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LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler

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

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 Borup
Borupvej 65 . 3320 Skævinge
Tlf. 48 28 90 58

Friskslagtet and fra Gråsten
Flæskesteg fra Dansk Friland og
Kødsnedkerens pølsemagerivarer!
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Firmajulekurve - Alt kan lade sig gøre!

Julen 2019
Mandag d. 16/12
Tirsdag d. 17/12
Onsdag d. 18/12
Torsdag d. 19/12
Fredag d. 20/12
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Mandag d. 23/12
Tirsdag d. 24/12
Onsdag d. 25/12
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Lørdag d. 28/12
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LUKKET
kl. 10 - 16

Tirsdag d. 31/12 kl. 9 - 12
Udlevering af nytårsmenu

På gensyn
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Klip ud og gem
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Traditioner & efterårstanker
Uge 42. Skolernes efterårsferie. Et faktum der atter
bringer folk til vores lille by, dog i en noget anden skala
end det, vi oplever om sommeren, og også et noget
andet publikum, nemlig masser af børnefamilier, der ser
ud til at hygge sig og gøre brug af de mange forskellige
aktiviteter, Erhvervsforeningen har fået stablet på benene – synes, at det er et ret fint program med noget for
enhver smag – super flot arrangement. Og ikke mindst
en god og forhåbentlig blivende tradition for vores by.
Traditioner er noget, rigtig mange af os danskere går
op i, og de forekommer i alle udformninger og størrelser. På vores lille vej besluttede vi for 3 år siden at
genoplive den traditionelle vejfest. Ikke at vi nogen
sinde i de knap 29 år, vi har boet her, nogensinde har
afholdt en, og hvor er det dog ærgerligt, for det var en
kæmpe succes: Haveborde og lamper i rabatten, helt
klassisk, sanghæfter og nærvær, deltagelse af de børn,
der er vokset op her, nu voksne og for længst flyttet
hjemmefra – fantastisk.
”Pilevej er ikke til salg” er vores motto. Men som
en beboer på vejen noget humoristisk hævdede, første
gang vi mødtes: Det kommer da an på prisen! Vi har
vist fået ham omvendt.
Efterårsferien er jo også efterhånden blevet ferien,
hvor rigtig mange af os med børn etablerede traditionen
med at skære græskarhoveder med uhyggelige udtryk
og bagefter hyggede med en portion græskarsuppe.
Det faktum, at ingen børn havde mulighed for eller
gad at skære græskarhoveder, medførte, at vi kom på
idéen om lidt fælles vejspisning hen over vinteren.

Nu er det ikke ligefrem vårharer, der bebor vores vej,
og vinteren er lang og mørk.
Nogle går på arbejde, kører afsted i mørke og kommer
hjem i mørke, så det bliver ikke til så meget samvær i
vintesæsonen og det er jo super trist – så derfor poppede idéen om spisning op, og hvad var mere nærliggende, end at første spisning skulle være græskarsuppe.
Invitationer blev sendt ud, og stor var glæden, da vi
ligesom til vejfesten fik stor tilslutning, og stort set alle
syntes, at det var en god ide.
Og der bliver ikke tavshed om bordet, for der er altid
ting at snakke om og debattere – vi kommer med hver
vores, og så er det bare så spændende at få lov at blive
en del af andres liv …
Det viser jo med al tydelighed, at traditioner, samvær
og ikke mindst fællesskab har en kæmpe betydning for
langt de fleste af os – vi har brug for hinanden. Og vi
har alle brug for at være en del af et fællesskab på den
ene eller anden måde
Den allerstørste højtid/tradition, Julen, sniger sig
ind på os, og i alle familier har vi hver vores måde at
fejre den på. Men en ting er sikkert: Den bliver fejret,
om det er på Jamaica, ved flæskestegen eller uden gris
er for så vidt ligegyldigt, bare vi har nogen at gøre det
sammen med. For det er det vigtigste: Fællesskabet
Glædelig november og december – glæder mig til at
skrives ved næste år. Må alle jeres bedste decemberdrømme gå i opfyldelse – ønsker jer alle det bedste i
2020.

INFORMATION

Mange kærlige, traditionelle julehilsner fra TisvildeNyt og Karina

Forsidefoto:
Efterår på stranden
Foto: RP
TisvildeNyt:
Udgives af Foreningen TisvildeNyt
CVR-nummer: 32747736
Ansvarshavende redaktør:
Karina Thor
tisvildenyt@gmail.com
telefon 6167 7941
Redaktion:
Søren Carlsen, formand
Jørgen Larsen, kasserer
Anette Hertz
Susanne Borup
Eskil Borup
Grafiker:
Rasmus Pape
rasmuspape@gmail.com

Deadline:
Artikler til næste nummer
sendes til redaktøren på
tisvildenyt@gmail.com
senest den 1. december
Oplag dette nummer:
2200 eksemplarer
Elektronisk:
Bladet kan ses på
www.tisvilde.dk
Annoncer:
Søren Carlsen
telefon 5192 5572
sca@dethulehus.dk
Priser ekskl. moms:
1/1 side 2.000 kr.
1/2 side 1.200 kr.
1/4 side
600 kr.
1/8 side
300 kr.

Adresseændringer:
Søren Carlsen
telefon 5192 5572
sca@dethulehus.dk
Næste nummer:
Omdeles senest 12. januar
til alle fastboende
i 3220 Tisvildeleje og enkelte
distrikter i 3210 og 3300.
Uden for disse områder
leveres bladet til Post Nord
i uge 51 til videre befordring.
Bladet kan desuden købes
hos købmand Thomas.
Svanemærket tryksag
Lasertryk – 5041 0826

GRUNDEJERFORENINGEN
FOR TISVILDE OG OMEGN
Musik i Lejet – igen!
Bestyrelsen for Grundejerforeningen har i flere år ved
den årlige generalforsamling uddelt et spørgeskema
vedrørende Musik i Lejet. Spørgeskemaet kunne i år
også udfyldes elektronisk.
Generalforsamlingen finder sted i slutningen af juli.
Derfor er afviklingen af Musik i Lejet i frisk erindring.
Besvarelserne har primært været brugt af bestyrelsen
til at danne sig et indtryk af medlemmernes holdninger. Og de har været et godt værktøj i Grundejerforeningens dialog med myndigheder, MiL selv og andre
lokale foreninger omkring Musik i Lejet. Medlemmernes meninger har også dannet grundlag for en
”11-punkts ønskeseddel” omkring MiL, som bestyrelsen har fået mandat til at arbejde for.
Nyttigt har det også været, at vi har kunnet se en
udvikling i holdningerne om MiL igennem årene. Og
vi har erfaret, at flere holdningsundersøgelser af Musik
i Lejet er offentliggjort.
I forrige nummer af TisvildeNyt viste foreningen Musik i Lejet deres egen undersøgelse af deres publikums
indtryk af festivalen. Besvarelserne er selvfølgelig
generelt positive, da MIL er professionelt tilrettelagt
og populær blandt festivalgæsterne. Det er bemærkelighedsværdigt, men slet ikke overraskende, at ca. 70
% af deres gæster kommer fra Hovedstadsområdet, og
at kun lidt under 13 % kommer fra Tisvilde og omegn.
Demografien viser desuden, at ca. 63 % af deltagerne
er unge – mellem 16 og 30 år, samt at 67 % af deltagerne er kvinder.
Over 5.000+++ festivalgæster overnatter i sommerhus ejet af familie eller venner. Det er klart, at så stort
et antal mennesker kan mærkes i hele Tisvildelejeområdet som et enormt pres. Endvidere kan det konstateres, at af de 2.100 frivillige har næsten halvdelen intet
tilhørsforhold til Tisvilde.
Andre aspekter af MILs undersøgelse er også værd
at fremhæve:
• At de unge ikke kan styre deres
alkoholindtagelse,
• Uklart om aldersgrænsen for udskænkning
bliver håndhævet korrekt/overhovedet af udskænkningsstederne inkl. MiL
• At 300 respondenter ikke er henrykte over
spærring af Hovedgaden
• At over 600 ikke har shoppet nævneværdigt
i byen
• At mere end 200 er utrygge ved sikkerheden
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RP

For nylig har en privat borger i Tisvilde også gennemført en offentlig undersøgelse målrettet borgere
i Tisvilde. Denne undersøgelse viser, at der ikke er
opbakning til MiL i dets nuværende form. Ud af de 825
besvarelser mener 371 (45 %), at det vil hjælpe at flytte
MiL væk fra uge 29, mens kun 280 (34 %) mener, at
uge 29 er fin. 60 % af de 825 besvarelser mener, at
MiL er for stor ift. Tisvildes størrelse.
Vi finder det derfor naturligt, at vi fortæller om
hovedpunkterne af vores undersøgelse, der kan læses
i sin fulde længde på vores hjemmeside: tisvildegrf.dk
under punktet INFO.
I alt 17 % af alle vores medlemmer besvarede vores
spørgeskema. Dette er en tilpas repræsentativ og statistisk set tilfredsstillende deltagelse og flere end ved
tilsvarende undersøgelser i tidligere år. MiLs undersøgelse blev tilsvarende besvaret af ca. 17 % af festivaldeltagerne.
Her følger nogle af de vigtigste konklusioner, der kan
drages fra vores egen undersøgelse:
• Mange medlemmer deltager i MiL med
familie og venner, men næsten lige så mange
gør det ikke
• 59 % af vores medlemmer synes, at MiL
påvirker Tisvilde negativt
• 61 % af vores medlemmer synes, at MiL har
været afviklet godt
• Der er mange forslag til ændringer i MiL
arrangementet – både for, imod og neutrale
Se i øvrigt graferne på modstående side

Overordnet vurdering differentieret:

Påvirker byen:

Overordnet vurdering SUM:
Grundejerforeningens bestyrelse konkluderer:
61 % af de modtagne besvarelser er modstandere af
Musik i Lejet.
Af disse er 39 % i særdeles høj grad modstandere af
alt, hvad festivalen bringer med sig til Tisvildeleje.
Til trods for ros for afvikling og oprydning må det
derfor konkluderes, at modstanden mod MiL er bastant
hos flertallet af vores medlemmer.
Medlemmerne støtter foreningens 11 punkts plan (se
detaljer i den fulde rapport på hjemmesiden) til nødvendige ændringer, især hvad angår:
Påvirker byen:
• Reduktion af deltagerantallet, inklusive frivillige og aktører, til max. 5.000 mennesker
• Ændret location således, at lukning af den
store P-plads helt undgås
• Ingen motoriseret trafik gennem Tisvilde
hegn/skoven
• Ændret tidspunkt – væk fra højsommeren

RP
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Havefester
Støjende havefester er et gennemgående tema i mange
besvarelser.
Ifølge loven er MiL ikke ansvarlig for havefesterne;
men som følge af, at MIL bringer titusindvis af meget
unge festivaldeltagere til Tisvilde med over 5000 til
sommerhusene, hviler der et stort moralsk ansvar på
festivalledelsen for den store påvirkning, festivalen har
på byen.
Eftersom MiLs ledelse insisterer på, at festivalen år
efter år skal fastholdes på det nuværende niveau på
10.000+++, bliver Tisvilde de facto omdannet til en
”party-city”. Mange borgere og de fleste grundejere
synes absolut ikke, at denne udvikling skal fortsætte.
Det er bydende nødvendigt, at der fremover sker
justeringer af rammerne for MiL.
I Grundejerforeningen beder vi hvert år vores medlemmer om at vise hensyn og begrænse både egne og
lejeres larm fra havefester i løbet af sommeren; men
formelt har foreningen ingen sanktionsmuligheder
overfor medlemmerne.
Lysdekoration langs stien til Parkeringspladsen under Musik i Lejet – RP

RP

Frisør

NEW HAIR
v/Louise Jonassen

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

6

Anbefaling til Gribskov Kommune og andre
Myndigheder
En uvildig undersøgelse, udført af et akkrediteret analysebureau blandt alle sommerhusejere og fastboende
i Tisvildeleje og omegn, anbefales. En sådan undersøgelse bør naturligvis afgrænse målgruppen rigtigt,
eventuelt i flere mindre lokalområder, da det jo ikke er
hele Gribskov Kommune, der er berørt.
Den må udføres på et tidspunkt, så flest mulige får
spørgeskemaet omkring festivalens afholdelse, og man
må fra alle sider – også politisk og hos ledelsen af MiL
– arbejde positivt og aktivt for en høj svarprocent osv.
En sådan undersøgelse vil være en god måde for
Gribskov Kommune og andre myndigheder at få et
sagligt og objektivt grundlag for, hvordan de fremtidige, præcise rammer for MiL bør fastlægges af de
relevante myndigheder. For det er jo helt klart, både
fra Grundejerforeningens egen undersøgelse og den
private undersøgelse, at flertallet i Tisvildeleje ønsker
store justeringer i forhold til MiLs afholdelse, både
hvad angår størrelse, tidspunkt, beliggenhed og ikke
mindst hensynet til naturen i Tisvilde Hegn.
Før de nuværende tilladelser fra Kystdirektoratet/Naturstyrelsen og Gribskov Kommune forlænges, ønskes
der desuden gennemført en høring blandt alle berørte
parter således, at den nuværende problematiske polarisering blandt borgerne i Tisvildeleje kan ophøre.

