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LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler

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

LandBOtikken
NAG LandBOtikken tilbyder:
• Alt til dyr – store og små
• Hunde- og kattefoder samt tilbehør
• Hesteartikler
• Legetøj
• Plænegræs, havegødning og haveredskaber
• Vildtfuglefrø
• Træpiller, briketter, fyringsolie og dieselolie
Kig forbi – vi har mere, end du tror!
NAG LandBOtikken
Vestergade 12 . 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 50 00 . www.nag.dk

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

GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED REGISTREREDE REVISORER

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

Hillerød:
Rønnevangsalle 6
3400 Hillerød
tlf. 4822 1210

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

Stråtag med
Medlem af
Dansk Tækkemandslaug
Claus Alstrup
TisvildeTæk.dk • Tlf. 21703396

VI STÅR SAMMEN – HVER FOR SIG ...

INFORMATION

I og for sig et selvmodsigende udsagn, for hvordan kan
vi stå sammen, når vi ikke er sammen??
Det er et udtryk skabt af corona krisen – for vi er nødt
til at være hver for sig for at stå sammen om at bekæmpe corona. Det har været, og er stadig, en meget besynderlig tid for alle. I disse dage er samfundet så småt
ved at lukke op igen, og alle venter med spænding på,
hvordan det skal forløbe – har regeringen mon truffet
det rette valg? Vil vi kunne holde smitten på det niveau,
der nødvendigt, for at sygehusvæsnet kan følge med?
På landsplan er daginstitutioner og skoler ved at gøre
klar til at modtage børn. Det er en kæmpe udfordring
for personalet at skulle modtage børn under de regler
og foranstaltninger, der er sat op på grund af corona
– jeg synes at de fortjener en kæmpe hånd!! Og håber
at det lykkes at skabe en nogenlunde tryg hverdag for
børnene i disse usædvanlige tider.
På det private plan gik jeg, lige inden krisen brød ud,
og glædede mig til afholde to ugers restferie i marts
måned – for pokker, det skulle blive dejligt. Al den frihed og alle de ting jeg kunne gøre – besøge venner og
gå ud at spise, invitere folk, sove længe og bare nyde
at der ikke var noget, jeg absolut skulle gøre. Det ville
blive fantastisk.
Men virkeligheden blev en helt anden: Danmark lukkede ned, og frihedsfølelsen blev erstattet af en følelse
af at afsone en fængselsdom med fodlænke. Det kom
som en overraskelse, hvor hurtigt jeg begyndte at føle
mig ’ensom’ og så andre mennesker som en potentiel
smitterisiko. Skræmmende.
Jeg blev lidt reddet af, at to af vores børn blev sendt
hjem fra job for at arbejde hjemmefra. Udsigten til at
skulle sidde på Nørrebro i en lejlighed fik min søn og
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hans kæreste til at pakke bilen og flytte til Tisvilde,
hvor de indtog annekset og indrettede det til hjemmekontor.
Det var en kæmpe lettelse igen at have folk omkring
sig – selvom det var på afstand, og tingene jo ikke er,
som de plejer: Selvom det er familie, tager vi vores
forholdsregler: Der sprittes af, der er sat navne på glassene, så vi ikke kommer til at drikke af det samme og
i den dur
Og så er der vejret. Det har medført, at vi opholder
os rigtig meget udendørs, hvor det er lettere at holde
afstand til hinanden. Det reddede i den grad min
følelse af at holde ferie, selvom den var begrænset til
haven, som naturligvis også har fået en omgang, når
der nu har været flere hænder til rådighed. For ligesom
de fleste andre kastede vi os over have arbejdet og
jublede, da genbrugsstationen lukkede op igen, så vi
kunne komme af med alt vores haveaffald. Der gik dog
et par uger, før køen var reduceret til en størrelse, hvor
vi magtede at deltage.
Det bliver en anderledes sommer i Tisvilde. Allerede
har der været aflysninger af mange af de arrangementer der afholdes i vores by: Påskemarch, Tisvilde går i
fisk og ikke mindst MiL.
Restauranterne forsøger at overleve på ”take away”,
som vi også indtil nu har benyttet os af et par gange
om ugen. Der udvises stor kreativitet for at holde hjulene i gang, så vær søde at støtte op om det, så vi også
har vores forretninger og restauranter, når vi kommer
ud på den anden side
Jeg vil ønske alle en dejlig forsommer og husk fortsat
at holde sammen – hver for sig!
Vh Karina
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Artikler til næste nummer
sendes til redaktøren på
tisvildenyt@gmail.com
senest den 5. juni
Oplag dette nummer:
3500 eksemplarer
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www.tisvilde.dk
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Søren Carlsen
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sca@dethulehus.dk
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
En anderledes sommer
Det bliver i år en helt anden sommer i Tisvilde end
den vi er vant til. Det er på en trist baggrund at alle de
mange, mange arrangementer, store som mindre, ikke
kan gennemføres. Som et kaleidoskop har byens traditionelle events farvet byen spændende og levende . Nu
må vi ikke alt det, vi plejer. Vi må vente til næste sommer, hvor alt forhåbentligt er tilbage til det normale.
Alle de næringsdrivende i Hovedgaden skal vi støtte
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op om, alt det vi kan. Mange af dem har slet ikke været
åbne i lang tid, vi glæder os alle til at der bliver fyldt
med liv ned igennem byen.
Men på trods af alt dette er Tisvilde omgivet af naturens vidunderlige gaver. Det er naturligvis derfor, at vi
elsker at bo her. Og alle disse gaver er der ikke skruet
ned for.
Netop balancen mellem roen i naturen og livet i vores
lille hyggelige by er noget, vi skal passe på, og noget vi
nu i denne sommer kan standse op og fundere over.
Se bare på dette hjerte, som vi bragte sidste år. Flere
hundrede ‘Tisvildere’ svarede på, hvad Tisvilde var for
dem, og her er resultatet:

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

Lad os alle i denne sommer arbejde for at vi med den
fornødne hensyntagen til hinanden, hver især kan få en
dejlig, glad og mindeværdig sommer.
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HAR DU PRØVET EN RIGTIG MALER ?
0Plet Malermester har mere end 30 års erfaring
og konkurrencedygtige tilbud på alle former for
maleropgaver, store som små:
Maleropgaver for virksomheder, kontorer, boliger
og sommerhuse, indvendigt og udvendigt og altid
udført i høj kvalitet.

Telefon 51 20 30 79 – CVR 35 74 51 57 – Tisvildeleje
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GENERALFORSAMLING
I vedtægterne for vores forening skal der afholdes
generalforsamling i løbet af sommeren. Det har i
mands minde altid været den sidste søndag i juli.
I skrivende stund ved vi ikke, om generalforsamlingen kan forløbe, som den plejer.
Det kan være, at forsamlingen skal indskrænkes
i størrelse eller skal foregå helt virtuelt.
Medlemmerne vil få endelig besked i god tid.
Men indtil videre bliver meddelt, afholdes generalforsamlingen søndag den 26. juli kl. 10 på Sankt
Helene Centret, Bygmarken 30, Tisvildeleje.
Dagsorden er:

1. Valg af dirigent
2. Formanden forelægger bestyrelsens beretning

om foreningens virksomhed i det forløbne år til
forhandling og godkendelse
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
for det forløbne år til forhandling og godkendelse
4. Kassereren forelægger forslag til budget for
2021 – herunder forslag til kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af 2 revisorer for eet år
7. Behandling af forslag - fra bestyrelsen eller
medlemmerne - som ønskes behandlet på Generalforsamlingen.
8. Eventuelt
Ethvert medlem kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Forslag skal fremsendes til formanden Elisabeth
Harpøth, tisvilde.grf@gmail.com senest d. 1. juni.
Forskønnelsespris
I forbindelse med generalforsamlingen uddeler vi
årets forskønnelsespris.
Grundejerforeningen præmierer en bygning
eller et miljø, som højner Tisvildes skønhed og
kvalitet.
Vi modtager meget gerne forslag fra medlemmerne til årets pris.
Gæstetaler
Hvert år fokuserer vi på et specielt emne ved at
invitere en gæstetaler.
I år vil vi fokusere på Tisvilde Hegn. Lige siden
task-force gruppen ‘Hegnets Venner’ blev dannet,
har interessen fra medlemmerne været overvældende. Medlemmer fra gruppen vil derfor fortælle
os om deres arbejde.

Sommeraktiviteter i haverne

HUSK AT støjende haveredskaber kan være en irritation for naboerne. Hold en pause, og bliv ikke ved til
ud på aftenen.
HUSK AT fester og støjende sammenkomster i haven
kan være meget generende.
Selv om naboerne bliver informeret, giver det ikke
carte blanche til at larme unødigt fra morgen til morgen. Det er altid bedst i dialog med sine naboer at tale
åbent med hinanden.
Man må acceptere, at når en nabo giver udtryk for at
være generet, skal det tages alvorligt.
Beplantninger og plankeværker
Alt for høje træer kan være en pestilens for din nabo.
Det er ikke bare skyggevirkningen, som generer. Det
kan også være algevækst og gener fra store rødder, som
sniger sig ind på naboens grund. Også her er det vigtigt
med en god dialog med naboen.
Mange dejlige hække og beplantninger bliver i disse
år erstattet af plankeværk og raftehegn. De hører ikke
hjemme i Tisvilde, som ligger i en enestående natur.
Bebyggelserne skal være et spejlbillede af den natur og
ikke ligne et forstadskvarter.
Faktisk har vi i Gribskov Kommunes Kommuneplan
en detaljeret plan for bebyggelsen i Tisvilde. Her står
der at bl.a. at faste hegn kun må opføres i umiddelbart
nærhed af boligen. Det er levende hegn, som skal omkranse grunden.
Vi ønsker en glad sommer og pas på hinanden
Bestyrelsen

HUSK AT MELDE DIG IND I
GRUNDEJERFORENINGEN

www.tisvildegrf.dk

Osteopati i Tisvilde
Osteopati
Fysioterapi
Akupunktur
Træning
Også weekends!
Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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TISVILDE LOKALRÅD
Vi har valgt et nyt lokalråd, som mønstrer to nye
ansigter. Varmt velkommen til Charlotte Timm Onø og
Frederik Buchvald. Det krævede, som nogen vil huske,
et ekstra møde, da vi ikke fik nok frivillige ved årets
borgermøde. Ved byrådets velbesøgte møde på Sankt
Helene centeret 4. februar meldte de nye medlemmer
sig til at arbejde i Lokalrådet. Det førte til et møde for
de nye medlemmer, for første gang på biblioteket. Vi
har holdt årets fest for Lokalråd & Friends på Kildegården, og vi har konstitueret os ved et almindeligt
møde hos Cajus, hvor vi også begyndte at støtte byens
arrangementer økonomisk ud fra det af loppemarkedet
genererede overskud. Se referat på hjemmesiden af
møde fra 3. marts. De to ting, vi bare gerne vil sige er:
Ny hjemmeside
Vi har fået en ny hjemmeside, som er udarbejdet af
arbejdsgruppen af samme navn med hjælp fra Grafikhuset, som har stået for opsætningen af siden. Det har
været en længere proces, end vi havde troet, men vi er
stolte af resultatet. Den findes på tisvildeleje.dk. Følg
meget gerne med i de seneste opdateringer her i disse
omskiftelige tider. Og find os fortsat på facebook.com/
tisvilde lokalråd.
Årets loppemarkeder
Indskrivning til årets loppemarkeder er i første omgang
aflyst. Hold jer orienterede på hjemmesiden. Vi ved simpelthen ikke, om det bliver forsvarligt med loppemarkeder på Birkepladsen endnu, men håber det selvsagt.

RP
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På de følgende sider kan I orientere jer om arbejdet i
lokalrådets arbejdsgruppe for ”Slugten og Sankt Helene kilde” og for ”Stigruppen.”
Desuden har vi holdt et første virtuelt konferencemøde på Skype med Vibeke Steen, som er Centerchef
for Erhverv, Fritid og Kultur i Gribskov kommune. Vi
talte om at:
1. kultunaut.dk kan hjælpe os med at koordinere og
sprede ordet, så ingen borgere behøver at blive taget
på sengen og skal opleve, at deres by invaderes uden
varsel.
2. Input til ovennævnte kan distribueres via
”Det sker i Gribskov”
3. Lokalrådet vil på sigt gerne være facilitator til koordinering af ekstraordinære events blandt erhvervsdrivende og andre foreninger i Tisvilde Bygade under uge 29. Musik i lejet 2020 er blevet lukket siden
dette møde, men vi arbejder med rettidig omhu. Vi
beder Vibeke om myndighedsgrundlaget for dette
næste år, så vi kan indkalde til et koordineringsmøde om, hvordan vi alle sammen får mest muligt ud
af sommerens aktiviteter.
I det hele taget er det vel det, det hele handler om: At
vi alle sammen får noget godt ud af tilværelsen her på
vores dejlige plet i Tisvilde. Det er trods alt ikke det
værste sted at være havnet i Coronakarantæne.
På vegne af Tisvilde lokalråd, Kh. Jens

HELENEKILDEN

Borgerne skal høres om renovering af
Helenekilden
På skrænten nedenfor Helenekilde Badehotel udspringer den hellige Helenekilde, der ligger så yderligt, at
den er faretruende tæt på at skride ned. Derfor er der
nu gået et arbejde i gang for at renovere området.
En række offentlige myndigheder med Naturstyrelsen i spidsen har fået udarbejdet en rapport om, hvordan en sikring af skrænten kan forhindre Helenekilden
i at styrte ned. Derudover lægger rapporten op til, at
man i samme ombæring giver strandområdet nedenfor kilden et løft ved at sløjfe den nuværende mur på
stranden. I stedet skal der ifølge rapporten opføres en
høfde ude i vandet for at sikre skrænten imod yderligere indhug fra havet.
Hele projektet er berammet til ca. 4 millioner kroner, hvoraf de ca. 3 millioner kroner er bevilget, mens
resten af beløbet søges via fonde mv.
Fredning skal ophæves ved høring
For at projektet kan gennemføres, kræver det at man
ophæver fredningen af strandområde neden for Helenekilden. Derfor skal projektet først i offentlig høring.
I Tisvildeleje Lokalråd opfordrer vi myndighederne
til at inddrage lokalbefolkningen i beslutningsprocessen, så de, der bruger området, også får indflydelse på
dets udformning. Vi er mange, der har stor interesse i
at værne om Tisvildelejes unikke rekreative områder
til glæde for lokalbefolkningen, besøgende og fremtidige generationer.

