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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

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

I sne stod urt og busk i skjul...

INFORMATION

Vinterferien har, vejrmæssigt, budt på lidt af hvert.
Den første søndag i ferien var næsten som en forårsdag, så efter at have indtaget frokost i vores drivhus,
hvor temperaturen havde sneget sig op på 20 grader,
besluttede vi os for at spadsere en tur ned gennem Hovedgaden ligesom rigtig mange andre, både lokale og
besøgende, og selvfølgelig med den obligatoriske kaffe
to go i hånden. Fandt et sted i solen og slog os ned for
at betragte livet og mylderet på Hovedgaden: Masser af
familier på gåtur, endnu flere biler på vej mod parkeringspladsen og ligeså mange den anden vej.
Vejret betød også, at det begyndte at krible i fingrene
efter at komme i haven. Meen, det var vist lige tidligt
nok, for tirsdag vågnede vi op til et fuldstændig fantastisk snedækket landskab.
Der er det med sne, at det kan noget helt særligt:
Ud over at lyse op som en slags sol, der kommer fra
jorden, får sne altid børnene væk fra skærmene og i
flyverdragten, og de ses i lange rækker på vej mod
Kastanje Alleen, trækkende kælke og bobslæder efter
sig. Der kælker de på livet løs, til der nærmest ikke er
mere sne på bakken.
Sådan gik nogle dage med kulde, sne og lys – skønt
for krop og sjæl. Men så fra den ene dag til den anden
var det slut: Fredag morgen vågnede vi op med udsigten til grøn græsplæne.
Dette satte straks gang i min mands havefingre. Vi
har for noget tid siden købt et bøgetræ til haven, et ordentligt et, som vi desværre ikke har kunnet få leveret,
da planteskolen ikke har kunnet grave det op på grund
af frostvejret. Men nu var det jo tøvejr så hvorfor ikke
grave hullet, som træet skal plantes i? Vi måtte dog
erfare, at en dag med tøvejr ikke betyder, at jorden er
klar til at blive gravet i.
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Så vi må nok have tålmodighed lidt endnu. Det er
stadig vinter, selvom foråret er begyndt at titte frem.
Tålmodighed er et begreb, vi alle har været nødt til at
tage til os det sidste års tid. At vente på bedre tider, at
vente med at se sine venner og familie, at vente på Covid vaccine, at vente på, at smittetallene falder, at vente
med at kunne gå i butikker, ud at spise, i biografen, i
teater, at rejse og så videre og så videre.
Det har været et træls år. Og rigtig mange har været
voldsomt påvirkede af omstændighederne i forbindelse
med nedlukningen af Danmark.
Når bladet udkommer, ved vi, om restriktionerne i
Danmark er blevet lempet, eller om vi stadig skal være
tålmodige. Vi håber på det bedste, og at alle stadig er i
stand til at mobilisere lidt tålmodighed, hvis det bliver
påkrævet.
Lige et smut tilbage til
det særlige ved sne og
det, den kan: Denne lille
hilsen stod til mig en dag,
jeg kom hjem fra job. Lavet af vores datter, og hun
er altså 25, så inden i de
fleste af os bor der et lille
snebarn – heldigvis!
Med ønsket om et
snarligt forår til alle, hvor
vi igen kan få en sludder over hækken med
vores naboer, genboer og
forbipasserende i behørig
afstand.
Kh Karina

Deadline
Artikler til næste nummer
sendes til redaktøren på
tisvildenyt@gmail.com
senest 10. april
Oplag dette nummer
2100 eksemplarer
Elektronisk
Bladet kan ses på
www.tisvilde.dk
Annoncer
Søren Carlsen
telefon 5192 5572
sca@dethulehus.dk
Priser ekskl. moms:
1/1 side 2.000 kr.
1/2 side 1.200 kr.
1/4 side
600 kr.
1/8 side
300 kr.

Adresseændringer
Søren Carlsen
telefon 5192 5572
sca@dethulehus.dk
Næste nummer
Omdeles senest 12. maj
til fastboende
i 3220 Tisvildeleje og enkelte
distrikter i 3210 og 3300.
Uden for disse områder
leveres bladet til Post Nord
i uge 17 til videre befordring.
Bladet kan desuden købes
hos købmand Thomas.
Svanemærket tryksag
Lasertryk – 5041 0826
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Tisvilde & Omegns
Erhvervsforening
Covid-19 har det seneste års tid ramt alle dele af samfundet hårdt. Erhvervsforeningen har bl.a. ikke kunnet
gennemføre nogle former for aktivitet i 2020. Vi har
således heller ikke afholdt generalforsamling. Så bestyrelsen, der blev valgt i 2019, fortsætter, indtil vi forhåbentlig kan holde generalforsamling i løbet af 2021.
Julebelysning kom dog op. Tak til dem der hjalp med
opsætning. Der blev sat 17 juletræer op i Hovedgaden,
lys i træet ved Kildegården og lys i træerne ved Vejby
gadekær. Der blev desværre fjernet et træ ved stationen
og noget af lyskæden ved Naturrum.
Naturrum har mistet meget omsætning i 2020, og
Erhvervsforeningen ser frem til, at alle vil tænke på,
at det bliver brugt, når Covid-19 restriktionerne bliver
lempet tilstrækkeligt igen.
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gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN
ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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Vidste du at vi er eksperter i
elektronisk aflåsning...?
Ring til os og få et uforpligtende tilbud.
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INGRID DAMGAARD OLSENS ERINDRINGER kapitel 5
I de fire foregående kapitler af Ingrid Damgaard Olsens
liv har vi fået et væld af indtryk fra et liv, der begyndte
i 1914 under nøjsomme betingelser hos far og mor og
10 søskende i et lille husmandssted på Holløse Gade.
14 år gammel og nykonfirmeret forlod Ingrid hjemmet
og drog ud i verden for at arbejde som tjenestepige hos
folk, der havde råd og standsmæssig byrd til den slags
huslige hjælpemidler.
I første halvdel af forrige århundrede var der ikke de
store muligheder for at tage sin sociale arv under armen og foretage en uhæmmet rejse opad i samfundets
lodrette rangorden, så Ingrid valgte at få så meget som
muligt ud af livet dér, hvor hun befandt sig, og det må
man sige, hun lykkedes godt med!
Ingrid valgte at ”holde hovedet højt” i sine mange
skiftende funktioner i samfundet. Hun gjorde, hvad
hun kunne, for at finde ordentlige mennesker at arbejde for og med, og hun smed det overbord, som ikke
var værd at mindes eller at have med at gøre. Som det
fremgår af hendes livsberetning, så holdt hun ikke altid
sin mening for sig selv men gav svar på tiltale, når hun
mødte uretfærdighed og nedladenhed.
Hun kom i lære som både kok og tjener, først på
Julsgaard i Tisvilde, og siden arbejdede hun i flere år på
hoteller og sanatorier i Hornbæk og Helsingør. Derefter
drog hun til udlandet og arbejdede i flere år i England og
Frankrig, indtil Anden Verdenskrig satte en stopper for
det kapitel. Vel hjemkommen fik Ingrid arbejde på Kildegaarden hos Fru Asmussen, og halvandet år efter blev
hun, 27 år gammel, gift og fik barn, - og som den slags
nu engang er, så kom det til at lægge en dæmper på Ingrids udfarende kraft. Hun tilpassede sig, men holdt ikke
op med at finde mangfoldige og meget forskellige ting at
fylde sit liv med: Mange år som bondekone på en gård i
Tibirke Bakker, hvor mindernes skatkiste rummede erindringer om såvel hårdt arbejde som herlige tider med tre
børn, mens mere ekstravagante erindringsstumper kunne
fremvise møder med notabiliteter, der frekventerede
Tibirke Bakker: Johannes V. Jensen, Niels Bohr, en ung
Dronning Margrethe, Hans Hartvig Seedorff m.fl.

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
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Hillerød:
Rønnevangsalle 6
3400 Hillerød
tlf. 4822 1210

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

Det blev til godt ti år i Bakkerne, inden hun og hendes
mand, Vagn, valgte at flytte til Lynæs og købe en viktualieforretning, hvor Ingrid arbejdede med såvel produktion af varer som salg af disse, mens Vagn levede et
friere liv som omkringrejsende sælger, bl.a. af ensilage
til egnens bønder.
Det blev til godt ti år, inden det hårde liv som selvstændig forretningsdrivende kaldte på en afløsning.
Ingrid var nu blevet 50 og havde ikke sparet på sig selv,
så nu kunne hun nok tillade sig den luksus at vælge et
arbejde, der var lidt venligere og stillede færre krav til
hende.
Hun og Vagn valgte atter landbruget i form af en
præstegårdsforpagtning i Blistrup, hvor Vagn primært
tog sig af landbruget, mens Ingrid til en begyndelse
passede en slagterbutik i Rågeleje og også dér havde
fornøjelsen af at komme tæt på ”de kendte”, som henlagde en del af deres frie tid til Nordkystens riviera.
Vi overgiver ordet til Ingrid selv:

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

Ingrid og Vagn i gang med landbruget i Blistrup ca. 1965
Ingrid i køkkenet på efterskolen

”Det var meningen, jeg skulle gå hjemme, men det
kunne jeg ikke affinde mig med. Min mand kørte ud
om morgenen, Bodil tog også afsted til skole, så da jeg
så i avisen, at der var et job som økonoma på Valby
Efterskole, søgte jeg det og fik det. Der var 65 elever,
ca. 10 lærere og andre ansatte, 75 mennesker på kost, så
der var noget at tage fat på. Det var en familieejet skole,
og fruen havde ord for at være vanskelig at arbejde for,
men der var ingen problemer mellem hende og mig.
Det var et morsomt arbejde. Vi fik sommetider en
flok unger på 15-16 år til hjælp i køkkenet, de skulle
også lære lidt om den mad, de spiste, vitaminer, proteiner, kulhydrater og fedtstoffer. De var lærevillige, vi
fik mangen herlig latter, de tog jo sommetider fejl af de
forskellige ingredienser. Det skete, der kom mandelessens i spinaten, så måtte synderen spise en portion,
resten fik grisene. Vi slagtede grise og kalve, det var
eleverne meget interesseret i, det var mest børn fra byerne. De fik lært at partere og at kunne skelne mellem,
hvad de forskellige dele kunne bruges til. Kødet skulle
i fryseren, så de lærte også hvordan man emballerer og
skriver uden på, - når først kødet er frossent kan man
ikke se forskel på pakkerne.
Det var en god tid på Valby Efterskole, men jeg arbejdede hårdt. Just var begyndt på Maskinmesterskolen
i København, Karen havde taget et job hos en slagter i
Hundested, Bodil var begyndt på gymnasiet i Hillerød.
Vagn kørte Nordsjælland tyndt med fiskeensilage og
tørmælk og mange medikamenter fra Dumex.
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Vi boede lige ved siden af alderdomshjemmet, så jeg
snakkede en del med de gamle, fik alle deres beklagelser over bestyrerinden, hun var meget kommanderende. En søndag sad en af de gamle koner ved siden
af mig i kirken, hun havde et velvoksent fuldskæg. Vi
fulgtes ud af kirken, da vi var kommet bort så ingen
kunde høre os, spurgte jeg hende, hvorfor hun ikke fik
det skæg taget væk. Hun sagde så, at hun ikke kunne
se, og så kom hun med mig hjem, fik en tår kaffe og
skægget raget af. Hun gik hjem og fortalte de andre
gamle, at hun havde været hos Barberen i Sevilla. Hun
var en festlig kone, men bange for lederen.
Jeg prøvede at gøre de gamle opmærksom på, at
lederen var der for deres skyld, det var ikke omvendt.
Hun blev meget vred på mig, men det var jeg ligeglad
med. Hun var medlem af indremission, - mærkeligt at
hun ikke kunne se, det var ondt at behandle de gamle
forslidte mennesker på den måde.
Det var sådan i de gamle landsogne, at var man gårdmandsdatter eller lidt missionsk, havde man chancen
for at blive bestyrerinde på et plejehjem, kvalifikationerne tog man det ikke så nøje med, bare de var propre
og kunne lave lidt mad. Mange af disse damer følte
magt, det var ikke meningen, man skulle føle omsorg,
og de udslidte gamle var prisgivet sådanne harper. Det
har da heldigvis ændret sig.
Der kom en ny leder af Plejehjemmet januar 1967.
Den gamle bestyrer kom ned i køkkenet, så blev der
rigtig krig, - de kunne ikke tåle synet af hinanden.
Den nye var sygeplejerske, hun forlangte, der blev lavet
diabeteskost, det havde den gamle ingen forstand på,
så der var ingen fred, de skændtes så det kunne høres,
og endte med, at den gamle fik nervesammenbrud og
måtte rejse. Det var på en måde synd for hende, hun
havde lagt sine bedste år på alderdomshjemmet, men
havde ikke dygtiggjort sig. Hun mente, det var nok at
være proper, men omgang med mange mennesker, især
gamle, kræver andre egenskaber.
Den nye bestyrerinde forlangte, at kommunen ansatte en sygehjælper. Det job søgte jeg og fik det, og lovede at tage en sygehjælperuddannelse, kom med på et
teorihold, som forstanderinden på Esbønderup Sygehus
afholdt. Hun var pikeret over de mange sygehjælpere,
der arbejdede uden uddannelse og fik løn som rengøringskoner. Fru Kjersgaard syntes, det var meningsløst,
hun ringede og spurgte om jeg ville deltage, det sagde
jeg tak til, så var der bare et problem: man måtte ikke
være over 45 år. Jeg var 53, så jeg skrev til Esther Ammundsen, hun var medicinaldirektør på det tidspunkt,
og bad om dispensation. Jeg fortalte mit livs roman,
det må have virket. Tre dage efter havde Fru Kjergaard
tilladelsen.
Jeg fik en meget fin eksamen, var så heldig at komme
op i ernæring, som jeg jo har arbejdet med hele min
voksne tilværelse.
Bestyrerinden på plejehjemmet var en dygtig sygeplejerske, hun lærte mig mange finesser med sårpleje
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og faglig kunnen, hun var bare utrolig kølig, og de
gamle var lidt bange for hende. For hende var det bare
et job, der var ingen varme i hverken stemme eller
øjne, - som en af de gamle sagde: ”Venlighed er ikke
en urt, der gror i hendes have”. Vi arbejdede sammen
i seks år, det gik sådan set meget godt: hun klarede det
administrative, det mere følelsesbetonede tog jeg mig
af, såsom vagt ved dødslejer, begravelser og snak med
pårørende efter dødsfald.
Pludselig en dag kom Finn, den ældste af hendes
drenge, og fortalte, han nu skulle gå i skole i Hornbæk,
hans mor skulle være bestyrer på Bøgehøjgård, et
stort nyt plejehjem i nærheden af Hornbæk. Hun sagde
sin stilling op med dags varsel, og vi så ikke mere til
damen, og kommunen bad mig om at overtage ledelsen
indtil de havde ansat en ny.
Der kom så annonce i avisen, der søgtes en sygeplejerske. Da jeg ikke var sygeplejerske, søgte jeg selvfølgelig ikke jobbet, desuden havde jeg aftalt med forstanderen på Esbønderup, at jeg kunde komme tilbage og
arbejde i fysioterapien under Ida Stauning, - en datter
af den rigtige Stauning.
Men vores socialudvalgsformand Ernst Pedersen
kom og opfordrede mig til at søge stillingen. Jeg
mente, det var omsonst, men Ernst blev ved, så jeg
efterkom ordren. Og fik stillingen! Ernst kom bagefter
og fortalte mig, at alle de gamle på hjemmet og personalet havde skrevet et brev til byrådet, hvor de havde
bedt om at jeg blev leder af hjemmet, - det er noget der
varmer, det er en dejlig følelse at være ønsket.
Så begyndte jeg mit bedste job, nu skulle jeg vise, at
man kan være leder uden at få magtbrynde. Man skal
overveje hvert ord, alt kan misforstås, man bliver holdt
øje med hele tiden, et eksempel: jeg købte en fin blomst
til en dame, der havde fødselsdag samme dag som jeg,
forærede hende den om morgenen. Lidt op ad dagen
hørte jeg hende sige til en af de andre,- ja hun kan jo
sagtens give fine blomster, når kommunen betaler, - jeg
havde bare at sluge den mundfuld.
Nu skulle jeg så vise om det kunne lade sig gøre,
at være den der bestemmer, og samtidig behandle de
gamle mennesker ordentligt, - tror faktisk det lykkedes, har aldrig haft klager.
Der var seks plejehjem i kommunalt regi, vi var godt
dækket ind. Hos mig havde vi plads til tyve personer,
deriblandt et ægtepar, og der var to pensionistboliger
ved siden af som kunne bruge faciliteterne på hjemmet, -også spise, hvis de havde lyst.
Blandt mange morsomme ting var jeg fra kommunens side selvskreven at modtage alle landevejens
riddere, når de blev tjenlige til plejehjem, - hvorfor ved
jeg ikke, måske fordi én af mine brødre endte sit liv på
landevejen. I én af pensionistboligerne boede en gammel dranker, som havde rejst med cirkus.
Han var en festlig fyr, men sommetider meget beruset, og så havde han en hund af ubestemmelig race,
som en dag fik hvalpe i hans seng.

