliv. Jeg måtte dog erkende, at det var
musikken, der var min primære interesse.
Privat er jeg gift med Niels Willumsen, som er
lektor på Gribskov Gymnasium og har to børn,
Hanna og Jonas, på 24 og 22 år. Min mand og
jeg bor i Ølsted og har i en årrække flittigt
besøgt Vejby-Tisvildeområdet, hvor vi holder
meget af at gå ture og cykle.
Det er en stor glæde for mig, nu også at have
fået dette unikke område som min arbejdsplads".
Stor hilsen
Mimi Birkelund

Sogneeftermiddage
i Sognegården

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

Torsdage: 9. maj og 13. juni.
(Juli & august undtaget)

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

Gretelyaftener 2019
De traditionsrige og velbesøgte Gretlyaftener - fire gratis foredrag i godt selskab!
Tilmelding er nødvendig og sker efter først-til-mølle hos
Lisbeth Nielsen tlf.: 4870 8423 mobil tlf. 2578 8423

Tirsdag d. 6. august kl. 19.00
Sidste mand slukker og lukker
Foredrag ved sognepræst ved Blistrup kirke,
Tina Hastrup von Buchwald

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.

Et foredrag om hverdagen, livet, Folkekirken og troen spejlet i
ti billeder af Poul Anker Bech.Et forsøg på at indsnævre, hvad
Poul Anker Bechs billeder gav tilskueren. Det var en øjenåbner, som indfandt sig; som når en hypnotisør tæller sin klient
tilbage til vågen tilstand. Som havde han en løftet pegefinger
mod os: ”Pas på med dine valg. For du fravælger altid noget
andet. Spørgsmålet er, om det så var det værd”.
Selv om maleren ikke så sig selv som kristen gav han, inden
sin død i 2009, sin tilladelse til, at Tina Buchwalds bog blev
en realitet. Samme år blev alterpartiet til Gudumholm kirke
afsløret. Alterbilledet er i sig selv et sandt mesterværk: ”Da jeg
første gang så billedet, blev jeg stum af betagelse. Mine øjne
hvilede i billedet, og det var som sød marcipan. I en kristen
sammenhæng syntes jeg ikke, jeg havde set noget smukkere”.

Tirsdag d. 27. august kl. 19.00
Tænkepause om Jesus
Foredrag v/ universiteteslektor, Institut for Kultur og Samfund, Gl. og Ny Testamente, Århus, Kasper Bro Larsen
Jesus sagde ”Følg mig!” I dag har
han flere følgere end nogen kendis på Twitter. Men hvem var den
historiske Jesus? Bibelforskningen
har været på jagt efter svaret i
2000 år. Og forslagene er mange:
en politisk revolutionær, en hippiefilosof, en jødisk freelancerabbi, en bondeprofet, en healercharlatan – eller bare Guds søn.
Foredraget tegner en skitse af
den historiske Jesus og fortæller
historien om, hvordan han efter
sin død blev anset for kristen. Er den historiske Jesus overhovedet relevant for kristendommen i dag?

Tilmelding er nødvendig og sker efter først-til-mølle hos
Lisbeth Nielsen tlf.: 4870 8423 mobil tlf. 2578 8423

Arr. Tibirke Menighedsråd • Gretely - Tibirke Kirkevej 12 • 3220 Tisvildeleje

Kaffe & kage serveres i pausen - 20 kr. pr. pers.

KIRKEN TIL TJENESTE

PINSEMORGEN
9. juni kl. 06.00

Vejret
aldrig
ved man
helt med
redt på
så vær be
ert!
lidt af hv

FØDSEL

Gennem snart mange år har Tibirke
Menighedsråd inviteret på en gåtur
Pinsemorgen kl. 6!

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.

Det er tidligt - og det er flot!
Vi går en tur i skov eller bredning og
er tilbage i Gretely kl. 08.00, hvor der
er kaffe mm.
DÅB
Kl. 09.00 er der gudstjeneste
Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i god tid før den ønskede
i Tibirke Kirke.
dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes
Danmark,
Europa og Verden – i sang og politik
Alle er
velkomne!
man med præsten. Barnets navn meddeles
Med Anna Libak og Morten Messerschmidt

samt navn og adresse på mindst 3 faddere.

Grundlovsdag på
Præstens Mark
5. juni kl. 12.00

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.

Årets taler er Morten Messerschmidt,
DF, der taler kl. 12.00

FÆLLESSANG h KAFFE & KAGE
SANDWICH MM
Hygge under parasollerne!
Vi satser på sol. Alle er velkomne.
Arr.: Vejby Menighedsråd
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kl. 10

HVORDAN FÅR JEG ET NYT NAVN?
For at navneændring kan udføres skal der
indbetales gebyr på kr. 480,- (2017).
Man sender ansøgningen via hjemmesiden
Begge kandidater til Folketinget, begge opstillet i Nordsjælland, begge danske i sjæl og sind – og dog ser de
www.borger.dk, samt følger vejledningen
forskelligt på mangt og meget. Den ene opstiller for Venstre finder friheden i folkeligheden, mens den
for betaling. Navneændring i forbindelse
anden opstiller for Dansk Folkeparti og finder folkeligheden i fællesskabet.
med vielse er gratis.

KONTAKT & INFO Mødeplan
for menigheds-

Én ting har de dog til fælles – nemlig kærligheden til den danske sangskat.

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

rådet ved
Tibirke kirke

efter påske.

Alt efter omstændighederne, vil Kulturredaktør på Berlingske Tidende, Anne Sophia Hermansen, agere
ordstyrer, ligesom pianist Ove Kryger afhængig af tid og sted, ligeledes vil kunne medvirke som
Menighedsrådsformand
Alle møder kl. 19.00
VIELSE
Niels Worm, akkompagnatør.

i Gretely og indledes

Vielse aftales med sognets præster i god

Bækkebrovej Har
28,det interesse? Så skriv på dfmome@ft.dk for at booke en aftale allerede i dette efterår.
tid før den ønskede dato. Derefter henmed offentlig
3220 Tisvildeleje
vender man sig til borgmesterkontoret i
Tlf: 4870 7067 / 2321 5314
spørgetid.
den kommune, hvor en af dem har bopæl,
new@nst.dk Med venlig hilsen,

22.
Messerschmidt
NæstformandAnna Libak og Morten Onsdag

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

KONFIRMATION

Og I kan få besøg af denne politiske duo – Anna Libak og Morten Messerschmidt – til en aften, hvor der
Tibirke Kirkegårdskontor
Vejby sogn 1½
ogtime
Tibirke
sogn har konfirmadebatteres, grines og gribes. Arrangementet varer i udgangspunktet
og kan tilrettelægges
Graver Henriksynges,
Müller
tion
foråret
i 8. klasse.
I Vejby kirke 4.
efter jeres ønsker. Der betales ikke honorar, men det forventes,
at Iom
sørger
for annoncering
og skaber
Tlf. 4870 7785
søndag efter påske og i Tibirke 5. søndag
rammerne om et par hyggelig og berigende timer.
Tirsdag - fredag kl. 9 - 10

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

maj,
Tirsdag 25. juni,
Torsdag 8. august,
Torsdag 10. sept.
Onsdag 20. nov.
Tirsdag 10. dec.
Juli er mødefri.

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 - MOBILEPAY 12 40 10
Også små bidrag tæller!

Gudstjenester / Tibirke og Vejby kirker
Maj
Dag

Dato

Vejby

Tibirke

Præst

Søndag

5.

2.s.e. påske

10.30

9,00

Ulrik Pilemand

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

Ulrik Pilemand
9.00

Ulrik Pilemand
Ulrik Pilemand

Ingen

Ulrik Pilemand

10.00

Ulrik Pilemand

Ingen

10.00

Ulrik Pilemand

Vejby

Tibirke

Præst

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

Juni
Dag

Dato

Søndag

2.

Lørdag

8.

Søndag

9.

Pinsedag

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Mandag

10.

2. pinsedag

Fællesgudstjeneste i
Tibirke

10.30

Jeanne von Benzon

Søndag

16.

Trinitatis

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

Torsdag

20.

Søndag

23.

1. s.e trinitatis

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Søndag

30.

2. s.e trinitatis

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Vejby

Tibirke

Præst

3. s.e trinitatis

10.30

09.00

Mogens Hansen

10.00 OBS!
DR Radio sender fra
Tibirke kirke

Prædikant: Mogens Hansen
Ulrik Pilemand medvirker

9.00

Ulrik Pilemand

6. s.e påske

Dåbsgudstjeneste
10.30

Ulrik Pilemand

14.00
Gudstjeneste på
Trongården

Jeanne von Benzon

Juli
Dag

Dato

Søndag

7.

Søndag

14.

4. s.e trinitatis

Fællesgudstjeneste i
Tibirke

Søndag

21.

5. s.e trinitatis

10.30

Sorggruppen
Første gang er tirsdag den 6. august 2019.
I løbet af efteråret mødes vi otte gange, hver anden uge,
i den lille sal i Vejby Sognegård fra kl 10-12.

Til ef terå
ret
er der ige
n
mulighed
for
at deltag
e i en
Sorggrup
pe.

Sorggruppen er et tilbud til voksne, der har mistet en ægtefælle,
kæreste, forældre, bedsteforældre eller måske et barn. Sorggruppen er et
fristed, hvor man kan tale om sin sorg og sit savn, et sted, hvor man kan sige, hvad man tænker
og føler, og der er selvfølgelig tavshedspligt.
Der ligger pjecer om sorggruppen i begge kirker, samt i Gribskov Lægehus. Den kan også ses på vejbykirke.dk.
Kontakt: Sognepræst Jeanne von Benzon, Tlf. 2491 7970 / Mail: jgvb@km.dk

BEDST
SÆLGENDE
BEDST
SÆLGENDE
BEDST
SÆLGENDE
BEDST
SÆLGENDE
sommerhusmægler
sommerhusmægler
sommerhusmægler
langs
sommerhusmægler
påNordkysten
Nordkysten
på
Nordkysten
på Nordkysten

GILLELEJE

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

HELSINGE - GRÆSTED

HORNBÆK

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 v/Bøgelund, Friis & Nielsen A/S

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

sælger ﬂest sommerhuse på
strækningen fra Tisvildeleje til Hornbæk*

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Få e
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71
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47

* Kilde: Boligsiden.dk, tal pr. 09.04.2019, solgte fritidshuse i hele Gribskov og Helsingør kommuner de seneste 12 måneder.
Salgstal for mæglerfirmaer med samme ejer er sammenlagt i opgørelsen.