Helenestenen – Foto: Henrik J. Granat

Danmarks største sten
Den største sten fra det gamle rev ligger der dog endnu
og har fået navnet Helenestenen. Den måler 2x3 meter
og ligger ca. en meter under havoverfladen. Det skulle
efter sigende være Danmarks største sten i vandet.
Lad os håbe, at renoveringen af den gamle Helenekilde
kan gøre området til endnu en af vores mange dejlige
perler i Tisvildeleje.
På lokalrådets vegne, Cajus Møller

Myten om Helenekilden
Sagnet siger, at en hellig kvinde, der var blevet myrdet
og kastet i havet i Skåne, drev i land på stranden neden
for det nuværende Helenekilde badehotel. Da man
ville bære hendes lig bort for at begravelse det, åbnede
skrænten sig med en slugt, hvorfra der udsprang en kilde. Derfor anså man kilden som et mirakel, og rejsende
er siden kommet langvejs fra for at drikke af det hellige vand i håb om at blive kureret for diverse lidelser.
Helenekilden er siden Middelalderen blevet betragtet
som en af de vigtigste hellige kilder i Danmark.
Da revene forsvandt
Historisk set har stranden neden for Helenekilden
næsten ikke ændret form siden Middelalderen og helt
frem til en gang i 1960’erne. På det tidspunkt valgte
man nemlig at fiske de store sten op fra de naturlige
rev, der beskyttede kysten, for at bruge dem til bygningen af blandt andet Flakfortet ved indsejlingen til
Københavns havn. Da revene var væk, tog havet ca.
10 meter af stranden, og skrænten blev dermed mere
udsat for erosion i forbindelse med kraftig pålandsvind.
Skrænten er desuden udsat for en stor belastning i
perioder med megen regn.
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VIS DIN STI
Hemming Hartmann Petersens genvej set fra Juelsgårdsvej – RP

I Lokalrådets stigruppe vil vi gerne kortlægge Tisvildes stier. Og vi vil gerne bede byens folk om at bidrage
til dette. Resultatet kan blive et stikort, som giver os
endnu flere grunde til at holde af vores by også i fremtiden. En folder med et kort, man kan gribe ved købmanden, og så gå på opdagelse. Fornemmelsen af at gå
dér, hvor kun fodgængere kan gå, giver bare en særlig
fornemmelse i maven. Måske har du nogle gange gået
forbi begyndelsen af, hvad der kunne ligne en brugbar
sti, men hvem gider spadsere ned ad noget som ender
blindt eller i en privat have.
Her følger fire fortællinger om nogle at byens stier.
På facebooksiden Tisvilde lokalråd kan du give dit besyv med. Kender du en sti, som ikke er kortlagt her og,
vigtigst, hvad kalder du og dine stien? Skriv og bidrag
på facebook.com/Tisvilde Lokalråd.
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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Nr. 1
Kendt i Folkemunde:
Hemming Hartmann Petersens genvej
Vejen går fra Turiststien til Juelsgårdsvej.
Hemming Hartmann-Petesen er født den 4. november
1923. Han spillede i sine unge dage kontrabas i Børge
Roger Henrichsens kvintet. Det førte siden til en tid
som teatermusiker sidst i 1940´erne. I bogen ”En røst
fra orkestergraven” beretter Hemming H-P muntert om
de 30 år, han levede som musiker, bl.a. som jazzmusiker i samme periode som Leo Mathisen, Svend Asmussen mfl.
Hemming blev uddannet som lærer og virkede efter
krigen 3 år som lærer på en skole i Nuuk.
I 1962 blev Hemming ansat på DR og var med til at
skabe P3. Han var en af dem, som var fremsynet og
modig nok til at tage de unge radiolyttere alvorligt og
havde dertil en fin evne til at få kontakt med lytterne.
Hans enorme viden om jazz og anden musik kom lytterne til gode, og han var gennem årene en af radioens
mest skattede studieværter. Foruden musikken havde
Hemming, sammen med sin bror Jørgen HartmannPetersen, kendt under navnet ’Habakuk’, en programserie: ’Mellem Brødre’.
I 1971 emigrerede Hemming definitivt til sin stråtækte idyl på Juelsgårdsvej. I sin artikel i Tisvilde
Nyt årgang 96 skrev han selv: ’En disposition jeg har
varmet op til, siden jeg var 7 år’
Der er ingen tvivl om, at Hemming følte sig godt
tilpas i Tisvilde. Han ydede en indsats, hvor der var
behov for det, bl.a. med malerpenslen, da biografen i
1991 skulle restaureres.
Som pensionist fik Hemming mere tid til sit forfatterskab. Han kom gerne i sine bøger med nogle humoristiske kommentarer bl.a. om Tisvilde, hvor det var som
på Frederiksberg, at kun lokale gennem generationer
måtte gå på højre fortov, medens nye tilflyttere måtte
benytte det venstre.

Annelise Schyberg-stien med udsigt mod Birkepladsen – RP

Nr. 2
Kendt i folkemunde:
Annelise Schyberg-stien
Stien går fra Banevej ved Tisvildeleje Station til Wadstedvej.
Tisvilde Biograf blev i 1937-38 bygget ved Wadstedvej
af en fhv. konsul fra Sankt Peterborg. Efter hans død
arvede hans husholderske biografen, som kom til at
fungere som sådan gennem flere forskellige forpagtere.
I 1971 købte Annelise og Morten Schyberg stedet. En
gennemgribende renovering og en tilbygning, som
skulle fungere som restaurant, resulterede i, at stedet
som en fugl Føniks blomstrede op som ”Tisvilde Bio &
Bistro”. Her udfoldede Annelise Schyberg i de følgende
år sine kunstneriske talenter, og hun var medvirkende
til, at stedet blev et af de ”hotteste” i Nordsjælland.
Senere overlod Morten Schyberg foretagendet til
Annelise Schyberg, som sammen med Peter Bjerregård
fik hele ”Tisvilde Bio Bistro” til i folks bevidsthed at
fremstå som den ultimative sommeroplevelse. Annelise havde mange talenter, og hendes fantasifulde ”bio
& madprogrammer” hænger mange år efter stadigvæk
som dekoration i flere huse her i området. Hun engagerede nogle af de bedste musikere, og stedet blev til
”Tisvildeleje Jazzhus”. Hun lavede filmklub, og Peter
serverede tidens ”hotteste” menu-plankebøf og mandelis, så tænderne løb i vand.
Det var dejligt at være ung i Tisvilde og heller ikke
så galt at være mere moden, for der var underholdning
for enhver smag. Der var blevet bygget mere til de
eksisterende bygninger og indrettet med restaurant,
som det er i dag. Tisvilde Bio Bistro blev ”landskendt”
i hele hovedstadsområdet.
Først i halvfemserne havde Tisvilde Bio i flere år
stået tom og bygningen var forfalden. Glansperioden
i tiden med Annelise Schyberg gav inspiration til, at
borgere i 1991 fik hele etablissementet genetableret.
”Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro” (nu
Tisvilde Bio’s Venner) har siden været ejere. Biografen
drives ved hjælp af frivillig arbejdskraft, og restauranten lejes ud til en forpagter.
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Nr. 3
Kendt i folkemunde:
Børge Formand-stien
Stien går fra Tisvilde Bygade til Skovgærdet.
I 1949 kom der en ihærdig ildsjæl til Tisvilde. Det var
tømrer Børge Jensen. Han var blevet ansat i tømrerværkstedet ”Poulsen og Nielsen”, hvor han blev formand for de nogle og tredive tømrersvende i firmaet på
Stuebjerggaardsvej 2 i Tisvilde. Efterhånden blev han
kendt af alle som ”Børge Formand”. Midt i halvtredserne var der fuld fart på realiseringen af udbygningsplanen for København, den såkaldte ”Fingerplan”.
Hver morgen drog de mange tømrere afsted til deres
arbejdsplads bl.a. i Nærum og Virum.
Børge var meget interesseret i idræt og blev hurtig
formand for Tisvilde Gymnastik- og Idrætsforening.
Interesseret i idræt var også hans chef for tømrerværkstedet, Erik Nielsen. Sammen sørgede de to i 1955 for
at få bygget et omklædningsrum på idrætspladsen. Det
var den første bygning på pladsen, men flere skulle
følge efter. Alle bygninger blev udført ved hjælp af
frivillig arbejdskraft, men gennem tømrerværkstedet
var der mange til at hjælpe.
I 1975 blev den store sal bygget og blev fra starten
et samlingssted for Tisvildes befolkning. Tisvilde
Idrætshus har gennem årene været til glæde og gavn
for utallige forskellige aktiviteter – og langt fra alene
aktiviteter med tilknytning til idræt.
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Børge formand-stien set fra Tisvilde Bygade – RP

Idrætspladsen har ikke alene været brugt til fodbold og
håndbold, men også været mødestedet for forskellige
begivenheder bl.a. cirkus, der om sommeren kommer
til Tisvilde. I halvtredserne var det ’Ankers Tivoli’ til
stor glæde for speciel børn.
Pinselørdag er pladsen hvert år fyldt op med alverdens loppeting lige fra møbler, porcelæn, malerier til
små nipsting. Det er ’Idrættens venner’, der står for
arrangementet. Salgstingene er doneret af Tisvilde
borgere. og overskuddet går til ’fodbold drengene’
I nyere tid benyttes pladsen til mange af ’Musik i
Lejets’ gæster til overnatning i telte og små ’boliger’.
Børge var formand i 50 år og fik Dronningens fortjenstmedalje.

Mvh. Birte Forsell og Jens Rane Holck

KERAMIK

Vi håber, I har nydt historierne, og at I vil bidrage med
input og ’kaldenavne’ på Lokalrådets facebook.

Skolebørns Smutvej set fra Tibirke Lundevej – RP

UDSTILLING & SALG

Nr. 4
Kendt i folkemunde:
Skolebørns Smutvej
Stien går fra Tisvilde Lundevej via Doktorstien til
Tibirke Lundevej/Julius Poulsenvej.
Hvad er mere fristende end at skyde genvej? Det var
det, befolkningen og specielt børn gjorde, når de skulle
i skole. Det var husstande fra gårde og andre beboelser
i Tibirke område, der benyttede sig af stien i stedet for
af den noget længere vej ad Bækkebrovej/Tibirkevej til
Tisvilde skole, der lå midt i Tisvilde.
Befolkningstallet var i løbet af årene steget, derfor
flyttede skolebørnene i 1936 til den nybyggede skole
på Tisvilde Bygade 37, nu til dags med navnet ”Sankt
Helene Skole”. Den gamle skole blev ombygget til ”De
gamles Hjem”.
Efter opførelse af Omsorgshjemmet Trongården blev
skolen solgt, og lokale håndværkere byggede det om til
lejligheder.

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

TIBIRKE
KUNST
gardinmanden du kan ha´ tillid til

Eva Müller
Ved Kirken 4
3220 Tisvildeleje

MIDT I GÅGADEN
ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052

Galleriet kun åbent efter aftale grundet COVID-19
Tlf. 4870 9121 / eva@tibirkekunst.dk
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VEJBY-TIBIRKE SELSKABET
Vejby-Tibirke Selskabet og coronakrisen
Vejby- Tibirke Selskabet nåede lige akkurat at få alle
turarrangementerne i 2020 fuldt bookede og på plads
... så kom nedlukningen af det meste af Danmark.
Foreløbig er det kun vores to første arrangementer
med turen op til Konventum i Helsingør og vandreturen rundt på området Sandet, vi har måttet aflyse og
betale pengene tilbage. Selskabet håber, at de resterende ture kan gennemføres.
I forbindelse med den meget usikre situation vil det
være utrolig fint, hvis de sidste af vores medlemmer,
der ikke har meddelt deres mailadresse til Selskabet,
nu fik det gjort. Gå ind på www.vtselskabet.dk – klik
på ”OM” – og klik på ”Kontakt”. Telefonnr. og mailadresse for Selskabets formand og kasserer står så klar til
brug for oplysning om jeres mailadresse.
Selskabets generalforsamling udsættes til d.
11. oktober 2020
Oprindelig skulle Vejby-Tibirke Selskabet have afholdt
den årlige genereralforsamling søndag d. 28. juni 2020,
men p.g.a. faren for coronasmitte er generalforsamlingen flyttet til d. 11/10 2020, hvor faren for smitte
forhåbentlig er forbi.

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING

søndag d. 11. oktober 2020
kl. 10. - ca. 12

Vejby-Tibirke Selskabet afholder den årlige
generalforsamling på Sankt Helenecentret,
Bygmarken 30, Tisvildeleje.
Dagsorden (ifølge vedtægterne):

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det
forløbne år (v/ formanden Chr. Friis)
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
(v/ kasserer Kjeld Pedersen).
4. Forelæggelse af budget
(v/ kasserer Kjeld Pedersen).
5. Behandling af forslag fra medlemmerne
og bestyrelsen
6. Valg til bestyrelsen. (valget gælder for 3 år)
På valg er: Inge Læbo (genvalg)
Jette Foss (ønsker ikke genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt. ... og derefter en kort pause med servering af forfriskninger
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I de sidste mange år har vi haft mange spændende
og gode foredragsholdere efter generalforsamlingen. Det bliver der også i år, idet billedhugger Gerda Thune Andersen, Tibirke Lunde, vil
fortælle om sit liv og sin kunst.
Sammen med sin mand, fhv. skovrider Nils
Kjølsen, har Gerda Thune Andersen levet mange
steder i verden, hvor hun hele tiden har skabt
kunstværker, der er inspireret af stederne.
På bestyrelsens vegne, Chr. Friis,
formand for Vejby-Tibirke Selskabet

Årbog 2020 er udkommet
De tre nye redaktionsmedlemmer, Eva Müller, Anett
Wiingaard og Søren Grande, har sammen med de
noget ældre og garvede redaktionsmedlemmer, Kirsten Jørgensen og Chr. Friis, arbejdet ihærdigt for at
få tekst og illustrationer nok til endnu en årbog. Som
ny layouter trådte Karen Myron Jeppesen til, da Søren
Wictor Palner, der gennem mange år havde lavet layout
til årbøgerne, valgte at stoppe.
Årbog 2020 indeholder ikke mindre end 13 forskellige artikler med mange illustrationer. Selskabet har i
år fået rigtig mange kunstgaver. I alt blev det til 35, og
redaktionen har udvalgt 13 styks, der er kommet med i
årbogen.

Årbog 2020 kan købes hos Selskabets
formand, Chr. Friis, tlf. 48708408 / mail:
friis.laebo@mai.dk. Den koster 150 kr.,
men måske skulle interesserede hellere
melde sig ind i Selskabet, da man får den
gratis i forbindelse med medlemsskabet.
Kontingentet er 250 kr. for enkelt personog 350 kr. for parmedlemsskab. Medlemsskabet kan etableres via www.vtselskabet.
dk eller via formanden, Chr. Friis.

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk

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

Den første kunstgave i 2020
Arthur Nielsen har malet dette billede. Det har han heldigvis skrevet
direkte på maleriet. Desværre har han ikke skrevet årstallet for fremstillingen af maleriet, og han har heller ikke givet det en titel. Arthur
Nielsen fandt ofte sine motiver Tisvildelejeområdet, så Selskabet
formoder, at maleriet viser en sti i Tisvilde Hegn. Arthur Nielsen
hører til i den store gruppe malere, der gennem en årrække i første
halvdel af 1900-tallet malede og udstillede gengivelser af det danske
landskab, både de umiddelbare omgivelser og naturskønne områder
opsøgt på rejser. Arthur Nielsens malerier tiltalte sandsynligvis et
bredt publikum. Men som de fleste af sine kolleger blev han overset i
det etablerede kunstliv til trods for, at hans malerier er habilt udførte.
De sidste 10 år arbejdede han med en grad af abstraktion i overensstemmelse med tiden. Han kunne arbejde med pensel og med spartel
og i de senere værker påføre farven lag på lag i store, frigjorte strøg,
der tilsyneladende ubesværet karakteriserer linierne i landskabet.
Kulørerne kan virke tunge, men vintermotiverne rummer årstidens
særlige lys og farver.
Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet
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NATURRUM
Grundet covid-19 har der desværre ikke været efterspørgsel på at leje lokalerne i Naturrum, siden Regeringens og Sundhedsmyndighedernes restriktioner blev
indført. Tillige har Musik i Lejet aflyst sommerens
festival, hvilket inkluderer tab af den sædvanlige leje
af Naturrum. Det betyder, at der er rigtig gode muligheder for at leje Naturrum! Se hjemmesiden:

naturrumtisvildeleje.dk
På hjemmesiden kan der bookes periode for leje.
Faciliteterne er et perfekt udgangspunkt for aktiviteter
tæt på naturen – strand og skov. Hvis vejret tillader at
været ude i gården i mellem de fire længer, kan frokosten m.m. nydes her. Ellers er der meget fine indendørs
faciliteter som køkken, toiletter etc.
Et perfekt sted til udflugt for skoler, institutioner og
til andre aktivitetsmuligheder.
Venlig hilsen og på vegne af
Erhvervsforeningen for Tisvilde og omegn,
Poul Borring
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Fotos: RP

Kristi Himmelfart

Det er en svær tid for alle, og svært for de forskellige
erhvervsdrivende at planlægge ud i fremtiden. Derfor
er der i programmet desværre ikke fællesspisning og
mange aktiviteter. Vi håber på forståelse og ønsker, at vi
alle bakker op omkring erhvervslivet og støtter, hvor der
er mulighed for det.