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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TISVILDE LOKALRÅD

Fortællinger om børnelivet i Tisvilde 2019 fra et medlem af lokalrådet
Da smælder en kastanje for min fod.
Et blankt brunt øje åbner sig.
Skuer himmel og jord
for første gang.
Uddrag af Widescreen, Benny Andersen
I forhold til, hvor stort det er at finde en perfekt kastanje og så bare lægge sin lille buttede børnehånd rundt
om den ... hvor vigtigt er det så lige, det vi ellers går
og sysler med i lokalrådet og omegn? Fordi børn under
kastanjetræer altid gør mig lun om hjertet, som om
man allerede sad med en varm kop kakao i en sweater
efter en efterårstur i hegnet, så tager de næste linjers
opdatering fra arbejdet i Tisvilde lokalråd sig lidt
kunstnernostalgiske ud. Hvordan mon en af lokalrådets
repræsentanter for børnefamilierne ser på verden?
Her er årets højdepunkter set fra en børnefamilie i
Tisvilde: Kastanjer ved vejen, efterårsstorme, juletid
og mærkelige vinterbadergevækster den 23. december
ved molen, kælkebakken, påskemarch, spænding over
at se sommergæsterne, vores lokale arrangementer, når
sommerens iværksættere folder drømmenes faner ud,
og teltdrengene slår pagoderne op. Måske snubler man
over den nye jazzklub, Av min guldtand eller Pudekoncerten. Der er hele sommerens hurlumhej, og så
er der min personlige favorit: Fem til ti børnefamilier,
som finder hinandens selskab ved molen på de sidste
lune sommeraftner i august – før tyskerne er taget
hjem, men efter arbejde og skole er startet. I år indtræf
denne vidunderlige uge, hvor ingen, ingen jeg kender,
fik vasket tøj. Folk levede stort set i arbejdstøj
om dagen og i badetøj fra kl. 17 og frem. I
starten havde folk faktisk hjemmelavet
mad med på stranden mandag fyraften, måske tirsdag fyraften.
Onsdag begyndte pizzabakkerne
at overtage. Arbejdslivets ham-

sterhjul bliver kunstigt holdt stangen alene ved viljestyrke fra de efter ferien opladede batterier.
Det er følelsen af at have fået stranden tilbage, og at
de bedste stunder er forbeholdt os i byen selv. Og følelsen af overskud, når man med vilje fortrænger tanken
om vasketøjsbunken derhjemme, dérude på vandet på
naboens paddle board. Man ved, at man bliver ladet op
af at kigge på solnedgang, inden børnene alt for sent
kommer hjem og i seng.
Min yndlingsfortælling om livet i børnefamilien tager
også fat i august. Børnene er begyndt i skole, og nu
vil de gerne gå til alt muligt. Sidste år stod jeg som
chefforhandler i frontlinjen over for mine børn, deres
interesser og ikke mindst deres venners interesser samt
deres forældres køremuligheder. Jeg havde udarbejdet
et forhandlingsnotat, så da puslespillet nogenlunde
gik op, så kunne jeg faktisk overskue både henten og
bringen, kontakter og hvilke venner der deltog tirsdag,
onsdag og torsdag. Jeg tror, der mandag og fredag kun
var et enkelt barn, der skulle bringes og hentes – ikke
noget med periodisk tilbagevendende aftaleserier over
forskellige sociale medier, som oftest udspiller sig kaotisk midt i morgenmaden. I år overtog min kone så den
naturlige managerplads, og jeg blev helt sat af. Anede
ikke hvilke børn, der skulle hentes til taekwondo,
musik, klaver, bas, trommer, o-løb, spejder, boksning
og børnegymnastik for ikke at tale om forældremøder,
forældrebandet, skolekomedien, det politisk parti, det
lokale frivillige arbejde i bestyrelse og fond, fødevarefælleskabet, familien, haven. Efter en måneds skolegang kunne min svigermor fortælle mig, at familien
i Tisvilde i svinget ved Godhavn faktisk ikke kunne
sidde ved samme bord og spise aftensmad fra mandag
til fredag. Jeg havde ikke selv forstået det – jeg ledte
vel stadig efter de sidste tråde med forældreaftaler på
telefonen. Men det er OK.
Vi voksne vil jo gerne glæde børnene. Vi bruger os
selv og dyrker de lokale relationer. Vi giver af os selv
til hinanden.

I dag så jeg to venner, også med flere børn i skolealderen, lyse op i to indtagende smil, da de fortalte, at de
faktisk ikke havde nogle planer for weekenden. Hvorfor mon det er sådan?
Da min lille familie flyttede hertil fra et forstadskvarter nær København, var bekymringen nærmere, at her
skulle være dødt i vintermånederne. Det er ikke blevet
min erfaring, at her behøver at være kedeligt. Tværtimod. Det kan blive tiltrængt med lidt ro i vintermånederne – måske kan man finde tid til se en serie i sofaen,
ligesom de andre i kongeriget. Det skal blive godt.
Læseren kunne nu tænke, at jeg, skribenten, blafrer
rundt – både i skrift og kalender. Min kone kalder
mig tidsoptimist, og jeg vil straks skylde skylden på
Tisvilde. Ja, byen og sindstilstanden i Tisvilde med alle
dens våde drømme om frihed, natur og muligheder for
at ændre på vores personlige liv. Tisvilde er jo en af de
øer på Sjælland, hvor to mennesker ikke kan mødes
uden at stifte en forening. Vi har ting, vi skal ordne og
interesser at passe. Foreningslivet er en komplet vildtvoksende og, påstår jeg, uudforsket jungle. I Tisvilde
Lokalråd kan man høre meget sladder om, hvad der
sker derude i foreningsjunglen, men slet ikke komme i
dybden. Jeg blafrer overhovedet ikke rundt, jeg forsøger bare antropologisk at kortlægge resultatet af den
frit udfoldede foreningsfantasi her lokalt.
Det forekommer mig mest fornuftigt at begyndte
kartografisk med en af de mere ædle discipliner i
sommerhuslandet, nemlig kortlægningen af fodstier
i Tisvilde og omegn. Birte Forsell fra lokalrådet har
omsider fundet den store mappe med stisystemer frem,
og det skal vi i en af vores foreløbig ni åbne arbejdsgrupper sætte fokus på i den nærmeste fremtid. Hvor
ligger stierne, hvad kaldes de, hvordan kan vi bevare
dem og ikke mindst bevare sporene efter dem, der har
trådt dem. Det er en urgammel disciplin at skrive om
stier, veje, omveje, vildveje, passager. Mon ikke det
litterære parnas kunne få øjnene op over for Tisvildes
nye og glemte stier (igen)? Walter Benjamin skrev i
årevis på passageværket, hvori al hans viden og filosofi
blev samlet i en bog om Paris’ arkader.
Hvad kan man nu bruge sådan noget bras til? Jo,
stierne, som de færreste taler om, er et vidnesbyrd om,
at nogen gider bruge dem. Nogen træder dem jo!

LEIF NIELSEN A/S

Grøndyssevej 11 • 3210 Vejby

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

www.lnas.dk

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

Fotokollage af Mikkel Pape – Billedet fortsætter på næste opslag

Se bare samme logik, når folk finder kantareller. Man
møder nogle mennesker ude i skoven, som også har
vindjakker, praktiske sko og måske en cykel med
cykelkurv parkeret i nærheden. Allerhelst siger man
ingenting.
Har man været så uheldig at få øjenkontakt, kan man
prøve at se travl ud, optaget af at komme videre til en
uopsættelig aftale derude i skoven. Man kigger ikke
ned efter kantareller – det kunne jo afsløre et godt kantarelsted. Kender man uheldigvis de andre mennesker i
skovbunden, ja så begynder den særlige disciplin med
at tale uden om emnet. Det siges at folk tager hemmeligheden om kantarelstedet med i graven. Det som
vi virkelige attrår, det taler vi ikke om. Kantarelsteder.
Det betyder selvsagt også, at det, som vi ikke bryder os
om, det taler vi meget om.
Må jeg være så fri at sammenligne dette med snakken om sommeren i Tisvilde. Det, som nogen ikke
bryder sig om (fx MiL), det taler de ofte meget højt om.
Det, at nogen ikke bryder sig om MiL, det taler nogle
andre så til gengæld meget højt om.
I år kommer snakken sikkert til at handle om erhvervs
livet, for er det egentligt ikke dem, der skinsygt brokkede sig først. Nogen kunne ikke lide, at andre tjente
mere. Og så rykkede de lige en tak længere op i byen,
og skruede en tak højere op for musikken … jeg vil
i det følgende bare lige sætte tingene i perspektiv.:
I 1700-tallet kom en tysk ingeniør til Tisvilde for at
redde byen ud ad naturkatastrofen. Han reddede efter
sigende byen fra Havtyren, men hans pris blev så høj
for bønderne, at de jog ham ud ad byen. Siden har folk
valfartet til og rundt i Tisvilde hegn til fods, til hest og
på jerncykel. En svensk pige flød i land på en stor sten
ud for Helene kilde. Hendes kiste blev pludselig uterlig,
og man begravede hende, hvor hun faldt, byggede et
kapel, og så kan det ellers nok være at man fik startet
en pilgrimsrute og en sommerturisme. Det skulle koste
penge at gå ad pilgrimsruten til Tisvilde. Det vidner
blokhuset om. Rigtig mange, især ældre mennesker,
synes livet skal leves i Tisvilde, når man bliver sat fri af
arbejdsmarkedet.

Det syntes bronzealderfolk åbenbart også, at dømme
på antallet at ret store gravhøje, som ligger spredt ud
rundt omkring i hegnet. Enten var der tilbud på bridgeblanding, eller også tiltrak vores natur og sommergoder også bare folk dengang, som nu. Og gravhøjene,
ligesom kantarelsamlerne, siger heller ikke et ord om
deres største værdier – kantarelstederne.
Spøg til side. Vi har rigtigt meget at være glade for i
vores by. Alt dette håber jeg, mine børn vokser op til.
Vi diskuterede på et lokalrådsmøde, om økonomiaftalen kunne gøre nogen skade på os som bysamfund. Ja,
selvfølgeligt, skolen, biblioteket, men husk nu lige de
gode ting. Den der lever stille, lever godt, fristes man
til at sige.
I tirsdags fandt jeg mellem to børneafleveringer tid
til at gå til demonstration mod tiltænkte nedskæringer
på børneområdet. Jeg havde taget min tredje datter,
hende på fem år, med til rådhuset i Helsinge, samt lige
fyldt en nettopose med mælk, gryn og frokostsnacks
– man skal jo nå det hele. Der står allerede folk med
bannere og ild i faklerne, da vi ankommer. Mens store
skolebørn råber taktfast foran rådhuset, at borgmesteren
skal komme frem, så kravler hun op på mine skuldre.
Derfra kan hun som den første lyse op i et smil, da
borgmesteren, noget betuttet, møder frem for at tale
med demonstranterne: ”Se, det er Selmas far ...” Så er
der slet ikke så langt til magten, når børnehavevenindens far sidder med nøglerne til kommunekassen. Nej,
hvor jeg håber, at både skole og institution bliver i byen!
Noget andet, der også minder om politik, som jeg vil
dele min glæde over, det er vores hav. På samme måde,
som jeg gerne vil rose Anders Gerner Frost, hvis skolen består, så vil jeg rose en socialdemokratisk (i daglig
tale ellers ”tilhørende klassefjenden”) minister for at
have reddet vores kyst.
I foråret stod vi en masse folk på stranden, vi sang
sange og holdt taler, og talerne handlede om de forfærdelige planer med at misbruge vores hav til industriopdræt af laks.

Vi skal kaste os i bølgerne,
der slår mod kysten ind.
Frit land, fri for os selv.
Sommeren var gået, da jeg rev mig på din torn.
Alt det smukkeste gør ondt,
fra myggestik ved søerne
til trådene i bølgerne,
der brænder hendes ben.
Vi skal kaste os i bølgerne,
der slår mod kysten ind.
Frit land, frit land, mit sted.
Tusinde af øjne,
de har meninger om alt,
og alle sammen tror, at deres TV taler sandt.
Jeg skal prøve på at se den lysende idé,
men stregen den må trækkes i det sand.
Uddrag af Frit land, Carl Emil Petersen

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

KERAMIK

Bølgende bakker
marker, eng og skov.
Frit land, frit land, bestå.

TIBIRKE
KUNST

UDSTILLING & SALG

De såkaldte havbrug, som var projekterede til at ligge
i Kattegat har fået afslag på deres ansøgninger af
føromtalte miljøminister, og måske lukker nogle af de
eksisterende havbrug på grund af forkerte placeringer.
Ingen fare for algegrød på vores badestrande fra den
kant fra nu af. Det er en kæmpe sejr for vores havmiljø,
for fiskere, for badegæster, for alle som færdes ved
kysten. Hurra.
Og fra et børnefamilieperspektiv, ja så tror jeg igen,
farmand her mest af alt bare fremstod pinlig med
guitar foran en masse mennesker. På stranden sang vi
blandt andet sangen Frit land, som er skrevet af Ulige
numre, og som er varslet til at udkomme i Højskolesangbogen i 2020. Og sange i den bog kan roligt regnes
for at være nationalsange for hvert et lokalsamfund,
således også for Tisvilde:

Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, Tisvildeleje
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.ﬁnnkeramik.dk
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Ligesom farmand er pinlig når han taler og synger,
ligeledes kan han virke pinligt, hvis han kæmper for
trafiksikkerhed og for busser til byens busstopsteder
helt alene. Lokalrådet arbejder for begge dele, for at få
flere børnefamilier til byen, for at julemanden kommer
til juletræstænding og meget mere. Og vi gør det også
for alle landsbyens børn. Selv om det kan være pinligt
i børnehøjdeperspektiv, for vi synes, det er vigtigt. Det
kræver en hel landsby at opdrage et barn.
Kastanjen kigger op som den første gang og minder
mig om, at det går nok. Alt sammen.
På vegne af lokalrådet, Jens

ERHVERVSFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
Medlemsmødet tirsdag den 10. september
på Pension Kildegaard
Der var pænt fremmøde af erhvervsforeningens medlemmer til mødet 45 deltagere var til stede.
Dagsorden og mødet var præget af en evaluering af
sommerens aktiviteter og arrangementer, herunder
naturligvis festivalen Musik i Lejet i uge 29. På medlemsmødet deltog også bestyrelsesformand for Musik i
Lejet, Peter Maarbjerg.
Det blev et aktivt, livligt og konstruktivt møde om
emnet, hvor der var rigtig mange indlæg, synspunkter,
spørgsmål, ønsker m.m.m. der blev vendt. På baggrund
af konklusioner på mødet blev der nedsat 2 arbejdsgrupper bestående af de af erhvervsforeningens medlemmer, der ønsker at deltage i arbejdsgrupperne.
Tisvilde og Omegns Erhvervsforening og
Musik i Lejet går i dialog
Under denne og på et efterfølgende bestyrelsesmøde
har Erhvervsforeningen inviteret til opstartsmøde af de
følgende grupper og emner til drøftelse:
• Udvikling af Hovedgaden. Møde torsdag den 24.
oktober kl. 16.30 i Naturrum. Agenda: At forbedre
aktiviteterne i Hovedgaden i uge 29. Bestyrelsesformand Peter Maarbjerg, Musik i Lejet, deltager.
• Agenda: Den fremadrettede udvikling af samarbejdet
mellem erhvervslivet i Tisvilde og omegn og Musik i
Lejet. Møde mandag den 28. oktober kl. 16.30 i Naturrum. Bestyrelsesformand Peter Maarbjerg, Musik
i Lejet, deltager.
I Erhvervsforeningens bestyrelse er der enighed om at
tage ejerskab af processen for de to gruppers arbejde.
Erhvervsforeningen stiller med en mødeleder til hvert
møde. Rikke Hagen fra Erhvervsforeningen leder de
to opstartsmøder. Hvert møde afsluttes med et beslutningsreferat, som sendes til Erhvervsforeningens
mailadresse umiddelbart efter mødet.
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Bestyrelsen har modtaget brev af 20.09.2019 fra
Birgitte Frigast og Thorvald Stigsen. Brevet kan
læses på side 14, idet Erhvervsforeningen ser frem
til den videre dialog.

Til alles orientering er evaluering af sommerens arrangementer, herunder Musik i Lejet, blevet foretaget i
forskellige regi, f.eks.:
• Den 24. juli havde de offentlige instanser, Gribskov
Kommune, Politiet, Beredskabet, Naturstyrelsen evaluering af festivalens detaljer og afvikling, herunder
med Musik i Lejet’s ledelse. Mødested: Gribskov
Kommune.
• Den 14. august havde repræsentanter fra Tisvilde
og omegns erhvervsforening, Tisvilde Lokalråd og
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn evalueringsmøde om sommerens arrangementer i Tisvilde,
herunder Musik i Lejet, med Gribskov Kommune, v/
Morten U. Jørgensen, Kulturudvalgsformand.
• Ved byrådsmødet 1. oktober evaluerede Gribskov
Kommune sommerens arrangementer i kommunen,
herunder Musik i Lejet. Se byrådsmødet via linket:
gribskov.kommune-tv.dk/watch/3483/165
		 Hver enkelt kulturformand for det enkelte parti
præsenterer deres tilbagemelding. Konklusionerne
på Byrådsmødet er på samme niveau som de to
andre nævnte evalueringer.
Bestyrelsen håber på et godt og konstruktivt samarbejde og glæder sig til at se mange deltagere i Naturrum.