GILLELEJE

TISVILDELEJE - VEJBY

HELSINGE - GRÆSTED

HORNBÆK

Kilde:
Boligsiden.dk,
talv/pr.
31.12.2018,
solgteA/S
fritidshusev/i Gribskov
og Helsingør
kommuner
foregående
måneder
v/ Bøgelund, Friis
& Nielsen
A/S
Bøgelund,
Friis & Nielsen
Bøgelund, Friis
& Nielsen A/S
v/ Bøgelund,
Friis &12
Nielsen
A/S af mæglere med boliger i området.
Ejendomsmægler, MDE
Ejendomsmægler, MDE
Ejendomsmægler, MDE
Ejendomsmægler, MDE
Smidstrup Strandvej 69, 3250 Gilleleje
Hovedgaden 57, 3220 Tisvildeleje
Østergade 3, 3200 Helsinge
Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk
gilleleje@home.dk
tisvildeleje@home.dk
helsinge@home.dk
hornbaek@home.dk
facebook.com/homegilleleje
facebook.com/hometisvildeleje
facebook.com/homehelsinge
facebook.com/homehornbaek
Tlf. 48 31 88 44
Tlf. 88 20 94 20
Tlf. 88 20 94 10
Tlf. 49 70 13 12

BEDSTSÆLGENDE
SÆLGENDE
BEDST

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Mandag, den 6. maj kl. 19.30: Aftentur til Vejby
Kirke. Mit liv med salmer og sange. Et kapitel for sig
med salmebogskom-mission, den nye salmebog med
fantastiske tekster og melodier. V/Erik Norman Svendsen. Herefter besøg hos sognepræst Ulrik Pilemand i
Sognegården. – Højskolen er vært for kaffe/te og kage.
– GRATIS ADGANG!
Tirsdag, den 7. maj kl. 14.00:
Præst for Gud, Dronningen og fædreland. 50 år som
præst, biskop, konfessionarius etc. v/Erik Norman
Svendsen. Pris kr. 150,- (incl. kaffe/te og kage).
Onsdag, den 8. maj kl. 10.00:
Rejse- og ferieminder – fra barndommens land til
biskoppelige besøg hos danskere i hele verden.
Pris kr. 150,- (inkl. kaffe/te og kage).
Som internatkursus:
Pris: Kr. 2.495 inkl. fuld forplejning. Tillæg for
enkeltværelse kr. 250. Ankomst kl. 11, afrejse kl. 16.
Tilmelding nødvendig:
mail: tisvildehoejskole@gmail.com eller tlf: 4870 7636.

RECEPTION
Reception på Tisvilde Højskole den 15. maj:
Forstander Mogens Johansen fylder tirsdag d. 14.
maj 60 år. I den anledning vil det glæde os at se
kursister, støtteforeningen Tisvilde Højskoles
Venner, frivillige medarbejdere, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser og ikke mindst
alle dem som bød Mogens velkommen for 18 år
siden, da han tiltrådte stillingen som forstander,
med reception på højskolen onsdag d. 15. maj
mellem kl. 12.00 og 15.00.
Her vil vi byde på lidt at spise og drikke samt
sang og musik – og ikke mindst det hyggelige
samvær omkring Mogens, som skal fejres på
denne dag.
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AV, MIN GULDTAND
invitation til årets forårskoncert
Siden 2016 er der, med Arthur Green i spidsen, blevet afholdt forårskoncert i Tisvildeleje.
Koncerten har været i forbindelse med det
årlige “Forår i Lejet,” og målet har været at give
byens musikalske talenter muligheden for at
vise hele Tisvildeleje, hvad de kan. De tidligere
år bød på unikke musikoplevelser med blandt
andet Moody, Nuhr og hele Nordkøstens Fissehviskere. I starten af 2019 får Arthur kaldt en
gruppe af lokale unge til samling, dette bliver
startskuddet til foreningen “Av, min guldtand”.
Foreningen bliver sat i verden med en vision om
at skabe arrangementer i Tisvildeleje, også ude
for den hektiske sommerperiode, til glæde for
både lokale og besøgende. Vi fra guldtanden
deler alle en stor kærlighed til Tisvildeleje og
alle byens tilbud, derfor er vi meget glade for at
kunne sætte vores aftryk på kulturlivet i Tisvildeleje. Første arrangement under navnet “Av,
min guldtand”, bliver dermed årets forårskoncert. Festlighederne løber af stablen på Birkepladsen d. 18. maj, hvor vi stolt præsenterer en
bred musikprofil skabt af omegnens talenter. Fra
klokken 14:00 og frem til midnat vil der være
optrædener med alt fra pop, du kan synge med
på, til pulserende elektronisk musik. Det er gratis at deltage, og det vil muligt købe drikkevarer
i baren samt lidt at spise. I kan følge med på
vores Facebook og Instagram, hvor vi løbende
vil annoncere kunstnerne og andre nyheder.
Vi håber, vi ses.
Av, Min Guldtand

RAMLØSE SPEJDER
For gruppens ældste spejdere, troppen, har første del af
2019 budt på en række spændende projekter.
Første punkt, vi kunne skrive på listen, var udlevering af “dyppertmærker” og “sheltymærker”. For at
få mærkerne har troppen en gang om måneden, siden
december 2017, overnattet i shelter og badet i åbent
vand. Den sidste tur i vandet blev for de flestes vedkommende en tur i en 2-3° “varm” Esrum Sø! En fed
oplevelse, men skønt at have det overstået.

Dernæst har vi arbejdet med mærket “sjovt, dumt og
farligt”. Pensum har for mærket spændt så bredt som
fra brændende telte til personlige grænser. Særligt det
sidste blev for manges vedkommende grundigt udfordret, da vi sluttede forløbet af med at gå på gløder!
De ugentlige møder har vi bl.a. brugt på at arrangere
ture og løb, pudse vores førstehjælpsfærdigheder af og
på træklatring. Træklatring var en stor succes, selvom
vejret viste sig fra sin absolut værste side. I mørke og
silende regn klatrede spejderne 10-12 m. op i træernes
kroner, kun sikret af deres kammerater. Man skal stole
på hinanden, når spejderen på jorden er alt, der forhindrer en i at ramme jorden med meget høj fart.
Juniorerne har brugt de første måneder af året på at
træne mere klassiske spejderfærdigheder. Der er blevet
gået efter kort og kompas, sendt beskeder med morse,
og så har de haft besøg af en tidligere Siriusmand, der
underviste i overlevelse på Grønland. For at alt ikke
skulle gå op i undervisning og prøver, tog de i marts
mærket “24 timer i sovepose”. Det blev gjort på en
weekend, hvor spejderne i hele perioden skulle være
iført deres sovepose. Og hvad gør man så, når sulten
melder sig? Ja, man går da i Netto og køber aftensmad,
iført føromtalte sovepose. Ren hygge og sjov.
I de små grene har vi brugt tiden på lidt forskellige
forløbsmærker. Minierne har taget et mærke, der hedder ”På en øde ø”. Rammerne omkring forløbet er, at
man skal forstille sig, at man skal leve med sin patrulje
på en øde ø. Der skal bygges en lejrplads af de materialer, man kan finde. Dvs. et sted at sove, bålplads, toilet
mm. Derudover skulle der også laves nogle ø-regler –
måske en lidt større udfordring for spejderne.
Mikrogrenen har taget et hulebygger-mærke. Rigtig
sjovt, men til tider også lidt udfordrende, når der skulle
planlægges om, hvor hulen skulle være, hvordan den
skulle se ud og ikke mindst om, hvem der gør hvad.
Men vi kom da i mål, og det blev en super fin hule.
Rasmus H & Morten C

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
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MUSIK I LEJET

Foto: Frederik Valdemar Kjeldgaard

Nyt fra Bestyrelsen
Stadig lidt langt ude i horisonten, men ikke desto mindre efterhånden indenfor synsfeltet. Den er god nok:
Sommeren kommer. Det er stadig koldt og niver lidt i
kinderne, men solen kan man ikke tage fejl af, når den
bader stranden og parkeringspladsen i gyldent lys og
bringer minder om lange sommeraftener med masser
af glade mennesker på stranden, i byen og på
Musik i Lejet.
Gennem hele efteråret og vinteren har en stor gruppe
dedikerede mennesker arbejdet for igen til sommer at
skabe den perfekte ramme om sol, sommer og god musik. Og forhåbentlig gør de det endnu bedre end sidste
år, hvor vi havde en fabelagtigt festival, som gav endnu
et rekordoverskud til uddeling.
Vi sidder i øjeblikket og gennemgår masser af gode
forslag og initiativer, som har brug for penge til alle
de fantastiske aktiviteter, der bliver igangsat lokalt. I
år har vi valgt at fokusere inden for områderne fællesskab, lokal forankring og store oplevelser. Det gælder
både med festivalen, og det gælder i vores uddeling af
overskuddet fra 2018. Vi har allerede valgt at give et
tilskud til den Nordsjællandske Livredningstjeneste,
som nu bliver i stand til at rense stranden for affald
fra badegæster og skrald, der driver ind fra havet.
På den måde kan vi hjælpe med at renholde stranden
hele sæsonen samtidig med, at indsatsen støtter vores
erklærede formål: At reducere miljøpåvirkningen fra
unødvendigt plastik.
Musik i Lejet lægger i de kommende år vægt på at
reducere plastikforurening – og det gør vi ved at selv
reducere kraftigt i vores eget forbrug og gennem at
samarbejde med en række eksperter og NGO’er, som
specialiserer sig i at minimere brugen af plastik. Det
er en indsats, som vi kommer til at lægge stadig større
vægt på, og som over de kommende år bliver mere og
mere tydelig både for vores gæster og vores omgivelser. Vi lancerer vores kampagne i starten af maj.
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Musik i Lejet fylder stadig mere i det danske festivallandskab. Den 5.-6. april var der landsmøde i brancheforeningen ‘Dansk Live’, og her blev MiL fejret for sit
10 års jubilæum i 2018. Det er absolut en præstation at
kunne overleve som festival i så lang tid, og det bliver
bemærket ude omkring. Så det var egentlig også lidt
underligt pludselig at blive karakteriseret som en ‘etableret festival’ – vi synes jo stadig, at vi nærmest lige er
startet op.
Succes’en medfører desværre også, at billetterne sælges til overpris blandt andet i Den Blå Avis og på de
sociale medier. Sammen med en række andre festivaler
og spillesteder indgår Musik i Lejet i Kulturministeriets kampagne ‘Billetblind’, som sætter fokus på,
hvordan man undgår at blive snydt af billethajer.
Sidste år måtte vi afvise flere, som havde købt billetter til overpris på sociale medier – desværre havde
de solgt billetten flere gange, så mange blev franarret
store beløb. Der er kun ét at gøre: Køb KUN via de officielle salgssteder eller af folk man kender – og kun til
billettens oprindelige pris. Risikoen for at blive snydt
er simpelthen for stor.
Vores frivilligtilmelding til festivalen til sommer går
igen over alt forventning – der er heldigvis stor interesse for at gøre en indsats før, under eller efter festivalen.
Indtil videre er der mere end 550 frivillige fra Gribskov Kommune, der har meldt sig som frivillige, og vi
har samarbejde med 11 lokale foreninger. Samtidig har
mere end 75 % af alle vores ‘Kaptajner’ og ‘365’ere’
(helårsfrivillige) fra sidste år valgt at være med igen i
år. En fantastisk indsats og en fantastisk opbakning,
som vi er glade og stolte over. Uden frivillige, ingen
festival!
De bedste forårshilsner fra
Bestyrelsen, Musik i Lejet

