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Pinsen har for mig altid signaleret 
den endegyldige start på sommeren 
– pinseloppemarkedet på Idræts
pladsen, hvor vi lokale stimler 
sammen for at hilse på hinanden, 
får en fadøl og en pølse og måske 
gør en god handel. Så er sommeren 
godt skudt i gang.

Hos os betød pinsen også, at alle 
børn var hjemme på pinseferie, 
blandt andet for netop at deltage i 
loppemarkedet – og de skulle være 
der klokken 9, det var vigtigt, så de 
kunne løbe ind på pladsen sammen 
med en masse andre løbende lop
peentusiaster.

Sommeren står for døren – gad 
vide hvad den bringer? Vi ved, 
at Musik i Lejet skaber en masse 
debat, og det skal vel til, Der er 
mange fora, vi kan udtale os på og 
ikke mindst gøre det sobert, men 
er det nu det, vi gør? Eller bliver vi 
ved med at kaste mudder i hovedet 
på hinanden? Det er det, jeg ser, 
når jeg kigger på grupperne, og det 
er ærgerligt, for sådan er vi ikke 
her i byen. Vi har før i tiden været 
gode til at skabe konsensus eller 
respekt for forskellige meninger 
– for her er der plads til alle, eller 
hvad tænker I? Er det blevet sådan, 
at vi bare ser alting fra vores eget 
synspunkt, for det er jo i virkelig
heden supertrist. For så er dialogen 
ikke eksisterende, og så bliver det 
rød og blå blok om igen – bare en 
metafor i disse valgtider.

Da jeg var en lille pige i Tisvilde, 
havde vi poesi bøger, og min klas
selærer, Kirsten Otto, skrev altid: 
Vær mod andre, som du ønsker de 
skal være mod dig. Og det er et af 
de bedste råd, jeg nogensinde har 
fået, og jeg prøver at efterleve det 
hver dag

Mange forhåbentlig dejlige varme 
sommeraftener til alle.

Vh Karina

TIL PINSE, NÅR SKOVEN BLIVER RIGTIG GRØN...

Entusiastiske Pinse-loppegængere

Ja, hvem ved, en dag er der måske 
en, der finder en uvurderlig skat 
på pladsen. Håbet er lysegrønt, 
ligesom pinsen. Vejret var dog 
ikke fantastisk og lysegrønt til at 
starte med, så alle 4 var iført klare 
plastiksække, der udgjorde det for 
regntøj – det havde vist udløst en 
del kommentarer. 

I nogle måneder troede vi, at det 
hyggelige arrangement, Tisvilde 
går i Fisk, ikke ville blive til noget 
i år, og det var en trist tanke for 
rigtig mange, selvom det egentlig 
bare betyder endnu en dag med 
frivilligt arbejde – men for mig lige 
præcis den type frivilligt arbejde, 
som er helt uimodståeligt: 
Fantastisk mange søde og enga
gerede mennesker, der har det til 
fælles, at de støtter op om denne 
begivenhed. Man møder måske 
gamle klassekammerater, der er 
vendt tilbage for at deltage, og får 
en snak med dem. En en ting er sik
ker: Stemningen er altid helt i top!

Duften af hav og alskens slags 
fisk er godt for sanserne, og så er 
det jo ikke den ringeste arbejds
plads at være på: Skov, strand og 
ligegyldig hvilken vej du vender 
øjet: glade mennesker og god mu
sik. Altid en dejlig dag for os, der 
hjælper til. 
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
KÆRE GRUNDEJER
Sommeren er over os med fest og glæde, men også med 
behov for i pagt med vores skønne natur at få ro i sjælen. 
Tisvildes befolkning mangedobles i denne tid, og det 
mærkes overalt. Derfor er det ekstra vigtigt at huske på, 
at vi skal tage hensyn til hinanden i de aktiviteter, vi nu 
hver især ønsker os. Hjertet her viser med få ord, hvad 
folk i Tisvilde forbinder med deres by og omgivelser. 

I de senere år er Tisvilde karakteriseret ved flere og 
flere sommeraktiviteter. Det er både sjovt og festligt 
som udslag af al den kreativitet, som bobler rundt om
kring. Men det kan også blive en udfordring for vores 
lille by at rumme det hele. Musik i Lejet dominerer 
som det absolut største arrangement både i forhold 
til lokaliteten på hele p-pladsen men også med flere 
og flere gæster og høj musik i flere dage. Vi oplever, 
at festivalen forplanter sig op i haverne, idet festival
gæster lejer sig ind i sommerhuse. Herfra er der fest 
hele ugen, ofte til stor gene for naboerne. Mange andre 
arrangementer i byen, f.eks. ’Månedanserens Bag
have’, domineres af musik. 

Det er der i princippet ikke noget i vejen med. Men 
støjen fra disse arrangementer kan virke for voldsom 
for de omkringboende.

Grundejerforeningen har forsøgt at få Gribskov 
Kommune til at forså, at Musik i Lejet er blevet for 
voldsom stor i forhold til byens størrelse. Vi har fore
slået forskellige justeringer, som ville forbedre oplevel
sen i byen. Foreløbigt har vi fra Naturstyrelsen fået en 
bedre cykelsti bagved ppladsen for fremkommelighed 
til skov og strand. 

RP

                    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, Fyrreduft,
                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...
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Vi efterspurgte og fik øget brandberedskab. 
Desuden har vi fået tilladelse til at opsætte indkørsel 
forbudt skilte på Hovedgaden ved indkørslen til vores 
private fællesveje. Vi har desuden foreslået kommunen 
at udarbejde en støjpolitik i lighed med mange andre 
kommuner i landet. Det kunne medvirke til at løse 
mange konflikter mellem arrangører og de omkringbo
ende grundejere. Men dette ønsker kommunen ikke.

HVAD ER STØJ?
Støj defineres som alle de lyde, som skader, irriterer 
eller forstyrrer os. 

Støj (og lyd i øvrigt) måles i decibel, forkortet dB. 
En ændring af lydstyrken på 12 dB er den mindste 
ændring, det menneskelige øre kan opfatte, 3 dB er en 
hørbar ændring, og 56 dB er en tydelig ændring. 
En ændring på ca. 10 dB opleves som en fordobling 
eller halvering af lydstyrken. 

HVILKEN STØJ GENERER MEST?
Støj virker forskelligt på mennesker, og vi er ikke alle 
sammen lige følsomme. Tidspunktet på døgnet spiller 
også en rolle  – om natten vil selv lav støj virke gene
rende på de fleste. Det har også betydning, om støjen er 
konstant eller varierer. 

For at være direkte skadelig for hørelsen skal støjen 
være over 85 dB og stå på i længere tid, men selv me
get lavere støjniveauer inde i boligen kan give proble
mer med stress, koncentrationsbesvær og dårlig søvn. 

Det siger loven: 
Spiller din nabo så høj musik i haven, at det er til 
væsentlig ulempe for de omkringboende, kan det ifølge 
Ordensbekendtgørelsen straffes med bøde. Om musik 
i haven er til gene, afhænger dog af tidspunktet, og 
politiet vil i hvert enkelt tilfælde vurdere sagens alvor. 

Det kan du gøre: 
Start altid med at komme med en venlig henstilling til 
din nabo om at skrue ned for musikken, før du kon
takter politiet. Det vil altid være bedre for naboskabet, 
hvis du kan få ro uden indblanding fra myndigheder.

Politiets ressourcer er ikke til, at politiet så tit kan tage 
ud til klager over musik i haven. Men en telefonopring
ning fra politiet klarer for det meste problemet. Og det 
sker kun sjældent, at de bliver nødt til at uddele bøder.

Også ved udendørs offentlige musikarrangementer 
gælder ordensreglementet. Grundejere kan som nabo 
klage til politiet eller kommunen, hvis det er til væ
sentlig gene. Grundejerforeningen vil med møder med 
Nordsjællandsk Politi indskærpe, at politiet har pligt til 
at reagere, når grundejere klager over berettiget støj, 
som de ikke selv har kunnet håndtere. 

Hvisken tæt på: 
Køleskab tæt på: 
Vaskemaskine tæt på: 
Lastbil i tomgang på 10 meters afstand:
Hurtigkørende personbil, 10 meters afstand:
Hurtigkørende lastbil, 10 meters afstand:
Benzindrevet plæneklipper tæt på:
Benzindrevet kædesav tæt på:
Trykluftbor tæt på:
Rockkoncert tæt på scenen:

20 dB
3040 dB
5060 dB

65 dB
70 dB
80 dB

8090 dB
100110 dB
110120 dB

120 dB

Strandbakkevej i ”myldretiden”

Det vil f. eks. sige, at en lyd på 70 dB opleves som 
dobbelt så høj som en lyd på 60 dB. Falder lydniveauet 
omvendt fra fx 40 til 30 dB, vil det opleves som en 
halvering af lydstyrken. 

Her er nogle eksempler på lydniveauet på forskellige 
lyd og støjkilder: 

RP
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BRANDFARE
Sommeren 2018 var ekstrem tør. Men selv en normal 
sommer fører til brandfare. Vores nærhed til Tisvilde 
Hegn og de mange gamle huse med stråtag gør, at vi 
skal passe meget på omgang med ild. 

I foråret gik der ild i en kvasbunke på en grund i 
Lundene. Ilden bredte sig hurtigt og ekstra beredskab 
blev tilkaldt. Heldigvis blev branden hurtigt slukket. 
Episoden minder om, hvor hurtigt det kan gå galt. 

Ved Musik i Lejet, hvor over 10.000 mennesker er 
samlet lige op ad Tisvilde Hegn, skal brandberedskabet 
være klar til, at en katastrofe kan indtræffe. Samtidig 
skal alle vores veje være fremkommelige til, at udryk
ningsvogne kan komme hurtigt frem.

Vi foreslår, at mængden af kvasbunker og dermed 
brandfare begrænses. Flere steder i Tisvilde ser vi, at 
grundejere omkranser deres grund med ’kvashegn’. 
En enkelt glød fra f.eks. en henkastet cigaret kan på et 
øjeblik fører til brand, som breder sig til beboelsen.

HVAD SKER DER I GRUNDEJERFORENINGEN 
I SOMMERENS LØB?
Tisvildes Skt. Hans festligheder er løbet af stablen 
med bål på stranden. Grundejerforeningen medvirkede 
med uddeling af sange. Vi synes, at fællessang om
kring bålet skal styrkes. Det er en dejlig tradition, som 
i nogle år har været for nedadgående, men som igen så 
småt er ved at vende tilbage.

Grundejerforeningen passer Kaffevognen på loppe
markedet d. 3 august. Kom og besøg os på Birkeplad
sen til en snak og meld jer ind i Grundejerforeningen, 
hvis I ikke allerede har fået tilmeldt Jer.

afholdes søndag den 28. juli 2019 kl. 10.00 på Sankt 
Helene Centret, Bygmarken 30, Tisvildeleje.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden forelægger bestyrelsens beretning om 

foreningens virksomhed i det forløbne år til for
handling og godkendelse. 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 
det forløbne år til forhandling og godkendelse. 

4. Kassereren forelægger forslag til budget for 2020, 
herunder forslag til kontingent. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
6. Valg af 2 revisorer for eet år. 
7. Behandling af forslag – fra bestyrelsen eller med

lemmerne – som ønskes behandlet på Generalfor
samlingen. 

8. Eventuelt.

Inden selve generalforsamlingen bliver der ligesom 
sidste år serveret Brunch Buffet fra kl. 9.30.

Forskønnelsespris
I forbindelse med generalforsamlingen uddeler vi årets 
forskønnelsespris.Foreningen til Tisvildes Forskøn
nelse overdrog for flere år siden opgaven til Grundejer
foreningen at præmiere en bygning eller et miljø, som 
højner Tisvildes skønhed og kvalitet. Det er en opgave, 
som vi værdsætter. 

Gæstetaler
Hvert år inviterer vi en gæstetaler ved generalforsam
lingen. I år har skovrider Jens Bjerregaard Christensen 
lovet at komme og fortælle om de udfordringer, som 
Naturstyrelsen Nordsjælland står overfor, med spe
cielt fokus på området ved Helene Kilde, som i den 
grad trænger til restaurering. Naturstyrelsen, Slotsog 
Kulturstyrelsen og Gribskov Kommune har sammen 
udarbejdet en projektbeskrivelse. Imidlertid findes der 
ikke hos disse myndigheder tilstrækkelige midler til at 
realisere projektet. Grundejerforeningen overvejer at 
deltage i at finde fondsmidler til dette vigtige projekt. 

Velkommen til vores årlige møde, som altid velbe
søgt og med livlig debat.

GRUNDEJERFORENINGENS GENERALFORSAMLING

HUSK AT MELDE DIG IND I 
GRUNDEJERFORENINGEN

www.tisvildegrf.dk

... vi arbejder for at bevare Tisvilde 
i en harmonisk udvikling...

Helene Kilde – RP
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ALT DET SKØNNE TIL BOLIG, 
HAVE & KLÆDESKAB      

P R Æ S T E B A K K E G Å R D

BioNatura 
sandaler 
velvære til dig og 
dine fødder fra 
kr. 699,-

Bækkebrovej 15, 3220 Tisvilde
Åben hele sommeren alle dage kl. 10-17.

Daybed kr. 2499,-

Stort udvalg i luksus 
havemøbler 
bedste kvalitet i robinetræ. 
Holder år efter år. 

Se vores onlineshop på 
www.præstebakkegård.dk eller 

følg os på facebook.

Lækkert tøj 
fra bla. Aj117project, 
MesDemoiselles Paris, 
Blânk London, 
Wiesneck m.m.

BioNatura sandal vel-
være til dig og dine 
fødder kr. kr. 799,-
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DET ER KUNSTEN åbnede i juli 2018 i den gamle 
Købmandsgård på Hovedgaden 65 i Tisvildeleje.

Købmandsgården hedder i dag Sirius House, og i 
gården er det gamle lysstøberi renoveret til et smukt og 
hyggeligt Galleri kombineret med bolig.

Jan Erik Jørgensen, som bor i og driver galleriet, har 
altid haft passion for kunst og har tidligere været invol
veret i galleri og atelier i Københavnsområdet.

Ambitionen med galleriet er at vise malerkunst kom
bineret med møbler fra Eberhart, keramik fra forskel
lige kunstnere og finurlige figurer skabt i ler.

Vi holder 56 ferniseringer i de næste 4 mdr. – følg 
med på Instagram: deterkunsten – der kan I finde de 
kommende aktiviteter. Håber at se mange af jer til en 
hyggelig snak og inspiration.

Jan Erik Jørgensen

GALLERIET I DET GAMLE LYSSTØBERI I HOVEDGADEN

Malerier af Anette Nordentoft

Solvej 2  •  Tisvildeleje  •  Tlf. 48702141
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TISVILDE LOKALRÅD
LOPPEMARKEDET PÅ BIRKEPLADSEN
Tisvilde Lokalråd har påtaget sig mange opgaver. Den 
største, den mest synlige, den der kræver flest hænder, 
den der danner grundlag for, at vi hvert år kan uddele 
tilskud til forskellige almene formål, er facilitering af 
sommerens loppemarkeder på Birkepladsen. 
I år har Lokalrådet introduceret to ændringer:

IMØDEKOMNE ANSØGNINGER
De indtægter, Tisvilde Lokalråd har i forbindelse 

med Loppemarkedet på Birkepladsen, danner grund 
for, at vi hvert år kan honorere en del ansøgninger om 
tilskud til forskellige ”aktiviteter, der har til formål at 
styrke almennyttige formål i Tisvilde Lokalråds om
råde”. Beløbsmæssigt kommer vi normalt op på 75.000 
kr. i løbet af et år. 

Pr. den 1. juni, har Tisvilde Lokalråd 2019 givet 
tilskud til følgende aktiviteter:

• Av Min Guldtand, Ungdoms musik festival på Bir
kepladsen den 18. maj: 7.000 kr

• ’Forår i Lejet’ / Fælles Morgenbord den 30. maj: 
2.600 kr

• Lejrskole for 6A på Sankt Helene Skole: 5.000 kr 
• Sankt Hans Arrangement den 23. juni: 12.000 kr
• Kildemarked / Pudekoncert den 2. juli: 5.000 kr

 
Når vi modtager ansøgninger om tilskud, lægger 
bestyrelsen vægt på, at der er begrundelse i det lokale 
aspekt; at vi har modtaget et budget, der viser, at vi 
ikke giver tilskud til ”profit generering”; og at aktivi
teten styrker det frivillige og/eller er med til at fremme 
teambuilding. 

1
De seneste år har der været meget lille interesse for 
det sidste marked i august – derfor har vi taget konse
kvensen og ”barberet” det sidste marked væk. Da dette 
års 3 sommermåneder oven i købet er udstyret med 14 
lørdage, er det i år to, der bliver skåret væk!!

Loppemarkederne på Birkepladsen afholdes i 2019 
fra kl. 914 lørdagene den 1. juni, 8. juni, 15. juni, 22. 
juni, 29. juni, 6. juli, 13. juli, 20. juli, 27. juli, 3. august, 
10. august og 17. august. 

2
Tisvilde Loppemarked har også vedtaget at regulere 
salgsområdet bag kaffevognen. Dette område har 
tidligere været brugt som ekstra pladser og har været 
genstand for lidt uorganiseret erhvervelse af salgs
arealer, hvilket har medført, at enkelte har klaget og 
ment, at de ligeså godt kunne have været solgt som 
chancepladser. Nu bliver dette areal inddraget og gjort 
til ordinære pladser, og en ekstra lille salgsgade bliver 
etableret mellem disse pladser og de foranliggende. 