Efterårsaften ved Naturrum – RP

Naturrum – vedligeholdelse
Det skønne Naturrum trængte til vedligeholdelsesmaling af
træværket hele vejen rundt. I weekenden den 14.-15. september
2019 stillede 2 x 8 frivillige op til tjansen. Et par stykker fra Erhvervsforeningen og de resterende fra Tisvilde Orienteringsklub
og kajak, surf, paddle board, MTB udlejningen.
Lørdag var vejret fantastisk med sol, hvor søndagen til gengæld blev stormende og regnfuld (svære betingelser for et
ordentligt resultat). P.t. mangler der blot maling på sternbrædder
og lidt pletter på lidt af væggen, hvor regnen drillede.

Åbningstider for toiletter
I sommerhalvåret (fra Påske til ugen efter
Efterårsferien) er alle toiletter åbne mellem
kl. 08.00 og 22.00. Låsene er fjernbetjent.
I perioden efter Efterårsferien og til Påske
året efter er det af sparehensyn (rengøring)
alene handicaptoilettet, der er åben mellem
kl. 08.00 og 22.00.

En stor tak til de frivillige, og der blev på bedste
Tisvildelejevis hygget med morgenbrød og senere med
grillpølser og dertil hørende lokale bajere.
Serviceinformation for brug af Naturrum
Gå ind på hjemmesiden: www.naturrumtisvildeleje.dk.
Her finder du alle relevante informationer om leje, brug af stedet, aktiviteter m.m.
Hvis du har brug for nødopkald, finder du et skilt til venstre
for døren ind til køkken/møderum (i den bygning ud mod
stranden). På skiltet finder du lokal kontaktperson, incl. telefonnummer. Der står ikke noget om åbningstider for brug af
toiletter. Det kommer så her:

RP

Julen i 2019
Igen i år går Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, Tisvilde Lokalråd og Tisvilde og omegns erhvervsforening sammen om planlægning og gennemførsel af forskellige aktiviteter i julemåneden. Programmet vil være meget som i 2018, og de sidste detaljer er endnu ikke helt på plads.
Når de snart er det (foreligger forhåbentlig, når du læser denne udgave af TisvildeNyt), vil der blive indrykket en pressemeddelelse i de relevante lokalaviser som f.eks. Frederiksborg Amtsavis, UgePosten, sociale
platforme som Facebook-siderne ”Tisvilde hele året” og ”Tisvilde Lokalråd”.
Med venlig hilsenTisvilde og omegns erhvervsforening
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MiL og Erhvervsforeningen går nu i tæt dialog
Brev sendt til Erhvervsforeningens bestyrelse 20. september 2019

RP

Super god nyhed
Det her er altså en super god nyhed. Til Erhvervsforeningens møde d. 10. september har Musik i Lejet sagt
ja tak til en helt åben og tæt dialog med foreningens
medlemmer. Mødets baggrund var bl.a., at 17 forretningsdrivende på Hovedgaden i Tisvildeleje har
skrevet et åbent brev omkring Uge 29 til Borgmester
Anders Gerner Frost, forvaltningen i Gribskov Kommune, MiL samt byens borgere og brugere. Brevet gør
opmærksom på en række udfordringer, der relaterer sig
til det omfang, som MiL har fået de seneste par år. I
brevet efterlyses en større imødekommenhed til ønsker
om ændringer – herunder en nedjustering og flytning
af MiL til en skuldersæson (juni eller medio august).
Erhvervsforeningen støtter op
Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn fulgte op
med et evalueringsmøde af sommerens aktiviteter,
herunder især Musik i Lejet. Foruden et stort antal
af Foreningens medlemmer deltog også formand for
MiL’s bestyrelse, Peter Maarbjerg, og Borgmester Anders Gerner Frost. Mødet var præget af en åben og konstruktiv dialog, hvor både MiL, Borgmesteren og flere
medlemmer delte deres synspunkter og udfordringer.
En køreplan med to arbejdsgrupper
Der var enighed om det nødvendige i en mere åben
dialog om de udfordringer, afholdelsen af Mil har
skabt. Det blev derfor besluttet at nedsætte to arbejdsgrupper, hvori også Peter Maarbjerg vil deltage.
Den ene gruppe skal arbejde med at forbedre og
koordinere aktiviteterne på Hovedgaden under Uge 29.
Alle var enige om, at disse bør kunne afvikles bedre
end under denne sommers festival. Den anden gruppe
skal varetage dialogen om MiL og festivalens sameksistens med butikker, restauranter og byens øvrige
erhvervsliv. Denne gruppe skal arbejde med mulige
løsninger på de problemer og udfordringer, som medlemmer af Erhvervsforeningen oplever. I denne gruppe
vil man blandt andet kortlægge plusser og minusser
ved en ændring af størrelse og tidspunkt for MiL.
14

MiL inviterer også
Grundejerforeningerne og Lokalrådet,
så vi sammen kan skabe en samlet strategi
Vi er glade for, at en bred dialog med alle de væsentligste interessegrupper nu påbegyndes – for selvfølgelig
er det ikke Erhvervsforeningen alene, der kan sige,
hvad der er bedst for byen. Vi ser frem til at lytte til
MiL, grundejerne og Lokalrådet. Vi ser frem til, at de
ønsker, der er rundt om bordet, kan danne grundlag for
en ny strategi.
Vi glæder os til arbejdet
Vi tror på, at der nu er taget et kæmpe skridt i retning
af en konstruktiv dialog om musikfestivalen. Vi vil
gerne takke Erhvervsforeningen for at følge op og
skabe rammerne for et godt møde. Og der skal især
lyde ros til formanden for Erhvervsforeningen, Hans
Erik Sørensen, for fint ordførerskab og ikke mindst tak
til Peter Maarbjerg for at lytte og tilkendegive ønsket
om at etablere en god, åben og bred dialog.
Vi glæder os.
Med venlig hilsen
Thorvald Stigsen og Birgitte Frigast

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

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

Skal vi også sælge dit
sommerhus i 2020?
Vi sælger flest sommerhuse
på Nordkysten

142

home v/Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
sælger flest sommerhuse på
strækningen fra Tisvildeleje til Hornbæk*

88

86

74

Få en
salgs GRATI
vurd S
ering

59

home

Anden mægler

Anden mægler

Anden mægler

Anden mægler

* Kilde: Boligsiden.dk, tal pr. 13.10.2019, solgte fritidshuse i hele Gribskov og Helsingør kommuner de seneste 12 måneder.
Salgstal for mæglerfirmaer med samme ejer er sammenlagt i opgørelsen.

GILLELEJE

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

TISVILDELEJE-VEJBY

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

HORNBÆK

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

HELSINGE-GRÆSTED

v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Østergade 3
3200 Helsinge
helsinge@home.dk
facebook.com/homehelsinge
Tlf. 88209410
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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VEJBY-TIBIRKE SELSKABET
Redaktionsmedlemmerne

Kirsten Jørgensen

Christian Friis

Eva Müller

Søren Grande

Anett Wiengaard
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fotos af Christian Friis

Årbog 2020 i støbeskeen
I Vejby-Tibirke Selskabet er vi nu i gang med at forberede indholdet i Årbog 2020 og ligeledes arrangementerne det kommende år. I redaktionsudvalget sidder
der fem medlemmer. To af dem – Kirsten Jørgensen og
Chr. Friis – er efterhånden garvede redaktionsmedlemmer, der har været med til at skabe artikler i mange af
årbøgerne både i 90-erne og fra 2002 til 2019. De tre
øvrige – Eva Müller, Søren Grande og Anett Wiengaard – er nye redaktionsmedlemmer i V-T S, men
de har alle tre været med til at skrive artikler mange
andre steder; bl.a. vil TisvildeNyts læsere have stiftet
bekendtskab med Søren Grandes mange artikler om
Tisvilde Hegn m.m.
Udover de fem redaktionsmedlemmer leverer også
andre medlemmer artikler og illustrationer til den
kommende årbog i 2020. Det er litteraturhistorikeren
Aage Jørgensen, redaktør Jørgen Carl, fhv. rektor og
forfatter Jens Anker Jørgensen og præsten Inge Lise
Wagner.
Det er et stort privilegium, at Selskabet gennem
årene har haft nogle engagerede medlemmer, der ofte
har bidraget med gode og spændende artikler og illustrationer. Med fare for at komme til at glemme nogle
af dem, vil jeg dog alligevel fremhæve følgende gode,
trofaste skribenter: Fiskersønnen fra Tisvildeleje, Hans
Cornelius – gartnersønnen fra Vejby, Niels Jørgen
Larsen – fhv. rektor på Helsinge Gymnasium, Jens
Anker Jørgensen – fhv. kulturchef i Helsinge kommune m.m., Peter Heiberg. De har alle bidraget med
flere gode artikler gennem årene. Tak for det.

To malerier af Kai Sass

De mange kunstgaver
Et andet bidrag til skabelsen af en årbog, der er værd at
åbne, er fotos af de mange kunstgaver, som Selskabet
har fået som gaver i de foregående år ... og som i løbet
af 2019 vil nå op på mindst 28 kunstgaver. Det forunderlige ved denne strøm af gaver er, at Vejby-Tibirke
Selskabet ikke hidtil har annonceret, at vi meget gerne
modtager malerier eller andre former for kunst. Vi har
heller ikke opsøgt folk for at få dem til at forære os noget. Det er altid dejlig overraskende, at vi lige pludselig
får en mail eller en opringning, hvor vi får at vide, at
en foræring er klar til os, hvis vi er interesserede.

Kunstmaleren Kai Sass

Helt overvældende oplevede vi her i dette efterår,
hvor Selskabet blev kontaktet fra Thisted omkring en
donation af Sonja Sass, der ville forære Selskabet ikke
mindre end 20 af hendes svigerfars værker! Maleren
Kai Sass og hans hustru Else Kai Sass havde en søn,
som Sonja havde været gift med. Nu sad hun tilbage
som enke, og kunstværkerne stod og samlede støv.
Kunstværkerne skulle placeres et sted, hvor man ville
passe godt på dem og måske udstille dem. Det sidste er
ikke besluttet endnu, men det ville vel være fint, hvis
denne store nyerhvervelse kunne udstilles i sommeren
2020 i Gretely eller i Sognelængen i Vejby?
Under alle omstændigheder, så går turen til Thisted
d. 8. oktober 2019, hvor bilen bliver fyldt helt op med
de tyve kunstværker, der er pakket omhyggelig ind
i tæpper. Når de er kommet ”hjem” til Tisvilde, skal
de fotograferes, måles og lægges på Selskabets hjemmeside, vejby-tibirke-selskabet.dk, af vores dygtige
lay-outer, Karen Myron. Når dette læses, står de pænt i
depotets mørke og 15 grader Celsius, men I kan se dem
alle på hjemmesiden.

Men … Vi tager gerne imod flere kunstgaver
Vi er interesserede, hvis kunstneren har haft rimelig
god tilknytning til Vejby-Tibirkeområdet og meget
gerne har lokale motiver i sin kunst. Tidligere investerede Selskabet betydelige beløb hvert år i opkøb af
kunst, men da planerne om et permanent udstillingssted i lokalområdet ikke blev realiseret, har bestyrelsen
valgt at stoppe for indkøb af kunstværker. Selskabet
gennemførte 10 kunstudstillinger i årene 2005-2014 på
Tisvilde Skole og på Hårlandsgården ved Godhavn. I år
har Selskabet haft en sommerudstilling med 30 udvalgte kunstværker fra vores samling. Der var mange
mennesker, der besøgte udstillingen, og der er udtrykt
stor tilfredshed og glæde over muligheden ved at se
nogle af Selskabets ting.
v/ Chr. Friis
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OPERA OG BALLET fra store europæiske scener kan opleves i Tisvilde Bio
Når man ser opera i biografen, sidder alle faktisk på
første parket. Kameraet kan gå helt tæt på sangerne, så
publikum bliver draget ind i deres sang og den passion, som ofte kræves i operaer. Da Tisvilde Bio både
er teknisk veludstyret med et fremragende lydsystem,
nye behagelige stole, rigelig benplads plus en hyggelig
foyer, hvor der bliver serveret drikkevarer i pausen, er
alle betingelser tilstede for at give lokale operaelskere
store oplevelser i intime rammer.

Tisvilde Bio har et stort og varieret operaprogram i
sæsonen 2019-20, dvs. fra september til juni, en gang
om måneden. Frem til jul er der hele tre forestillinger
på programmet: Først Mozarts opera Tryllefløjten,
den hyppigst spillede opera af alle, dernæst balletten
Nøddeknækkeren med den uforglemmelige musik af
Tjajkovskij og endelig en LIVE transmission fra operaen i Paris af Borodins ærkerussiske opera Fyrst Igor.
Tirsdag d. 5. november kl.
19.30. vises Tryllefløjten i en
optagelse fra Salzburg Festspiele
2018. Den amerikanske instruktør Lydia Steier har gjort Mozarts tidløse mesterværk til en
farverig eventyrproduktion med
magiske scener. Det er blevet
en forestilling for hele familien.
Dirigent Constantinos Carydis leder et ungt ensemble
af verdensklassesangere.
Som rammefortælling ser vi en bedstefar (spillet af
hollywoodstjernen Klaus Maria Brandauer) til middag med sin velstående familie i et hus i Wien lige før
første verdenskrig; det er ham, der læser eventyret for
sine tre børnebørn. ’
Tryllefløjten er såvel et eventyr som et drama.
Handlingen er inspireret af Christoph Martin Wielands
historie “Lulu oder Die Zauberflöte”.
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Librettoen gør det til en fortælling om to elskende,
der må igennem hårde prøvelser, inden de endelig kan
blive forenet. Det kommer dels muntert til udtryk i
Papagenos og Papagenas lystige historie.
Men Tryllefløjten har også dybereliggende lag, som
fortæller om lysets kamp mod mørket og trækker tråde
til Frimurerbevægelsen, hvor kærlighed, tilgivelse,
tolerance og broderskab er nøgleord. Herfra kommer
inspirationen til mange af de optagelsesceremonier,
ritualer og prøvelser, som Tamino og Pamina må igennem.
Tryllefløjten er en af de mest opførte operaer i nyere
tid. Første gang i 1791. I Danmark fandt førsteopførelsen sted i 1826, hvor den blev modtaget med jubel. Mozart havde tidligt et velvilligt publikum i København.
(Operaen er opført 384 gange i perioden 1826-1992).
Ethvert barn bør se Nøddeknækkeren mindst én gang.
Søndag d. 8. december kl. 15
er der mulighed for at se den i
Tisvilde Bio i en legendarisk
optagelse fra Wiener Staatsoper
2012. Det er en russisk udgave
instrueret af den ikoniske danser
Rudolf Nureyev, og den er i hele
sin opsætning meget russisk: Flotte kostumer, overdådige officersuniformer og store kjoler fra det 19.
århundrede. Soldater og husarer på heste. Et eventyrscenarie fuld af visuelle effekter. Særlig charmerende
er de mange børn på scenen.
Balletten har hentet sin handling fra den tyske forfatter E. T. A Hoffmann, der i 1816 skrev et uhyggeligt
eventyr for voksne, der hed ”Nøddeknækkeren og
musekongen”. Den franske balletdanser Marius Petipa,
der var flyttet til Skt. Petersborg i Rusland, lavede
balletterne ”Svanesøen” og ”Tornerose” sammen med
komponisten Pjotr Tjajkovskij. Efter at have læst Hoffmanns historie foreslog han Tjajkovskij, at de skulle
lave en ballet sammen. Det blev til Nøddeknækkeren.
Efter uropførelsen af balletten skrev Tjajkovskij til
sin bror Modeste: ” … man bliver helt træt i øjnene
af al den pragt.” – En avis skrev: ”Med hensyn til
musikken er det svært at sige, hvilket nummer der er
bedst, for alt fra ende til anden er smukt, melodiøst og
originalt.”
Den måske mest berømte opførelse af Nøddeknækkeren er den, Balanchine satte op i New York i 1954.
Først i 1971 kunne man se hele balletten i Danmark.
Det var balletmester Flemming Flindt, der satte den op
på Det Kongelige Teater. I de seneste år er den blevet
opført I Tivolis Koncertsal i december måned af Den
Kongelige Ballet og Tivolis Symfoniorkester.

