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TAK TIL SOMMEREN

INFORMATION

Sommeren kom og gik – igen alt for hurtigt…
Sommerferien er pr definition slut. Skolebørnene har
taget rygsækkene på nakken og er startet i skole, og
hverdagen er godt i gang igen. Mange af os voksne
har allerede været på job så længe, at vi nærmest har
glemt, hvordan det var at holde ferie!
Sommerens arrangementer er kommet som perler på
en snor og har endnu engang fået byen til at summe af
liv, på både godt og ondt. Men efter nogle hæsblæsende
uger er Tisvilde ved at antage sit normale leje: Gaderne
er blevet farbare, og køen hos købmanden er til at
holde ud for de fleste.
Selvom solen stadig er fremme, og temperaturen
også ligger fornuftigt, kan man bare mærke, at den helt
specielle stemning, der hører ferien til, er forbi. Og
sådan er Tisvildes cyklus jo.
Vores sommerferie startede, som den har gjort de
sidste mange år, med at vi var campingplads for cirka
30 mennesker. Jeg må tilstå, at det er en lidt ’underlig’
fornemmelse at skulle dele sit hjem med så mange i
fem dage, og jeg tænker hvert år, når det er overstået,
at det orker jeg ikke mere. Det er så superhyggeligt
og livsbekræftende at tilbringe tid med alle de dejlige,
glade og skønne – nu knap så unge – mennesker, men
også stramt at skulle forholde sig til, at der på alle tider
af døgnet er folk omkring én.
Så i år skulkede jeg et døgn og tog til København
med en kollega for lige at komme lidt væk fra det hele
– men jeg skal da love for, at Københavnerne også
tager deres del af turister: Der var liv og glade dage,
men naturligvis er hovedstaden bedre gearet til det end
vores lille by.
Vel hjemme igen ramte jeg lige ind i Klub 100, et legendarisk arrangement, der finder sted hvert år i haven
og tiltrækker folk fra nær og fjern.
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Uden at komme nærmere ind på hvad det går ud på
udover hyggeligt samvær, er det noget med 100 brudstykker af musik, shots og skålen.
Min mand havde formået at lave det længste bord
nogensinde, hvor alt, hvad der kunne gøre sig ud for
siddepladser og borde, var taget i brug. I år talte vi 70
mennesker rundt om bordet. Og så er det samtidig en
skøn blanding af unge og ældre. Nogle af vores venner
medbringer endda deres eget bord for at være sikre på
at få en plads ...
Med dette skønne foto vil jeg sige farvel og tak til
sommeren 2019, med al dens virvar og gode oplevelser
og ønske alle et solbeskinnet og fredeligt efterår.
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GRUNDEJERFORENINGEN
FOR TISVILDE OG OMEGN
Kære medlemmer
Sommeren går på hæld, og Tisvilde ånder atter fred og
ro efter et par hektiske måneder.
Vi havde generalforsamling på Sct. Helene Centret
d. 28. juli. Referatet findes på vores hjemmeside www.
tisvildegrf.dk
Forskønnelsesprisen
I forbindelse med generalforsamlingen uddeltes forskønnelsesprisen Foreningen for Tisvildes Forskønnelse
blev jo fusioneret med Grundejerforeningen for flere år
siden. Det giver god mening, for forskønnelsen af Tisvilde er i høj grad noget som rimer med vores formål.
Der var i år 2 priser:
Een af dem gik til den nye strandtrappe ved Solnedgangsbakken for enden af Strandbakkevej. Gribskov
Kommune er bygherre, og prisen blev modtaget af
formanden for Udvalget for Udvikling, By og Land,
Pernille Søndergård. Den gamle trappe havde flere
halvrådne og løse trin. Derudover var den med sit
lange ubrudte løb (145 trin!) farlig, hvis man snublede.
Den nye trappe er opdelt i 3 trappeløb med 2 mellemreposer. Det gør trappen mere behagelig og tryggere at
gå på. Reposerne er forsynet med bænke hvorfra man
kan nyde udsigten. Trappen er bæredygtig og miljøvenlig: produceret lokalt af lærketræ fra Gribskov, som er
skåret op på Kagerup savværk. Træet er imprægneret
fra naturens hånd, og der er ikke brugt kemikalier.
En anden pris gik til en grundejer i Tisvildelunde. De
har plantet en hæk af avnbøg ud mod vejene til deres
hjørnegrund. Prisen gives dels fordi hækken er smuk,
dels fordi det desværre ikke er en selvfølge, at sommerhushaverne er omkranset af levende hegn, som det
ellers er krævet i Gribskov Kommunes Kommuneplan
2013-25. Hækken er desuden et stykke gedigent anlægsgartnerarbejde udført af Jørgen Vestermark fra Ribe.
Plankeværk revet ned og hæk forberedt

RP
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Sct. Hans
Grundejerforeningen deltog sammen med Lokalrådet,
Erhvervsforeningen og Musik i Lejet i planlægningen
af Sct. Hans på Strand-P-pladsen.
Arrangementet forløb meget vellykket, startende i
skønt vejr fra det traditionelle veterantog i fakkeltog
ned til stranden. Bålet var flyttet fra stranden op på
pladsen ved de andre aktiviteter med mad/drikke, musik osv. Det gav et meget mere samlende og intimt indtryk. Bestyrelsen havde sørget for at få trykt midsommersangen således, at alle kunne være med til at synge
omkring bålet, som det hører sig til. Og det virkede!
Helene Kilde
Tisvildes største turistattraktion, Helene Kilde, er i en
sørgelig forfatning. Vi talte derfor med Naturstyrelsen
om muligheden for at bringe kilden på fode.
Naturstyrelsen var meget lydhøre overfor dette
forslag. Faktisk fandtes allerede et projekt, som med
Gribskov Kommune, Slot-og Kultur Styrelsen og Naturstyrelsen i fælleskab skulle bevare og forskønne den
kilde, som Tisvilde er historisk kendt for. Men der skal
søges fondsmidler.
Skovrider, Jens Bjerregård Christensen, kom til vores
Generalforsamling og fortalte om projektet. Vi fik også
god information om Naturpark Nordsjælland. Vejby
Tibirke Selskabet er en naturlig partner i dette projekt.
Bestyrelsen glæder sig til at arbejde for, at dette
arbejde kan fuldføres til forskønnelse af Tisvilde og
udbredelsen af det historiske grundlag for Sct. Helene.
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Musik i Lejet
Sommeren var som sædvanligt helt domineret af
Musik i Lejet. Som altid er festivalen vel organiseret,
og mange, mange glade mennesker nyder musik på
stranden.
Ved mange møder med kommune, MiL og Naturstyrelsen har bestyrelsen søgt at få nogle af de justeringer
igennem, som vi sidste år ved vores generalforsamling
fik mandat til. Det er nogle justeringer, som vi mener,
er meget væsentlige for at mindske de voldsomme
gener, som sådan et stort arrangement påfører mange
beboere.
Nogle ønsker er blevet hørt. Vi har f.eks. fået en bedre
adgang til strand og skov fra p-pladsen, der er fuldkommen blokeret under MiL. Den gamle Nordkyststi,
som var i en meget dårlig forfatning er blevet fornyet
på stykket, så der nu er en både mere logisk men også
mere fremkommelig adgang ud i naturen.
Trafikken i Skoven er blevet mere kontrolleret. Og
alle indgange til Tisvilde Hegn blev afspærret. Når det
er sagt, synes vi fortsat, at det er uacceptabelt, at lastbilstrafik til et kommercielt arrangement kan foregår
gennem en fredskov.
Støjen fra musikken er tilsyneladende blevet mere
kontrolleret. Vi har ved målinger konstateret et betydeligt lavere lydtryk til omgivelserne end andre år.
Vi har i år fået Musik i Lejet til at bekoste ‘Indkørsel
Forbudt’ skilte til de private veje op til Skovporten.
Det har en vis effekt i forhold til andre år. Og endelig
har Musik i Lejet opsat skilte med opfordring til at tage
hensyn samt lavet en pjece med information om MiL.
Men vores største ønske om justeringer er, at antallet
af billetter skal halveres. Men dette ønske er slet ikke
imødekommet. Snarere tværtimod. Der var på festivalpladsen flere deltagere end nogensinde. Om det skyldes
snyd med adgangs-armbåndet eller andet kan ikke
verificeres. Så længe Musik i Lejets ledelse ikke i sit
regnskab informerer om antal solgte billetter, og at der
ikke føres elektronisk kontrol ved indgangen, er der
reelt ingen der ved, hvor mange billetter, der er solgt,
eller – mere vigtigt – hvor mange mennesker der findes
på festivalpladsen på et givet tidspunkt.
Det er ikke blot et problem for politi og beredskab,
men også en kilde til bekymring for de omkringboende.
En følge af de mange flere deltagere i MiL er, at Tisvilde oversvømmes af et øget tryk af besøgende, som
byen slet ikke kan absorbere. Grundejerforeningen er af
vores borgmester blevet pålagt at sørge for, at det øgede
antal havefester og larm bliver kontrolleret. Vi gør,
hvad vi kan med information til ejerne. Men det er op
ad bakke, så længe der tillades så stort et arrangement.
Bestyrelsen arbejder videre på at forbedre forholdene i
uge 29.
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Loppemarkedet
Den 3. august passede Grundejerforeningen Lokalrådets kaffevogn på Loppemarkedet.
Det blev en travl dag med masser af besøgende. Det er
en hyggelig dag, som vi sætter stor pris på at deltage i.
Lokalrådet gør et fremragende arbejde for at holde
Loppemarkedet i den stil, som vi alle elsker.
Mange hilsner fra bestyrelsen

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk

P-vagter på Loppemarkedet – RP

TISVILDE LOKALRÅD
Det er den 6. august, da jeg sidder og skriver på denne
artikel. Deadline for stof til næste udgave af TisvildeNyt er den 10. august ...
Selvom temperaturen har taget et lille dyk nedad, er
det stadig sommer. Jeg møder stadig folk i badekåbe –
på vej hjem fra stranden. Der er stadig loppemarked på
Birkepladsen om lørdagen. Forretningerne på Hovedgaden holder stadig åbent – der er kommet flere til,
igen i år. Spændende, hvordan de klarer sig.
Det har – igen i år – været en travl årstid for Tisvilde. Og Lokalrådet er – igen i år – blevet lovet, at
vi vil blive inviteret til Rådhuset for en evaluering af
sommeren. Det glæder vi os til. Måske har vi allerede
deltaget i denne evaluering, når du står med dette nummer af TisvildeNyt i hånden? For til den tid er det højst
sandsynligt blevet efterår.

Tisvilde Lokalråd har kastet sig over mange opgaver.
En af dem, vi arbejder meget på, er en opdatering af
den måde, vi kommunikerer på. Første skridt på denne
vandring var en opdatering af vores Facebook-side:

facebook.com/tisvildelokalraad
Vi har allerede set resultater af dette: Vi har fået et
medie, hvor vi ”her og nu” kan fortælle, hvad vi går og
laver, hvem vi giver tilskud til, hvilke arrangementer vi
deltager i osv. Vi kan se, at der er et behov for dette, for
vi har nu mere end 140 følgere, og vores opslag bliver
læst op til 2.500 gange! Det er da imponerende – og
dejligt! Bliv endelig ved med det …

Murerfirmaet

Solvej 2 • Tisvildeleje • Tlf. 48702141

Damgaard Aps
Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Tlf.
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Henrik 2323 1318
Bo 4044 5610

Det tager lidt længere tid at få vores nye hjemmeside
og mailsystem færdigt. Men det skal nok komme. Vi
regner med at have det klar en gang til efteråret.
Selvom vi mødes en gang om måneden og har masser
af møder med andre samarbejdspartnere derimellem,
synes vi selv, at det går lidt for langsomt med at se konkrete resultater af noget af alt det, vi går og arbejder
med. Vi har derfor for nyligt oprettet nogle selvstændige arbejdsgrupper, der hver især kan fokusere på
enkelte opgaver. Disse arbejdsgrupper har fået mandat til at arbejde selvstændigt mod et godkendt (for-)
mål. Og det vil være meget velkomment med eksterne
medlemmer i disse grupper. Lige som vi kender det
med den allerede eksisterende gruppe, der arbejder for
Loppemarkedet i form af P-vagter.

Hvis du skulle have lyst til at deltage i noget af ovenstående arbejde som praktisk arbejds-m/k, med viden
eller med forbindelser til nogen der kan eller ved noget,
så skriv gerne en mail til: cira.aalund@gmail.com.
Du bliver ikke medlem af Tisvilde Lokalråd – men
du vil blive modtaget med åbne arme og varme sind!
Og du behøver ikke at være fastboende i Tibirke Sogn,
som ellers er kravet for at blive valgt til Lokalrådet.

De arbejdsgrupper, vi p.t. har etableret,
er følgende:
Loppemarkedet / P-vagter
Loppemarkedet / Pladsbestyrer
Gruppen for Sankt Hans arrangementet
Gruppen for Kr. Himmelfart morgenbordet
Gruppen for juletræ / advents-weekend
Gruppen der arbejder for stiernes bevarelse
Gruppen for trafiksikkerhed
Hjemmeside og mail system
Gruppen der arbejder med kystsikring

Sankt Hans arrangementet for dette år er vel overstået.
Vi havde lyttet til de kommentarer, vi fik efter sidste
års arrangement, og skruet lidt ned for musikken –
men lidt op for hyggen og maden. Det resulterede i en
endnu større succes end sidste år. Så vi har besluttet at
gentage det givtige samarbejde med Erhvervsforeningen, Grundejerforeningen, Naturrum, Musik i Lejet,
samt Veterantoget.
Det næste arrangement, vi skal i gang med, er Jul i
Lejet. Ligesom sidste år bliver det i samarbejde med
Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen – og lige
som de mange, mange tidligere år – bliver det afholdt
omkring juletræstændingen på Birkepladsen den første
søndag i Advent. Så sæt kryds i kalenderen og hold øje
med vores Facebook side!
Mange varme Hilsener og tak for en dejlig sommer
Tisvilde Lokalråd
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VEJBY-TIBIRKE SELSKABET

Selve generalforsamlingen forløb hurtigt – på 40 minutter var alle punkter klaret. Bestyrelsen fortsætter uændret, men på revisionsområdet er der dog kommet to nye
medlemmer ind som revisor og revisorsuppleant, idet
revisor Bent Jørgensen og revisorsuppleant Keld Jepsen
efter mange års trofast tjeneste nu afløses af henholdsvis
Erland Kongsdal Pedersen og Jon Askaa.