Alle gæsterne ved Ingrids og Vagns sølvbryllup i forpagterboligen til Blistrup kirke, 1966. Forrest brudeparret med tre børn: Just, Bodil og Karen.

Vi var så heldige, at vor borgmester var dyrlæge, så jeg
ringede til ham og klagede min nød med hunden og hvalpene, og ”giver De en kop kaffe, så ordner jeg hvalpene,
- ja, man klarer meget bare forbindelserne er i orden.
Vi havde flere af slagsen, jeg skulle helst ikke se, når
de drak øl, så det foregik altid, når de vidste, jeg var
optaget andetsteds. Jeg gav dem en øl om morgenen og
én til aftensmaden, man kan jo ikke tørlægge mænd,
der har drukket tæt livet igennem.
En anden morsom oplevelse var en stor tyk forhenværende gårdejer, som skulle på plejehjem efter
misbrug af medicin. Han fik lov at køre rundt og kigge
på de forskellige plejehjem og valgte vores. Om det
var min liberale indstilling til spritterne, ved jeg ikke,
manden var bestemt ikke alkoholiker, men han var meget glad for damer. Han blev nok skuffet, da han fandt
ud af, vi ikke ydede tjenester af sexuel art. Nattevagterne beklagede sig over, at han ville have, de skulle
give ham massage på lårene, - jeg sendte bud efter en
massør af hankøn. Han fik aldrig krampe i de lår mere.
Vi havde også en herlig gut, som havde puklet hele
sit liv, altid de tungeste job. Han kom på plejehjem som
63-årig, hans mor var 91 og kunne ikke mere klare sig
hjemme. Hun ville ikke flytte, hvis ikke sønnen kom
med, det gjorde han så.
Der var mange positive ting i de såkaldte gode gamle
dage. Men der var stor klasseforskel på den tid. Vi
havde et par damer, der mente, de var højere på strå
end de andre.

De kunne finde på at skifte pålægget på deres tallerken
ud med det bedste fra de andres tallerkener. Jeg greb
hende på fersk gerning en dag, og måtte forklare hende,
når man er på plejehjem, er der ikke standsforskel. Vi
kommer til verden på samme måde, og vi går herfra på
samme måde, og at vilkårene så kan udarte forskelligt i
tiden derimellem, ved vi alle.
Men dem af os, der har haft et lyst og godt liv, har vel
god grund til at sige tak, og tage hånd om de mindre
heldige.
Én af dem var J, en herlig gut, som hverken kunne
læse eller skrive, men han var i besiddelse af et hjerte
af guld, altid hjælpsom. Han arbejdede som murerarbejdsmand hos en mester i Rågeleje.

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

47 74 63 34

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

Feriepartner.dk
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Mesteren sad i sognerådet, var en højt estimeret mand,
og da det blev vinter, måtte de stoppe med at mure,
og mester sagde til J: ”hvis du mangler penge, kan du
komme til mig, lad være med at tigge i kommunen”.
Da vinteren var ovre, kom Mester og hentede J, bebrejdede ham, at han havde fået af hjælpekassen. J svarede,
at ”hva` fan’ hidde hjælpekasse for, når ikke hjælpe”.
Han talte en slags barnesprog, var kommet til verden
uden alt for mange brikker i øverste etage, til gengæld
bevarede han dem intakt til sin sidste stund. Man har
set højt begavede mennesker blive senildemente, mens
mennesker af J’s slags bliver livskloge.
Mine år på ”Udsigten” forløb roligt, der var af og
til lidt knurren beboerne imellem, der kunne opstå jalousi, når to forelskede sig i samme person, det var lige
galt om det var hanner eller hunner, mændene ville slå
på tæven, mens kvinderne brugte mund. Man har fået
mangt en morsom situation, og man skal have øje for
komikken og ikke skilte med grinet. Det kræver takt
som i så mange andre hændelser mellem mennesker,
der lever så tæt på hinanden.
Årene gik, jeg fulgte mange over vejen til kirkegården, det har givet mig et helt andet syn på døden, for
mange mennesker er det en befrielse at få lov at sove
ind, og de fleste mennesker bliver smukke, når freden
sænker sig over deres ansigter.
Jeg havde i alle årene et dejligt personale, søde og
venlige mod de gamle, det var en stor hjælp.
Som pensionist handlede Vagn med gammelt jern fra huset i Holløse 1990
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Vi arbejdede alle på at gøre beboernes sidste år så gode
som muligt, men det skete af og til, jeg bebrejdede
pårørende, at de forsømte deres forældre, så fik jeg
sommetider at vide, at de gamle var jo så glade for os
på hjemmet, - ja ja, men det er ikke mine gule krøller,
de mindes, når vi snakker om deres fortid.
I 1979 blev det vedtaget, at man kunne gå på efterløn,
hvis man havde stået i en a-kasse i 5 år. Det havde jeg i
de år, jeg arbejdede som sygehjælper, så jeg sagde min
stilling op til november, da var jeg 65 år og syntes, jeg
havde arbejdet nok.
Vi havde vort dejlige hus i Holløse, der var moderniseret, så det passede til et par pensionister som os. Nu
skulle man så til at indstille sig på mindre penge mellem hænderne, men også en masse tid, hvor man kunne
gøre lige, hvad man havde lyst til.
Min mand begyndte at handle med gammelt jern, og
det varede ikke længe, så havde vores pæne atriumgård
skiftet udseende: den var fyldt med gamle motorer,
- alt kunne man finde hos Vagn, hed det i omegnen,
men pyntede gjorde det jo ikke. Mange har spurgt
mig, hvorfor jeg fandt mig i det roderi, men min mand
skulle jo også være der.
Vi kan ikke lave hverken mænd eller kvinder om, da
slet ikke når de er blevet gamle. Der skal da nok have
været et par ting, Vagn kunne have tænkt sig anderledes hos mig, men fornuftigt tav om.

I 1991 kunne Ingrid og Vagn fejre guldbryllup i Ingrids barndomshjem i Holløse

Vi levede nu vores pensionisttilværelse, som folk gør.
Jeg begyndte på forskellige kurser, som slægtsforskning, billard og revyskrivning, meget af dette foregik
på det nyoprettede aktivitetscenter på Helsingegården,
det var en vældig god ide. Sommetider er de heldige de
kommunale, og alle de ting de er uheldige med, bruger
vi i revyen, hvem skulle man ellers grine af.
Vi nåede da også at holde guldbryllup, vi rejste en
del både sammen og hver for sig. Vagn var i Canada
mange gange, i Rusland tre gange, jeg var på en tur til
Rusland, men det var en grå og kedelig affære. Jeg var i
Spanien mange gange, og alle de andre europæiske lande har jeg også besøgt, mangler nu kun Prag og Svejts.
Vi boede nu i Holløse, og levede et roligt liv, med
gode og hjælpsomme naboer, og mange gode venner.
Nu i skrivende stund er mange borte. Mine børn er
blevet midaldrende, mine børnebørn er alle voksne, tre
små piger er mine dejlige oldebørn, og som børnene altid i vores familie, er de både de klogeste og kønneste.
Vagn fik et slemt år med sygdom, tab af kræfter.
Han ændrede sig mentalt, det var slemt at være vidne
til, men det gjorde selvfølgelig, at han fik fred, da han
døde dagen efter sin 83 års fødselsdag. Man kan sige et
langt og muntert liv sluttede.
Mit liv fortsatte som vanligt, jeg spiller stadig billard
om tirsdagen, banko om fredagen, og går i klub på
Trongården. Jeg har nu solgt mit hus i Holløse, og købt
en andelslejlighed på Harager i Helsinge, det er jeg meget glad for og tilfreds med. Her er også gode naboer,
og passende størrelse på haven, så jeg kan overkomme
at holde den pæn.”

JT Træfældning
Gratis tilbud

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

Fuldt forsikret

Træfældning
Fældning fra toppen
Ind trækning
Beskæring
Opskæring
Stormfald
Flisning

Medlem af Dansk Træplejeforening
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Her slutter Ingrid sit livs beretning, nedskrevet med
livsmod og ukuelighed i 1996 af et menneske på 84,
som ikke har nogen skrivemæssig erfaring eller trang
til at vise sig frem litterært. Og lige i den gamle kones
stil har hun selvfølgelig brugt computer, for intet skulle
lades uprøvet eller afvises, bare fordi man var ældre!
Ingrid havde haft et alsidigt, spændende og indholdsrigt liv, ud fra de forudsætninger, livet havde budt hende, - hun fandt meningen i den tilværelse, hun fødtes
ind i. Hun tragtede ikke efter at blæse sig op til noget,
hun ikke var, eller som ikke kunne bære, men levede sit
liv i en god balance mellem nøjsomhed og realisering af
sig selv og sine talenter.
At føre sig frem i luftige gevandter det var ikke
Ingrids stil, og vi kunne godt bruge flere med Ingrids
sunde, jordbundne livssyn i vore dage, hvor alt skal
være stort og glitrende og spektakulært, fordi det skal
ses og likes, - for så at falde til jorden, når indholdet
viser sig i al sin luftige tomhed.
Ingrids liv var måske som de flestes, men aldrig
kedeligt!! Hun ville noget, var arbejdsom og ærlig og
sagde, hvad hun mente og har givetvis stødt sig på
nogle af dem, hun luftede sin mening til. Det liv, hun
levede, var hun tilfreds med.
Det har været spændende at læse om og give videre
til TisvildeNyts læsere. Tak til Ingrid (og til hendes
søn, Just, som har leveret fotos og hjulpet).

Og så vil vi lade Ingrids slutord herunder lukke leddet
for den oplevelse, det har været, at være vidne til hendes liv, fortalt med hendes egne ord.
Efter at Ingrid havde skrevet sin beretning, som hun
herunder giver sine slutord, levede hun godt ti år længere, og døde fredeligt i 2008, 94 år gammel.
SB & EB

”Dette er skrevet for mit afkom, så de kan se, hvordan
livet formede sig for en pige uden penge. I dag er der
helt andre muligheder, men jeg tror ikke man er mere
lykkelig i dag, end man var i min ungdom, jeg har haft
en spændende tilværelse, kendt en masse gode og sjove
mennesker, og er stadig i vigør trods høj alder.
Ingrid”
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Bøgelund, Friis & Nielsen
Vi dækker Nordkysten som ingen andre på strækningen fra Tisvildeleje til
Hornbæk. Det sker fra 4 velplacerede forretninger med et salgsteam, der
kun har én opgave: at hjælpe bedst muligt med din bolighandel.
Du får glæde af eksperter med op til 32 års erfaring med salg af sommerhuse.
Det giver en indsigt i markedet og kundekontakter, som ingen andre kan
tilbyde.
Ring, mail eller kig ind - vi glæder os til møde at dig og tale om dine ønsker og behov - uanset om du skal købe eller sælge sommerhus.