PLADERELEASE i biografen
Tirsdag d. 17. december kl.
19.15 fortsætter vi i det russiske
hjørne, idet der er LIVE transmission fra Opéra National de
Paris af Borodins eneste opera,
Fyrst Igor, bedst kendt for sine
polovetser-danse. Instruktøren
Barrie Kosky har valgt en opsætning, som lægger vægt på det
universelt etiske i operaens handling og har nedtonet det
rent folkloristiske. Problematikken i operaen er lederens
ansvar i forhold til sit folk Fyrstens handlinger opfordrer
os til at tænke over vores egne moralske værdier.
Borodin skrev selv operaens libretto med inspiration
fra det russiske middelalder-epos, Igor-kvadet. Han
studerede undervejs de historiske og litterære kilder
grundigt. Arbejdet gik dog langsomt, og da Borodin
døde i 1887 var operaen stadig ikke færdig. Det var
komponisterne Nikolaj Rimskij-Korsakoff og Aleksandr Glazunov, der færdiggjorde Borodins manuskript.
Det, som er musikalsk og dramatisk specielt ved
Borodins opera, er, at to grundlæggende forskellige
verdener møder hinanden: det gamle Rusland og det
eksotiske Østen. I sin fremstilling af det gammelrussiske miljø komponerede Borodin i gammel folkeviseånd, anvendte kirketoner og melodier fra den gamle
russiske kirkemusik. Polovetsernes musik er fortryllende, undertiden med en air af erotik, sommetider
uslebent barbarisk.
Pariser Operaen har sat et stærkt autentisk hold til
operaen. Titelrollen synges af den russiske bas-baryton
Evgeny Nikitin, ligesom størstedelen af de øvrige
sangere er russiske. Dirigenten, Philippe Jordan, er
schweizer. Han var musikdirektør for Opéra National
de Paris fra 2009 til 2018.
Se mere om hele operaprogrammet og de enkelte forestillinger på tisvildebio.dk/opera. Samme sted kan der
bestilles billetter til 175 kr.

Blueskoncert med pladerelease i Tisvilde Bio
Tisvilde Bios bluesmafia kan med stor fornøjelse og
forventning præsentere noget aldrig-prøvet-før og så
eksotisk som en plade-release i forbindelse med den
næste blueskoncert.
For Tisvilde Bluesmafia er dette meget eksotisk, og
så er det på den anden side også meget lokalt, idet den
optrædende er ingen ringere end vores lokale by-musikant, John Kofoed Larsen, der nu er på spil med sin
syvende plade i eget navn, og her medregner vi så ikke
alle de plader, hvor han medvirker som musiker.
Johns musikalske liv begyndte allerede i 60’erne, og
de bands, han har spillet med i, er talrige som sandkornene i og omkring den by, som han har besunget
næsten hele sit liv. Og de seneste to-tre årtier har Tisvilde i den grad nydt godt af Johns store lyst til at give
sin musik tilbage den by og den befolkning, der har
inspireret og støttet ham.
For et par år siden fik John den idé, at han ville lave
en plade med Tisvilde-blues, blues for og til og med
Tisvilde m.m., og den er nu så fremskreden, at sangene
er skrevet, indspilningerne er i fuld gang og pladecoveret ved at blive designet. Alt er således gjort klar til,
at pladen kan blive ”født” og spillet LIVE lørdag den
30. november kl. 15 i Tisvilde Bio, som var det sted,
hvor John i sin tid for 18 år siden indspillede sin første
plade, ”Åh, Tisvildeleje.”
Det bluesband, som John har samlet, består af ham
selv på diverse guitarer, Lars Ringgaard på mundharpe, Thomas Raae på bas og Morten Hæsum på
trommer. Et hold af suveræne sessionmusikere, som
har mange pladeindspilninger og live-meriter på CV’et,
så Tisvilde Bio kan forvente en eftermiddag med ”local
blues, the blues and nothing but the blues”, en blanding
af Johns tekster på dansk med lokale emner samt et
par, der breder sig lidt videre. Dertil lidt covers, hvoraf
John har oversat nogle af bluesens ikoniske sange,
”Walking Blues” og ”Rollin’ and Tumblin’” til dansk!
Det bliver en stor dag for musik-Tisvilde, som man
kan købe billetter á 110 kroner til ved at betale på
mobilen. Men check lige først at der er pladser på mail
best@os.dk eller tlf. 3053 5008.
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Musik & Kor
i Tisvilde

EFTERÅRS/JULEALSANG
Onsdag d. 27. november kl. 19-21 i Sognegården ved Vejby Kirke.
Så mødes vi igen til en aften med fællessang og dejlig
musik. Vi skal synge årstidens sange, og mon ikke vi
også tager lidt forskud på Julen.
Vi bliver som altid akkompagneret af vores tre trofaste
og dygtige musikere Frede, Ole og John. Måske giver
de også et lille stykke af deres egen musik. Elise vil
præsentere sangene og give os et lille ord med på vejen.
Medbring din egen ”aftendrink” og vær med til en
fornøjelig aften i hyggeligt selskab.
Vi har også alsang i januar – det er onsdag d. 8.
januar kl. 19.
JULEKONCERT MED TISVILDEKORET
Onsdag d. 4. december kl. 19.00 i Vejby Kirke.
Vi er 24 kvinder, der sammen med vores dygtige og
meget engagerede korleder, Erik Knudsen, danner
Tisvildekoret.
Vi vil gerne byde indenfor i Vejby Kirke til korets
julekoncert. Vi glæder os til at synge for jer, der har
lyst til at høre, hvad vi har arbejdet med her op til jul,
og også synge nogle fællessange med publikum.
Tisvildekoret er en del af foreningen Musik & Kor i
Tisvilde og byder alle velkommen.

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

Forfatteren Tor Nørretranders har en ny bog på vej.
Den hedder ”Samfundsglæden”. Forfatteren mener,
at Danmarks befolkning skal følge ham i en folkebevægelse for større samfundsglæde. Vi skal glæde os i
stedet for at brokke os så meget.
Min samfundsglæde er i dag, at Gribskov Kommune har sørget for at erstatte den gamle trappe ved
Solnedgangsbakken i Tisvilde med en ny. Foruden
den smukke udsigt er det en fornøjelse at se trappens
fine udseende. Et smukt håndværk med 145 trin og 2
reposer med bænke til at puste ud, når det går opad.
Solnedgangsbakken blev sammen med andre områder, f.eks. Hyrdebakken i Lejet og Heatherhill i Vejby,
fredet af sognerådet i Vejby-Tisvilde Kommune en gang
i tresserne. Det var Kommunesekretær Karl Lund Aagaard, der havde inspireret sognerådet til at bevare områdets værdier. Han var en visionær herre, som vi bl.a. kan
takke for den store parkeringsplads ved stranden.
Jeg kan anbefale at tage til Solnedgangsbakken en
dag med dejligt vejr. Tag gerne en madpakke med.
Birte Forsell

Kirkebladet
Tibirke Sogn

November - december 2019

SYNG SAMMEN I TISVILDE BIO
TIRSDAGE KL. 19-21
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 udvalgte sange fra
Højskolesangbogen, som har betydning for ham eller hende og vi vil
derefter synge dem.

Ny sorggruppe starter
Ny sorggruppe starter den 7. januar kl. 10.00.
Sorggruppen er et tilbud til alle voksne, der har mistet
enten ægtefælle, kæreste, forældre eller bedsteforældre, måske et barn eller et barnebarn.
Vi mødes i Sognegården tirsdage:
7. januar • 21. januar • 11. februar • 18. februar
3. marts • 17. marts • 24. marts • 7. april
Vær opmærksom på, at der er en forventning om,
at man kan deltage alle otte gange. Forløbet er i høj
grad et intenst gruppeforløb med tæt kontakt og synergien i gruppen er vigtig.

DÅBS
KLUDE
KLUBBEN

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

12. november
BENTE
HAUGAARD
Best.fmd,
Frivilligcenter
Helsinge

17. december
THOMAS
ROSTGAARD
Pensionat
Kildegaard

18. februar
ANDERS
GERNER FROST
Borgmester,
Gribskov
Kommune

Arrangementet er gratis, men hvis man vil have noget at drikke med
ind til sangen i biografsalen kan det købes i caféen.
Vel mødt til alle
Sognepræst Ulrik Pilemand

FILM I SOGNEGÅRDEN
Efterårets filmaftener er fredage i

13. december, 24. januar,
og 28. februar
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.

Sogneeftermiddage
i Sognegården

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

14. november, 12. december
og 9. januar.
Der er kaffe, hygge og ingen
tilmelding! Vel mødt til alle!

Studiekreds i Bibelen
I august måned havde vi en Gretelyaften
hvor teologen Kasper Bro Larsen fortalte
om sit bidrag til bog-serien Tænkepauser:
”Jesus”. Nogle af tilhørerne til foredraget
har efterspurgt en aften, hvor vi kan tale
videre om bogen.

Det bliver der nu mulighed for!

Tirsdag d. 26. november kl. 19-21
i Sognegården.
Tænkepausen ”Jesus” koster 60 kr. hos boghandleren.

Baby
salme
sang
Vejby kirke tilbyder bl.a. vores meget populære
”Babysalmesang”. Når de er færdige med at synge i kirken, er der kaffe og hygge i Sognegården.
Her mangler vi et par høje stole, så de mindste
kan sidde med ved bordet.
Har du én vi må få til Sognegården, så henvend
dig til en af præsterne eller et menighedsrådsmedlem.
PÅ FORHÅND TAK.

BABYSALMESANG
De 4 evangelister

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.

Tirsdag den 7. januar kl. 19-21 i Sognegården.

Tilmelding til underviseren er nødvendig.

Vi vil kigge på de 4 evangelisters, Mathæus, Lukas, Johannes og Markus, brug af Det Gamle Testamente. De har hver
især forskellige forståelser af hvad Jesus gjorde og sagde, som
præger deres tolkning og læsning af Gamle
Testamente.
Jeg vil komme med konkrete fortællinger/passager hos evangelisterne og så vil vi læse deres referencer til Det Gamle
Testamente og undersøge konteksten til referencerne.
Du skal bare møde op med en vis nysgerrighed.
Jeg har bibeler og en kop kaffe, men vil blive glad for en forhåndstilkendegivelse om deltagelse på up@km.dk
Sognepræst Ulrik Pilemand

DÅBS
KLUDE
KLUBBEN
Dåbskludeklubben er stadig i fuld vigør! Spring på hvis du har
lyst - der er også plads til dig!.

I det nye år mødes vi tirsdage hver anden måned
kl. 10-12 i Sognegården: d. 5. nov, d. 3. dec, 14. jan,
10. marts og 5 maj.
Kontakt: Sognepræst Jeanne von Benzon,
Tlf. 2491 7970 / Mail: jgvb@km.dk

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

Mødeplan for menighedsrådet Tibirke kirke
Møderne begynder kl. 19.00 med offentlig spørgetid.
Onsdag 20. nov. Tirsdag 10. dec.
Alle møder holdes i Gretely.
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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

Pyntning af juletræet
i Sognegården.
Lørdag d. 7. dec
kl. 15 - 17
Vi synger julesalmer med Mimi ved
klaveret, klipper julepynt, pynter
træet og får lidt knas.
Menighedsrådet sørger for papir,
skabeloner, lim og sakse.
Vi håber, noget af pynten
kommer på træet.

Julen synges ind i Vejby Kirke
Søndag d. 15. december kl. 14.00
Søndag den 15. december kl. 14.00 synger vi julen ind i
Vejby Kirke.
Kom og hør de traditionelle 9 læsninger tilsat en masse nye og gamle julesange og -salmer for både band og
orgel.
Sognepræst Jeanne von Benzon står i spidsen for denne hyggelige og spændende musikalske optakt til
julen sammen med bandet fra Luthersk Mission
Vejby-Tisvilde.
Hele arrangementet er gratis og
alle er hjerteligt velkommen.

FOREDRAG I SOGNEGÅRDEN
28. NOVEMBER KL. 19 - 21
Fordomme og faldgruber
i klimadebatten
Der er mange, der har en mening om klimaet, og
klima fylder rigtig meget på den politiske dagsorden. Det betyder også, at der er mange myter
og dommedagsscenarier i omløb.
Men hvad er egentlig op og ned i klimadebatten?
Kan og skal kirken, som tidligere var eksperten, når der var tale om dommedag, have en mening?
Jens Olaf Pepke Pedersen vil fortælle om nogle af de fordomme og faldgruber,
han mener, der er i klimadebatten. Vi har kke brug for klimapietister og symbolske ofre, som at afstå fra en flyrejse. I stedet har vi brug for at se på naturen, som
andet end en ressource, der skal udnyttes. Her kan kristendommen bidrage med
et natursyn, hvor vi dyrker naturen, men også vogter den, fordi naturen, som en
del af alt det skabte, har en værdi i sig selv.
Jens Olaf Pepke Pedersen er seniorforsker i klimaændringer på DTU Space og
medlem af den kristne tænketank Eksistensen.

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.

VIELSE

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

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

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

Gudstjenester / Tibirke og Vejby kirker
November
Dag

Dato

Vejby

Tibirke

Præst

Søndag

3.

Alle Helgens
Dag

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.

Søndag

24.

14.00 Trongården
S.s i kirkeåret

Ulrik Pilemand

10.30

9.00

Helena Hauge

Vejby

Tibirke

Præst

December
Dag

Dato

Søndag

1.

1. s.i advent

13.30

10.30

Ulrik Pilemand

Søndag

8.

2. s.i advent

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Søndag

15.

3. s.i advent

14.00
Vi synger julen ind

10.30

Jeanne von Benzon

Torsdag

19.

Søndag

22.

4. s.i advent

10.30

Tirsdag

24.

Juleaften

11.00 - Trongården

Tirsdag

24.

Juleaften

Tirsdag

24.

Juleaften

Tirsdag

24.

Juleaften

Tirsdag

24.

Juleaften

Tirsdag

24.

Juleaften

Onsdag

25.

Juledag

Torsdag

26.

Søndag

29.