Foto: Siv Plum

Generalforsamlingen og Poul Nyrup
Vejby-Tibirke Selskabet havde en god generalforsamling søndag d. 30. juni 2019 kl. 10.00 i Vejby Forsamlingshus. Gennem mange år har Selskabet været
begunstiget med et dejligt stort fremmøde, når der bliver kaldt til den årlige generalforsamling. Vi ved godt,
at det ikke er bestyrelsens beretning eller kassererens
fremlæggelse af regnskabet, der lokker medlemmerne
af sted tidlig søndag morgen. Nej, men igennem mange
år har Selskabet været i stand til at få gode og kendte
personligheder til at komme og holde foredrag over et
tema, der meget gerne skulle have relevans til vores
lokalområde. Sidste år var det skuespiller m.m. Malene
Schwartz, der sammen med journalisten Christine
Errboe fortalte om deres nye bog, ”Malene Schwartz
– Mit Tisvilde”. I de foregående år har vi bl.a. hørt
og set: Georg Metz, Viggo Bentzon, Adrian Hughes,
Flemming Rune og Kim Bildsøe-Lassen. Alle har de
haft stærk tilknytning til Vejby-Tibirkeområdet som
fastboende eller trofaste sommerhusejere.
I år – i 2019 – havde Poul Nyrup Rasmussen sagt
ja til at være vores gæsteforedragsholder. Poul Nyrup
valgte at sammenligne sin barndomsby Esbjerg med
Tisvildeområdet, hvor han nu tilbringer langt det meste
af sin fritid sammen med sin hustru, Lone Dybkjær.
Det var et godt valg, for i løbet af den næste time fik de
152 medlemmer en levende og ofte morsom beretning
om Pouls opvækst i Esbjerg, om hans politiske karriere
og om sit forhold til Tisvilde, som Lone Dybkjær i sin
tid havde sat op i et ultimatum: ”Det er enten Tisvilde
og mig – eller ingen af delene!”, da der skulle besluttes,
hvor deres sommerhus skulle ligge placeret i Danmark.
Efter foredraget er der mange, der har udtrykt deres
begejstring over foredraget.
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Kristian Møhl. Græssende får ved Arresø, 1933
Doneret af Peter Rixen – foto: Chr. Friis

Kay Walther. Tåget aften Færøerne, 1996
Doneret af Leila Gad – foto: Chr. Friis

Nic. T. Tving. Tivilde Hegn og klitområdet, 1934.
Doneret af Bente Rasmussen – foto: Chr. Friis

Mogens Johansen viser guldfiskene fem på Tisvilde Højskole – Foto: Siv Plum

Selskabets arrangementer
og opstart af Tisvilde Jazzklub
I beretningen fremhævede formanden, Chr. Friis, at
Selskabets mange arrangementer meget hurtigt bliver
udsolgte, så medlemmerne må være tilfredse med de
forskellige tilbud. Helt utrolig populære har Selskabets
Hesseløture været. De er udsolgte i løbet af få dage.
Det er de blevet i årene fra 2016 til 2019. Meget tyder
på, at Hesseløturene også vil blive tilbudt i 2010.
Også Selskabets investering på 25.000 kr. i opstarten
på det store musikinitiativ, Tisvilde Jazzklub, blev
fremhævet. Det er Selskabets bestyrelsesmedlem
og sekretær Svend Frandsen, der er initiativtager
til jazzklubben, der hurtigt er blevet en stor forening.
Allerede det første år fik klubben startet en jazzfestival, der fik hele Tisvildeleje og nærmeste omegn til at
swinge til dejlige jazzrytmer. Jazzen er nu for alvor
vendt tilbage til Tisvildeleje.
Besøget på Tisvilde Højskole
Tisvilde Højskole kan man ikke undgå at lægge mærke
til, når man skal ned på Lejet. Der er et stort skilt med
navnet på, og næsten hver dag er der hejst et stort flot
dannebrogsflag. Mange har aldrig vovet at ”stikke
næsen” indenfor på højskolen, selvom forstander
Mogens Johansen ofte har meldt ud i medierne og
gennem mails, at alle er velkomne til højskolens arrangementer.
Da Vejby-Tibirke Selskabet tilbød et arrangement,
hvor man kunne høre om højskolen, blive vist rundt på
stedet, synge fællessange … og ende med at få kaffe
og højskolens lagkage … så strømmede tilmeldingerne
ind. 42 medlemmer kom med, og 13 måtte desværre
komme på en venteliste, som aldrig blev anvendt.
Besøget blev en stor oplevelse på alle måder.

Først og fremmest fordi Mogens Johansen var helt på
toppen med sine historier og anekdoter om Tisvilde
Højskoles 52-årige liv fra Kaj Bundvadskolen, Pensionisthøj-skole og til Seniorskole, men også med flere
musikalske indslag fra Mogens Johansens side … og
så var hindbærlagkagen så god, at flere har spurgt mig,
om jeg kan skaffe opskriften på den!
Kildemarked 2019
Vejret var fremragende til markedsdagene: Ikke for
varmt og hverken blæst eller regn. Det betød, at rigtig
mange mennesker deltog i dette års Kildemarked. Jens
Anker Jørgensen holdt en rigtig god indledningstale,
hvor hele den historiske baggrund for Kildemarkedet
blev trukket op.
Den gode tale må have smittet af på interessen for
det lokalhistoriske, så Vejby-Tibirke Selskabets bod
havde heldigvis masser af interesserede, der købte rigtig mange af vores ældre årbøger og plakater m.m.
Men oven i det fik Selskabet ikke mindre end 16 nye
medlemmer, der straks fik overrakt årbog 2019, når de
havde betalt deres kontingent.
Årets sidste arrangement:
Besøg på Ørby Vingaard
Lørdag d. 14. september kl. 14.00-16.00 går turen til
Ørby Vingaard, Maglebjergvej 16, 3200 Helsinge.
Det koster 125 kr. for medlemmer af Selskabet og 150
kr. for ikke-medlemmer / incl. vinsmagning.
Tilmelding til: Anni Larsen, mobil 2216 5990 eller
mail: anni@sonderkaer.dk, før indbetaling til:
Regnr: 2418 – kontonr.: 0749 600 195
Anfør: Tur 6 + navn
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Nye kunstværker
Vi har modtaget to nye kunstværker til Vejby-Tibirke
Selskabet´s samling. Giveren er Christine Scherfig, og Marianne Lomholdt og Ronald har været mellemkvinde/-mand
til tilbuddet – Tak for det. De to kunstnere er ikke hidtil
repræsenteret i vores samling.
Venlig hilsen Chr. Friis,
formand for Vejby-Tibirke Selskabet

Marie Louise Ottesen: Blomsterbillede, årstal ukendt
James G. Ogilvie: Arresø med vejen ved Dronningholm,1961 – fotos: Chr. Friis

LEIF NIELSEN A/S

Grøndyssevej 11 • 3210 Vejby

Alt i El
gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN
ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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”FISKEN” OVERLEVEDE!!
Stor var overraskelsen og skuffelsen i Tisvilde, da det
blev kendt, at hele byens højt elskede ”Tisvildeleje går
i fisk” ville blive aflyst på grund af manglende hænder
til arbejdet. Heldigvis mandede foreningens bestyrelse
og resten af Tisvilde sig op, og pludselig kom der nok
hjælpende hænder til, at ”Fisken” kunne arrangeres og
fejre sit 25. år, - og sorg blev til glæde vendt!
Midt i juni, for sent til forrige nummer af TisvildeNyt, oprandt dagen for ”Fisken”, som nu atter var flyttet over på Stejlepladsen, og alt var ved det go’e gamle.
”Fisken” sprællede ligeså lystigt, og mange Tisvildere
var mødt frem for at fejre sommerens komme.
Madboderne lokkede med alt godt fra havet, for Tisvildes kogekoner og –mænd havde leveret små, lækre,
lune retter, og dertil læskende dramme. Stemningen var
god, og de mange glade Tisvildere klappede om kap
med sol og regn, mens Tisvildes musiske mennesker i
alle aldre spillede og sang ligeså smukt, som havet så ud:
John Kofoed og Tine Jensen præsenterede ”deres” børn
fra Gribskov Musikskole, der bl.a. sang Johns ”Skovens sang” og ”Åh, Tisvildeleje” samt sange fra ”Ronja
Røverdatter”, årets forestilling på skolen. Og så spillede
John selv med Kofoeds Kapel og McLarsen, og bagefter
var der Jesse og Flying Pace, Bo Callaby og hans venner
og Catchwood Steelband, - det var lokalt, og det var
yderst velspillet!!
Årets Tisvildeborger – foto: Susanne Borup

Haveaffald

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

Maglebjerggård
Torben Christensen

Maglebjergvej 12 • 3200 Helsinge • 20258652

Tisvildeplakaten afsløres – foto: Susanne Borup

En perlerække af gode musikere fra 70 år og ned til 10,
- hvor heldige er vi ikke i Tisvilde?
Undervejs blev Eskil Borup af Tisvilde Lokalråd
udnævnt til Årets Tisvildeborger, og inden da præsenteredes Tisvildeplakaten 2019 med et smukt motiv fra
Tisvildelejes strand og badehuse, som Suzanne Fendt
havde malet. Udstilling af lokal kunst i Redningshuset
hører også med, foruden al den lokale snak og hygge,
der spreder sig menneskene imellem. At regnen kom
og kastede lidt dråber over arrangementet var ærgerligt, - men det er, hvad der sker, og det kan ikke
bortvejre det faktum, at ”Tisvildeleje går i fisk” stadig
eksisterede og var sprællevende!!
En generalforsamling fredag den 15. november skal
dog vise, hvor sprællevende den højt elskede ”Fisken”
er i fremtiden, for der skal flere, nye kræfter til i bestyrelsen, siger Pernille Hossy til TisvildeNyt. Det er ikke
nok, at Tisvilderne kommer og spiser sild og drikker
dram og snakker og klapper, der skal altså også være
nogle mennesker til at få ideer og til at stille det hele på
benene, og pille det ned igen.
Så mand jer op i Tisvilde, mød frem og vær aktiv, vi
kan ikke undvære vores egen, lokale forsommerhyldest, ”Tisvildeleje går i fisk”!!
TisvildeNyts redaktion

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

TISVILDELEJE
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ERHVERVSFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN

Handl Lokalt
En travl sommerperiode med masser af aktiviteter er
ved at tage sin ende. Foråret skulle vise sig at blive
meget travl med arbejdet for at få den nye udgave af
guiden HANDL LOKALT klar til ryk ind af sommergæster, sommerhusejere m.fl. Der var en del ændringer,
justeringer af den enkelte forretnings informationer
m.v. Med stor indsats og hjælp til dette fra Katrine
Rostgaard blev der den 27. juni afholdt et arrangement
i Naturrum, hvor foreningens medlemmer kunne hente
eksemplarer af årets version af guiden. Der var sædvanen tro pølsebord og øl til at hygge sig med.
Medlemstilgang
Erhvervsforeningen har i 2019 fået tilgang af 8 nye
medlemmer, primært i form af nyetablerede forretninger. Følgende nye medlemmer er kommet til:
Woodhill Distillery
Av, Min Guldtand
kAllA kAllA
Den Vilde

Adam Schnack
Lille Tisvilde
Dridakisku.com
Strandkiosken

Erhvervsforeningen ønsker, at alle forretninger, herunder de nyetablerede, har haft en god og tilfredsstilende
omsætning.
Sankt Hans arrangement
Der skal fra Erhvervsforeningen lyde en stor tak for
samarbejdet i en tværgående gruppe med medlemmer
fra Lokalrådet, Grundejerforeningen for Tisvilde og
Omegn, Naturrum, Naturstyrelsen, Sankt Helene Skole
m.fl.
Det blev en rigtig dejlig aften med et flot bål, der
brændte perfekt og blev tændt af de mange fakler, der
blev båret til bålpladsen fra Veterantoget på Tisvildeleje Station. Inden bål og båltale af Leif Sylvester var der
godt 200 spisende gæster, der indtog en Sankt Hans
menu fra Kongernes.
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Tisvilde Jazz Club – hele året
Godt et år er gået, og jazzklubben er blevet større –
helt fantastisk stor. Nu er der 425 medlemmer i klubben, og det første år har budt på fantastiske oplevelser.
Glade mennesker der mødes om skøn jazz, lækker mad
og oplevelser i verdensklasse.
Tisvilde Jazz Club gik i luften Kristi Himmelfartsdag 2018 med Thilo og Fischer på Birkepladsen og
senere Jesper Thilo kvartet på kroens terrasse. En
solskinsdag som varslede en sommer, som vi aldrig
glemmer. Sol, varme og jazz i Tisvilde fra maj til
åbningsfesten i august med The JAR på Tisvilde Kro.
Medlemmerne strømmede til, og der var stort set udsolgt til alle arrangementer i første sæson.
Jazzklubben gik i samarbejde med Musik i Lejet, og
den første jazz-onsdag på strandterrassen så dagen lys.
Vores lokale jazzband, Stan get’s in your eyes, åbnede strandterrassen efterfulgt af Wamberg Trio, The
A-Team og jublen ville ingen ende tage, da Mathias
Heise Five fik alle op at stå, og stemningen røg op på
kogepunktet.
Scott Hamilton og Jesper Thilo på Tisvilde Kro i
september fik tårerne frem hos voksne mænd, og Trio
Fabel skabte en stemning i deres helt eget jazzunivers
en aften i oktober.

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

47 74 63 34

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

Feriepartner.dk

Fra New York kom Ken Peplowski i november og tog
os alle med på en hæsblæsende tur gennem kendte
klassikere og følsomme evergreens. I januars mørke
sørgede Fryland Trio med Christina von Bülow for en
magisk aften på Kildegaard. I februar var kroen fyldt
til bristepunktet, og Caroline Henderson og Nikolaj
Hess kom vi helt tæt på.
Jacob Fischer Trio på kroen blev en uforglemmelig
aften, og alle nød sammenspillet og den måde, Jacob
spiller guitar. I april gik de unge drenge i Mathias
Heise Five helt amok og løftede taget på kroen, og det
sidste arrangement i Tisvilde Jazz Club’s første sæson
var Sinne Eeg med band på Kildegaard – en kæmpe
oplevelse for alle.
I løbet af sæsonen var der flere og flere, som gik og
talte om, at Tisvilde da skulle have en jazzfestival. Så
da jazzklubbens bestyrelse præsenterede et oplæg for
erhvervsforeningens medlemmer i december, var der
en kæmpe opbakning. Tegningen af festivalen blev
hurtigt tydelig. Festivalen skulle bestå af både nogle
betalingsarrangementer hos nogen af de erhvervsdrivende og også en masse gratis jazzkoncerter.
Jazzklubben søgte økonomisk støtte hos kommunen,
men i februar fandt man ud af, at kommunekassen
var slunken, og at støtte til Tisvilde Jazz Festival ikke
var muligt. Det fik så andre til at træde i karakter, og
lynhurtigt var der så stor økonomisk opbakning fra private sponsorer og erhvervsdrivende, at festivalen med
et omfattende gratis-program kunne realiseres. Det fik
Tisvilde Jazz Club til at poste følgende på Facebook:
Livet er skønt i Tisvilde, og se et program for
Tisvilde Jazz Festival. En kæmpe TAK til alle vores
sponsorer, som har gjort det muligt med så mange
gratis events.

Tak til Anne & Jørgen, Musik i Lejet, Tisvilde Kro,
Brød & Vin, Zachariassen Indretning, Danbolig,
Kildegaard, Rabarbergaarden, Bistroen, Sirius House,
Gundekildegaard, Galleri ”Det er kunsten”, Strandkiosken og Sankt Helene. Disse glade sponsorer med et
stort hjerte til jazz og Tisvilde har tilsammen bidraget
med kr. 185.000, så vi allesammen kan høre gratis jazz
af høj klasse.
Billetsalget gik fint til de fleste af betalingsarrangementerne, og lørdagen, hvor der skulle være gratisjazz
fra kl. 13 til klokken 20, blev besat med danske super
jazznavne. Programmet fik en fantastisk modtagelse i
mange kredse, og festivalen blev allerede inden afholdelsen rost for sit høje musikalske niveau.
Festivalen løb af stablen i Sankt Hans-weekenden og
blev hjulpet rigtig godt på vej af det smukkeste danske
sommervejr. Byen summede af jazz, og der var mennesker overalt. Mange erhvervsdrivende var meget
tilfredse med festivalens forløb, og målt på de mange
jazzelskeres smilende ansigter må man sige at festivalen var en succes.
Tisvilde Jazz Festival 2020 er allerede planlagt til 26.
til 28. juni.
I 2019 stillede Musik i Lejet igen strandterrassen til
rådighed for Tisvilde Jazz Club, og med fantastisk vejr
nød 6-800 musikelskere i alle aldre Indra Rios-Moore’s
smukke sang, Sinatra Syndicate med ørehængere for
fuld udblæsning og Whisky ordenen sluttede dagen af
med et brag af en fest.
Sæson 2 for Tisvilde Jazz Club begynder i september, og der er både danske og internationale navne på
plakaten – store oplevelser for jazzelskere og i det hele
taget for livsnydere.
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STRANDTOG TIL TIDEN
FRA 1960 TIL 2019 ...