Indskrivningen, hvor man kan købe stadepladser til 
dette års Loppemarkeder, fandt sted søndag den 5. maj 
og fulgte de gamle traditioner: Der var mange, som 
havde stillet sig i kø allerede fredag aften, så morgen
kaffen og brødet bekom vist alle vel. 

Der var god ro og orden, køkulturen blomstrede i fuldt 
flor. Der var smil – for det meste – og folk var glade 
og glædede sig til sommerens mange loppedage. Vi fik 
stor ros for at holde os til den “gammeldags” metode 
for tilmelding. Som nogle sagde: “Det er langt hyggeli
gere at stå lidt i kø, få en sludder og hilse på jer, end at 
trykke på en skærm”. Keep it up :)

Indskrivningen på Tisvilde Skole – Foto: Eskil Borup
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FORÅR I LEJET OG SANKT HANS AFTEN
To af de aktiviteter, der er nævnt ovenfor, støtter Lo
kalrådet med andet end økonomi: Det er ”Forår i Lejet” 
samt Sankt Hans Aften, hvor vi også hjælper aktivt 
som medarrangører. Forår i Lejet foregik Kristi Him
melfartsdag d. 30. maj, og det kan vel godt kaldes en 
tradition, når byen nu for tredje gang samles og byder 
foråret velkomment med en hyggelig fællesspisning! 

Programmet for Sankt Hans Aften er lige ved at gå i 
trykken, når denne artikel skrives. Det er atter en gang 
et arrangement, der leveres i samarbejde mellem Tis
vilde Lokalråd, Tisvilde Grundejerforening, Tisvilde 
Erhvervsforening, Veterantoget og Musik i Lejet.

Når TisvildeNyt udkommer, vil arrangementet sand
synligvis være afholdt, men programmet kan ses her:

KOMMUNIKATION
Kan være en svær størrelse! Tisvilde Lokalråd kommu
nikerer med mange parter hen over året. Blandt andre 
mødes vi med repræsentanter fra de øvrige lokalråd / 
laug i Gribskov Kommune i den såkaldte ”Lokalråds
forening”. I dette regi diskuterer vi sager, udfordringer 
og forslag, som har en fælles interesse. 

Sidst vi mødtes, var det især kommunikationen med 
Gribskov Kommune, der var til debat – inspireret af 
”Hedensted Modellen”, som vores borgmester, Anders 
Gerner Frost, jo også er inspireret af: 

Hedensted Kommune har 27 Lokalråd samt et Fæl
les Landdistriktsråd, der er et fælles organ for de 27 
Lokalråd. Man har ansat en halvtids landdistriktsko
ordinator, som samtidig er halvtids LAGkoordinator. 
Denne Landdistriktskoordinator har en sekretariats
funktion og kan assistere Lokalrådene med udarbejdel
se af foldere, kopiering m.v. Lokalrådene kan desuden 
trække på landdistriktskoordinatoren, når de har brug 
for assistance til fundraising, til at arrangere møder, 
kurser eller har brug for henvisninger til forskellige 
kontaktpersoner og netværk.

Landdistriktskoordinatoren fremsender relevante 
sager og informationer fra det kommunale system eller 
fra andre parter til Lokalrådene for at sikre, at disse 
får givet kommentarer til kommunen om de sager, der 
vedkommer dem.

Vi ser et meget stort behov for at få noget lignende 
etableret her i Gribskov Kommune. Det ligger meget 
højt på Lokalrådsforeningens prioriteringsliste, og vi i 
Tisvilde Lokalråd vil gøre, hvad vi kan, for at det også 
kommer højt på borgmesterens prioritering liste.

Der er mange emner, vi meget gerne vil kommu
nikere med kommunens repræsentanter om: Tisvilde 
Visionen, Kystsikring, Birkepladsen, Trafiksikker
hed, sommerens aktivitetsniveau, evaluering af MiL 
Borgermødet… indtil nu er det desværre ikke lykkedes 
Tisvilde Lokalråd at få arrangeret et eneste møde – 
men vi kan jo håbe på, at det snart kommer. 

23. juni på Tisvilde strand ved Naturrummet, på 
den fjerneste parkeringsplads (og strand) for enden 
af Hovedgaden. Kongernes laver mad til fællesspis
ning på pladsen, inden vi mødes rundt om bålet.

18:00  Pladsen og boder med drikkevare åbner:   
 fadøl og sodavand fra Det Våde Får, og vin  
 fra Ørby Vingård.
19:00  Fællesspisning på Tisvilde Naturrum – skal  
 købes på kongernes.dk/sankthans 
20:30  Salg af fakler på Tisvilde Station (10 kr/stk)
20:45  Veterantog ankommer til Tisvilde Station  
 (fra Hillerød) fulgt af fakkeltog til stranden.
21:00  Martini/Estrup Quartet spiller swing jazz  
 på Tisvilde Naturrum 
21:30  Båltale v/Leif Sylvester
21:45  Bålet tændes med midsommerviser
22:00  Mere musik fra Martini/Estrup Quartet 
23:00  Veterantog afgang fra Tisvilde Station
 Herfra ønsker vi nu 
 rigtig godt Sankt Hans vejr!

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

Jørgen Krøyer
Registreret revisor
www.naerrevision.dk

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

Hillerød:
Rønnevangsalle 6
3400 Hillerød
tlf. 4822 1210

GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED   REGISTREREDE REVISORER

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

Maglebjerggård
Torben Christensen

Maglebjergvej 12 • 3200 Helsinge • 20258652  

Haveaffald
afhentes med kranbil

for grundejerforeninger og private
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• Vi har genoprettet vores Facebookside: facebook.
com/tisvildelokalraad/ Her vil vi bringe de samme 
aktuelle nyheder, som på vores hjemmeside, samt in
vitationer til begivenheder, som vi (med) arrangerer.

• Vi nedlægger nyhedsbrevene, der blev sendt ud fra 
vores hjemmeside

• Til gengæld opretter vi en helt ny fællespostkasse 
for Lokalrådet: info@lokalraad.dk Post, der bliver 
sendt til denne adresse, vil kunne blive læst af alle 
medlemmer af rådet, og vi vil derfor kunne agere 
hurtigere og mere effektivt. 

MERE KOMMUNIKATION
Gennem længere tid har vi i Tisvilde Lokalråd under
søgt forskellige muligheder for at optimere vores 
kom mu nikation – både udadtil og indadtil. Vi er nu 
blevet enige om, at vi har fundet frem til de løsninger, 
vi fremover vil benytte os af: 

• Vores hjemmeside bliver nedlagt og erstattet med 
et mere nutidigt design, som vil være nemmere for 
os selv at holde opdateret, som vil kunne knyttes til 
FaceBook, og som forhåbentlig vil være nemmere at 
læse og finde rundt i. Adressen skulle gerne forblive 
den samme: tisvildeleje.dk
På vores hjemme side vil man kunne finde informa
tion om Lokalrådet, vores mailadresse, referater fra 
møder, vi har deltaget i, information om Loppemar
kedet samt aktuelle nyheder.

HUSK at følge os på Facebook
så I ikke går glip af gode tilbud

Med disse ord ønsker Tisvilde Lokalråd 
alle, der bor eller kommer til Tisvilde, en 
RIGTIG DEJLIG SOMMER.

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052Hovedgaden 46 • 3320 Tisvildeleje • e-mail: 330@edc.dk

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

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje

Bruger du dit 
fritidshus nok?
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Idet vi går ud fra, at de ca. 150 personer, der besøgte 
Borgermødet, er nogenlunde repræsentative for alle 
med holdninger til Musik i Lejet, føler og håber Tis
vilde Lokalråd, at vi har fået et brugbart materiale, der 
giver en indikation af, hvor stor en opbakning MIL har 
til at fortsætte uændret, samt hvor ”skoen trykker” hos 
dem, der ønsker ændringer. Der var ikke nogen, der 
ønskede festivalen helt afskaffet.

Efterfølgende har Lokalrådet holdt et evalueringsmøde 
med repræsentanter fra MiL, hvor vi sammen har gen
nemgået samtlige kommentarer. På de følgende sider 
bringer vi de svar, vi modtog fra MiL.

Tirsdag den 19. februar var Tisvilde Lokalråd værter 
for et velbesøgt Borgermøde, hvor vi specifikt debat
terede forskellige holdninger og meninger omkring 
Musik i Lejet. Referat fra dette møde blev bragt i sidste 
udgave af TisvildeNyt. 

Ved mødets afslutning fik alle mulighed for at skrive 
forslag eller kommentarer på et kort og aflevere dem helt 
anonymt. 55 kort blev afleveret. Nogle kort indeholdt 
mere end en kommentar, så vi modtog i alt 72 forslag og 
anbefalinger via kortene. Derudover har vi samlet op på 
de kommentarer, der blev givet under selve mødet. Både 
dem, der roste festivalen som den er i dag, og dem der 
ønskede forandringer i større eller mindre omfang. 

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

Eva Müller 
Ved Kirken 4 
3220 Tisvildeleje

TIBIRKE
KUNST

Åben lørdag kl. 13-17 eller efter aftale på telefon 4870 9121 
www.tibirkekunst.dk
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14 FORSLAG OMHANDLEDE ANTALLET 
AF GÆSTER PÅ MIL
Diskussionen omkring MiL’s størrelse var også frem
trædende på Facebook i ugerne før mødet. Der hersker 
en oplevelse af, at MiL er blevet større og større, og at 
det var bedre, da festivalen var mindre – anbefalinger 
helt ned til halv størrelse. 

MiL har en aftale med Gribskov Kommune om, at 
der ikke må være mere end 10.000 gæster på pladsen 
under festivalen, og det tal bliver overholdt. Sikker
hedsmæssigt kunne der faktisk godt rummes et betrag
teligt større antal gæster, men MiL ønsker ikke at blive 
større. Samtidigt ønsker MiL også at kunne præsentere 
et program i meget høj kvalitet, og eftersom musikere 
primært tjener penge ved at spille live, koster de gode 
og attraktive bands mange penge. MiL mener, at det 
nuværende antal gæster er det rigtige for at kunne præ
sentere en festival i den kvalitet og det format, som er 
blevet udviklet og oparbejdet gennem ti års festivaler. 

Størrelsen har i øvrigt ikke ændret sig i nu 4 år, og 
øges heller ikke i 2019. 

10 FORSLAG OMHANDLEDE MULIGHEDEN 
FOR AT FLYTTE MIL TIL SKULDERSÆSONEN 
MiL har konsolideret sig effektivt gennem hårdt 
arbejde og dygtighed og i den grad skabt en kulturbe
givenhed i europæisk topklasse – blandt andet i kraft af 
både beliggenhed og tidspunkt. Det ønsker vi ikke at 
ændre på. 

Man kan ikke bare flytte på en festival. Både gæster, 
kunstnere, frivillige, leverandører mv. planlægger 
’sæsonen’, og hvis man flytter rundt på datoerne, kol
liderer man med andre festivaler, og ændrer på både 
udtryk, kvalitet, og klientel. Det tror MiL ikke på er 
muligt. 

10 FORSLAG DREJEDE SIG OM STØJ, TRAFIK 
OG REGULERINGER UDENFOR FESTIVAL-
PLADSEN, HERUNDER SKOVEN
Hvert år arbejder de mange engagerede MiLfrivillige 
og praktikanter med at blive bedre og hurtigere, og det 
vil sige generere mindre og færre gener for byen. F.eks. 
er antallet af dage, parkeringspladsen er helt okkupe
ret, reduceret til 7 dage i 2019. Lukning af Hovedgaden 
i 3 dage inden festivalens start er dels medvirkende til 
at tilkørsel – og dermed opsætning af festivalpladsen 
– optimeres kraftigt, dels et ønske fra flere erhvervs
drivende i Tisvilde, der benytter Hovedgaden til at øge 
deres omsætninger disse dage. 

Trafikken i byen og omkring festivalpladsen er de 
seneste år blevet reguleret af frivillige fra MiL. I 2019 
forsøger festivalen i samarbejde med Gribskov Kom
mune, at få civilforsvaret til at regulere trafikken. Det 
vil tydeligt stramme meget op på reguleringen, så 
det forudsætter også at alle med ærinde eller bopæl 
indenfor ’gågadeområdet’ sørger for at have behørig 
mærkat – ellers kommer man ikke igennem. 

Alle vilkår for trafik gennem skoven aftales med 
Naturstyrelsen og er tilrettelagt med største hensyn 
til flora og fauna i skoven. I 2019 vil trafikken gen
nem skoven ligge på samme niveau som sidste år, men 
MIL vil øge kontrollen med, hvem der kører hvor. Og 
alle veje, porte eller skilte, der måtte blive beskadiget 
som følge af festivalrelateret trafik, vil naturligvis 
blive repareret eller genoprettet efter festivalen. Et 
godt tip: Tag evt billeder af, hvordan jeres vej ser ud 
dagene inden forberedelserne til MIL går i gang. f.eks. 
ved Skovporten. Så vil det være meget nemt at bede 
om genoprettelse efterfølgende, hvis det skulle blive 
eventuelt.

MIL sørger hvert år for, at der 20 m fra scenerne 
bliver opsat udstyr, der måler dB styrken, og som 
automatisk gør, at højttalerne slår fra, hvis lyden kom
mer op på 103 DB, som er retningslinjen for udendørs 
livemusik i Danmark. Lydmæssigt overskrider musik
ken derfor aldrig 103 dB. Desværre bærer vinden nogle 
gange lyd ind over byen – men den er altså svær at 
styre, vinden. I 2019 stopper musikken på Strandsce
nen, som er den største og eneste åbne scene, alle 3 
dage senest kl. 01.30. Og på de andre scener stopper 
livemusikken ikke senere end 2.30. DJ’s spiller i teltet 
på Skovscenen til kl. 4.30, hvorefter alt lukker ned og 
de sidste gæster sendes hjem. Målet er, at flest muligt 
’fester færdig’ på festivalpladsen, så der forhåbentlig 
ikke er for mange havefester med tilhørende larm 
blandt beboere og sommerhusgæster. I 2019 har MIL i 
øvrigt planer om at få opsat yderligere støjmålere hos 
private oppe i byen.

MiL udgiver en folder, ”Værd at vide om MiL”, som 
redegør for datoer, tidspunkter og trafik før, under og 
efter festivalen. Denne vil være til rådighed i byens 
butikker og hos bageren straks efter den er blevet trykt, 
og bliver også lagt på www.musikilejet.dk til down
load. Heri vil man også kunne læse, hvordan man får 
fat i ”behørig mærkat”, der tillader kørsel i Hovedga
den, hvis man er berettiget til en sådan.
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6 FORSLAG OMHANDLEDE ADGANG 
TIL SKOV OG STRAND UNDER FESTIVALEN
Det er en stor fornøjelse af kunne fortælle, at Musik 
i Lejet betaler for Naturstyrelsens etablering af en 
forbedret cykelsti, som vil sikre en tydelig og sikker 
cykelvej langs med festivalpladsen – så der året rundt 
er en direkte vej til naturlegepladsen og videre ud i 
Tisvilde hegn. 

Der er, også i 2019, adgang for alle til stranden under 
hele festivalen. Masser af cykelparkering og gratis 
shuttlebusser, samt mulighed for handicapparkering 
sikrer adgang for alle til stranden.

ANDRE – ENKELTSTÅENDE FORSLAG
Minimere risikoen for Skovbrand: 
Lige som sidste år vil MIL sikre, at beredskabet er 
tilstede i det omfang, det er nødvendigt. Sidste år var 
brandvæsenet på pladsen alle 3 dage – en ekstraordinær 
omkostning på mere end 40.000 DKK. MiL er i løbende 
dialog med brandvæsenet for at sikre den rette beskyt
telse, baseret på den aktuelle brandfare under festivalen.

Ønske om en røgfri festival: 
Flere festivaler stopper alt salg af cigaretter fra 2020 – 
det er også noget MiL overvejer, men ikke noget der er 
truffet beslutning om. 

Ønske om mere gennemsigtighed i MiL’s økonomi: 
MiL tilkendegav, at det er dejligt med den store 
interesse i selv de mindste detaljer omkring festiva
lens drift – men melder hus forbi ift. mere uddybende 
oplysninger end dem, der allerede er tilgængelige på 
hjemmesiden www.mil.dk. Alle udgifter og indtægter 
har undergået behørig revision. 

Forbedret mulighed for at lokale får fortrin mht 
køb af billetter: 
De seneste to år har der været billetsalg ved personligt 
fremmøde i Tisvilde. Under hensyntagen til lov om li
gebehandling, er det ikke muligt at afgrænse billetsalg 
baseret på folkeregisteradresse. Det vil også forfordele 
sommerhusejere i Tisvilde, der ønsker billetter… Man 
prioriterer omvendt gerne frivillige fra lokalområdet 
over andre – særligt under18 frivillige, som er meget 
eftertragtede pladser, men som der omvendt også kun 
er meget få af. 

29 tilkendegav 100 % opbakning til Musik i Lejet, 
som det foregår i dag: 
Musik i Lejet er glade og stolte over opbakningen, 
som også blev udtrykt af de fleste indlægsholdere på 
borgermødet, og vil gøre alt, der er muligt, for at leve 
op til tilliden. MiL tolker det også som en anerkendelse 
af, at der uddeles mere end 500.000 kr. i år til lokale 
foreninger og tiltag.

Festivalen lover at evaluere, fortsætte den gode dia
log, og til enhver tid arbejde for, at det hele fungerer, 
både for Tisvilde og byens og festivalens gæster.