14.00 Trongården

Ulrik Pilemand
9.00

Ulrik Pilemand
Ulrik Pilemand

13.00
14.30

Jeanne von Benzon
Jeanne von Benzon

14.30
16.00

Ulrik Pilemand
Ulrik Pilemand

16.00

Jeanne von Benzon

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

2. juledag

9.00

Ingen tjeneste

Jeanne von Benzon

Julesøndag

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Vejby

Tibirke

Præst

15.00

Jeanne von Benzon

Januar
Dag

Dato

Onsdag

1.

Nytårsdag

Søndag

5.

Hellig 3 Kongers
Søndag

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Søndag

12.

1. s.e.H-3-K

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

Torsdag

16.

Søndag

19.

2. s.e.H-3-K

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Søndag

26.

3. s.e.H-3-K

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

14.00 Trongården

Jeanne von Benzon

Bibelen Live i Vejby - fredag d. 15. november kl. 19.00
OPLEV MARKUSEVANGELIET FRA BIBELEN PÅ EN NY MÅDE!
KLAUS HØJGAARD LAURSEN KOMMER OG RECITERER UDDRAG AF
MARKUSEVANGELIET.
Når man hører teksterne på denne måde, kan det næsten føles som om man er til
stede ved de begivenheder, der er beskrevet i Markusevangeliet.
Aftenen arrangeres i et samarbejde mellem Vejby kirke og Luthersk Mission i
Vejby-Tisvilde, der også serverer kaffe og kage.
Hele arrangementet er gratis og alle er hjerteligt velkommen i Sognegården i Vejby.
Se mere om Klaus på www.bibelenlive.dk

TISVILDE HØJSKOLE

LOKAL HYGGEAFTEN

Tisvilde Højskoles kursusprogram for 2020 er
nu på ”Gaden”. Kan ses på tisvildehoejskole.dk
eller afhentes i trykt form på højskolen. Kom
forbi og få en kop kaffe og en rundvisning.

Kære allesammen.
Husk den lokale hyggeaften onsdag d. 13. nov. kl.
20 i Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35. Vi har efterhånden hørt om det meste her fra vores lille lokalsamfund på disse aftener, MEN vi har til gode
historier om vores dejlige gårde, som vi faktisk har
ret mange af, når vi “tæller op”! Så det er denne
spændende historie, det omhandler denne gang.
Som vanlig får vi dejlig underholdning, og det
gode hjemmebag kommer heller ikke til at mangle – så tag naboen under armen og kom og hyg jer
sammen med os for kun en 50-er pr. næse!

Mange hilsener
Forstander Mogens Johansen

Glæder os til at se jer,
kærlig hilsen Anita og co.

GRYDETØSERNE

siger tak til alle de gæster og kunstnere, der kom og
deltog i spise-aftnerne i Idrætshuset i 2019. Vi ønsker
alle jer men også kommende gæster

I det kommende år 2020 bliver spiseaftnerne:
• Onsdag den 22. januar
• Torsdag den 5. marts
Begge aftner kl. 18.30.
Tilmelding kan ske tirsdag den 14. januar på
tlf. 2989 2564 efter kl. 10.
Der kan reserveres til begge spiseaftner.
Tilmelding kan ikke ske pr. SMS eller mail.

JENSEN

ET GODT NYT ÅR!

VVS

ENT

REPE

NØR

NIELS

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

Tekst og fotos Søren Thilst Grande

Uden for skovgrænsen
Denne gang går turen til et område, der ligger uden for
hegnets skovgrænse. Jeg har indtil nu udeladt det, fordi
det ikke er en del af statsskoven men fremstår som et
privat område, ja, nærmest som et indelukke for bedre
stillede folk. Kultur-radikalisten og arkitekten, Poul
Henningsen, kaldte det ”Snob-Hills”, måske mest for at
drille forfatteren Johannes V. Jensen, som havde været
bannerfører og initiativtager til at få det tidligere (og
forarmede) landbrugsområde udstykket til sommerhusbebyggelse. Jensens idé baserede sig på en romantisk
illusion a la ”tilbage til naturen”. Væk fra bylivets
jag efter al den nymodens futuristiske og industrielle
materialisme. Det skulle være simpelt, enkelt og primitivt. PH derimod var et bymenneske og elskede med
sin skarpe pen at være i opposition til mange af sine
samtidige.
Inden det er for sent
skal vi rundt i det naturskønne Tibirke Bakker, hvor
hus- og ejendomspriserne har taget en gevaldig himmelflugt, og hvor de små, ydmyge hytter trykker sig
i bakkesænkningerne som agerhøns i en kornmark.
Disse primitive sommerhuse repræsenterer en svunden
tid og forsvinder mer’ og mer’. Oprindeligt måtte man
ikke bygge husene på bakketoppene. De skulle placeres i lavningerne. Et nærmest socialistisk tankesæt. De
små, maleriske huse er gradvist ved at blive udskiftet af
nye, prangende, topmoderne huse med stråtag og masser af udsigt, så man ikke behøver gå tur i bakkerne for
at opleve udsigterne. Man kan nøjes med at kigge ud på
landskabet fra sine vinduer eller terrasse. Vokseværk er
tidens trend – ikke kun i befolkningens helårshuse, men
også stor komfort i fritidshusene. Mon det har noget
at gøre med, at det så er nemmere at leje ud til tyske
turister? Et skældsord, som er meget oppe p.t., er klimatosse. Det vil jeg meget gerne benævnes. I min ungdom
udbasunerede vi lidt spøgefuldt: ”Spis grønt/stem rødt/
arbejd sort”, så kan det ikke gå helt galt.
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I dag vækster vi derudaf, så kloden er ved at falde fra
hinanden. Mer’ vil ha’ mer’. Og vi er for mange, der vil
ha’ en del af kagen! Måske er det derfor, jeg er blevet
historie-tosse. Det er nemmere at forholde sig til fortiden end til fremtiden?
Rundtur i bakkerne
Nu skal vi på bakketur til fods, gående eller løbende.
Mountainbikecykler er ikke så velsete i de private
bakker. Lad os starte ved Gretely-huset syd for Tibirke
Kirke. Syd for huset går en ridesti med et fortidsmindesymbol. Følg den, og så kommer man forbi Per
Arvids Æbletræ, hvorom man siger, det er toppen af en
skovabild helt tilbage fra den gamle Tibirke landsby –
en sand overlever, må man sige.
Æblerne er gule, men nogle små sure gnallinger, som
de omstående fyrretræer ikke levner meget sollys til.
Digteren Hans Hartvig Seedorff omtaler det ”Sandflugtstræet, det abildgrå, står atter med vilde frugter” (1927).

Gretely

Grønnestuen

Vi står altså oven på resterne af tilsandede huse. På
tværs kommer nu grusvejen, Øvrevænget, og t.h. forbi
murstenshuset, Grønnestuen, med den himmelstræbende skorsten og smukke terrasse med udsigt ud over
Sandagergårds jorder mod øst. Drej t.v. før lystgården
Øvrevang, og grusvejen Øvrevænget slynger sig nu
ned mod Langs Diget, hvor man drejer t.h. Vi går nu
ved siden af områdets ældste sandflugtsdige, kaldet
Rumpen. Nogle kalder det også for troldens hale, og
i folkemunde opstod det dengang Arrenakke-trolden
forsøgte at stjæle sand fra Klodals-trolden, men så gik
der hul på hans sæk. De to trolde konkurrerede indbyrdes om, hvem der havde den største høj.
Vi fortsætter lige ud og t.h. ad Langetravs. Nu går det
for alvor opad. To gange passerer vi fæ-riste, der holder
fårene indelukkede. Lige før toppen skal vi t.v. ind
ad en dyrelåge og følge en sti ned i dalen ad trapper.
Smuk, smuk udsigt. Vi er på gangstien fra landevejen (Bækkebrovej) til Udsigten men i modsat retning.
Bunden i dalen hedder Klammerhøj, og vi skal følge
stien t.h. ind gennem dalen. Ud gennem en ny dyrelåge og vi møder grusvejen Bakkedalen på tværs. Så
går det opad igen indtil næste grusvej. T.h. ad den og
kig efter skiltet Udsigten. Nu skal vi helt op, hvor man
kan se til alle sider, 57 m. over havet. Det er mageløst.
Men vi skal også tilbage til kirken. Jeg anbefaler at
fortsætte ad stien nedad (mod nord) og dreje t.v. og t.h.
ved grusvejen. Følg denne ud mod skoven og gå t.h.
langs skovdiget. Ved T-krydset vælg at dreje t.h. ad
Silkebjerg og nyd endnu engang udsynet ud over lyngbakkerne. Bemærk på højre side af grusvejen det lille
hvide hus med blå dør og vinduer – et af de sidste fra
en svunden tid. Det er bevaringsværdigt og bør fredes.
Næste hus nedad ligeledes på h. side, hvor vejen slår en
bugt, ligger det idylliske røde hus fra tv-serien Krøniken. Grusvejen ender ved Rumpen.

Huset fra ”Krøniken”

Drej t.v. og du er tilbage på Langs Diget. Er du træt,
kan du gå forbi den tidligere sandflugts-inspektørbolig,
Sandagerhus, i svinget. Det er et godt eksempel på,
hvor smukt man i ældre tider kunne bygge i gule
mursten, og i dag er det så blevet dobbelt så stort.
Det oprindelige hus er den del man kunne kalde ”det
skæggede hus”. Herefter ud på asfaltvejen Bækkebrovej forbi kilden og kirken. Er du til mere, vælger du at
dreje t.v. og følge Øvrevænget tilbage samme vej som
på udturen. God fornøjelse.
”Det skæggede hus”
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Her på den gamle vævers lod, bor nogle af selvsamme
vævers oldebørn stadig, hver i sit hus på det lod-stykke, som deres far i sin tid gav hver af dem at bygge på.
Ét af de oldebørn er Peter, som altså er én af mange efterkommere af Poulsen-klanen, som hører til blandt Tisvildes rigtig gamle slægter. Verner Gudmandsen, fra
en anden af Tisvildes store, gamle slægter, har brugt
megen tid på at udfærdige slægtstræer over Tisvildes
gamle slægter, og heriblandt også Poulsen-klanen.
Peter er gift med Pernille Hossy, og det er hende, som
er målet for vor færd denne dag, og da vi kommer ind
på Væverlodden ser vi hende ret fremme, svingende
med en salatplante, der er gået i stok, og som skal
afleveres til et sultent pelsdyr hos naboen. Vi parkerer
og afventer Pernilles opdukken fra den dyrevenlige
udflugt i nabolaget og bliver inviteret indenfor i det
murede hus, der ligger højt og smukt i udkanten af den
lange bakkekam, der snor sig langs vestsiden af Bygaden. Vi får en rundvisning i huset, og ude på terrassen
oplever vi, hvor ”højt til loftet”, der er her på bakkekammen, - vidunderligt stille og fredfyldt heroppe, et
stykke fra byens midte og højt over vejens trafik.
To små ivrige King Charles spanieler, Rosa og
Freja, gør hvad de kan, for at afhjælpe det fredfyldte.
De roterer nærmest om deres egen akse af nysgerrig
velkomstlyst og snor sig om vores ben, da vi går ind
og sætter os ved kaffen og en chokolade-squash-kage,
som vi skal huske at få opskriften på. Men først skal
vi lige høre ...

7 SPØRGSMÅL TIL
EN TISVILDER

Portrætfotos af Susanne Borup

Som et finger-knips dukkede efteråret op og bragte så
lave temperaturer med sig, at det fik de fleste Tisvilde’re til at aktivere den kunstige varme i deres huse.
Regn og rusk fik bladene på træerne til at begynde at
skifte den grønne farve ud med røde, brune og gule
farver, og badevandstemperaturen dumpede på ganske
få dage fra omkring de 20 ned til kølige 13-14 grader,
hvilket gjorde, at kun de mest garvede stadig kunne
ses i bølgerne.
TisvildeNyts to udsendte er i bil, da dette nummers
syv spørgsmål til en Tisvilder skal stilles, men selv om
termometeret i bilen kun viser 11,5 grader, så er det
frygten for at komme for sent og ikke gradtallet, der
betinger bilkørslen. Som altid spændte på at komme
tæt på en Tisvilde’r, som vi nok kender i forvejen,
men som vi nu i løbet af de kommende to-tre timer
vil komme tættere på, når vi stiller de 7 spørgsmål og
sætter gang i en masse Tisvildesnak hen over bordet.
Seancen har som regel meget lidt karakter af formelt
interview, - og således vil det sikkert også blive denne
gang, hvor vi er drejet ind ad Rosenbakken og til venstre ad Væverlodden.
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1. Hvor kom du fra,
inden Tisvilde fik glæde af dig?
Ja, jeg kommer ikke til at figurere som en ”ægte Tisvilde’r”, for da mine forældre flyttede hertil, fik de at
vide, at man skulle have været bofast i byen i tre generationer for at kunne regnes som en ”ægte Tisvilde’r”.
Men jeg blev så til gengæld gift med én! Det varede
dog lidt, for jeg var kun 5, da min far Henrik og mor
Merete flyttede fra Græsted og til Tisvilde og flyttede
ind i det sidste hus på Egekærvej. Vi kom til en by,
som blomstrede af liv og glade dage. Tisvildeleje var
på toppen med Peter og Annelise i Tisvilde Bio-Bistro,
Bent og Laila på Badehotellet, og byen summede af
”rigtige” forretninger og af mangfoldigt og morsomt,
men mere lavmælt, sommerliv end i dag.
Sjovt i øvrigt som byen har bevæget sig mellem
bølgetoppe og bølgedale, i 70’erne og 80’erne oppe, og
så i løbet af 90’erne og begyndelsen af det nye årtusind
dalede byen ned i en tilstand af stilstand, for så at styre
opad igen de seneste 5-10 år med nye butikker og nyt
liv i caféer og restauranter.
2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
Det var ikke mig, men mine forældre, der bragte mig
til Tisvilde sammen med én af mine 5 halvsøskende,
som min mor og far havde fået i tidligere ægteskaber.
Vi havde, og har, det nu fint med hinanden.

Der var ingen ballade omkring det, så skilsmisser og
”hele” og ”halve” søskende er ikke nødvendigvis ensbetydende med rod i familien!
Jeg begyndte i Tisvilde Skole, men efter første klasse
så syntes mine forældre, at den klasse, jeg var landet i,
var alt for urolig og larmende, og så blev jeg flyttet til
Helsinge Realskole, - og den skole kom til at fylde en
del i mit liv, både som barn og senere som voksen.

Undervejs fik Peter og jeg vores søn, Kristian, og med
tiden fandt jeg et nyt job på Helsinge Realskole, hvor jeg
i 10 år var SFO-leder. Kristian gik også i skole dér, så
vi kørte i skole sammen i mange år. Efter to års arbejde
med opstart af Realskolens nye børnehave ude nord for
byen, så rykkede jeg videre og blev leder af Annisse
Naturbørnehus, hvilket er et pragtfuldt job med børn og
natur, - det passer lige til sådan én som mig!