Gilleleje
Hornbæk
Tisvildeleje-Vejby
HelsingeGræsted

ielsen
N
H
s
i
i
r
F
Bøgelund
GILLELEJE · Tlf. 48 31 88 44

TISVILDELEJE-VEJBY · Tlf. 88 20 94 20

HELSINGE-GRÆSTED · Tlf. 88 20 94 10

HORNBÆK · Tlf. 49 70 13 12

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

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

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

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

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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En 5. klasses tid i corona
Jeg er Anna og jeg går på Sankhelene skole i 5 klasse.
Som det er lige nu har jeg haft hjemme skole i 2 måneder og skal i værtfald have det i en mere. I de her 2
måneder har jeg haft positive oplevelser og negative.
I det hele taget har jeg haft positive og negative ting
igennem hele corona tiden. De negative ting har nok
været at jeg ik kan se mine venner og klassekammerater. Og alle mine søde lære. Og så har jeg været rigtig
ked af det over at jeg ik kan gå til volleyball som jeg
lige var blivet vild med. Jeg havde ik rigtigt gået til
sport i mange år så var rigtig glad for jeg kunne få en
bedere kondi og blive gladere af volleyball så det var
jeg virkelig ked af det over. Så næsten helt i starten af
corona fik jeg også nærmest lidt social angst som der
sikkert også er min alder og corona. Heldig vis er det
blevet meget bedre :-).
Så her for noget tid siden var jeg også smittet med
corona. Hvor jeg ik kunne se min mor eller nogen
andre end min far i 10 dage. Den første dag hvor jeg
kunne se min mor var på min fødselsdag den 21 januar.
Det var godt nok en mærkelig fødselsdag. Jeg har haft
nogen rigtig søde venner i tiden hvor jeg havde corona
hvor de ville give mig de skole bøger jeg manglede
nå jeg ik selv kunne hente dem. Og min søde veninde
Amanda fra klassen kom også med is kaffe haha. Og
da det havde været min fødselsdag kom min beste
veninde som jeg har hos min far kom også med gaver
ude for døren.
Og så til de positive ting! :-) Imens jeg har haft
hjemme skole har jeg endelig hygget mig ret meget.
Fx havde jeg fået mit eget værelse hvor jeg endelig har
haft det ret godt med bare og være mig selv og bare
være lidt mere afsocial.
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Foto: Anna

Og jeg har i værtfald hugget mig med og kunne lave is
kaffe og høre så høj musik lige når jeg vil. Mig og min
mor hygger os også med og gå tur nede hved stranden
hver dag. Hvor vi altid også møder en eller anden og
snakke med. På afstand Håber i allesammen har det
godt :-).

En øde skolegård – RP

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

Vejby-Tibirke Selskabet
Om vores arrangementer i 2021
På trods af covid 19 og andre variationer af vira har
Vejby-Tibirke Selskabet også i år udsendt en arrangementsfolder til vores medlemmer. Også ikke-medlemmer kan jo deltage i de ture, der er vist her i TisvildeNyt, men det er til en lidt højere pris. Måske ville det
være en god ide at blive medlem af Selskabet?
Gå ind på www.vejby-tibirke-selskabet.dk og meld
dig/jer ind. Så får du/I en stor, gratis Årbog 2021 med
mange artikler og billeder om vores område omkring
1. maj 2021.
Faren for, at flere af vores arrangementer vil blive
aflyst, er desværre stor; men vi har i Selskabet besluttet, at vi hellere må aflyse et arrangement end slet ikke
at få mulighed for at tilbyde det.
Ingen ved med sikkerhed, hvordan det vil gå med
smittefaren i de kommende måneder, hvor Danmark
ligger underdrejet, og rigtig mange forhåbentlig opnår
at blive vaccineret. Måske får vi inden længe mulighed
for at kunne mødes omkring kulturelle arrangementer.
Hvis man melder sig til et eller flere af arrangementerne og indbetaler deltagergebyret, vil vi
garantere, at alle vil få besked, hvis arrangementet
ikke kan gennemføres, og det indbetalte beløb vil
efterfølgende blive returneret.
I 2020 måtte vi jo desværre aflyse flere af vores
arrangementer. Alle fik besked, hvis et arrangement
måtte aflyses, og alle fik pengene retur.
v.h. Chr. Friis, formand for V-T S
Motiv fra Tisvilde Hegn af Ove Kunert – fra Vejby-Tibirke Selskabets samling

Du kan blive medlem af Selskabet på:

www.vejby-tibirke-selskabet.dk
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Åben efter aftale indtil påske
Herefter hver lørdag 14-17
samt efter aftale
Tlf: 4870 9121
Mail: eva@tibirkekunst.dk
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KERAMIK

Eva Müller
Ved Kirken 4
3220 Tisvildeleje

UDSTILLING & SALG

TIBIRKE
KUNST

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

Solvej 2 • Tisvildeleje • Tlf. 48702141
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TisvildeNyts
forårsgætteleg
Nærværende blad introducerede i forrige nummer en
lokalgeografisk gætteleg, der i anledning af højtiden
blev kaldt for en ”nytårs-gætteleg”. Måske kunne
TisvildeNyt i al beskedenhed være med til at stemme
sindet i lidt blidere toner over for mødet med denne
ganske atypiske jul.
Blev TisvildeNyts gode idé så en succes? Tja, der
kom ikke mange svar, men måske var det fordi, det
ikke var så nemt endda at finde ud af, hvor i Tisvilde
kragen havde sat sig til hvile, men der var dog nogle få,
der fandt det rigtige svar, som var, at kragen sad på den
øverste top af telemasten bag biografen, hvilket man
kan se, når vi her ovenfor viser fotoet i sin helhed.
Lodtrækningen mellem de indkomne rigtige svar
blev foretaget under behørig overvågning af to redaktionsmedlemmer, og den, der blev udtrukket og senere
modtog præmien, ”en god flaske rødvin fra vores
lokale købmand”, det var:
vedgaden
Familien Tange på Ho

TisvildeNyt gratulerer. Og efter tunge redaktionelle
overvejelser søsætter vi endnu en lokalgeografisk gætteleg. Godt nok er det ikke jul én gang til, men der er
stadig stort behov for at stemme sindene i blidere toner,
eftersom corona-plagen bestemt ikke har forladt os
endnu, - ja, i skrivende stund er Gribskov Kommune
faktisk den kommune i landet, hvor smittehyppigheden
er allerstørst!! Puha!
Så vi springer med endnu et udsnit af et billede af ”et
sted i Tisvilde” og spørger: Hvor er det henne?
Send jeres svar til best@os.dk og husk at medsende
navn og adresse. Vi skal have svaret senest den 10. april
kl. 24, og blandt de rigtige indsendte svar vil der blive
trukket lod om endnu ”en god flaske rødvin fra vores
lokale købmand”, og det rigtige svar samt navnet på
vinderen bringes i majnummeret.
19

KONGERNES BETYDNING
FOR VORES OMRÅDE del 4
Tekst og fotos af Søren Thilst Grande

Mange regenter har gennem tiderne benyttet store dele
af Nordsjælland blandt andet til parforcejagt, som ændrede store og vilde skovområder i nutidens Gribskov
Kommune til mere civiliseret og fremkommelig skov,
men også råhugst af skovenes egetræsbeholdning lagde
vores omliggende natur øde, fordi man ikke vidste
bedre i forne tider.
Hvornår begyndte man at ”parforce”?
Helt tilbage i middelalderen, dvs. i Valdemarernes storhedstid, har de danske konger drevet jagt på vildt med
hundekobler og forfølgende ryttere med spyd eller bue
og pil. I Jylland ulvejagt og på øerne primært vildsvin.
Det kan ses på gobelin’er tilbage fra 1100-1400-tallet,
bl.a. fra ca. 1494 med kong Hans til hest med hundeglam og jagthorn (dog ikke truttet af kongen selv – det
havde man væbnere til). Iøvrigt var kongen betaget af
Nordsjællands natur. Kronen ejede det meste af landområderne, bl.a. Søborg Slot, Arresødal, Dronningholm (v/Brederød/Sørup Vang) og ikke mindst Asserbo
Slot. Kong Hans’ grandgrand nevø (hvis der er noget
der hedder det) Frederik d. 2 blev konge i 1559, og hans
personlige jagtsværd (en såkaldt hirschfänger) fra 1585
kan ses på Rosenborg Slot. Han var vild med jagtens
glæder – ekcentrisk og flamboyant – han anskaffede sig
i 1562 en løve, som tyve år senere afløstes af en bjørn,
der stod bundet i reb på slotspladsen i Frederiksborg.
Måske var det derfor, at han i 1570 forbød løse hunde
inden for Københavns volde?
Parforce er fransk og betyder ”med magt” (magt over
dyr, natur og mennesker). Er der noget at sige til, at det
blev en konges største forlystelse? Kongen er lederen,
når han organiserer kampen og angrebet – og han er
krigeren, når han til sidst stikker hjorten i hjertet. Der
er personlig prestige i kampen mod naturens store
jagttrofæer, og jagten udviklede sig da også op gennem 1600-tallet mere og mere rituelt: forfølgelsen
– hundeindkredsningen, dvs. hundene ”stiller” byttet – stikningen som foretages af kongen med et spyd
eller mere ædelt/modigt med hirschfängeren (det korte
jagtsværd).
Samfundet dengang var hierakisk opbygget. Enevoldskongerne var udvalgte – ophøjede på Guds nåde
– selviscenesættelsen var ekstravagant. Det gjaldt om
at promovere sig selv, hvilket skete med Frederiksborg
Slot som base.
En konges dagbogsnotater
”Har i denne Måned i det Herrens År 1694 eksekveret
14 Jagter i de Nordsjællandske Skove”. Sådan kan vi
læse i kong Christian d. 5’s dagbog.
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Man siger, at det var Chr. d. 5. der i Danmark indførte
den nye franske jagtmetode, Parforce. Det er nok en
sandhed med modifikationer. Man kan sige, at han
forfinede den og ændrede jagtlandskabet. Solkongen
Louis d. 14. havde på Versailles slottet vist den danske
monark, hvordan man fører sig frem i overdådighed og
pragt. Det var i Frankrig, han blev inspireret til at etablere et jagtlandskab i verdensklasse. Den overordnede
plan gik ud på at omdanne den vilde natur til landskaber af avancerede stjerneformationer kombineret med
kvadrater, der inddelte skovene i mindre enheder.
Den vilde, svært fremkommelige skov blev så at sige
kultiveret som symbol på en enevoldskonges magt,
vælde og indflydelse. Vi ser det især i Store Dyrehave
(Hillerød), Jægersborg Hegn (Dyrehaven) og Gribskov
– og det er jo storslået: Køreveje til kareter. Nu kunne
kongen mageligt blive kørt ud til jagt et strategisk sted
med god oversigt, fx Stjernen i Gribskov eller 7-stjernen i Store Dyrehave. Herefter adviserede et horn om,
hvorvidt byttet var blevet ”stillet”. Nu kunne kongen
så blive kørt hen til afretterstedet, stå ud af kareten og
til fods begive sig hen til det udmattede, adrenalin- og
mælkesyrepumpede dyr og stikke det i hjertet. Bekvemt, værdigt og nådigt. Den mere primitive, fysisk
udfordrende og vilde jagt gennem underskov og krat
måtte man lade henligge til de nordligere og nordvestlige skove i Tisvilde og Asserbo,
Tisvilde Hegn egner sig hverken til kareter eller parforce jagt

Men de jagtglade konger, kong Hans, Frederik d. 2.
og Chr. d. 4., havde haft travlt med at fælde egetræerne til brug for landets store flådeopbygning, så det
nordligste/nordvestligste Sjælland var blevet omdannet
til et ørkenlandskab. Ups – den havde de ikke lige set
komme.
Rette linier kontra vild natur
Måske skal vi være glade for det i dag, for selv om
jagtvejene i Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg
Hegn står intakte, fordi den jagtgale Chr. d. 5. lod den
omliggende skov omdesigne til kilometervis af veje
til sin foretrukne franske jagtform, så gav den efterfølgende sandflugtsbekæmpelse i 17- og 1800-tallet os
heroppe et betagende landskab, der ikke ligger under
for retlinethed. Dette til trods blev alle nævnte områder
inkl. Melby Overdrev og Tisvilde Hegn i 2015 optaget
på UNESCOs liste over verdenskulturarv. Og det skyldes måske mestendels, at de gamle jagtveje stort set er
intakte og gennemskærer skovene på kryds og tværs.
De bedst bevarede dele af jagtlandskabet findes i dag
i Gribskov. Soldater arbejdede i Store Dyrehave med
anlægsarbejdet gennem 3 år, og omkring 1690 rykkede
det militære mandskab til Gribskov. Femogtredive
år senere gik soldaterne i krig mod sandmassernes
hærgen heroppe hos os. Mon ikke de gamle, mere vilde
konger roterer i deres grave over al den pæne bekvemmelighed? Kong Valdemar Atterdag rider vist stadig
bersærk gennem Gurre Vang ved nattetide på sin vej til
stævnemøde med Tove.
Torup, den tilsandede landsby

Men måske har han også huseret nær Asserbo Slot, for
Tovebækken ved Torup, den tilsandede landsby i Tisvilde
Hegn, er vel opkaldt efter hende? I folkemunde blev han
kaldt kong Volmer – og udtrykket ”kong Volmers bare
røv” stammer fra den fartgale, hedengangne kraftkarl.
En anden anekdote, som måske har større sandhedsværdi, vil jeg slutte af med: I 1698 pådrog Chr. d. 5. sig
et slag af en kronhjort, da han skulle give det ”fangst”
(dvs. stikke dyret). Det kom han sig ikke over og døde
året efter. En 100-200 kg tung kronhjort udmattet med
frygten pumpende i kroppen var svær for hundene at
”stille” (dvs. holde fast). Et svirp med det store gevir
eller et kraftigt spark med bagbenene var dødsens
farligt. I øvrigt ophørte parforcejagt i Danmark sidst i
1800-tallet.
Man skelner i dag imellem purschjagt (listejagt
eksempelvis med bue og pil), kravlejagt (fx skydepram
i forb.m. fugle) og klapjagt (hvor man gør brug af
klappere som jager byttet op). Hubertusjagt foregår i
dag ikke med jagt på levende dyr, men derimod med
rævehaler på skulderen af som regel to frontryttere.
Det finder stadig sted hvert år første søndag i november i Dyrehaven/Klampenborg og engang i mellem i
Tisvilde Hegn fra Lille Kulgab eller Stængehus.
Opsøg selv nogle af de nævnte lokationer i Tisvilde
Hegn og Melby Overdrev, fx Den tilsandede landsby
(Torup) – og se om I kan finde Tovebækken. Eller Lille
Kulgab som ligger for enden af Rævehuslinien ved
havet ud for den store P-plads ved/på Melby Overdrev.
Sidstnævnte er en rask gå-tur, som er meget passende i
disse for vores krop så begrænsede udfoldelsestider.
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Den Røde Tomat