Kristi Himmelfartsdag 21. maj kl. 11-12
Hulahop konkurrence
Rastablanche gentager succesen med de sidste
års Hulahop konkurrence. Det foregår foran butikken. Alle kan deltage, og der er præmier til alle. Tilmelding i butikken samme dag inden 10.45. Du må
gerne tage din egen hulahop-ring med, men vi har
også en, du kan låne. Arrangementet er gratis.
Rastablanche, Hovedgaden 58
Kristi Himmelfartsdag 21. maj kl. 13
Kunstauktion
Galleriet har udvalgt 25 dejlige, moderne kunstværker af kendte veletablerede, overvejende danske
kunstnere og har i auktionens gode anledning sat
startpriserne langt under markedsværdien. En forfriskning serveres som altid. Vi ses!
Galleri Elander, Banevej 2
Torsdag og lørdag 21. og 23. maj kl. 13-15
Se Solen tæt på
I Wieth-Knudsen Observatoriet kan vi se på Solen i
solkikkerten ude i haven. På den måde kan gæsterne
kigge i kikkerten en ad gangen, mens vi andre holder
os på afstand. Forhåbentlig kan vi se store udbrud i
Solens atmosfære.
Margot Nyholms Vej 19. Ved dårligt vejr aflyser vi
Lørdag 23. maj kl. 14-16
Bogreception
Birgitte Frigast holder en alternativ bogreception i
butikken, hvor hun vil fortælle om sin nye bog. En
billedbog, hvor hun har samlet billeder af sine mere
end hundrede design gennem de sidste 30 år. På
hjemmesiden vil man kunne læse nærmere om,
hvordan det kommer til at foregå i forhold til Corona.
Vel mødt.
Birgitte Frigast v. Galleri Frigast ved siden af EDC
og over for den røde tomat. Hovedgaden 46
tlf. 21948503 – frigast@mail.dk – www.frigast.com

Lørdag 23. maj serveres bobler kl. 15-18
David Bowie og bobler
8 faste kunstnere i Galleriet har skabt deres version
af et Bowie-portræt.
Det er kunsten, hovedgaden 65F
Torsdag-søndag 21.-24. maj kl. 10-17:30
Bærbrunch
Jordbærcaféen på Gundekildegaard åbner med
bærbrunch, is og bærhygge – forhåbentlig med nye
friskplukkede jordbær.
Gundekildegaard, Rågelejevej 46, Vejby
Torsdag-søndag 21.-24. maj kl. 11-16
Besøg værkstedet
I værkstedets galleri vises nye og gamle arbejder i
glas, keramik og billeder.
Glaspusteriet Arresø Glashytte
Nyvej 18, Tisvildeleje
Torsdag-søndag 21.-24. maj kl. 10-17
Aktiv på vandet eller i skoven
Udlejning af SUP, Kajak og MTBs
Vi tilbyder udlejning af Stand Up Padle, Kajakker og
Mountainbikes ved Naturrum, Tisvildeleje Strand.
Book på www.cphsuptours.dk,
mail: cphsuptours@gmail.com
eller ring til Julie på tlf. 26792407
Tordag-søndag 21.-24. maj kl. 11-16
Inspiration til din bolig
Vi byder foråret velkomment med flere udstillinger
i butikken – der vil være smukke plankeborde fra
Mann Design. MisseMai viser sine fine håndpustede
glasvaser og lamper, Galleri Stokkebro udstiller skønne værker fra kunstneren Ane Bernhoft. I gårdhaven
og haven vil der være flotte havemøbler fra Fermob.
Der vil være mulighed for køb af de forskellige ting.
Zachariassen indretning, olskærvej 1
www.zachariassenindretning.dk

Følg med på facebook/Tisvildeleje og på web: tisvildeleje.info – vel mødt, mange hilsner Tisvilde og omegns erhvervsforening
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MUSIK I LEJET

Nyt fra bestyrelsen
Normalt er festivalafholdelse ikke national politik,
men det blev det for Musik i Lejet, da Statsministeren holdt pressemøde mandag før påske. Sommerens
festivaler blev aflyst, og dermed var der ikke et Musik i
Lejet 2020 at se frem til.
Hos Musik i Lejet er vi naturligvis ærgerlige over
det, men vi har længe været indstillet på, at dette kunne blive resultatet af Coronapandemien, og naturligvis
kommer folks ve og vel i første række. Vi håbede, at
pandemien var nok under kontrol, når vi nåede sommeren, så vi sammen havde kunnet danse og feste, og folk
ikke længere skulle gå rundt og frygte at blive smittet
og syge. Men sådan blev det ikke.
Men vi kigger allerede nu fremad mod Musik i
Lejet 2021. Før vi gør det, vil vi gerne takke alle vores
gæster, vores helårsfrivillige, de mange, mange frivillige under selve festivalen, vores trofaste skare af lokale
helte og vores mange gode samarbejdspartnere og leverandører. Sidst men ikke mindst vil vi gerne takke Tisvildeleje og Gribskov Kommune. Allesammen tak for
endnu en super planlægningsproces som har løbet siden
august 2019 og tak for at bakke os op og støtte os hele
vejen. Det fundament i er med til at skabe for Musik i
Lejet betyder netop, at vi med ro i sindet kigger fremad
mod 2021, hvor vi er tilbage på P-pladsen i uge 29.
Til Musik i Lejet 2021 vil vi arbejde videre med
vores værdier, som er:

Musik i Lejet uddeler 1.000.000 kr.
Musik i Lejet annoncerer et overskud på 1.000.000 kr.,
hvilket ikke kun er et rekordhøjt beløb i festivalens
historie – det er også den største uddeling, der nogensinde er genereret fra en event i Gribskov Kommune.
Overskuddet er en fordobling af overskuddet fra sidste år, og Musik i Lejet kan nu bryste sig af det største
overskud i Gribskov Kommunes historie. Men dette er
langt fra en tilfældighed, lyder det fra Musik i Lejets
bestyrelsesformand, Peter Maarbjerg:
Musik i Lejet eksisterer på tolvte år. Udviklingen
har været fantastisk. Nu trækker festivalen på en stærk
erfaring og professionel afvikling. I samspil med Musik i Lejets dedikerede frivillige spiller disse faktorer
en helt central rolle i at mønstre dette historisk høje
overskud. Frivillig-engagementet og en dygtigt udført
festival udmønter sig ikke alene i at skabe sommerminder for livet ved tre dages festival, men også i en substantiel og kommunal-historisk stor støtte til det lokale
foreningsliv. Et foreningsliv, der bringer inspiration,
læring og udvikling til børn & unge, kultur og idræt
hos kommunens foreninger. Det er vi vildt stolte af.

• Lokal forankring i pagt med naturen
• Overraskelser du ikke vidste du skulle have
• Fællesskaber på tværs af generationer
Og vi er allerede nu begynder at tænke på, hvordan vi
bruger tiden bedst muligt til at skabe en endnu bedre
festival, så vi sammen kan få nye sommerminder for
livet. Vi kigger fremad og glæder os, endnu engang tak
til jer alle. Vi ses til Musik i Lejet 2021 22.-23.-24. juli!
Bestyrelsen for Musik i Lejet
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Foto: Nicolai Hegelund Vilhelmsen

Foto: Nynne Henriksen

Særligt udvalgte projekter
Som noget nyt i år uddeler Musik i Lejet 3x100.000 kr.
til særligt udvalgte projekter i Gribskov Kommune.
Projekterne er endnu ikke annonceret, men festivalen
oplyser, at de afholder et stort uddelings-arrangement i
Tisvilde ifm. overrækkelsen af de i alt 300.000 kr.
Sideløbende var det indtil d. 20. april været muligt
for foreninger beliggende i Gribskov Kommune at
ansøge til projekter, der er i overensstemmelse med
Musik i Lejets vedtægter og uddelingsformål.
I årets støtteuddeling lægger Musik i Lejet særligt
fokus på festivalens bærende værdier:

Foto: Rasmus Deigaard

1. Lokal forankring i pagt med naturen
2. Store oplevelser du ikke vidste, du skulle have
3. Fællesskaber på tværs af generationer
Tilbageblik på Musik i Lejet
Mange fine fotos er i årenes løb taget til Musik i Lejet.
På disse sider ses et tilfældigt udpluk.

Foto: Dansk Drone Netværk

Foto: Mantas Hesthaven
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TISVILDENYT STØTTER ERHVERVSLIVET
Covid-19 er et trist bekendtskab. Dels bliver mange syge,
dels ændres hverdagen for de fleste. Der er dømt stuearrest, og forretninger og behandlingstilbud er lukkede.
De få åbne forretninger i vores by som fx købmanden,
bageren og Servicehjørnet forsøger at klare efterspørgslen, ligesom nogle af restauranterne tilbyder take-away,
selv om de er lukkede. Til gengæld er byen væsentligt
mere befolket end normalt på denne årstid, da mange
sommerhusejere har valgt at tilbringe den tvungne fritid
i sommerhuset i stedet for i en lejlighed i Hovedstaden.
For den lokale presse betyder Covid-19 en stor
nedgang i annonceindtægter, og senest er Helsingør
Dagblad i fare for at lukke. Uden sammenligning i
øvrigt har vi i TisvildeNyts redaktion også frygtet, at
annoncørerne ville stoppe annoncerne i denne tid, så

derfor har vi besluttet ikke at fakturere dem for de annoncer som bringes i både nr. 3 og 4 af bladet. På den
måde håber vi at kunne fastholde annoncørerne indtil
tiden efter Covid-19.
Dette er naturligvis kun et lille bidrag til forbedring
af deres økonomi, og initiativet er da også begrundet i
et ønske om at udtrykke vores sympati og medfølelse
og ikke mindst et ønske om at sikre en plads i læsernes
hukommelse forbeholdt det lokale erhvervsliv.
Vi vil desuden kombinere dette tiltag med at omdele
både nr. 3 og 4 til alle postkasser i 3220 og omegn.
Rigtig mange sommerhuse er allerede taget i brug, og
vi vil på den måde byde alle velkomne i Tisvilde.
Redaktionen

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
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Solvej 2 • Tisvildeleje • Tlf. 48702141

“I’ll be
back”

Arnold Schwarzenegger, Terminator

Bare rolig, vi kommer stærkt tilbage
med masser af film, foredrag og
events. På tisvildebio.dk kan du se
hvornår. Du kan også se, hvordan
du støtter biografen ved at blive
medlem af Tisvilde Bio’s Venner.

Tisvilde Bio & Bistro, Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje, info@tisvildebio.dk, 4870 9900

Breidablik en gang i 1940´erne

JUST ANOTHER PRINCESS in Tibirke Bakker …
Fra 1988 til 2002 kunne man på Hovedgaden 66 få serveret en hjemmelavet burger af Just Damgaard, som i
de år på adressen, langt fra Michelinstjerner og kokkehuer, drev familierestauranten ”Olifanten” og satte en
ære i at give sultent folk en burger, der var en del bedre
end den amerikanske industriudgave af det produkt,
som amerikanerne selv havde opfundet over there.
Mange lod sig lokke, og de fortrød det ikke, for Just’s
slogan ”Just Another Burger”, som naturligvis sigtede
til hans navn, var både en koket underdrivelse, og lidt
dobbelttydig oveni, for den burger man fik, var netop
noget helt ”andet” og bestemt ikke ”bare endnu en
burger”, men en rigtig god én af slagsen. Og så fik man
Just med i købet, og han var en herre, der havde brugt
livet flittigt, og han var hverken fedtet med sig selv eller
sit oksekød. Man gik mæt og glad fra ”Olifanten”.
Men en dag havde Just fået nok af lugten i køkkenet,
solgte Hovedgaden 66 og ”forsvandt”, - til stor ærgrelse for de faste kunder og for Tisvilde, som mistede
lidt farve, da Just ikke var der længere. Men selv om
Just ikke overrender Tisvilde, så bor han faktisk stadig
ret tæt på Tisvilde, om end adressen ligger på den
”forkerte side” af 3220 derude på Sandet, hvor han og
Ann residerer.
Et tilfældigt møde en dag varmede op under bekendtskabet og for at gøre en (meget!) lang historie kort, så
fortalte Just, at han har lavet en hjemmeside med anetavler og historier og en mængde andet morsomt med
udspring i familien Damgaard Olsen, af hvem en del,
fordelt over flere generationer, stadig bor i Tisvilde. Og
Just omtalte, at hans mor, Ingrid, der var gift med Vagn
Damgaard Olsen, på sine gamle dage havde skrevet om
sit liv, og at man kunne læse det på hans hjemmeside.
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Vi har besøgt den, og ved selvsyn konstateret, at den
både er farverig, mangfoldig og også kræver kreativitet
af sin besøger, - men at det er umagen værd!
TisvildeNyt har lånt nogle billeder af Just, som er taget omkring 1950 ude i Bakkerne i nærheden af gården
og fået lov at viderebringe nogle af de herlige historier
fra tiden og livet derude. Og i anledning af vores dronnings runde fødselsdag har vi valgt et par historier,
hvor hun spiller en rolle. Margrethe gik dengang på
Zahles Skole og havde en klassekammerat og veninde,
Neel, hvis forældre havde sommerhus i Tibirke Bakker.
Sommerhuset var nabo til landbrugsgården ”Breidablik” (i dag Bakkegården) ude i Tibirke Bakker, som
Just’s forældre drev. Ad den vej traf det sig, at Margrethe flere somre i træk holdt dele af sin sommerferie dér,
og meget naturligt legede med de børn, der boede der,
deriblandt Just. Mor Ingrid erindrer om sit møde med
prinsessen:

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

TISVILDELEJE

”Vi havde den dejlige oplevelse at møde Prinsesse Margrethe ... Prinsessen var en meget tiltalende og yderst
velopdragen pige, hun opførte sig pænt og beskedent.De
andre små gimper, der var med, var mere fine på den,
de gik gennem mit køkken uden at hilse på mig. Prinsessen nejede og spurgte, om jeg selv havde lavet det
askebæger af muslingeskaller, der stod på bordet, for et
sådant havde hun lavet til sin Far, men han bankede sin
pibe ud på det, og så gik det i tusinde stykker.
Margrethe var i et par schorts og en skjorte. Vores
Karen spurgte mig, om det nu også var en rigtig prinsesse? Sådan en, mente Karen, måtte have gule krøller
og hermelinskåbe. Hende her var bare en almindelig
langbenet pige. De legede oppe på gården hos os, jeg
husker, jeg var noget nervøs for, om de skulle gå på
høloftet – der var nogle rådne brædder. Det ville være
slemt, om vores prinsesse skulle brække et ben hos os.”
En dag forærede Just hende et skilt til at hænge på
cyklen, hvorpå der stod: ”Gør som jeg – hold til højre”.
Prinsessen sagde: ”Jeg får ikke lov at køre på gaden,
men tak alligevel, jeg skal nok sætte det på cyklen”.
Denne episode viser, at hun allerede dengang forstod
at behandle andre godt. Just var sandsynligvis blevet
meget skuffet, om hun ikke havde modtaget hans gave.
En anden gang skulle ”Neel på ferie med hele klassen fra Zahles skole på Gråsten slot, så vi arbejdede
på at gøre hende tjenlig til at holde ferie på et slot.
Vi arbejdede hårdt på at gøre hende tjenlig til Dronning Ingrids skarpe øjne. Da Neel kom hjem efter tre
ugers forløb, var jeg meget spændt på, hvordan det var
forløbet. Da jeg spurgte hende, svarede hun: ”Man
spiser leverpostejmad på samme måde på Gråsten Slot,
som her i Bakkerne, men den vi får oppe hos dem, Fru
Olsen, smager nu bedst”. Det sagde Margrethe også, så
jeg er sådan en slags kongelig hofleverandør.”