Hvad er dine største øjeblikke på Musik i Lejet
– og hvad skal man glæde sig til?
“De mange smukke solnedgange over strandscenen.
Det er noget helt specielt, som man skal glæde sig til
at opleve. Men ellers er det nok mest det rum, som vi
har skabt i baren, der har givet glade gæster en masse
festlige oplevelser gennem de sidste par år.”
“…og så skal man glæde sig til en festival, hvor der er
plads til alle – både gamle og unge.”

Mød en MiL-frivillig
Jeppe Skovbakke Juhl er fra Vejby og er 100-timers
frivillig og barchef i Ginbaren på Musik i Lejet.
Ginbaren har været en fast del af Musik i Lejet de sidste tre år, og her hjælper mange af Jeppes familiemedlemmer og venner fra lokalområdet til som frivillige.
Som noget nyt i år serverer Ginbaren gin & tonics lavet
på Jeppes helt egen, lokale gin fra Woodhill Distillery.
Det betyder også, at Jeppe bliver lokal gin-leverandør
på festivalen og en af de mange lokale erhvervsdrivende, der har et samarbejde med Musik i Lejet.

Til sidst spurgte vi Jeppe om, hvordan man kan kende
ham på festivalen. Her fortalte han, at han nok ikke
lige er til at få øje på, da han som regel har travlt bag
kulisserne. Men man er altid velkommen til at komme
forbi Ginbaren og sige hej... og så fik vi lige opskriften
på Jeppes perfekte gin & tonic:

• Woodhill Gin 1/2,5 dele
• En god tonic,
der ikke må være for bitter eller sød,
fx Fever Tree Mediterranean 1/2,5 dele
• Skallen fra 1 lime
• 2 enebær
• 1 kvist mynte
• Masser store isterninger

Hvorfor er du frivillig på Musik i Lejet?
”Jeg synes, Musik i Lejet er et godt initiativ, og derfor
ville jeg gerne være med til at støtte det. Det er ikke
noget, jeg har tænkt, at vi skal have noget for. Det er
vigtigt, at man giver noget tilbage til sit lokalsamfund.
Det er til vores alles bedste. Og uanset om man har toilettjans eller står bag baren, så handler det om at være
ydmyg og rummelig overfor hinanden, området og sine
opgaver.”
Hvordan startede ideen til Ginbaren?
”Jeg var kommet på festivalen i nogle år og undrede
mig over, at der ikke var en ginbar. Jeg ville gerne
lave en bar, hvor vi kunne skabe et festligt rum for
gæsterne, og hvor man samtidig har garanti for kvalitetsdrinks.”

Foto: Dennis Frandsen

Hvordan synes du, at Musik i Lejet og Tisvilde
spiller sammen?
”Festivalen er med til at sætte Tisvilde på landkortet,
og det er en god ting. Jeg synes, at Musik i Lejet har
bevaret en hyggelig stemning, selvom festivalen er blevet større. Der er en helt fantastisk nærhed og atmosfære omkring Tisvilde Kro, badestrandene og de lange
sommeraftener, og jeg synes, at Musik i Lejet skaber
en intim stemning og en nærhed, som er de samme
værdier, som Tisvilde har. Os fra lokalområdet, som
er frivillige, får også stor glæde af musikken, det gode
samvær på festivalen og de smukke solnedgange.”
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Musik i Lejet udlodder 532.199 kr.
til lokale foreninger
Musik i Lejet uddeler det største beløb i festivalens historie: 532.199 kr. til lokale foreninger.
I 2018 afholdt vi ikke bare en velafviklet festival, men vi kan også præsentere et rekordoverskud fra sommerens festival, som nu skal uddeles
til foreninger i Gribskov Kommune.
Ansøgningsprocessen løb fra d. 27. marts - 17.
april, hvor foreninger kunne ansøge til projekter,
der er i overenstemmelse med Musik i Lejets
vedtægter og uddelingsformål: ‘At yde økonomisk
støtte til idrætsarbejde, børn og unge og kultur i
Gribskov Kommune’. Allerede når I læser dette
indlæg, er vi gået i gang med årets uddeling, som
skal bidrage til aktiviteter og fællesskaber, der
fungerer hele året rundt.
Vi glæder os til dele mange gode historier om,
hvordan pengene kommer til gavn i foreningerne i
Gribskov Kommune.

Musik i Lejet afholdt den hidtil største
workshop for helårsfrivillige
I løbet af de seneste år er Musik i Lejet ikke kun
vokset i festivaldeltagere. Der er nemlig flere
helårsfrivillige end nogensinde, der hjælper med
at planlægge festivalen året rundt.
Det kom særligt til udtryk på Musik i Lejets
årlige Forårsworkshop i starten af april, hvor mere
end 70 helårsfrivillige deltog i en arbejdsweekend
på Tisvilde Skole. Særligt for denne workshop
er, at alle områder samles – fra Team Renhold til
Fiskerbaren – og planlægger afviklingen af Musik
i Lejet. Det er en weekend med mange lærerige
oplæg og fokus på ledelse, samarbejde og ikke
mindst at lære nye såvel som velkendte frivillige at kende. På billedet kan du se det store hold
samlet på Stejlepladsen, hvor det hele startede for
11 år siden…

Workshop fællesbillede

NORDSJÆLLANDS ANTIK
& MØBELSNEDKERI
Løgelandsvej 27, 3200 Helsinge
mobil 40308068 – info@nams.dk
Åben lørdag og søndag 12-17,
efter aftale de øvrige dage.

O.J.VVS ApS
Oliefyrsservice
Aut. VVS-installatør
l Alt i VVS-installationer

VI HAR MANGE SJOVE TING
•
•
•
•
•

Vi hjælper med polstring, bemaling, restaurering
Vi afsyrer og glasblæser møbler
Vi sælger Gustavianske kopi-møbler
Vi sælger/køber retro, keramik, møbler mm.
Vi forsikringsvurderer alt indenfor indbo

Kør ad Helsingørvejen imod Mårum – ca. 2 km.
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l Pille- og brændefyrsanlæg
l Solvarme og varmepumper
l Gas og fjernvarme-installationer

v/Ove Jørgensen
Østergade 83 - 3200 Helsinge
Tlf. 22 94 78 12 - mail@ojvvs.dk

www.ojvvs.dk

NATURRUM TISVILDELEJE
Er klar til sommeren. Om vinteren har alene handicaptoilettet være åbnet, men fra 1. april og til og med
efterårsferien er toiletterne åbne fra kl. 8 til 22, og lokalet mod stranden kan lejes for en timepris på 250 kr.
eller hele dagen for 2.500 kr. begge ekskl. moms. Hvis
man ønsker at leje lokalet, kan det ske ved at sende en
mail til info@naturrumtisvildeleje.dk.
Lokalet mod skoven er forbeholdt børnehaver, skole
klasser og naturvejledning. Dette lokale kan indtil
videre lejes uden beregning men skal reserveres på
Naturrummets hjemmeside.
På hjemmesiden: www.naturrumtisvildeleje.dk
findes oplysninger om Naturrummet og om de mange
muligheder for benyttelse. Der er også en kalender
over arrangementer.
TisvildeNyts redaktion

Prøv f.eks.
Velkommen
�l vores vinhandel i den gamle sta�onsbygning
Sor�ment:
- Foruden vine fra det meste af Verden, fører vi spiritus, , specialiteter, samt
et mindre udvalg af specialøl.
- Vi har også god kontakt �l designerﬁrmaer i Danmark, herfra kan skaﬀes
ﬂere �ng f.eks. Til brug for gaver �l Jul, alt fra glas, karaﬂer, skåle og vaser.

ZINFANDEL ”ESCAPE FROM ALCATRAZ”
LODI CALIFORNIA

99,-

Tilbud pr. stk. ved 6 ﬂaske
Normal pris pr. ﬂaske kr. 139,-

Vinsmagninger:
- Vi �lbyder vinsmagninger for dine kontakter eller personale for op �l 50
personer. Indhent �lbud.