Hvis man skal – og kan – udlede nogen form for 
statistik på ovenstående, så er her nogle tal: Der var 
omkring 150 deltagere i mødet. 55 af disse valgte at 
aflevere anonyme budskaber på de udleverede kort. 
Nogle af kortene havde flere ønsker – især var det øn
sket om lavere deltagerantal samt ønsket om flytning af 
tidspunkt for afholdelse af MiL, der var blevet noteret 
på samme kort – så vi modtog i alt 72 budskaber. Ud 
af disse 72 ønsker, er der 20, som MiL ikke har kunnet 
imødekomme, 29 som ikke ønskede nogle ændringer, 
og 23 forslag som MiL i større eller mindre grad har 
ageret på. 

Tisvilde Lokalråd følger naturligvis op på ovenstående 
tilsagn, og vi forsøger også at komme til at holde et 
evalueringsmøde med repræsentanter fra Kommunen, 
hvor vi vil gennemgå de samme kommentarer og for
slag. Vi vil løbende orientere om, hvordan disse møder 
skrider frem.

RP



På Sankt Helene i Tisvildeleje har vi flere forskellige festlokaler, så lad os være  

med til at gøre din fest uforglemmelig. Du er altid velkommen til at kigge forbi, og få  

en snak om dine festønsker, så vi sammen kan sikre at din fest bliver en succes.

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

Sommerbuffet?
Nyd den lækre sommerbuffet, som vores kok har sammensat, på Restaurant Sankt Helene  

fra den 28. juni til den 11. august, kl. 18-21. Pris 225,- for voksne og 125,- for børn.

Sommerbuffet og  
fest i Tisvildeleje

... nyd sommeren på Sankt Helene
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ERHVERVSFORENINGEN 
FOR TISVILDE OG OMEGN
Generalforsamling
Generalforsamling blev afholdt tirsdag den 26. Marts 
2019 på Pension Kildegaard.

I beretningen fortalte Hans Erik om det forløbne år 
med en rigtig god sommer, meget aktivitet og mange 
mennesker i byen.

Udgivelsen af guiden HANDL LOKALT har haft 
stor betydning for vores forening og medlemmer. 
Guiden udkommer igen i 2019, og det nye eksemplar 
foreligger klar til at gå i trykken:

Stor tak 
til dem, der arbejder 
med redaktionen af den nye udgave. 
En særlig stor tak skal lyde til Katrine, Kildegaard, der 
desværre valgte at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i 
Erhvervsforeningen, og som har stillet sin enestående 
kompetencer til rådighed i forbindelse med redaktion 
af den kommende guide.

En særlig tak skal også lyde til Sirius Company, der 
sponsorerede lyskæder igennem Hovedgaden, der i 
julemåneden blev rigtig flot oplyst fra Birkepladsen og 
ned igennem byen. Der blev også sat lys på birketræ
erne ved Vejby Gadekær. 

På generalforsamlingen var der under punktet ”valg 
til bestyrelsen” tid til at takke fratrædende bestyrelses
medlemmer for en stor indsats. Og samtidig vælge nye 
medlemmer til bestyrelsen. Den nye bestyrelse er:

Forår i Lejet
På en kold Kr. Himmelfartsdags morgen blev det fæl
les morgenbord afholdt. Vejrudsigten betød, at der var 
en del færre deltagere end sidste år. Udvalget havde 
estimeret et besøgstal på mellem 100 og 250. Det var 
nærmere 100 end de 250. Tak til alle de fremmødte, 
hvor de fleste havde allieret sig med varme trøjer og 
jakker, så det alligevel var til at holde ud i et par timer. 
Stor tak til aktører, sponsorer og frivillige hjælpere til 
denne Forår i Lejet aktivitet. 
Deltagerne kunne hygge sig med:

Formand:  Hans Erik Sørensen
Kasserer: Stine Gerner Frost
Sekretærer:  Poul Borring
  Jan Erik Jørgensen
  Henrik Kock
Suppleanter: Rikke Hagen
  Jens Jørgen Hyldig Nielsen

Varm kaffe fra Kongernes kaffevogn
Bod med brød og wienerbrød fra Brød og Vin
Ost og smør fra Købmandshjørnet
Snapsebod fra Schumacher
Bod med saft og jordbær fra Rokkedysse Bær,
     Gundekildegaard
Herlig jazzmusik leveret af Tisvilde Jazzclub
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Sankt Hans arrangement
Erhvervsforeningen har med glæde været en del af 
samarbejdsgruppen omkring dette arrangement. Ud
over det under Lokalrådets artikel beskrevne, skal det 
nævnes, at Naturstyrelsen har været yderst samarbejds
villig med hensyn til brænde til bålet.

Med denne orientering ønsker Erhvervsforeningen alle 
forretningsdrivende, borgere, landliggere og turister en 
rigtig dejlig sommer 2019 i Tisvilde.

Tisvilde Jazz festival
For første gang er det lykkedes for stærke jazz entu
siaster at sætte en 3dages festival sammen i Tisvilde. 
Festivalen er forhåbentlig godt afviklet når disse linjer 
læses.

Ikke nok med, at de samme personer, med Svend 
Frandsen i spidsen, har etableret Tisvilde Jazz Club 
med nu ca. 420 medlemmer. Der er stadig plads for 
optag af flere jazz entusiaster i jazz klubben.

Jazz klubben skrev i forbindelse med præsentationen 
af ideen: “Det er helt overvældende, hvor stor opbak
ning, Erhvervsforeningens medlemmer har givet til Ti
svilde Jazz Festival. Programmet er blevet langt større, 
end vi havde forventet, og det bliver en fantastisk week
end”. Følgende kunstnere var at finde i programmet:

Casper Hejlesen Trio, Kjeld Lauritsen All Stars, 
Claudia Campagnol, Søren Lampe, DJ Katrine 
Ring, Møllehøj Andersson og Fryland, The JAR 
Trio, Helle Chirholm, Oilly Wallace & Johannes 
Wamberg Duo, Christina von Bülow/Pelle von 
Bülow/Matthias Petri, Farum Big Band, Bent-
zon & The New Funk, Veronica Mortensen, 
Jesper Thilo kvartet, Wamberg Kvintet, Cæcilie 
Norby & Jacob Fischer, Dave o’Higgins Quar-
tet, The JAR Trio, Jan Harbeck

Og der var i forbindelse med festivalen en fernisering 
på galleri Det Er Kunsten.

Der er blevet lagt et enormt arbejde i, at få alle brik
ker på plads, og vi er sikre på, at festivalen – når du 
læser dette  – er godt afviklet, med stor interesse og 
opbakning fra lokale erhvervsdrivende, borgere, land
liggere og turister.

RP RP
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En lørdag eftermiddag sidst i maj fik Tisvilde Bio besøg 
af dansk blues’ måske mest kendte navn og eksportvare 
til udenlandske blueskoncerter, Thorbjørn Risager. Han 
var her ikke med sit 8mand store band, Black Tornado, 
men derimod med sin ”partner in crime/blues” gennem 
25 år, Emil Balsgaard, der er en sand mester på alle 
instrumenter, der spilles med tangenter.

De to udnytter de få pauser i Black Tornados travle 
turnéskema til at tage ud i nedstrippet, halvakustisk 
udgave og spille noget af den musik, de elsker allermest. 

Tisvilde Bio var som sædvanlig fyldt til bristepunktet 
af et medlevende publikum, der hurtigt fik stemningen 
i salen op, og det bredte sig til de to musikere, som gav 
publikum en formidabel rundtur i blues, soul og root
smusikkens musikverden med sange fra de allerstør
ste: Ray Charles, Chuck Berry, Fats Domino, Snooks 
Eaglin, Tom Waits, B.B.King, Leadbelly,  samt en 
håndfuld af Thorbjørn Risagers egne sange. 

Da de to på scenen lige havde fundet hinanden, kun
ne ingen være i tvivl om, at de nød at have et frikvarter 
fra de store scener, og at duoformen og oldschool
repertoiret gav løsere rammer og mulighed for at lege. 
Emil Balsgaard gav publikum rig lejlighed til at fornø
jes over hans evner som boogie og barrelhousepianist 
med forrygende fingerfærdighed og fornem rytmisk 
sans, og Thorbjørn Risager fik, foruden at stå for san
gen med sin store, let rustne vokal, lov at spille guitar 
og viste, at han med sin stramme, økonomiske spillestil 
faktisk er en rigtig skarp guitarist, når han altså får lov 
og ikke ”bare” skal være sanger og frontfigur i et stort 
og berømt band.

Det var to meget varierede sæt, publikum fik serveret 
denne eftermiddag. Højdepunkterne var mange, og 
overraskelsen stor, da de sluttede med showstopperen 
”Goodnight, Irene” i en så forrygende uptempo ver
sion, at publikum slet ikke ville gå hjem. Til sidst var 
der dog ikke mere at få, og taktfaste klapsalver luk
kede en intim og intens koncert.

DANSK BLUES 
I TISVILDE BIO

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

NAG Borup
Borupvej 65 . 3320 Skævinge

Tlf. 48 28 90 58

LandBOtikken
NAG LandBOtikken tilbyder:
• Alt til dyr – store og små
• Hunde- og kattefoder samt tilbehør
• Hesteartikler
• Legetøj
• Plænegræs, havegødning og haveredskaber
• Vildtfuglefrø
• Træpiller, briketter, fyringsolie og dieselolie

Kig forbi – vi har mere, end du tror!

LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler

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

Kan vi også hjælpe dig?

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

EPSI måler tilfredsheden blandt bankkunder 
ud fra en uvildig og forskningsbaseret metode
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NYT FRA BESTYRELSEN
Festivalsæsonen er for alvor i gang i Danmark  – en 
sæson, der for vores vedkommende naturligvis topper i 
uge 29, når Musik i Lejet endnu engang præsenterer et 
smukt og varieret program.

I år præsenterer vi det største navn nogensinde på 
festivalen, når Disclosure torsdag aften kommer forbi 
med deres DJset. Disclosure var for et par år siden et 
af de absolutte hovednavne på Roskilde Festival, hvor 
de gav en fantastisk koncert på Orange scene. At de nu 
spiller i Lejet er en anerkendelse af festivalens place
ring i det danske festivallandskab. Ja, selv flere festiva
ler har ringet og spurgt, hvordan vi gør. 

Andre højdepunkter bliver, når Peter Sommer og Tig
gerne åbner festivalen, når Love Shop bringer suveræn 
dansk rocklyd med på scenen, og når Laid Back spiller 
deres jubilæumsshow med fuldt band. Men også når 
Phlake vender tilbage til Lejet, og når 11 islandske hip
hoppiger i Reykjavíkurdætur skruer op for utæmmet 
girl power på Skovscenen. Man kunne blive ved. Det er 
skønt at præsentere et så alsidigt musikrogram. Det er 
en meget bevidst prioritering at fastholde et suverænt 
højt kunstnerisk niveau for til stadighed at kunne levere 
en af landets allerbedste festivaloplevelser. 

ÅBNING AF MUSIK I LEJET-STIEN
Det har længe, blandt andet fra Grundejerforeningen, 
været et udtrykt ønske at kunne transportere sig til 
skoven, også under festivalen. Efter en dialog med Na
turstyrelsen har vi valgt at gå ‘all-in’ og har finansieret 
en total genetablering af cykelstien fra Stejlepladsen 
langs med parkeringspladsen. Det er blevet til en 
smuk sti med god plads til cyklende og gående i begge 
retninger. Det er blevet et dejligt synligt eksempel på, 
hvordan festivalen kan bidrage til lokalområdet  – til 
glæde for alle. Stien åbnede officielt med et arrange
ment 12. juni, hvor vi også kunne offentliggøre udde
lingen af overskuddet fra 2018. I alt mere end 500.000 
kr. fordelt til foreninger og arrangementer for børn og 
unge i Gribskov Kommune. 

Selvom travlheden for alvor er ved at indfinde sig 
i forbindelse med sommerens festival, er vi stadig til 
stede hos bageren hver onsdag. Kig forbi med kom
mentarer og forslag eller til en snak om løst og fast. 
Nu kan vi se frem til både en jazzfestival, hvor MiL 
er sponsor af deres gratis koncerter, en hyggelig Sankt 
Hans aften, som vi har arbejdet sammen med Lokal
rådet omkring og ikke mindst: Sommerens Festival i 
Tisvildeleje. 

De bedste sommerhilsner 
Bestyrelsen, Musik i Lejet

 

MUSIK I LEJET

GL G R I B S K O V
L Å S E

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

-  d in  l oka l e  l å s e smed

Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...
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Hvorfor er du frivillig på Musik i Lejet? 
Jeg har spillet musik, arrangeret koncerter og fester og 
været frivillig på en række festivaler. Jeg er vild med 
det fællesskab, der opstår, når man sammen er med 
til at præge og levere en event, som folk er SÅ glade 
for. Musik i Lejets frivillige er fantastiske mennesker 
at være sammen med  – et seriøst og sjovt fællesskab, 
hvor alle giver den gas. Det er suverænt at bruge sin 
sommer sammen med så mange skønne mennesker. 

Hvad er dine største øjeblikke på Musik i Lejet?
Jeg holder meget af det overraskende, skøre og over
rumplende. Så noget af det bedste var en koncert med 
De Underjordiske, som omdannede Bodegascenen til 
et røgfuldt kaos af syrerock og fællessang på en solrig 
fredag eftermiddag. En stor oplevelse. En anden genial 
oplevelse var Teitur med en strygerkvartet i eftermid
dagssolen. Den perfekte eftermiddag og på lange stræk 
essensen af det, der gør MiL unik og vidunderlig. 

Hvordan synes du, at Musik i Lejet og Tisvilde 
spiller sammen? 
Musik i Lejet er i min optik en ufravigelig del af Tis
vilde. I hele min barndom kom jeg meget i byen med 
base i min farmors hus i Tibirke, og den stemning, 
jeg altid har forbundet med Tisvilde, afspejles smukt 
i Musik i Lejet. Det er jeg stolt af at være en del af og 
at have været med til at udvikle på i de sidste 67 år. 
Så lever jeg med den kritik, der selvfølgelig kommer i 
kølvandet af Musik i Lejets succes og opmærksomhed.

MØD EN MIL-FRIVILLIG
Peter Maarbjerg, form. f. bestyrelsen i Musik i Lejet.

Hvem er du & hvad er din MiL-historie?
Altid svært at svare på, hvem man er... lige nu sidder 
jeg på Heartland Festival på Fyn og hører talks om 
meningen med livet og tilværelsen i det hele taget, så 
hvem er man? 

Det korte svar er: Jeg er Peter Maarbjerg, far til tre, 
selvstændig og formand for bestyrelsen i Musik i Lejet. 
Min MiLhistorie startede i 2012, da vi lige havde 
købt sommerhus i Holløselund, og jeg så en plakat 
med noget, de kaldte Musik i Lejet. I virkeligheden var 
det, fordi jeg gerne ville blive ved med at have mine 
unger med i sommerhuset, at jeg tvang dem til at blive 
frivillige. Jeg vidste af erfaring, at man møder rigtig 
mange fantastiske mennesker, når man har noget med 
musik at gøre. Og ganske rigtigt: Året efter havde jeg 
inviteret en masse mennesker til teltlejr i haven under 
MiL, og pludselig manglede vi en billet, da der jo alle
rede dengang blev hurtigt udsolgt. Så jeg blev frivil
lig under nedtagningen af festivalpladsen, hvor jeg 
samlede cigaretskodder i en gulvspand og gennemgik 
hele grusparkeringen med en bladrive. Det ene ledte til 
det andet, og jeg har siddet i bestyrelsen lige siden – de 
sidste to år som næstformand og nu som formand. 
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VÆRD AT VIDE OM MUSIK I LEJET 2019
Inden længe løber Musik i Lejet 2019 af stablen. Her 
samles over tusind frivillige fra nær og fjern og omdan
ner den store parkeringsplads til en livlig festivalplads. 
En plads med store musik og madoplevelser, hvor de 
små inviteres til sjove børneaktiviteter, og vennerne 
deltager i svedige sportsarrangementer. Under festiva
len er der også et øget antal mennesker i Tisvilde. For 
at skabe de bedst mulige forudsætninger for dette, har 
Musik i Lejet iværksat en række initiativer i byen. Det 
står beskrevet her samt i årets ‘Værd at Vide’folder, 
som du finder hos Købmanden og Brød & Vin. Du kan 
også kigge forbi Musik i Lejets turist og informations
stand i uge 29. Her står vi klar til at hjælpe med dine 
spørgsmål eller blot til en snak om årets festival og Tis
vilde. Turist og informationsstanden opstilles ved tra
fikhenstillingen ved Hovedgaden fra mandag til onsdag 
og ved festivalpladsen fra torsdag til lørdag i uge 29. 

Gågaden åbner
I uge 29 er Hovedgaden omdannet til en gågade, og ved 
Købmandshjørnet etableres en vendeplads for bilister. 
I stedet indsættes der shuttlebusser fra Godhavn St. 
til festivalpladsen, og alle kan nyde cykel eller gåtu
ren gennem Hovedgaden uden at være bekymret over 
sommerferietrafikken. Den bilfri Hovedgade betyder 
også, at der er plads til at slå sig ned hos én af de mange 
restauranter, der stiller op til udeservering i hele uge 29. 
Selvom ærindekørsel fortsat er tilladt, anbefaler vi, at 
man vejleder sine gæster til at parkere ved Godhavn St. 
på den midlertidige parkeringsplads med 750 ppladser. 

AKTIVITETER I LEJET
Ikke nok med, at Musik i Lejet skaber koncertoplevel
ser, der indbyder til fordybelse, bevægelse, fællesskab 
og fest, så inviterer festivalen også til gratis sports
aktiviteter, underholdning for de små, gastronomi i 
særklasse og meget mere. Læs videre her om Musik i 
Lejets mange aktiviteter. 