Historierne er virkelig morsomme og unikke, og der
er mange af dem i Ingrid Damgaard Olsens erindringer, som hun påbegyndte ikke længe før sin død i
2008. Hun var dengang i 80’erne og skrev naturligvis
på computer, for hun var et menneske, for hvem ikke
meget skulle være fremmed og som ikke frygtede nye
oplevelser eller nye opfindelser. Med Just Damgaards
tilladelse vil vi også i næste nummer bringe uddrag af
Ingrids interessante og åbenhjertige erindringer.
Redaktionen, SB og EB

Just sælger blomster på Udsigten, ca. år 1948

Et stærkt partnerskab
med Nordsjællands største
advokatfirma
Tak for mange gode år i Bødkergården.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i nye
rammer og introducere dig til vores mange
nye kollegaer hos WTC advokaterne i Hillerød.
Vi dækker alle discipliner indenfor både det
privat- og erhvervsretlige område. Bliv klogere
på wtc.dk eller ring på 4822 0040.
Gitte Wichmann Mortensen Advokat (L)
gwm@wtc.dk / direkte: 48 20 13 30
Søren Nielsen Advokat (L)
sn@wtc.dk / direkte: 48 20 13 31
Johan Klint Nielsen Advokat (L)
jkn@wtc.dk / direkte: 48 20 13 33

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

VI HAR MANGE SJOVE TING
•
•
•
•
•

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

Kør ad Helsingørvejen imod Mårum – ca. 2 km.

5annoncer_64x93_v1.indd 1

15/01/2020 13.33
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VIRUS BLUES
I sidste nummer af TisvildeNyt skrev Tisvilde Blues–
mafia en begejstret omtale af den kommende koncert i
Tisvilde Bio med James Harman fra USA og Big Creek
Slim. Da vi nærmede os slutningen af marts, indså
vi, at en aflysning af koncerten var den eneste mulige
løsning. Tisvilde Bio var lukket, James Harman kunne
ikke komme ud af USA, og publikum havde formentlig
ikke lyst til at sidde sæde ved sæde i biografen.
Salen var som sædvanligt blevet totalt udsolgt på
en uge, så lysten til at høre swingende og spændende
bluesmusik var der, men altså … en virus kom i vejen,
og musikken lukkede ned ligesom alt andet.
Efterhånden som virussen har invaderet landet,
og fremtidsudsigterne er blevet smallere, så er vi nu
begyndt at tvivle på, om den næste koncert i midten af
september vil blive til noget.
Vi har brugt timer på at returnere indbetalingerne
fra den aflyste koncert, - det har taget tid, for vi havde
kun navnene og skulle finde adresser og en måde at
tilbageføre penge på. I skrivende stund mangler tre at
få penge retur.
Og Roskildefestival, pist væk, bluesfestival i Sverige,
pist væk. Øv, hvor ærgerligt!!
Hvad gør man så, når sulten efter god musik melder
sig, hvad den næsten dagligt gør her i hjemmet?
Vi er så heldige, at vi har en grammofon, en gammel
B&O fra begyndelsen af 70’erne, som sammen med en
endnu ældre Marantz-forstærker leverer det tætteste,
man kan komme på en LIVE-lyd. Nogle tusinde LP’er
står klar, og vores postbud Carsten kan jævnligt med et
grin, på 2 meters afstand, aflevere en ny, brugt plade,
indkøbt fra internet-siden Discogs. En CD-spiller og en
telefon, der kan spille, er der også tilgang til. Forleden
nød vi kaffen ude i solen, mens vi hørte en lang udsendelse om C.V. Jørgensen på radioens P6 Beat, kanalen,
som ignoranter desværre snart lægger ned. Men tænk,
hvad der findes af musik rundt om, analogt og digitalt.
Det er IKKE det samme som levende musik, men det
duer, mens nedlukningen står på.

Man kan jo også ”lege” med sin musik, ved f.eks. at
finde oplysninger på det verdensomspændende net. En
aften dukkede en ny oplysning frem for dette ellers
velorienterede bluesmafiamedlem. En lille notits i et digitalt bluesmagasin førte til en søgning på navnet Bob
Riedy, og en sjældent morsom historie dukkede frem
om en hvid bluesmusiker, der spillede på Chicagos
Northside i 70’erne, og som oven i købet havde indspillet et par LP’er sammen med sit eget band og sorte
bluesmusikere som Jimmy Rogers, Johnny Young,
Carey Bell (hvis søn har spillet i Tisvilde Bio!!), og via
førnævnte Discogs, kunne jeg handle LP’en 4 steder i
USA og minsandten ét sted fra Danmark. To dage efter
var Carsten her med den smalle, firkantede pakke, og
nu sidder vi og hører Bob Riedys Chicago Blues Band
med hvide og sorte musikere, - det swinger helt vildt,
og vi må med glæde konstatere, at der også er plads til
kærlighed til musik i coronaens tid – mens vi venter på
den næste live-koncert …

James Harman

Big Creek Slim

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

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

47 74 63 34

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje
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Feriepartner.dk

Kirkebladet
Tibirke Sogn
Maj-juni 2020

Grundlovsdag på
Præstens Mark
5. juni kl. 14.00
Tibirke sogn - hvad nu?
Den 15. september er der planlagt landsdækkende valg til
menighedsrådene. Det betyder, at der også skal vælges folk
fra Tibirke sogn til at fortsætte arbejdet med at administrere Tibirke kirke og kirkegård, samt at være arbejdsgiver for
de engagerede ansatte på stedet.
Et menighedsråd har selvfølgelig et ansvar for den økonomi
som knytter sig til kirken. Tibirke sogn har et budget på godt
halvanden million. De fleste penge går til løn, men nogle af
de aktiviteter, som koster penge, er menighedsrådet med til
at bestemme.
Der er jo mange måder at lave kirkelige aktiviteter på. Det
kan være foredragsaftener i Gretely eller sangeftermiddage
i sognegården i Vejby (fælles med Vejby sogn). Det kan være
ture og udflugter, koncerter i kirken og film i biografen. Der
er mange muligheder, hvis du har nogle idéer.
Nogle af aktiviteterne sker i samarbejde med de lokale
foreninger og skoler til glæde for lokalsamfundet.
En anden side af kirkens arbejde er det diakonale med at
hjælpe folk. Hvis du brænder for udsatte grupper, så kan
et menighedsråd være med til at støtte/arrangere fællesspisninger, besøgstjenester, julehjælp, indsamlinger til
Folkekirkens Nødhjælp osv. – Det kræver dog at der er nogen som synes, at det er vigtigt at få sat i værk …

Årets taler er

Michael Böss

Dr. phil. lektor emiritus v/ Aarhus Universitet.

Michael Böss er historiker, foredragsholder,
skribent og forfatter til bl.a. bogen
“Det demente samfund” - om historieløsheden i nutidssamfundet.

FÆLLESSANG h KAFFE & KAGE
PØLSER PÅ GRILLEN
Hygge under parasollerne!
Vi satser på sol. Alle er velkomne.
Arr.: Vejby Menighedsråd

Vejret
n aldrig
ved ma d helt me t på
bered
så vær
vert!
lidt af h

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

Et menighedsråd har også et ansvar for, på vegne af
Folkekirkens medlemmer, at se til, at det kristne budskab
forkyndes og at der er gode rammer til generel formidling
af den kristne tro gennem undervisning, gudstjenester og
kirkelige handlinger.
HOLD ØJE MED
EVT. AFLYSNING
Fortsættes næste side

PINSEMORGEN
31. maj kl. 06.00
Turen går til skov eller bredning
og vi er tilbage ved Gretely kl.
08.00, hvor kaffen serveres ude.
Vi håber, der kl. 09.00 igen er
gudstjeneste i Tibirke Kirke.
Alle er velkomne!

Fortsat fra forrige side

Tibirke sogn er lidt speciel med de mange sommerhusgæster. Mange af de mennesker, som har en fast
bopæl udenfor Tibirke sogn, føler en stærkere tilknytning til vores smukke kirke og kirkegård ude i skoven
end til deres egen sognekirke. Det er ikke altid, at vi
kan indfri folks forventninger om adgang til kirken og
kirkegården. Det er menighedsrådet som fastsætter
reglerne for brugen af kirkegården.
Der er mange ting at forholde sig til som menighedsrådsmedlem og der er megen hjælp at hente som ny.
Dels er der kurser, hvis man påtager sig poster som
kræver en vis indsigt og dels er der en kirkelig administration i provstiet og stiftet, som står til rådighed med
hjælp og vejledning. Og så er der os kender til det af erfaring.

Gretelyaftener 2020 - UDSAT
De traditionsrige og velbesøgte Gretlyaftener,
hvoraf de to første skulle falde her i maj måned,
må desværre også aflyses pga. CORONA.
Der arbejdes på, at foredragen blot flyttes til august/september, så vi stadig kan høre om Brødrene Classen og danske kunstnere i Italien. Også
udflugterne til hhv. Vinderød kirke og Arrsesødal,
samt Nivågaard Kunstsamling, der var planlagt
som opfølgning på foredragene, vil blive flyttet.
Der vil formentlig blive tre foredrag i alt i år, mod
de sædvanlige fire, men følg med her i kirkebladet
og på kirkens hjemmeside.

MEN vi har brug for at du eller naboen overvejer om I
vil bruge 4 år på at mødes ca. en gang om måneden for
at Tibirke kirke fortsat kan være en pæn og god ramme
når der er brug for ritualer ved glæde og sorg, ved konfirmationer og juleaften.
Der er et stykke arbejde, der skal laves – men det kan
godt ske henover et stykke smørrebrød i en hyggelig
stemning.

Vi må vente til
sensommer med at
høre om brødrene
Classen

Mødeplan for menighedsrådet Tibirke kirke
Møderne begynder kl. 19.00 med offentlig spørgetid.
OBS: pga. CORONA er møder pt. uden offentlig spørgetid.

Tors. d. 14. maj, tirs. d. 16. juni, ons. d. 12. aug., tors. d.
17. sept., tirs. d. 13. okt., ons. d. 25. nov., tirs. d. 15. dec.
Alle møder i Gretely. Evt. lukkede punkter lægges sidst.
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ORIENTERINGSMØDE
Torsdag den 11. juni er der et orienterende møde hvor
de nuværende menighedsrådsmedlemmer fortæller om
opgaverne som menighedsråd; hvad der er sket og hvad
der skal ske.
Desuden vil mødet blive brugt til at sondere interessen
for valgbare til at stille op (Du skal være fastboende i Tibirke sogn og medlem af Folkekirken). Det er i skrivende
stund ikke besluttet hvor mødet skal afholdes.
Der vil komme annonce i Ugeposten og tjek kirkens
hjemmeside www.tibirkekirke.dk og Facebook.
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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

Gretely tilhører Tibirke kirke og bruges til
foredrag, menighedsrådsmøder, udstillinger mv.

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

Indsamling i kirken
Hen over året samles der ved gudstjenester i Tibirke kirke ind til forskellige formål. Nu hvor der en tid ikke har været
gudstjenester, mangler organisationerne penge. Så giv et bidrag hvis du kan.

Hemingway Club er kommet godt fra start!

Vi starter
nå
Sognegård r
en
igen er å
ben og
vi må mø
des
mere end
ti.

En god gruppe mænd mødte op d. 6. marts til det første møde i Hemingway
Club. Det blev besluttet, at møderne flyttes fra fredag formiddag til mandag formiddag fra kl. 9.30 - 11.30.
Kender du en mand, -- eller er du selv en mand, der har brug for at komme
afsted uden at skulle gå til noget bestemt? Kender du nogen som sidder alene, så fortæl dem om Hemingway Club.
Hør nærmere her: info.gribskov@hemingwayclub.dk, eller sognepræst Ulrik
Pilemand 4870 6294 / up@km.dk.
Hemingway Club er ikke tilknyttet Folkekirken. Den bygger på frivillighed og fællesskab og
samarbejder med Frivillighedscenteret i Helsinge. Vi vil lokalt i Vejby være en del af paraplyorganisationen Hemingway Club, som hjælper med råd & vejledning samt driver en hjemmeside.

Sang på stranden
Sang er sundt og sang giver fællesskab! Det har CORONAkrisen om
noget vist os!
Flere og flere finder glæde i at synge fra Højskolesangbogen – både
alene og sammen!
Tibirke menighedsråd følger trop og holder
fællessang på stranden hver torsdag aften kl. 20.00,
når vi igen må samles flere end 10 personer.
Vi samles ved Naturrummet og synger 3-4 sange eller hvad der er
stemning for.
Tag din højskolesangbog med - ellers har menighedsrådet til låns.

FØLG MED PÅ FACEBOOK
OG HJEMMESIDE
OM STARTTIDSPUNKT!

Blå Kors - Mobilepay 90870
Danske Sømand-og
Udlandskirker - Mobilepay 3119 6600
Kirkens Korshær - Mobilepay 440029
Bibelselskabet- Mobilepay 62903

Tjek
hjemmeside
og facebook
Lige nu er det svært at vide helt
præcist hvad der sker med både
gudstjenester og arrangementer!
Derfor: hold øje med vores
hjemmeside og facebookside.
Der kan vi hurtigt være helt
opdaterede!

Nye datoer for
konfirmationer
Som følge af CORONA er forårets konfirmationer blevet udsat. Mange hensyn
skal tages - bl.a. allerede planlagte bryllupper, personale mv.
De nye datoer ser således ud:
Lørdag d. 20. juni kl. 10.00 i Tibirke kirke
Søndag d. 28. juni kl. 10.00 i Vejby kirke
Lørdag d. 8. august kl. 10.00 i Vejby kirke

KIRKEN TIL TJENESTE
Info om Vielse, Fødsel, Dåb, Navngivning, Dødsfald, Navneændring
og Konfirmation - tjek kirkens
hjemmeside www.tibirkekirke.dk

STØT…
… Tibirke Sogns 2 fadderbørn,
Aklilu og Angel Selelo

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

Gudstjenester / Tibirke og Vejby kirker
Maj
Dag

Dato

Søndag

17.