Mange fantastiske tilbud
på terrasse- og grillvine

CHARDONNAY,
SOUTHEASTERN AUSTRALIA, AUSTRALIEN

69,-

Tilbud pr. stk. ved 6 ﬂaske
Banevej 8, 3220 Tisvilde Tlf 2444 5032 info@gribskovvinimport.dk

Normal pris pr. ﬂaske kr. 89,-
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7 SPØRGSMÅL TIL EN TISVILDER

Fra tid til anden dukker billeder fra et ukendt Tisvilde frem i TisvildeNyt eller på sociale medier, billeder med
rædselsvækkende scenarier af Tisvilde på vej i afgrunden, af vores købmands butik med et faretruende hav skvulpende lige ude foran, eller vores strand lukket ned i arktisk nedkøling. Man gyser i et kort sekund, inden man
forstår, at der er brugt moderne digital teknik til at skabe disse billeder af apokalypsen, tiden efter ragnarok og undergang. TisvildeNyts udsendte skal i dag besøge den mand, der fremmaner gyset ved hjælp af digitale tryllerier,
og der er ikke meget gys eller rædsel eller undergang over manden, som er Rasmus Pape, for han er tværtimod det
venligste og rareste menneske, som ser ud til at hvile roligt og sindigt i sig selv i sin lille idyl af et hus, gemt i en
slugt midt på én af Tisvildelejes korteste veje, Henriksensvej.
Skønt ganske tæt på Hovedgaden er vi landet i en lille
fredelig oase, hvor den utæmmede have med fugle og
insekter, en cykel og en brændestak og nogle stenskulpturer danner en smuk og hyggelig ramme om
et menneskes liv, en miniudgave af maleren Henry
Heerups fantasifulde eventyrhave.
Rasmus Papes hus ligger dér så fredeligt med udsigt
til alle sider op mod lejets store ombyggede villaer,
mens det selv er langt fra moderne tiders dyre og pompøse Tisvildeleje-boligstil med sine knap 60 kvadratmeters nøjsomme bygninger. Og sådan har det lille hus
snart ligget dér i 100 år uden at have ladet sig bygge
om eller til, - eller forsøgt at komme til at ligne noget,
det ikke var.
Rasmus tager imod os udenfor i dagens solskin, men
skynder sig at invitere os indenfor til kaffe, da en haglbyge på et splitsekund afløser solen på drilagtig forårsmanér. Vi træder ind og kigger os rundt i en sparsomt
møbleret stue, som dog, ifølge ham selv, har det som en
stue til Rasmus skal have.
Og hvad der ikke er af gennemsnitligt dansk familiemøblement, det er der så til gengæld af akvareller og
malerier på væggene. Vindueskarme og hylder rummer
keramik og andre kunstgenstande, som oftest formet
af naturen, ting, som kræver et menneske med blik for
den slags for at blive fundet og taget med hjem. Selv
køkkenbordspladen er kunstnerisk udformet, skåret
lodret ud af en træstamme, stadig med overfladens
pukler intakte, men pudsede runde og glatte.
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Helt uden moderniteter er huset dog ikke, for på et rullebord står en stationær computer med en gedigen stor
skærm og mange indviklede og specialiserede programmer, som Rasmus behersker, hvilket enhver læser
af TisvildeNyt sikkert vil holde med om, for det er
Rasmus, dette nummers gæst, der så elegant sætter det
TisvildeNyt, som I, kære læsere, får ind ad døren hver
anden måned. Og efter 11 års virksomhed med bladet,
får TisvildeNyts læsere nu lejlighed til at blive inviteret
indenfor hos Rasmus.
1. Hvor kom du fra,
inden Tisvilde fik glæde af dig?
Jeg er født i København og opvokset de første ni år af
mit liv på Østerbro, hvor jeg gik på Randersgade Skole.
Min far var illustrator, - ligesom sin bror i øvrigt.
Han var indadvendt, men glad for livet og naturen og
kunstens alle former. Han elskede somrene, hvor vi
ferierede i Odsherreds smukke natur i venners sommerhus. Min mor, som var pædagog, var udadvendt og
åben og elskede ligesom min far naturen og kunsten,
dog ikke på samme ”livsnødvendige” måde.
Da jeg var ni år gammel, flyttede hele familien fra
København til Odsherred, og jeg kom i skole i Fårevejle, hvorfra jeg tog realeksamen som 16-årig. Der var
en helt anden måde at bo og leve livet på derude i den
fantastiske vestsjællandske natur med de store vidder,
det kuperede terræn og den tyndtbefolkede egn. Det
var en kolossal modsætning til København.

Foto: Susanne Borup

Der var en helt anden puls. Der var total fred og ro året
rundt, selv om der var masser af folk i sommerhusene.
Men derude i Vestsjælland var man i sommerhus på
landet for fredens og roens skyld, og sådan er det stadig.
Jeg holdt meget af egnen, og af at kunne være alene
af og til, og jeg holdt af det tætte mørke om natten, af
naturens mangfoldighed med de mange dale og bakker,
- Veddinge bakker med udsigt over Sejerø Bugt. Jeg
oplevede at lære folk at kende på en helt anden måde
end i storbyen; herude blev man venner med nogle,
som man ellers aldrig var kommet i nærheden af i en
storby. Odsherred var også befolket af mange kunstnere, som omgikkes hinanden.
Så det var en dejlig barndom og ungdom, jeg havde
sammen med min lillebror, som i parentes bemærket
har fået et helt andet liv end mig. Han er forsker inden
for kødfluer, oven i købet en førende kapacitet på
området, og finder hele tiden nye arter på sine mange
rejser rundt i verden. Jeg, derimod, havde interesser på
et helt andet felt, og arbejdede efter skolen 4 år på et
keramikværksted. Jeg blev tilbudt læreplads dér, men
takkede nej, for jeg havde mine egne planer.
2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
Jeg søgte ind på Skolen for Brugskunst og kom på et
af de sidste hold, inden uddannelsen blev lavet om, og
skolen fik et nyt navn. Dengang tegnede man, tegnede
og tegnede. På uddannelsen i dag er det jo PC’en, man
”tegner” på, dengang var det rigtig tegning!
I min klasse gik også en pige fra Tisvildeleje, som jeg
faldt rigtig godt i spænd med, både kunstnerisk og menneskeligt. Det var Pia, som jeg senere blev kæreste med.
Midt under uddannelsen flyttede hun til sin faster, som,
af alle steder, netop boede i Fårevejle, og da jeg gerne
ville være kæreste med Pia, så flyttede jeg også tilbage

til Odsherred, og så cyklede vi sammen 7-8 kilometer
til stationen og tog toget i 1½ time til København hver
dag. Og retur ad samme rute senere på dagen.
Vi flyttede senere sammen hos mine forældre, men
Pias savn efter Tisvildeleje blev med tiden så stærkt, at
vi bestemte os for at finde noget at bo i dér, og sammen
med et andet par købte vi den gamle skole i Tibirke ude
på Bækkebrovej, hvor også forfatteren Hans Scherfig
engang havde boet i et blåkalket værelse og skrevet
bogen Den forsvundne fuldmægtig. Vores ældste,
Mikkel, blev til i ”Det blå Rum” derude i den gamle
skole. Vi boede i huset i 2½ år, blev færdige med vores
uddannelser, men fik ikke noget arbejde, for hverken
Pia eller jeg var specielt skrappe til at sælge os selv. Jeg
har vel nærmest arvet min fars tilbageholdende natur,
og så er det ikke så nemt at blive hørt fra den bagerste
plads i køen, når man skal søge stillinger og fortælle,
hvad man kan.
3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
I 1982 købte vi huset her på Henriksensvej og trivedes
med det fra starten. Vores datter, Trine, kom til verden,
og vi kom da i job til sidst. Jeg modtog et jobtilbud på
Amtsgården, men endte med at søge inden for etaten
som postbud, hvilket var, og stadig er, et rart arbejde
for mig. Jeg sælger min arbejdskraft, men ikke mig
selv, og arbejder alene og ude i det fri. Jeg forankrer
ikke min identitet i jobbet, det er et job, og jeg er Rasmus, ikke ham ”Posten”!!
Min familie har haft det godt her, og det passer os
godt at bo og være i en by af Tisvildes størrelse og
karakter. Mine to børn har gået i skole i Tisvilde, en
blandet oplevelse, men de er store nu og har deres eget
liv, selv om de ofte og med glæde vender tilbage til
deres forældre i deres fødeby.
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Jeg blev for 11 år siden spurgt, om jeg ville være
grafiker og lay-outer på det genopstartede TisvildeNyt,
og dér sprang jeg til, og det har været, og er stadig,
enormt morsomt at udvikle bladet, se det vokse og
tilføje nye detaljer. Jeg udfører også grafisk arbejde for
byens erhvervsliv og står for at sætte deres publikationer, - og så er der altså også muligheder for at ”lege”
på en computer, for inde i Photoshop gemmer der sig
mange morsomme værktøjer!
Naturen, vores dyrebare skat, den elsker jeg at bruge,
går ture i skov og ved strand og kigger på dyr og insekter, ja, jeg opsøger dem faktisk aktivt, fordi de interesserer mig, og hvor andre om foråret tager bøgegrene
ind og nyder at se dem springe ud, kan jeg finde på at
tage guldsmedelarver ind og sætte dem i vinduet i et
glas med vand, og det er fantastisk at se guldsmedelarven kravle op af vandet, hvorefter ryggen revner, og
en voksen guldsmed hiver sig langsomt ud og flyver til
sidst væk og ud i naturen.

VVS
JENSEN

4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med
i Tisvilde?
Som det fremgår af det, jeg har sagt allerede, så arbejder jeg for at leve, og ”når jeg lever”, så tegner og
maler jeg og bruger naturen, - det er det vigtigste for
mig, og når jeg en dag går på efterløn, vil det ikke forandre sig, blot vil jeg have flere timer til det! At være i
naturen og opleve den, leve med den og i den, det har
jeg gjort siden barnsben, når jeg kom i nærheden af
den, og at tegne og male har jeg gjort ligeså længe, ofte
kombinerer jeg de to ting, og så tegner og maler jeg
naturen.
Interessen for at fotografere er steget i takt med min
involvering i TisvildeNyt, hvor jeg fotograferer begivenheder i byen. Jeg finder det interessant og spændende, at kamerateknologien hele tiden udvikles. Det
skal ikke forstås på den måde, at jeg bruger dyre og
indviklede ting, når jeg fotograferer, jeg er mest til det
enkle grej, men selv inden for de enkle kameraer sker
der spændende tekniske landvindinger, som interesserer mig.
Jeg er med på et tegnehold her i Tisvilde, og deltager
ofte på et croquis-hold i Ramløse, og jeg har netop
været på en croquis-festival i Borup. Nu er jeg bestemt
ikke noget udpræget foreningsmenneske. Alt det med
vedtægter, retningslinjer og formænd og næstformænd
virker begrænsende på mig, - jeg er mere til noget,
der bare opstår og fungerer af sig selv, - noget, som er
ukompliceret, hyggeligt og afslappet, og sådan fungerer de hold, hvor jeg er med.
Sjovt nok går jeg også meget op i skak, og spiller
med i Gribskov Skakklubs holdkampe, hvor jeg spiller
på første bræt, - og de for nyligt opståede brætspildage
på den restaurerede Tisvilde Kro er jeg selvfølgelig
også med til. Det er en yderst fornøjelig tilføjelse til
livet i Tisvilde.