Foto: Susanne Borup

Osteopati i Tisvilde
Osteopati
Fysioterapi
Akupunktur
Træning
Også weekends!
Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig

I Tisvilde kan man af og til på en sommerlig søndag
høre lyden af en togfløjte, som man, hvis man er gammel nok, kan huske fra sin barndoms station. Holder
man øret op mod vinden, kan man også høre forskellige andre gammeldags tog-lyde ovre fra stationsarealet, og bliver man derefter så nysgerrig, at man går
tættere på, så kan man også se, at der rumsterer noget
andet rundt på sporene end de normale, moderne gul/
grå Lokalbanetog.
Hvis man bor i nærheden af jernbanen, så bliver
man ikke overrasket over dette syn, for så har man
på søndagene i sommerens løb kunnet se og høre og
lugte en gammel motorvogn fra 50’erne eller måske et
MY1126-lokomotiv, koblet sammen med forskellige
gamle personvogne og en enkelt godsvogn til sidst.
Det er foreningen Nordsjællands Veterantog, som har
en mangfoldig og meget aktiv medlemsskare, der står
for arrangementet, som skal være en pendant til det
populære ”Badetog”, der engang i 60’ernes sommerferier flere gange dagligt fragtede badeglade storbyboere op til badestrandene i Tisvildeleje og Gilleleje og
senere på eftermiddagen retur til storbyen.
I vores nutids-2019, hvor de fleste badeturister med
respekt for sig selv hellere kører i egen bil og holder
i kø ned gennem Tisvilde Hovedgade eller på solrige
søndage parkerer ulovligt ét eller andet sted, hvor der
er plads til en bil, - der kan man faktisk hver søndag i
sommerperioden blive transporteret med tog fra Græsted eller Hillerød af de aktive veterantogsfolk og deres
smukke gamle maskiner.
Man kan også vælge at nøjes med at nyde at se på
dem, når de er ankommet til Tisvilde og rangerer over
på Spor 2, og igen sidst på eftermiddagen tilbage til
Spor 1, når turen går tilbage igen.
I denne tid, hvor der er tryk på masseturismen, så
er det en dejlig og nostalgisk oplevelse at lade sit blik
og sine tanker falde tilbage til en tid og til en transportform, hvor ting tog den tid, ting tog, og nyde synet
af en ikke så fjern fortids langt mere personlige og
udtryksfulde transportmaskiner.
E.B.

Frisør

NEW HAIR
v/Louise Jonassen

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

Derfor skal du vælge
danbolig Tisvildeleje.
Vi sælger flest fritidsboliger i Tisvildeleje.*

Vi er lokale og erfarne,
og går gerne den ekstra
mil for dine behov.
• Vi bor alle i lokalområdet og kender
derfor Tisvildeleje bedre end de fleste
andre mæglere.

Resterende 25%
solgt af 10 andre
mæglere
Markedsandel

45%*

• Vi er tilgængelige og strækker os langt
for vores kunder.
• Vi er altid til at træffe på tlf. 48 70 10 45
og har åbent alle ugens dage.

Alle boligtyper solgt
i 3220 Tisvildeleje de
seneste 12 måneder*

Find ud af, hvad din bolig er værd
med danbolig Tisvildeleje.

15%
solgt af anden
mægler
15%
solgt af anden
mægler

Anbefaling
9,3 ud af 10 *

danbolig Tisvildeleje
Tennisvej 2
3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 10 45

Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Tisvildeleje på tlf. 48 70 10 45
og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk
*Kilde: boligsiden.dk pr. 13.06.2019
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ET SAMARBEJDE MELLEM NATIONALMUSEET OG TISVILDE HØJSKOLE

MUSEUMS CRUISE
Inspirerende højskoledage på
Tisvilde Højskole 8.-11. oktober 2019
Foredrag og samvær omkring den danske kulturarv
med besøg på:
Nationalmuseet
Tersløsegård
Vinderød Kirke

Medvirkende: Georg Metz samt medarbejdere ved
Nationalmuseet og Tisvilde Højskole m.fl.
Se hele kursusprogrammet på www.tisvildehoejskole.dk
Kursuspris: 4895 kr. incl fuld forplejning, alle udflugter og entre. Tillæg eneværelse 400 kr.
Tilmelding:
Tisvilde Højskole, tlf 4870 7636 eller
mail: tisvildehoejskole@gmail.com

NB!

30% i rabat hvis du ikke
overnatter på højskolen.
Incl. alle måltider.

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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JT Træfældning
Gratis tilbud

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

Fuldt forsikret

Træfældning
Fældning fra toppen
Ind trækning
Beskæring
Opskæring
Stormfald
Flisning

Medlem af Dansk Træplejeforening

september 2019
CAMPER
VI GLÆDER OS
T I L AT S E D E M

En film af HANS WEINGARTNER

MALA EMDE OG ANTON SPIEKER I EN KAHUUNA FILMS PRODUCTION
I SAMARBEJDE MED NEUIESUPER, STARHAUS PRODUKTIONEN, MATTHIAS BAHR OG CHRISTINE TSCHANETT-WEINGARTNER STØTTET AF BKM, MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG, ARRI, MBF OG FFA
CASTING LISA STUTZKY, UTA SEIBICKE KAMERA SEBASTIAN LEMPE, MARIO KRAUSE SCENOGRAFI RICARDA SCHWARZ KOSTUMER SVENJA GASSEN, RENATA RAMIRO CATERING JENNY STRIEPEKE LYD JOHANNES KASCHEK
KLIP BENJAMIN KAUBISCH, KAREN KRAMATSCHEK, SEBASTIAN LEMPE LINE PRODUCER LUIS SINGER PRODUCERET AF HANS WEINGARTNER COPRODUCERET AF SIMON AMBERGER, RAINER KÖLMEL, MATTHIAS BAHR,
CHRISTINE TSCHANETT-WEINGARTNER MANUS SILKE EGGERT, HANS WEINGARTNER INSTRUKTION HANS WEINGARTNER

IN
CO-STARRING

1.- 8. sept. kl. 20

”SER DU MÅNEN,
DANIEL” er historien
om en af de mest
spektakulære
kidnapningssager
i nyere tid.
Hovedpersonen er
den unge danske
freelancefotograf
Daniel Rye, spillet
af Esben Smed,
der sad 398 dage
som gidsel hos
terrororganisationen
Islamisk Stat i Syrien
sammen med ﬂere
andre udlændinge,
bl.a. den amerikanske
journalist James
Foley. I ﬁlmen følger
vi Daniels kamp
for overlevelse i
fangenskab, hans
venskab med James og
hvordan hans familie
hjemme i Danmark
håndterer frygten for,
at deres søn aldrig
kommer hjem. Midt i
krisen står den danske
gidselforhandler
Arthur, spillet af
Anders W Berthelsen,
der får en afgørende
rolle i befrielsen
af Daniel. Filmen
er baseret på Puk
Damsgårds roman af
samme navn.

6. sept. kl. 15
7. sept kl. 16
11. & 14. sept kl. 20

12./13. & 15. sept. kl. 20
15. sept. kl. 16

18./20. & 22. sept. kl. 20

I Quentin Tarantinos
”ONCE UPON
A TIME… IN
HOLLYWOOD”
beﬁnder vi os i Los
Angeles i 1969. Alt er
ved at forandre sig,
imens tv-stjernen Rick
Dalton (Leonardo
DiCaprio) og hans
faste stuntmand
Cliﬀ Booth (Brad
Pitt) forsøger at
navigere i en branche,
de knap nok kan
genkende længere.
Den niende ﬁlm
med Tarantino som
manuskriptforfatter
og instruktør
præsenterer os for
et stort ensemble
cast i en hyldest
til de deﬁnerende
øjeblikke i slutningen
af Hollywoods gyldne
æra.

Olivier Assayas,
overrasker med en
legesyg komedie, der
er fransk til benet. Den
formidable Juliette
Binoche, storhygger
sig gennem det
veloplagte livtag med
det litterære miljø, dets
aktører og de mange
amorøse eskapader
og liasons på kryds og
tværs af ægtepagter og
venskaber, som hører
med. Det starter med
forfatteren Leonard,
som har haft stor succes
med sine autobiograﬁske
romaner. Alain er hans
forlægger. De går langt
tilbage, så det smerter
Alain, at han må afvise
vennes nye manuskript.
Men Leonard sælger
ikke som før. Og
bogbranchen er i det
hele taget presset af
digitaliseringen, hvor
bloggerne er ved at
blive lige så vigtige som
forfatterne. Og herfra
ruller historien ellers
– med afsæt i masser
af verbale brændere og
saftige forviklinger på
både det professionelle
og private plan.

Da den unge Jule
ﬁnder ud af at hun
er gravid sætter hun
kursen mod Portugal
for at tale med sin
kæreste. Hun rejser
afsted i en Mercedes
”303” autocamper, og
samler blaﬀeren Jan
op, som er på vej til
Spanien for at opsøge
sin biologiske far. Jule
og Jan er begge meget
optagede af livets store
spørgsmål. Undervejs
har de dybe samtaler
som langsomt bringer
dem tættere på
hinanden og deres
roadtrip udvikler sig
til en følelsesmæssig
rutsjebanetur.
Dramaet Camper
303 er en romantisk
roadmovie gennem
Europa.

20. sept. kl. 15

Opera

13. sept. kl. 15
19./21. & 25. sept. kl. 20
22. sept. kl. 16

26. sept - 6. okt. kl. 20
27. sept. kl. 15
29. aug. kl. 16

Komedien handler om
en gruppe syngende
ﬁskere fra Port
Isaac i Cornwall, og
handlingen er baseret
på den virkelige
historie om de 10
ﬁskere, som gik fra
at optræde på den
lokale havn til at
skrive kontrakt med
Universal Records.
Musikmanageren
Danny møder gruppen
af ﬁskere, der kan
synge sømandsviser,
som går lige i hjertet
og tårekanalerne.
Danny slår sig ned
i Port Isaac for at
få en kontrakt med
gruppen og snart
opdager han fordelene
ved at være væk fra
det hurtige byliv. For
udover vild natur,
sammenhold og stolte
traditioner har én af
ﬁskerne en begavet og
charmerende datter,
som ikke sådan lige
bider på krogen.

Året er 1927 (et år
efter serien sluttede),
og vi er tilbage hos
slægten Crawley og
deres tjenestefolk på
Downton Abbey.
Alle forbereder sig
på royalt besøg, og
bølgerne går højt i
bestræbelserne på at
imødekomme denne
begivenhed.
Indbyrdes kæmper
både herskab og
tjenestefolk med
såvel store som små
problemer,
men også kærlighed
og nye venskaber
opstår i kølvandet på
de kongelige gæsters
ankomst. Bla Maggie
Smith, Michelle
Dockery og Hugh
Bonneville er tilbage i
deres vante roller.

8. sept. kl. 15

Opera: FIGAROS BRYLLUP af Wolfgang Amadeus Mozart
Optagelse fra Salzburg Festival 2015

Kan man opsætte Mozarts fantastiske opera i en moderne udgave? Det er
et godt spørgsmål og her er svaret ja! Og det i en munter udgave. - Man
kan have instruktøren Sven-Eric Bechtolf mistænkt for at kende sin
”Matador”. Som dansker føler man sig hensat til tiden i Korsbæk.
Med Martina Janková som Susanna og Adam Plachetka som Figaro i
denne festlige udgave.
Synges på italiensk med engelske undertekster
Spilletid 3 t. og 20 min. Billetpris 175 kr.
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Opera: FIGAROS BRYLLUP af Wolfgang Amadeus Mozart.
Søndag d. 8. september kl. 15. Optagelse fra Salzburg Festspiele 2015.
Kan man opsætte Mozarts fantastiske opera i en moderne udgave?
Det er et godt spørgsmål og her er svaret ja! Man kan have instruktøren Sven-Eric Bechtolf mistænkt for at kende sin ”Matador”.
Med Martina Janková som Susanna og Adam Plachetka som Figaro i
denne festlige udgave.

Opera: MACBETH af Guiseppe Verdi.
Tirsdag d. 8. oktober kl. 19.30. Optagelse fra Staatsoper Berlin 2018
Instruktøren Harry Kupfer har her på Staatsoper Berlin hensat handlingen i dette tidløse drama af Shakespeare til det 20. århundrede.
Titelrollen synges af 75-årige Plácido Domingo. Stemmen er slående
frisk og ved magt, og han kan stadig styre scenen imponerende i
øjeblikke af højeste drama. Anna Netrebko er hustruen, der driver sin
mand til at myrde sin konge og slægtning.

Opera: TRYLLEFLØJTEN af Wolfgang Amadeus Mozart.
Tirsdag d. 5. november kl. 19.30. .
Optagelse fra Salzburg Festspiele 2018.
Det bliver ikke meget bedre end dette i den amerikanske instruktør
Lydia Steiers farverige eventyrproduktion, der fremkalder magiske
scener. Det er Hollywoodstjernen Klaus Maria Brandauer, der som
bedstefaren læser den fantastiske historie om Taminos søgen op for
sine tre børnebørn. Constantinos Carydis leder et ungt ensemble af
verdensklasse sangere.

Ballet: NØDDEKNÆKKEREN med musik af Peter Tjajkovskij.
Søndag d. 8. december kl. 15. Optagelse fra Wiener Staatsoper 2012.
Ethvert barn bør se Nøddeknækkeren mindst én gang. Flotte kostumer,
officersuniformer og store kjoler fra det 19. århundrede. Soldater og
husarer på heste. Snesevis af børn i balsalsscenen, og at se så mange
andre børn på scenen vil helt sikkert glæde børn blandt publikum.
Det er en russisk udgave instrueret af Rudolf Nurejev.