3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
Som de fleste unge Tisvilde’re, der pludselig står og er
færdige med skolen, så skulle København lige prøves
af. Jeg ville læse til eksportingeniør, - jeg ved egentlig
ikke hvorfor. Det gik i 3 måneder, så blev det for tørt,
og resten af min Københavnertid gik med at være
ansat i Magasins bagerforretning, og som piccoline på
kontor, men intet af det blev nogen åbenbaring med udsigt til en livstidsansættelse. Først da jeg nærmede mig
pædagog-verdenen, begyndte jeg at føle mig hjemme.
Og ude! For i de andre jobs var jeg ”lukket inde”, inden
døre på kontorer og i forretninger. Som pædagog var
døren åben ud til naturen, og jeg kunne komme ud og
bruge naturen sammen med børnene.
Jeg tog uddannelsen på seminariet i Hillerød, og jeg
var undervejs i praktik på Godhavn, som jeg fandt
tilstrækkelig spændende til at søge job dér bagefter. Jeg
blev der nogle år, men det var ikke helt mig, - tonen,
stemningen, den var lidt for hård for mig. Jeg sagde
op, og blev i en periode skiguide, inden jeg søgte og
fik ansættelse på Behandlingshjemmet Nødebogaard,
- og det var spændende og udviklende, - og lige mig.
Der var meget fokus på, at personalet var orienteret
og veluddannet, vi havde månedlige kursusdage, alle
medarbejdere. Meget af mit arbejde lå dog i Østervang
i Hillerød Øst, hvor Nødebogaard havde nogle udslusningslejligheder til 5 af de unge, og dér var jeg afdelingsleder. Det var 10 meget spændende år, om end lidt
ensomt, fordi jeg var ret alene om arbejdet i lejlighederne i Hillerød.

4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med
i Tisvilde?
Peter og jeg er naturmennesker, så meget af vores fritid
bruger vi derude, både i vores egen store, smukke natur og i Norge, hvor vi ofte tager hen og nyder godt af
den endnu større natur, hvor man lettere bliver alene,
hvilket jo, afhængigt af årstiden, efterhånden kan være
svært i vores egen Tisvilde’ske natur.
I det hele taget er jeg nok ikke nogen voldsomt social
natur, så da jeg i sin tid lærte at dykke, havde jeg fundet en herligt usocial hobby. Jeg er vild med at dykke
og gør det ofte ud for Lejet, og jeg har min harpun
med og fanger fisk, som jeg kommer hjem og smider
til Peter, for ”han er så god til at rense fisk”! Forleden
fangede jeg en stor tunge!
Det er stilheden og ensomheden og den store natur
under havets overflade, det tiltaler mig, - og det er vel
at mærke ikke noget med at svømme ud på det dybe
eller andet ekstremt, det er bare stille og roligt på lavt
vand, - en stor tilfredsstillelse!!
Med hensyn til Tisvilde og Tisvildelejes mange foreninger, så er min usociale side ikke altid forenelig med
at kaste mig ud i alle mulige fritidsjobs, - men på den
anden side, så vil vi jo godt hjælpe, og nogle af de go’e
gamle Tisvilde-arrangementer er vi da også med til:
Kildemarkedet, pinseloppemarkedet og så er der ”Fisken”, altså ”Tisvildeleje går i fisk”, som er en helt fantastisk Tisvilde-ting, som vi kan holde en lørdag i første
halvdel af juni, inden sommer-invasionen er begyndt.
Tisvilde går i Fisk 2015 – RP

RP
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For et par år siden gik jeg, sammen med Ing-Britt Skov,
over til ”Fiskens” generalforsamling i Idrætshuset,
bare sådan ”for lige at gå over å høre ...”, og vi mødtes
af en forfærdelig gravkammerstemning, for arrangementet var i alvorlig fare for ikke at overleve på grund
af manglende frivillig aktivitet. De gamle Tisvilde’re
skældte ud, og til sidst meldte vi os så til arbejdet i ”Fiskens” bestyrelse, men det har ikke været let.
Som alle gode Tisvilde’re vel ved, så var det i år lige
før, at vi aflyste ”Fisken”, men da vi gik i medierne
med det, så kom der pludselig folk til, og så gik ”Tisvildeleje i fisk” alligevel. Men jeg må sige, at ”Fisken”
kører lidt på pumperne, for de mange, der kom til, de
kom kun for at hjælpe akut, og ”Fisken” mangler nogle,
der forpligter sig for alvor!! Vi mangler gode folk, der
vil være med til at få de gode idéer eller sætte de gode
idéer i søen eller bare til at holde fanen højt med deres
permanente og aktive tilstedeværelse. Vi har tidligere
haft travaljeroning, stenmaling m.m., noget for voksne,
noget for børn. Vi mangler idéer til aktiviteter, der
kan samle byen, vi mangler energi, nogen til at gribe
idéerne og bakke dem op.
Hvor er de nye, unge familier, den nye generation af
voksne Tisvilde’re? Den gamle, aktive generation er
ved at trække sig på grund af alder, så nyt blod efterlyses, og jeg håber virkelig, at nogle af de yngre familier
vil indse, at nu er det deres tur, og at det rent faktisk er
sjovt at lave andet en at gå på arbejde og hente børn!!
Jeg kan godt se, at med de masser af aktiviteter, der
efterhånden er heroppe i vores lille by, så er der virkelig brug for mange frivillige, men – med al respekt
for de mange aktiviteter – så synes jeg, at de ting, der
virkelig repræsenterer Tisvildes DNA, som f.eks. ”Fisken”, dem, håber og synes jeg, må de frivillige vælge
først, så vi holder fast på byen og ikke taber byen til
fordel for de hurtige events, der ofte forsvinder ligeså
hurtigt, de er opstået!
Så mit håb er, at Idrætshuset vil være fyldt den 15.
november, og at de mange, der kommer, vil være med!
Vi vil gøre alt for at vække Tisvilde af Tornerose-søvnen og beholde vores LOKALE fest, det kan jeg love!!
Nå, der gik vist lige lidt PR i snakken, - hvor kom vi fra?

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

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje
Hovedgaden 46 • 3320 Tisvildeleje • e-mail: 330@edc.dk
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Jo, når jeg ikke arbejder, så er det altså naturen, jeg
bruger. Det er grunden til, at jeg bor her.
5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Igen: Naturen!! Peter og jeg er bare nogle ”natur-nogen”! Havet og skoven, det er vores legeplads, hvor vi
tilbringer det meste af vores frie tid. Vi synes, vi er så
heldige at være her og ikke bo i en lejlighed i Brønshøj.
Og ligesom andre, I har talt med, så får jeg også dagligt, når jeg vender hjem fra arbejdet, den der følelse af
at komme hjem, - for mit vedkommende er det, når jeg
har rundet toppen af Tibirkebro.
Men selvfølgelig findes der andre smukke pletter i landet. Når Peter er på jagt nede på Feddet nord for Præstø,
så er der den smukkeste natur dér, som faktisk ligner
vores heroppe ikke så lidt. Og så er der jo alligevel ikke
noget som det sted, hvor man hører til. Peter og jeg kan
fnise lidt af os selv, som, når vi kommer hjem fra ferie
og har været væk to-tre uger, sidder som et par gamle
idioter i bilen og peger og siger ”se, hvad der er sket,
mens vi har været væk”, og ”se, hvor det er vokset”!!
6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
Jeg har det svært med det spørgsmål, for jeg vil helst
ikke vade rundt i ting og sager, jeg ikke bryder mig
så meget om. Eller smide dem ud i hovedet på andre,
- ligesom det på det seneste er begyndt at ske på de
sociale medier, som med deres fremkomst har bragt
en masse mudder ind i den almindelige, demokratiske
debat og sænket niveauet. Jeg synes, det er så ubehageligt, at jeg faktisk har meldt mig ud af forummet
”Tisvilde Hele Året”. Der er blevet så lavt til loftet,
at det er helt vildt, og det er ærgerligt med sådan en
for-og-imod-stemning, hvor folk i byen ligefrem bliver
uvenner om alt muligt, som vi her i byen, som lokale,
burde kunne enes om, eller i det mindste bare nøjes
med at være uenige om. Jeg aner, at det ikke er noget,
der er særligt for Tisvilde, men at det er et nyt menneskeligt træk, der har vundet indpas i takt med at
de sociale medier tager over i forhold til at tale med
hinanden ansigt til ansigt. En ubehagelig tendens, som
jeg ikke vil være med til at ”støtte”.

Her afbrydes samtalen af, at Peter kommer hjem. Men den afbrydende er en slank, lys spaniel, Maggie, som kommer susende
ind og vil lægges mærke til, - ”vores ADHD-barn”, som Pernille
siger. Rosa og Freja, som ellers var faldet til ro og slumrede i
de bløde møbler med lydelige tegn på, at der også foregår ting i
søvnens verden, de vågner omgående til liv igen. ”De sørger for,
at der ikke bliver for roligt omkring os”, og i nogle minutter er
der fuld aktivitet under borde og stole, indtil de tre glade vovser
har vænnet sig til, at der er gæster, - som i øvrigt er kommet til
eftermiddagens sidste spørgsmål:

Et argument, der lader sig høre, men som er
svært at forholde sig til, for hvornår er der for
meget eller for lidt liv, og trækker det ene det
andet med sig, eller gælder det ikke …??
Samtalen kunne sikkert have kørt længe,
men bladets to udsendte ser efterårshimlen
mørkne over væverens lod, et tegn på spisetid
og tid til familieliv efter skole og arbejdstid.
Kristian har også været forbi og kigget ind for
at se, om der stadig var gæster, eller om man
snart kunne få sine forældre for sig selv.
Vi takker for et særdeles hyggeligt besøg og får en sidste lille portion med om
Poulsen-klanen, da vi er kommet udenfor, og
Væverlodden ligger der, som da vi kom, ét af
mange hjørner af Tisvilde, hvor man kommer, hvis man har et ærinde, men som ellers
får lov at ligge beskyttet hen til dem, der bor
der. Nu har vi haft et ærinde dér, og foruden
at have haft et givende møde med et par rare
og spændende Tisvilde’re, så har vi i tilgift
fået et nyt Tisvilde-historisk perspektiv på
området omkring Væverlodden. Igen må man
undre sig over, hvor mange steder i Tisvilde
og Tisvildeleje, man ikke har været, og hvor
lidt man ved om byens historie, selv efter 47
år i byen!!

7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
Her griner Pernille lidt, og siger, at hun inderst inde
ville ønske, at Tisvilde altid bliver ved med at være,
som Tisvilde altid har været! Uden at det skal tages til
indtægt for nogle holdninger for og imod dit og dat,
men bare fordi, det kunne være rart sådan. Her smider Peter ”en bombe” ind i samtalen, da han nøgternt
siger, at han kunne ønske, vi fik en lystbådehavn nede
på Lejet. Inden de når det i Liseleje!! Pernille svarer
omgående ”nej tak” og understøttes af TisvildeNyts
udsendte, der alle tre synes, at der allerede er tilført
byen for meget turisme, men Peter argumenterer for sin
sag, for det er ikke for turisternes skyld, men for vores
egen, så vi kunne få lidt liv dernede året rundt.

HAR DU PRØVET EN RIGTIG MALER ?
0Plet Malermester har mere end 30 års erfaring
og konkurrencedygtige tilbud på alle former for
maleropgaver, store som små:
Maleropgaver for virksomheder, kontorer, boliger
og sommerhuse, indvendigt og udvendigt og altid
udført i høj kvalitet.

Telefon 51 20 30 79 – CVR 35 74 51 57 – Tisvildeleje
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STJERNEHIMLEN OM VINTEREN
Dette nummer af Tisvilde Nyt udkommer kort efter,
at vi har overstået sommertiden tidligt om morgenen
søndag 27. oktobe den sidste søndag i oktober. Derfor
bliver det tidligere mørkt om aftenen, og vi kan nu
nyde stjernehimlen allerede ved 18-tiden.
I årets sidste måneder strækker Mælkevejen sig
højt på himlen lige over vores hoveder i aftentimerne.
Derfor er det på sin plads at fortælle om nogle af de
spændende objekter, som ses enten i Mælkevejens bånd
eller i de nærliggende stjernebilleder.
Mod vest ses Svanen, der er et af de få stjernebilleder,
der ligner det, det hedder. På denne årstid ses Svanen
som en flyvende svane med hovedet i retning ned mod
horisonten. I Svanens hoved finder vi den karakteristiske blå og gule dobbeltstjerne Albireo. Med det blotte
øje ses kun en enkelt stjerne, men selv i en lille stjernekikkert er det tydeligt, at der er to stjerner med hver
sin farve.

Dobbeltstjernen Albireo i stjernebilledet Svanen. Foto: Michael Quaade, WKO

De to stjernehobe NGC 869 og NGC 884 i stjernebilledet Perseus
Foto: Genuson, Wikimedia Commons
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”Stjernehimlen netop nu” af Michael Quaade

Højt på himlen kan man også se de to stjernehobe NGC
869 og NGC 884. Med det blotte øje kan de skimtes som
en tåget plet midt mellem stjernebillederne Cassiopeia
og Perseus. I en håndkikkert kan man som regel se de to
hobe adskilt, og i en astronomisk kikkert er de et af de
smukkeste syn på nattehimlen. De kaldes også den dobbelte stjernehob i Perseus, fordi der er tale om to stjernehobe, der ligger tæt sammen. De to hobe er meget unge
– kun 10-20 millioner år. Til sammenligning er Jorden
og hele Solsystemet 4½ milliard år gamle.
De ovennævnte objekter ses på baggrund af Mælkevejens lysende bånd. Kigger vi lidt uden for Mælkevejen, er der også spændende sager at se. Mod vest kan
vi i november og starten af december endnu nå at se
Ringtågen i stjernebilledet Lyren. Det er materiale, der
er kastet ud af en stjerne i slutningens af dens liv.
I den modsatte ende af Svanen, halespidsen, finder vi
den klare stjerne Deneb. Den ser en smule svagere ud
end Vega, som også ses på vesthimlen. Sidst på året
står Vega i forhold til Deneb noget lavere på himlen og
længere mod nord. I virkeligheden er Deneb langt den
lysstærkeste af de to stjerner. Den lyser flere tusinde
gange så kraftigt som Vega, men er over 2000 lysår
væk. Derfor ser den ikke ud af så meget som Vega, der
kun er 25 lysår fra os.

Krabbetågen optaget med Hubble-teleskopet. Foto: J. Hester (Arizona State University)

Mod øst kan vi se Krabbetågen, resterne af en supernova, der eksploderede for næsten 1000 år siden. Sammenlignet med en planetarisk
tåge som Ringtågen, er der her tale om et ganske anderledes voldsomt
fænomen. Det var en stor stjerne på omkring 10 gange Solens masse,
der endte sine dage i en eksplosion, der kastede det meste af stjernematerialet ud i rummet. Siden da er gasskyen efter eksplosionen
vokset til en størrelse på 5-6 lysår og den udvider sig stadig i dag.
Højt på himlen kan vi se Andromedagalaksen. Det er den nærmeste
store galakse, og den indeholder nogle hundrede milliarder stjerner i
galaksen, flere end i Mælkevejen.
På en god aften uden generende månelys kan man skimte den med
det blotte øje. Den er 2-3 millioner lysår væk, og den er det fjerneste,
vi kan se uden kikkert.
Der er åbent hus i Wieth-Knudsen Observatoriet lørdagene 9. og 30.
november samt 14. og 28. december. Desuden holder vi i anledning
af Jul i Lejet åbent søndag 1. december. Begge aftener åbner vi lidt
tidligere, ved 17:30-tiden, både af hensyn til de yngre årgange og
for at vi kan nå at få et glimt af Månen. Hold øje med observatoriets
Facebookside: facebook.com/wiethknudsenobservatoriet/ for at se,
om vi må aflyse på grund af vejret.