Der arbejdes på TsivildeNyt – foto: Susanne Borup
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5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Tisvilde er en ”god pakke”, som har alt det, jeg har
brug for. Jeg har ikke bil, så stationen, købmanden og
skolen er vigtige ting for det praktiske liv. Udover det
praktiske, så står stilheden og de relativt få bofaste
mennesker højt på min liste. Godt nok er der flere mennesker end dér, hvor jeg kommer fra i Odsherred, men
ikke flere end at man kender alle: venner, bekendte og
dem, man hilser på eller bare ved, hvem er, og som
man holder af på afstand, fordi de er der.
Om sommeren er der så mere tumult, men det sætter trods alt stilheden resten af året i relief, og jeg er
faktisk ret god til at få noget ud af tumulten. Jeg drager
nytte af den, når den er her, ved at tage billeder af den
og tegne og male. Så alt i alt er Tisvilde en glimrende
”pakkeløsning”, der rummer det meste af det, jeg har
brug for og føler glæde ved.
6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
Uha, det lyder som om, det er frygteligt, og det synes
jeg ikke, der er i Tisvilde! Men naturligvis er der ting,
man er mindre begejstret for end andet, ting, der ikke
kommer med i ”min pakke”.
Jeg synes f.eks., det er ærgerligt, at der er så langt til
København, når man nu skal tage det offentlige, som
jeg skal. Der sker mange spændende ting derinde, og
det tager næsten 2 timer hver vej, og slutter noget om
aftenen derinde, så kan det være svært i det hele taget
at nå et tog hjem.
Jeg synes også, det er synd, at husene heroppe er blevet så dyre, så mine børn – og mange andre med dem –
ikke har råd til at købe noget heroppe og blive boende.
Og så synes jeg, at det er svært at tage godt imod Naturstyrelsens nye politik for vores skov, hvor det efterhånden er svært at gemme sig derude, fordi de enorme
rydninger gør, at man kan se meget længere, og fordi
de mange nye tiltag, der er lagt ud i skoven, gør, at vi er
blevet flere derude, og at man oftere støder på nogen.
Det større antal besøgende betyder imidlertid også, at
flere bliver glade for skoven, og dermed bliver der også
flere, der vil forsvare den, så det er lidt ”både – og”.

7. Hvad er dit største ønske
for Tisvilde?
Det der ligger mig allermest på sinde at ønske mig, det
gælder også skoven. Jeg håber, at Naturstyrelsen og de,
der ellers kan bestemme, vil få bedre fokus på naturen,
men jeg kan være bange for, at de har mere fokus på
økonomi og at udråbe skoven som tilgængelig for alt
muligt.
Det er svært at være kritisk på den måde, for det er
jo grundlæggende herligt, at flere og flere kommer ud
i skoven i den smukke natur og den friske luft, men på
den anden side, så forsvinder mere og mere af ”skovens
dybe, stille ro”, når der vrimler med mennesker, events
og motionsmuligheder. Og noget af dyrelivet fortrækker i bedste fald til andre og roligere steder.
Tag f.eks. ét af mine mange tilgængeliggjorte favoritsteder, den gamle lergrav, Vandkalven, der ligger et par
hundrede meter øst for Asserbo Slotsruin. Vandkalven
var tidligere et pragtfuldt sted, hvor man kunne liste
sig hen og iagttage et mangfoldigt dyreliv på nært hold.
I dag har Naturstyrelsen lavet en moderne shelterplads
derude og gjort biotopen til et lettilgængeligt udflugtsmål, og naturperlen, som på denne måde skulle deles
med andre, den er svær at finde. Jeg kunne ønske, at
der blev sat grænser for tilgængeligheden!
Tisvilde Hegn er udnævnt til at blive ”urørt skov”, og dér er jeg af den samme mening som DR’s fantastiske naturvejleder, Morten DD, som siger, at ”hvis man
vil have urørt skov, så skal man lade være med at røre
skoven”!!
Efter denne afsluttende replik går vi lidt efter ud i
Rasmus’ egen lille urørte biotop på Henriksensvej, og
tager afsked med vores interviewoffer i det lille stykke
vild natur, som omgiver det lille hus, som er Rasmus’
hjem, og Rasmus slår ud med en hånd og forklarer, at
”jeg er jo minimalist”, - og på vejen hjem og senere
fordøjer vi oplevelsen og funderer over, om ikke minimalisme udmærket kan være med til at maximere ens
tilværelse.
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REFORMERTRÆNING
TisvildeNyt har fået en mail fra fysioterapeuterne
Annelise Høy Madsen og Vibeke Støvring Studt, der
sammen har åbnet et træningssted, FysioBalance i
Lundehuset. Så jeg er taget op for at få en snak med
dem for at høre, hvad det er, de kan tilbyde.
Lige inden for døren falder mit blik på en montre fyldt
med de sødeste sokker med ’tæer’.
De to indehavere, Annelise & Vibeke, møder mig lidt
længere inde i et lokale, hvor der står ni ens maskiner
– de kaldes åbenbart reformer-maskiner. Jeg må tilstå,
at jeg ikke har hørt om dette fænomen før, så jeg får en
gennemgang og demonstration af, hvad disse maskiner
kan gøre for vores kroppe. Efter en lang arbejdsdag
takker jeg dog nej til selv at forsøge mig i maskinen,
men kan dog forestille mig at træningen må være behagelig, når man først har fået styr på alle de forskellige
funktioner, maskinen byder på.
En reformer-maskine kan lidt sidestilles med dit helt
eget personlige træningscenter. Alle øvelser udføres
på en og samme maskine, som består af en glidende
vogn, fjedre, stropper og en fodbarre. Fjedrene har forskellige farver, rød, blå og gul, og står for forskellige
styrker, som nemt kan kobles til og fra maskinen, så
belastningen enten øges eller mindskes og på den måde
bliver tilpasset den enkeltes behov.
Reformer-træning tager udgangspunkt i grundprincipperne fra Pilates. Hele kroppen trænes med fokus på
kropsbevidsthed og kontrol. Så FysioBalance drejer sig
altså ikke om klassisk fysioterapi, men om holdtræning
for dig og mig. Man kan med andre ord komme direkte
ind fra gaden og behøver ikke en tur forbi lægen først.
Siden Annelise & Vibeke slog dørene op for et års tid
siden, har de oplevet en stor tilstrømning af kunder, og
de er nu oppe på cirka 25 hold om ugen. I sommerperioden vil det også være muligt at træne om lørdagen, hvor
der oprettes to hold, da der også er mange sommerhusgæster, der benytter sig af træningen i deres ferie.

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

På alle holdene vil der være instruktører til stede, som kan guide én igennem træningen, så den bliver tilpasset lige præcis din krop. Der er hold for
både begyndere og øvede.
Ønsker man at lære maskinen lidt bedre at kende, inden man kaster sig ud
i holdtræningen, er der også mulighed for personlig træning.
FysioBalance tilbyder en gratis prøvetime til alle, og som de siger: Kom og
prøv, du kan højst blive afhængig.
Hvis nogen skulle være blevet lidt nysgerrige på og har fået lyst til stifte
bekendtskab med denne træningsform og eventuelt booke en prøvetime,
sker alle køb via hjemmesiden: www.fysiobalance.dk
Efter en hyggelig snak er det på tide at drage hjem. Men inden jeg forlader
Annelise & Vibeke, insisterer de på at give mig et par af de søde strømper
fra glasmontren, for al træning foregår på strømpesokker, da det giver et
bedre greb med fødderne i reformeren. Så nu har jeg sokkerne og mangler
altså bare at bestille den gratis prøvetime.
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Særarrangementer
på Sankt Helene
Book plads allerede nu
Bestil plads på tlf. 48 70 98 50 eller på booking@helene.dk.
Få mere information på www.helene.dk.

Voksne/Børn

225/125,-

Voksne/Børn

295,-

225/155,-

Dagligt fra 29. juni - 11. august

5/5, 15/9 & 3/11 kl. 10.30-13

Søndag 23. juni kl. 11-13

Dagens
sommerbuffet

Søndagsbrunch

Jazzbrunch

Start søndagen med alt hvad hjertet
begærer – lavet fra bunden.
Nedsat børnepris for de 2-11 årige.

Kom og nyd en jazzbrunch,
arrangeret i samarbejde med Tisvilde
Jazzklub. Bordbestilling nødvendig.

Nedsat børnepris for de 2-11 årige.

295,-

545,-

175,-

Lørdag 3. august kl. 18

Lørdag 14. september kl. 18

Amerikansk BBQ

Fisk/skaldyrsaften Søndagskagebord

I samarbejde med Chubby Boys,
byder vi på ægte amerikansk
barbeque. Bordbestilling nødvendig.

Nyd Sankt Helenes fisk &
skaldyrsaften med et stort udvalg.
Bordbestilling nødvendig.

495,-

Gratis

Søndag 6. oktober kl. 14.30-16

På kagebordet finder du boller, et
stort udvalg af kager, kaffe, the, cacao
m.m. Bordbestilling nødvendig.

295,-

Fredag 25. oktober kl. 18

Søndag 27. oktober kl. 11-14

Lørdag 10. november kl. 18

Vildt aften

Festmesse

Mortens aften

Kom og nyd en kulinarisk og
stemningsfyldt vildtaften på Sankt
Helene. Bordbestilling nødvendig.

Skal du holde fest, bryllup, konfirmation eller et familietræf? Så kom forbi og
lad dig inspirere på vores festmesse.

Hold Mortens aften med dem du
holder af, læn dig tilbage og nyd en
3-retters middag (take-away 295,-).