Torsdag

KIRKEBIL
bestilles på
tlf. 4870 7785
fredag senest
kl. 10.00

Vejby

Tibirke

Præst

5. s.e påske

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

21.

Kristi Himmelfartsdag

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Søndag

24.

6. s.e påske

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

Søndag

31.

Pinsedag

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Vejby

Tibirke

Præst

Juni
Dag

Dato

Mandag

1.

2. pinsedag

Ingen tjeneste

9.00

Jeanne von Benzon

Søndag

7.

Trinitatis

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Søndag

14.

1. s.e trinitatis

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Torsdag

18.

Lørdag

20.

Søndag

21.

2. s.e trinitatis

Søndag

28.

3. s.e trinitatis

14.00 Trongården

Jeanne von Benzon
10.00 Konfirmation

Ulrik Pilemand

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

10.00 Konfirmation

Ingen tjeneste

Ulrik Pilemand

Vejby

Tibirke

Præst

10.30
Dåbsgudstjeneste

Jeanne von Benzon

Juli
Dag

Dato

Lørdag

4.

Søndag

5.

4. s.e trinitatis

Ingen tjeneste

9.00
Fællesgudstjeneste

Jeanne von Benzon

Søndag

12.

5. s.e trinitatis

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Torsdag

16

Søndag

19.

6. s.e trinitatis

9.00
Fællesgudstjeneste

Ingen tjeneste

Michael Porsager

Søndag

26.

7. s.e trinitatis

Ingen tjeneste

9.00
Fællesgudstjeneste

Michael Porsager

14.00 Trongården

Mød præsten på
gade og strand
Tibirke sogn er noget særligt med en kirke, der ligger gemt i
skoven langt væk fra ”byen” hvor der ikke er en sognegård,
en præstegård eller et missionshus.
Derfor har jeg nu anskaffet en cykel, der kan rumme lidt af
hvert; et par stole, en termokande, sangbøger osv. Med den
vil jeg gerne blive mere synlig i gadebilledet både for alle
fastboende, men også for de turister og sommerhusgæster,
der vil vide hvad der sker i kirken, og har lyst til at tale med
os præster om stort eller småt i livet.
Cyklen kan også bruges, når der er udendørs aktiviteter;
Kildemarkedet, vielser og sang på stranden.
Jeg håber, at I kommer og siger hej, når vejret lokker til at
sidde ude og gaden summer af liv.
Sognepræst Ulrik Pilemand

Ulrik Pilemand
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Nyt hjem?
4 forretninger for 1 salær • 1 salgsteam med 8 mæglere • 1 opgave: salg af dit hjem
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TISVILDE GÅR I FISK
Bestyrelsen for ’Fisken’ har naturligvis måttet drage
konsekvens af den ekstraordinært svære situation, vi
alle er havnet i på grund af COVID-19. Derfor aflyser
vi ’Tisvildeleje går i Fisk’, som ellers var planlagt til
lørdag den 6. juni i år.

Og vi glæder os allerede nu til at samle Tisvilderne til
en fejring af sommeren, byen, havet og fiskene i 2021.
Vi ses igen til ’Tisvildeleje går i Fisk’ i starten af juni
2021 og håber på den fortsat uundværlige støtte fra jer:
gæster, frivillige og gode samarbejdspartnere.

RP

Scan QR-koden med
en mobiltelefon og se
Vores brochure med
mange gode tilbud.
Guldsmeden træffes i
forretningen den 1.
lørdag i hver måned.
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Foto: Susanne Borup

NYT FRA SPORENE
I påsken aflyste Lokalbanen halvdelen af afgangene,
hvilket gav plads til, at foreningen Nordsjællands
Veterantog, som har base i Græsted, fik mulighed for
at tage et par ture med sin norske motorvogn af typen
86. Det var dog kun til fornøjelse for de, der var så
heldige at opdage det, for her i virustiden annonceres
der jo ikke med turkørsel i veterantogene, så ingen
passagerer var med, da motorvognen passerede forbi.
TisvildeNyt var blandt de heldige tilskuere og iler med
at bringe et billede.

Motorvognen er bygget i 1954 på Strømmen Værksted
i byen Skedsmo, som ligger lidt øst for Oslo, og er lavet i en let, selvbærende aluminiumkonstruktion, specielt til det kuperede norske terræn på de mindre lokale
baner med mange stationer. Den sidste vogn af typen
NSB BM 86.28 forsvandt fra almindelig drift i Norske
Statsbaner i 1995, og kan altså nu beses på de nordsjællandske spor. Helt i overensstemmelse med dens norske
afstamning kan man med lidt fantasi se sneklædte fjelde
i baggrunden.
SB og EB
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7 VIRUS-SPØRGSMÅL TIL EN TISVILDER

En solbeskinnet søndag i april på tærsklen til påsken
befinder TisvildeNyts to udsendte (nu hjemsendte)
medarbejdere sig på egen matrikel, ivrigt i gang med at
bygge højbede, forarbejde jorden, trimme buske, bygge
havelåge, klippe hæk ned og alt muligt andet, som i
månedsvis har stået på A4-papiret over ”ting, der skal
ordnes”. Den voldsomme aktivitet skyldes sygdom,
eller rettere truslen om sygdom! Ikke egen sygdom,
men den sygdom, som truer os fra den omkringfarende
virus, der nu på femte uge florerer i kongeriget, og som
har fået regering, kongehus, politi og andre myndigheder til at bede danskerne om at holde sig fra fællesskabet, for ikke at risikere at smitte eller blive smittet,
- herunder regnes naturligvis det at køre ud i byen for
at stille 7 spørgsmål til en Tisvilder.
Det er påske, det er sommertid, og solen skinner fra
en skyfri himmel, men alt er forandret. Vi går i stor en
bue uden om hinanden, hvis vi i det hele taget går ud.
Det med ikke at omgås eller at gå i en bue uden om
andre mennesker, det bekommer ikke en dansker vel,
for han og hun og Tisvilderen elsker at omgås, besøge,
sludre, udveksle, kramme, opleve og hygge sig i andres
selskab. Vi er ikke gode til at holde social afstand.
Nu er børnehaver, svømmebassiner, biografer, banko,
fodboldbaner … stort set alt er lukket ned, og TisvildeNyt kan betragte en by, hvor al kultur og sport og fest
er aflyst i rum tid fremover. Alle events er sendt hjem,
og vi kan kun gætte på, hvornår byen ”åbner” igen.
TisvildeNyts hjemsendte kommer kun ud én gang om
ugen for at handle ind, - under forsigtig hensyntagen
for ikke at indånde befængte luftstrømme eller berøre
genstande, der har været i mulig berøring med smittede
personer. Og hvem har så i denne tid lyst at stille op til
at besvare dette nummers ”7 spørgsmål til en Tisvilder”, at skulle sidde mellem to og tre timer og samtale
med to personer, der muligvis har været i kontakt med
virussen? Nej, vel! Og TisvildeNyts hjemsendte har
heller ikke lyst.
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I det hele taget trues dette nummer fra mange sider af
manglende artikler samt de sædvanlige oplysninger om
arrangementer, der er på vej eller har været. Tisvildeleje
er i sandhed gået i fisk, og det på en ganske anden måde
end det er Tisvildernes foretrukne måde at gå i fisk.
Måske bliver dette nummer det første i mange år
uden de 7 spørgsmål. TisvildeNyts hjemsendte har
diskuteret frem og tilbage og talt om, det måske kunne
være muligt at få et interview med en viruspartikel, én
af dem, der ligner appelsiner, man hænger i vinduet til
jul, pyntet med små nelliker. Men det ville være dårlig
stil at ”lege interview med en viruspartikel”, når den
nu spreder frygt og sygdom blandt danskerne.
Men hvem skal man så i sit eksil spørge:
1. Hvor kom du fra, inden Tisvilde
fik glæde af dig?
Man kunne stille sig ud ved hækken og spørge de
mange forbipasserende, som i weekender og påske er
draget op til deres sommerhuse for at gå ture i skov
og ved strand og leve det lette ferieliv i eksil, uden
forpligtelser til andet end at passe på sin næste ved at
”holde afstand”.

Men mon ikke det ville blive mere særpræget end
morsomt, selv om netop den slags ”folkets mening”enqueter er populære i en krisetid, hvor de fleste mener
noget netop om krisen. Og så er de jo heller ikke ægte
Tisvildere. Nej, de får lov at passere forbi, uhindret af
spørgsmål.
Vi kunne måske skrive, ringe, skype til en Tisvilder?
Nej, heller ikke. I stedet sætter vi os med kaffen i haven
og kigger ud på de mange forbi efterkommere af Tisvildes første landliggere, der defilerer forbi. Nogle hilser
venligt, får en hilsen retur, - men ingen spørgsmål.
2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
Om de første Tisvildere tænkte på den landskabelige
skønhed er nok tvivlsomt. Nærheden til skov og natur
var af betydning for mad på bordet, og tankerne om
naturskønhed var få. Det daglige liv var en kamp, og
hvis de f.eks. blev rendt over ende af sandflugtens ødelæggelser, så var der ikke meget skønt at få øje på.
Tankerne om skovens og havets skønhed overlod Tisvilderne til de første landliggere, der langsomt sivede
herop i begyndelsen af forrige århundrede, hvis vi ser
bort fra dem, der for flere hundrede år siden kom herop
for at bade og blive helbredt i Helenes kilde?
De første rigtige sommerturister fragtedes herop af
hestetrukne køretøjer. Den velstand, de besad, gav tid
og rum til overflodstanker om værdien af og glæden
ved landskabelig skønhed. De trak vejret lettere heroppe, både fordi de havde tid og råd til at holde ferie heroppe og af samme grund kunne lette på hatten og lade
vinden ruske i deres hår og lade sanserne nyde godt af
havets friske, salte vand og skovens dybe, stille ro.
Datidens Tisvildere rystede på hovedet af den slags
overflødigt pjank og tidsspilde, men efter en tid fandt
de ud af, at her var der en mulig ny kilde til indtjening:
Landliggeren.
Turiststrømmen blev alt tættere, som årene gik, og
de senere år er Tisvilde som bekendt blevet mål for et
veritabelt sommerligt ryk-ind af turister.
3. Hvad bestiller du i Tisvilde, Tisvilde?
Tisvilde forsøger at vedblive med at være det Tisvilde,
det altid har været, men det er svært ikke at opdage,
at ét eller andet i dette forår definitivt er anderledes.
Godt nok er foråret kommet tidligt med høj sol og
pæne temperaturer, men SÅ mange mennesker er vi
ikke vant til i april.Restauranter og caféer er oven i
købet lukkede, i stedet tilbyder nogle af dem deres
varer i ”take-away”-form, og mange har taget imod
tilbuddet, - flest landliggere, men også fastboende
bruger tilbuddet, om ikke for andet så for at støtte den
økonomisk hårdt ramte branche, - som man opfordres
til på ”Tisvilde hele Året”. Her har virussens tilstedeværelse bestemt ikke har skruet ned for aktiviteten
- på godt og ondt - og man må forsøge at læse sig uden
om mudderkastningen og nøjes med de skriverier,
hvor solen skinner.

Vores brave købmand og bager klarer med dygtigt
personale at holde byen serviceret med fødevarer.
Efter den indledende lidt pinlige hamstringsbølge hos
købmanden kom der snart varer på hylderne igen, og
købmanden får denne ekstraordinære tid til stort set
at ligne hverdag, selv om der er virus-foranstaltninger
ved indgangen og ved kasserne. Endnu en gang: hvad
skulle vi gøre uden vores købmand? Og bager?
4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med
i Tisvilde?
Tisvilde har lukket sport og kultur ned, så en del af
de fastboende og af landliggerne i sommerhusene får
tiden til at gå med at cykle, løbe og spadsere i større eller mindre familiegrupper, og forargelsen bobler lystigt
på Tisvilde Hele Året over den megen aktivitet, som
betvivles at være i overensstemmelse med de udstukne
regler. Fjendebilleder trives i krisetider, og det slipper
vi heller ikke helt for i Tisvilde. Men egentlig er det vel
en god idé at motionere og trække frisk luft i stedet for
at sidde hjemme og se TV eller lave ingenting.
Myndighederne har forlænget landets delvise karantæne til også at omfatte sommerens festivaler, så Musik i Lejet kommer ikke til os i år. Nogle græder, andre
ler, men den betændte diskussion for og imod kommer
vi ikke til at savne!! Og loppemarkedet, Kanon-Halløj,
alle de events, som eventsultne 2020-mennesker næsten ikke kan være foruden.
Gad vide om Tisvildes sommer vil komme til at
ligne 1950’ernes badesomre med ro og afslappethed og
langsom færdsel, i stedet for de senere års turbo-somre
med pedalen i bund. Mere om det i kommende numre
af TisvildeNyt.

Sommerstemning anno 1957 – gammelt postkort

5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Mens de seriøst karantæneramte danskere kommer
hinanden ved på alternative måder, på Skype, digitale
gudstjenester, TV-alsang og vejfester i hver sin have
hen over veje og hække, så diskuteres det, hvorvidt meget af det, vi lever og suger næring af i vores moderne,
globaliserede livsform med overflod af forbrug af masseproducerede varer og rejseaktivitet har været med til
at sprede smitten i en fart. Det lyder ikke helt umuligt.
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Men har vi så lært noget, når vi kommer til ”tiden efter
corona”. I så fald ville det ikke være helt skidt. Tænk,
hvis vi kunne forestille os ansvarligt producerede
fødevarer, mindre overforbrug, mindre privatfærdsel
i forurenende køretøjer, mindre brug af fly til drømmerejser, ting, som vi, i takt med vores relative rigdom,
har vænnet os til at tage som en selvfølge. Det er blevet
sagt, at for hvert coronarelateret dødsfald, så ”reddes” to liv fra en forureningsrelateret død, - på grund
af denne tids stærkt reducerede luftforurening!! Ikke
noget, der kan glæde nogen af virussens ofre, men hvis
man kunne se isoleret på det, så ville det absolut være
interessant! Altså forudsat at vi tog ved lære!?
Endelig er der også færre indbrud i denne tid, - måske indbrudstyvene også arbejder hjemmefra?
6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
Mens man ser billeder af tomme københavnske gader,
er der biler som på en varm sommerlørdag i Tisvilde. Den store parkeringsplads ved stranden er her
midt i påsken og den strålende sol fyldt godt op, og
corona-politiet er udkommanderet for at sørge for, at
menneskene i bilerne ikke gnubber sig for tæt op ad
hinanden. Købmand og bager har butikkerne fyldt og
oplever familier, som ikke ønsker at følge de udstukne
regler, og som blæser de unge ekspedienter huden fuld,
når de bliver bedt om at overholde butikkens regler.
Tarveligt, og dumt!! Men mere ros til byens butikker!!

Brug for en
at stole på?
Bæredygtighed er en
naturlig del af vores måde
at drive bank på.
Gennem dialog, engagement
og åbenhed tager vi et
ansvar for vores kunder
og omverden.
Fortæl os, hvordan
vi kan hjælpe dig.