Opera: FYRST IGOR af Alexander Borodin.
Tirsdag d. 17. december kl. 19.15. LIVE fra Opéra National de Paris 2019.
Borodins eneste opera, denne store russiske episke fortælling, der er
bedst kendt for sine polovetser danse. Operaen stiller spørgsmål ved
lederens ansvar i forhold til sit folk. Ved at give afkald på en ren folkloristisk opsætning fremhæver Barrie Koskys produktion det universelt
etiske i operaens handling. Titelrollen synges af Evgeny Nikitin.
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Opera: TRUBADUREN af Guiseppe Verdi.
Søndag d. 19. januar kl. 15. Optagelse fra Verona 2019.
Musikdramatisk svinger Verdis Trubaduren mellem det sublime og det latterlige.
Alligevel opføres den stadigvæk takket være sin musikalske kraft og en enestående rytmisk vitalitet. I Franco Zeffirellis storslåede opsætning fra Arena di Verona
med Anna Netrebko som Leonora og Yusiv Eyvazov som Manrico er det let at
bære over med den rodede historie.
Opera: FIDELIO af Ludwig van Beethoven.
Søndag d. 23. februar kl. 15. Optagelse fra Salzburg Festspiele 2015
Beethovens opera har forbindelse til den franske revolution. Fidelio er et unikum
i operaens historie, man kan vel med rette kalde den en symfoni med ord. Med
Jonas Kaufmann som Florestan, Adrianne Pieczonka som Leonore og Tomasz
Konieczny som Don Pizarro kan det næppe gøres bedre.
Opera: ORFEUS OG EURYDIKE af Christoph Willibald Gluck.
Søndag d. 22. marts kl. 15. Optagelse fra La Scala 2018.
La Scala opsætter her for første gang nogensinde Glucks opera i sin fulde franske
version fra 1774, produceret til Covent Garden af instruktøren John Fulljames og
koreografen Hofesh Shechteri.
Med Christiane Karg og Fatma Said udføres denne overdådige produktion under
musikalsk ledelse af den unge maestro Michele Mariotti.
Opera: ROMEO OG JULIE af Charles Gounod.
Tirsdag d. 21. april kl. 19.30. Optagelse fra Wiener Staatsoper 2016.
Gounods opera er baseret på Shakespeares udødelige historie om den umulige
kærlighed mellem to unge fra hver sin familie, Montague og Capulet. Denne udgave er instrueret af Jürgen Flimm og dirigeret af Placido Domingo. To af tidens
store stjerner – Juan Diego Florez og Aida Garifullina – synger titelrollerne.
Opera: SKÆBNENS MAGT af Guiseppe Verdi.
Søndag d. 10. maj kl. 15. Optagelse fra Bayerische Staatsoper 2014.
Operaen Skæbnens magt viser i instruktøren Martin Kusej og Bayerische Staatsopers udgave en verden af: Druk, sex, hævn og religiøst hykleri i al deres afstumpede afskyelighed. Kusejs omsætter Veris plot til nutidens verden med terror og vold
og får hjælp af stjerner som: Jonas Kaufmann, Anja Harteros og Ludovic Tézier.
Så kan det ikke gøres bedre.
Opera: LUCIA DI LAMMERMOOR af Gaetano Donizetti.
Tirsdag d. 16. juni kl. 19.30. Optagelse fra Wiener Staatsoper 2019.
Instruktøren Laurent Pelly placerer denne nye produktion af Donizettis bel canto
mesterværk af en italiensk romantisk opera på Wiener Staatsoper mellem det traditionelle og det moderne. Med George Petean som Enrico, Olga Peretyatko som
Lucia og Juan Diego Flórez som Edgardo.
Billetter a kr. 175 kan reserveres/købes online: www.tisvildebio.dk eller bestilles på tlf. 48709900 en time før hver
forestilling. I prisen er inkluderet et glas vin, en øl eller vand eller en kop kaffe/the. Tisvilde Bio’s Café åbner en
time før forestillingen, og er åben i pauserne.
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BLUES-TOG TIL TIDEN
I TISVILDE BIO
Tisvilde Bluesmafia og Tisvilde Bio har med sædvanlig
snarrådighed booket blues-bandet Trainman Blues,
som inden for det sidste år har fået så mange succesoplevelser og priser, at de er superaktuelle som live-band.
Bandet er kun 2 år gammelt, bestod oprindelig af
to medlemmer, men fik senere yderligere to med. De
meldte sig til EBU’s internationale konkurrence for
bluesbands, vandt den danske afdeling og kom yderst
tæt på at vinde det hele i den afsluttende runde, som
foregik på Azorerne.
Med en masse lovord i bagagen tog de hjem og
indspillede en plade, som ½ år efter gik hen og blev
udnævnt til Årets danske bluesudgivelse ved DMA’s
årlige ceremoni. Desuden fik de hældt hele to special
awards ud over sig ved samme lejlighed.
Godt nok er bandet ret nyt, men musikken, de leverer, er også ny, for det meste er lavet af dem selv og
spilles ”som blues skal spilles i 2019”, som de siger.
Deres forbilleder er de gamle bluesfolk fra hinsides
Atlante: I flæng nævner de Skip James, Son House,
Muddy Waters, og på omslaget til deres første plade
sidder guitarist, Richard Farrell, på en station med to
plader fra blueshistoriens Top Ti, så der er ikke sparet
på hentydningerne til de gamle helte og deres mytiske
rejser med tog som vagabonderende musikere. Men
det skal ikke være så let, at de bare går ind og planker
den gamle musik, siger den irske guitarist Richard
Farrell, som sammen med Laust ”Krudtmejer” Nielsen
på bas, Thomas Crawfurd på trommer og fabelagtige
Ronny Busack Boysen på guitar er en helt unik oplevelse på en scene med deres originale udgave af blues,
som rummer elementer fra roots, gospel, jazz og sågar
rock’en. Men man skal ikke deraf udlede, at deres
musik er tung eller hård, tværtimod er den næsten let
og æterisk, - med Richard Farrells vidtspændende og
kraftfulde stemme i centrum.
Eventuelt resterende billetter á 115 kr. kan købes via
mail på best@os.dk.
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FOREDRAG:
KINA, RIGET I MIDTEN
Torsdag den 24. oktober kl. 14.00 - 15.30
i Sognegården, Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Foredrag ved dr. phil. Ole Vind
På baggrund af billeder fra Kina, fra rige storbyer og
fra fattige landområder, fortælles om Kinas historie fra
kongfuziansk kejserdømme til kommunistiske ’kejsere’
som Mao, Deng Xiaoping og nu Xi Jinping. Med sin
særlige socialistiske kapitalisme er Kina i dag på vej
til økonomisk og teknologisk stormagtstatus, bl.a. med
rumfart til månen og med den ’nye silkevej’ til Afrika
og Europa. Der lægges vægt på tidens mentale udfordringer, den genoplivede kongfuzianisme og de fortsat
levende religioner.
Foredraget er istandsat ved et samarbejde mellem sognepræst Ulrik Pilemand og Gribskov Folkeuniversitet.
Foredragspris kr. 50,- som betales ved indgangen.
Der er kaffe og kage i pausen.
Tilmelding er nødvendig til:
Jens Graumann tlf.: 2479 5692
eller mail: jens.graumann@mail.dk

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

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje
Hovedgaden 46 • 3320 Tisvildeleje • e-mail: 330@edc.dk

Kirkebladet
Tibirke Sogn

September - oktober 2019

SYNG SAMMEN I TISVILDE BIO
I Danmark har vi en udbredt tradition for at synge sammen.
Det gør vi i kirken. Vi gør det, når der er landskamp. Vi gør
det i familien, når vi fester. Det er godt at synge, det skaber
fællesskab, og vi lærer nyt om livet gennem teksterne.
Tibirke menighedsråd inviterer ind i en ny ramme for fællessang. Vi har lavet en aftale om at låne Tisvilde Bio nogle tirsdage i tidsrummet kl. 19-21. Her vil vores dygtige organist og
pianist Mimi Birkelund sidde ved flyglet.
En person med lokal forankring vil fortælle om udvagte
sange fra Højskolesangbogen, som har betydning for ham
eller hende og vi vil derefter synge dem. Bagefter er der ønskekoncert - vi synger de ønsker, der kommer fra salen og
Mimi spiller til.

Tirsdag
d. 24. september kl. 19.
JENS FREDERIKSEN
Skoleleder på
Godhavn skole

Tirsdag
d. 12. november kl. 19.
BENTE HAUGAARD
Best.fmd, Frivilligcenter
Helsinge og tidl. lærer

Baren er åben, hvis man bliver tør i halsen af at synge.
Resten af aftenen koster ingenting.
Vel mødt - Sognepræst Ulrik Pilemand

FILM I SOGNEGÅRDEN
Efterårets filmaftener er fredage i

d. 27. september, 25. oktober og
13. december.
Vi starter kl. 19.00 som vanligt.
Ulrik Pilemand vælger film og begefter
er der et stykke brød og noget at drikke, mens vi fordøjer filmen sammen.

HØSTGUDSTJENESTE
22. SEPTEMBER
KL. 10.30
Vi inviterer til en festlig
Høstgudstjeneste i
Tibirke kirke kl. 10.30
ved Jeanne von Benzon.
Velmødt til alle.

DÅBS
KLUDE
KLUBBEN
Dåbskludeklubben er allerede i fuld gang! Men
der er plads til flere.
Vi mødes tirsdage kl. 10-12 i Sognegården i
Vejby d. 10.sept., d. 8.okt. d. 5.nov. og d. 3.dec.
Kontakt: Sognepræst Jeanne von Benzon,
Tlf. 2491 7970 / Mail: jgvb@km.dk

Sogneeftermiddage
i Sognegården

Syng med fra salmebog og
Højskolesangbog! Den 2.
torsdag i måneden kl. 14-16.

12. sept. og 10. okt.

Den 12. sept fortæller
organist Mimi Birkelund
om sin sommerrejse til Japan.
Der er kaffe, hygge og ingen tilmelding!
Vel mødt til alle!

LUTHER-ROSEN

VIVIT
tyder “han lever”
på latin.

Sort kors
Lidelse og død, men
også opstandelse.

Sorggruppen

REFORMATIONSGUDSTJENESTE

- er igang igen!

Rødt hjerte
Menneskets hjerte i
sin naturlige farve.

immel
melske
glæde.

27. oktober kl. 10.30 - Tibirke kirke

Gylden ring
Den evige, himmelske
salighed.

Vi mødes otte tirsdage i efteråret, hver anden uge, i den lille
sal i Sognegården i Vejby kl 10-12.

Hvid rose
Troens glæde,
trøst og fred.

Gennem århundreder har man i kirken fejret en bestemt begivenhed, nemlig Luthers opslag af de berømte teser imod
den katolske kirkes praksis (31. oktober 1517) - og de konsekvenser den havde for den tids befolkninger. Resultatet
blev en ny forståelse af det kristne budskab, og en ny “evangelisk" kirkelighed opstod - også i Danmark.
folkekirken.dk/reformation

Den 27. oktober genoptager vi den gamle tradition, og fejrer gudstjeneste efter de allerførste forskrifter fra reformationstiden.

Prædikant er Marianne Broby Lausten,
liturg Jeanne von Benzon.

Forlænget alterdugsbort indviet

D. (3.09) 17.09, 1.10, 15.10, 22.10 og 12.11
Hent en pjece i kirken og kontakt meget gerne:
Sognepræst Jeanne von Benzon,
Tlf. 2491 7970 / Mail: jgvb@km.dk

Baby
salme
sang
BABYSALMESANG - DU KAN NÅ DET ENDNU!
Babysalmesang er for babyer i alderen 2-12 mdr.sammen med en voksen. Efter 45 min. 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 10. sept. - Onsdag 20. nov. Tirsdag 10. dec.
Alle møder holdes i Gretely.

I den røde kiste i Tibirke kirkes gemmer fandt kirkeværge Lisbeth Nielsen sidste år en tydeligvis smuk, men
også noget hengemt alterdugsbort. Den viste sig desuden at være for kort til alteret i Tibirke kirke. Hvad gør
man så? Man tager den selvfølgelig med til den dygtige
Dåbskludeklub. Og ganske rigtigt – der var der hjælp at
hente.
Lise Westborg, der er bosiddende og barnefødt i Tisvildeleje, tog opgaven på sig – og alterdugsborten er nu
forlænget på flotteste vis.
Lise Westborg føler en stærk tilknytning til Tibirke kirke,
fordi hendes morfar var kirkesanger der gennem mange
år, så det var derfor en særlig glæde for hende at få lov at
arbejde med alterdugsborten.
Søndag d. 11. august var der
reception efter gudstjenesten,
og Lise Westborg blev behørigt
takket med blomster mm.
Du er velkommen til at kigge ind i kirken og se nærmere
på det smukke håndarbejde,
som Lise Westborg har brugt
mange timer på.
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KONTAKT & INFO

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

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

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

Velkommen til ny kirkesanger
Ved Vejby og Tibirke kirker har
vi pr. 1. august ansat en ny kirkesanger, Trine Schousen, og her
fortæller hun lidt om sig selv:
"Mit navn er Trine Schousen, og
jeg er ny kirkesanger i Vejby og
Tibirke kirker. Jeg deler stillingen
med Henrik Kruckow, som I kender igennem de seneste otte år.
Kirkesangerens væsentligste opgave er at støtte menighedens
sang ved gudstjenester og andre
kirkelige handlinger.
Jeg er glad for, at der i Vejby og
Tibirke er så sangglad og sangstærk en menighed. Sangen er
nemlig et vigtigt element i folkekirken, og så er det både sundt og rart
at synge – og synge sammen.
Jeg selv kommer med stor erfaring fra korsang og har bl.a. sunget i DR
Pigekoret og Gråbrødre Kammerkor. Jeg er uddannet folkeskolelærer
og har siden 2017 været ansat på Sankt Helene Skole.
I øjeblikket uddanner jeg mig på Kirkemusikskolen i Roskilde. Jeg er
i Vejby og Tibirke blevet taget rigtig godt imod af mine nye kolleger,
og jeg er taknemmelig for jobbet som kirkesanger i de to smukke og
stemningsfulde kirker."

DEMENS – HVAD ER DET OG
HVAD GØR DEN VED DE PÅRØRENDE?
18. SEPTEMBER KL. 16-18 SOGNEGÅRDEN

KIRKEN TIL TJENESTE
FØDSEL

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

DÅB

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

NAVNGIVNING

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

DØDSFALD

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

En eftermiddag med undervisning i demens og om hvordan man skal
forholde sig til mennesker, som er ramt af demens.
Det kommunale initiativ ”Gennem viden og relationer – demensvenligt
Nordsjælland” vil undervise alle fremmødte i følgende:
Hvordan kan man støtte op om, at mennesker med en demenssygdom
oplever at blive mødt i øjenhøjde og kan fortsætte et aktivt hverdagsliv i deres lokalmiljø.
En god mulighed for at blive lidt klogere og
komme med spørgsmål til en sygdom, som
snigende ændrer hverdagen.

VIELSE

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

STØT…

Demenskoordinator
Irma Kjeldsen
er underviser

… Tibirke Sogns 2 fadderbørn,
Oteng Merakeng og Angel Selelo

STØT VORES SOS BØRN - MOBILEPAY 12 40 10

Alle er velkomne.
Foto: Jesper Berg

Også små bidrag tæller!

Gudstjenester / Tibirke og Vejby kirker
September
Dag

Dato

Vejby

Tibirke

Præst

Søndag

1.

11. s.e trinitatis

9.00
Sogneudflugt efter
gudstjenesten

Ingen

Ulrik Pilemand

Søndag

8.

12. s.e trinitatis

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

Søndag

15.

13. s.e trinitatis

10.30
Høstgudstjeneste

9.00

Jeanne von Benzon

Torsdag

19.

Søndag

22.

14. s.e trinitatis

9.00

10.30
Høstgudstjeneste

Jeanne von Benzon

Søndag

29.

15.s.e trinitatis

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Vejby

Tibirke

Præst

14.00 Trongården
Høstgudstjeneste

Jeanne von Benzon

Oktober
Dag

Dato

Søndag

6.

16. s.e trinitatis

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Søndag

13.