For alle – med eller uden festivalarmbånd
Efter sidste års succes åbner Musik i Lejet igen op 
for Strandterrassen, onsdagen før festivalen, til ‘Ons
dagsjazz’ og ægte festivalstemning i samarbejde med 
Tisvilde Jazz Club. 

Ingen Musik i Lejet uden Team Renhold
Musik i Lejets ‘Team Renhold’ er ét af festivalens 
største teams, der hjælper med at holde festivalplad
sen, stranden & skovområdet ved pladsen, Hovedga
den, camping og den midlertidige parkeringsplads 
ren. Sidste oprydning af Hovedgaden foregår søndag 
morgen. Team Renhold har også et oprydningshold 
frem til tirsdag efter festivalen, som står for opryd
ningen på stranden og i skovområdet i nærheden af 
festivalpladsen. 
Musik i Lejet opfordrer alle til at hjælpe Team Renhold 
med at holde naturen og byen ren!

Onsdagsjazz løber af stablen kl. 1622, og I kan godt 
se frem til nyfortolkninger af gamle kendinge, impo
nerende imitationer og energiske rytmer i aftenens 
jazzprogram: Indra RiosMoore (US) – Sinatra Syndi
cate – Whiskeyordnen.

Fredag og lørdag eftermiddag afholder Lynæs Surf
center Danmarks sjoveste fodbold og beachvolleytur
nering på stranden, og SUP Tours inviterer de friske på 
1times Stand Up Paddle undervisning eller en guidet 
mountainbiketur på sporet i Tisvilde Hegn. Traditionens 
tro skydes Djævleløbet i gang, lørdag kl. 14, i samarbej
de med Gribskovs Kommunes løbeklub, NORDTRIM. 

RP
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Her kan alle deltage, og, som navnet hentyder til, 
går turen blandt andet gennem Tisvilde Hegns stejle 
djævlebakker. B&O afholder igen i år en hyggelig 
strandfest under festivalen. Her kan man svinge forbi 
til en kold drink, stemningsmusik og en udsigt til glade 
strandgæster.

Børnene inviteres til Børn i Lejet, fredag og lørdag 
under Musik i Lejet. Her afholdes gratis arrangementer 
om formiddagen: En skattejagt gennem Tisvildelejes 
hyggelige gader med MiL-maskotterne Sømand Sif & 
Kaptajn Krudt samt sandslotevent på stranden. Har 
de små og store alligevel et armbånd til festivalplad
sen, byder Børn i Lejet også på underholdning med 
Ramasjangstjernen, Motor Mille, der blandt andet 
er kendt fra Cirkus Summarum og Ramasjang Club. 
Musikmuseet og Body Rhythm Factory laver trommer 
og øver mardi gras med børnene. Se hele program
met på Musik i Lejets hjemmeside. Børn under 12 år 
kommer gratis ind ledsaget af en voksen med gyldigt 
festivalarmbånd. 

Nyt komikprogram til Lejet
Som noget nyt inviterer Musik i Lejet til grin i Økoha
ven med det nye program: Komik i Lejet. Med komi
keren Anders Fjeldsted som vært bliver publikum ført 
gennem et program spækket med stærke komiknavne: 
Martin Nørgaard  – Natasha Brock  – Mads Holm  – 
Kasper Porsdal  – Sofie Flykt. 

Martin Nørgaard er samfundskritisk og eftertænk
som, hvilket har ført ham til stor anerkendelse  – ikke 
mindst for sit satireprogram ‘Nørgaards Netfix’ på 
TV2 Zulu. Natasha Brock byder på rolig, finurlig og 
overraskende stand up og er ikke bange for at snakke 
om bagsiden af at være kvinde. Mads Holm har siden 
2011 været at finde på den danske stand-up scene, og 
han har med et par solide præstationer på Zulu Comedy 
Festival slået sig fast som en af fremtidens komikere. 
I 2013 blev Kasper Porsdal udvalgt som et af de nye 
håb ved Zulu Comedy Galla, og i 2016 kom han med 
sit første onemanshow ‘Find 5 Fejl’. Med sin person
lige, ærlige og intelligente stil deler Sofie Flykt ud af 
livserfaringer, observationer og anekdoter fra et relativt 
almindeligt menneske i tredivernes synspunkt. 

Gastronomi på festivalpladsen
Gennem Musik i Lejets lokale samarbejder bliver 
der, udover at afholde diverse sportsaktiviteter, også 
dækket op til en eftermiddagsoplevelse leveret af 
Restaurant Tinggården. Sommerfrokosten er nemlig 
tilbage for tredje år i træk, og her serveres en eksklusiv 
4retters menu med blandt andet lokalt brændevin fra 
Schumachers. 

At spise sig gennem årets madprogram må næsten 
være en aktivitet for sig selv. Festivalgæsterne kan 
nemlig se frem til Mad i Lejet, der i år spænder over 
17 madboder. Heriblandt er Michelinrestauranten 
Kiin Kiin, de to Bib Gourmandudnævnte restauranter 

Uformel og Anarki samt vinderen af ‘Byens Bedste 
Streetfood 2018’, Hooked. I festivalens egne madboder 
MiLPølsen og MiLSvinet serveres lokalt kød fra 
slagteren i Vejby, Kødsnedkeren, der som noget nyt i 
år har lavet en særlig Musik i Lejetpølse af frilands 
svine og oksekød. Den serveres i de populære MiL
hotdogs og sættes ligeledes i salg i Kødsnedkerens 
slagterbutik. Tisvildelejes italiener, Den Røde Tomat, 
forkæler også med klassiske pizzaslices.

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

Murer�rmaet
Damgaard Aps

Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Henrik 2323 1318Tlf. Bo 4044 5610
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VEJBY-TIBIRKE SELSKABET  TISVILDEKUNSTNERE – et malerisk tilbageblik

Udstilling i Ramløse Sognelænge d. 4.6.-2.9.
Godt gemt i depot under Bjørnehøjskolen gemmer der 
sig en sand guldgrube af skønne malerier fra vores 
smukke egn i Nordsjælland.

Det drejer sig om en lang række af kendte og min
dre kendte kunstnere, som i løbet af de seneste 150 år 
passioneret har gengivet deres indtryk og oplevelser på 
lærreder og papir.

VejbyTibirke Selskabet har igennem tiderne ved køb 
og donationer samlet ca. 400 skønne billeder, hvoraf 
30 nu kommer frem i lyset og bliver udstillet i Ramløse 
Sognelænge fra d. 4. juni.

Vi kan takke VejbyTibirke Selskabets formand gen
nem 16 år og ildsjæl Christian Friis for beredvilligt 
at stille såvel billeder som sin omfattende viden om 
kunstneres liv og virke til rådighed.

På udstillingen kan vi glæde os 
til at nyde billeder af kunstnere 
som Viggo Johansen, der i 1883 
malede Tibirke Kirke. 

Kunstnerne
Mange af kunstnerne var fastboende på Tisvildeegnen. 
Andre kom som sommergæster fra midten af 1880 érne. 

Flere af dem samledes jævnligt og dyrkede deres in
spirerende samvær i den form for kunstnerkoloni, som 
vi kender fra Skagens og Bornholms malere.

Kunstnerkolonien var ret så omfattende og udviklede 
sig gennem årene til at blive et meget stærkt og nært 
fællesskab, hvor flere dannede familiebånd med hinan
den og dermed lod de kunstneriske gener gå i arv.

Fælles for dem var betagelsen af de smukke landska
ber, huse, mennesker og det helt særlige lys.

Især maleren William Scharff og kredsen omkring 
ham fik gennem deres unikke malerier sat Tisvildeeg
nen på Danmarkskortet i starten af 1900tallet.

Kendetegnende for kunstnernes forskellige malerstil 
er det figurative, spændende fra det naturalistiske til 
modernismens udtryk gennem geometriske og kubisti
ske fortolkninger.

Fascinationen af lyset ses tyde
ligt hos Ove Kunert, som i 1932 
malede udløbet af Ramløse Å 
ved Arresø.
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Portrætbilleder er der et rigt udvalg af – bl.a. Augusta 
Theil Clemmensens udtryksfulde ”Portræt af dreng 
med sejlskib” fra 1930.

Farveglæden og det frie udtryk kommer tydeligt frem 
hos Åse Riisager med billedet ”Badehusene på stran
den”. 

Dette er blot et lille udpluk af de 30 smukke billeder, 
som vi kan se frem til at nyde i Ramløse Sognelænge.

Der er fernisering torsdag d. 4. Juli, hvor kunstvær
kerne bliver præsenteret i forbindelse med et sommer
ligt traktement og efterfølgende musikalske indslag 
med den nye kirkesanger Sten Sejr.

Tekst og fotos: Marianne Lomholdt

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

Tlf. 4879 7596
www.autocentralenhelsinge.dk

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

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

Autocentralen Niels Pedersen ApS

Så ring el. mail til Niels og få en konsultationstid
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Vi har igen fået en kunstgave. Denne gang er det et me
get stort maleri af Kristian Møhl. Motivet er græssende 
får ved Arresø, som Møhl malede i 1933. Det er Peter 
Rixen, Nordsjællands Antik og Møbelsnedker, der er 
den gode giver. Tak til Peter Rixen. Foto: Chr. Friis
 

VejbyTibirke Selskabet tredje arrangement gik til Jan 
List, der viste de 23 deltagere rundt i sit atelier og for
talte om sine mange værker. Efterfølgende drog alle ud 
på Havgården, hvor vinen og tapas’en blev nydt i haven.
Fotos: Birthe NystrømTaaning.

 V.h. Chr. Friis



Kirkebladet
Tibirke Sogn

Juli-August 2019

i Sognegården
Sogneeftermiddage 

Kom og syng med fra salme-
bog og Højskolesangbog! 
Den 2. torsdag i måneden 
kl. 14-16.  
13. juni, 8. aug., 12. sept. 

og 10. okt. (Juli undtaget)

Der er kaffe, hygge og 
ingen tilmelding! 

Vel mødt til alle! 
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LØRDAG 25. MAJ fra venstre efter sognepræst Ulrik Pilemand: Alfred 
Ferdinand Holck, Lucas Høygaard Larsen, Aksel Gabriel Flintholm Rostgaard, 
Forrest fra venstre: Emma Mørck Vous, Tilde Sunesen de Flon, Marie Dietz

SØNDAG 
D. 26. MAJ
Set fra venstre 
efter sogne-
præst Ulrik 
Pilemand: 
Hjalte Bjerg-
gren Jørgensen, 
Julius Valde-
mar Mellentin
Forrest fra ven-
stre: Caroline 
Broch, Maja 
Marie Løve 
Nielsen, Sophia 
Bro Lundberg

Til
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ke
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nfi
rm
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r!

Pilgrimskoncert i Tibirke Kirke
Mandag d. 15. juli kl. 20.00

ØST OG VEST MØDES
Klezmermusik 

Claus Mathiesen, klarinet
 og Henning Nielsen, orgel

En 
livsbekræftende 

aften i Tibirke Kirke
Gratis adgang.

 Velkomnen!

Babysalmesang
NYT HOLD BABYSALMESANG BEGYNDER 
TORSDAG DEN 22. AUGUST KL. 10 
I VEJBY KIRKE. 
Babysalmesang er for babyer i alderen 2-12 mdr. 
sammen med en voksen. Efter 45 minutter i 
kirken fortsætter vi med kaffe, en bid brød og 
hyggesnak i Sognegården. Alle kan være med og 
det er gratis at deltage. 

Tilmelding til underviseren er nødvendig. 

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



Mødeplan for menighedsrådet Tibirke kirke
Møderne begynder kl. 19.00 med offentlig spørgetid.
Torsdag 8. august,- Torsdag 10. sept. - Onsdag 20. nov.
Tirsdag 10. dec. Juli er mødefri.
                               Alle møder holdes i Gretely.

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

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

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

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

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

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

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

KIRKEBIL 

bestilles på 

tlf. 4870 7785

 senest 2 dage før, 

fredag senest 

kl. 10.00

KONTAKT & INFO

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

   Onsdag d. 10. juli - Tibirke kirke kl. 20.00

Danske salmer, sommersange & jazzstandards
Mogens Johansen, klarinet, Thomas Fonnesbech, bas, 
Ole Kock Hansen, klaver.

   Torsdag d. 18. juli - Vejby kirke kl. 20.00

Sange om havet
Anna Jonsson, sopran 
og Kim Eriksen, klaver

Blåt, hvidt, grønt, gråt - 
havet har mange udtryk. 
Vores havkoncert spænder 
vidt – fra klassisk til viser. 
Blandt komponisterne er 
Schubert, Fauré, Nyström, 
Taube og Wiehe.

Anna Jonsson er aktiv ved 
Vejby kirke året rundt, da 
hun er underviser på kirkens 
populære babysalmesang.

   Onsdag d. 31. juli - Tibirke kirke kl. 20.00

Kvartetter af W.A. Mozart og L.v. Beethoven
Aleksander Kølbel, violin, Christian Ellegård, violin, 
Sune Ranmo, bratsch, Lauri Rantamoijanen, cello

   Onsdag d. 7. august - Vejby kirke kl. 20.00

Koncert med kvindelige komponister
Flemming Dreisig, orgel
Kompositioner af bla. Benna Moe, Jeanne Demessieux og 
Nadia Boulanger.

Sommerkoncerter 
i Vejby ogTibirke kirker

Flere sommerkoncerter i Gribskovs kirker
Der er gratis entré til alle koncerter i Vejby og Tibirke kirker. 
Sommerkoncerter i Nordsjælland arrangerer koncerter i 
13 kirker i Gribskov - i alt 30 koncerter. 
Se hele programmet på www.kirkemusikgribskov.dk

Gratis
Entré

Sorggruppen 
Første gang tirsdag 
d. 6. august

Vi mødes otte gange, 
hver anden uge, i den lille sal 

i Sognegården kl 10-12. 
Hent en pjece i kirken.

Kontakt: 
Sognepræst Jeanne von Benzon, 
Tlf. 2491 7970 / Mail: jgvb@km.dk

Konfirmandindskrivning 2020
Alle fra den kommende 8. årgang, der går på Sankt 
Helene Skole, vil automatisk blive kontaktet af sog-
nepræst Ulrik Pilemand vedr. indskrivning.
Alle andre, der gerne vil gå til konfirmationsforbe-
redelse i Vejby eller Tibirke sogn, skal kontakte Ulrik  
Pilemand på UP@km.dk eller tlf.: 4870 6294

Dåbskludeklubben er stadig aktiv …
og mødes i Sognegården d. 15 aug. og 10. Sep.
Sognepræst Jeanne von Benzon, Tlf. 2491 7970



KIRKEN TIL TJENESTE
FØDSEL
Ved fødsel skal man ikke foretage sig no-
get, hvis man er gift. Der kommer autom-
atisk meddelelse fra jordemoder/sygehus 
om, at et barn er født.
Er man ikke gift, skal man indgive en om-
sorgs- og ansvarserklæring, som medfører 
fælles forældremyndighed. Dette gøres 
via hjemmesiden www.borger.dk, og skal 
gøres senest 14 dage efter barnets fødsel.
Kirkekontor/præst får så automatisk 
besked om denne faderskabssag.

DÅB
Ved dåb henvender man sig til en af sog-
nets præster i god tid før den ønskede 
dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes 
man med præsten. Barnets navn meddeles 
samt navn og adresse på mindst 3 faddere.

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

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

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

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

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

Gretelyaftener 2019

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

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

Tirsdag d. 6. august kl. 19.00

Tirsdag d. 27. august kl. 19.00

Sidste mand slukker og lukker
Foredrag v/ sognepræst, Tina Hastrup von Buchwald, Blistrup 

Et foredrag om hverdagen, liv-
et, Folkekirken og troen spejlet 
i ti billeder af Poul Anker Bech. 
Et forsøg på at indsnævre, 
hvad Poul Anker Bechs billeder 
gav tilskueren. Maleren så ikke 
sig selv som kristen, men gav, 
inden sin død i 2009, tilladelse 
til, at Tina Buchwalds bog blev 
en realitet. 

Tænkepause om Jesus
Universiteteslektor, Institut for Kultur og Samfund, 

Gl. & Ny Testamente, Århus, Kasper Bro Larsen

Jesus sagde ”Følg mig!” I dag har han flere føl-
gere end nogen kendis på Twitter. Men hvem var 
den historiske Jesus? Forslagene er mange: en 
politisk revolutionær, en hippiefilosof, en jødisk 
freelance-rabbi, en bondeprofet, en healer-char-
latan – eller bare Guds søn. 
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

Tibirke menighedsråd har i samarbejde med 
Tisvilde Bio og Pontoppidan Selskabet den 
glæde, at kunne invitere i biografen fredag 
den 23. august kl. 19.00.

Efter filmen er der oplæg ved FLEMMING 
BEHRENDT, som er aktuel med ”Livsrusen” 
biografien om Henrik Pontoppidan.

Film, oplæg og debat er gratis, men der kræ-
ves tilmelding hos sognepræst Ulrik Pile-
mand på up@km.dk. Tilmelding efter først 
-til-mølle.
 

Se hele 
programmet

i folder 
i Tibirke kirke.

Film, oplæg og debat om Lykke-Per
23. august i Tisvilde Bio kl. 19.00.

Pontoppidan Selskabet holder sit årsmøde på Tisvilde Højskole 23.-25. aug. 
Se program på: http://www.henrikpontoppidan.dk.
Man kan melde sig til hele weekenden eller komme til enkelte foredrag.