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
Messier 31 galaksen i Andromeda. Foto: Evan Adams
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NYE SKINNER TIL VORES TOG
Mens de fleste Tisvilde’re, der dagligt kører på arbejde
i retning mod Hillerød og København, finder fordelene
ved kørsel i egen bil større end at sætte sig i én eller
anden form for offentlig transport, så mener Lokaltog,
vores nordlige bastion af den offentlige togtransport, at
der stadig bør være et moderne og effektivt alternativ
til privatbilismen. Og med den hensigt sætter Lokaltog
i denne tid sit præg på de jernbane-nære områder i Tisvilde og i de små samfund ind mod Helsinge, for hele
skinneområdet på den 9 km lange strækning bliver
renoveret, så togene kan køre lettere, mere lydløst og
efter planen. At arbejdet foregår alle døgnets timer, og
at det rundhåndet leverer diverse gener til de omkringboende, det må vi tage med.

fotos af Susanne Borup

Er man interesseret i togdrift og store arbejdsmaskiner,
så har man – mere eller mindre frivilligt – kunnet følge
med i, hvor langt udviklingen er kommet fra dengang,
man med rå muskelstyrke og store mænd i bar overkrop lagde spor over landet, til i dag, hvor knap så
store mænd fra det internationale firma Strukton Rail
betjener enorme maskiner med kolossale kræfter. Vi
kan opleve dumpers race af sted på vores veje, belæsset med jord eller skærver, eller iagttage gigantiske
entreprenørmaskiner på hjul eller larvefødder med
muskuløse, hydrauliske arme, der slæber af sted med
150 meter lange skinner, læsser, løfter, flytter ting på
et øjeblik, - heldigt man ikke havde sådanne maskiner i oldtidens Ægypten, for så ville man ikke kunne
komme frem for pyramider!!
Når dette nummer af TisvildeNyt kommer på gaden,
synger toghjulene igen – og nu i nylagte skinner. I
ventetiden har TisvildeNyt været ude for at fotografere
lidt blandt de store maskiner og på banelegemer under
ombygning.

Murerfirmaet

Damgaard Aps
Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Tlf.
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Henrik 2323 1318
Bo 4044 5610

Solvej 2 • Tisvildeleje • Tlf. 48702141

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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MUSIK I LEJET

Foto: Max Igland

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

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

Rundinsvej 4 / 3200 Helsinge / tlf. 4456 3200
helsinge@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/helsinge
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Nyt fra bestyrelsen
Der har været fart på siden årets festival. Når vi laver
Musik i Lejet, er det jo noget, der foregår hele året med
en masse opgaver ‘mellem’ festivalerne. Noget af det
første der sker er, at bestyrelsen foretager en grundig
evaluering af årets festival, hvor vi kommer omkring
alle de væsentligste områder. Det gjorde vi igen i år
og drøftede de væsentligste områder igennem, mens
festivalen stadig var i frisk erindring. De foreløbige
konklusioner er meget positive – både ift. de tilbagemeldinger vi har fået fra gæster, frivillige og myndigheder.
Vi har været i god dialog med de erhvervsdrivende
i Tisvildeleje gennem den seneste tid og er gået ind
i to udvalg i samarbejde med Erhvervsforeningen.
Udvalgene har fokus på at skabe en dejlig og imødekommende gågade i uge 29 og at forbedre turismen og
sikre, at de mange arrangementer over hele sæsonen
bliver succesfulde.
I foreningen Musik i Lejet er vi også i gang med at
se fremad. Vi har nye folk i bestyrelsen, vi har lyst til
hele tiden at udvikle festivalen, og vi har en organisation, som kan levere effektivt og professionelt arbejde.
I weekenden 27.-28. september afholdt vi et meget vellykket strategiseminar på Strandhotellet, hvor de hyggelige omgivelser og tre inviterede dialogpartnere gav
masser af luft under vingerne og energi til at skabe en
endnu bedre festival i mange år frem. Vores drøftelser
gik i mange retninger, men typisk med en fællesnævner: At skabe en festival i harmoni med skov, strand og
by, og hvordan vi kan bidrage endnu mere til Tisvilde
og resten af Gribskov Kommune året rundt.
Hvorledes vores tanker konkret kommer til at udmønte sig, kan vi ikke sige endnu, men i øjeblikket har
vi mange, spændende tiltag på tegnebrættet, som vi ser
frem til at fortælle meget mere om.
De bedste hilsner
Musik i Lejets Bestyrelse

Musik i Lejets nye bestyrelsesmedlemmer
Efter Musik i Lejets ekstraordinære generalforsamling
blev to nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind i festivalens bestyrelse: Simon Augustesen og Claus Bindslev.
Begge er kendt for deres lokale ophav, markante stillinger i det danske erhvervsliv, og ikke mindst deres
bankende hjerter for Musik i Lejet, Tisvilde og kulturoplevelser.
Her fortæller de to nye bestyrelsesmedlemmer om
deres tilknytning til Tisvilde og Musik i Lejet, deres
incitament for at melde sig ind i bestyrelsen, og hvordan de oplever samspillet mellem byen og festivalen.

Hvad kendetegner Musik i Lejet for dig?
Musik i Lejet er masser af oplevelser gennem flere
uger, hvor jeg møder afslappede mennesker i gågaden,
hos købmanden, på kroen, i butikker og til improviserede middage. Jeg oplever, at hele Tisvilde i ugerne
før, under og efter festivalen giver mig det liv, man så
let kan savne resten af året. Tid til pludselig opståede
kaffesamtaler, et koldt glas vin og grin med venner
og nye bekendtskaber. Musik i Lejet er overraskende
musikoplevelser og samtaler, og det er en vildt sjov fest
med mine børn og deres venner midt i en lille sikker,
overskuelig og varm festival.
Hvordan oplever du samspillet mellem
Musik i Lejet og Tisvilde?
Tisvilde har alle tider tiltrukket skønne og dygtige
kunstnere, iværksættere, naturelskere og folk, der gjorde
det umulige. Mennesker, der blev inspireret af naturen
og stedet til at skabe nye kunst- og kulturoplevelser.
Oplevelser, der altid er gået langt ud over Tisvilde by.
Musik i Lejet er skabt ud af alt det bedste i Tisvilde.
Den smukkeste festival-placering i Danmark. For lille
til at være stor. Kunstnere, der får en unik oplevelse og
derfor giver lidt ekstra af sig selv. Festivalens ambitioner og niveau for blandt andet mad, kunst, sikkerhed
og uddannelsen af de lokale frivillige kan bruges til, at
Tisvilde får liv i Lejet hele året.

Claus Bindslev
Claus Bindslev er stifter og direktør af ‘Nextstep by
Bindslev’ og har i en årrække været frivillig på Musik i
Lejet, hvor han blandt andet har stået for informationsboden i Hovedgaden
Hvad er din relation til Musik i Lejet og Tisvilde?
Tisvilde har været en del af mit liv i 45 år. Naturen har
givet mig store oplevelser. Stille milde forårsaftener,
vilde vinterstorme, blågrønne efterårsdage og de sjoveste varmeste sommeraftener. Kulturen har givet mig nye
ideer til mit liv, og alle de mennesker jeg møder i Tisvilde giver mange spændende samtaler og venner for livet.
Jeg har været fast gæst på Musik i Lejet i mange år og
har den seneste tid hjulpet til som frivillig i festivalens
informationsstand. Gennem det har jeg virkelig erfaret,
at MiL både samler og viser alt det bedste i Tisvilde.
Hvorfor er du gået ind i Musik i Lejets bestyrelse?
Jeg er meget imponeret over Musik i Lejets høje kvalitet og ambitioner for at lave en festival med overraskende, gode oplevelser af mad, kunst og musik. MiLs
samarbejder med de mange lokale foreninger samt
organiseringen af alle de frivillige giver mig nye ideer
til, hvordan man kan skabe liv i lejet hele året. MiL
kan som forening bidrage med en del erfaringer til en
fælles samtale om godt liv for borgere og erhvervsliv
hele året i Tisvilde.

Annisse Wellness v/Sygeplejerske Pernille Kromann

�Fodpleje
�Massage
�Zoneterapi
Behandling i klinik,
på plejecenter
og i eget hjem.

Tlf: 20847672 – www.annissewellness.dk
Skovfogedvej 4, 3200 Helsinge
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Foto: Lea Abrahamsson

Simon Augustesen
Simon Augustesen er kommunikationsdirektør i Scandinavian Tobacco Group og har 10 års kommunikationserfaring fra store danske virksomheder.
Hvad er din relation til Musik i Lejet og Tisvilde?
Jeg er vokset op i Annisse Nord, men er kommet i
Tisvilde gennem hele min ungdom. Først via venner og
siden via Tisvilde Bio Bistro, hvor jeg i næsten 10 år
vaskede tallerkener, serverede mad og mixede drinks.
Jeg har også været fast gæst på MiL siden starten. Jeg
tror, at jeg har misset et enkelt år, men ellers har festivalen været en fast bestanddel af min sommer siden
den ydmyge start på Stejlepladsen i rusk og regn. Helt
overordnet har jeg vanvittigt mange gode minder fra
Tisvilde og holder meget af byen.
Hvorfor er du gået ind i Musik i Lejets bestyrelse?
Jeg ser det som et privilegium at få muligheden for at
bidrage positivt til MiL og den fortsatte udvikling og
professionalisering af festivalen. Som sagt har jeg i 10
år nydt MiL som gæst, og jeg glæder mig over at kunne
give lidt tilbage. Jeg håber og tror på, at vi i bestyrelsen
kan være med til at gøre de næste 10 år lige så succesfulde som de første.
Hvad kendetegner Musik i Lejet for dig?
MiL for mig er først og fremmest min sommers festival, hvor musik-, mad- og fest-oplevelsen går op i en
højere enhed. Her kysser jeg ekstra meget på min kæreste, og jeg mødes over øl og solnedgange med gamle
venner og bekendte, som jeg ser for sjældent. Jeg viser
nye venner, hvad Tisvilde også kan om sommeren. MiL
er for mig en fremragende ambassadør for Tisvilde.
Hvordan oplever du samspillet mellem
Musik i Lejet og Tisvilde?
MiL er og skal være Tisvildes festival. Samtidig er
MiL en fremragende ambassadør for byen. Derfor er
det vigtigt, at der mellem MiL og Tisvilde er forståelse
og accept af den positive, gensidige afhængighed. Det
ansvar er vi også bevidste om i bestyrelsen, og det er et
område, som vi lægger mange kræfter i.
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Musik i Lejet starter billetsalg d. 1. december
December er efterhånden blevet en vigtig måned for
Musik i Lejet. Traditionen tro er det nemlig her, at vi
starter salget til sommerens festival. Den 1. december
kan alle købe billetter på Musik i Lejets hjemmeside,
og erfaringen siger, at der er stor efterspørgsel på festivalarmbåndene. Af samme årsag introducerede Musik
i Lejet et fysisk billetsalg i Tisvildeleje tilbage i 2017,
som igen i år afholdes lokalt.
Sidste år strakte køen sig hele vejen fra salgsstedet
ved Brød & Vin til svinget ved Cafe Maya, og et par
unge piger fra lokalområdet havde ventet forrest i køen
siden daggry. Mere end 350 naboer, sommerhusejere
og venner af byen trodsede decemberkulden for at
sikre sig et armbånd til Tisvildelejes musikfestival, alt
imens de blev forkælet med lune croissanter og kaffe
fra bageren.
Det var en stor fornøjelse at opleve den enorme
opbakning i byen og se, at så mange lokale allerede i
julemåneden havde planlagt en del af deres sommer. Vi
glæder os allerede til det lokale billetsalg igen i år! Her
ses et par stemningsbilleder fra sidste år.
TID, STED OG ANTAL BILLETTER
ANNONCERES I STARTEN AF NOVEMBER

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

47 74 63 34

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

Feriepartner.dk

TIFØ – TISVILDE FØDEVARESELSKAB

Thomas i Kolsbæk

Gå vinteren i møde med et ugentligt skud farverige
vitaminer. Med et medlemskab i Tisvilde Fødevarefællesskab (TiFø) får du hver uge muligheden for at få en
pose friske lokalt producerede økologiske grøntsager.
Måske tænker du, at det kan man også købe i supermarkedet, og så kan man selv bestemme, hvad man vil
have, og hvornår man vil have. Og det er også rigtigt.
Men har man først prøvet TiFøs grøntsager, som bliver
produceret af Thomas i Kolsbæk, så er man ikke i tvivl
om, at kvaliteten og friskheden er noget helt særligt, og
så er der noget utrolig tilfredsstillende over at vide, at
de er dyrket så tæt på, og at der kun er et minimum af
emballage involveret i processen fra jord til bord.
En personlig historie: Min familie og jeg har været
medlem af TiFø, lige siden vi flyttede til byen for
snart 6 år siden. Jeg husker tydeligt, hvordan jeg blev
’hvervet’ på parkeringspladsen ved skolen af en frisk
og veltalende Gitte, som var formand for TiFø dengang. Hvordan kunne jeg sige nej til det? Jeg bestræbte
mig i forvejen på at købe overvejende økologisk, og så
var her tilmed mulighed for at lære nogle folk på tværs
af aldre at kende i denne nye lille by. Vi har været
fast medlem lige siden og hver uge hentet en pose
med grønt i det lille hus ved skolen. Jeg skal ærligt
indrømme, at der har været tidspunkter, hvor jeg har
bandet den voksende bunke rødbeder i køkkenskuffen
langt væk, eller hvor høns og kaniner er blevet fodret
med lige vel overkvalificeret foder i form af grøntsager,
vi ikke nåede at få brugt. Men vi har lært meget med
tiden – og det har taget tid at lære at få flow i at bruge
de grøntsager, der nu en gang var i posen. Om sommeren er det nemt.

En pose med frisk salat, gulerødder, bønner og nye
kartofler forsvinder på et enkelt måltid, når man er en
familie på seks. Om vinteren er det sværere og kræver mere tid og kreativitet at skulle omsætte primært
rodfrugter og kål af forskellig slags i lange baner. Men
tager man udfordringen op, kan det være helt sjovt og
nærmest blive en livsstil at øve sig på at spise efter årstiden, og det kan give anledning til mange gode samtaler og oplevelser i køkkenet – især når man har børn
i udskolingsalderen, som er orienterede og nysgerrige
omkring emner som klima, bæredygtighed og sundhed. Ligeledes giver det super god mening at kunne
tage børnehavebarnet med hen for at se, hvor maden
vokser. Bevares, vi lever ikke af TiFø grønt alene,
men der er noget fedt ved opleve at smagsdommerne
i teenagealderen erfarer og begejstres over, at man
kan spæde sine burgerbøffer op med rigelige mængder
revne rodfrugter og løg, og at det faktisk kun gør dem
mere saftige og smagfulde.
Den ugentlige pose grøntsager har tvunget os til
at tænke mere kreativt i vores madlavning, søge ny
inspiration og nye opskrifter, og når først man er kommet i gang og efterhånden har opnået det sorte bælte
i grøntsagssnitning, må man erfare, at mulighederne
er uanede. Derudover har TiFø-medlemskabet givet
anledning til nye lokale og fornøjelige bekendtskaber.
What’s not to like?
Du er mere end velkommen til at være med!
Se mere på vores hjemmeside:

tifø.dk
Bedste hilsner, Julie Holck, form. for TiFøs bestyrelse

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
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TISVILDELEJE GÅR I FISK
har brug for dig,
din nabo, din genbo, dine venner m.fl.
den 15. november kl. 18.00, hvis
”Fisken” skal overleve!!!