Bygmarken 30 · 3220 Tisvildeleje · Tlf. 48 70 98 50 · booking@helene.dk · www.helene.dk
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PUDEKONCERT OG
KILDEMARKED

Jazzkoncert ved Asserbo Slotsruin
Tirsdag d. 2. juli 2019 kl. 18.30
Kildemarkedet i Tisvilde fortsætter den succesfulde
række af pudekoncerter og inviterer til en dejlig aften i
Tisvilde Hegn til sommerjazz med Ole Koch Hansen,
piano – Bo Stief, bas – Bobo Moreno, sang – Mogens
Johansen, klarinet.
Pak madkurven, tag puder eller bord og stole under
armen og kom i god tid – koncerten starter kl. 18.30.
På gensyn til en stemningsfuld aften ved Asserbo
Slotsruin. Nyd musikken og sangen i den smukke skov
med aftensolen lysende ned mellem træerne og syng
med på fællessange. Vi har altid været heldige med
vejret og regner med, at det fortsætter. Men skulle det
storme eller styrtregne, aflyses koncerten.
God vin kan købes til rimelig pris.
Entre 40,- kroner,
som betales ved indgangen.
Gratis for børn.
Gå ind på hjemmesiden
kildemarkedet.dk og se mere info.

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk
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Kildemarkedet åbner d. 3. og 4. august
20 års jubilæum
Det store, årlige og traditionelle kunsthåndværkermarked ved Sandflugtsmonumentet slår teltene op lørdag
kl. 12.00 og søndag kl. 10.00. Ca 80 boder står klar
med spændende kunsthåndværk af enhver art, smukke,
sjove og anderledes ting. Kom og nyd de mange boder
og bliv fristet, oplev at se kunsthåndværkerne arbejde i
nogle af teltene og få en god snak.
Nyd den hyggelige stemning mellem boderne og på
markedspladsen med dejlig musik og underholdning,
hvor vores store stab af frivillige har sørget for lækker
mad, kaffe og kager, øl, vand og vin til rimelige priser.
Begge dage er der Cirkusforestilling for de mindste,
legetelt med kreative udfordringer, sjove og vilde historier af Nordkystfortællerne, og der er ingen entre.
Sæt X i kalenderen og gå ind på hjemmesiden og se
mere info: www.kildemarkedet.dk
Hjælp... vi mangler flere hænder
Vi har et dejligt og hyggeligt fællesskab, men det er
en stor praktisk opgave at stable Kildemarkedet på
benene. Mange har været med fra starten, og alderen
begynder at vise sig. Vi vil så gerne have nye kræfter med – det kan være et par timer, en halv dag eller
mere. Vi er glade for al hjælp. Som frivillig får du mad
og drikkekuponer. Vi håber, du har lyst og vil sende et
par ord til vores formand, Anette Hertz:
ahz@kildemarkedet.dk
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STRANDHOTELLET

Strandhotelstemning når det er allerbedst
Solen er på vej ned. Hænger rød og flot. På terrassen
møder vi Jakob – den nye forpagter. Det fulde navn er
Jakob Skovdal Frobenius. Han er midt i fyrrerne, fyldt
med energi og gejst. Og kærlighed til Tisvilde.
Det er præcis grunden til, at Jakob sagde sit gode job
op som direktør i Broens Gadekøkken i København:
Kærligheden til Tisvilde.
Som han selv siger: ”Sådan en mulighed kommer kun én gang: At drive Tisvilde Strandhotel med
respekt for de lokale, sommerhusgæsterne, konferencegæsterne og dem, der gerne vil fejre den store dag
uden at stå i køkkenet. Vi stræber efter nærvær, ”sandmellem-tæerne”-stemning, mad der er til at betale – og
så er børn velkomne,” forklarer Jakob Frobenius om
essensen af det, han gerne vil opnå med Strandhotellet.
Nå ja. Så er der også lige udsigten, hvor man hævet
over hovedgaden kan nyde en kop kaffe og et stykke
kage – og kigget til vandet.
Er det for koldt at sidde ude, er udsigten ikke ringere
indenfor.

Plads til både fest, konference og gæster
i restauranten
24 værelser og en sal, der kan rumme rigtig mange
festgæster, sikrer, at der er plads til alle. Derfor behøver hotellet ikke lukke for almindelige gæster, når byens børn skal fejre de store begivenheder som konfirmation, bryllup, rund fødselsdag eller bare en hyggelig
stund sammen.
Jakob er ikke ny i Tisvilde. Han og konen Jane har
boet her de sidste ti års tid, har tre børn – og kender
rigtig mange ikke mindst fra skolen.
Der er ikke planlagt faste dage med musik eller
andre arrangementer. Til gengæld lover Jakob, at vi ind
i mellem vil kunne opleve forskellige happenings, popup-events eller bare ekstra oplevelser.
”Kig op. Vi har åbent torsdag, fredag og lørdag – og
serverer brunch om søndagen. Du behøver ikke at gå
all-in. Du kan også nøjes med en kop kaffe. Eller en
af vores snackanretningen, der lige tager den værste
sult. Vi glæder os til at se så mange, som muligt. Både
lokale og landliggere”, understreger Jakob, der lige når
at fortælle, at der kun vil være lukket i januar, før vi
giver hånd og siger tak for nu.
Anette Hertz

RP
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ASSERBO OVERDREV
Tekst og fotos af Søren T. Grande

20 km vandretur
I sidste nummer af TisvildeNyt fortalte jeg om Melby
Overdrev, som virkelig kan gøre én mat i bentøjet –
sammenlignet er Påskemarchens langfredagsudflugt på
12 km ”a piece of cake”! For går man den sædvanlige
vej: Skovporten, derefter ad Kirkevej forbi Nordhus og
ned til Strandvejen, for til sidst at stævne mod Liseleje
Plantage, før man vender fødderne tilbage mod Skovporten og fx, vælger Stængehusvej (den motoriserede
del), Nordhuslinien eller Bølleljungsvej på tilbagevejen, kommer man nemt op over 20 kilometer. Men den
nemmeste og korteste vej derud går over Slotsruinen
og videre mod Stængehus ad Bisp Absalons Vej. Herfra kan må skue ud over Asserbo Overdrev. Fra parkeringspladsen ved Stængehus kan man skimte klitterne,
havet og områdets rimelig gode badestrand.
Man kan også foretage udflugten på cykel
– eller vil man vælge komfort, så tag bilen til Stængehus P-plads. Herfra kan du enten spadsere eller cykle
videre med retning mod klitterne. Find stien bag klitterne vestpå, passér branddammen på din venstre hånd
og stil så mod Rævehus strandparkering, som også
kaldes Lille Kulgab (som i kuling). Liseleje Plantage
kan skimtes i det fjerne.

Stængehus blev taget i brug omkring 1870
Dette skovløberhus lå dengang helt frit på det utilplantede flyvesandsareal. I dag er overdrevet blevet gendannet (i to omgange: 2009 & 2013), så det nu strækker
sig fra Stængehus og helt til Liseleje Plantage, så vi
li’som kan fornemme flyvesandets udbredelse. Militærets depotbygning, Rævehus, blev jævnet med jorden i
2012. Bisp Absalons Vej, som starter ved hovedvej 205
(Frederiksværkvej/Helsingevej) og går forbi Slotsruinen og Slotsporthus (den hvide skovfogedbolig), blev
også anlagt i 1870 og var eneste vej for at komme helt
ud til det øde beliggende hus.
Lige efter skovfogedhuset er det vigtigt at følge
grusvejen videre, når den drejer t.v. En anden vej til
Stængehus går fra asfaltvejen Nyvej og skovløberhuset Nyhus. Den hedder Stængehusvej og blev anlagt i
slutningen af 1880’erne, hvor man også begyndte på
tilplantningen af Asserbo Overdrev syd for Stængehus.
Det, der i dag ligner skov omkring Stængehus, fik først
sin spæde start i begyndelsen af 1900-tallet. Det nuværende hus er af nyere dato – en ny hovedbygning blev
opført under 2. Verdenskrig, men den brændte i 1972.
I dag er der kun et genopført stuehus tilbage, som
lejlighedsvis benyttes til udlejningsformål primært for
skovens personale.

Stængehus

Rævehus strandparkering

Bered dig på en ordentlig én på naturopleveren. En del
løst sand kan drille, så du må af cyklen indimellem og
trække. Efter den store grusparkering ved Lille Kulgab
kaldes området (hen imod Liseleje Plantage) for Melby
Overdrev. Det er militærets tidligere skydeterræn.
Store Kulgab er sandet så meget til, at havet ikke længere kan skimtes gennem hullet. Derfor kan grusvejen
(Tangvej) ikke længere bruges som redningsvej for
udryknings-køretøjer til stranden. Så vil man være
sikker, er det bedre at bade udfor Lille Kulgab eller
ved Liseleje Strand. Afstanden fra Stængehus til Lille
Kulgab er ca. 2 km. Videre herfra til Liseleje Plantage
er der ca. 2,5 km.
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Frisør

NEW HAIR
v/Louise Jonassen

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

Stængehusvej blev motoriseret allerede i 1966
I begyndelsen af Fredningsplanudvalgets indledende
trafikløsning blev det tilladt at køre i bil til stranden
ad Stængehusvej og væk fra stranden ad Rævehusvej.
Det var inden sidstnævnte blev en 2-sporet ”motorvej”
– en sørgelig udvikling, for den dejlige Stængehusvej
slyngede sig smukt og idyllisk ned gennem skoven
mod stranden. Jeg red en hel del på hesteryg i 60’erne
fra Lundes og Bakkefryds rideskoler i Vinderød. Vi
skød genvej fra Asserbo Golfklub langs Møllevangsvej
og benyttede Privatvej, som endte lige præcis der, hvor
Nyhus P-plads ligger.
For enden af Privatvej (ved Nyvej) findes en mindesten for Holger Danske frihedskæmperen ”Flammen”,
Bendt Faurschou-Hviid, hvis far havde hotel/pension
Birkegården, som nedbrændte i 1961. Området blev
siden udstykket i adskillige fritidsgrunde.

Mindesten for ”Flammen!”

Ved Nyhus starter Stængehusvej, og vi kunne nu gi’
den i skarpt trav gennem skoven. Dengang var der fine,
velholdte cykelstier i siderne langs de største grusveje.
Det er en saga blot – se bare på den gamle (asfalterede)
cykelsti langs Strandvejen fra Tisvildeleje – et trist og
forsømt syn. I de tider kom der ingen biler på tværs,
og ejerinden af Lundes Rideskole var travgal, så hun
var tit i sulky og kørte så stærkt, at vi andre ”efterfølgere” var nødt til at halse bag hende i galop – og det
foregik netop ad Stængehusvej. Siden prøvede jeg selv
at sidde bag en sulky, fordi hun introducerede mig til
Charlottenlund Travbanes champion træner, Walther
Kaiser-Hansen. Jeg var vel 16-17 år og blev lørdags”stalddreng”, hvor der skulle muges mere møg end kørt
eller redet på travheste!
Jeg drømte om at uddanne mig til berider, men det
blev ved tanken. Og at sidde bag en sulky i fuld fart,
mens travhesten skulle trænges eller presses fra siderne af fire andre ekvipager, var så nervebetonet, at jeg
måtte bekende kulør: ”Det var lidt FOR spændende!”