Gudstjenester / Tibirke og Vejby kirker 
Juli

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 7. 3. s.e trinitatis 10.30 09.00 Mogens Hansen

Søndag 14. 4. s.e trinitatis
Fællesgudstjeneste i 

Tibirke

10.00 OBS!
DR Radio sender fra 

Tibirke kirke

Prædikant: Mogens Hansen
Ulrik Pilemand medvirker

Søndag 21. 5. s.e trinitatis 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 28. 6. s.e trinitatis
Fællesgudstjeneste

10.30
Jeanne von Benzon

August
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 4. 7. s.e trinitatis
Fællesgudstjeneste

9.00
Jeanne von Benzon

Søndag 11. 8. s.e trinitatis
Fællesgudstjeneste

10.30
Jeanne von Benzon

Torsdag 15. 
Trongården

14.00
Jeanne von Benzon

Søndag 18. 9. s.e trinitatis 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 25. 10.s.e trinitatis 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

September
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 1. 11.s.e trinitatis
9.00 efterfulgt af
SOGNEUDFLUGT

SOGNEUDFLUGT Ulrik Pilemand

Lørdag 7.
10.30 

Dåbsgudstjeneste
Jeanne von Benzon

Søndag 8. 12.s.e trinitatis 9.00 10.30 Jeanne von Benzon

Søndag 15. 13.s.e trinitatis 10.30 9.00 Jeanne von Benzon

Turen går til Sorø Akademi, hvor der vil være en rundvisning og frokost på Tre Konger. Drikkevarer betaler man selv.
Christian Heiberg vil fortælle lidt om kirken udefra, og sognepræst Ulrik Pilemand vil fortælle om salmedigteren og for-
fatteren B.S. Ingemanns gravsted.

PRAKTISK INFORMATION
VI MØDES TIL GUDSTJENESTE
i Vejby kirke kl. 9.00, derefter 
afgang fra Vejby Forsamlingshus 
kl. 10.15, med opsamling i Tisvilde, 
Idrætspladsen kl. ca. 10.20
Forventet hjemkomst 18.30-19.00

PRIS: 
Kr.150 ,- / pers. Betales i bussen.

TILMELDING:
Efter 1. august og senest 21. aug. 
til Lisbeth Nielsen på tlf.: 2578 8423 
eller 4870 8423.

ALLE ER VELKOMNE OG VI GLÆDER OS TIL EN HYGGELIG DAG SAMMEN.

SOGNEUDFLUGT SØNDAG D. 1. SEPTEMBER SORØ AKADEMI
Vejby og Tibirke menighedsråd inviterer til fælles
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Kontakt os for et trygt og
professionelt boligsalg eller boligkøb.
Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Tisvildeleje på tlf. 48 70 10 45 og få en gratis og uforplig-
tende salgsvurdering.
danbolig.dk

Stine Gerner Frost
Ejendomsmægler MDE & Valuar

danbolig Tisvildeleje

*kilde: Boligsiden af dato 25.02.2019 -(Alle typer boliger i de givne områder; 3210 og 3220)

danbolig Tisvildeleje - din lokale
ejendomsmægler.
danbolig Tisvildeleje er områdets
største ejendomsmægler, da vi har
en markedsandel på 48% i Tisvilde-
leje og 25% i Vejby*

Dette er vi bl.a. fordi når du køber
eller sælger igennem danbolig Ti-
svildeleje, 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.

Vores adelsmærke er at sørge for
vores kunder får den bedste oplevel-
se, ligegyldigt om det er ved et salg
eller køb.

Tag derfor endelig et smut forbi vo-
res hyggelige butik, så kan vi tage en
snak om dine salgs- og/eller købs-
muligheder.

De bedste hilsner din lokale ejen-
domsmægler, danbolig Tisvildeleje.
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Overdrevene
Vi kan køre i bil eller cykle til Rævehusparkeringen 
ved det, som jeg sidste gang beskrev som Lille Kul
gab. Et kulingsgab er et hul i klitrækken, som giver 
adgang til stranden for redningskøretøjer. Der er sat 
skilte op, hvor redningsvejene befinder sig. Dem er der 
flere af, og de er nummererede. I Tisvilde Hegn udfor 
Horsekærlinien, ved Stængehage, ved Stængehus – og 
muligvis ud for Troldeskovsvej? Store Kulgab er sandet 
til, efter at militæret har forladt området. Tangvej var 
tidligere redningsvej, men adgangen og udsigten til 
stranden har sandfygningen umuliggjort. Fra den store 
naturPplads, hvor 600 biler kan tage sig et hvil, skal 
vi videre mod vest. Nu kan vi vælge enten at cykle ind 
i lyngheden eller fortsætte til fods bag klitterne mod 
Liseleje Plantages skovbryn. Jeg har tidligere fortalt om 
lyngstierne på Melby Overdrev – så prøv noget sjovt og 
fysisk udfordrende: Cykl eller gå i rask gang (power
walk) ned til den gamle puklede riffel-skydebane paral
lelt med de indbydende træer, der vinker os i møde 
langs Liseleje Plantage. At gi’ den lidt gas på MTB
cykler hen over disse pukler og på andre sand og lyng
stier i området er god udfordrende konditræning. 

Der var også planer om at anlægge en Pplads mel
lem Liseleje Plantage og Lille Kulgab. Det blev lidt 
bøvet med militærets tilstedeværelse og den langs 
klitrækken bevægelige stålwireskydebane. Heldigvis 
blev det så ikke til noget. De store huller i klitrækken 
hedder gab, men ved klinterne hedder de skår. F.eks. 
ved Helene Kilde eller Heatherhill, for når havet og 
stormene rejser sig fra nordvest, når havtyren bliver 
vred og pruster faretruende, flås der huller i landska
bet, og sandfygningen tager fat...

Reinhard van Hauen stien
Grænsen mellem Gribskov Kommune og Halsnæs 
Kommune kan trækkes langs Van Hauen stien, som 
går fra Karsemosekøbmanden (”Købmandsgården”) 

gennem Karsemose og Tollerup Overdrevene, som 
i dag er store udstykkede sommerhusområder med 
servitut fastsatte grunde på mindst 5.000 m2. Om un
derudstykning i dag er blevet tilladt, skal jeg lade være 
usagt. Man kan også iagttage den landskabelige forskel 
mellem Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage, for planta
geområderne er tidligere hævet havbund og derfor helt 
flade. Derimod viser skrænterne i Tisvilde Hegn, at her 
har havet gået til. 

Der lå engang en flyveplads
I 50 og starten af 60’erne, kunne man på venstre side 
af Van Hauen stien (i retning mod stranden) se den 
velhavende bagermesters private landingsbane. Et 
temmelig stort lysåbent areal – husker det som et par 
veltrimmede fodboldbaner. Det var vi unge knægte 
meget imponerede over. 

Dengang var der virkelig forskel på rig og fattig. 
Gamle Reinhard slog sig op på seriefremstilling af en 
slags beskøjter/biscuits. Første butik i 1876 og siden
hen fabriksbageri på Frederiksberg. I 1937 overtager 
sønnen Leo Mac foretagendet. Butik på Strøget i 1957 
med sønnesønnen Uggi. 

Der gik rygter om, at de mange penge var tjent under 
den tyske besættelse. Brødnid eller muligvis sandt? 
Men at sige nej til tyske militærleverancer var nok 
ikke helt let. I min læretid i 60’erne på reklamebu
reau i indre København var der ingen, der boycottede 
bagermesterens fine brød på Strøget. I 1969 de første i 
Danmark til at bage biodynamisk brød med leveringer 
til IRMA.Udvidet i 1978 til alskens økologisk brød. 
2007/08 strøgbutikken lukker pga. konkurs. 

Det var, hvad flyvepladsen kunne fortælle i korte 
træk. Van Hauernes store grund blev udstykket til ad
skillige sommerhusbeboelser, bl.a. etablerede tennisen
tusiasten Leif Rovsing en balinesisk landsby på en del 
af området. Gemmer sig godt – svær at finde...

OVERDREV OG 
PLANTAGER
tekst og fotos af Søren T. Grande

I dette nummer skal vi helt 
ud på den anden side, dvs. 
passere kommunegrænsen og 
udforske de yderste overdrev 
og plantager i vores store sam
menhængende naturområde.
Her til højre et foto fra Lise
leje Plantage og et af huse ved 
Liseleje Strand.
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Hundeskoven
Liseleje Plantage er et besøg værd. I Peter Plys findes 
en 100meter skov. I Liseleje ligger ”Hundeskoven”, 
eller vi kan kalde den 1kilometer skoven, for den er 
ca. 74 ha + godt 12 ha klit og strand. Det er en lille 
smuk, mere end 100årig fyrklitplantage. Stierne snor 
sig fint og varieret, der er afvekslende vegetation og 
både grus og sandstier. Man startede beplantningen i 
midten af 1880’erne, og løse hunde er tilladt at lufte i 
skoven, hvis man ellers har styr på dem, og kan kalde 
dem til sig. På Melby Overdrev måtte man også lufte 
hunde uden snor, men i 2011 blev det forbudt af hensyn 
til jordrugende fugle (bl.a. lærke og ryle). 

I det sydøstlige hjørne af plantagen skulle ligge en 
stenalderboplads fra Tragtbæger Kulturen (den kan 
også være svær at finde). Midt i plantagen lå et skov- 
og klit arbejderhus – primitivt og ikke særlig stort. 
Hedehus hed det, dog nedrevet 1908. Tilbage ligger en 
lysning midt i skoven. Brønden fra huset skulle eksi
stere endnu. En nærliggende branddam i sydenden af 
Skovbovej blev gravet under besættelsen. I dag tørlagt 
og tilgroet – sådan går det: alt forvokser sig, hvis det 
ikke bliver holdt nede. I bund og grund handler det om 
prioriteringer. Kig efter vejnavnene på sidevejene til 
Nyvej: Hedehusvej og Skovbovej. 

Samarbejde på sandet
Gennem fælles koordination kan de få noget op at stå 
i den lille badeby. Således fik Erhvervsforeningen og 
Borgerforeningen i Liseleje, i samarbejde med Natursty
relsen, lov til at opføre én af Danmarks største naturle
gepladser ved navn ”Havtyren”. Den er også et besøg 
værd, ikke mindst for de små størrelser. Det virker som 
om, Halsnæs Kommune er et hundehoved foran Gribs
kov Kommune mht. servicerende ”Turismetiltag”. Bl.a. 
fik Tisvildeleje sin naturlegeplads ca. 7-8 år efter Lise
leje. Legepladsens vartegn – fabeldyret Havtyren  – er 
udført af trækunstneren Ole Christensen fra Svanholm. 

Fiskerbyen Liseleje
De første fiskerhuse blev bygget i årene 1784-87 på 
foranledning af Frederiksværks grundlægger J.F. 
Classen, storgodsejer, generalmajor og industrimag
nat. Der skulle leveres fisk til hans mange ansatte i 
Frederiksværks støt stigende industri. Fiskefamilierne 
lokkede han til udstederne (også ved Sølager) ved at 
tilbyde dem skattefrihed for fiskeleverancerne. Gods
ejerens steddatter hed Elisebeth, og derfor kom det lille 
fiskerleje til at hedde Liseleje. Hun fik senere opkaldt 
slottet Liselund på Møn efter sig (det ”kostede” blot et 
ægteskab med godsejeren på de kanter). 

Ligesom i Tisvildeleje var det en nøjsom tilværelse, 
så fiskerne måtte ha’ andet arbejde og husdyr for at 
overleve. Men skovrejsningen i 1880’erne kastede 
arbejde af sig. Det gav fremgang for de lokale fiskere. 
Efterspørgslen steg, større afsætning, flere fiskere kom 
til, bl.a. fra Hundested, hvor man havde en havn og 
ikke kun et jollelandingssted. I 1897 blev jernbanen 
ført til Frederiksværk fra Hillerød – det samme gjaldt 
for Helsingestrækningen fra Kagerup. Nu kunne man 
pr. hestevogn transportere fiskene og videre med tog 
– hvis man havde råd til vogn og hest. De fattigste fi
skere gik med fiskene på trillebør til disse stationsbyer. 
I 1901 blev det muligt at køle fisken ned (som man også 
gjorde i Tisvildeleje). Et ishus blev opført på stranden. 
Det er smukt og hvidt – og ligger endnu i Liseleje. Ishu
set i Tisvildeleje er væk – måske har Havtyren ædt det?
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Sommerturismen tager fart
Kjøvenhavnere begyndte at tage eller sende deres fa
milier på landet – ”på fedet” hed det sig. De riges før
ste sommerhuse dukkede op i slutningen af 1800tallet. 
Emil Hornemann, som også var læge, beskrev hoved
staden på flg. måde:”København er en skiden by, og 
enhver, der fra landet kommer ind gennem dens porte, 
bliver straks slået af dens slette luft”. De knap 300.000 
indbyggere kendte i 1888 ikke meget til wc’er såvel 
som til kloakker.

I 1891 blev søndagsarbejdet afskaffet. Ferieophold 
ved helbredende kilder, ved søer eller havet kom 
på mode blandt de mere velstillede. Toldinspektør 
Knagsted ville i 1902 have overlærer Clausen med på 
kurophold til Karlsbad – iflg. Gustav Wied. Helene
kilde hotel & badepension åbnede i 1904 efter gennem 
nogle få år at ha’ fungeret som sommerresidens for en 
byggematador. Gesjæftige iværksættere opkøbte billige 
byggegrunde i Liseleje, således at årene op mod 1. Ver
denskrig ændrede det lille fiskerleje til en badeby med 
mange sommerhuse og pensionater. I 1912 udskrev 
dagbladet Politiken en arkitektkonkurrence om billige 
sommerhuse. I 1917 fulgt op med en idékonkurrence til 
at bygge ”Feriehytter for 2”. I 1919 indførtes 8timers 
arbejdsdagen, og adskillige år senere opstod begrebet 
weekend, da lørdagsfrihed blev mulig. I 1923 kunne 
man optælle over hundrede sommerudstykninger, ti 
pensionater, tre købmænd og et konditori i Liseleje. 
Bådebygger Svend Bast, hvis mor var datter af bager
mester Van Hauen, blev gift med Valborg, som havde 
arbejdet på det velrenommerede Jørgensens Hotel. 
Og hænderne sad godt på det fruentimmer – og ho
vedet ligeså: Syv år efter Liseleje åbnede hun Strand
konditoriet i Tisvildeleje med glasveranda og udendørs 
servering. I 1938 kom Ferieloven, som gav arbejdere og 
funktionærer 9 dages ferie om året – MED løn! Her
efter kom der for alvor gang i feriepensionaterne, og 
fiskerne langs nordkysten fik i sommermånederne en 
klækkelig biindtægt ved at leje sidebygninger, ja, sågar 
hovedbygninger, ud til byboere, hvor fiskefamilierne så 
flyttede ud i hønsehuset eller fæstaldene. Efterhånden 
fik alle fiskerne råd til et udhus, hvor de boede i som
mermånederne. I 1941 åbnede Dansk Folkeferie ferieby 
i Gilleleje. Mine forældre købte sommerhusgrund fra 
Muldstensgårdens udstykninger i 1956 for 5.000 kroner 
og fik opført et hus i det nye byggemateriale, gasbeton, 
på tilbud fra en arbejdsløs murermester i vinteren 56/57 
til en pris på 10.000 kroner. Han indlogerede sig på 
Hotel Solskin i Liseleje, og når han skulle transportere 
sig, kørte han i sin gamle Ford V8. Den kunne køre på 
petroleum, som næsten intet kostede, til gengæld osede 
den så meget mere. Det var sandelig andre tider. Jeg 
havde en god sommeropvækst og fandt stor kærlighed 
og kendskab til Nordkystens lyksaligheder. I dag har 
Liseleje fået sit eget postnummer: 3360. Så mange bor 
der dog ikke i den lille kystby. Skal vi anslå det til 25
2600? Om sommeren stiger antallet betydeligt.

Liseleje Badehotel
Tisvilde og Gilleleje fik deres hoteller i hhv.1895 og 
96. Med Liseleje er det mere usikkert. Måske var 
Liselængen Badepension det første? Det var et tidli
gere fiskerhus fra 1896 som blev ombygget til byens 
største ”motel” i amerikansk stil: Nice & simple i 
stor modsætning til Tisvildes statelige nyklassicisme 
med Thanning Holck som arkitekt, beliggende højt og 
næsten uindtageligt – i hvert fald for de mindre be
midlede. Hvornår Liselejes rigtige badehotel ude ved 
stejlepladsen bagved fiskernes ishus kom til eller dets 
udvikling op gennem 1900-tallet, har jeg ikke ku’ finde 
noget om. Men i starttresserne, da jeg frekventerede 
det, var det ikke mere et overnatningssted for det finere 
borgerskab. Der var gået dansediskotek i den, og pas
sede man ikke på, kunne man risikere øretæver hvis 
man dansede med ”fiskernes piger” eller førte sig lidt 
for smart frem. Jeg var vel 1617 år og prøvede at ligne 
James Dean – det gav nogen lidt for blå øjne. Somrene 
var hede, pigerne dansede i bikinier, og musikken var 
inciterende... jo, jeg har gode minder fra det sted – især 
når Lotte Tarp førte sig frem med sit hof fra Asser
bohus Kostskole. Hun var fremme i skoene, et par år 
ældre end mig, så ikke til min side  – utilnærmelig 
som en prinsesse. Badehotellet ligger der endnu tæt på 
klitterne og med havudsigt, men er blevet til ejerlej
ligheder på samme måde som Rågelejes er blevet til 
timeshare ferie boliger.