17. s.e trinitatis

17.00

10.30
Derefter fernisering

Jeanne von Benzon

Torsdag

17.

Søndag

20.

18. s.e trinitatis

Søndag

27.

19.00
19. s.e trinitatis Rytmisk gudstjeneste
Ulrik Pilemand

14.00 Trongården
10.30

Jeanne von Benzon
9.00

Jeanne von Benzon

10.30
Reformationsgudstjeneste

Marianne Broby Lausten og
Jeanne von Benzon

Vejby

Tibirke

Præst

November
Dag

Dato

Søndag

3.

Alle Helgen

18.00

19.30

Ulrik Pilemand

Søndag

10.

21. s.e trinitatis

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Søndag

17.

22. s.e trinitatis

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Torsdag

21.

14.00 Trongården

Ulrik Pilemand

KUNSTNERSAMMENSLUTNINGEN

3200Arts&Cr afts
INDBYDELSE TIL FERNISERING OG UDSTILLING
Søndag den 13. oktober 2019 kl. 12.15 inviterer vi til
fernisering i Gretely, hvor Sven Wichmann, Tisvilde, vil
åbne udstillingen, som derefter kan ses dagligt mellem
kl. 13 og 16 til og med søndag den 20. oktober – altså i
hele efterårsferien.
3220ARTS&CRAFTS blev etableret i forsommeren 2019
af 7 lokale ”solister udi kunst og kunsthåndværk” med
henblik på at afholde fælles udstillinger.
Gretely som tema
Tibirke Menighedsråd har venligt stillet Gretely til disposition for sammenslutningens første udstilling, hvorfor det var oplagt at vælge netop Gretely som udstillingens overordnede tema

3220ARTS&CRAFTS syv medlemmer er: Christina Bardram –
maleri, Jens-Erik Søholt Hammerum – maleri, Hans Friederichsen – glaskunst, Britt Salver – maleri, Finn Dam Rasmussen – keramik, Viggo Kierkegaard – tegning (akryl) og Eva
Müller – maleri/ikoner
I udstillingsperioden vil en eller flere fra sammenslutningen
være til stede i Gretely hver dag.
Venlig hilsen og på gensyn - 3220ARTS&CR AFTS
Gretely, Tibirke Kirkevej, 3220 Tisvildeleje.
13.10.-20.10 2019 / Fernisering 13.10 kl. 12.15.

MUSIK I LEJET
NYT FRA BESTYRELSEN
Musikken er tonet ud, gråvejret er i skrivende stund
over os, og det er tid til en kort status på årets festival.
FØR festivalen var vejret omskifteligt og blæsende.
Flere dage var det decideret koldt i Lejet, flere af de
hårdtarbejdende frivillige måtte bære tykke trøjer og
regnfrakker – men lykkelige blev vi, da solen kom
frem. Opsætningen gik over al forventning. Der var
sjældent helt fyldt op på parkeringspladsen, hvilket
dokumentation fra pladsen med al tydelighed viser.
Dokumentation kan findes på Musik i Lejets hjemmeside: www.musikilejet.dk/nyheder/etapeplan
I dagene op til, blev trafikken mindre grundet den
åbne gågade. Et større fokus på adgange og tilladelser reducerede desuden uvedkommende trafik og gav
bedre plads til beboere i området og deres gæster.
Tilsvarende betød tidlige leverancer og kørsel gennem
skoven, at trafikken i byen var stærkt reduceret. Fyldte
caféer og restauranter vidnede om, at de mange feriegæster i byen tog godt imod gågaden.
UNDER festivalen var der mange efterretninger om
havefester. Vi har fuld forståelse for, at det kan være
generende. Vi opfordrer til, at sommerhusejerne, dem
der udlejer og grundejerforeningerne sætter fokus på
denne udfordring, da ansvaret ligger hos den enkelte.
Fra næste år laver vi kampagneaktiviteter, der opfordrer til at feste på festivalpladsen og sove derhjemme
– at huske hensynet til naboerne.
Festivalen forløb fredeligt. En god indikator er, at politiet melder om 0 (nul) anholdelser og generelt en rolig
festival. Der var store koncerter, som samlede stort set
alle deltagere foran Strandscenen, blandt andet Disclosure og Nik & Jay – for ikke at nævne den legendariske
Rocazino koncert i Fiskerbaren.
Folk var søde ved hinanden. Ingen kom alvorligt til
skade. Samaritterne havde dagligt ca. 60 henvendelser
– de fleste kunne klares med et glas vand og 2 panodiler eller en kort lur i sækkestolene.
210 frivillige var fokuserede på at holde pladsen,
stranden og byen ren. Selv havbunden blev renset af
dykkerklubben ’Bundskraberen’. 46 kunstnere havde
stået for pladsens udsmykning og brugte mere end 900
liter maling til at skabe den helt særlige MiL-stemning.

EFTER festivalen var der fokus på hurtig og effektiv
nedrig. Og det lykkedes – stort set alt var væk allerede onsdag aften. Parkeringspladserne blev frigivet
hurtigere end lovet, og et engageret nedrigningshold
knoklede på. De snart mange års erfaring med logistik
bærer frugt og sikrer, at vores nedrig foregår lige så
professionelt som selve festivalen.
Tak til alle der deltager, medvirker, er frivillige, planlægger, udfører.
Uddrag af gæsteundersøgelsen
Hvert år sender vi et spørgeskema ud til alle festivaldeltagere, hvor man kan svare på en række spørgsmål
til årets festivaloplevelse. Undersøgelsen er netop
afsluttet med 2.206 respondenter, hvilket er en utrolig
høj svarrate, og et par af svarene skiller sig ud:
• Over 93 % af gæsterne vil anbefale deres venner at tage på Musik i Lejet
• Over 70 % har været på Musik i Lejet tidligere og altså valgt at besøge festivalen igen
• Under festivalen bor næsten 60 % i eget/families/venners sommerhus – mere end 11 % bor
i Tisvilde og omegn
• 86 % svarer positivt ift. oplevelsen af, at Hovedgaden er en gågade under festivalen
• Over 85 % gik eller cyklede til festivalpladsen
• Under 2 % var utilfredse med de frivilliges
engagement – altså hele 98 % syntes vores
frivillige var engagerede
Hvad viser resultaterne fra undersøgelsen? Vi tolker
det derhen, at rigtigt, rigtigt meget lykkedes i år. Vi har
som erklærede mål at skabe store oplevelser, at være
lokalt forankrede og at skabe fællesskab. Og svarene
fra vores gæster viser, at festivalen er en kæmpe succes
på mange parametre. Vi glæder os allerede til Musik i
Lejet 2020. På gensyn!
Bedste hilsner Bestyrelsen, Musik i Lejet
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Gæsteevalueringen
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UDEN FRIVILLIGE, INGEN FESTIVAL
Da frivilligtilmeldingen startede den 1. marts 2019,
strømmede det ind med ansøgninger – særligt til
pladsopbygning og -nedtagning samt til barer og boder
under festivalen. Vi måtte derfor starte ventelister til
frivilligholdene kun få dage efter, tilmeldingen startede. Allerede her oplevede vi en frivilligopbakning,
der var større end nogensinde.
Her har vi samlet nogle af højdepunkterne fra årets
frivilligevaluering (423 respondenter):
• 87 % vil gerne være frivillig igen til næste år, hvoraf
13 % gerne vil have mere ansvar
• Mere end 41 % vil være frivillige for at møde nye
mennesker, og over 28 % for at bidrage til kulturen i
Tisvildeleje
• Over 40 % har tæt tilknytning til Gribskov Kommune – enten bor de/har familie i området eller har
sommerhus i området
• Hvor 49 % var frivillige for første gang i år, havde
51 % været frivillig på Musik i Lejet før
Gallafest for Musik i Lejets frivillige
D. 23. august slog Musik i Lejet dørene op for den
årlige Frivilliggalla for Musik i Lejets frivillige. Efter
mange dage på festivalpladsen i arbejdstøj og frivillig
t-shirts var det på sin plads at hoppe i sit stiveste puds
og hylde årets frivillige!
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I løbet af aftenen uddelte Musik i Lejet tre vigtige
priser: ‘Årets Bar’, ‘Årets Frivilligindsats’ og ‘Årets
S-MiL Pris’. ‘Årets Bar’ blev kåret ud fra gæsteevalueringen, hvor festivalgæsterne havde angivet deres
favoritbarer, og ‘Årets Frivilligindsats’ gik til et hold
eller en frivillig, som bestyrelsen havde indstillet for
deres utrolige indsats. ‘S-MiL Prisen’ er de frivilliges
egen pris, hvor frivillige nominerer frivillige for at
bringe smil og glæde til andre.
Udover prisoverrækkelser præsenterede Musik i Lejet
en række koncerter med blandt andet Nicklas Sahl og
mange andre danske stjerner. Alt i alt blev det en aften
med store gensyn – både musikalsk og med de venskaber, der opstod på Sommerens Festival i Tisvildeleje.

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

Frivilligevalueringen
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UDDELING AF MUSIK I LEJETS OVERSKUD
Dagen før festivalen afholdt Musik i Lejet det årlige
uddelingsarrangement på Strandterrassen. Musik i Lejet uddelte et rekordoverskud på 532.199 kr. til lokale
foreninger i Gribskov Kommune.
Én efter én fik repræsentanter for foreningerne overrakt de store MiL-checks, og bagefter kunne de nyde
stemningsfuld jazz på terrassen. Her optrådte den
amerikanske sangerinde, Indra Rios-Moore, det klassiske jazzband ‘Sinatra Syndicate’ og det hæsblæsende
12-mandsorkester ‘Whiskeyordnen’ i forbindelse med
gratis arrangementet: ‘Onsdagsjazz i samarbejde med
Tisvilde Jazz Club’.
Årets uddelingsmodtagere:
Av, min guldtand, Sankt Helene Skole, Tisvilde
Jazz Club, Nordkystens Livredningstjeneste, Foreningen Esrum-Tisvildevejen, Annisse Fodbold,
Gilleleje Sportsdykkerklub ”Bundskraberen”,
Stafet for Livet Gribskov, Team Tvilling Gribskov,
Nordtrim, Helsinge – Danmarks Bedste Børneby,
Annisse Gymnastik, Tisvilde Hegn OK, Team
Helsinge Håndbold, Vejby Gymnastikforening,
Integrationsgruppen Helsinge – En Frivillig del af
Dansk Flygtningehjælp, Vejby-Tisvilde Fodbold,
Kanonhalløj, Vejby-Tisvilde Badminton, Foreningen Musik og Kor i Tisvilde, Blistrup Badminton,
Tisvildeleje Gymnastikforening, Helsinge Ungdomshus og Gilleleje Gymnastikforening.
Udover at støtte de lokale foreninger har Musik i Lejet
finansieret genetableringen af den nye Musik i Lejetsti, der løber fra Stejlepladsen bagom den store p-plads.
Derudover har Musik i Lejet været medarrangører på
Tisvildelejes Sankt Hans fest samt støttet arrangementet økonomisk.
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MUSIK I LEJET FORDOBLEDE ÅRETS
FORENINGSSAMARBEJDER
Udover de mange frivillige, der tilmeldte sig d. 1.
marts, samarbejdede Musik i Lejet i år med 15 foreninger om at skabe årets festival og havde over dobbelt så
mange foreningsfrivillige sammenlignet med sidste år.
Det betyder, at foreningsmedlemmerne kunne opleve
Musik i Lejet på tæt hold samtidig med, at de tjente
penge til deres foreningskasse.
Den lokale forankring har aldrig stået stærkere i
forhold til lokalforeningers deltagelse. I år havde Musik i Lejet et samarbejde med foreninger fra Tisvilde,
Helsinge, Gilleleje og Annisse. Her hjalp de til i alt lige
fra trafikregulering til pladsopsætning. Ikke nok med,
at samarbejdet bidrager til fællesskabet i foreningerne,
støtter det samtidig de mange foreningsaktiviteter i
lokalområdet. Tak for indsatsen!

20. ÅR

MED KILDEMARKED

Lørdag den 3. og søndag den 4. august arbejdede både
vejrguder, frivillige, kunstnere og kunsthåndværkere
sammen om at skabe de bedste rammer for et godt og
hyggeligt Kildemarked.
Særligt lørdag var der overvældende mange gæster,
fortæller Anette Hertz, som er formand for Kildemarkedet. Der gik ikke mange timer, før de eftertragtede
stegte sild var udsolgt. Også søndagen var et tilløbsstykke.
I år var der hyret en ballonmand, børnene havde fået
deres eget telt til underholdning, og 15 nye kunstnere
og kunsthåndværkere deltog. Ellers var det meste, som
det plejer. Eller som Jens Anker Jørgensen, tidligere
rektor for Gribskov Gymnasium og leder af Esrum
Kloster, så fint formulerede det i åbningstalen:
”Alt er parat. Vejrguderne er med os, og nu skal vi
igen opleve den festlige markedsstemning. Vi skal
igen glæde os over god kunst og smukt kunsthåndværk, masser af god musik, god mad og gode historier.
Og vi skal igen opleve at komme hjem og have brugt
mange flere penge, end vi havde sat os for. Men på en
rar måde, så det er let at tilgive os selv. Der er jo kun
Kildemarked en gang om året.
Her i Tisvilde sænker freden sig igen allerede i morgen, og det er nok bedst sådan. Men så længe Kildemarkedet varer, vil vi slå gækken løs. Vi vil spise og
drikke – mere end godt er. Og vi vil gøre vilde indkøb
af smukke, dejlige ting, som senere vil vække glæde og
gode minder. Vi vil gøre alle de ufornuftige ting, som
man gør i det frirum, som Kildemarkedet er. Og vi vil
nyde at gøre det.”

Fotos: RP

Og med disse ubesindige ord erklærede Jens Anker
Jørgensen Kildemarkedet for åbent.
Efterfølgende har de mange kunstnere og kunsthåndværkere givet sig tid til at komme med mange positive
tilbagemeldinger til bestyrelsen.
Også gæsterne har ”anmeldt” begivenheden på Facebook. Her blot et eksempel:
”Endnu en gang et velbesøgt marked med flot udbud
af forskellige kunsthåndværk og lækkert godt til ganen.
Og sikken en flot logistik fra alle de frivillige ...”.
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Senior 1 fotograferet i august 2019 af Per Kjærbye. Holdet sponsores af Købmandshjørnet i Tisvildeleje, Tisvilde Byggeservice, Rema 1000 Vejby og Leif
Nielsen EL

U16-drenge, der nu er U17. i nyt spilletøj fra Kildegården

Vejby-Tisvilde Fodbold

KERAMIK

UDSTILLING & SALG

Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, Tisvildeleje
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.ﬁnnkeramik.dk
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U17-drenge blev sjællandsmestre 2017. Holdet, der nu fortsætter som U19, fik i
foråret nyt spilletøj af Musik i Lejet
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VTF i gang med spændende sæson
Efter et forrygende forår er Vejby-Tisvilde Fodbold nu i
gang med en spændende efterårssæson for alle hold,.
I foråret blev vi først kåret som årets forening i
Gribskov, og efterfølgende sikrede både 1. og 2. holdet
hos herrerne sig oprykning tik henholdsvis Serie 2 og
4. Og U17-drenge blev Sjællandsmestre efter sindsoprivende finalekampe i Ølstykke, hvor drengene viste
evnen til at score på straffespark. ”De gamle” ville
ikke stå tilbage, så veteranerne, der træner og spiller
kampe i Tisvilde, vandt Arresø-turneringen!
Nu er den ny sæson i gang, og når dette læses har vi
forhåbentlig fået endnu mere gang i børnefodbolden
med nye initiativer.
Vi har startet et nyt pigehold årgang 2010-12 og
håber at være i gang med et tilbud til både drenge og
piger årg. 2012-13. Samtidig har vi i samarbejde med
VIF-Gymnastik etableret et hold med bevægelse og
bold for 2-5 årige, ”Spillopperne”, som træner tirsdage
i Vejby-hallen.
Følg med i aktiviteterne i VTF på hjemmesiden
vtfodbold.dk eller de forskellige Facebook-grupper. Og
husk vi altid kan bruge flere frivillige, kontakt evt. vores frivilligkoordinator Claus Walmar for nærmere info.