Nyvejsparkeringen.
I tiden før 1966 var man begrænset til at parkere ved
Nyhus P-plads (ca. på midten af Nyvej). Herfra kører
man i dag de ca. 2 km ned gennem Asserbo Plantage ad den ”2-sporede grusmotorvej” (Rævehusvej).
Mange skovgæster synes ikke, det er ideelt, men loven
byder, at alle borgere skal sikres ret til både at gå og
opholde sig langs de danske kyster. Men hvorfor så
tillade bilkørsel ind gennem skoven? Fordi de ca. 5
km af Danmarks måske bedste sandstrand var uden let
adgang – og tiltagende trafikkaos om sommeren i hhv.
Lise- og Tisvildeleje nødvendiggjorde en løsning.
P-pladsen ved Stængehus
rummer plads til ca. 300 biler, men så er der også trængsel. I de såkaldt gode gamle dage – med mange varme
somre på stenbroen i København – tiltrak nordkysten
så mange bilister, at man skulle stå tidligt op for at være
sikker på at få en plads til bilen ved stranden. Vi var
et lille sjak af oprømte ungersvende, der i sluttresserne
(efter at ha’ frekventeret Liseleje Badehotel eller andre
danse-/diskoteksteder) slog os ned på P-pladsen, på
trods af, at overnatning og teltning var forbudt i skov- og
strandområdet. Men, ak, skovløberen holdt godt øje og
smed os væk. Man måtte ikke natparkere og sove i bilen.
Vi kørte så til Nyhus-parkeringen ved Nyvej, men
blev purret i morgendæmringen af en vred ”skovembedsmand”… det var vist den samme! Overnatning var
også forbudt på P-pladsen her. Hvor skulle vi vide fra,
at skovløberen i 1964 var flyttet fra Stængehus til det
større Nyhus?
Vi samlede vores sovegrej sammen, provianterede
ved en overfor liggende kiosk (da den morgenåbnede)
og kørte herefter ned gennem skoven til Stængehusparkeringen. For en gang skyld var der masser af plads.
Kort efter kom der morgentåge og kølig dis for solen
– men vi var de første på stranden. Midtvejskiosken er
lukket for længst, men det gule træhus ligger der stadig
med resterne af et ”Tør Hvor Andre Ti’er” (Politiken)
avisskilt over facaden. Den nidkærhed og effektivitet,
som Naturstyrelsens folk dengang udviste, er der vist
ingen der praktiserer mere?!
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Efter Stængehus fortsættes
videre bag klitterne
Overdrevet åbner nu sine vidder. Efter udvidelsen i
2009 og 2013 strækker det sig mindst 2 km i længden
og knapt 500 meter i bredden. Det bliver spændende
at se, om lyngen kan vinde over græsserne. Man har
sat skotsk højlandskvæg på græsning i området for at
være en slags fødselshjælpere for lyngudbredelsen.
Den næste P-plads, der møder os, er Lille Kulgab for
enden af Rævehusvej (der går fra Nyvej/Nyhus parkeringen). Den er næsten lige så stor som Tisvildelejes
asfaltparkering. P-pladsen blev først anlagt i 1972,
og der er plads til 600 biler. Nogle år før havde man
åbnet skoven for motoriserede køretøjer fra Nyvej og
Asserbo. Tidligere kunne man kun parkere enten ved
Tisvildeleje eller Liseleje og så gå gennem skoven eller
langs vandet. På den måde blev Stængehus strand og
Jydestrand øde steder og ikke overrendte, for de ligger
sådan cirka midt imellem de to badebyer. Jydestrand,
vel nok den smukkeste del af klitområdet, blev populært udflugtsted for nøgenbadere, nudister som de hed i
50/60’erne. I dag kalder man det naturister. Siden kom
bøsserne til og indtog især klitterne i nøgen positur.
Københavns ”Amorpark” rykkede om sommeren til
Nordkysten og blev et yndet kontaktsted.
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G R I B S K O V
L Å S E
- din lokale låsesmed

Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...

Asserbo Overdrev og Plantage
er tidligere hævet havbund
Gennem nogle hundrede år tidligere var området
græsningsarealer (ca. 370 ha). Det skyldtes, at markafgrøderne havde trange kår: ”Jordbunden er sand og
atter sand – det er noget nær den magreste bund, man
kan tænke sig i Nordsjælland”, skriver klitfoged og
opsynsmand Peder Jensen i 1924. I 1885 havde man
påbegyndt afvandingen, bl.a. ved efterflg. at grave 8
km grøfter. Dette til trods stod mange kærdrag om
vinteren og foråret under vand.
Afslutningsvis og meget kort om Asserbo Plantage:
Den er flad, og der er langt mellem snapsene for naturelskere. I min ridetid i 60-, 70- og 80’erne elskede
jeg dog de lange og lige sand- og nålestier, for de var
perfekte at trykke den af på i galop.
Nu går turen hjemad, og for ikke at skulle samme vej
tilbage, kunne man tidligere spejde efter ”skydetårnet/
udkigstårnet”, når man skulle finde hurtigste vej til Asserbo Plantage. Men vi må klare os uden pejlemærket,
for tårnet blev nedtaget i 2012.

Lynghede på Melby Overdrev

JT Træfældning
Gratis tilbud

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

Træfældning
Fældning fra toppen
Ind trækning
Beskæring
Opskæring
Stormfald
Flisning

Medlem af Dansk Træplejeforening

Planeten Saturn. Billedet er optaget af Cassini rumsonden
23. juli 2008 fra en afstand af lidt over en million kilometer.
Foto: Daiana DiNino, NASA/JPL/Space Science Institute.
Planeten Jupiter. Til venstre i billedet kan man tydeligt se
skyggen af en af Jupiters måner. Månen ses selv som en lille
hvid cirkel lige til venstre for midten af det nederste bælte.
Billedet er optaget fra Cassini rumsonden 7. december
2000, da den var på vej til Saturn.
Foto: NASA/JPL/Space Science Institute.
Solen optaget med Wieth-Knudsen Observatoriets solkikkert 21. august 2015. Her kan vi se store udbrud, protuberanser, langs Solens venstre rand. Forhåbentlig bliver de
lige så flotte i år.
Foto: Michael Quaade, efterbehandling Rasmus Pape.

DE LYSE NÆTTER
Af Michael Quaade

I maj og juni har vi lyse nætter, så vi kan ikke se de
mere lyssvage og eksotiske objekter på nattehimlen.
Til gengæld er det sæson for solobservationer, så ved
adskillige lejligheder i sommerens løb kan man se
Solen i Wieth-Knudsen Observatoriets transportable
solkikkert.
Nattehimlen er heller ikke helt håbløs her i sommeren 2019. Vi kan få et glimt af de spændende planeter
Jupiter og Saturn lavt på sydhimlen. Både Jupiter og
Saturn er tæt på det sydligste punkt i deres baner omkring Solen. Jupiter står i stjernebilledet Ophiucus det
meste af året men bevæger sig ind i Skytten 17. november og når det sydligste punkt i sin bane 8. december.
Den står nogenlunde lige så højt på himlen som Solen
sidst i december, så den kommer ikke særligt højt.
Saturn nåede det sydligste punkt i sin bane 22. oktober
sidste år, men den står stadig meget lavt på himlen.
Den står hele året i Skytten og bevæger sig først ind i
Stenbukken sidst i 2020.
Derfor kommer Jupiter og Saturn ikke højt på himlen
her i sommer, men de er så lysstærke, at vi sagtens kan
se dem. I maj står de først op efter midnat, men i løbet
af juni kan vi se dem på aftenhimlen.
Det første af sommerens solobservationsarrangementer er ved Forår i Lejet, Kristi Himmelfartsdag 30. maj,
hvor vi stiller solkikkerten op. Om aftenen er der også
åbent i observatoriet.

I juni er vi med ved Græsted Veterantræf, hvor vi i tre
dage viser Solen frem. Solen er med en alder på over
4½ milliard år langt den ældste udstillingsgenstand, og
den er stadig i fin stand og fungerer perfekt.
Planetstien er også med i Græsted, og udstillingspladsen er et af de få steder, hvor man på én gang kan
se hele stien fra Solen og helt ud til Neptun 450 meter
væk. I virkeligheden er Neptun 4½ milliard kilometer
fra Solen. Planetstien er en model af Solsystemet med
Solen og de 8 planeter i skala 1:10 milliarder. I samme
skala er Solen 14 cm i diameter, mens Jorden kun
måler 1,3 millimeter. De nærmeste stjerner ville være
på størrelse med en stor appelsin og være 4100 kilometer væk, f.eks. på østkysten af Canada eller det sydlige
Ægypten.
I sommermånederne maj, juni og juli er det
så lyst om aftenen, at observationerne i WiethKnudsen Observatoriet først starter kl. 23.
I maj og juni har vi åbent hus 11. og 25. maj
samt 8. og 29. juni. Se mere på wko.dk.
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TISVILDEHUSET
STATUS PÅ PROJEKTET ”TISVILDE-HUSET”
Endnu et borgermøde er afholdt, hvor emnet ”NYT
foreningshus/forsamlingshus i Tisvilde” blev diskuteret.
I slutningen af januar præsenterede Morten Nikolajsen status og fremtidsplanerne for ”Tisvilde-Huset” for
en række interesserede borgere i Tisvilde Idrætshus.
Seneste nyhed i projektet er, at Gribskov Kommune
har indvilget i at overdrage grunden Tisvilde Bygade
35 til Idrætsforeningen. Grunden har en værdi på 6
mio. kr., og det giver mulighed for at søge større fonde.
Kommunen har også tilkendegivet, at man bakker
økonomisk op om projektet med lokaletilskud svarende
til de nuværende tilsagn. Det er en glædelig nyhed for
projektet, og det giver den eksisterende fondsgruppe
bestående af Morten selv, Rasmus Nygaard, Stanna
Øland, Mads Lomholt (Nordtrim), Anders Knudsen
(Nordtrim) og Allan Thoft Jensen fra TGF mulighed for
at arbejde videre med at skaffe økonomi til projektet.
Fondsgruppen har arbejdet med en vision (kald det en
salgstale!) for projektet, som jeg bringer uddrag fra her.