For dér afholder ”Tisvildeleje går i Fisk” den årlige
generalforsamling i Idrætshuset ved siden af skolen.
Og vi må og skal have nye og gerne yngre kræfter
ind i bestyrelsen, mennesker der har overskud og lyst
til at komme med gode ideer til de næste mange års
”Fisk”.Vi må være ærlige at sige, at hvis der ikke dukker nye kræfter op, så lukker ”Fisken” formodentlig
ned, - og det kan vi jo ikke have! Det var tæt på i år,
men vi blev reddet på målstregen.
”Tisvildeleje går i Fisk” er Tisvildelejes helt egen og
meget lokale ”åbning” af sommersæsonen i Tisvilde
med musik, mad og drikke og underholdning for de
små. Tisvilde’rne kommer ud af deres huse og mødes
på Stejlepladsen med gamle og nye venner og med havet og skoven som en dejlig kulisse for dagen. Sammen
fejrer vi den gamle fiskertradition i byen med masser
af forskellige fiskeretter og gerne nogle konkurrencer
eller aktiviteter, der har med havet at gøre.

Man skal ikke lade sig unødigt forskrække af at tage
et ansvar og trække i bestyrelsestøjet, for bestyrelsesarbejdet består i korte træk af at komme med
gode ideer, sørge for mulighed for at udføre dem og
hente andre ind, der kan hjælpe på selve dagen for
afholdelse af ”Fisken”.
Der er kun ca. 4-6 årlige møder af 2 timers varighed, så du behøver ikke frygte, at det tager en masse
af din tid i hverdagen. OG … så er det jo altså en
fornøjelse at skabe noget festligt for den by, man bor
og lever i!! Og det i godt og morsomt samvær med
andre Tisvilde’re!!
Så kom nu frit frem, alle I gode Tisvilde’re! Mød op
til generalforsamlingen, giv jeres mening til kende
og vær med til, at Tisvilde kan bibeholde én af årets
vigtigste (den vigtigste!!!) fester. Efter mødet giver
vi lidt at spise og drikke.
Mange hilsener fra den nuværende bestyrelse
i ”Tisvildeleje går i Fisk”

Radiserne vaskes – 2019

Højt humør i sildeboden – 2019

BLUESTOGET KOM TIL TIDEN
OG TUREN VAR FANTASTISK

En lørdag eftermiddag i september havde Tisvilde Bluesmafia
den første af efterårets koncerter, og i anledning af, at Trainman
Blues besøgte bio’en denne gang, kunne man i den korte velkomst lege lidt med ordene og byde en fyldt sal velkommen til en
smuk togtur uden forsinkelser og signalproblemer i disse for byen
så ”togløse” tider.
Trainman Blues er et relativt nyt ansigt på den danske bluesscene og består af Richard Farrell, som er flyttet hertil fra Irland
for et par år siden. Han har slået sig sammen med bassist og
producer m.m., Laust ”Krudtmejer” Nielsen, og da to er for lidt
til rigtig at komme ud over scenekanten, så hentedes to erfarne
super-blues’ere ind for at komplettere bandet:

Ronni Boysen på guitar og Thomas Crawfurd på trommer. De er to garvede musikere,
der i mange år har spillet med nogle af de
bedste, og som har vist, at de ikke er bange
for at eksperimentere.
At det blev en tur på første klasse stod klart
allerede efter et par numre, for det var suveræn blues-musik, - med et moderne strøg, der
ikke virkede påklistret men gav Trainmans
musik et spændende og anderledes udtryk,
end biografens bluespublikum var vant til.
Musikken var ikke anderledes bare for at
være anderledes, den var gennemarbejdet og
gennemført og resultatet af en lang proces
i ”øveren”, og Tisvildes publikum tog imod
med stor begejstring, og ”anmeldelserne” var
storslået oprømte bagefter, da koncerten var
nået til endestationen. Og mens Trainmans
udsalg af CD’er og vinyler tømtes, blev roser
afleveret til 4 dygtige musikere, der i et par
timer havde givet publikum deres blues. Helt
i overensstemmelse med oplægget, så var der
ikke mange cover-numre men flest nye numre
fra Richard Farrells hånd, - og så dertil noget
forrygende musikalsk håndværk, hvor specielt Ronni Boysens mange fantastiske soli
fremkaldte klapsalver koncerten igennem.

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

Tlf. 48 79 75 96
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
• Service og reparation af aircon
• Olieskift og skylning på automatgearkasser

Tofte Industri 18 • 3200 Helsinge • np@autocentralenhelsinge.dk
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Johans bog om julehjerter
er med trin for trin-fotos
og desuden fuld af gode
tips til både klip og flet

JOHANS JULEHJERTER

af Rasmus Pape

I H. C. Andersens Hus i Odense kan man se verdens ældste kendte flettede hjerte. Det er
fra omkring 1850 og flettet af H. C. Andersen. Utallige julehjerter er siden blevet flettet
og hængt på juletræet i de danske hjem.
Også på Vesterprisvej i Tisvilde blev der flettet løs, da Johan Rosenkilde voksede op
med sine tre søskende, Christoffer, Julie, Carsten og forældrene Bea og Ebbe. Og hjerterne blev gemt og brugt igen jul efter jul. Johan lærte flettekunsten af sin gudmor og blev
snart den flittigste fletter i familien, og som tiårig begyndte han at eksperimentere med
alternative flettemønstre.
I dag er Johan 35 år, og han fletter stadig. Ved siden af sit arbejde som lektor i matematik på Danmarks Tekniske Universitet bringer han de alternative flettemønstre til et nyt
niveau: Der opstår fantasifulde og smukke former og figurer, man ikke troede mulige i et
julehjerte, når Johans julehjerter flettes af to hjertehalvdele.
Når der skal skabes et nyt julehjerte tegnes først en motivskitse, hvorefter opgaven er at få
mest ud af de begrænsede muligheder under tilpasningen til klip og flet. Og så skal hjerterne være lettest mulige at flette. Johans Julehjerter er utraditionelle og fantasifulde, men som
han selv siger: ”Man skal aldrig være i tvivl om, at det er et julehjerte!”
I ”Godmorgen Danmark” på DR har Johan de sidste fire år op til jul vist sine smukke
julehjerter og fortalt om dem. Og i år udkom hans bog, ”Johans Julehjerter – 24 Eventyrlige Flet til Jul”, hvori man kan finde skabeloner og tips til klipperiet af 24 fantastiske
hjerter. Bogen kan købes på hjemmesiden: JohansJulehjerter.dk, hvor der også kan findes
skabeloner og færdigflettede hjerter. God jul!
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DET NOSTALGISKE HJØRNE

Vinter 1960. Min far, Hjalmar Petersen, står til venstre, min farfar til højre og i midten min farfars makker, Cornelius Petersen

Nu da vi nærmer os vinteren, som jo også er en herlig
tid her “på vort Leje”, tænkte jeg, at vi lige kunne genopfriske, hvordan det var i gamle dage, da jeg var barn
her! Dengang det altid var RIGTIG vinter i de måneder, der var sat af til det! Tænkte også, at der sikkert
er mange af de helt unge, der kun har oplevet at løbe
på skøjter i en hal med kunstig is – synd for dem. Nå
altså, denne gang er det så undertegnede der fortæller:
Når sildefiskeriet, der foregik om efteråret, var overstået, og det blev koldt, begyndte torsken at komme.
I min barndom var her 5 både, der drev erhvervsfiskeri fra stranden. De tog ud, når det lysnede om
morgenen. Sædvanligvis havde de 1200 kroge med
hver. Dagen før var der blevet sat orm på krogene,
hvilket foregik i køkkenet, da det var umuligt udenfor
i det kolde vejr. Dengang havde man ikke tæpper på
gulvene, så en god gang sæbevand klarede køkkengulvet bagefter.
Sommetider brugte de også levende agn. “Agn
manden” kom fra Hundested, og når han rundede “Søbys hjørne”, satte han hånden på hornet og holdt den
der, til han nåede stranden! Så skyndte fiskerne sig ned
og lossede agnene om fra hans vandbeholder på ladet
og ud i hyttefadene, der var forankret ved molen.
De store pengesedler skiftede ejermand ... og tænk:
Han tog dem bare og krøllede dem sammen i hånden
og stak dem ned i de store lommer i sin frakke. Hvor
respektløst! Jeg var virkelig chokeret, sådan behandlede
man da ikke penge! Jeg havde sandelig lært noget andet.
Nå, for det meste var fiskerne ude hele dagen og
vendte først hjem ved tre-halvfiretiden. Noget af det
bedste, jeg vidste, var, hvis der var et par rugbrødsmadder med hjem – “strandmadder” – de smagte så
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skønt af salt! På vej ind havde de renset torskene, der
skulle sendes med toget til en fiskeopkøber i København, Sejrbo og Jensen, et meget reelt firma.
Krogene blev røgtet hver anden dag, og fiskerne
kunne godt have 500 kg i et “træk”. Vel i land blev torskene sorteret efter størrelse og lagt i friske kasser af
træ – så hjem og skrive mærkesedler, og så fulgtes far
og jeg ned til molen, hvor jeg holdt lygten, mens han
hæftede mærkesedlerne på.
Og så kom det mest spændende! Ejnar Gudmandsen
kom ned med hestevognen for at transportere kasserne
op på stationen. I skinnebussen var den sidste vogn
en godsvogn, hvor der blev transporteret alt, hvad der
kunne være i den. Så stod man der og trippede, mens
kasserne blev læsset – turde ikke spørge, om man
måtte køre med! Først når han var lige ved at sætte
igang, mumlede han: “Ska`do mæ`?” – sekundet efter
var jeg på plads! Sommetider kunne der være 20 kasser
på vognen, og fornemmelsen, når hans dejlige heste
lagde alle kræfterne i for at trække det store læs gennem sandet, det var fantastisk dejligt. Men det var ikke
hver gang, jeg fik lov, og så blev jeg skuffet!
Så lige inden Landorf Hansen i “Strandbasaren”
lukkede, var der trængsel i den lille butik. De fleste
fiskere, og lidt til, var der og snakkede om dagens store
og små begivenheder. De sidste indkøb af tobak og
varer til hjemmet blev gjort, og så gik det hjemad til
aftensmaden.
Så er vi derhenne, hvor “hun” (havet) godt kunne
lægge til med is! Det længste jeg husker er 2 måneder.
Den ældste generation sagde altid, at hvis “årene frøs
sammen”, blev det en lang og streng vinter – jeg tror
det passer.

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

Det var en mærkelig fornemmelse, når “hun” lagde til
dernede. Sædvanligvis kan vi altid høre havet på Vængevej, hvor vi bor – høj eller lav brusen – men pludselig blev der helt stille!
I starten gik det jo meget godt, men i slutningen af
sådan en periode var der bekymrede miner, rastløshed,
for der var jo ikke andet arbejde at få på den tid af året
– og i den kulde. Man længtes efter en god “søndenstorm”, så man kunne komme på havet igen.
Der var heller ingen hjælp at hente nogen steder,
man måtte prøve at få de opsparede penge til at slå
til. En god ting at have i baghånden var de handlende
på Lejet. De vidste godt, hvad det drejede sig om, for
vi kunne godt få lov at “skylde” hvis det gik helt galt.
Men mine forældre ville selvfølgelig helst klare sig
igennem uden.
Som mange ældre sikkert kan huske, var der nogle
gange isskruninger langt op over molen, og jeg husker
et år, hvor isen gik til havs. Det knagede og bragede,
og vi hørte det meget tydeligt hjemme hos os. En
pragtfuld lyd, alle blev så lettede!
Men ellers tænkte vi unger jo ikke så meget over det
til daglig, vi hverken frøs eller sultede. Vi havde det
bare skønt med at køre i slæde ude på Sortebakken lige
uden for vores hus. Vi kunne godt mønstre 10-20 børn,
og det gik hedt til! Bakken blev meget glat, og vi lå på
maven på slæden og drønede nedad gennem en låge,
videre ned ad Vængevej og stoppede først nede ved
Hovedgaden. Der var jo ikke så mange biler dengang.
Skøjterne havde vi også meget glæde af. Det var løse
skøjter, der blev spændt på skistøvlerne med en lille
“nøgle”. Vi løb på “fladvandet” bag ved Kildegården –
nu er området afvandet, og der er påbegyndt byggeri.
Da vi blev lidt ældre, gik det løs på “Karls kær”
på Stuebjerggårdsvej. Der kom også mange af mine
skolekammerater fra Tisvilde, selv enkelte voksne. Der
voksede sådan nogle flotte dunhammere langs bredden. En dag plukkede jeg hovedet af en af dem, og tog
den inden for jakken – og glemte den. Mor blev ikke så
begejstret, da jeg åbnede jakken hjemme i køkkenet og
alle de løse fnuglette dun hvirvlede rundt på gulvet!

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk

En hel speciel fornøjelse, kun for os på den “nedre” del
af Lejet, var at sejle på isflager.
Det var sådan, at først var der et smalt stykke is inde
ved strandkanten, så en rende med åbent vand inden
den faste havis. I den smalle rende sejlede vi på isflager,
som vi brækkede af – frem og tilbage. Jeg tør slet ikke
tænke på, hvis stagen var smuttet og vi var kommet ind
under isen i det iskolde vand! Nå, vi kendte jo “vores”
strand, og vi havde fået strenge påbud om ikke at gå
ud på isen – hvad vores fædre og generationen før dem
havde gjort, for at tage fugle, der var frosset fast i isen
under de strenge isvintre i fyrrene under 2. verdenskrig.
Tilbage til “fastlandet” igen. Der er ca. 2 km mellem
Lejet og Tisvilde skole. Når der kom meget sne, kørte
sneploven kun engang imellem, så der var hele tiden et
godt lag sne og is på vejene. Vi gik så i skole godt pakket ind med tørklæde for munden. Man havde jo ikke
de varme dunjakker o.lign. dengang, men som skrevet
kan jeg ikke huske, at vi frøs. Vi var også sjældent
syge, for vi fik nemlig en skefuld torskelevertran hver
morgen, ingen pardon, med masser af mælk ovenpå!
I sengen var der godt med underdyner og flonels
lagen, samt tæppe ovenpå den store tunge dyne. Vi
havde også natsokker og sengetrøje på, for der var jo
ingen radiator, vi lige kunne linde på. Der var flotte
isblomster på ruderne om morgenen, og vi klædte os af
og på nede i stuen i nærheden af vores lille sorte kakkelovn, der kunne “brænde over” om natten, så der var
lunt om morgenen – men sarte, det var vi ikke!
Rigtig glædelig Jul og et dejligt Nytår – og pas godt på
hinanden. Vi læses ved.
Kærlig hilsen Anita Olsen
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