Så er det vist på tide at vende snuden hjemad
Nemmeste vej tilbage er ud af byen ad Liselejevejen. 
Lige før den hvide mur på v. side drejes ind ad grus
vejen ”Nordkystrute 47”. Eller prøv at krydse på cykel 
tilbage fra den store grusparkering og ud i det åbne 
landskab og gå så eller cykl gennem lyngen på Melby 
Overdrevs små sandede stier. Det er en naturoplevelse 
af de usædvanlige, men hold øje med rødder og evt. 
hugorme – sidstnævnte har jeg hørt om, men aldrig 
mødt på min færden gennem det tidligere militærom
råde. At zigzagge sig gennem Overdrevets sandgryder 
kan være en varm men berigende oplevelse. God tur!

Fisker-ishus
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Hjemmeside: www.deterkunsten.dk
Facebook: Det er Kunsten 
Instagram: deterkunsten

Mobil: 26166380

Hovedgaden 65 F - 3220 Tisvildeleje
(Gennem porten i Siriushouse)

Billedkunst  Keramik  Interiør

Anette NordentoftPetra Lundkvist 



36

Her i de lyse sommernætter er det svært at se de spæn
dende lyssvage himmelobjekter. Derfor vil jeg benytte 
lejligheden til at fortælle om noget, det alligevel er helt 
umuligt at se.

10. april 2019 offentliggjorde en forskergruppe det 
første billede, der nogensinde er optaget af et sort hul. 
Det er måske nok en sandhed med modifikationer, 
for man kan ikke se eller fotografere et sort hul. Det, 
billedet viser, er skyggen af det sorte hul på baggrund 
af den stråling, der udsendes af materiale, der bevæger 
sig rundt om hullet.

Et sort hul er så tungt og kompakt, at end ikke lyset 
kan slippe væk fra det. Det hænger sammen med be
grebet undvigelsehastighed, der er den hastighed, man 
skal op på for at kunne slippe væk fra en klodes tyng
defelt. Undvigelseshastigheden for Jorden er lidt over 
11 kilometer i sekundet. Det betyder, at en raket skal 
op på en hastighed på over 11 km/s for at komme væk 
fra Jorden til f.eks Månen eller Mars. Flyver den med 
lavere hastighed, vil den falde ned igen eller i bedste 
fald holde sig i en bane omkring Jorden. Undvigelses
hastigheden fra en klode afhænger af dens masse og 
størrelse. Jo tungere og jo mindre kloden er, jo større 
højere hastighed skal man op på for at slippe væk. Hvis 
Jorden havde samme størrelse, men var tungere, skulle 
man op på en større hastighed for at slippe væk. Hvis 
den omvendt vejede det samme, men havde en større 
diameter, ville det være tilstrækkeligt med en mindre 
hastighed.

Undvigelseshastigheden for et sort hul er helt oppe 
på lysets hastighed, knap 300000 km/s. Derfor bevæ
ger ikke engang en lysstråle sig hurtigt nok til at slippe 
væk fra et sort huls tyngdefelt.

Den væsentligste egenskab for et sort hul med hensyn 
til observation er dets begivenhedshorisont. Begiven
hedshorisonten er den kugleflade omkring det sorte 
hul, hvor undvigelseshastigheden netop kommer op på 
lyshastigheden. Den kan betragtes som grænsefladen 
mellem hullets indre og dets omgivelser. Hvis noget, 
f.eks. en materiel genstand, kommer indenfor begiven
hedshorisonten, forsvinder den ud af syne fordi selv det 
lys, den måtte udsende, ikke kan slippe ud af det sorte 
hul. På den måde kan man ikke på nogen måde se eller 
undersøge, hvad der er indenfor begivenhedshorisonten.

I løbet af de seneste år er det lykkedes at sammenkæ
de data fra et antal avancerede radioteleskoper fordelt 
over hele Jorden. På den måde kan man opnå en større 
billedskarphed, end det hidtil har været muligt. Projek
tet kaldes Event Horizon Telescope (EHT), netop fordi 
det blev sat i værk for at kunne observere begiven
hedshorisonten omkring et tungt sort hul i kernen af en 
galakse.

DET FØRSTE 
BILLEDE AF ET

SORT HUL
af Michael Quaade

Det sorte hul i centrum af galaksen Messier 87
Foto: EHT Collaboration

Galaksen Messier 87 i stjernebilledet Jomfruen. Midt i galaksen findes 
det sorte hul. Opvarmet stof tæt på hullet udsender en mange lysår 
lang stråle af partikler, som ses mod højre udfra midten af galaksen 
Foto: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
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Det observerede sorte hul findes i galaksen Messier 87, 
der er 53 millioner lysår fra os. Det vejer 67 milliarder 
gange så meget som Solen og har en begivenhedsho
risont på omkring 40 milliarder kilometer eller 4½ 
gange diameteren af planeten Neptuns bane. Den sorte 
plet midt på billedet fylder 2½ gange så meget som 
begivenhedshorisonten, altså 100 milliarder km. Det 
er skyggen af det sorte hul, der er større end begiven
hedshorisonten, fordi lys fra området lige udenfor også 
bliver indfanget af hullet. Det orangefarvede område 
omkring den mørke plet er udstråling fra stof, der 
bevæger sig rundt om det sorte hul.

Observationerne er foretaget ved en bølgelængde på 
lidt over en millimeter. Stråling i det bølgelængdeom
råde absorberes af vanddamp i atmosfæren, så observa
torierne er anbragt så højt oppe i bjerge som muligt og 
samtidigt i så tørre områder som muligt.

Det største af de medvirkende observatorier er 
ALMA, Atacama Large Millimeter Array, der be
står af 66 flytbare parabolantenner på 12 og 7 meters 
diameter. Antennerne er opstillet i 5000 meters højde i 
Atacama ørkenen, der ligger højt oppe i Andesbjergene 
i det nordlige Chile.

Selv om vi ikke kan se det sorte hul, kan vi sagtens 
se Messier 87 i WiethKnudsen Observatoriets kikkert. 
I de kommende måneder er der åbent hus lørdagene 13 
og 27. juli samt 10. og 31. august. Husk også observato
riets fødselsdag 4. juli og solobservationer på Gileleje 
Veststrand 13. juli og 2. august samt Kildemarkedet i 
weekenden 34. august. 

De 66 parabolantenner, der udgør ALMA observatoriet i Chile 
Foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

SE MERE PÅ WKO.DK

NEW HAIR
v/Louise Jonassen

Stationsvej 23, 3210 Vejby

Frisør

Book tid:
Newhairvejby.dk

eller ring
4870 5151
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Grydetøserne siger tak til alle, der i sæsonen 2018/19 
var gæster ved spiseaftnerne i Tisvilde Idrætshus. Vi 
Grydetøser glæder os over den gode appetit og humør, 
som I gæster medbragte. Den gode stemning skyl
des ikke mindst Henrik Frost, der gennem årene har 
sørget for at få nogle gode og spændende kunstnere 
til at underholde os. Ved spiseaftnen i marts var det 
John Kofoed og René Richard, der fik taget til næsten 
at løfte sig. Vi vil gøre vores bedste for, at standarden 
ikke mindskes fremover.

Der er nu fire meget trofaste grydetøser, der af for
skellige årsager ophører med at være en ”Grydetøs”. 
De skal have stor tak for deres vedholdenhed. Heldig
vis er der nye kræfter, der træder til.

Gæsternes gavekort blev i år brugt til middag på pen
sion ”Kildegård”. Det var fremragende mad. Desværre 
tror jeg ikke, vi kan lokke ejer og kok Thomas til at 
blive medlem af Grydetøserne. Vi nød rigtig meget at 
blive forkælet med selv at blive opvartet. Vi skålede for 
jer, der finansierede denne aften.

Vi vil nyde sommeren med alle de dejlige oplevelser, 
der finder sted i Tisvilde. De kommende spiseaftner vil 
blive annonceret i TisvildeNyt ’s september/oktober 
nummer.

Grydetøserne (både hunkøn og hankøn) vil ønske 
alle tidligere, men også kommende gæster, en herlig 
sommer.

GRYDETØSERNE
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Lørdag i Store Bededagsferien begynder i tåge og 
forårsdis efter regn om natten, men kort før middag 
bryder solen frem, og turen til Tisvilde Bygade kom
mer alligevel til at foregå på cykel. 

TisvildeNyts to udsendte er lidt ekstra spændte denne 
gang, for dette nummers ”offer” er ikke én, men fire 
personer! Og oven i købet noget så sjældent som fire 
generationer fra én og samme familie: Oldefar Gun
nar Sørensen på 91, farfar Jan Sørensen, far Bo Scharff 
Andreasen og hans to døtre Kamma og Ingrid. Alle 
bor i Tisvilde og har haft, eller har, deres skolegang i 
Tisvilde Skole i perioder fra 1936 til i dag!! Det er der 
vist ikke mange familier i Tisvilde – om nogen – der 
kan stikke?

Farfar Jan er alene i huset, da vi ankommer, og han 
er ved at færdiggøre kaffe og rabarbertærter, som skal 
smøre og forgylde TisvildeNyts forsøg med at få passet 
fire personer ind i skemaet med de 7 spørgsmål. Han 
udtrykker lidt ængstelse for projektet, ligesom vi, men 
vi beroliger hinanden i det kvarter, der går, inden ældre 
og yngre generationer kommer til fra nabolaget. Olde
far Gunnar bor lige inde ved siden af på Skolelodden, 
og han dukker frem ude i haven fra et hul i hækken, 
mens de to yngste, børnene Kamma og Ingrid, kom
mer sammen med deres far, Bo. Bo er søn af Jan, og 
barnebarn til Gunnar, og han og familien bor godt 100 
meter væk, oppe på Rosenbakken,  i Bos mormor og 
morfars hus! Så det er en familie, der ikke er flyttet 
langt fra hinanden, og som stadig både holder sammen 
og holder af hinanden og som ses og kommer og går i 
hinandens huse, som kun gode og solide familiebånd 
giver mulighed for.

Vi sætter os i Jan og Hannes nybyggede udestue, som 
netop dette forår har erstattet den gamle, værkbrudne 
terrasse, og kigger forsigtigt ned på husets smukke 

for årshave og på hinanden, og vi bliver lidt efter lidt 
enige om, at vi jo egentlig godt kender hinanden mere 
eller mindre, uden at have kendt til familie og tilhørs
forhold. Det får vi så sat på plads, - og snart flyder 
snakken let og ubesværet hen over rabarbertærten. Den 
indledende forsigtighed afløses af historier om, hvem 
man ellers kender eller er i familie med, og hvem der 
har boet hvor. 

På et tidspunkt rømmer de to udsendte sig og prøver 
at dreje snakken hen i retning af de syv spørgsmål, vel 
vidende at det ikke er nemt at få klemt bladets model 
ned over de næste totre timers snak. Men vi prøver 
og spørger ud i luften, ikke til nogen bestemt af de fire 
generationer...

1. Hvor kom du fra, 
 inden Tisvilde fik glæde af dig? 
2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
Gunnar bryder hurtigt isen og griner, da han siger, at 
vi kommer da herfra, og vi har altid været her, og Jan 
udvider med at fortælle, at hvis man kigger i kirke
bøger og gamle arkiver, så kan man i hvert fald spore 
familien Sørensen tilbage til 1755, til en Ole Søren
sen,  han må være min tiptiptipoldefar! Gunnar 
griner endnu bredere, da han afbryder Jan og siger, at 
i virkeligheden er han faktisk fra Vejby! Altså Vejby 
Sogn tydeliggør han, for da hans forældre fik ham, så 
boede de i et lille hus ved Holløse Trinbræt, som de 
havde lejet af gårdejer Hans Hansen på Flaskeagerga
ard. Senere flyttede familien tilbage til Tibirke Sogn, 
til ”Blokhuset” på hjørnet af Vejbyvej og Bygaden. 
Husets navn kom af, at Kildeblokken dengang stod på 
grunden foran huset. Den flyttedes først til sin nuvæ
rende plads på grunden overfor, efter at Fogedgården 
var brændt i 1958. 

7 SPØRGSMÅL TIL FIRE GENERATIONER TISVILDERE
Jørgen Strøm
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Senere boede Gunnar i det lille røde hus på Tibirkevej 
7, et hus som blev revet ned for få år siden, og efter det 
flyttede Gunnar udensogns igen! Dengang gik sogne
grænsen nede i bunden af Tibirkebro, og da adressen 
var Tibirkebro 3, så var det lige på den anden side af 
grænsen. Her boede Gunnars far og mor, og da Gunnar 
og Else, som var kommet hertil fra Ringsted, var blevet 
gift i 1952, så lånte de et værelse oppe ovenpå med en 
dobbelt sofa som seng, og dér er Jan faktisk kommet til 
verden, så han er også født udensogns! Jan supplerer 
her med, at familien, bortset fra alt det fjas med inden 
for og uden for sognegrænsen, altid har følt sig som 
Tisvildere, og at det eneste udensognsboende i familien 
Sørensen har været et familiemedlem, der boede i Ørby. 

Gunnar slutter sin rundrejse i Tisvilde i et lejemål 
i ”sparekassehuset” på hjørnet af Bygaden og God
havnsvej, hvor familien boede for 75 kroner om må
neden. ”Men der var også skidekoldt”, husker Gunnar, 
så bygningen af eget hus på Skolelodden kunne ikke 
gå stærkt nok. Huset stod færdigt i 1958, og dermed 
sluttede Gunnars flytten rundt i Tisvilde, og nu har han 
boet i huset på Skolelodden i 61 år. Sønnen Jan flyttede 
jo bare med og omtaler huset på Skolelodden, ”omme i 
baghaven”, som sit barndomshjem. 

Jan mødte Hanne ret tidligt og flyttede sammen med 
hende. Først boede de 1½ år på 1.salen i Laurits Corne
liussens store hus over for købmand Thomas. 

Efter et par svinkeærinder med køb af en grund på 
Pilevej og efter at have været skrevet op til lejligheder 
i Hillerød og Allerød, så dukkede pludselig huset, de 
nu bor i, op og var til salg. Inden købet blev en realitet, 
måtte Jan lige overbevise Hanne om, at han ikke ville 
sidde inde hos forældrene i tide og utide. Det lykkedes, 
og huset blev købt. Lidt tilbygning muliggjorde fami
lieforøgelse, og Bo kom til som den første af tre i 1980. 

På dette tidspunkt af rundbordssamtalen er vi nået så 
langt frem i tiden, at Bo endelig får lidt taletid, og han 
fortæller, at hans første lejemål uden for hjemmet nær
mest lå i forældrenes baghave. Det var et lille uisoleret 
træskur, som havde tilhørt GrøntsagsKaj. Bygningen 
lå på Skolelodden 5, og Jan og Hanne havde købt det af 
Kaj, og foruden Bo, kom også Bos lillebror, Rune, til at 
bo dér en kort tid. 

Bo kan også fortælle, at han var den første i familien, 
som har været flyttet fra Tisvilde i en længere årrække. 
Oprindeligt flyttede Bo på grund af uddannelse, men 
senere har han sammen med kæreste og børn boet i 
København i mange år. Først sidste år flyttede fami
lien tilbage til Tisvilde, til mormor og morfars hus på 
Rosenbakken, som de nu bor i,  efter at have revet ned 
og bygget op igen.

Kamma og Ingrid på 8 og 5 år guffer rabarbertærte 
og ser ud til at være tilfredse med, at der er lang tid, til 
de skal i gang med at flytte hjemmefra og rodes ind i 
den slags problemer.

3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
Som sagt har alle 4 generationer frekventeret Tisvilde 
Skole, og Gunnar har faktisk været med på det første 
hold elever, dengang skolen indviedes i 1936. Inden da 
gik man i de to små skoler i Bymosen, hvor de små gik 
i nr. 4, og de store gik i nr. 10. Nu blev store og små 
samlet i den nybyggede skole, og man hentede lærer 
Hansen ude fra den gamle Tibirke skole på Bækkebro
vej til at holde fat i pisk og læring på den nye kom
muneskole. Gunnar formår nogenlunde diplomatisk at 
skildre førstelæreren, men det fremgår, at øretæverne 
sad løst, og at livet som dreng i Tisvilde Skole dengang 
ikke var uden frygt og bæven, når Hansen opretholdt 
disciplinen. Jan har også haft førstelærer Hansen, men 
undgik den korporlige opdragelse, fordi han, som han 
siger, ”var en forsigtig dreng, der ikke stak ud”. Men 
ellers hører Jan til i Knud Larsens ”regeringstid”. Knud 
Larsen blev først i 60’erne leder af Tisvilde Skole efter 
lærer Hansen, og han var en elskelig mand,  i modsæt
ning til sin forgænger, der ikke så noget eftertragtelses
værdigt i at være afholdt af elever og kolleger. 

Da tredje generation, Bo, kom i Tisvilde Skole, så var 
det Peter Skafte, der var leder, men man så ofte Knud 
Larsen, når han kom og gav sit kraftfulde bidrag til 
morgensangen. På Bos tid hed de ansatte Kirsten Otto, 
Kirsten og Flemming og søstrene Ulla og Annie, og nu, 
50 år efter farfars skoletid, var det straks en anden og 
mere barnevenlig og pædagogisk affære at gå i skole. 

Susanne Borup
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I 2019, endnu godt 25 år efter at Bo gik på Tisvilde 
Skole, så er det oldebarnet Kamma (og efter sommer
ferien også Ingrid), der runder 85 års skolehistorie af. 
Foreløbigt,  for det er jo ikke utænkeligt, at Kamma 
og Ingrid om 25 år står i foredragssalen til morgensang 
som forældre til en ny generation Sørensen/Andreasen 
i den Tisvilde Skole, som har undergået enorme foran
dringer, siden Gunnar gik i skole i 1930’erne. 