Spis restaurationsmad
hjemme

Kongernes

fotos: RP

En tur gennem Tisvildeleje i disse tider byder mest
på lukkede forretninger. Købmanden og bageren har
heldigvis åbent, men ellers er det et deprimerende syn.
Der er rigtig mange mennesker i byen især i weekenden, men der er ikke nogen steder at søge ly for kulden.
Alle restauranter og cafeer er lukkede bortset fra Den
Røde Tomat, hvor det dog ikke er muligt at sidde ned
og spise sin pizza.
Heldigvis kan man få mad med hjem fra både Kongernes og Tisvilde Bistro. Begge restauranter er kendte
for deres gode mad og righoldige spisekort, som dog
for begges vedkommende er noget decimeret på grund
af corona-lukningen. Bistroen har åbent torsdag til
søndag, og Kongernes fra torsdag til lørdag. På hjemmesiderne kongernes.dk og bistrotisvilde.dk kan man
blive inspireret og bestille en af de mange muligheder.
Her fremgår også de aktuelle åbningstider.
Hos Kongerne er der dels menuer med 3 retter mad,
dels deres velkendte Butterchicken, Marokkansk tagine
plus en vegetarkarry. Til den søde tand kan man vælge
mellem gammeldags æblekage eller chokolademousse.
Tisvilde Bistro har hver dag en burger med det hele
plus en række forretter og desserter. Hovedretterne
skifter hver dag mellem Boeuf stroganoff, Wienerschnitzel, Steak af kalvemørbrad og om søndagen stegt
flæsk med persillesovs.
Artiklen her er fra midt i februar. Når TisvildeNyt
rammer postkasserne, kan Tisvilde se helt anderledes
ud. Hvis restriktionerne ophæves den 28. februar,
kan vi alle glæde os til igen at nyde mad og drikke
sammen, men… Indtil videre kan vi alle støtte restauranterne ved at bestille take-away. De fleste retter er
afprøvet, og kan bestemt anbefales.
SC
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Tisvilde Bistro
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Tibirke Sogn
Marts - april 2021

Bøn – i et nyere sprog
De fleste kan godt bede et Fadervor. Den bøn kender vi uanset
om vi selv beder dagligt eller kun hører den lejlighedsvis.
Hver gang medier undersøger, hvor mange danskere der beder dagligt eller ofte, så er det overraskende mange. Nogen har
en daglig bønspraksis med morgen og aftenbønner, bordbønner og de situationer i løbet af dagen hvor man alene eller sammen med andre takker for hvad der er sket og beder for hvad
der skal ske. Man kan bede for sig selv og andre.
Andre bruger måske kun at bede når man står overfor en svær
situation, hvor man har brug for åndelig styrke; at Gud vil
hjælpe mig igennem det forestående.
Uanset hvor ofte man beder så kan det være til inspiration at
erfare hvordan andre bruger sproget og formulerer de tanker
og følelser der fylder i hjertet.
En af dem som, jeg selv synes er ret dygtig til at sætte ord på
mine behov og på de sjælelige kriser jeg møder i samtaler med
mennesker, er Helle S. Søtrup. Hun har skrevet en del bøger
med konkrete bønner, som kan anbefales.
Nogle sætninger der står stærkt er:
”Jeg beder for den som har cementeret en livsløgn
for at stå fast.”
Eller
”Jeg beder for den som føler sig hjemløs i sit eget liv.”
Eller
”Jeg beder for dem som går i supermarkedet for
at skulle noget.”
Det er bønner som drejer sig om at finde en mening med livet og som udtrykker tanker som vi måske har haft i perioder af
vores liv. Det kan også være situationer hos mennesker, som vi
holder af og bekymrer os om.

Når jeg læser Helles Søtrups bønner giver det inspiration til at plukke og selv sætte nye bønner
sammen af enkelte sætninger, som bare udtrykker
situationer så præcist.
Helle kan også skrive bønner (hun kalder det ”mellemværender”) som denne:
”Jeg ville sådan ønske, at fundamentalisterne
Ville finde noget mere grundlæggende
At være bogstavlige omkring.
Næstekærlighed, for eksempel.”
Eller udtrykke sin tak med en ”taksigelse”:
”Jeg er ikke blevet troende,
Fordi jeg gik i stykker.
Men fordi jeg kunne
Sættes sammen igen.”
Når biblioteker og boghandlere igen åbner kan
jeg blot opfordre til at du selv går på jagt i Helle
Søtrups forfatterskab og finder ”dine” bønner.
Tak for at du læste med - Ulrik
OM AT BEDE
Kriser kan både føre til taknemmelighed, raseri og tavshed og bønnens sprog rummer alt dette. Men hvordan
gør man, hvis bønnen er fremmed for en?
Helt konkret kan man slå korsets tegn for sit bryst enten til start eller slut, man kan folde hænderne, lukke
øjnene, man kan tage dybe vejrtrækninger. Man kan
tænde et lys og knæle, men man kan også ligge ganske
stille i sin seng, sidde i bussen, gå på gaden og rette sine
tanker mod Gud. Bøn er det, dit hjerte flyder over med,
og derfor er der ingen forkert måde at bede på.
Fra bibelselskabet.dk

FILM I
SOGNEGÅRDEN
Fredage kl. 19.00

5. marts  26. marts.
Vi starter kl. 19.00 som vanligt. Ulrik Pilemand
vælger film og bagefter er der et stykke brød og lidt
at drikke, mens vi fordøjer filmen sammen.

Sangeftermiddage

Hold øje
med evt. aflysninger
på hjemmeside og
Sange fra salmebog og Højskolesangfacebook

i Sognegården

bog! 2. torsdag i måneden kl. 14-16.

11. marts • 8. april
Der er kaffe, hygge og
ingen tilmelding! Vel mødt til alle!

Stillegudstjenester i Vejby kirke
Måske har du brug for at være lidt stille? Måske bare for at
være et andet sted end derhjemme og for en kort stund synke lidt ind i dig selv og lytte til musik, en læsning og en bøn?
Så har du muligheden lige her!
I en periode i februar og marts vil der hver tirsdag kl. 17.00
være musik, læsninger og bøn i Vejby kirke.
Vi startede d. 9. februar og sidste gang er den 23. marts
Det er organist Mimi Birkelund og præsterne på skift som tilrettelægger. Der er altid en præst tilstede, som du også kan
tale med eller aftale at mødes med senere for sjælesorg, bøn
eller andet der ligger dig på sinde.
•
•
•

2/3 Jeanne von Benzon
9/3 og 16/3 Ulrik Pilemand
23/3 Jeanne von Benzon

OBS: ingen tilmelding

Hold øje
med evt. aflysninger
på hjemmeside og
facebook

Cafékoncert i Sognegården
13. marts
kl. 15
BIRKELUND
TRIOEN
Til denne koncert har vores organist Mimi Birkelund taget familien med - nemlig hendes søster, Tanja Birkelund og far, klarinettisten Søren Birkelund.
Familien har altid spillet sammen, og til denne uformelle koncert skal vi bl.a. høre sjov teatermusik af Poulenc for klarinet,
violin og klaver, samt skøn ”salonmusik” for violin og klaver.

Gratis adgang til koncerten MEN HUSK
Tilmelding hos organist Mimi Birkelund på
mimibirkelund@hotmail.com
Forvent KUN svar hvis alt er optaget!

Påskemåltid i Sognegården
Skærtorsdag d. 1 april er der fællesspisning i
Sognegården, Kirkebakken 4 i Vejby.
Som der efterhånden er tradition for holdes der igen i
år fællesspisning skærtorsdag aften.
Vi begynder med Gudstjeneste kl. 17.00 i Vejby Kirke
og umiddelbart efter inviterer vi på grillstegt lam og
culotte med mere.
Middagen begynder ca. kl. 18.15. Maden er gratis,
men man SKAL tilmelde sig. Drikkevarer kan købes.
TILMELDING TIL MENIGHEDSRÅDSFORMAND VEJBY
Henrik Lund-Andersen på mail:
henrik.lund-andersen@regionh.dk eller på SMS til
tlf.: 4025 0257 senest mandag d. 29. marts kl. 12.00.
Tilmelding er herefter bindende. Det er plads til 80
deltagere, så skynd dig at tilmelde dig og familien.
Alle er velkomne!
Arr.: Menighedsrådene ved Vejby og Tibirke kirker
samt Vejby-Tisvilde Luthersk Mission

Mødeplan for Tibirke Menighedsråd 2021

Alle møder er offentlige og holdes i Gretely fra kl 19.00.
10. marts, 11. april, 13. maj, 10. juni, 11. august, 9. sep. , 20. okt.,
17. nov., 9. dec.
OBS: PT er møder uden off. adgang pga. corona
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KONTAKT & INFO

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

Tibirke Kirkegårdskontor
Graver Henrik Müller
Tlf. 4870 7785
Tirsdag - fredag kl. 9 - 10
Menighedsrådsformand
Kenneth Buhl,
Haredalen 3,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 2467 8201
kennethbuhl@yahoo.dk
Næstformand
Sven Wichmann
Vesterprisvej 18,
3220 Tisvildeleje
Tlf.: 4060 4933
Kirkeværge
Yvonne Alex
Solmarken 7,
3220 Tisvildeleje
Tlf: 2336 2971

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

Meditation og refleksion
Tibirke kirke kl. 19.30-20.30 - 17. marts • 14. april • 19. maj
Velkommen
til et rum, hvor der er
plads til at være.
I tvivl. I tro. I stilhed.
Tankefuld eller tanketom.
Alene. I fællesskab. I nærvær.
Altid velkommen.
Altid accepteret.

Vi vender blikket mod eksistentielle temaer,
vi alle kender - så som mening, skyld og skam,
frihed, sorg og glæde.
Vi lader kirken ligge hen i skæret fra levende lys og skaber rum til stilhed, så du kan trække dig
tilbage fra hverdagens tankemylder og gøremål.
Ulrik deler ud af Bibelens livsvisdom, som vi finder den i både Det Gamle og Nye Testamente
samt lyser velsignelsen. Nina guider meditationer og giver et eksistentielt blik på aftenens tema,
mens organist Mimi Birkelund skaber plads til at blive berørt.
De bedste hilsner - cand mag psyk Nina Sommer og sognepræst Ulrik Pilemand
TILMELDING til Ulrik Pilemand på up@km.dk

Foråret 2021 er håbets forår

Hold øje
med evt. aflysninger
på hjemmeside og
facebook

Vi kan have mange gode planer, men vi ved ikke,
hvad dagen i morgen bringer. Må vi mon gå udenfor en
dør i næste uge? Hvornår kan jeg komme til at se min gamle mor? Hvornår
kan mine børn komme i skole? Det er meget specielle forhold, vi lever under, men vi tror og håber, at det snart lysner...
Derfor vil kirkerne i Vejby og Tibirke - i samarbejde med Luthersk Mission
i Vejby & Tisvilde – gerne byde indenfor til følgende arrangement:

Besøg af Jasmin og Mika
med band og fællesspisning
Fredag den 19. marts kl. 17.30 til 20.00 i Sognegården

Dåbslørdage
Under coronarestriktionerne kan der være
dåb søndage efter ordinære gudstjenester.
Desuden er der dåbsgudstjenester flg. lørdage:
•
Lørdag 20. marts kl. 10.30 Tibirke
•
Lørdag 24. april kl. 10.30 Vejby
•
Lørdag 22. maj kl. 10.30 Tibirke
Mere information hos præsterne:
Ulrik Pilemand 4870 6294 / up@km.dk
Jeanne von Benzon 2491 7970 / jgvb@km.dk

FOREDRAG o RYTMISKE LOV- OG GOSPELSANGE
Vi glæder os rigtig meget til at få besøg af Jasmin og Mika. De er
to – såkaldte influencere – med langt over hundredtusinde følgere på YouTube og Instagram. De er gift, og så tror de på Jesus. De er
blevet inviteret for at fortælle lidt om deres liv og baggrunden for,
hvorfor de vælger, som de gør i deres liv.
Aftenen begynder med fællesspisning – et varmt og lækkert måltid.
Derefter (hvis Corona-situationen tillader det) skal vi synge
sammen, og bandet fra Vejby-Tisvilde LM sørger for god musik.
Og endelig skal vi lytte til Jasmin og Mika, og høre deres fortælling.
Årets konfirmander og deres forældre får en særlig invitation,
men alle er velkomne. Der er fri entré, og maden er gratis!
Arr. Vejby Kirke og Vejby-Tisvilde Luthersk Mission
Kirkelig eftertanke - Måske er det tid - til at ringe til din gamle ven. Måske
er det tid at mødes og gå en tur med 2 meters afstand. Måske er du
fru-streret og ved ikke, hvor det skal smides hen. Når man bliver træt, er
der et sted, hvor man altid kan henvende sig. Det er ikke farligt, man behøver ikke at fortælle det til nogen, og Han sladrer ikke... Gud lytter.
Henrik Fredgaard Larsen // Formand for Luthersk Mission i Vejby-Tisvilde

DÅBSKLUDE
KLUBBEN
Dåbskludeklubben er stadig aktiv. Vi
strikker dåbsklude men også andet, der
kan gøre gavn i vores to kirker.
Vi mødes den 3. tirsdag i måneden
hver anden måned kl. 10-11.30 i
Sognegården i Vejby:
16. marts og 18. maj
Kontakt:
Sognepræst Jeanne von Benzon,
2491 7970 / jgvb@km.dk

Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker
Marts

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

Dag

Dato

Søndag

14.