Rundinsvej 4 / 3200 Helsinge / tlf. 4456 3200
helsinge@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/helsinge
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Adgansbegrænsning hos bageren – RP

Og enkelte blæser på forsamlingsforbuddet og holder
runde fødselsdage og påskefrokoster på trods. Hensynsløst og tankeløst, som også vores dronning sagde.
Og aflyste sin egen runde fødselsdag.
Et gammelt dansk ord er blevet trukket frem fra forglemmelsens mørke: hudsult, - det vil sige den menneskelige sult, der opstår, når vi kommer i nød for fysisk
og psykisk omsorg og berøring. Fint ord, et smukt
og meget præcist ord, der mere end lange sætninger
og forklaringer fortæller, hvor frustrerende 2 meters
afstand mellem mennesker kan føles!
7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
Det kunne være, at det gik op for os verdensborgere,
hvordan vi i velstanden har trådt vores dyrebare ressourcer ned i sølet, forbrugt ureflekteret og hensynsløst, og selv har været med til at invitere mareridtet
indenfor.
Vi må lære at begrænse os, - ellers vil vi være frygtelig sårbare for nye afarter af Corona.
Og selvfølgelig ønsker man, at der snart bliver fundet
en kur eller en vaccine, - ønsker, at virussen snart
dæmper sig, så vi Tisvildere, og vores medmennesker
rundt om i verden, atter kunne leve et normalt liv!!!
Imens vi tålmodigt venter, kunne vi stille os ud i haven eller på altanen hver aften kl. 20 og klappe, som de
gør i Frankrig, klappe ad de, der er på arbejde hver dag
for at holde samfundet kørende og passe de syge og
gamle. En sjov og smuk idé, som vi kunne praktisere
lige til virussen var forsvundet, og vi igen kunne gå ud
og stille 7 spørgsmål til en Tisvilder. Og kun smilene
ville være smittende.
Og undskyld, - så fik vi æltet den virus endnu en
gang!
Redaktionen, SB og EB

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

Billedkunst Keramik Møbler
Hjemmeside: www.deterkunsten.dk
Facebook: Det er Kunsten
Instagram: deterkunsten
Mobil: 26166380
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SANGGLÆDE
Stemmeglæde+Stemmejagt+Stemmetype
=Sangglæde
Hver morgen i denne mærkelige tid står vi ved TV og
laver sangøvelser, får kroppen i gang og siger dybe
strubelyde, og så synger vi af hjertet, når Phillip Faber
spiller på sit gamle flygel. Det giver os morgenglæde,
og gad vide om ikke der er mange, der lige så stille
opdager, at det ville være en rigtig god fritidsbeskæftigelse at fortsætte med at synge.
Korsang 1 gang ugentligt? Ja hvorfor ikke? Måske
findes der i vores lokalområde masser af gode basser og
tenorer? Man kunne vel også tænke sig, at mange kvinder opdager, at de er udmærkede sopraner eller alter.
Skulle man få lyst til at synge videre, når vi engang
får verden tilbage og kan stå tæt sammen, så er der
heldigvis mange kor at vælge imellem i denne del af
Nordsjælland.
Nogle steder er det praktisk at kunne læse et simpelt
nodeblad, medens andre kor blot kræver at man lærer
”på ørene”. Begge dele er på hver sin måde lige godt.
Der er kor, der arbejder med lige stemmer, medens
andre foretrækker 3- eller 4-stemmigt korarbejde.
Man behøver ikke nødvendigvis at ligne en ”pin-up”
eller kunne stå op i timevis, man skal blot være glad
for den lyd, der kommer ud af ens strube.
Der er masser af undersøgelser og videnskabelige beviser for, at sang styrker helbredet og holder stemmen
elastisk højt oppe i årene.

Find på hjemmesiden de foreninger, der
tilbyder korsang i vores område. Ring og
spørg om repertoire, antal stemmer og
mulighed for en prøvetime og gå så glad i
gang med at synge. I flæng kan nævnes:
Gribskov Koret
Tisvilde Koret
Ramløse Koret
Gilleleje Koret
Stemmeret Koret i Helsinge
og en hel del flere

Ud over egentlig korsang tilbydes der mange alsang/
fællessang arrangementer, som man i årets løb kan
supplere sin sangglæde med. Hvert kor har sit særpræg
og er med til at sætte glød på kulturlivet i Gribskov
Kommune.
Hilsen fra Anne - en aktiv korsanger
34

Illustration af Ewy Hirsvang

HVORNÅR KAN VI VÆRE SAMMEN?
”Corona–rona–rona, hvornår kommer den dag,
hvor du er stukket af, og vi kan hygge os –
sammen?”
Sådan spørger Anders Blichfeldt i en musikvideo på
Facebook.
Med normal arbejdsplads midt inde i København
har jeg tit ønsket at slippe for morgentrafikken. Tiden
viser, at man skal passe på med, hvad man ønsker sig.
Dagen før Mette Frederiksen fortæller, at de offentligt ansatte skal arbejde hjemmefra, og opfordrer så
mange som muligt privatansatte til at gøre det samme
– sender vi et nyhedsbrev ud, hvor vi fortæller, at ingen
ansatte den næste tid må deltage i møder.
Det er grænseoverskridende at sende den mail. Hvordan vil vores ”kunder” reagere? Er vi hysteriske?
De bange anelser bliver gjort til skamme allerede
dagen efter. ”Sammen hver for sig ” bliver det nye
mantra. Pludselig er kontoret flyttet hjem, de mange
daglige møder gennemføres på Skype eller Teams. Fra
at lede medarbejdere, hvor man kan se og aflæse, hvordan de har det, skal arbejdsopgaver fordeles med mail
eller på telefon. Eller man skal insistere på at komme
ind i deres hjem med Skype, hvor børn, hund og mand
pludselig bliver en del af fars ellers mors arbejdsliv.

De ekstra timer, der normalt bliver brugt på transporten, bliver til arbejdstimer. Fuld fart er der på. 12-14
timers arbejdsdag er det nye normale. Heldigvis normaliserer tingene sig, og det bliver lidt lettere at strukturere hverdagen og dele den lidt mere op i arbejdstid
og fritid. Selv om det er svært at lade pc’en være efter
aftensmaden.
Den mentale sundhed bliver et fokuspunkt. Både ens
egen og medarbejdernes.
Vi er heldige. Vi har et stort hus. Kan fordele os og
have hjemmekontor i hvert sit rum. Det er hyggeligt at
mødes over kedlen og lige lave en ekstra kop kaffe til
den anden.
Men efterhånden som tiden går, er savnet en stor del
af hverdagen. En skiferie med de ældste børnebørn
bliver aflyst. Ingen klynk over det. Sådan må det være.
Men skiferien er også den tid på året, hvor vi kommer
tættest på dem. Lærer, hvad der nu interesserer dem.
Krammer. Bager. Hygger og læser godnathistorier. Det
er hyggeligt at læse godnathistorie for dem på FaceTime.
Det kræver bare, at man vender kameraet på telefonen,
så de kan se tegningerne i bøgerne. Det giver samtidig
en enlig mor til tre børn lidt tid for sig selv. Men det er
altså ikke det samme. Hverken for dem eller os.
Vi sender billeder af de lækre fredagsdrinks i realtime til hinanden. Men det erstatter altså ikke samværet.
Hudsult er et godt ord. Er blevet opmærksom på,
hvor mange mennesker der får et kram. Et hurtigt et.
Et tæt et. Et langt et. Hvor jeg dog savner at kramme.
Tre hverdage før påske har vi begge tvungen ferie.
Weekenden før kigger vi på hinanden og spørger af
gammel vane: Hvad har vi lyst til? Det går hurtigt op
for os, at det, vi har lyst til, det kan vi ikke. Museerne
er lukkede. Vi må ikke besøge familien. Vi er over
60 år, så måske er vi endda i risikogruppen. Bruge de
fine gavekort, vi fik i fødselsdagsgave til middage på
restauranter, weekendophold og oplevelser – det kan vi
heller ikke.
Vi får kløvet lidt brænde. Og stablet det. Ryddet op
på terrassen. Nydt solen. Roet lidt i kajakken. Holdt en
enkelt middag med nogle få venner – og stor afstand.
Gået tur i skoven. Ved stranden. Det er skønt, men der
mangler altså noget.
Vi er blevet gode til at passe på hinanden – og på os
selv. Gode til fællesskab på afstand. Men hvor bliver
det godt, når vi må kramme, komme på besøg, få besøg og nyde hinandens selskab.
Også selv om det betyder, at jeg igen må holde i kø i
myldretiden. Hver dag.
/ahz

Skovlegepladsen ligger øde – RP

AT VÆRE EN ILDSJÆL ...
I en tid, hvor der stort set ikke sker en disse i Tisvilde
og omegn og heller ikke i resten af Danmark i øvrigt, er
der måske plads i TisvildeNyt til at tale lidt om selve det
konceptuelle i at være ildsjæl og have brug for ildsjæle.
Det danske foreningslandskab har i mange årtier
gjort stort og smukt brug af den danske ildsjæl, som
udgøres af de mennesker i den danske befolkning,
der brænder for at gøre noget for hinanden, for samfundet, for at få noget til at ske, som andre end én
selv kan have glæde af. Det er i den grad et særkende
ved den danske folkesjæl, at den producerer mange
aktive ildsjæle. Så mange, at man snakker undrende
og misundeligt om den danske skaberkultur i andre
europæiske lande. Det er en kultur, der bevirker, at
indbyggerne i de mindre bysamfund, som det danske
landskab har så rigeligt af, ofte kan ”vælge” mellem
mange aktiviteter, som er opfundet og vedligeholdt af
frivillige ildsjæle.
I lang tid har der eksisteret sportsklubber i de små
byer, med én eller flere af de store idrætsgrene repræsenteret, men ind imellem også af en helt særlig idræt,
som en ildsjæl eller to i byen har sat i gang og drevet
frem med lidenskab og dygtighed, - tænk bare på
Sønder Omme og kapgang, Hundested og rugby, eller
Vejby og billard. Foreninger drevet succesfuldt frem af
ildsjæle, så de nu står blandt de førende i landet.
Det kunne sagtens ske her i Tisvilde også, men her
er vi blevet ved de almindelige sportsgrene. Til gengæld blomstrer byen af et hav af andre foreninger, så
mange at man næsten kan blive helt svimmel. Frivillige
kræfter begyndte for årtier siden at flokkes omkring
projekter og har i dag fået skabt så mange af slagsen,
at det nu kniber med at få frivillige til at drive dem,
deltage i bestyrelser og holde møder og arrangere. Vi
er trods alt kun 1500 sjæle i alle aldre.

Og i dag har folk anderledes travlt med at passe deres
jobs og fragte deres børn til og fra det ene og det andet
og passe indkøb, sociale medier, oplevelser m.m. inden
for døgnets 24 timer. Det giver ikke altid lyst og mulighed for at tage del i frivilligt arbejde. Det er det, vi
hører fra nogle af byens foreninger.
Der er ingen tvivl om, at det er afgørende for en mindre by, at der er lokalt engagement, som driver ting og
sager frem, og mange af de 98 store kommuner siger
ligeud, at skal der ske noget i deres by, så må de, der
bor der, selv ud og sætte ild i det. Hvis de ikke vil udvikle og drive, så må de nøjes med mindre. Men hvis
de viser vilje og vedholdenhed, så er det endog muligt
at få støtte fra kommunalt hold.
Fra myndigheders side lægger man ikke skjul på, at
det er vigtigt at fastholde Danmark som et foreningsDanmark, ikke bare for at vise sig frem på verdensplan, men fordi det er vigtigt for mentalitet og struktur,
at alt ikke er offentligt drevet. Store erhvervsvirksomheder er i de senere årtier også begyndt at vise interesse for at støtte frivilligt arbejde, fordi også de ser
vigtigheden af, at det eksisterer. Brændende interesser,
leg og skaberlyst smitter af på hele samfundet, også
på erhvervslivet, så store fonde er sat ind i arbejdet
og millionerne ruller til seriøse projekter, - og det er
bare med at komme i gang at søge. Hvis der altså er
”kød” på det, man søger penge til og vilje til at føre
det ud i livet, for nogen gavebod drives der ikke her.
Tænk f.eks. på vores lokale ”Tisvildehus”, som nu har
eksisteret som forening med et stort og smukt formål
i nogle år, og som nærmer sig det reale plan, hvor idéerne bliver til virkelighed. Måske en dag kan det gamle
Idrætshus, som byggedes for omkring 50 år siden af
datidens frivillige kræfter, erstattes af et nyt, moderne
aktivitetshus.
Idrætshuset – RP
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Danmark vrimler med eksempler på vellykkede projekter, der med støtte fra kommuner og erhverv har
skabt steder eller arrangementer til styrkelse af det lokale fællesskab, og Tisvilde glimrer med et foreningsog aktivitetsliv, som ikke mange andre små byer kan
måle sig med.
Ét af de problemer, der kan opstå i forbindelse med
aktiviteter og frivillighed er uenigheder. Uanset hvor
få mennesker, der bor i den lille by, så kan der være
forskellige interesser og/eller gamle konflikter, der er
gift for byens fælles liv, og som umuliggør, at aktiviteterne og frivilligheden fører frem til det, der egentlig
er meningen. Muligvis kommer projektet på benene,
men hvis enigheden ikke opstår i kølvandet, så bliver
projektet ikke det store bidrag til bysamfundets fællesskabsfølelse, det som bør være det allervigtigste
incitament til igangsættelsen.
I de senere år har lokale rundt om i landet fundet på,
at de store kommuner, som i 2007 gik fra at være 207
mindre til 98 større kommuner, de skulle have et lokalt
mod- og medspil i form af små råd og forsamlinger ude
i det, der endnu længere tilbage hed sognene, altså de
små byer. Her i Tisvilde kaldes det et lokalråd, som det
gør de fleste steder, - andre navne ses andre steder, men
idéen er den samme: At have et overordnet, samlende
organ, der kan virke for byens fælles liv og fællesskabsfølelse og være både koordinator, igangsætter, hjælper
og forhandler såvel indad som udad mod den store
kommune. Det vil være yderst forskelligt, hvor meget
reel gennemslagskraft en sådan lokal forening vil have.
Hvor meget orker byen at investere og blive enig om, og
hvor meget orker kommunen at lytte og lade de mindre
enkeltheder være med. Bliver det bare en sur pligt at
sidde i et lokalt råd, er det dødsdømt på forhånd, og det
samme gælder fra kommunal side, - er det en sur pligt
at skulle lægge øre til de lokales råd, så duer det ikke.
Det er sjovt og spændende at få positive nyskabelser
til at lyse, men det er ikke alle, der kan mærke lysten
til at tage del i det. Ethvert frivilligt arbejde skal befolkes af mennesker, der vil. Af mennesker, der er i stand
til at mærke og vise glæden ved det, de har meldt sig
til, for det er vitterligt stort at være med til at få noget
til at rulle, og det er vigtigt for os alle, at noget kommer til at rulle ude i de små lokale bysamfund. Og man
skal tænke sig godt om, før man affejer at tage del i
frivilligt arbejde og lukker sig om sig selv. For frivilligt
arbejde bærer som oftest lønnen i sig selv, det er det de
små danske bysamfund lever og ånder af.
Jeg kan kun opfordre unge som ældre til at være med,
der er spændende muligheder, sammenhold, oplevelser, og det er stort, sjovt og rigt, når man er med til at
lægge farver på sit lokale miljø!
Redaktionen, SB og EB

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
CHOK/TRAUMETERAPEUT og JORDEMODER
Tilbyder hjælp ved problemer med
graviditet, fødsel, stress,
sorg, tab
Benthe Dandanell,
Psykoterapeut MPF
bd@benthedandanell.dk
benthedandanell.dk
+4526848732
Østerbro – Ballerup – Tisvildeleje
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SYNG SAMMEN
AV MIN GULDTAND
Udviklingen fortsætter for Av Min Guldtand
Foreningen ”Av Min Guldtand” kan ikke stå stille,
og vi kan ikke lade værd med at starte nye projekter.
Siden sidste år er der kommet flere kræfter til, hvilket
giver mulighed for at lægge endnu større planer. For
der er mange forskellige arbejdsopgaver: Der skal bygges en scene, inviteres nogle gæster, skænkes kolde øl
og meget mere. Men vi er mange i foreningen, og alle
er gode til noget, så i fællesskab går det hele op i en
højere enhed.
Vi har valgt at udvide koncerten på Birkepladsen til
at vare over to dage. Her vil vi byde på to scener, et
bredere musikprogram men samme stemning fra sidste
år. Årets kunstnere vil løbende blive annonceret på
vores Facebookside.
Festlighederne var planlagt til at finde sted 21-22
maj. Desværre er vi plaget af Corona. Det er vigtigt, vi
passer på hinanden, og derfor har vi besluttet at rykke
arrangementet til 11-12 september. Det har skabt udfordringer i planlægningen, men vi regner med at kunne
invitere jer til en lige så god fest i september. Vi håber
på at se jer og satser på, at sommeren varer ved helt til
september.