- din lokale låsesmed

Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...
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g r i b s k o v l a a s e . d k

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

Træningstider Vejby-Tisvilde Fodbold efterår 2019
Herresenior:
Tirsdag og torsdag 18.30-20.00 i Vejby
Veteran:
Mandag 19.00 i Tisvilde
Kvindesenior:
Mandag og onsdag 18.30-20.00 i Vejby
Fodboldfitness:
Tirsdag og torsdag 17.00-18.15 i Vejby
Drenge årg. 2001-2005: Tirsdag og torsdag 17.15-18.45 i Vejby
Drenge årg. 2006-07:
Tirsdag og torsdag 17.00-18.15 i Vejby
Piger årg. 2006-08:
Mandag og onsdag 17.00-18.15 i Vejby
Drenge årg. 2008-09:
Mandag og onsdag 17.00-18.15 i Vejby
Drenge årg. 2010-12:
Tirsdag og torsdag 16.30-17.30 i Vejby
Piger årg. 2010-12:
Onsdag 17.00-18.00 i Vejby
Drenge årg. 2012-13:
Onsdag 17.00-18.00 i Vejby eller Tisv.
Piger og drenge årg 2014-17:
Tirsdag kl. 17.00-18.00 i Vejby-hallen
		
(fælles med VIF-Gymnastik)

O.J.VVS ApS
Oliefyrsservice
Aut. VVS-installatør
l Alt i VVS-installationer
l Pille- og brændefyrsanlæg
l Solvarme og varmepumper
l Gas og fjernvarme-installationer

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

www.ojvvs.dk

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

Tlf. 4879 7596

www.autocentralenhelsinge.dk

Autocentralen Niels Pedersen ApS

Vi reparerer alle bilmærker samt rust- og forsikringsskader,
skifter ruder samt dæk og gør bilen klar til syn
Tofte Industri 18 • 3200 Helsinge • np@autocentralenhelsinge.dk
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7 SPØRGSMÅL TIL EN TISVILDER
August måned har holdt sit indtog, og da vi runder byen
på vej ned til dette nummers offer for de ”7 spørgsmål
til en Tisvilder”, kan vi konstatere, at vrimmelen af
”fremmede” mennesker i byen er aftagende. ”Månedanserens Baghave” ligger lettere uddød hen, det er
muligt at krydse Hovedgaden uden at bestille plads
og køen hos Købmand Thomas er tilbage til normal.
Hele Tisvilde er simpelthen ved at genfinde sit normale
leje. At det gode vejr så også har forladt Tisvilde for en
stund må vi affinde os med, og da vi ankommer til ét af
fiskerhusene på Skt. Helenevej for at tale med Henning
Walmar, står det ned i så stride strømme, at vi slipper
et lettelsens suk, da døren går op, og vi inviteres indenfor i tørvejr.
Henning og fru Inge viser vej til udestuen, hvor lyset
vælder ind, trods den mørke himmel, og hvor høstanemonen udenfor nikker, når regndråberne rammer den.
Hos familien Walmar skal vi ikke til at opfinde noget
at tale om, for vi kender Henning og Inge, som de fleste Tisvildere gør, og vi har ingen startproblemer. Der
er nok at kaste sig over, for Henning har været med
lidt overalt i mange år, og interessen for lokalområdet
lyser ud af stuernes indretning, hvor væggene er spækket med kunst, bl.a. fra en del lokale maleres hænder.
Store værker om Tisvilde Hegn og Nordsjælland ligger
fremme som meget benyttede opslagsværker, og meningerne om sommeren i Tisvilde er mange og kontante, når det drejer sig om de senere års øgede mængde af
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Fotos: Susanne Borup

én- og flerdagsturister og de events, der etableres for at
stille oplevelseshungeren hos disse.
Mens den indledende snak leder os hen mod de syv
spørgsmål, begynder regnen at hamre mod udestuens
glastag, mens tordenen buldrer, så vi drikker kaffe med
kanelsnegl til, indtil vi får ørenlyd igen og kan stille
det første egentlige spørgsmål til Henning …
1. Hvor kom du fra,
inden Tisvilde fik glæde af dig?
Vi kom hertil fra Skagen, hvor vi er født og opvokset
begge to. Vi blev kærester for 70 år siden, mens vi
endnu var så unge, at det egentlig ikke var rimeligt at
kalde det for kærester, men dog alligevel. Vi arbejdede
efter skole, begge i Skagen Bio, Inge sad og solgte billetter og fik et godt øje til chokoladedrengen, der gik
rundt og solgte slik til biografgængerne. Drengen var
selvfølgelig Henning, - og sammen tændte de op for
kakkelovnen inden forestillingen, hvortil fiskerne ikke
fik lov at komme i overalls og træsko. De måtte pænt
hjem og nette sig først, for der skulle ikke lugte af fisk
i biografen!
Når der først er gået hul, så begynder Skagen-historierne at strømme frem fra mindernes boulevard, og
herunder kommer det frem, at Hennings bedstefar var
én af de højest dekorerede redningsmænd, og at hans
far var fisker, men at Hennings vej ud i livet altså har
taget en helt anden retning.

arbejdsplads i mange år, og inden længe ønskede han
og Inge at finde en bolig længere ud på landet, bosætte
sig et sted med mere fred og ro og i noget lidt større,
eftersom familien efterhånden forøgedes med tre
drenge. Der blev ledt langs nordkysten, fra Ålsgårde
til Kikhavn, indtil de ramte ind i Tisvilde og faldt for
egnen og byen, ikke mindst, som Henning siger med et
grin, fordi det var Sjællands eneste sandflugtsområde!
Så mindede det jo lidt om hjemegnen!!
Efter et kig på et hus nede Ved Stranden, som desværre kostede en formue, så blev det ”Tisvildes grimmeste
hus”, som Inge kalder det, beliggende i Alléen, med rødog hvidternet gulv, sorte radiatorer og flere utraditionelle
detaljer på foranledning af den tidligere ejer.

Han og Inge flyttede nemlig til Sjælland og bosatte sig
i Kokkedal. Inge arbejdede i begyndelsen på Hillerød
Sygehus, mens Henning prøvede at komme ind på arkitektskolen. Han gik på forskole på Kunstakademiet,
men bestod ikke prøven i tegning. Imidlertid søgte
Kjøbenhavns Handelsbank efter folk til at arbejde med
videreudviklingen af forgængeren til den elektroniske
data behandling, som på den tid kaldtes hulkortmaskiner. Efterbehandlingen af hulkort og hulstrimler blev
foretaget i en hvid villa i Valby, tilhørende Carlsberg,
hvor firmaet Regnecentralen havde lejet sig ind, og her
arbejdedes med udviklingen af førstegenerations-computeren Dansk Aritmetisk Sekvens Kalkulator, eller
i daglig tale bare DASK. I den hvide villa befandt sig
intet mindre end dansk IT-teknologis vugge, og DASK
blev jo senere udskiftet af nyere og mere avancerede
modeller. Som et led i arbejdet var Henning i nogle år
formand for den internationale forening ISACA, som
er en faglig forening med fokus på IT-styring.
At Henning landede i Kjøbenhavns Handelsbank, og
dermed midt i den spæde start på IT-alderen, var et spil af
tilfældigheder, og det er morsomt at tænke på, at han har
været med til den revolution, som på ganske få årtier har
skyllet hen over samfundet som en digital tsunami.

3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
Det blev til 38 gode år dér, med tre drenge og en masse
arbejde med at restaurere det gamle hus. For eksempel
var ydervæggene bevokset med vinplanter og skulle
renses ned, mures op og males (Skagengult, naturligvis, med hvide kanter). Og der skulle graves ned og
etableres vandforsyning, - og 30 cm nede under mulden lå resterne fra sandflugten: flyvesandet.
Men ellers blev der tid til at nyde det dernede i Alléen i læ for vestenvinden, mens drengene voksede sig
store, og arbejdet i København passedes. Inge skiftede
Hillerød Sygehus ud med Hvidovre Sygehus og senere
Retslægerådet, og Henning beskæftigede sig immervæk med opbygningen af EDB, flyttede med tiden fra
Handelsbanken til det internationale revisionsfirma
KPMG og endte som sikkerhedschef i Københavns
Fondsbørs, hvorfra han pensionerede sig som 70-årig.
Han griner lidt, da han fortæller, at han fik en hjemmePC med, som han måtte indrømme, det var svært for
ham at finde ud af. Pludselig følte han sig overhalet
indenom af den udvikling, som han selv havde brugt sit
hele arbejdsliv på!!
I takt med at drengene voksede op og fyldte mere, så
blev Huset i Alléen med tiden for småt, så Børge ”Formand” tegnede en tilbygning, som Erik Løve derefter
opførte, og så var der plads til, at alle kunne være der.

2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
Kjøbenhavns Handelsbank, som i dag via navneskift
og fusioner hedder Danske Bank, blev Hennings
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I ferierne blev der efterhånden også råd og mulighed
for at køre i Volvo Herregårdsvognen til Vesteuropa
og campere. Far og mor sov i bunden, de to største
drenge ovenpå på et leje holdt oppe af tre kosteskafter, der lå i vindueskarmene i hver side af bilen, og
yngste dreng i en vugge på forsædet. Der blev gjort
store øjne, når fem mennesker væltede ud af bilen om
morgenen, og mor hængte de vaskede bleer til tørre i
bilens antenne.
Alt i alt var det en god tid, og det var et plus, at det
mindede ikke så lidt om det Skagen, som Henning og
Inge stadig havde, og har, liggende langt fremme i tankerne. Tisvilde havde en lille og god skole til børnene,
der var fodbold, frisk luft og lidt af det samme pulsslag
som ”hjemme” i Skagen, hvor turisterne invaderede
byen i en god måned hvert år, og pulsen steg. Det var
sjovt, når de kom og ligeså godt, når de rejste hjem igen!
Og så, - efter mange års levet liv og pendlen til København kom pensionisttilværelsen også til Henning og
Inge. Drengene var flyttet hjemmefra, og huset i Alléen
var nu både for stort og for tomt, og da muligheden
kom for at købe en halvdel i ét af de relativt nyopførte
fiskerhuse (Skagen, igen!) på Bygaden, så sprang de
til, og det er jo så dér, vi sidder i dag og hører Henning
fortælle historier fra et langt liv.
4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med
i Tisvilde?
Da Henning var lille, så skulle hans fisker-far hver dag
ud på havet, eller, hvis vejret ikke var til det, så lige
op på klitten og kigge ud over havet for at betragte det
og mærke dets storhed. Den lille daglige handling har
Henning og Inge bragt med til Tisvilde, hvor de – ligesom mange andre i øvrigt – dagligt lige skal ”vende
vandet”. Men bortset fra den lille næsten rituelle
handling, så har det meste af det, Henning har været
beskæftiget med i sin fritid, foregået i havets nærhed.
En jolle at fiske fra var en naturlig ting at anskaffe
sig, både fordi man vel var skagbo, men også for at
lære drengene om, hvordan man omgås havet, med de
farer og de glæder, der hører med til at være på havet.
Naturligt var det derfor at gå ind i Bådelauget, som
Henning senere blev formand for, og aflæggeren derfra, hele byens egen, hyggelige forsommerfest, ”Tisvildeleje går i fisk”, har han også været kraftigt involveret
i. Det begyndte egentlig med, at Ole Bredahl, medlem
af Turistforeningens bestyrelse, foreslog at opføre et
egnsspil på Stejlepladsen. Det blev ikke til noget, men
i stedet kom idéen til ”Fisken”, som arrangementet
hedder blandt Tisvildere. De første år overnattede
Henning og Erik Nørgaard nede i redningshuset for at
sikre, at alt, der var stillet op, stod til dagen efter! Og
i dag mange år efter, da ”Fisken” var lige ved at blive
nedlagt på grund af manglende frivillige medarbejdere,
så rørte Tisvildes folkesjæl på sig, og folk strømmede
til, for tanken om at undvære ”Tisvildeleje går i fisk”
var ubærlig.
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Ud af Bådelauget dannedes senere også Moleforeningen, efterhånden som Tisvildes signatur, som Henning
kalder molen, synligt begyndte at forfalde. Staten byggede den i sin tid, men overlod senere grunden til skoven. Resultatet var, at ingen ville betale for renoveringen. Kommunen sagde også blankt nej i begyndelsen,
og da Kystdirektoratet også ville have noget at skulle
have sagt uden at betale for det, så var der behov for
at nogen påtog sig ansvaret, og Moleforeningen dannedes. Efter mange års hårdt arbejde, korrespondance
og tovtrækninger med de forskellige myndigheder, så
kunne Moleforeningens bestyrelse sidste år, stolte og
glade, være med til at indvi den nye mole.
Henning involverede sig også i det vand, vi drikker.
Ved en tumultarisk generalforsamling i begyndelsen
af 90’erne, blev Henning indvalgt som formand og har
siden indtil 2016 ledet Tisvilde Vandværk, og været
med til at sørge for, at Tisvilde-vandet er ”det bedste
vand, der findes!!”.
Og selv om Henning og Inge nu har rundet de 80,
så er de stadig med i det frivillige arbejde rundt omkring i Tisvilde. ”Vi er stadig med”, siger Henning,
og Inge supplerer med, at hun har regnet ud, at hun
gennem årene har frembragt over to tons vaffeldej, til
”Fisken” og til Kildemarkedet, hvor parret naturligvis
også har været med. Men stille og roligt er kadencen jo
sat lidt ned.

Og ”nu skal der jo også sættes tid af til vores børnebørn”, skyder Inge ind. ”Og jeg er efterhånden dér,
tilføjer Henning, at jeg ønsker mig udført havearbejde i
fødselsdagsgave!!”
5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Tisvildes sjæl er vidunderlig, og at få lov at bo her og
have drengene boende i byen også, det er en gave. Vi
elsker at bo og færdes her, tæt på vandet og den store
natur. Også selv om vi de senere år har følt trang til
at protestere over udviklingen en gang imellem. Når
vi har været på vores ture op eller ned langs den jyske
vestkyst, så har vi jo med rædsel set, hvad der kan
ske dér, hvor de ikke er opmærksomme og ikke siger
fra, som vi heldigvis gør her. Vi har ikke noget imod
turister og vil godt være med til udvikling, men vi
skal være gode til at holde fast i den, så den ikke løber
fra os, som det er sket i Søndervig, Blokhus og andre
tidligere så smukke, små fiskerlejer, som nu er spolerede og ligger som afskrækkende eksempler på turistindustrien, der her har lagt sig hen over de små byer og
fuldstændig udslettet det oprindelige.
6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
Ja, nu røg vi jo lige ind i det under det forrige punkt,
- det er så enkelt og kræver så få ord at beskrive, hvad
man holder af ved Tisvilde. Men det kræver til gengæld
en masse ord og handling at holde fast i udviklingen,
så den ikke løber fra os. Jeg synes, kommunen tager
for let på det, specielt efter at den er blevet dobbelt så
stor ved kommunesammenlægningen.
De giver tilladelse til for meget uden at undersøge
ordentligt, hvad det går ud på, og uden at kontrollere og lægge en dæmper på det, når turist-aktørerne
bruger ”det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse”metoden. Med den masseturisme med et stort oplevelsesbehov, der er skabt i dag, og med turistindustriens
erklærede mål om, at ”vi skal sælge Nordkysten”, så
skal vi passe godt på vores lille samfund. Det er ikke
helt som i gamle dage i Skagen, hvor man relativt roligt
kunne se til, mens juli måneds turister fyldte i gaderne
og opførte sig anderledes.