Onsdag

17.

Torsdag

18.

Søndag

21.

Mariæ
Bebudelsesdag

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

Søndag

28.

Palmesøndag

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

Vejby

Tibirke

Præst

Midfaste

Vejby

Tibirke

Præst

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

19.30
Meditationsgudstjeneste

14.00

Ulrik Pilemand
Ulrik Pilemand

Gudstjeneste Trongården

April
Dag

Dato

Torsdag

1.

Skærtorsdag

17.00

15.00

Jeanne von Benzon

Fredag

2.

Langfredag

9.00

10.30

Jeanne von Benzon

Lørdag

3.

19.30 Aftenandagt

Jeanne von Benzon

Søndag

4.

Påskedag

9.00

Ulrik Pilemand

Mandag

5.

2. påskedag

Ingen

Ulrik Pilemand

Søndag

11.

1. s. e. påske

9.00

Ulrik Pilemand

Onsdag

14.

Søndag

18.

Torsdag

22.

Søndag

25.

3. s. e. påske

10.30

9.00

Jeanne von Benzon

Fredag

30.

St. Bededag

9.00

10.30

Ulrik Pilemand

Vejby

Tibirke

Præst

10.30
9.00
Fællesgudstjeneste

10.30

19.30
Meditationsgudstjeneste

2. s. e. påske

9.00

10.30

14.00

Ulrik Pilemand
Ulrik Pilemand
Jeanne von Benzon

Gudstjeneste Trongården

Maj
Dag

Dato

Lørdag

1.

Konfirmation

10.00

Søndag

2.

4. s.e. påske

10.00 Konfirmation

Lørdag

8.

Konfirmation

Søndag

9.

5. s.e. påske

Torsdag

13.

Søndag

16.

Onsdag

19.

Ulrik Pilemand
Ingen gudstjeneste

Ulrik Pilemand

10.00

Ulrik Pilemand

Ingen gudstjeneste

10.00 Konfirmation

Ulrik Pilemand

Kristi
Himmelfartsdag

9.00

10.30 Gudstjeneste
12.00
Dåbsgudstjeneste

Ulrik Pilemand

6. s.e påske

10.30

9.00

Ulrik Pilemand

19.30
Meditationsgudstjeneste

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

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

Ulrik Pilemand

KIRKEN TIL TJENESTE
På kirkens hjemmeside www.tibirkekirke.dk kan du finde information om
Vielse, Fødsel, Dåb, Navngivning, Dødsfald, Navneændring og Konfirmation. Du er også altid velkommen til at kontakte præster og kordegn med
spørgsmål. Se kontaktinformation på hjemmesiden eller her i bladet.

Flot badevejr i februar
I starten af februar finder kold polarluft vej til landet, og det lykkes for alvor vinteren at få fat. Den 12.
februar opnås den koldeste nat i Danmark siden 2012
med imponerende minus 20,7 grader i Horsens.
I Tisvilde når vi ikke disse kuldegrader, men den 15.
februar er havet ved Tisvildes kyst alligevel blevet så
koldt, at der mange meter ud er opstået grødis, som
med svage, tunge bølgebevægelser giver en forunderlig
rislende lyd.
Grødis er lige på frysepunktet, og badevandet kan
dermed ikke blive koldere. Her er vindstille, og solen
skinner – det ideelle badevejr! Nogle seje vinterbadere
har da også taget sig en frisk dukkert og er på vej op af
grødisen i bugten ved Molen.
RP
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Musik i Lejet – KLAR TIL FESTIVAL 2021
Musik i Lejets winterworkshops budskab var klart:
Musik i Lejet er klar til sommerens festival 22.-24.
juli 2021. Festivalens februar-workshop havde mere
end 70 deltagere. Det vidnede om en festival med stor
frivillig-opbakning.
Lørdag d. 6. feb. afholdt Musik i Lejet virtuel
workshop. Programmet bød på statusopdateringer og
nyheds-oplæg, live-transmitteret fra kontoret i Ravnsborggade, direkte til hjemmeskærmene, hvor både
dyner, børn i leg og interesserede miner var i spil.
Sammen på afstand. Over 70 helårsfrivillige deltog.
Deltagerne loggede ind fra Tisvilde, København – og
sågar meldte en enkelt deltager sig klar fra Afrika.
FaMiLien blev budt velkommen. Og Formand, Peter
Maarberg, forsikrede om, at der arbejdes mod at gennemføre Musik i Lejet 2021. Dernæst var det festivalens områder: pladsproduktion, programplanlægning,
handel og service samt frivillig- og sikkerhedsafdelingen, der tog alle MiL-frivillige rundt om festivalen.
Andreas Thomas Grauengaard indledte: ”Vi skal
planlægge den bedste udgave nogensinde. Og det gør
vi for fuldt blus.”
Visionen om at skabe sommerminder for livet skal
skabes gennem tre fokuspunkter i den kommende
tid: Oplevelser på Musik i Lejet, Frivillig Power og
Tryghed.
Sikkerhed får ny organisering
Anders Cowland og Line Bjørn, som er velkendte ansigter i MiL’s sikkerhed har reorganiseret således, at Anders
Cowland fremover er sikkerhedschef, og Line Bjørn
fungerer som sikkerhedsleder. Ambitionen var klar:
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“Vi vil gerne give spillerum til alle de gode idéer, som
I kreative MiL’hoveder kan finde på. Vi understøtter
med at køre det igennem vores analyseapparat, således
at idéerne kan realiseres. Tænk os ind i jeres proces. Fra
idé til virkelighed. Og sammen skaber vi den fedeste
festival, der også er ansvarlig”, sagde Anders Cowland.
De, ligesom resten af festivalledelsen, følger udviklingen omkring Corona tæt og er i dialog med myndighederne samt andre festivaler.
Kampen mod plastik
De seneste år har der været fokus på festivalens bæredygtighed i en 365-graders forstand. Det kommer helt
lavpraktisk til udtryk i handel- og serviceafdelingen
hos festivalen. Kampen mod plastikaffald har gennem
de seneste år været af højeste prioritet. Fremover vil
denne få samme vægt i planlægningen. I øjeblikket undersøges nye optimerede løsninger, herunder vaskbare
og genbrugelige glas.
Stor frivillig-opbakning
Den gode stemning spredte sig i løbet af eftermiddagen, mens planlægning, afvikling og gruppearbejde
flittigt blev vendt i break out rooms virtuelt for de
enkelte områder.
Til sidst kunne Banko-master Nikolaj Agervold
diske op med kolde øl og pudsede kugler. Og medvært
Anders Birk Rustrup iført hummerhat kunne quizze
dagens deltagere i en fælles Kahoot.
Winter Workshoppen blev en fejring om håbet af
en sommer i festivalens tegn, hvor det tydeligt kunne
mærkes, at festivalplanlægningen var i fuld gang.

Hvilke forandringer kan jeg forvente for
Musik i Lejet 2021?
Vi skal måske vænne os til at være samlet på nye måder. Det betyder, at dette års festival kan være anderledes end de forrige år. Vi har afsat ekstra ressourcer
til at tage de nødvendige forbehold, der skal sikre, at
de anbefalinger, som myndighederne kommer med, vil
blive overholdt, så alle kan føle sig sikre og trygge på
Musik i Lejet.
Tak til alle der var med til at styrke fællesskabet og
brugte lørdag eftermiddag på at snakke om Musik i
Lejet. Vi glæder os til at stå med sandet mellem tæerne
og se alle jeres dejlige ansigter til sommer.
Musik i Lejet – FAQ 2021
Der er mange spørgsmål, der melder sig ift. Musik i
Lejet 2021. Derfor har Musik i Lejets bestyrelse valgt
at skifte deres vante bestyrelsesnyt-indlæg ud med en
FAQ, der forholder sig til sommerens festival 22-24.
juli.
Er det realistisk at gennemføre sommerens
festival?
Ja. Ingen myndigheder har forbudt afholdelse af dette
års Musik i Lejet. Derfor arbejder vi hårdt på planlægningen af en fantastisk festival til sommer.
Vi følger nøje myndighedernes anbefalinger og råd.
Sikkerheden for vores gæster, frivillige og artister har
den højeste prioritet.
Kan festivalen afvikles som normalt
og hvordan?
Vi ønsker at skabe en udgave af Musik i Lejet, som
vi alle kender den, og gerne lidt bedre. Vi arbejder og
vil arbejde med nogle bæredygtige løsninger, der kan
imødekomme den virkelighed, vi alle står overfor til
sommer, som forventeligt er meget anderledes end nu.
Præcis, hvad disse løsninger kommer til at indbefatte,
kan vi ikke sige meget om. Men vi vil løbende dele
initiativer og løsninger, som vi sammen med myndighederne bliver klogere på.

Hvordan forholder I jer til
myndighedernes anbefalinger?
Vi følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger
nøje. Sammen med dem, og vores kollegaer i livebranchen, arbejder vi på løsninger, der sikrer, at afholdelsen af Musik i Lejet 2021 sker under ansvarlige og
sikre forhold, så både gæster, artister og ansatte kan
føle sig trygge.
Hvad kan I som arrangør gøre for at forebygge
smitte, såfremt Covid-19 fortsat er en del af
vores hverdag ved afholdelse af festivalen?
Musik i Lejet har som festivalarrangør ansvaret for at
skabe en god og tryg festivaloplevelse for alle besøgende – gæster såvel som frivillige. Vi kan kun følge
de anbefalinger, sundhedsmyndighederne har, og samarbejder med alle involverede i, at få det til at fungere
optimalt.
Vi er meget fortrøstningsfulde ift. Musik i Lejet 2021.
Vaccineprogrammet mod Covid-19 er, ifølge sundhedsstyrelsens vaccineprogram, afsluttet næsten en måned
før festivalen, og regeringen indfører et vaccine-pas,
som vi forventer kan tages i brug i festivalbranchen.
Og quick-test er ligeså pålidelige som PCR-test og
viser resultatet indenfor 15 minutter. Og et hav af
løsningsmuligheder, der bidrager til at folk sikkert kan
være sammen igen, er pt. under udvikling. Så ja: Vi
tror på, at vi kan afholde festival, og vi er sikre på, at
vi kan skabe de rammer, der er påkrævet for at gøre det
forsvarligt.
De bedste festivalhilsner, Musik i Lejets bestyrelse
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GRUNDEJERFORENINGEN
FOR TISVILDE OG OMEGN
Kære medlemmer
Vi har været medlemmer af foreningen TisvildeNyt
lige siden den første udgave for mere end 25 år siden.
TisvildeNyt fungerer som vores medlemsblad. Medlemsnyt til grundejerne har der således været mange,
mange af.
Bladene hober sig op rundt omkring, for de er jo så
flotte, at det er svært at skille sig af med dem. Coronatiden kan dog give anledning til oprydning.
Et af vores medlemmer tog fat i en stabel gamle udgaver af TisvildeNyt og gav sig til at lave ‘decoupage’.
Det er udklip, som bliver limet ovenpå på hinanden
på en genstand, så der til sidst er opstået et eventyrligt
billede. Her ses resultatet: En æske er nu dækket af
TisvildeNyt-minder. Læg mærke til Helenekildes kar.
Til inspiration!

Det gode og brede samarbejde mellem alle de involverede parter fortsætter. Vi har et og samme fælles mål:
At redde kildekarrene for eftertiden.
Fase 1 i hele det store renoveringsprojekt er en såkaldt
”hård skræntsikring” af den vestvendte del af området, herunder udlægning af 1-3 ton store sten direkte
ind i skrænten, etablering af drænrør og på overfladen
pålægning af et naturligt og varieret græstørvlag, som
flyttes fra et andet af Naturstyrelsens arealer.
Til hele fase 1. har Slots- og Kulturstyrelsen bevilliget
et større beløb, i alt ca. 2 mio. kr. Vi bukker og takker.
Når frosten er væk, og jordbunden klar til at modtage
lastvogne og andet materiel ned ad rampen, vil projektet starte op. Der vil blive opsat skilte og forskellige
former for afspærringer. I arbejdsperioder vil det ikke
være muligt at færdes på området eller passere, dvs.
der vil der være lukket for offentlige adgang.
Vi skal alle være tålmodige, følge anvisningerne og
være forsigtige.
Det er vort håb og entreprenørens forventning, at
hele området kan genåbne i god tid inden sommeren.
Bonusinfo
Desværre har karrene været utætte, så den nedre del af
skrænten stille og roligt er blevet eroderet. Nye drænrør skal i fremtiden sikre afløb fra kildekarrene og ud i
havet.

O.J.VVS ApS
Oliefyrsservice
Aut. VVS-installatør
l Alt i VVS-installationer
l Pille- og brændefyrsanlæg
Sct. Helene Kilde – Helenes Venner
I efteråret kunne vi med glæde berette her på siden om
”Godt Nyt” for Helenekilde, og der er nu flere gode
nyheder på vej.
På en blæsende kold januardag deltog vi i et flere timer langt opstartsmøde med entreprenørfirmaet Flemming Westring Sørensen, ingeniørfirmaet tillige med
deltagelse af Skovfoged Søren Agerlund, formanden
for Sankt Helene Kystsikringslag Bo Bang Petersen, og
fra vores bestyrelse Stig Hoffmeyer.
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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
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En glad Bo Bang Petersen ved kildekar 1 med et målebæger i hånden

Hvor mange liter naturligt kildevand fra skrænten tror du, at der
løber ud fra kilden i døgnet?
A. 4 liter? B. 40 liter? C. 400 liter?

Se svaret på side 37

Hvid Strand
Foreningen Hvid Strand, som vi understøtter, gik i begyndelsen af
februar og rensede på Tisvilde Strand. Vi spurgte dem, hvad det er,
man finder om vinteren. Her er deres svar:
Udefra, fra havet, drejer det sig ofte om arbejdstøj, d.v.s typisk
støvler, handsker. Og om arbejdsredskaber som pensler, plastikspande og -dunke. Fra fiskere stammer fiskeredskaber som net og nylonliner. For få år tilbage fandt vi mange stykker nylonreb på ca. 15-20
cm af forskellig farve og tykkelse. Det er heldigvis blevet ualmindeligt i dag.