Osteopati i Tisvilde
Osteopati
Fysioterapi
Akupunktur
Træning
Også weekends!
Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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VISION:
For at bevare livet i landsbyen og sikre tilflytning til
Tisvildeleje bliver Tisvildehuset hele landsbyens aktive
samlingspunkt, hvor der skabes øget livskvalitet, glæde
og aktivitet for alle landsbyens beboere på tværs af
generationer gennem fysisk, kulturelt samvær og gensidig socialt engagement.
Tisvildehuset – ”BEVÆGELSEN”, der bringer borgerne tættere sammen.
Vi vil skabe et multifunktionelt samlingssted – et
indendørs aktivt og moderne landsbytorv samt tidssvarende sports- og sundhedsfaciliteter, hvor vi mødes
for at bevæge os og blive bevæget, med særlig fokus på
kultur, idræt, natur og sundhed.
Det moderne landsbytorv
Udover at være stedet, hvor vi bevæger os og opretholder vores fysiske sundhed livet igennem og dermed
øger den lokale folkesundhed, skal det være byens
moderne landsbytorv med et klart socialt og medmenneskeligt formål.
Hvor de ældre tidligere sad på deres bænke og delte
oplevelser, ønsker vi med Tisvildehuset at give de
mange fremtidige borgere en aktiv og indholdsrig
tilværelse; både fysisk, kreativt og kognitivt.
De frivillige i foreningerne tilbyder
masser af aktiviteter
Landsbyens nye mødested skal bevæge mennesker til
at være noget for hinanden, og derfor vil byens i forvejen rige foreningsliv sørge for at tilbyde masser af aktiviteter ved hjælp af frivillige ressourcer, som ønsker
at bidrage med aktiviteter, både for børn og voksne
og ikke mindst landsbyens ældre inden for områderne
kultur, idræt, natur og sundhed.

Børnefamiliernes samlingspunkt
For børnefamilierne bliver det byens samlingspunkt og
væsentligste grund for bosættelse. Stedet hvor man tanker energi på mange niveauer. Dels ved at give til andre,
dels ved at få igen af de mange ressource- og kompetencepersoner, som Tisvildeleje i den grad kan byde på.
Netværk
I projektet skabes en folkelig bevægelse – et menneskeligt netværk ifa. én lang række ildsjæle, der tilbyder
deres kompetencer til de i lokalsamfundet, der har
brug for hjælp ifa. menneskelig kontakt og hjælp med
at forbedre deres livskvalitet:
Generationerne lærer af hinanden
Ud over at tilbyde mange typer af motion, spis-sammen aftener, hvor de unge ældre laver mad til de travle
børnefamilierne, så giver de unge tilbage i form af
arrangementer til både den kognitive såvel som den
kreative borger fx ifa. at arrangere koncerter, kunstudstillinger, bridgeaften osv.
Vi vil gerne sikre, at generationer lærer af hinanden
og tilbringer tid sammen og på den måde skaber tryghed og en følelse af ”vi hører til”. Sidstnævnte kan imødegå den følelse af ensomhed, som både unge og ældre
kan have. Når vi ikke længere bor sammen i storfamilier, savner begge parter ofte samvær med hhv. unge eller
ældre. I Tisvildehuset kommer vi hinanden ved.

Den moderne andelsbevægelse
Vi vil bevare landsbyen og sikre, at alle generationer kan trives og få forbedret livskvalitet side om
side. Som en moderne andelsbevægelse vil vi tilbyde
borgerne at købe en andel i huset og på den måde også
committe sig til at engagere sig i huset og dermed i
landsbyens generelle trivsel.
Samvær på tværs
Huset får dermed en stærk social og samfundsnyttig
funktion, dels som udgangspunkt for samvær mellem byens børn, træfpunkt for familier herunder nye
tilflyttere, som ”får en let integration”, samvær på
tværs af generationer, der imødegår ensomhed blandt
såvel unge som ældre borgere, og såvel fysiske som
kognitive aktiviteter for ældre, som forskning i dag
beskriver kan imødegå demens, som kan blive en ny
folkesygdom.
Bevægelse
Vi bevæger os for at skabe øget sundhed livet igennem,
og samarbejde med det professionelle sundhedsvæsen
skal sikre, at byens ældre og sygdomsramte kan få
udskrevet motion på recept. Dette sker allerede i dag
fra det lokale lægehus, men der mangler såvel faciliteter, som netværket til at følge op på, at ”recepten” også
bliver taget i anvendelse.
Også derfor skaber vi BEVÆGELSEN – når borger
hjælper medborger, skaber fysisk bevægelse en meningsfyldt bevægelse.

LEIF NIELSEN A/S

Grøndyssevej 11 • 3210 Vejby

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

www.lnas.dk

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

I en tid, hvor Tisvilde er i fokus og samtaleemne hos
mange, kan Tisvilde-huset netop blive stedet, hvor man
samler alle uanset holdninger og meninger. Om man
er fastboende eller finder vej forbi Tisvilde som turist,
sommerhusbeboer eller gæst ved stedets mange events.
Alle kan få gavn af stedet midt i Tisvildes skønne
natur – nær ved skov og strand.
Vi har brug for mange typer frivillige, efterhånden
som projektet vokser sig større. Meld jer derfor gerne
ved at kontakte undertegnede på tlf. 6120 9646 eller
via mail nallasport66@gmail.com.
I kan følge projektet her i Tisvilde nyt eller via Tisvildeleje Gymnastik Forenings facebookside.
Mange hilsner, Allan fra TGF

TISVILDELEJE
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DET NOSTALGISKE HJØRNE
Ja, så er det allerede tid for den næste udgivelse af
TisvildeNyt! Synes altså tiden løber afsted, men når jeg
snakker med folk, trøster det mig en smule, at de har
det nogenlunde på samme måde! Så vi lever med det
og “smider” os ud i fortsættelsen af Pia Falck Papes
dejlige fortælling om familiens virksomme liv. Og Pia
fortsætter:
Jo ser I, min morfar, Willy Fisker Hansen, havde sin
egen optikerforretning på Gl. Kongevej, og min mormor, Ellen Valborg, havde sin egen systue.
Min farfar var cykelrytteren Willy Falck Hansen, og
som I kan se på billedet, har han vundet rigtig mange
løb – også i Frankrig. Han havde et rejsebureau, Folketurist, i en årrække. Min farmor, Else Vibeke, ser I her
til højre som smuk skønhedsdronning! Min farfar var
meget på farten, så hun måtte klare mange ting alene.
Willy blev bl.a. verdensmester i sprint

Skønhedsdronning Else Vibeke Mogensen (pigenavn)

Når jeg tænker over det, har vi faktisk altid været en
familie, der ikke har været bange for udfordringer og
har været ret aktive. Min far, Ole, var meget med i
TGF omkring skydning og fodbold og har også kreeret
TGF-logoet. Da min bror, Tim, var 13 år, begyndte han
at løbe orienteringsløb med sin far, Ole.
Tim er fortsat dybt engageret i OK-Nord, og hans
børn dyrker også orienteringsløb på højt niveau. Tim er
ansat i Naturstyrelsen.
Min bror Bo kører mountainbike, er forsker på Novo
Nordisk, og hans kone er forsker/læge.
Til stor sorg døde begge vores forældre af kræft med få
måneders mellemrum i 1999, og huset, Vængevej 10,
blev købt af nuværende ejer.
Jeg er jo en rigtig “tisvilder”, har gået på Tisvilde Skole
og kan slet ikke undvære skoven og især stranden! De
fleste af jer ved sikkert, at jeg har en voldsom “hang”
til at samle rav!
Som 18-årig søgte jeg ind på skolen for brugskunst,
men kom først ind som 20-årig. Der mødte jeg min
kommende mand, Rasmus. Vi gik i samme klasse på
illustratorlinien og blev kærester.
Vi startede vores liv sammen med at bo et års tid
hos Rasmus’ forældre ved Fårevejle. Men ingen af os
kunne undvære Tisvilde, og vi begyndte at kigge efter
en bolig her, som vi havde råd til.
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Vi venter på Bo’s brud, Maria G,. på Vængevej 10: Ibeth, Pia, Bo, Tim, Maria W. og Rasmus

Efter at have set på flere huse fandt vi, sammen med
et andet par, frem til huset på Bækkebrovej 42, Den
gamle Skole. Et dejligt sted midt i naturen overfor mosen og med “ryggen” mod Tibirke Bakker.
Huset var jo spændende. Det indeholdt “det blå rum”,
hvor Scherfig skrev ”Den forsvundne Fuldmægtig”, og
Kai Sass havde atelier i stuen med det store glasvindue
ud til haven.
Der var imidlertid også ulemper ved at bo derude:
1983 fik vi lille Mikkel og det blev en rigtig streng
vinter, hvor de uisolerede rør under loftet sprang i
den hårde frost, og der blev problemer med kloak og
septiktank. Da vi ikke havde bil, cyklede vi den lange
vej til stationen eller til dagplejen, og Mikkel fik frostsprængte kinder i den stærke kulde.
Vi solgte huset i 1985, og jeg savnede stedets natur i
15 år efter, vi forlod det.
Vores nye hjem blev på Henriksensvej 1, dengang
kaldt “Lunet”, som vi købte for 360.000 i 1985. Jeg tror,
den unge mand på motorcykel, som vi købte af, havde
boet der et par år. Og det blev for os til rigtig mange år
der, hvor vores 2 børn, Mikkel og Trine, voksede op.
Selvom vi kun boede på 45 m2 med et vaskerum på
15 m2, havde Trine og Mikkel altid mange skolekammerater med hjemme, og særlig vildt gik det for sig,
når vi fejrede børnefødselsdage med hele klassen.

OBS: Rettelse til artiklen I sidste nummer:
Huset på Vængevej 10 er opført ca. 1875 med senere
tilbygning i 1925. Ole byggede ikke Vængevej 10, men
huset på Hovedgaden 67A.
Vængevej 10

Kære Pia, tusind tak, fordi du tog os med på din spændende rejse! Og vi slutter af med at sende de bedste
tanker til alle læserne – hav en dejlig forårstid.
Pia Falck Pape og Anita Olsen
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