D. 7 marts var der premiere på SYNG SAMMEN arrangementet på Tisvilde Kro, og sikken en premiere.
Vi fyldte kroen op og måtte tage 1. salen i brug, og solen skinnede om kap med det sangglade publikum, der
havde fået udleveret alle teksterne på et til lejligheden
trykt hæfte. Mange var kommet 1 time før for at nyde
Kroens dejlige frokost. Det er tanken, at disse lørdag
eftermiddage skal være præget af lokale og Nordsjællandske sange og historier, og det var på fornemste vis
bakket op af McLARSEN og Lisbeth Lund. Så bliver
det ikke meget mere lokalt. McLarsens skønne lyd
med den Dansk-Irske (også kaldet Tisvildeleje-lyd)
klingede, så den flotte ny-istandsatte kro skuttede sig
af glæde, og Lisbeth Lunds historier kryber altid, på
bedste vis, ind under huden på én.
Men, men, men, chancen for at vi kan mødes og
synge sammen igen er blevet forpurret af den infame
Coronavirus, der huserer i verden, så vi må nok udsætte det til efter sommeren. Jeg vil tro, vi kan åbne
dørene en af de første lørdage i September, men der er
sikkert rigtig mange arrangementer, der står i kø, så vi
ser lige tiden an. I hvert fald kommer vi stærkt igen,
og næste gang kommer Caroline Munknæs og Morten
Rolskov Westergaard fra Ørby som musikalske gæstesolister, og som historiefortæller vil Karl Erik Frederiksen diske op med et par der-var-engang-historier.
Der er stadig masser af lokale sange, der bare venter
på, at vi synger dem, så vi glæder os til næste gang.
Varme musikalske hilsener, John Kofoed

massage for
krop og sjæl
i Tisvilde
Peter Eckardt
Udd: Fysioterapeutskolen i Kbh.
og Nordlyscenteret i Silkeborg
2 timer 700 kr. / 1 time 450 kr.
Tlf. 48709675
Lisbeth Lund fortæller
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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

Tisvildeleje
Hovedgaden 46, Tisvildeleje  48 70 84 12  330@edc.dk
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Hegnsvej 13, 3220 Tisvildeleje

Den smukkeste sommervilla
Unik og chrmerende sommervilla på en fantastisk grund med
gamle, høje træer så man altid er helt privat, og så er
grunden opdelt af en gammel ﬂyvesandsklit. Du kan derfor
sidde helt i fred og nyde solen og livet på terrassen samtidig
med, at der kan spilles rundbold i den anden del af haven.
Huset er nænsomt passet på, vedligeholdt og opdateret igen
nem tiderne så det i dag lever op til alle den morderne families
ønsker til en dejlig og aktiv fritid. Beliggenheden er unik tæt
ved alt og helt i ro. Man er hos bageren og købmand på bare
4 minutter på cykel, og til stranden skal man nok regne med 7!

Kontantpris
Udbetaling
Ejerudg./md.
Brt/nt u/ej.udg.
Grund
Bolig
Rum/værelser
Opført/omb.
Sag
Kontakt

7.800.000
390.000
4.774
31.742/27.527
1553 m²
111 m²
5/3
1918/1968
33001616
48 70 84 12

Det handler om at gøre sig umage
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Bænk ved Røhls Dam
Okkerudvaskning i dammen

RØHLS DAM
Tekst og foto af Søren Thilst Grande

Denne gang skal vi på en udflugt i Tisvilde Hegn, hvor
der er masser af plads og albuerum, så vi uden betænkeligheder i disse coronatider (som forhåbentlig, når
dette blad udkommer, er ved at klinge af) kan bevæge
os med to meters afstand og fx i grupper på mere end
to, uden at der bli’r set skævt til én. Det har været utroligt beskæmmende at opleve den hovedløse og fantasiløse folkevandring mod vest langs stranden fra den
store asfalterede P-plads. Masser af biler – og havde
iskiosken haft åben, ville vi nok også ha’ set menneskemylder der. En dag ville jeg da også med en god ven
spadsere langs havet i strandkanten – det er jo dog en
lise for sjælen! Vi valgte at gå mod øst langs klinterne.
Der stod en kold nordøsten vind, men solen skinnede
fra en skyfri himmel, og snart kom vi i læ af klinten,
idet stranden slog en bugtning. Og hvad vil jeg så
sige med det? Variation – for syvsytten! Og vi mødte
stort set ingen på vor rute. Flere personer har desuden
udtrykt betænkelighed ved de mange mountain-bikere,
der suser tæt forbi vandringsfolk oven i købet i tæt
klynge. Jeg kommer selv rigtig meget i skoven og har
ikke følt mig chikaneret. De cykler med god afstand
4-5 ad gangen, og det er vel i orden. Føler man sig forulempet af cykelmotionisterne, så kommer her et godt
råd: Opsøg de sandede områder, fx bag klitterne, der
kommer de ikke. Eller find fred for dem ved at udforske dette indlægs udfordring både mentalt og fysisk,
nemlig skovens største og mest sandfyldte brandbælte:
Lars Anders Linie.
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Lad os starte udflugten ved Skovporten
Skovporten er oprindelig den gamle vejføring mellem
Tisvilde landsby, Thorup (tilsandede) landsby og Asserbo Ruin (hovedgård med tilliggende landsbygårde)
helt tilbage før sandflugten. Den vej skulle man gå eller
køre for at komme til egnens kirke i Tibirke landsby.
På områdets højeste punkt, 62 m o.h., påbegyndtes
sandflugtsbekæmpelsen, fordi den neden for beliggende landsby var truet af sandets hærgen, ligesom
kirken og den rømmede Tibirke landsby var blevet
det tyve år forinden (i slutningen af 1600-tallet). Ved
gærdet mellem bøndernes marker og Almarken (dvs.
fælleden hvor landsbyens kreaturer græssede) blev de
første skovbevoksninger beplantet eller sået: Røhls Ege
(som omtalt i forrige nummer) og siden hen Granehaven nordvest for Skovporten som en slags erstatning
eller genrejsning af den hedengangne, oprindelige Skt.
Karensskov (lidt uvist hvor præcist den befandt sig).
De første rigmandssommerhuse i palæstil blev opført
på adressen Skovporten i starten af 1900-tallet. Siden
blev mindst ét af dem sommerpensionat. Huset nærmest skoven er opført i 1912.
Sanddiget mellem de højryggede agre
og fællesarealet
Allerede i krydset Tisvildevejen (den lige ud førende)
og Kirkevej (den tværførende) drejer vi t.v. for lige
derefter at finde den lille sti t.h. langs sanddiget. Dette
dige er et fint eksempel på, hvordan Røhl forsøgte at
dæmme op for sandets fygning. Fra nordvest strømmede sandet hen over markerne (de højryggede agre
som var en pløjemetode fra gammel tid) – man kan
faktisk flere steder i skoven ane dem endnu – det er
især der hvor sandlaget er tyndest, og hvor der i dag er
gode vækstbetingelser for bøgetræerne. Hvor sandet af
stormene mod sydøst er dynget op, kan fyrre- og grantræer vokse. Det ses tydeligst langs Tisvildevejen mod
Runde Elle, at de plovede afgrødsmarker har ligget
t.h. for vejen, hvorimod de bakkede græsningsmarker
har ligget t.v. for vejen – og som her, på den lille sti vi
følger, med et dige imellem sig.

Femmasteren

Sti langs sanddige op til Frøbakke

Frøbakke forude
Stien snor sig smukt opad, og deler sig. Vi vælger den
højreførende og stejleste af dem. Vi kommer nu op på
skovens højeste punkt, Frøbakke, som faktisk ligger og
viser sandets endepunkt. Her nåede sandet til i 1725.
Neden for sandbakken mod øst ligger Xylografens
rødmalede træhus, Arken, og tæt ved ligger Stuebjerggaard, hvor tidligere gårdmand Lars Andersen
huserede, så derfor blev brandbæltet, vi nu skal vandre
videre af, opkaldt efter ham. Lars Anders’ Linie er et
vidunderligt bælte at gå på. For det første går det nedad
i begyndelsen, og siden er det rimelig fladt, men dejlig
varieret i vegetation og pragtfuldt sandet det meste af
vejen. Ingen andre brandbælter i skoven kan prale af
det. Man kan sammenligne det med Amazonas – ikke
det længste, men det sandrigeste. Og li’som man nok
ikke møder mange vandcykler på Amazonas, kan man
sige det samme om Lars Anders’ Linie: Her kommer
stort set aldrig cykler!
Brandbælterne blev anlagt omkring 1880’erne, og der
er i dag fire vestførende og seks nordførende af varierende længde, dog er de færreste som oprindelig tænkt,
dvs. branddæmpende, idet en del af dem er blevet afløst
af grusvejsstrækninger. Den vi går på nu er autentisk
hele vejen igennem, ca. 4,5 kilometer.

Femmasteren og Hilkers Krog
Så går det dejligt nedad. Vi diagonalkrydser grusvejen,
Tisvildevejen, og tager et lille kig på det skulpturelle
bøgetræ, Femmasteren. Bag dette pudsige naturfænomen kan vi kigge ind i bøgedalen, som bærer navnet
”Hilkers Krog” opkaldt efter Georg C. Hilker, skovrider 1798-1806 og sandflugtskommissær 1806-10. Førte
opsyn med Tisvilde- og Ørkesholm Flyvesand, Tibirke- og Tisvilde Overdrev samt Tisvilde indhegning.
Havde bolig på skovridergården i Tisvilde. Ørkesholm
ligger ved Arrenakkehøj tæt ved Asserbo Golfklubs
baner. Ved Skovporten på venstre side lige op ad skoven og tæt på Stuebjerggaard ligger Hilkershus, det tidligere skovløberhus, som nu er renoveret og udbygget i
fornem stil. I dag er det et af områdets dyreste sommerhuse, 294 m2 beboelse og tilliggende grund på 1,14
tønder. I år 1900 tjente skovløberen 48 kr. årligt, havde
fri bolig og ret til at samle 6 kubikfavne brændsel pr. år
i netop den del af bøgeskoven som hedder Hilkerskrog.
Hilkershus
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Røhls Dam
Vi fortsætter ad den sandede Lars Anders’ Linie, krydser først grusvejen, Skovkærsvej, og derefter endnu en
grusvej, Stængehagevej, men fortsætter ufortrødent.
Nu kommer en lille bakke nedad – pas på, der må være
et kildevæld nede i bakkens lerlag, for her er sandbæltet altid smattet. Man kan se langt på de fleste brandbælter, og nu kan vi snart øjne en høj i det fjerne (lige
midt i brandbæltet) – sandsynligvis fra bronzealderen,
dog er den ikke så høj og kan derfor være fra jernalderen, eller også er den blevet meget overblæst af sand?
Brandbæltet slår imidlertid en bue uden om højen. Man
har tidligere redet op over højen og/eller MT-bikers har
været på spil, men nu er højen ufremkommelig, fordi
Naturstyrelsen har fældet træer på højen som chikaner
for menneske-motionisterne. Inden vi slår svinget til
højre om bakken, skal vi lige orientere os. På dette
sted krydser et MB-spor på tværs af Lars Anders’
Linie. Det er den gamle ”Kuskevej” fra tidligere tiders
sanddæmpning. Her passerede hestetrukne (og måske
studetrukne) vogntog i forbindelse med sandflugtsbekæmpelsen på vej til vandingsstedet, Røhls Dam og en
tiltrængt pause. Der blev kørt tang fra stranden, gærdsel fra Skt. Karensskov og græstørv fra Ryet. I dag er
kuskenes vej blevet omdannet til et smalt, godt opkørt
mountainbikespor. Nu skal vi jo helst undgå overivrige
cyklister på vores vej, så vi går lidt tilbage på sandbæltet og finder den lille fodsti, der fører os ind til rastestedet ved Røhls Dam. Kigger vi bagud fra, hvor vi
kom, så ligger stien t.v. Vi møder en bænk og et bord.
Alt gemmer sig herinde, men skinner solen, er der idyllisk ved det lille okkerfarvede kildevæld – og sikke en
ro. Alt ånder fred – måske suser et par MB-riders forbi,
men de kører på den anden side af den lille dam. Husk
at fouragere før turen går videre. Det er godt at have
vand, sandwich, frugt, kaffe eller øl med.
Vi går tilbage på Lars Anders’ Linie, for nu skal vi
slå svinget højre om ”den forsvundne høj”. Ved foden
af bakken ned ad kommer vi til en grusvej, Brantebjerg
Linie. Her drejer vi t.v. og ved første krydsende grusvej
t.v. igen. Hvis man ikke har fået sand nok på turen, kan
man i stedet for at dreje t.v. gå lige ud og op over sandbakken, som repræsenterer et oprindeligt brandbælte,
Brantebjerg Linie. Det fører i lige linje til galgebakken
”Frederikshøj” og videre til Tibirke Bakker. Orker man
ikke det, så krydser imellem de to sandbakker en grusvej på tværs, Nørrevej. Den fører til Runde Elle, hvis
man vælger t.v. og mod Bækkebro P-plads t.h.
Niels Hansens Ege
Er man træt af sand, så vælger man den gamle alfarvej, Tisvildevejen, som fører os tilbage, hvor vi startede. Men først lige et kig på et læskabende initiativ
i forsøg på at dæmpe sandflugten. Niels Hansens Ege
kan være opkaldt efter Niels Peter Hansen, skovfoged
i Slotsporthus 1886-1902 eller Niels Valdemar Hansen,
skovfoged i Hjortebjerghus 1938-1975.
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En af Niels Hansens ege

Eller evt. opsynsmand Niels Hansen Jensen, bosiddende ligeledes i Hjortebjerghus 1880-1885. Men vi skal
meget længere tilbage i tiden: Perioden efter indvielsen
af Sandflugtsmonumentet 1738, dvs. han efterfulgte
og overtog Røhls brutale stokkemetoder mht. at få
arbejderne til at knokle med de tidligste såninger og
plantninger af marehalm, krat og træer samt opsætning
af gærder. Han boede i Tisvilde, blev gift med møllerens datter fra Pibe Mølle og blev ansat som klit- og
strandfoged. Sønnen Hans Nielsen, også kaldet ”Foged-Hans”, lod i årene 1762-68 sammen med faderen
opføre den første og gamle fogedgård i Tisvilde. Cirka
500 meter måske mere står stilk-egene på række fortrinsvis på nordsiden af Tisvildevejen. De største måler
lidt over 2 m i omkreds og 20-25 m i højde. Lige nu er
der ryddet under dem, så man rigtig kan nyde synet af
dem. Mange af egene er knoldede med gevækster. En
del er brudt sammen pga. svampeangreb. Enkelte har
store frugtgevækster i gengerende farver på stammen,
muligvis forårsaget af svovlsporer?
Vi fortsætter lige ud ved Runde Elle (hvor der også
står en del af de gamle egetræer). Efter Runde Elle
kaldes området inde t.h. for Tøjrslaget, og man kan
muligvis skimte resterne af de højryggede agre, hvis
ikke der ligger en masse såkaldt ”urørt skov” hen over
jordbunden. Nu går det støt opad mod Skovporten.
Lige efter Femmasteren på v. side kan man se den
smukke grill/picnic skovhytte som ligger og troner
smukt i underskoven. Endestation er læskuret for motionister, der kan li’ at løbe på Sundhedssporet.
Det er man velkommen til at prøve en anden dag. Vi
tog den på gå-ben i dag – og jeg håber I fik noget til
både hjerne og hjerte.