Men så, efter de var taget hjem, kunne man roligt konstatere, at ”så ble’ der fre’!!”
Det er desværre også markant i disse år, at det er
svært at få aktiveret de mange frivillige, som altid har
været en del af Tisvildes særpræg. Dels er de nye, unge
familier meget optaget af deres karrierer, børnepasning
og lang transporttid, og dels sluger Musik i Lejet nu en
meget stor del af den samlede frivillige arbejdskraft.
Fint nok, men ærgerligt for alle de andre projekter, som
mister den arbejdskraft. Mange af de unge familier
med børn bruger dele af deres sommerferie på at være
med til Musik i Lejet, og synes så, at det kan være nok
med det. Så bliver det ofte de ældre og pensionisterne,
som tager sig af resten.
7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
De er mange, og de er klare! Og jeg ved jo godt, at vi
ikke får købmand Landorff tilbage igen, og det skal
vi heller ikke. Alting har sin tid, og det er morsomt at
kunne huske tilbage til dengang, vi havde en købmand,
hvor man kunne gå hen, hvis man manglede en kageform eller en kulskovl eller juletræspynt eller nogle
skruer, og som i øvrigt ikke havde ændret priserne,
siden den dag varerne var kommet ind hans forretning.
Vi skal ikke gå tilbage i tiden, men være opmærksomme og ikke være ukritiske Tisvildere over for alt nyt.
En drøm kan være, at TisvildeHuset bliver en realitet,
det vil kunne blive et samlingssted for hele Tisvilde,
og skabe et fællesskab for børn og voksne i alle aldre,
styrke sammenhængskraften i vores lille samfund.
Og at få flere unge familier herop er et andet stort og
væsentligt ønske. Tisvilde med alle sine gamle behøver tilvæksten af nye unge familier, så jeg ønsker flere
mindre og billige boliger, bedre transportmuligheder,
flere aktiviteter for børn (pas på at ikke al sport flyttes
til Vejby!), bedre faciliteter for pendlerne som længere
åbningstider i daginstitutionerne. En god skole og en
god købmand har vi, - men ellers er ønskelisten lang,
for det er ikke uproblematisk at bo så langt ude i periferien i forhold til København, hvor mange arbejder.
Birte Forsell og Lokalrådet havde for mange år siden
et spændende projekt med mindre boliger på stationsområdet, boliger for ældre og helt unge, så man kunne
få frigivet nogle lidt større boliger til nye børnefamilier, og få nogle af de unge til at blive boende i byen.
For os ældre kunne jeg ønske, at vi fik renoveret vores fortove. Ældre går ikke så godt og ser ikke så godt,
og pådrager sig nemt dyre skader ved fald på vores ret
slidte fortove, slutter Henning, ivrigt suppleret af Inge.
At man har rundet de fire snese er ikke nødvendigvis
ensbetydende med, at man ikke længere kan blande
sig og mene noget. Her i huset menes der meget, og vi
mangler ikke stof, da vi letter os fra stolene og går ud
i solen, som nu har valgt at skinne over det Tisvilde,
som Henning og Inge for 52 år siden har byttet deres
Skagen ud med, - og det har de ikke fortrudt.
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KUGLEFORMEDE
STJERNEHOBE

Stjernehimlen netop nu af Michael Quaade

Messier 13 i Hercules. Hoben danner en karakteristisk stumpvinklet trekant
med to stjerner, der er meget nærmere end hoben. De kan ses i en astronomisk
kikkert med tilstrækkeligt stort synsfelt eller i en håndkikkert.
Foto: Noel Carboni, Digital Sky Survey

Messier 15 hoben i stjernebilledet Pegasus. Billedet er optaget med 81cm Schulman teleskopet på Mount Lemmon i det sydvestlige USA.
Foto: Adam Block/Mount Lemmon Sky Center/University of Arizona

Om sommeren og efteråret vrimler sydvesthimlen med
kugleformede stjernehobe. Messier 13 i stjernebilledet
Hercules regnes normalt for den største og smukkeste,
vi kan se fra vores breddegrader. Den er et flot syn i
Wieth-Knudsen Observatoriets kikkert, hvor de klareste af dens stjerner fremtræder som en tæt sky af små
prikker på en mere diffus baggrund af de tusindvis af
svagere stjerner, som ikke kan skelnes enkeltvis.
Der er imidlertid mange flere kuglehobe på himlen.
Nogle af dem ser både større og mere lysstærke ud end
Messier 13, f.eks. Messier 4 og 22 i stjernebillederne
Skorpionen og Skytten. De står desværre så langt nede
mod syd, at de dels ikke kommer ret højt op over horisonten og dels, at de kun er oppe i få af døgnets timer
– nogenlunde som Solen om vinteren. Det betyder, at
de både ser svagere og mere uldne ud, fordi atmosfæren både svækker og spreder lyset fra dem. Faktisk ser
en stjerne kun halvt så lysstærk ud, når den står 10°
over horisonten, end når den står nær zenit lige over
vores hoveder. Når Messier 4 og 22 ser så lysstærke
ud, er det bl.a. fordi, de er tættere på os end de fleste
andre kuglehobe. Messier 5 i stjernebilledet Slangen er
en smule større og klarere end Messier 13, og den står
højere på himlen end Messier 4 og 22.
Messier 4 er lidt over 7000 lysår fra os, den nærmeste kuglehob, der er synlig fra Danmark. Messier 22
er lidt over 10000 lysår fra os, mens afstandene til de
fleste kuglehobe er 20-30000 lysår eller mere.
Langt nede på den sydlige himmel findes endnu
større og klarere kuglehobe. Omega Centauri og 47
Tucanae er de største. De indeholder begge millioner af
stjerner, mens dem, vi kan se herfra typisk indeholder
nogle hundrede tusinde stjerner.
Ved første øjekast ligner de kugleformede stjernehobe
hinanden. De lyser alle forholdsvis kraftigst i midten
og svagere og svagere jo længere man kommer ud
fra centret. I en stor kikkert kan man som regel se
de klareste stjerner enkeltvis, så hoben får et prikket
udseende. Med lidt erfaring kan man godt se forskel
på de forskellige kuglehobe. En væsentlig forskel er,
hvor koncentreret hobens lys er ind mod centret. Det
skyldes bl.a. dynamiske processer i hoben, hvor de
tungeste og mest lysstærke stjerner langsomt samler
sig midt i hoben, mens de lettere og svagere stjerner
havner længere ude i hoben.

Kerneområdet af Messier 5 hoben i Slangen. Billedet er optaget med Hubble
rumteleskopet og viser kun de centrale 10% af hoben. Det er tydeligt, at lyset
fra de enkelte stjerner ikke løber sammen i midten, som det oftest er tilfældet
med optagelser af kuglehobe fra Jordens overflade. På den måde kan man her se
”tværs gennem” selv de allerinderste dele af hoben ligesom i en åben stjernehob.
Foto: ESA/Hubble & NASA
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Se de spændende kugleformede stjernehobe fra WiethKnudsen Observatoriet i Tisvilde. De næste åbent
hus-aftener er lørdagene 14. og 18. september og 12. og
26. oktober.
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TIBIRKE KIRKE

Tekst og fotos Søren Thilst Grande

Når vi bevæger os rundt i Tisvilde Hegn, uanset på
hvilken måde men dog uden hjælpemotor, så er vi alle
motionister. Der kan gås, løbes, cykles eller rides – jo
langsommere det går, desto mere ser man, og man kan
gå i egne tanker eller reflektere over livets fortræffeligheder eller fortrædeligheder alt afhængig af temperament og livssyn. Er glasset halvfyldt eller halvtomt?
Man kan slå autopiloten til, gøre sig tanketom,
glemme hvor man er, måske går man den vanlige tur
uden egentlig at kigge sig omkring. Alligevel føler man
sig i samklang med naturen – skoven og stranden, som
er Tisvildes kendetegn. Jeg selv er mere den nysgerrige
type, konstant på opdagelse: Hvor mon den sti går hen?
Mange er bange for at fare vild i skovens labyrinter,
så de følger grusvejene eller går langs stranden. Det er
også et spørgsmål om temperament.
Min mission gennem de sidste 3½ år har været at formidle viden om og kendskab til Tisvilde Hegns dybder
med hensyn til naturscenerier, men så sandelig også
historiske perspektiver: En slags Danmarkshistorie
fortalt i ord og billeder via det efterhånden lidt forældede Gutenbergske trykkemedie. Dog er der stadig en
vis tilfredsstillelse ved at sidde med et smukt grafisk
tilrettelagt blad (eller bog) i hånden.
Tibirke Kirke byder os velkommen med kirkegården
op mod skoven, idyllisk beliggende med flot udsigt til
Toftebrogårdens marker og Holløse Bredning. Måske områdets ældste og sandsynligvis opført under
kong Niels’ stabile regeringsperiode i begyndelsen af
1100-tallet, da ærkebispen hed Asser og havde sæde
i Lund. Kong Niels var den sidste i rækken af Svend
Estridsens fem sønner. Dengang havde man ikke
arvekongedømme i Danmark men derimod valgkongedømme. Det gav dog ingen garanti for borgfred i de
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kongelige gemakker. Jo flere af kandidaterne, der døde,
jo færre blev der at vælge imellem. De kongelige fætre
bekrigede hinanden, så fløjdannelser og fyndord føg
om ørerne på interessenterne...
Når gamle kong Niels kunne regere i 30 år – lige så
længe som hans 4 brødre tilsammen før ham – skyldtes det nok, at han var rosinen i pølseenden, OG at der
simpelthen ikke var flere at slå ihjel! Der havde været
borgerkrig indtil 1086, hvor kong Knud den Hellige
blev dræbt i Sankt Albani kirke i Odense. Knud var
den sidste vikinge-konge, der forsøgte at indkalde
adelsstandens storbønder til at gå i leding med deres
skibe til togt mod England. Han måtte erkende, at store
erobringstider var slut og mistede hovedet i dobbelt
forstand. Da de nægtede at møde frem, opkrævede han
bøder for ledingsbrud, pålagde hårde skatter og hævdede kongemagtens ejendomsret til skove og almindinger
– så eksploderede oprøret.
Cirka 30 år senere indførte lillebror Niels tiendebetaling til kirkens mænd, gjorde sin hird til kongelige
opsynsmænd og skatteopkrævere. Hermed tog statsbureaukratiet sit første step ind i Danmarkshistorien. Dog
gjorde han en stor fejl: Han havde ikke styr på sin søn
Magnus, der i 1131 slog sin fætter Knud ihjel i Haraldsted skov. Knud var blevet lidt for smart og begyndt at
kalde sig Lavard (på engelsk Lord). Han førte sig frem
i det nordtyske/sønderjyske grænseområde, og Magnus
mente at fætter Knud stod i vejen for hans mulighed
for at blive valgt til konge efter sin far. Historien gentager sig i det uendelige li’som en islandsk saga, for nu
opstod en ny krise i landet: Hævnkrigen, hvor fløjene
i dansk politik igen røg i totterne på hinanden. Og det
bliver meget værre end oven for beskrevet – der kunne
virkelig laves et tv-drama uden sidestykke. Det må evt.
vente til en anden god gang?

Romansk kampestenskirke
De ældste dele af Tibirke kirke er opført i 1120-30 og
bestod kun af den lave del af kirken, dvs. ”skibsmurene”. Godt 200 år senere, sandsynligvis under kong
Valdemar Atterdag, da riget gradvist kom på fode, og
det tyske låneåg lettede, forlængedes kirken 5-6 meter.
Udvidet yderligere i begyndelsen af 1400-tallet under
Margrethe I (forenede de nordiske lande) eller under
Erik af Pommern, (indførte Øresundstolden og gjorde
Danmark rigere). Kirken blev udbygget med et af munkesten gotisk langkor (apsis), der er lidt usædvanligt,
da det er bredere og højere end selve hovedbygningen
(skibet).
Kirken uden tårn
At have en kirke uden tårn var i senmiddelalderen et
sjældent syn. Som en af Nordsjællands sidste kirker
kom tårnet til, sandsynligvis på foranledning af kong
Hans, i slutningen af 1400-tallet. Et markant rødt et af
slagsen, opført i munkesten med hvide ”blænderinger”
i gavlene. Våbenhuset blev samtidig tilbygget. Oprindeligt var der adgang til kirken fra hhv. syd og nord.
Mænd og kvinder gik ind ad hver deres dør. Mændene
sad t.h. i kirken og kvinderne t.v. Et våbenhus er jo en
indgang for mænd med våben, men mon ikke, da et
nyt våbenhus blev bygget i 1755, at kvinderne ved den
lejlighed fik lov at smutte ind sammen med mændene?
Ved Reformationen i 1536 under kong Chr. 3 blev
sidealtrene fjernet, kalkmalerierne overkalket og meget
af inventaret udskiftet. Kirkebænkene er fra 1562 og
der var en skarp opdeling af menighedens faste pladser
gradueret efter gårdenes størrelse: 13 bomærker, der
markerede husbondens stolestatus, sad på de sydvendte
ryggavle!

Skattenedsættelse
Allerede i slutningen af 1500-tallet og starten af
1600-tallet fik sognets bønder nedslag i landgilde. Forarmningen tiltog i takt med tilsandingen, og Det kgl.
Rentekammer håbede derved, at Tibirkes bønder undgik at blive tvunget bort fra deres gårde. I 1612 blev
kirken lagt ind under Vejby kirkekald. Præstegården,
som burde være nærmere Gud, undgik ikke sandets
forslugenhed. Den blev minimeret til en anneksgård.
Op gennem 1600-tallet blev det værre og værre:
En af de mange vandreklitters sandfangarme havde
direkte retning mod Tibirke, og en gradvis flytning
af landsbyens gårde blev en realitet. Som blækspruttearme var den sydlige beliggende by truet, samtidig
med den nordlige, bl.a. kirken, frygtedes lagt øde. Det
var i året 1702. En sandflugtskommission blev nedsat,
og to år senere kom man i en betænkning frem til, at
kirkegården ville være det næste sandoffer.
I 1716 var sandet nået op til tagskægget og kirken
utilgængelig. Kongen måtte se nærmere på sagerne.
Han var ikke glad for skattenedsættelserne i sognet –
riget fattedes jo penge og Store Nordiske Krig sluttede
først i 1720 og havde været en bekostelig affære. Der
kunne ikke blive tale om at nedlægge kirken, så længe
han var konge af Danmark og af Guds nåde, ret og ære
på trods af, at den var blevet til den ”tilsandede kirke”
og stod tom. Der fremkom planer om at sende den til
Grønland, for i 1721 havde Hans Egede påbegyndt sit
missionsarbejde blandt eskimoerne eller nok snarere de
indvandrede ”nordboere”, som man mente var kommet
lidt vel langt fra Gud. Hans Egede manglede en kirkebygning. I 1728 grundlagde han kolonien Godthåb.
Kong Frederik 4 kom op og beså sandets hærgende
kraft – fik syn for sand, kan man sige.