Tusindvis af flamingostykker finder vi
også – fra kassestørrelse til små stykker
på mindre end 1 cm.
Det, der kommer fra land, er først og
fremmest ting som plastikposer, slikpapir, servietter m.m. Men også store ting
som rester af både, bådebroer og trapper.
Jeg synes generelt, at ejerne af hunde er
gode til at samle disses efterladenskaber
op. Det er sjældent, at vi møder simple
hundelorte, - dog lidt oftere hundeposer. Cigaretskod og ølkapsler ser vi
ikke meget af på selve stranden, men
omkring bænke og parkeringspladser
i tilknytning til stranden kan vi finde
meget store mængder. Mange hundrede
stykker, ja nogle gange over tusind kan
to mand finde på en halv til en hel time.
Det er møjsommeligt, men gavner jo
vores statistik. Heldigvis også meget få
glasskår sammenlignet med tidligere,
hvad der gør vores arbejde lettere og
sikrere. Patronhylstre og rester af balloner er bestemt ikke sjældne, og man
tænker ved sig selv, at det jo er festligt at
sende balloner til vejrs, men der er altså
nogen, der skal samle dem op igen på et
tidspunkt. Mundbind har nu også fundet
vej til stranden, men er heldigvis endnu
sjældne. Af og til kan vi være heldige at
finde en flaskepost. Men som regel drejer
det sig om post fra børn, som har kastet
flasken i havet ikke så langt fra findestedet, men det er nu sjovt alligevel.
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Bevarende lokalplan 72.99
Grundejerforeningen har arbejdet og skrevet meget om
bestræbelserne på at få indført lokalplaner i den gamle
del af Tisvilde. Vi finder det væsentligt, at et så unikt,
gammelt miljø bliver bevaret bedst muligt i samklang
med nærheden til natur. Vi mener, at man med lokalplaner kan fastholde en nænsom udvikling sammen
med grundejerens ønsker om modernisering.
Hidtil har vi ikke mødt velvilje hos Gribskov Kommune i denne bestræbelse. Men vi har da heldigvis i
Tisvilde en eneste bevarende lokalplan, nemlig 72.99
fra 2001.

I det gamle fiskerleje, Ved Stranden, er ændringer særligt sårbare. Hvis man som grundejer i disse områder
har planer om ombygninger er det meget vigtigt at orientere sig om denne lokalplan samt tale med naboerne
om planerne. Grundejerforeningen hjælper gerne med
rådgivning og bedst så tidligt i forløbet som muligt.
Mange hilsner fra
Bestyrelsen i Grundejerforeningen

Lokalplanens formål er:
• At bevare den unikke landskabelige sammenhæng i
Tisvildeleje mellem byen og stranden.
• At bevare og styrke den rekreative anvendelse af
strandområdet under hensyn til områdets biologiske
og landskabsmæssige bevaringsinteresser.
• At bevare det kulturhistoriske miljø omkring Lejet
og Stejlepladsen under hensyntagen til nutidig anvendelse.
• At fastlægge retningslinier for forbedring af det fysiske miljø på Hovedgaden og omkring Stationen.
Lokalplanen dækker en strækning fra P-pladsen hele
vejen op til Stationen. Bebyggelsen langs Hovedgaden
samt selve det gamle leje, Ved Stranden, er pålagt restriktioner med hensyn til ombygning og bevoksning.
Lokalplanen indeholder også en række bestemmelser
om trafikforhold, kystnærhed og støj. Med hensyn til
miljøforhold om støj stilles der særlige krav til lavt
støjniveau i sommerhusområder og rekreative områder.
Ved planlægning af ønskede aktiviteter omkring centerområdet ved Stationen og videre ned ad Hovegaden
skal der tages særlige hensyn.
Lokalplan har betydning i mange tilfælde, når der
ønskes ændringer i bebyggelsen. Senest har det drejet
sig om en ombygning på Hovedgaden 90. Ombygningen viste sig ikke at være i overensstemmelse med
Lokalplanen. Gribskov Kommune har derefter pålagt
ansøger nogle ændringer.
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HUSK at det er let at melde sig ind i Grundejer-

foreningen: www.tisvildegrf.dk eller direkte på
vores mailadresse: tisvilde.grf@gmail.com
Så vil I i foråret modtage en kontingentopkrævning. Der kan I også tilmelde jer betalingsservice,
som gør vores administration SÅ meget lettere.
Vi glæder os til at byde endnu flere velkommen
i Grundejerforeningen. I kommer til at deltage
i vores arbejde for, at Tisvilde skal bevare sit
dejlige særpræg, og at den omgivende natur kan
benyttes under ansvar for naturens sårbarhed.
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Hegnets Venner
I efteråret 2019 etablerede Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, sammen med Tisvildelejeforeningen,
arbejdsgruppen ”Hegnets Venner” med udgangspunkt
i, at beskyttelse af natur skal have første prioritet, se
”Manifest” i TisvildeNyt, januar-februar 2020 side 4-5.
Link: www.tisvildegrf.dk/tisvilde-nyt/
I arbejdsgruppen har vi debatten om naturnationalparker for bedre at forstå konceptet og for bedre at
kunne indgå i en konstruktiv dialog med myndighederne og andre interessenter.
Naturnationalparker
I 2020 har et flertal i folketinget vedtaget en plan for
etablering af i alt 15 såkaldte Naturnationalparker, hvor
biodiversitet skal have 1. prioritet.
På vores Generalforsamling i juli 2020 kunne vi
berette, at regeringen – med omgående virkning – har
indført stop for al kommerciel skovhugst i bl.a. Tisvilde Hegn (inkl. Asserbo og Liseleje plantager), se link
til GF slides på TGF’s hjemmeside:
www.tisvildegrf.dk/generalforsamling/ pkt 3 slide 7.
Den 4. december 2020 aftaltes det i Folketinget at
afsætte 888 mio. kr. for perioden 2021-24 til forbedring
af biodiversiteten, herunder ved etablering af de første
15 Naturnationalparker. Der er til formålet nedsat to
følgegrupper for hhv. ”Forskning” og ”Interessenter”,
som begge refererer til et nystiftet Biodiversitetsråd
under Miljøminister Lea Wermelin.
De to første af de 15 Naturnationalparker er allerede
udpeget. Et areal svarende til ca. 1/5 af Gribskov og
statens arealer (ca. 800 ha) ved Fussingø i Jylland.

men det er vigtigt, at den fremadrettede skovdrift og
fritidsbrug sker på naturens egne præmisser således, at
beskyttelse af natur og biodiversitet bliver den vigtigste forvaltnings- og brugsparameter, som alle må
indordne sig under.
Med Hegnet er der skabt et usædvanlig smukt, artsrigt område med en meget høj bioscore. De høje biodiversitetsværdier skyldes primært den lange kontinuitet
af Hegnet, mosaikken af naturtyper, samt de næringsfattige forhold, som dog i stort omfang er tilgodeset
gennem naturpleje.
Tisvilde Hegn og Naturnationalparker
Hele området er af en række forskere gentagne gange
udpeget som et højt prioriteret naturbeskyttelsesområde og oplagt kandidat som Naturnationalpark. Senest
her i februar måned har WWF (Verdensnaturfonden)
offentliggjort deres forslag til kommende Naturnationalparker, hvor Melby Overdrev og Tisvilde Hegn (i alt
2.015 ha) er med på listen, se link:
www.wwf.dk/nyhed/wwf-nye-naturnationalparker/
Dialog er vejen frem
Biodiversitetskrisen kræver handling. Hegnets Venner
vil derfor fortsat følge udviklingen tæt i konstruktiv
dialog med myndigheder, interessenter, lokale foreninger m.fl.
Vi ønsker at bidrage med lokalbaseret viden og
medvirke til at finde konkrete løsninger, hvor den menneskelige benyttelse er i harmoni med beskyttelsen af
biodiversiteten.
Hegnets Venner v/ Stig Hoffmeyer,
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn,
og Peter Baumann, Tisvildelejeforeningen

Biodiversitetskrise
Danmark er som resten af verden truet af et katastrofalt, menneskeskabt fald i antallet af arter. FN, EU,
og Folketinget ser udviklingen som en alvorlig trussel mod menneskeheden. Forskere og NGO’er kræver
handling.
Tisvilde Hegn,
Danmarks største hotspot for truede arter
Tisvilde Hegn blev tilplantet for 300 år siden for at
stoppe den ødelæggende sandflugt. Asserbo og Liseleje plantager blev tilplantet i slutningen af 1800-tallet. Herved skabtes et levende, bæredygtigt naturligt
”Hegn”.
Området har udviklet sig til et naturområde med
mange forskellige naturtyper med en usædvanlig
artsrig flora og fauna. Med 192 arter på ”Rødlisten”, er
Hegnet det område i Danmark med flest truede arter,
som der skal passes ekstra godt på.
Beskyttelse og benyttelse – den svære balance
Hegnet er et populært fritidsområde med mange
forskellige aktiviteter. Hegnet bruges af lokale og
tilrejsende. Det er positivt og skal naturligvis fortsætte,
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Astrid Lindgren rose

7 spørgsmål til en Tisvilder
er lagt ned af corona!
Fotos af Susanne Borup

Deadline for martsnummeret af TisvildeNyt nærmer
sig, og hvis omstændighederne havde været normale,
så skulle vi have aftalt et besøg for en samtale med en
Tisvilder, men desværre må vi endnu en gang ringe til
den, vi havde en forhåndsaftale med, for at drøfte det
kloge i at mødes, og hurtigt – meget hurtigt – bliver vi
enige om at udsætte mødet og samtalen til majnummeret! Måske endnu længere!!
Medierne, såvel de skrevne som de med billeder,
står her midt i januar på nakken af hinanden for at
komme først med at skræmme livet af os med historier
og billeder af sygdom, senfølger og død, overfyldte
hospitalsafdelinger, overanstrengt sundhedspersonale, manglende vacciner, skeptiske epidemiologer
og skræmmende ”Breaking News”-beretninger, som
i alvorstunge tonelejer fortæller os, at ”nu kommer
Coronas muterede, smitsomme fætre snart”, og vi lytter med bæven til de nye navne, B117, N501Y, Cluster5, D614G osv., mens vi nedsvælger morgen- eller
aftenkaffen med en gysen. Alt efter temperament og
begavelse, så anvender man sig af én eller anden form
for nedlukning af familie og venner og øvrige eksterne
kontaktflader. Eller man blæser på det hele, og meddeler dem, der vil høre på det, at Mette Frederiksen og
Søren Brostrøm kun er ude på at ”tage vores frihed” og
genindføre en form for enevælde i landet. Men egentlig
bør man nok være tilfreds med, at ansvarlige politikere
og myndigheder har handlet hurtigt og relativt kontant,
- selv om de ikke har spurgt os først!
Vist er det da synd for os! Hvem savner ikke at være
sammen med sine børn eller forældre, sine venner og
sine Tisvildere. Hvem savner ikke at kunne gå ud og
høre musik, låne bøger, gå i forretninger, se en udstilling, tage på ferie til de varme lande med meget mere.
Vi savner vel alle, at kunne bevæge os mere frit uden
at tænke på, om vi kommer til at inhalere et tilfældigt
andet menneskes besmittede ånde med mulig grimt
sygdomsforløb til følge.
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syren

Og når man pludselig hører, at folk er smittede i Tisvilde også, ja, så er verdens ulyksaligheder ikke længere
så langt væk! I skrivende stund er vi bekendt med flere
Tisvildere, der har pådraget sig sygdommen, de fleste i
beskedent omfang, mens nogle er hospitalsindlagte og
alvorligt syge. Vi har lige talt i telefon med én, som er
kommet hjem efter 3 ugers hospitalsophold, og som har
det lidt bedre, men ikke godt!!
Man kan ikke undlade at tænke den tanke, at hvis vi
bare blev hjemme alle sammen i 14 dage, uden at se,
røre eller lugte til nogen, så ville vores stakkels Corona, og alle dens udenlandske mutations-fætre, afgå
ved en hurtig og effektiv død! Men det gør vi ikke, og
i stedet må vi tage den lange, udmarvende omvej over
små og store samfundsnedlukninger og restriktioner,
som nogle overholder og andre ikke. Mens vi venter på
at kunne få et par stik med en effektiv vaccine.
Den danske brokmaskine kaster imens om sig med
sure opstød og næsten hadefulde angreb på dem, der
forsøger efter bedste evne at få epidemien til at passere over Danmark så mindeligt som muligt. De mere
tålmodige har svært ved at forstå de sure gylp fra meningssumpen, for egentlig er vi jo heldige, - heldigere
end alle de stakler, der bor i lande med ubeslutsomme
eller tåbelige politikere, der lader smitten sejle deruda’.

vilde valmuer

Heldigere end dem, der bor i lejre, eller er indbyggere
i fattigere og mere forarmede lande end vores, og som
får alt, inklusive vaccine, senere end de rige lande. Vi
har fjernsyn og bøger og musik og computere og en
masse andet at fordrive vores tid med. Vi kan købe vores mad på nettet og få den bragt. Vi har en vidunderlig
natur, som vi kan gå ud i uden at blive smittet, med
mindre vi går i flok. Vi er så privilegerede her i vores
lille restringerede smørhul.
Og så er vi tilbage til begyndelsen, ved TisvildeNyt
som vi får hver anden måned i postkassen, - men altså
denne gang uden 7 spørgsmål til en Tisvilder, for vi får
ikke nogen fornuftig Tisvilder til at stille op til en lang
snak en eftermiddag med kaffe og blødt brød. Og en
”ufornuftig Tisvilder”, har vi af indlysende årsager slet
ikke lyst til at sidde op og ned af i timer i denne tid, for
ufornuftige mennesker undlader at passe på sig selv.
Og dermed på andre. Så altså: ”Nej tak”!