Vi inviterer til en
SÆRUDSTILLING

Kristi Himmelfart og Pinse i vores lokaler hos
ZACHARIASSEN INDRETNING.

Kom forbi og se Mann Design udstille
sine rå og elegante håndlavede plankeborde, som er bygget ud af det smukkeste træ købt rundt omkring i Danmark.

I gårdhaven vil Zachariassen Indretning
lave et inspirerende udemiljø. Her vil vi
præsentere de nye farver i havemøbler fra
det Franske Fermob.

Derudover udstiller vi smukke håndpustede glasvaser og lamper fra skønne
MisseMai, Galleri Stokkebro vil udstille
værker af Ane Bernhoft. Der vil
være muligt både at købe og bestille
i butikken.

Kom også forbi til en 15 min. Konsultationstid omkring dit udemiljø. Så er du klar
til at gå foråret i møde. Se mere på
www.zachariassenindretning.dk
Åbningstider weekend og helligdag fra 11 - 16,
eller efter aftale.

Zachariassen Indretning | Olskærvej 1 | Tisvildeleje | www.zachariassenindretning.dk
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Observatoriets solkikkert. Her i sommer vil vi nøjes med at sætte én kikkert på opstillingen, så det bliver kun én, der kigger i kikkerten ad gangen. Foto: Michael Quaade

Observationer i coronaens tid

”Stjernehimlen netop nu” af Michael Quaade

I disse tider, hvor vi ikke kan forsamles mange ad gangen, må vi jo finde på andre måder at glæde os over de
mange spændende himmelobjekter på. Heldigvis er der
jo ting, man kan se med det blotte øje.
Venus
Planeten Venus har vi længe kunnet se som aftenstjerne efter solnedgang på vesthimlen. Den er tydelig at se,
allerede før det bliver mørkt. Den er det tredjeklareste
objekt på himlen efter Solen og Månen. Den viser faser
ligesom Månen og i starten af maj ligner den nærmest
en banan, fordi Solen skinner på den skråt bagfra set
her fra Jorden. Den minder om det fjerdesidste billede på side 36 i januar-februar nummeret af TisvildeNyt. Det er dog nødvendigt med en stjernekikkert
for at kunne se Venus som andet end et lysende punkt.
Efterhånden som maj skrider frem kommer den til
at ligne en tyndere og tyndere banan, som samtidigt
bliver større og større, som man kan se på ovennævnte
billede. Det skyldes, at den dels kommer tættere og
tættere på Jorden og dels at den kommer mere og mere
ind foran Solen, så sollyset rammer den mere og mere
bagfra. Hen mod juni kommer den til at stå i stort set
samme retning som Solen og kan ikke ses, da den
drukner i Solens skarpe lys. Senere på året vil den
kunne ses som morgenstjerne på østhimlen kort før
solopgang.
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Venus
Foto: Chris Proctor, TBGS Observatory

Supermåne
Det er fuldmåne 7. maj og igen 5. juni. Begge fuldmåner er såkaldte supermåner, der ser særligt store
og lysstærke ud på himlen. Det skyldes, at de falder
henholdsvis én og to dage efter, at Månen er tættest på
Jorden i sin bane. Derfor er deres tilsyneladende diameter omkring 14 % større, end når Månen er længst
fra Jorden. I areal og dermed lysstyrke er forskellen op
mod 30 %. Der står mere om Månen i Tisvilde Nyt fra
januar-februar 2018.

Eta Aquariderne
Med det blotte øje kan vi også se meteorsværmen Eta
Aquariderne. De er opkaldt efter stjernen Eta Aquarii i
stjernebilledet Vandmanden, fordi stjerneskuddene ser
ud til at bevæge sig fra denne stjerne ud over himlen.
Der er flest omkring 5.-6. maj, men de kan ses et par
uger før og efter denne dato. Vi kan se dem på østhimlen i timerne, før Solen står op ved 5-6-tiden.
Stjerneskud eller meteorer har ikke noget med stjerner at gøre. Det er små sten, der kommer ind i jordens
atmosfære med så store hastigheder, at de opvarmes af
luftmodstanden og brænder op.
Kuppelrummet midlertidigt lukket
Vi kan ikke løbe fra, at observatoriet også er ramt af de
mange coronarelaterede aflysninger, der præger foråret.
Vi aflyste alle arrangementer fra midten af marts til og
med april. Ironisk nok var det samtidig med, at vejret var
blevet bedre efter at have været overskyet i månedsvis.
De, der har besøgt observatoriet, har selv oplevet,
hvor tæt man står i det temmelig trange kuppelrum.
Det er helt oplagt den mest effektive fremgangsmåde
at sprede smitte blandt deltagerne på. Derfor vil vi
nok vente forholdsvist længe med at genoptage åbent
hus og andre natlige observationer i den store kikkert.
Desværre må vi nok vente til sidst på sommeren, før vi
kan invitere gæster op i kuppelrummet igen.

Solen optaget gennem Wieth-Knudsen Observatoriets solkikkert i 2015:
Foto: Michael Quaade, fotomanipulation: Rasmus Pape

Solobservationer
Det er nok mindre risikabelt at holde solobservationer
udendørs. Her er der plads nok til, at deltagerne noget
nemmere kan holde passende afstand, når kun én kigger i kikkerten ad gangen. Derfor bliver det denne type
aktiviteter, som vi først vil genoptage.
Med lidt held kan vi komme i gang igen med solobservationerne til Forår i Lejet Kristi Himmelfartsdag 21.
maj samt de følgende dage. Vi tør dog ikke love noget,
før tiden nærmer sig, og vi ved mere om epidemiens
udvikling. Men mon ikke vi kan arrangere tingene, så
gæsterne pænt venter i kø og kommer til kikkerten én
ad gangen.
Facebook
Se mere på observatoriets facebookside, hvor der også
står mere om øvrige aktiviteter, efterhånden som vi
kan planlægge dem.
facebook.com/wiethknudsenobservatoriet/

Murerfirmaet

Damgaard Aps
Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Tlf.

Henrik 2323 1318
Bo 4044 5610

RP
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DET NOSTALGISKE HJØRNE
Fotos af Anita Olsen

Jamen sikke en voldsom tid vi gennemlever de første
måneder af 2020! I skrivende stund ved man ikke, hvor
meget der bliver “givet los”, uden at coronavirussen
kommer efter os igen!
Men menneskeheden har jo oplevet sådanne epidemier og deslige før, vi har bare glemt, at det kunne
ramme os igen her i den vestlige verden. Men hvor er
vi dog sårbare: 3-4 ugers nedlukning og landet er ved
at falde fra hinanden – og vi har endda mad nok! Nå,
vi håber det bedste fremover.
Og nu til “den gode gamle historie” nok en gang. Jeg
har haft den glæde at tale med Musse. En fantastisk
positiv, pæn ældre dame med en hukommelse som et
leksikon – hun blev 100 år i august 2019!
Jeg var inde på hendes bopæl i København, hvor hun
bor alene på 3. sal UDEN elevator! Men hun er “Tisvilder af hjertens lyst”, idet hendes familie ejede det lille
hyggelige hus på Tisvilde Bygade 16, Tisvilde.
Musse fortalte:
Min farmor, Marie, var født på Krogsgaard i Holløse og
ud af Svendsen-slægten. Hun blev gift med en møller,
der også var bager, fra Tjæreby ved Hillerød. Han døde
tidligt, formentlig af tuberkulose, da deres to drenge var
2 og 4 år gamle. Den ene var min far, født 1877.
Maries familie på Krogsgaard hjalp hende til huset
på Tibirkevej 16, hvor drengene voksede op, og især
min far, Niels Laurids Erik Jeppesen, fik sin gang hos
de gæstfrie ejere af Fogedgården overfor sit hjem.
Anita: Det har været Niels Olsen og Sidse Larsdatter
med sønnerne Hans Peter og Johan Martin, som jeg
fortalte om i sidste nummer af bladet.
Hans Peter, som forblev ungkarl, og som havde været
i København i 1860-erne for at følge undervisningen
på kunstakademiets malerskole med henblik på at uddanne sig til kunstmaler, kom hjem ca. 1870 og overtog
gården i 1873.De kunstneriske evner rakte ikke helt så
langt, men han var en stor inspiration for min far, der
også havde talent for at tegne og male. Men far kom i
lære som bygningsmaler i Helsingør som 14-årig.
Årene gik, mine forældre blev gift, og efter 8 år i
1919 blev jeg født. Vi boede på Frederiksberg, men var
i ferierne altid i Tisvilde.
Min farmor hjalp til på Tisvilde Kro, når der var
Kildefester med alle de tilrejsende, der søgte helse ved
Helene Kilde men skulle have forplejning i de dage, de
tilbragte på stedet. Da hun døde, fik min onkel 1.000
kr. i overdragelse af sin andel på Tibirkevej. Så var det
vores lille paradis, og hvor vi elskede det!
Udenfor ferierne stod vi om søndagen op ved 5-tiden
og tog med bumletoget på en billigbillet til Godhavn
station. Vi havde forplejning med i en “jordmodertaske”
og tog først hjem igen med sidste tog. Det var skønt!
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Far, der som helt ung havde udviklet sine evner som
kunstmaler med 1 år på kunstakademiet og senere
rejste 8 år i bl.a. Schweitz og Italien, holdt sin interesse
vedlige og havde nogle år 1 måneds sommerferie,
spændte alt sit grej på cyklen og fandt smukke motiver
til sine billeder. Han var sommetider ude hele dagen,
hvor jeg så kom ud og hentede ham til aftensmad. Han
fik også solgt en del.

Min mor, med fødenavnet Cecilie Adolfsine Nielsen,
var ferm i køkkenet, hvor hun bl.a. grillede nogle velsmagende lammehoveder – et stort arbejde.
Der kørte mange handlende rundt til dørene dengang, først pr. hestevogn siden i varebil. Slagteren, som
ejede Enggården og var nabo til Fogedgården, slagtede
selv og havde salg fra en lille butik i den ene længe.
Han kørte også ud og solgte ved dørene. Mælkemanden kom også forbi, og sågar en der solgte keramik.
Og med sin store blå lærredssæk kom “uldkræmmeren”, som min mor elskede at “prutte med”. D.v.s. hun
tingede med ham om prisen!
Anita: I min barndom kom “uldkræmmeren” også
på Lejet, men det har nok været en efterkommer af
ham, der kom i Musses hjem. Min farfar havde samme
fornøjelse som Cecilie med at prutte om prisen. Jeg er
dog sikker på, at uldkræmmeren liiige satte prisen en
tier op, inden han nåede vores matrikel, han var jo ikke
jyde for ingenting!). Tilbage til Musses historie:
Ligesom min far, elskede jeg også at komme over på
Fogedgården, hvor den næste generation havde taget
over. Jeg tog del i det meste, var bl.a. med ude at hente
køer på marken. Vi børn var altid velkomne til at lege
derovre – på høloftet m.m.
Jeg husker også den helt anden verden, når man kom
ind i gården mellem længerne med “rundgangen” og
den gamle pumpe. Videre ind i de smukke stuer og
kamre med alle de gamle fine ting og sager fra flere
generationer og det store køkken med kobberpotter og
pander. Som jeg husker det spiste gårdejeren for sig
selv i stuen! Jeg udså mig også en kattekilling, som jeg
værnede om hvert år.
Som I ved, var foged-Niels ikke særlig interesseret
i selve landbruget, og det satte efterhånden sit præg
på gården. Men han var meget kulturelt orienteret,
digtede, skrev en masse og malede. Han havde også
store samlinger med alt fra krigens tid i sit “skatkammer”! Han havde vist håbet på, at Nationalmuseet ville
overtage stedet, men det blev desværre aldrig til noget.

Der kom med mellemrum skærslibere rundt. De fik altid lov at overnatte i loen, men måtte tømme lommerne
for tændstikker, medens Niels så på!
I længen ud mod Tisvilde Bygade var der indrettet
en lille butik med forskelligt til husholdningen. Bl.a.
kunne man købe “for 5 øre kanelbark”! Og jeg lærte at
rulle kræmmerhuse!
På gården havde de en karl, Frederik (bror til Knud,
som kørte hestevognskørsel for Harald Gudmandsen
og Johanne, der var gift med købmand Landorf Hansen). Frederik var et herligt menneske, var ikke selv
gift men var god til at tage sig af os unger f.eks. i middagspausen. Vi var trygge ved ham og var også med
ude på Ryen ved Arresø, hvor gården havde et jordlod.
Så sad vi på hølæsset hjem. Frederik var målmand på
Tisvilde fodboldhold og trænede sommetider på den
ubebyggede jordlod overfor nuværende Tisvilde Bio.
Nu får I ikke mere denne gang, men jeg kan love, at I
får resten af Musses dejlige historie i næste nummer
af bladet. Pas godt på hinanden, og når vi “læses ved”
igen, er vi forhåbentlig kommet på den anden side af
coronaen!
Kærlige forårshilsener, Musse og Anita
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Derfor skal du vælge
danbolig Tisvildeleje.
37

solgte

Vi sælger flest boliger
i 3220 Tisvildeleje.
16

9

solgte

danbolig
Tisvildeleje

Anden lokal
mægler

9

solgte

solgte

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

Antal solgte boliger i 3220 Tisvildeleje i perioden 17-03-2019 til 17-03-2020
* Kilde: boligsiden.dk pr. 31.03.2020

Kundeanbefaling.
9,1 ud af 10*
37 besvarelser

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.
• 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.

* Kilde: boligsiden.dk pr. 31.03.2020

Find ud af, hvad din bolig er værd
med danbolig Tisvildeleje.
Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Tisvildeje på tlf. 48 70 10 45
og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk

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