Da skoletiden var overstået, indledtes arbejdslivet, og 
for Gunnars vedkommende blev det som malerlærling 
hos malermester Herman Bengtson og senere hos Poul 
Maler på Bygaden 52. Gunnar arbejdede som maler, 
indtil han i 1978 var med til at ombygge Lundehuset 
fra kommunekontor til lægehus m.m. Da ombygningen 
var færdig, blev han tilbudt jobbet som pedel for Lun
dehuset, og de følgende mange år sørgede han for, at 
hele husets praktiske side stod klar og fungerede hver 
morgen. 

Jan stod i lære hos Lindehøj El i Vejby og fik som 
uddannet elektriker arbejde på Stålvalseværket i Frede
riksværk. Drømmejobbet løb han ind i omkring 15 år 
senere, hvor han blev ansat på Hillerød tekniske Skole 
som faglærer på elafdelingen, et job som Jan ikke 
tøver med at sige var en rigtig dejlig arbejdsplads. Ikke 
desto mindre lod Jan sig pensionere for 2½ år siden.

Bo kom i 9. klasses erhvervspraktik en uge på Tron
gården, hvor mor Hanne var leder. Det, syntes han, var 
et arbejde, der gav rigtig god mening, og det inspire
rede ham i en sådan grad, at han ikke havde glemt det 
3 år efter, da han med studentereksamen fra Helsinge 
Gymnasium, blev elev på fysioterapeutskolen på 
Skodsborg Sanatorium. Efter endt uddannelse fik Bo 
arbejde på SoSuskolen i København, hvorfra han blev 
overflyttet til skolens afdeling i Hillerød. Og så var 
han jo næsten hjemme, og skridtet til at ”flytte hjem til 
Tisvilde” lå lige for.

Kamma er endnu ikke begyndt at tænke på praktik
ker og erhvervsliv, og har haft nok i at vænne sig til ny 
skole og nye kammerater. Det var ikke lige let i begyn
delsen, men nu er det hele bare så dejligt, at hun står 
tidligt op for at få en time i SFO ”Oasen”, før skolen 
begynder. 

4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med 
 i Tisvilde?
Når familien Sørensen/Andreasen ikke har været i 
skole eller på arbejde, så har alle familiemedlemmer 
taget del i Tisvildes fritidsliv, som nok har udviklet sig 
en del gennem årene. Men sporten har altid været der, 
og alle tre generationer drenge har været fodboldspil
lere og også dyrket de andre tilgængelige sportstilbud, 
Tisvilde har budt på. For Gunnars vedkommende skyd
ning og badminton og 50 år senere har barnebarnet Bo 
valgt mere moderne sportsgrene som MTB og lan
devejscykling. Alle har de også taget del i den anden 
side af sporten, den administrative og den dannende 
del. Gunnar har siddet i TGF’s bestyrelse som kasserer 
sammen med Børge Formand i 20 år, og var medstifter 
af kegleklubben i sin tid, og såvel Gunnar som Jan har 
været træner for de yngre. Bo er så nytilflyttet, at han 
nøjes med at glæde sig til at få mere overskud, når han 
og familien har etableret sig ordentligt i byen.

En munter diskussion udspiller sig, da de forsam
lede får vakt gamle minder til live, og tænker tilbage 
på fodbold og håndbold i 50’erne og 60’erne, som 
nærmest var helt andre spil end i dag, hvor hurtighed, 
fysisk kraft og indviklet taktik og systemtænkning har 
taget over fra gamle dages glade, ukomplicerede leg 
med bolden. 

Projekt Tisvildehuset synes alle er ekstremt spæn
dende og en potentiel mulighed for at blive et væ
sentligt aktiv i byen på mange fronter, hvis det vel at 
mærke bliver til realitet. 

Susanne Borup

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

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

Østerbro – Ballerup – Tisvildeleje
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Jan har en intention om at tage del i arbejdet i Tisvil
dehuset, hvis (når!!) det en dag kommer på skinner. 
Bo får flettet ind, at det ville være rart, hvis der kom 
lidt mere aktivitet på idrætspladsen, hvor der nu ligger 
en fodboldbane, som stort set ikke bruges, fordi alt er 
flyttet til Vejby. Der er ingen kritik af samarbejdet mel
lem Tisvilde og Vejby, blot mener Bo, at det er synd, 
at stort set alle kampe og al træning foregår i Vejby. 
Når man kan høre råb og klapsalver fra en levende 
idrætsplads, så er det med til at lokke ungdommen til 
sporten. 

Kamma og Ingrid er nu begyndt at synes, at al den 
snak er grumme kedelig, men Kamma får da lige sagt, 
at hun ikke savner at lave noget i sin fritid, med alle de 
venner, hun har fået i løbet af de 10 måneder, siden de 
kom til byen. Bo supplerer med, at Tisvilde er en skøn 
by at vokse op i, med et helt andet og tættere nærmiljø 
end i storbyen, tæt på alle venner og familiens tre 
ældre generationer. Her er der tryghed og overskuelige 
relationer. 

5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Generationerne kan hurtigt blive enige om, at Tisvilde 
er det bedste! Bos kæreste, Line, er fra Køge, men hun 
er vokset op i nærheden af skov og strand, så efter lidt 
tøven i begyndelsen, så passer det hende nu udmær
ket, specielt fordi her foregår så meget, og fordi der er 
skole, købmand og biograf i byen. Det dødvande, som 
lå over byen, da Bo flyttede i 2002, det er nu forsvun
det. Der er kommet liv og optimisme i byen, der sker 
en masse og det er pludselig attraktivt at bo her,  trods 
huspriserne. 

Gunnar har aldrig tænkt på muligheden af at flytte 
sig, skulle det endelig være, så skulle det være til en by 
med en havn,  men nej, her har altid været rart. 

”Og her kan jeg ryge og drikke og gå med piger, som 
jeg altid har gjort”, siger han med et bredt grin, inden 
Jan skynder sig at udnævne stranden til landets bedste 
og lægge til, at naturen her er helt unik!! 

For børnene er det bedste, at de er tæt på skolen og 
kammeraterne, det er nemt at lave aftaler og komme 
hen og lege med andre. Og far Bo lægger til, at det er 
så godt, at det nære miljø hjælper børnene. Man mær
ker, at lærerne er glade for børnene, og har en elev en 
dårlig dag, så opdages det, og. Og i Tisvilde hilser alle 
på hinanden, også dem man ikke kender så meget  det 
ville forekomme underligt og unaturligt i København. 

6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
Her hopper Bo til den tomme, ubrugte fodboldbane 
igen, og mindes sin ungdom, hvor man kunne gå op og 
se førsteholdet spille, købe en billet af Jesper Juel, få 
en øl og en pølse og en snak med sidemanden. Nu er 
alle de kampe og det miljø flyttet til Vejby. 

Susanne Borup

NIELS

VVS ENTREPENØR

JE
NS

EN

Stenbrobakken 4
3220 Tisvildeleje. Tlf. 48 70 27 27. Fax 42 70 92 67
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Som endnu yngre tog man en bold under armen og 
gik over og spillede i tide og utide, det inspireres man 
ikke til nu. Der er på en måde ikke noget fodboldmiljø 
i byen, kun en langhåret bane, der ikke har været 
tromlet i årevis. ”Det er godt nok ærgerligt”, siger Bo 
afsluttende, og Gunnar nikker og mener, at der er fare 
for, at ungdommen går i stå uden idræt.

Jan tager tråden op, og siger, at generelt er vi sårbare 
i sådan en lille by, netop når ting forsvinder fra os. 
Tænk hvis skole, børnehave eller købmand forsvandt, 
så ville vi ret hurtigt forvandles til et kedeligt hul uden 
liv. I øjeblikket har vi det hele, og mere til. 

Men den ”hype”, der er om Tisvilde lige nu, forstår 
jeg ikke rigtigt. Den betyder dog ikke noget for os, der 
bor her fast,  på anden måde end at det myldrer og 
larmer lidt rigeligt i et par måneder.

Og så er det skidt at den offentlige transport ikke er 
fulgt med tiden. Man kan f.eks. ikke komme hjem, hvis 
man har været til noget om aftenen i København, siger 
Bo,  og så er vi SÅ irriterede over de rådyr, der æder 
vores køkkenhave og blomsterløg og knopper. Mon 
ikke de er for mange?

7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
Hvis Tisvildehuset bliver en realitet, ville det være en 
indgang til at redde den lokale idræt,  altså her i byen. 
De idrætsfrivillige lægger deres kræfter i Vejby, ikke 
her, det kan vi godt være lidt misundelige over! Man 
skulle gå tilbage til at veksle lidt mellem Tisvilde og 
Vejby, når der skulle spilles kampe og trænes. 

Men Tisvildehuset kunne være en katalysator for at 
få sporten i byen i gang igen, siger de tre ældre gene
rationer Sørensen/Andreasen med én mund, inden Bo 
runder det hele af med at sige, at det er SÅ vigtigt for 
Tisvilde, at der sker noget heroppe. Det er vigtigt, at 
der er support til alle de gode ting og nye idéer, som 
folk får med Musik i Lejet og på Bistroen m.m. Vi 
skal selvfølgelig passe på byen, men der må også være 
plads til noget nyt. ”Måske er det lidt frækt af mig, 
der kun har været her mindre end et år, at mene så 
meget om byen, men jeg synes den, og vi, fortjener at 
få støtte til de nye initiativer, så den bliver ved at være 
levende”. 

Frækt? Næppe! Bo har trods alt tilbragt mere end 
halvdelen af sit endnu relativt korte liv i Tisvilde, så 
det er næppe for meget at have lidt synspunkter om 
den standende debat, synes bladets udsendte. Og så er 
eftermiddagen ved at være gået over i aften, og en helt 
enestående snak med fire generationer af Sørensen/
Andreasen må slutte her. Den yngste generation giver 
uhildet udtryk for, at det var på tide, når man nu de 
sidste par timer hellere har villet ud at lege med sine 
mange venner i byen. Men af og til er der noget, man 
må gøre, når man som Kamma er så heldig at høre med 
til én af Tisvildes familier med slægtsbånd langt tilbage 
i tiden, - en stor og tæt familie med fire generationer!

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig

GLASPUSTERI

TISVILDELEJE

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



Jeg har haft hyggeligt og inspirerende besøg af Tina 
Fresco, der med stor begejstring og entusiasme har 
forsøgt at indvie mig i yogaens glæder 

Tina har i de sidste mange år været at finde på stran
den, hvor hun hver dag, på nær søndag, underviser i 
yoga i de smukke omgivelser.

For 4 år siden fik Tina en idé om at afholde en yoga
festival. Til at starte med var ambitionen, at det skulle 
være den største festival i Europa, men tiden skulle 
vise, at det slet ikke var sådan, det skulle være. For 
netop intimiteten og ikke for mange deltagere var det, 
Tina og hendes kollega, Anette, fik allermest ros for. 
Man kan nærmest nå at lære alle deltagere at kende, 
pladsen er overskuelig, foregår på stejlepladsen og ved 
redningshuset med et deltagerantal på max 250 pr dag.TISVILDE YOGA FESTIVAL



45

På den måde ikke rigtig nogen undskyldning for ikke 
at afprøve yogaens glæder.

I år vil der være 1516 forskellige undervisere på 
pladsen, primært lokale. Dog får festivalen i år besøg 
af en kendt italiensk Master.

Udover at deltage på de forskellige yogahold, vil der 
på pladsen være forskellige behandlerboder, der tilby
der massage.

Om aftenen er der fællessang eller kirtaen, som det 
hedder. Det ledes af Stine og Niels, som har forret
ningen Rasta Blanche. Det er fællesskabende og, som 
Tina forklarer, lidt løjerligt at sidde og synge noget, 
som man ikke forstår. Det forgår ved, at der synges for, 
og så gentager de deltagende. Det handler ikke om at 
synge pænt, men synge sammen. 

Måske får nogen lyst til at lægge vejen forbi og gøre 
sig lidt klogere på, hvad yogafestivalen er for en stør
relse. Ellers kan man læse mere på: tisvildeyogafesti
val.dk – Vel mødt!

For en ordens skyld skal det lige siges, at Tina udøver 
yoga hele året og altså ikke kun på stranden. Resten af 
året foregår i Yoga House, der ligge i Helsinge. Her er 
der blandt noget så usædvanligt som et mandeyogahold.

Karina

Som uindviet kan man måske have en lidt fordomsfuld 
holdning til, hvordan en typisk yogaudøver ser ud. 
Men Tina understreger, at hun laver yoga for alminde
lige mennesker, og et af formålene med Yogafestivalen 
er netop at vise, at yoga er for alle. Yoga er godt for 
både krop og sjæl.

Festivalen finder sted fra 5.-7. juli og er i år udvidet 
med en dag, fredag, som vil være en børnefamiliedag.

Festivalen er en forening, der drives af frivillige, som 
så meget andet her i vores by. Der sidder 5 bestyrelses
medlemmer, der arbejder hele året.

De mange frivillige tager sig af ad hoc opgaver, som 
blandt andet at sørge for at pladsen er ren og rydelig, de 
ordner toiletter, bemander mad- og kaffeboder, tjek
ker festivalarmbånd og sørger i det hele taget for, at alt 
forløber, som det skal.

I bæredygtighedens navn er plastic forbudt på 
pladsen. Man kan købe en særlig Yogafestival-flaske 
lavet af brudsikkert glas, og skulle den mod alt for
ventning gå i stykker, får man udleveret en ny. Så husk 
at gemme kvitteringen. Jeg fik en flaske af Tina, så nu 
har jeg både reformerstrømper og yogaflaske, 

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

massage for 
krop og sjæl
i Tisvilde
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Tisvilde har fået endnu en forening til samlingen. Og 
for en gangs skyld er det ikke aktive pensionister, der 
driver værket, men tværtimod en større flok unge, mu
sikglade Tisvilde’re. De opsatte et stort og flot street-
artmaleri på Birkepladsen i dagene inden foreningens 
arrangement løb af stabelen. Der var blandt andet ma
let foreningens navn, ”Av, min guldtand”, og hvorfor 
den hedder det, er der ikke nogen forklaring på,  men 
det gør jo heller ikke noget. Det lyder godt!! 

Det 15 kvm store maleri symboliserede meget godt 
minifestivalens uhøjtidelige og sjove stemning, og da 
TisvildeNyt et par gange i løbet af arrangementet lagde 
vejen forbi, summede pladsen og det store telt da også 
af velvære og en god og tæt stemning. 

Inden musikken gik i gang, var der ”fri leg” på Birke
pladsen med petanque, kongespil, krocket m.m., og 
da musikken så begyndte, samledes de fleste naturligt 
nok i teltet, men – hvis man var til det – så kunne man 
stadig hvile ørerne ude i det smarte pallemøblement, 
der stod rundt omkring på Birkepladsens græs. 

Hele dagen og aftenen var det sjove Tisvildearran
gement kendetegnet af en god stemning uden mislyde, 
og naboerne, der på bedste vis var blevet adviseret om 
mulige støjgener og indbudt til en kigger med en gratis 
drink, blev sikkert ikke voldsomt generet, selv om mu
sikken af og til var bastung og festivalhøj. Der var be
mærkelsesværdig stor aldersspredning over publikum, 
og selv om det var ”ung musik”, så så de lidt ældre 
minsandten ikke ud til at være utilfredse eller negative. 

UNG MINI-FESTIVAL PÅ BIRKEPLADSEN

Tlf. 48 70 61 90 • info@lnas.dk
www.lnas.dk

Installation • Reparation 
Alarmanlæg • Solceller

Alt i El

LEIF NIELSEN A/S
Grøndyssevej 11 • 3210 Vejby
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Moody, som vel er det nærmeste Tisvilde kommer på 
at have en popmusikkendis, gav et langt sæt og viste, 
hvad det kan blive til med den nødvendige mængde ta
lent og arbejde, og senere kom andre, solister og bands, 
som måske har håb om, ligesom Moody, at komme til 
at optræde på de større scener. 

Alt i alt et rigtig hyggeligt og velarrangeret Tisvilde
projekt, som de unge arrangører kan være stolte og 
glade over. Som annonceret, så lukkede musikken ned 
kl. 24, og dagen efter blev der ryddet op. Og senere på 
dagen var Birkepladsen ren og fin og klar til loppemar
ked m.m. Streetartmaleriet blev foræret væk til en in
stitution, der kunne tænke sig at få det til pynt, og flere 
meldte sig som villige modtagere. Sådan skal det gøres!! 

O.J.VVS ApS

Oliefyrsservice

v/Ove Jørgensen
Østergade 83 - 3200 Helsinge

Tlf. 22 94 78 12 - mail@ojvvs.dk

www.ojvvs.dk

l Alt i VVS-installationer

l Pille- og brændefyrsanlæg

l Solvarme og varmepumper

l Gas og fjernvarme-installationer

Aut. VVS-installatør

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.

•
•
•
•
•

NORDSJÆLLANDS ANTIK

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

& MØBELSNEDKERI

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge

årstidensblomster.dk
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2. juni havde Tisvilde Kro i et år været møde sted 
for backgammon og skakspillere i Tisvilde (altid 
den første søndag i måneden). 
Men tro ikke, at seancen af den grund endte i fest 
og ballade: 1årsdagen blev fejret med drabelige 
kampe på brætterne... og tapas! Her ses fotos fra 
begivenheden.