Holløse Bredning set fra Kirken
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Kirken blev ikke revet ned, men gravet fri for sand,
og den står endnu! I stedet påbegyndte man den store
sandflugtsbekæmpelse i årene 1725-1738 samt 100 års
efterfølgende tilsåning og beplantning. Frederik d.
Fjerde var gudfrygtig, og landets kirkeantal måtte ikke
minimeres.
Når vi spadserer omkring kirken og Galgebakken,
så tænk lidt over, at under os har ligget gårde og
husmandssteder. Livegne bønder, markarbejdere,
husmænd og daglejere har kæmpet med at få jordene
til at kaste afgrøde af sig i den tiltagende sandfygning.
Det var hårdt, og til sidst måtte man opgive og fraflytte
området. Derfor ligger det nuværende Tibirke ca. 1 km
fra kirken. Måske mente man det var tilstrækkeligt til
at komme i ”ly” for sandstormenes rasen, men vi må
ikke glemme, at før Udskiftningen og Landboreformerne i 1788 (Stavnsbåndets ophævelse) måtte man
ikke flytte ud af sognet, for der var hoveri, dvs. man
på Sjælland og Lolland/Falster var fæstebunden til
herremandens hånds- og halsret. Der foregik slaveri i
sukkerplantagerne på De Vestindiske Øer, men noget
lignende foregik faktisk også i store dele af Danmark
i bondesamfundene. Stavnsbindingen stod på gennem
ca. 3 generationer...
Galgebakken
Dinglende beviser kunne ses viden om fra Galgebakken. Der var ingen træer i området, kun åbne marker,
så derfor var udsigten til skarpretterstedet fri. Datidens
skrækscenarie og ”tv-gys” var, når bødlen klyngede de
ulydige op eller svingede øksen over de dømtes hoveder. Ofte var herremanden eller sågar herredsfogden
den dømmende magt. Det havde voldsomme konsekvenser at være lovbryder.
Und dig selv at lægge din vej forbi og op over
Galgebakken. Desværre er udsigten blokeret af de
mange træer. Sådan er det blevet, blandt andet fordi
beplantning af området også var en del af sandflugtsbekæmpningsplanen. Og hvordan finder man så vej
derhen? Det er faktisk ikke så svært: Stedet hedder i
dag Frederikshøj. Gå ind i skoven ved Tibirke Kirke.
Følg grusvejen (Toftebrovej), forbi det åbne markstykke, drej t.v. op mod Hjortebjerghus (skovfogedboligen).
Der står Frederikshøj på en sten i T-krydset. Fortsæt
videre opad, helt op, og når det begynder at gå nedad,
så ligger Frederikshøj på højre side. Værsgo’ at bestige.
Distancen er knap 2 km ad grusvej fra kirken.
Det kan anbefales at gå en anden vej tilbage, fx. ad
Brantebjerglinie, som ligger bag Frederikshøj. Gå t.v.
ad dette brandbælte. Den første tværgående sandlinje
hedder Fynbolinie. Her er der faktisk dømt sand i alle
retninger, men drej t.h., og så åbner det brede sandspor
sig. Her ligger skovens sandrigeste klit, men vi er langt
fra havet, så der er tale om en sandmile (en tilhvilestedt
vandreklit). Følg denne Fynbolinie, indtil den møder
grusvejen (Toftebrovej). Drej t.h., og så går vejen tilbage til kirken. En overkommelig tur på knapt 5 km.
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massage for
krop og sjæl
i Tisvilde
Peter Eckardt
Udd: Fysioterapeutskolen i Kbh.
og Nordlyscenteret i Silkeborg
2 timer 600 kr. / 1 time 400 kr.
Tlf. 48709675
LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler

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!
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

GRYDETØSERNES SPISEAFTENER i Idrætshuset, Tisvilde
Sikke en skøn sommer med dejligt vejr og gode oplevelser. Nu falder duggen om morgenen, og vi aner, at
efteråret er på vej. Grydetøserne har derfor haft
sæsonens første møde og fundet frem til datoerne for
kommende spiseaftner:

Mandag den 7. okt. og Tirsdag den 19. nov.
kl. 18.30 i Idrætshuset, Tisvilde.
Der er åbent fra kl. 18.00.
Pris pr. person 125 kr. – vin/øl og vand kan købes

Menuer og underholdning er diskuteret, og mange forslag er kommet på bordet. Resultatet kommer I til at se
de ovenstående datoer. Vel dejligt at blive overrasket?
Da alting med tiden er blevet dyrere, har vi forhøjet
prisen for ”bespisning og underholdning” til 125 kr.
(tag venligst beløbet med i kontanter).
Der kan bestilles billetter (4 stk.) til begge aftner
fra og med onsdag den 25.september tidligst kl. 10.
Tlf. 2989 2564
Grydetøserne hilser på snarligt gensyn

JENSEN

VVS

ENT

REPE

NØR

NIELS

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

TISVILDEKORET
Nu starter Tisvildekoret snart på en ny sæson. I den
anledning vil det glæde koret at byde nye sangere
velkommen.
Tisvildekoret er et trestemmigt kvindekor og har
25 medlemmer. Koret er under kyndig ledelse af Erik
Knudsen.
Tisvildekoret mødes i Sognegården ved Vejby Kirke
hver mandag aften, hvor vi synger danske og udenlandske sange, både ældre og nyere værker. Dirigenten vælger et varieret repertoire, som passer til korets formåen.
Det er ikke nødvendigt at kunne læse noder for at synge
i Tisvildekoret. I løbet af hele sæsonen har vi 2-3 koncerter, som vi øver frem mod. Sæsonen slutter til maj.
Du er meget velkommen til at være med til et par
koraftner. Sæsonstart mandag 2. september kl 19.
Sognegården, Vejby Kirke, Kirkebakken 4, 3210 Vejby.
Kontakt: Inger Larsen, formand, mobil 60605542
Læs mere på www.musikogkor-i-tisvilde.dk
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DET NOSTALGISKE HJØRNE
Sommeren er næsten forbi, og vi starter på den lidt mere, for vores lille
område, stille tid af året. Men tag ikke fejl, byen “dør” ikke. Man kan
faktisk komme afsted til “noget” de fleste aftener om ugen! Man kan
jo også invitere gode venner på en kop kaffe – eller lidt mere!Vi har
stadigvæk vores fine, nyrenoverede biograf, idræt under alle former
fungerer også fint o.s.v. Jo, den er go nok, vi har måske også meget
godt af at tage den lidt med ro, efter sommerens mange aktiviteter. Vi
finder ud af det, ikke?
Dette blads skribent er Ebbe Clemens-Pedersen, som jeg har “bagt
på” et par år! Vi kom i snak hos Thomas-købmand, og han kom til at
sige, at han da godt kunne skrive fortællingen om sine 12 år med Servicehjørnet – haps!! Og mange tak, sagde jeg. Vi ved godt allesammen,
og især hvis man også har en virksomhed at passe, at det kan være
svært at finde tid – men nu er historien klar til Jer, så Ebbe fortæller:
7. juli 1975
Det er fødselsdagen for Servicehjørnet i Tisvildeleje.
Fra idé til virkelighed
Den 1. april 1972 startede jeg som forpagter af en lille
Mobiltank på Tingbjerg i Brønshøj, hvor første forpagter ikke formåede at få en levedygtig forretning i gang
og gav op.
Det var knap så belastet område dengang, men oliekrisen i 1974 med bilfri søndage fik mig til at se efter
muligheder lokalt for at servicere mine Citroën kunder.
I tiden på Tingbjerg var der etableret et godt samarbejde med Citronisterne i Danmark.
Efter nogen søgen endte vi med at spørge ejeren af
ejendommen Hovedgade 54, om han kendte noget til
ledige lokaler i området. Han gik på det tidspunkt og
satte gamle biler istand, medens de ”cykelhungrende”
turister gik forbi ude på fortovet, som var tæt besat
med badegæster, specielt med ”9-toget”. De hungrede
efter muligheden for at komme langt ud på stranden i
en fart. Her kommer udlejningscyklerne ind i billedet.
Gamle biler kan man svejse på hvor som helst, medens mange kunder til cykelleje kun fandtes få steder.
Ejeren var træt af at være der og tilbød på stedet, at
vi kunne leje det hele. En hurtig beslutning blev taget
og vi overtog ejendommen som lejere pr. 1. juli 1975.
Inden for et år måtte vi dog på tvangsauktion for at
købe ejendommen og redde forretningen.
Autoværksted og benzinsalg
Hvad kalder man så en virksomhed med alle disse
forskellige aktiviteter? Vi sad hjemme om aftenen og
kastede navne på bordet, indtil min daværende kone
pludselig sagde navnet: Servicehjørnet. Det navn var
godt dækkende for alle aktiviteterne, og blev registreret i en fart.
Så gik det rigtig hurtigt med oprydning og indretning af en lille cykelbutik i sidebygningen.
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Den blev senere revet ned i forbindelse med bygningen
af den nye butik i forlængelse af værkstedet i ca 1986.
Allerede den 7. juli åbnede vi med cykelsalg og reparation samt autoværksted med fokus på Citroën. Efter
nogen forhandling med det benzinselskab, der havde
nogle gamle standere stående med sække over, fik vi
ryddet totalt op og fjernet gamle tanke m.m.
Cykler, windsurfing og fiskejoller
Vi lagde ud med 30 dame- og 15 herrecykler. Dette
antal blev dog løbende udvidet til langt over 200 cykler
og diverse tandems og cykelbiler med plads helt op til
6 personer.

I 1977 kom de første windsurfere. Dem skulle vi da
også prøve at sejle på og sælge nogle stykker af. Efter
egen deltagelse i instruktørkursus hos Ten-Gate på en
isfyldt Furesø afholdt vi surfkurser nede ved molen
i flere år. Jeg har instrueret alt fra lokale skoleelever
til en skibsreder og en senere chef for en stor nordisk
bank og en masse turister, hvor nordmænd og svenskere skilte sig ud med lynhurtigt at fange balancen på
brættet. Vi mente det skyltes deres skifærdigheder.
Samtidig med disse vandaktiviteter opstod der også
et behov for fiskejoller. Der blev leveret adskillige Ryds
14 og forskellige Crecent-joller i den periode, hvoraf en
del eksisterer endnu.
Sommerhusudlejning og rustbeskyttelse
Vi benyttede næsten enhver lejlighed til at tiltrække
opmærksomhed til butikken og byen bl.a. med Jazz-orkester på en ladvogn, da vi indviede Uno-X tanken efter
9 år uden benzin i byen. Med til at passe butikken, benzinsalget m.m. var Gitte, som flyttede over til Thomas i
Købmandshjørnet for efterhånden mange år siden.
Der var et godt samarbejde mellem de handlende i
byen allerede dengang, og alle bakkede op, da Servicehjørnet påtog sig at holde sommerhusudlejningen kørende, da der opstod problemer med administrationen
af Turistforeningen bl.a. med dobbeltudlejninger m.m.
Vi udlejede ca. 25 lokale sommerhuse, indtil Turistforeningen kom på fode igen og fik overdraget udlejningen.
Vi annoncerede bl.a. i Telegraf i Holland, og når hollænderne så reagerede pr. telefon (på engelsk), lå mine
døtre ”flade af grin”, når de overhørte samtalerne.
Men hollænderne var glade for at komme til vores frie
strand med masser af plads.
På det tidspunkt var der under 500 helårshusstande i
postnummer 3220, hvilket betød, at der var lidt smalhals om vinteren. Som vinteraktivitet genopfriskede
jeg en gammel beskæftigelse fra min læretid: Rustbeskyttelse, nu med Pava.

Det kunne hurtigt beskæftige 2 personer, men det var
ikke ideelt bl.a. grundet spildevandsproblemer, så det
blev samtidig starten på Helsinge Bilpleje, som blev
kørt sideløbende med Servicehjørnet, indtil vi måtte
tage valget og sælge Servicehjørnet.
Salget blev til Lars og Suzanne, hvor Lars nu har
kørt butikken i løbende tilpasset form i mere end 32 år.
Det er godt holdt. Vi holdt kun i ca. 12 år.
Hvem er jeg?
Ebbe Clemens Pedersen, årgang 1943, udlært mekaniker i Gentofte 1. juli 1964.
Værkstedet i Gentofte blev besøgt af både kendte og
mere anonyme kunder. Vi reparerede alt fra 2CV til
RolsRoyce.
Det var spændende for drenge med benzin i blodet:
Masser af sportsvogne (som var lærlingearbejde, da
svendene ikke kunne klemme sig ind under instrumentbrættet eller i motorrummet på f.eks. Delage,
Facal, Vega, Jaguar MKII eller hvad der ellers kom af
spændende biler. Jeg har haft fornøjelsen af et servicere den først Chevrolet Corvette, som en kunde havde
købt under ophold i USA. Den var ret hidsig at køre i.
Flyttede til Tisvilde i december 1970 med kone og 3
piger. Vi flyttede ind i ”den nye udstykning”, Fogedgårdens udstykning. Det er stadig ”den nye udstykning”
for mig. Der er jo ikke lavet helårsudstykninger siden.
Kort efter salget af Servicehjørnet flyttede vi til Huseby, men blev skilt kort efter. Begge flyttede dog snart
til Tisvilde igen, men nu med nye partnere.
Personlig har jeg ejet både Alfa Romeo Gulietta
1968, div. NSU biler ombygget til ræs, Citroën 2CVPick-Up og Ami Super med større 4 Cylindret GS motor, men efterhånden har fornuften overtaget med bl.a.
Citroen Berlingo til nu Fiat Doblo og Fiat 500L. De
sidste er høje biler der passer til os voksne, som sætter
pris på at kunne komme let ud og ind af bilen.
Kære Ebbe, jeg vil sige TUSIND
TAK for en meget fyldestgørende
og fin fortælling om tiden med
Servicehjørnet – samt forhistorie
så det hænger ordentligt sammen!
Det er så godt at få det med til
områdets historik om beboerne i
Tisvilde og omegn.
Mange hilsener fra Ebbe og Anita
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Fra bliver
på fredag
Nu
en
bliver enmere
flytning
flytning mere
overskuelig
overskuelig
for børn
for børn

Sammen med familierådgiver
Lola Jensen har vi samlet de
bedste flytteråd til familier med
børn.
Bogens formål er at få jer og
jeres børn trygt igennem en
flytning, der kan fylde i de små
hoveder.

ALLE KAN HENTE
BOGEN GRATIS
FRA DEN 23.8.

TISVILDELEJE-VEJBY

GILLELEJE

HELSINGE-GRÆSTED

HORNBÆK

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Hovedgaden 57
3220 Tisvildeleje
tisvildeleje@home.dk
Tlf. 88209420

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Smidstrup Strandvej 69
3250 Gilleleje
gilleleje@home.dk
Tlf. 48318844

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Østergade 3
3200 Helsinge
helsinge@home.dk
Tlf. 88209410

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Ndr. Strandvej 355
3100 Hornbæk
hornbaek@home.dk
Tlf. 49701312

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