hybenrose

georgine

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk
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Mange har heldigvis moret sig over, at sidste nummers
Tisvilder var en af vores firbenede venner, og det er
selvfølgelig fristende at fortsætte i faunaens verden
med en hund, en ko eller en fugl, - men ærligt talt,
så er det nok en form for ”7 spørgsmål”, der kun er
morsom én gang. Så idé-kassen er tom for denne og
måske også næste gang. I mellemtiden vil vi opfordre
Tisvilderne til at være fornuftige (jf. ovenfor) og passe
godt på sig selv og dermed også på andre Tisvildere. Så
må vi udholde ulemperne og skønne på alt det, vi har
alligevel og glæde os over alt det sjove, gode, smukke,
livgivende, vi har liggende foran vores fødder, selv i
tider som disse. Det er for nogle dage siden blevet februar måned, lyset vender tilbage og dagene er allerede
blevet over to timer længere.
Indenfor har vi mad at spise, fjernsyn, videospil,
bøger, film, aviser, telefoner, Netflix, Skype, Zoom,
Instagram, og udenfor venter skov og strand og fugle
og blomster på dig!! Kære Tisvilder, hvad vil du mere?
Til glæde og inspiration havde én af TisvildeNyts fotografer i sidste nummer pyntet bladet op med billeder af
vores vinterlige fugle, og denne gang går vi fra fauna
til flora og pynter op med billeder af en masse af de
smukke blomster, som om ikke så længe vil begynde
at dukke frem af jorden! Nyd dem, mens vi venter på
sommer og bedre tider.
SB & EB

æbleblomster

morgenfrue

anemoner

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
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Av min Guldtand 2021

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

Grundet de vanskelige omstændigheder fik vi desværre
ikke afholdt Av min Guldtand i 2020. Nu er det 2021,
og vi er indstillet på at gå imod bedre festivaltider.
Vi inviterer til Av min Guldtand 2021 den 15. maj på
Birkepladsen. En tryg og sikker festival er vores første
prioritet, og derfor har vi besluttet, at der vil være
billetsalg til årets festival. Vi er klar til at justere efter
myndighedernes anbefalinger, så om vi bliver siddende
eller dansende er ikke til at sige. Men vi kommer trygt
til at mødes og feste sammen.
Med årets musikprogram forsøger vi at udfordre
gæsten, hvor vi vil præsentere det nye og eksperimenterende fra den danske musikscene. Vores stil er
forankret i hip-hop, og derfra går vi på opdagelse i
diverse genrer. Med alt fra poppede vokaler til elektroniske beats vil der være noget på programmet for
enhver smag. I samspil med etablerede artister er de
musikalske talenter fra Tisvilde stadig på programmet.
Vi glæder os til at se jer på Birkepladsen. Følg med
på vores Instagram og Facebook, hvor nyheder og musikprogrammet løbende vil blive annonceret.
Svar på opgaven side 31: C er korrekt: Der løber
dagligt 400 liter kildevand ned i Kildekarrene.

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
37

Helge Sørensen, Hans Erik Sørensen og Johs

TISVILDE LOKALRÅD
Tisvilde Loppemarked
Jeg synes, vi trænger til lidt opløftende historie i denne
coronatid. Derfor her historien om, hvordan mange
frivillige kræfter i nyere tid fik lavet en stor attraktion
og succes i Tisvilde. Nemlig loppemarkedet på Birkepladsen i Tisvilde i 1994.
Pladsen havde gennem flere år været et sår i byen.
Først stod de tomme bygninger efter servicestationen
skæmmende og mindede om noget, der engang havde
været der. I en periode var der surfcenter, senere store
planer om opførsel af motel. Planer der aldrig blev ført
ud i livet. Sidenhen stod tomten øde hen med rester af
smøregrav og betongulv som et uhyggeligt eksempel
på manglende planlægning og ansvarlighed.
På et tidspunkt blev grunden dog renset for betonrester og en del forurenet jord, og så gik Lokalrådet og
en arbejdsgruppe i gang med at udvikle visioner for
en gennemgående forvandling af stedet. Man ønskede
en levende ”plet”, et sted som kunne bruges som både
markedsplads, festplads eller cirkusplads, men først og
fremmest også som et smukt element i byen.
Arkitekt Rikke Njust, som var medlem af Lokalrådet, lavede en skitse over området ud fra tanken om at
bevare stedets åbne karakter, samtidig med at der blev
skabt en rumfornemmelse. Resultatet blev en plads,
afgrænset af hurtigt voksende birketræer, som set fra
vejen stadig ville give en fornemmelse af et åbent rum.
Navnet på pladsen blev, meget naturligt, ”Birkepladsen”, og arbejdet begyndte nu med at plante træer, lave
bænke, borde, gynge og petanquebane.
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Henning Lundbeck Andersen planerer – foto David Tetzschner

I begyndelsen af 1990rne begyndte nogle mennesker at
sælge ting og sager fra borde, som de satte op overfor
købmanden i Tisvildeleje. Det blev der en del ballade
over, da det optog den sparsomme mængde p-pladser
på stedet. Lokalrådsformand Johs. Jørgensen og
turistforeningens formand Christian Friis blev derfor
inspireret til ideen om et egentligt Tisvilde Loppemarked på Birkepladsen. Og sådan gik det til, at Tisvilde i
1994 startede sit succesrige loppemarked.
I de første mange år var ansvaret for og indtægten
fra loppemarkedet 3-delt. Turistkontoret (som dengang
lå på Tisvildeleje Station) stod for kontakt med og salg
af stadepladser. Birkepladsens genbo, maler Helge
Sørensen, var ”Stadeplads-boss”, som troligt stod på
loppemarkedet de tidligere morgener og anviste stadeholderne deres pladser mm.

Jes Freisner, Klaus Topholt og Jan Bang

Frede Knudsen, Johs og Thomas Frandsen

Og endeligt Lokalrådet, som havde det overordnede
ansvar, og som stod for efterfølgende at uddele deres
del af loppemarkeds-indtægten til diverse frivillige
aktiviteter i lokalsamfundet.
Efter mange år ønskede Helge Sørensen at træde
tilbage. Det fik Lokalrådet til at vove sig ud i selv at
overtage hele arbejdet med Loppemarkedet . Tommy
Sejer, chefen for Turistkontoret, var med på den idé og
på at trække sig fra arbejdet med de mange loppemarkeds-bookinger, da personalet havde rigeligt at gøre
med det voksende antal sommerhusudlejninger.
Lokalrådets idé var, at Loppemarkedet kunne drives
af frivillige. Man havde nemlig, i forbindelse med
biografens opståen oplevet, hvor mange mennesker der
gerne ville arbejde sammen til gavn for byen. Lokalrådet troede derfor på, at loppemarkedet ville kunne
drives af frivillige kræfter.

Både som en god og fællesskabs-fremmende aktivitet
i sig selv og som en aktivitet, der kunne tjene penge
ind til byens øvrige frivillige liv. Nu ville den fulde
indtægt fra loppemarkedet jo gå til Lokalrådet og
dermed videre til byens mange andre frivillige kulturelle aktiviteter og øvrige ”oplevelses-aktiviteter”, som
søger Lokalrådet om støtte.
Loppemarkedet i Tisvilde har siden vokset sig stort
og kendt ud over byens grænser. Markedet giver liv og
glade dage hele sommeren, og ønsket om en stadeplads
er stor. Så stor at der må stås i kø og trækkes lod.
Se det er en rigtig solstrålehistorie! Og noget jeg
minder mig selv om i denne stille inde-tid, hvor jeg
glæder mig meget til igen at kunne tage på Loppemarkedet og mødes med alle jer andre på Birkepladsen og
til de mange andre dejlige aktiviteter, vi i fællesskab
har fået skabt i Tisvilde!
Birte Forsell

Tisvilde Loppemarked 1994 – foto: Thomas Frandsen
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Chr Friis stien set fra Margot Nyholms Vej – RP

LOKALRÅDETS STIGRUPPE
I Folkemunde kaldet: ”Christian Friis stien”
”Christian Friis stien” er en fortsættelse af Margot Nyholms Vej og ender med en dejlig sti, der, når man drejer
til højre, fører ind i skoven. Denne sti er på 2 forskellige
kort blevet nævnt som henholdsvis Victor Bendix Vej og
Margot Nyholms Vej. Det er ikke en vej men en sti, der
ikke fortjener at være med et misforstået navn.
Christian Friis blev født d.9. november 1939 i Tisvilde. Han startede sin skolegang i Tisvilde skole
i 1947, men i 1952 bestod han optagelsesprøven på
Frederiksborg Statsskole i Hillerød. Derefter blev det i
en årrække med toget til Hillerød sammen med andre
fra lokalområdet. Dengang skulle man helt til Hillerød,
hvis man ønskede at få en studentereksamen. Chr. blev
student i 1960.
Turismen voksede i 1950´erne, og Vejby-Tibirke Sogneråd besluttede, at der i Tisvildeleje skulle etableres
en meget stor parkeringsplads og en strandcampingplads. I 1955 var p-pladsen klar, og Elon Finne forpagtede ishuset og stod også for parkeringen på den store
l parkeringsplads og for campingpladsen. Finne kunne
ikke passe det hele, så Christian fik et sommerjob i
1959 med opkrævning af parkerings- og campingtarifferne. Parkeringsafgiften var på 1 kr. om hverdagen
og 2 kroner om søndagen. Senere havde Chr. i flere år
jobbet som feriepostbud, mens han læste til lærer bl.a.
tre år i Tibirke Bakker.
Efter studentereksamen afprøvede Christian flere
forskellige studier og jobs i København og Aarhus,
inden han i 1964 flyttede til Silkeborg, hvor han læste
til lærer – et job, der passede fint til ham. Han var nu
lærer et par år i Silkeborg og flyttede derefter tilbage
til Tisvilde sammen med sin kone og søn.
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I første omgang var han lærer i Hørsholm men flyttede
snart til Helsinge Skole og igen til Bjørne-højskolen ti
år senere. I perioden 1971–2004 var han lærer, skolevejleder og til sidst skolekonsulent i daværende Helsinge Kommune.
Christian engagerede sig i mange forskellige foreninger efter sin hjemkomst. Var formand for Socialdemokratiet i Helsinge Kommune i to år og formand for Tisvilde/Helsinge Turistforening i ti år. Han nåede også at
starte en tennisklub i Tisvilde sammen med sin hustru,
Inge Læbo. Det blev og er stadigvæk en stor succes
Da han i 2013 blev interviewet til Kristeligt Dagblad
i 2013, udtalte han: ”Det er her, jeg vil blive. Det er her
jeg er født, jeg har tilknytning til stedet, jeg er dybt
engageret i lokalhistorie. Jeg har kendt mange af de
mennesker, jeg taler og skriver om”.
Christian har altid interesseret sig for områdets lokalhistorie og her i særlig grad for de mange kunstnere, der
har boet og virket i Tisvilde, Tibirke og Vejby. I 2003
blev Christian formand for Vejby-Tibirke Selskabet *.
Nu var han havnet på den rette hylde, og foreløbig
har han været formand i 18 år. Utallige er de foredrag
og guidede ture, som Chr. har stået for omkring de
mange kunstnere, der har boet og virket her i området.
Stien her har ofte været betrådt af Chr. og de mange
interesserede deltagere, der meget gerne ville høre mere
om de kunstnere, der har boet i dette område. Det drejer
sig om kunstnere som malerne William Scharff, Julius
Paulsen, Carl Jensen, Asger Jorn, Jørgen Nash, men
også andre kunstnere som Margot Lander, Morten Nielsen, Jacob Gade, Victor Bendix og mange, mange flere.
* På Vejby-Tibirke Selskabets hjemmeside står der:
”Selskabets formål er at bevare og styrke kendskabet
til Vejby-Tibirke-egnens særpræg. Dette sker ved at
indsamle kunst og litteratur skabt af kunstnere, som
har boet eller virket på egnen. Selskabet udsender
hvert forår en årbog med artikler og illustrationer
om egnens historie og kultur. Omkring 300 artikler
i årbøgerne fra tidligere år kan alle findes og læses
på Selskabets hjemmeside www.vtselskabet.dk.”
BF

Sven Bast stien set fra stranden – RP

ADVOKATERNE
Karin Muff
Peter Boholdt
Sofus Borch Schaufuss

Mere end 35 års erfaring med
• Arv
• Testamente
• Fremtidsfuldmagt
• Ægtepagt
• Bolighandel
Ring hvis du har brug for hjælp på 48 30 31 00.
Vi ser frem til at høre fra dig.

I Folkemunde kaldet: Svend Bast stien
Dette er en artikel fra Michael Pers´s bog: ”Tisvilde en
mosaik”:
”Svend Bast (1893-1978) var en farverig figur. Søn
af en officer, der var gift med en datter af borgmester
Van Hauen. Han var strengt opdraget og mod sin vilje
uddannet til konditor. I to år boede han i et skur, ”Hans
Oles badehus”, på stranden ved Teglovnskåret øst for
Helene Kilde. Mens han boede der, fiskede han med
kammeraterne Harald Christensen og Anker Pedersen.
Moderen bragte ham jævnligt forsyninger af konserves. Han skal havde set sølle ud dengang.
Svend Bast var som besat af sin interesse for bådebygning, og han havde efter sigende det fineste værktøj. Han var selvlært, men ifølge fisker Hjalmar Pedersen, der selv har haft en af hans både, var modellerne
og sødygtigheden upåklagelige, medens materialerne
måske ikke altid var de bedste, og ”der kunne være lidt
langt imellem naglerne”.

Alfavej 4C, 3250 Gilleleje I mail@mbsadvokater.dk I www.mbsadvokater.dk

Da Svend Bast i 1922 arvede sin broder, fik han råd til
at købe huset ved stranden 7. De første år levede han
alene og byggede både. Der så ikke godt ud, men piben
fik en anden lyd, efter at han giftede sig med Valborg
(f. 1905), der havde arbejdet på ” Jørgensens Hotel”.
Hun var dygtig og ambitiøs, og inden længe havde de
erhvervet nabohuset, hvor hun indrettede et nydeligt
konditori med glasveranda og udendørs servering.”
BF
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Mars. Billedet er sammensat af ca. 1000 optagelser fra Viking rumsonderne,
der kredsede om Mars i 1970’erne – NASA/JPL-Caltech/USGS

Stjernehimlen netop nu
Af Michael Quaade

Mars og de andre planeter
Sidste år i starten af marts stod Mars sammen med
Jupiter og Saturn ganske lavt på sydvesthimlen lige før
solopgang. I år er det meget anderledes med planeterne. Mars har stået højt på himlen lige siden efteråret
og kan stadig ses om aftenen fra mørkets frembrud, til
den går ned et par timer efter midnat.