Hilsen Rasmus

BACKGAMMON OG 
SKAK PÅ TISVILDE KRO
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HELSINGE - GRÆSTED
v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S 
Ejendomsmægler, MDE
Østergade 3, 3200 Helsinge
helsinge@home.dk
facebook.com/homehelsinge 
Tlf. 88 20 94 10

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

41
72

3

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

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

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

Sælg gennem  
FLERE forretninger

Din bolig

4 forretninger
1 servicecenter

1 salær

Hvis du vælger at sælge dit hjem med os i home Gilleleje, vil du få hjælp af mere 
end blot én professionel mægler i én home forretning. Vi samarbejder nemlig 
med 3 andre forretninger i området, som kan finde den helt rigtige køber til dig. 
Kontakt os allerede i dag og få en gratis og professionel salgsvurdering. 

15 medarbejdere

TISVILDELEJE-VEJBY
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Vidste du, at vi i Tisvilde har et fødevarefællesskab? 
Som medlem kan man hver uge få en pose lækre 
grøntsager fra Kolsbæk, en af lokalområdets bedste, 
dygtigste og mest bæredygtige grøntsagsavlere... for 
kun 100 kr. og en beskeden indsats for fællesskabet i 
ny og næ! Oven i det får man mulighed for at deltage i 
et lokalt, socialt fælleskab på tværs af generationer. Vi 
har følgende idealer og principper, som vi bestræber os 
på at følge:

• At være en del af en bæredygtig fremtid ved at gøre 
bæredygtige fødevarer tilgængelige for alle.

• At forsyne medlemmerne med et sæsonbetonet 
udbud af bæredygtige varer, der er dyrket og produ
ceret så lokalt som praktisk muligt.

• At skabe et økonomisk bæredygtigt, selvstændigt og 
transparent alternativ til de kommercielle fødevare
virksomheder.

• At være et lokalt forankret arbejdende fællesskab, 
der danner ramme for samarbejde og møde mellem 
mennesker på en åben og inkluderende vis.

• At formidle og fremme viden om bæredygtighed, 
fødevarer, tilberedning og forbrug.

Det fungerer sådan, at man indbetaler 100 kr., og 
så kan man hente en pakket pose med ugens grønt i 
”TIFØ huset” ved skolen i Tisvilde fredag eftermid
dag. Om man vil have en pose hver uge eller kun ved 
behov, bestemmer man selv. Ud over de 100 kr. melder 
man sig på en opgave en gang i mellem. Det kan være 
at hente grønt i Kolsbæk, pakke poserne, køre kasser 
retur, bage kager eller boller til vores dag på loppemar
kedet mm.

Vi har eksisteret i 7 år, og særligt i løbet af de sidste 
par år har vi udvidet og udviklet vore ”Eventårshjul” 
med begivenheder i løbet af året, hvor vi mødes i fæl
lesskab med de gode råvarer i centrum. 

Eksempelvis er det blevet en fast tradition, at vi sidst 
på æblesæsonen mødes med alle vores overskuds og 
nedfaldsæbler til den helt store æblepressedag. Sidste 
gang fik vi lavet over 150 liter! Og som noget nyt har 
vi startet en tradition omkring kyndelmisse, hvor vi 
mødes til fællesspisning og hygge inspireret af gamle 
dages skikke, hvor man fejrede kyndelmisse med 
grøntsagssuppe og pandekager for at fejre, at der er 
kortere tid til 1. maj, end der er gået siden 1. november. 
I år ser vores årshjul således ud:

• Tur til Kolsbæk, vores grøntsagsleverandør, 6. juni. 
Vi bliver vist rundt i de imponerende grøntsagsmar
ker i Kolsbæk og får mulighed for at høre Thomas 
fortælle om sit arbejde. Sidste år var det en fanta
stisk oplevelse.

• Æblepressedag den 26/10 2019.
• Tifø har kaffeboden på Birkepladsen.den 17/8 2019. 
• Kyndelmisse fejrer vi den 31/1 2020. Vi spiser og 

hygger sammen i foredragssalen på skolen.
• Generalforsamling den 24. april 2020. Ud over den 

formelle generalforsamling spiser vi sammen og har 
mulighed for at blive inspireret af et indslag med 
formidlende og underholdende karakter. Sidste gang 
havde vi vinsmagning ved vinproducenterne fra 
Ørby Vin.

TIFØ 
Tisvilde Fødevareselskab
Økologisk, bæredygtigt fællesskab og samvær

Vi er selv ret vilde med konceptet, og der er 
plads til flere. Vil du være med? Se mere på 
vores hjemmeside!

tifø.dk

Grøntsagsavleren i Kolsbæk



 

   

v / Niels Hammerich - Rørmosevej 103 - 3200 Helsinge - tlf. 48 79 40 90 
www.pibemoelle.dk

Følg os på facebook:
pibe mølle vin & ost

Om du skal handle lidt lækkert 
til picnickurven, skal købe ind 
til gæstebud eller blot mangler 
prikken over det daglige ”i”, 
så er butikken et besøg værd 
– personalet er altid klar med 
råd og vejledning og få en snak 
med kunderne om mad, vin og 
ost.
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AKTIVE SENIORER 

Vejby Idrætsforenings seniorafdeling, ”Aktive 
Seniorer”, er en afdeling under Vejby Idræts
forening, og vores mødested er klubhuset 
Sportsvej 4 i Vejby. Klubben er for alle, der er 
afsluttet på arbejdsmarkedet.

Der er klubdag hver tirsdag kl. 1417 i klub
huset og kl. 1617 i Vejbyhallen, undtagen i 
skolernes jule og sommerferie. Vi starter altid 
med vores medbragte kaffe og en snak.

Om vinteren er vi primært indendørs. Her 
kan vi bl.a. spille billard, Wii, boccia, kortspil, 
terningspil og scrabble i klubhuset – og bowls, 
bordtennis, stigegolf og kæmpemikado i hallen.

Om sommeren spiller vi petanque, kongespil, 
dart, stigegolf og kæmpemikado på vores eget 
areal udenfor klubhuset. Som noget nyt har 
vi anlagt en ”Krolf”bane. Dette spil er rigtig 
populært. Vi går også småture i nærområdet. 
Klubben er desuden et sted, hvor socialt sam
vær er i centrum. Vi viser omsorg for hinan
den, ligesom der er plads til snak og hygge og 
til alle uanset formåen.

Der arrangeres forårsskovtur og julearrangement, og klubbens 
fødselsdag fejrer vi hvert år med ”Åbent Hus” første tirsdag 
i september. Til dette arrangement har vi gang i alle vores 
aktiviteter, så alle, der har lyst, kan se og prøve den dejlige 
stemning i klubben. Du er altid velkommen til at kigge forbi og 
se, om det er noget for dig. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER ved Formand Birthe Mor
tensen, tlf. 24256546

Birthe Mortensen 

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

MUSIK I LEJETS LOKALKONTOR HOS BRØD & VIN
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Det nostalgiske hjørne... handler denne gang om et 
sølvbryllup, idet “Tisvildeleje går i Fisk” i år gik i 
luften for 25. gang!

Den nye bestyrelse havde lidt startvanskeligheder 
men kom derpå godt i gang. Det er faktisk ikke så let, 
da der er RIGTIG mange ting, der skal koordineres, og 
mange mennesker, der skal arbejde sammen, for at det 
hele falder på plads. Og det gjorde det så lørdag d. 15. 
juni, og vi håber, at rigtig mange af jer læsere var på 
stejlepladsen og nød dagen.

Vi tænkte som så, at I måske kunne få en lille “remin
der” på, hvordan det hele egentlig startede, og hvordan 
det i store træk er gået gennem årene? Så vi fortæller:

Jo, på et møde i Turistforeningen for Tisvilde og Om
egn foreslog Ole Bredahl fra Holløse, om ikke man 
skulle lave et egnsspil på stejlepladsen ved Tisvildeleje 
strand? Det var i 1994. Man fandt dog ud af, at det ville 
blive for omfattende. Men hos Henning Walmar og 
Erik Nørgaard Sørensen fra bådelauget, oprettet i 1985, 
blev ideen om at lave ”noget” på pladsen ved stranden 
lagt til spiring. Så de fik Inge Walmar og Hans Erik 
Sørensen med i en foreløbig ”koordineringskomite”, 
som der står på det første udkast fra 1995! Vejby Ti
birke selskabet var også indover.

Meget udførligt er også nedfældet alle de gode ideer 
om forskellige aktiviteter, der kom på bordet, som det 
kan ses nedenfor. Og de gode sunde tiltag har vi nøje 
overholdt i alle årene – ikke noget med ”tivoli” her! 
Lidt nyt er kommet til, andet gået ud.

Der har i årenes løb været rigtig mange mennesker 
involveret, så det vil være forkert at fremhæve den ene 
for den anden, men vores billeder fra dengang vil tale 
deres eget dejlige sprog.

Jeg husker, da Inge Walmar ringede i ”95 og ville have 
mig med. Den sommer havde vi to store mærkedage i 
familien, så det blev først et ”nej tak”. 

Jeg kunne dog ikke dy mig og ville gerne have min 
far, en af de sidste erhvervsfiskere, med og foreslog 
ham det. Han syntes det var for ”poppet” men gav det 
en chance, og efter det første år i det nostalgiske hjørne 
ved redskabsskurene, hvor han havde Erik Petersen og 
Viggo Jørgensen ved sin side, og hvor der kom rigtig 
mange og hilste på, syntes han, det var helt hyggeligt.

Efter et par år begyndte Inge Walmar at bage vafler, 
fordi man fandt ud af, at børnene ikke var så vilde 
med fisk – fiskefrikadellerne er jo ellers blevet vores 
”varemærke”! 

Tisvildedrammen... de første, der lavede drammen, 
var Gerda og Christian fra Bomskolevej. Siden kom 
”mor Hanne” og andre til og stod for den hemmelige 
opskrift og fik gang i flaskerne! De bliver jo kun lavet 
til denne begivenhed én gang om året.

I flere år, når vejret tillod det, blev der roet travaljero
ning. Vi lånte Sct. Helenecenterets redningsbåde: Start 
i molekrogen, ud omkring en bøje og ind igen. 

Vi har en vandrepokal, som de forskellige hold, så
som fædre til skolebørn eller børnehavebørn, dagpleje
re osv., dystede om. Og for mit vedkommende samlede 
jeg et år to hold: fiskerkonerne mod ”køvenhavnerne”, 
hvor udklædningen passede til emnet!’

De år, hvor der var for meget vind, blev konkurren
cen afviklet på land, men efterhånden blev det for
svært at mønstre hold.

Vi har altid prøvet at finde nogle sjove aktiviteter for 
børnene, for det er måske ikke så morsomt kun at se 
på, at de voksne spiser og snakker. 

DET NOSTALGISKE 
HJØRNE Fotos 1995-99 af Anita Olsen



TISVILDELEJE GÅR I FISK 1995
et årligt tilbagevendende, nostalgisk præget, oplysende 
arrangement med oplevelser og underholdning for 
turister og lokale. Arrangementet er koncentreret om 
redningshuset, stejlepladsen og stranden nedenfor.

TEMAIDEER:
kystfiskeri – garnfiskeri, bådelauget – salg af fisk – 
tjærehus – med ud at røgte garn – rense garn – roning 
(konkurrence?) – Undervisning i bødning/splejsning 
– loppemarked for båd- og fiskeudstyr – stangfiskeri 
(Helsinge sportsfiskerforening) – fiskekonkurrence fra 
strand og fra båd (Helenecenterets) – kastekonkurrence 
– dykning – harpunfiskeri (sportsdykkerne).

UDSTILLING (lokalhistorisk):
billeder fra Lejet – få samlet gammelt fiskeudstyr ind 
– specialnummer af Tisvilde Nyt – udstilling/salg af 
fiskeudstyr, beklædning.

FISKEMAD/DRIKKE:
kogebog – tisvildedram – tisvildeflaske/glas (Fride
richsen) – fiskerøgeri (Frederiksværk?) – stenbiderrogn 
(fanges af bådelauget og fryses?) – kogesild/bidesild.

UNDERHOLDNING:
harmonikamusik – folkedans – søredning (Falck, 
Søredningstjenesten) – Søværnets tambourgkorps 
– tegnekonkurrence (strandmotiver) – fiskevideo.

Så i flere år lykkedes det at trække børnene, og også 
flere forældrepar, ned på stranden og bygge sandslotte 
– og så var der præmier! Nu er interessen for dette 
faldet, ligeså for skattejagten efter ravstykker – men 
tegning og farvning på sten og andet naturmateriale 
er i disse år stadig et hit. Vi har også haft beachwolley 
på programmet. Det var mere for de unge mennesker, 
og det gik også meget godt nogle år, men det er også 
”løbet lidt ud i sandet”! 

Der har, som skrevet, været mange forslag om for
skellige tiltag. Bl.a. drageopsætning. Det er også rigtig 
sjovt, og godt nok plejer vi at have en rimelig vind, 
men helt kan vi ikke stole på det, så…!

I flere år prøvede vi at få den store redningshelikopter 
til at komme og give lidt ”opvisning”. Det forudsatte 
selvfølgelig, at den ikke havde andre vigtige opgaver, 
og pludselig et år lykkedes det. Den er altså impo
nerende, når den kredser rundt – og larmer! En af 
livredderne lod sig ”bjærge”, og det gik meget flot, 
helikopteren landede ude på parkeringspladsen og lod 
sig beskue, og mange fik en snak med piloterne. Det 
kunne jo også være, at vi fik besøg igen et år? 

De røgede sild har jo også været med hele vejen, og de 
plejer ”at gå som varmt brød”! Min datter Rikke og jeg 
startede vores lille sildebod år 2000. Jeg tænkte, at Le
jet jo egentlig er opstået af sildefiskeriet, så det måtte 
prøves. I 1500tallet forsvandt silden fra kysten, og der 
blev faktisk kun fem ”boder” (huse) tilbage, og famili
erne var så fattige, at man opgav at opkræve skatter af 
dem. Sidst i 1700tallet kom silden tilbage, og det gik 
fremad igen – altså ingen sild, ingen folk! 

Et år havde vi tilmed en udstillingsvogn på den store 
parkeringsplads, med plancher fra fiskerlejets opståen.

På musiksiden blev det Frede Knudsen med ”de 
fortabte spillemænd”, der først blev kontaktet, og lige 
efter kom John Kofoed Larsen på banen, begge med 
garvede musikere som faste ledsagere. Jesse Jensen har 
i mange år resideret på “nedre stejleplads” i eftermid
dagens timer. Men nej, ideen med folkedanserne blev 
aldrig til noget.
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SIDEAKTIVITETER:
byens forretninger laver specielle udstillinger/arrange
menter (den lokale erhvervsforening) – strandtur med 
naturvejleder – smykker fra stranden (Pia Pape).

REKLAMERING/ANNONCERING:
plakater/logo (John Anphin/Sven Wichmann) 
– lokal TV – Ugeposten – Tisvilde Nyt 
– Tisvildekalenderen (Inge Læbo).

ØKONOMI:
der søges underskudsdækning hos KS – evt. overskud 
hensættes/på sigt evt. deles af Turistforeningen, Lokal
rådet og Bådelauget – Gilleleje Museum – søge EU.

TIDSPLAN:
diskussionsoplæg til foreningerne uge 41 – etablering 
af interessegrupper uge 44 – fællesmøde, gennemgang 
af gruppernes oplæg uge 48 – fastlæggelse af program 
uge 50 – uddelegering af aktiviteter uge 2 – første 
statusmøde uge 5 – andet statusmøde uge 9 – tredje 
statusmøde uge 14 – fjerde statusmøde uge 18 – start 
PR uge 19.

TISVILDELEJE GÅR I FISK 10. JUNI!
Næste koordineringsmøde 
torsdag den 27. oktober 1995, Alleen 2.

I alle årene har vores lokale kunstnere resideret i både
huset – spændende hvert år! 

Selve stejlepladsen er også blevet hyggeligere, kan man 
se på billederne. I starten var det lidt ”bart”, men nu 
har vi fået lidt flere pavilloner. Åh ja!

Som kasserere har vi haft nogle stykker. Lars Mehl 
og Thomas Frandsen har bestridt posten, inden vores 
dejlige Susanne Lange styrede økonomien med fast og 
kærlig hånd i flere år!

Formandsposten havde Henning Walmar i mange 
år, hvorefter hans søn Carsten tog over, assisteret på 
bedste vis af Palle Bay Rasmussen. 

Vi har altid lejet telt af Idrættens Venner. De første par 
år var teltdugen mørkegrå, militæragtig, men så fik de 
”bolchedugen” til samme ”skelet” – det er næsten også 
blevet et vartegn for os, og det har hjulpet os de få år, 
hvor vejret ikke helt har været med os.

Det er helt utroligt, hvad der kan være i det, når det 
bliver rigtig ”pakket”: Masser af borde og stole, smyk
ker fra stranden, og vores egen bod med salg af plaka
ter, kasketter og Tshirt. Men Bolcheteltet er nu blevet 
erstattet af deres partytelt med vinduer! 

I mange år var det folkene fra Materielgården i Hel
singe, der slog græsset på pladsen og kom med ”brand
daskere”, satte flagalleen op, ligesom vi fik lov at låne 
et ældre orangefarvet toilet. Der kom også to gode folk, 
når vi lukkede, og læssede alt vores skrald – det var 
lørdag aften, men det kostede ikke noget. Det var flot! 
Ja, det var dengang, der er jo kommet ”andre boller på 
suppen”, men vi har stadig flinke folk omkring os – det 
koster bare, sådan er det jo.

Og ja, nogle af os er blevet lidt grå i toppen, og en del 
har vi desværre ikke blandt os mere. Men vi prøver 
at bevare denne dejlige dag, hvor vi mødes med godt 
humør og får snakket med nogle, som vi måske ikke 
ser så tit. Og de gode minder er der jo ingen, der kan 
tage fra os!

Hav en rigtig god sommer, Anita Olsen
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