Jupiter og Saturn kan vi derimod ikke se. De står i
starten af marts sammen med Merkur og Venus op
kort før solnedgang og kan næppe ses i morgendæmringen. Efterhånden som foråret skrider frem, står de
tidligere og tidligere op, og sidst i juni dukker de op
over horisonten mod sydøst omkring midnat.
På Mars foregår der en del aktivitet her i foråret, men
det kan naturligvis ikke ses fra Jorden. NASA har landsat et køretøj på Mars her 18. februar. Det har fået navnet Perseverance og vejer over et ton. Opsendelsen skete
fra Florida 20. juli sidste år. Landingsstedet, hvor køretøjet skal køre rundt, er randen af Jezero krateret, hvor
der er et floddelta fra dengang, der var flydende vand på
Mars. Det er et godt sted at lede efter mikrofossiler eller
andre tegn på primitive mikroskopiske livsformer, der
måske engang har kunnet eksistere på Mars.
En absolut nyskabelse er, at der er en solcelledrevet helikopter med. Selv om det er hverdagskost, at
raketmotorer bruges alle vegne, hvor menneskeskabte
rumfartøjer har været, er det første gang, et propeldrevet fartøj flyver rundt i en fremmed planets atmosfære.
Helikopteren ligner mest en forvokset legetøjsdrone
med rotorblade på 1.2 meter. Vægten er holdt nede
på under to kg, for at den skal kunne holde sig oppe i
Mars’ tynde atmosfære. Lufttrykket på Mars er mindre
end 1% af Jordens lufttryk.
Sidst i marts står Venus omme på den anden side af Solen og kan ikke ses. Til gengæld kommer den derefter til
at stå øst for Solen og kan efterhånden ses kort efter solnedgang. I slutningen af april og begyndelsen af maj kan
man være heldig at få øje på både Venus og Merkur efter
kl. 21:30, hvor Solen lige er gået ned. Merkur står længst
øst for Solen 17. maj, hvor den går ned næsten 2½ time
efter Solen. Merkur står over og til venstre for Venus.

Illustration af marshelikopteren, som den tager sig ud, når den står på Mars’ overflade – NASA/JPL-Caltech
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Coronasituationen ser heldigvis bedre ud nu end i årets
første måneder. Imidlertid kan det først og fremmest tages som et tegn på, at befolkningen har kunnet
efterleve de forholdsvis stramme retningslinjer, som
sundhedsmyndighederne har pålagt os. Vi skal kun
være glade for, at restriktionerne ikke er blevet lempet
i utide. Epidemien er netop ikke løbet løbsk, fordi vi
hidtil har kunnet formå at begrænse indbyrdes kontakt
til så få som muligt. Vi tør således endnu ikke genoptage besøg i Wieth-Knudsen Observatoriet. Ophold i det
trange kuppelrum er jo stadig en højest risikabel affære,
fordi man uvægerlig kommer til at stå meget tæt.
Hold øje med observatoriets Facebook-side
facebook.com/wiethknudsenobservatoriet
hvor vi skriver om, hvad der kan lade sig gøre

Murerfirmaet

Damgaard Aps

Et stykke af Jezero kraterets rand, optaget fra Mars Reconnaissance Orbiter rum
sonden, der kredser omkring Mars og bl.a. optager billeder af overfladen i høj
opløsning. Man kan se et udtørret floddelta, og det lille krater midt i billedet er
omkring en kilometer i diameter. Den planlagte rute er vist med grønt.
NASA/JPL-Caltech

Renovere?
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Henrik 2323 1318
Bo 4044 5610

Rundinsvej 4 / 3200 Helsinge / tlf. 4456 3200
helsinge@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/helsinge
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DET NOSTALGISKE
HJØRNE
I skrivende stund, 6. februar, er det
“hård” vinter! Lidt af en overraskelse,
da det er flere år siden, vi har haft 8
minusgrader flere nætter i træk. Men
smukt ser det ud, og ungerne har da
fået rørt kælkene. Det er jo herligt! Nu
er det bare, om folk kan “nære sig”
med at prøve, om isen kan bære på
vore søer og kær. Vi, der har en del år
på bagen, kan jo godt huske, hvor svært
nogle har det med at vente, til isen er
sikker. Det er nemlig dødsensfarligt,
hvis man får sig et “koldt bad”! Ja og
ellers har vi jo stadig vores “følgesvend” coronaen at slås med, så den
Vægmaleri på gårdens mur – foto: Anita Olsen
behøver vi ikke at “vade” mere i. Håber den linder når foråret nærmer sig.
Og temaet er stadig Haarlandsgaarden, den smukke
Når det blev mørkt, vendte man hjem og “skyttede af”,
gamle gård på Haarlandsallè i Tisvilde, som maleren,
hvilket bestod i at spænde fra, vande og fodre hestene,
professoren William Sharff, så levende har fortalt om i
malke køerne, ordne stalde, fodre i grisehuset, hænge
bogen “Danske hjem ved århundredskiftet”, idet hans
seletøj på plads og meget andet. Bagefter gik min
morforældre ejede gården, og han tilbragte flere år af
morfader en runde og efterså, om alt var i orden. Han
sin barndom der, fordi hans forældre ustandselig skifvar meget streng med lys og ild og tillod aldrig tobakstede opholssted – og han elskede dette sted, kan man
rygning i stald og lo.
sagtens fornemme. Så vi lader ham fortælle:
Når hver krog var efterset, blev porten stænget og
lænkehunden sluppet løs – man var klar til natten og
”På væggene i stuerne hang også lommeure af mange
kunne sætte sig til nadverbordet, hvor vi fik mælkeslags. Nogle så store som krydderboller, mange med
grød, smørrebrød og te. Der var ro og tryg stemning
spilleværk eller prydet med ornamenter og indlæg. Der
ved dette måltid, når dagens arbejde var endt. Undtaget
var også piber med porcelænshoveder, sølvbeslag og
de aftener, hvor der stadig skulle en ud i stalden og se
kvaster. Under loftsbjælkerne hang forskellige geværer,
til en ko, der skulle kælve, eller en so, der skulle fare.
mange med bajonetter. Et maurisk gevær med sølv-,
Jeg nød at lytte til de voksnes samtale, hvis jeg da
perlemors- og elfenbensindlæg talte særlig stærkt til
ikke var plaget af samvittighedsnag, når jeg en dag
min fantasi.
havde forsømt at snakke med lænkehunden. Tanken på
Foruden kobber- og messingtøjet var der tinkrus og
dens triste liv forstyrrede ofte min aftenfred!
fade. Alt blev skuret skinnende blankt med bøgeaske,
Til daglig spiste man i borgestuen, og måltidernes
som man hentede på askemøddingen, der holdtes
indtagelse var primitiv: Alle spiste grød og mælkebrød
skarpt adskilt fra det øvrige affald.
af samme fad. Hver tog sin hornske ned fra loftsbjælOg det var ikke blot i stuerne, man pudsede og
ken, hvor man stak den på plads igen efter måltidet.
“gjorde ved”. Ude på gårdspladsen blev jernbåndene
Man havde sine former for bordskik, bl.a. overholdtes
på træmælkespandene skuret med sand, til de skinnede
altid en bestemt placering ved bordet. For enden sad
som sølv. De blinkede i solen, når kvinderne bar dem
min morfader, og dernæst kom vi efter rang henad
over gårdspladsen i deres åg.
bænken. Først en eventuel gæst, eller husmanden,
Alt dette arbejde kunne kun overkommes, når man
første karlen, anden karlen, hyrdedrengen og jeg. På
begyndte ved daggry og arbejdede til mørkets fremden anden side af bordet stod kvinderne: mormor, de to
brud, kun afbrudt af dagens måltider. Henad kl. 5 fik
hjemmeværende døtre og pigen. Vi der sad ned, skulle
man davre (mælk med rugbrødsterninger). Henad 10
passe på gæssene, der rugede under bænkene. Kom
lillemiddag (spegesild, brød, ost og kartofler). Midman for nær til de udskårne hjertehuller, blev man napdagen spistes kl. 12, hvorefter man sov til henad kl.
pet i de bare ben!
14, da der blev serveret kaffe med kandis. Så gik man
Til trods for det hårde slid på en sådan gård så man
atter i marken, hvor pigerne kom ud med smørrebrød
meget lidt til resultatet i form af rede penge. Men skaf(midaften) kl. 16. Hertil hørte øl og brændevin på små
fes skulle de jo til skatter og terminsydelser. De sidste
træankre (lajler), som gik på omgang.
voldte de største bekymringer.
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Henimod terminerne hvilede der en tung skygge over
gården. Hvor skulle man få så mange penge fra? Efter
de store landbrugskriser i 1870-erne måtte mange gå fra
deres gårde, og denne ulykke måtte man ofte se i øjnene
ved terminstider. Til daglig havde man meget få penge
mellem hænderne. De var dog nødvendige til lidt husgeråd, isenkram og nydelsesmidler som kaffe, te og sukker.
I øvrigt var gårdens økonomi baseret på selvforsyning
og naturalieydelser. Vi lavede endnu i min barndom al ost
og smør selv. Der var ganske vist kommet mejeri på egnen,
men min morfar så, som så mange andre af egnens bønder,
med skepsis på dette nye foretagende!
Der blev ofte slagtet gris og undertiden en fedekalv.
Flæsket blev saltet i store kar, eller man røg det i den
åbne skorsten i køkkenet. Her fandtes også den store
bageovn, i hvilken man bagte rugbrød en gang om måneden; de hårde brød kunne holde sig utroligt længe.
Hvedebrød blev kun bagt ved særlige lejligheder.
Oppe i Lundene, langs skovbrynet på de magre sandjorde, hvor nu mange københavnere har sommerhuse
og frodige haver, gik byens får frit omkring hele sommeren. Da rævene var slemme til at tage lam, blev hele
flokken lukket inde for natten i en stor “lyde”. Dette
arbejde gik på skift mellem gårdene. Om vinteren, når
kvinderne var fri for at gå i marken, havde de travlt
med at karte og spinde ulden. Men de vævede ikke længere selv. Dette arbejde overlodes Anders Væver, som
boede nede i byen. Hans slægt havde i flere generationer været vævere. Hans fader, Søren Væver, havde dog
erhvervet sig et lille husmandssted for 1800 rigsdaler.
Disse penge havde han fået i præmie af staten, da han,
som var veteran fra 1848, meldte sig igen i 1864.
Det svære vadmel opbevaredes på gården i de store
lågkister. Så havde man noget at tage af, når den omrejsende skrædder kom på sit årlige besøg. Meget garn
forarbejdedes også ved strikning. En væsentlig del af
karlenes løn var et nøjere fastlagt antal hoser og uldtrøjer, foruden nu og da en klædning. I hyrdedrengens
“kontrakt” indgik altid en årlig pattegris til forældrene!
Min mormor, som var fra en gård på Helsingeegnen,
var en rank og smuk kvinde af kulsvierslægt. Jeg har
en enkelt gang set, at hun redte sit hår, men hun viste
sig ellers aldrig barhovedet, hverken ude eller inde.
Til daglig gik hun med “lin”, en stiv, sort hue med løst
hængende snip bagtil og en hvid blonde fortil. Kun ved
festlige lejligheder bar hun sin guldnakke. I hendes
smalle ansigt dominerede de sorte brændende øjne, men
hun havde et mildt og stilfærdigt væsen. Hendes livssyn
var dybt religiøst og alvorligt, men hun dyrkede sin
religion på en uortodoks og personlig måde. I kirke gik
hun kun sjældent; men hver dag i middagsstunden læste
hun i sin bibel og salmebog, medens alle andre sov.
Skønt mormor havde nok at gøre, tog hun sig meget
af mig. Jeg hang i hendes skørter og fulgte med hende,
når hun havde ærinde udenfor gården. Jeg husker mange
ture med hende langs grøftekanterne med den blomstrende vilde kørvel, der var ligeså høj som jeg selv.

Oline Larsen

Hun gik med mig ved hånden, og jeg lyttede til hendes
fortællinger om hendes barndomshjem og hendes moder, der var død ung. Hun fortalte også eventyr og sagn
fra egnen. Ud af hendes fortællinger groede altid noget
jeg kunne lære af: Forskellen mellem godt og ondt,
værdien af at vise takt og hensyn mod andre, navnlig
mod syge, fattige og gamle mennesker.
Hun sagde ofte til mig, at det gjaldt om “i alle
forhold at bevare sig selv og det rene væsen”. Hun var
en personlighed, der virkede stærkt på alle, der kom i
berøring med hende. Når hun talte, havde hun noget på
hjerte, og hendes ord havde stor vægt, når og hvor de
faldt. Hun havde overblik over alles arbejde på gården
og kunne ved sit eksempel, og med råd og vink med få
ord, holde alt i den rette gænge. På sin stilfærdige måde
hjalp hun fremmede, som hun følte havde det strengere
end hun selv. Der kom dagligt fattige mennesker og
hentede mælk, og når hun bespiste de tiggerbørn, der
ikke sjældent kom på gården, lagde hun vægt på, og
indprentede også mig, at vi aldrig måtte lade dem føle,
at de kom som tiggere.”
Sikken en fantastisk kvinde, der i den grad hvilede
i sig selv og gav utroligt meget godt til andre, ikke
mindst til William, der grundlagde hele sin opfattelse
af livet igennem hende!
Men nu får I ikke mere denne gang. Håber vi “læses
ved” i næste nummer af bladet, hvor der kommer mere af
denne skønne beretning. Pas godt på jer selv så længe!
Bedste hilsener Anita Olsen
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