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INFORMATION

Sommer og sol
Om et par uger starter sommeren for alvor. Skolebørnene får sommerferie og kan gemme skoletasken væk
længst inde i skabet i mange uger og rigtig håbe på en
sommer med masser af solskins og stranddage. Følelsen af sidste skoledag kan stadig mærkes, selvom det
for manges vedkommende er frygtelig længe siden.
Jeg vil også glæde mig til, med begejstring, at vinke til
de glade studenter, der har haft et rigtig hårdt år. Hvor
herligt at de trods alt får deres vogntur.
I Tisvilde indstiller vi os mentalt på en periode med
rigtig mange besøgende sommergæster. I år bliver
omvæltningen ikke helt så voldsom, som den plejer,
da vi hele året har haft besøgende, der i Coronatiden
har benyttet sig af skov og strand, da mulighederne for
fritidsaktiviteter har været relativt begrænsede.
Men nu er vi i gang med at genoplukke Danmark og
Tisvilde, stille og roligt..
Restauranterne i byen har haft fulde huse: Glade
spisende gæster, siddende udendørs og bare nyde at
kunne det! Folk valfarter som aldrig før op og ned ad
Hovedgaden med den obligatoriske kop kaffe i hånden,
og der er den lækreste sommer stemning.
Vi kan glæde os over, at Loppemarkedet har fået lov
til at starte op; selvfølgelig med en skærpelse af reglerne i forhold til, hvor mange der må være på pladsen
ad gangen og så videre – det bliver et stort arbejde for
arrangørerne, og jeg håber at alle vil hjælpe til med at
få det til at fungere..
MiL har fået tilladelse til at afholde nogle koncerter
med 1500 deltagere ad gangen, delt op i zoner, så vi er
så småt på vej mod det normale. Hos os holder de unge
campister fast i traditionen og kommer til overnatning
et par dage, hvor MiL skulle have forgået, og det er jo
superhyggeligt, at de har lyst til det, selvom der ikke
er nogen festival men bare et par dage i telt i en have i
Tisvilde sammen med gode venner.

I morgen er det ikke længere nødvendigt at bære mundbind mange steder i samfundet – når jeg tænker på hvor
svært det var at vænne sig til at bruge det, er det pudsigt, at jeg faktisk er i tvivl, om jeg er parat til IKKE at
benytte det. Det havde jeg nu på ingen måde forestillet
mig ville ske, må jeg tilstå. Og det selvom jeg er færdigvaccineret og altså udstyret med et Coronapas. Gad vide
om jeg er den eneste, der har det sådan? Det finder jeg
ud af, når jeg besøger Købmand Thomas i morgen.
Den vilde have, som min mand har introduceret,
klarer sig godt. Naturligvis på udvalgte områder – så
behøver det jo heller ikke at være vildere, vel? Alt med
måde. Den herlige havedam er heldigvis vokset til og
ser nu en anelse mere naturlig ud. Selvfølgelig måtte
vi investere i nye vandplanter, da vi nok var lige lovlig
tidligt ude med første hold. Vi har anskaffet os en lille
havebænk, så vi på alle tider af døgnet har mulighed
for at sidde og kigge på dammen med en kop kaffe eller
et glas vin i hånden og holde øje med dyrelivet. Ak ja –
vores prioriteter ændrer sig i takt med årene.
Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig sommer – med eller
uden mundbind
Vh Karina
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TISVILDENYTS LOKALGEOGRAFISKE GÆTTELEG

Denne gang var der ikke så mange, der
kunne finde ud af, hvorfra i byen TisvildeNyts fotograf havde skåret et lille stykke ud
af et sted i Tisvilde.
Nu bringer vi hele billedet, og så vil de
fleste sikkert kunne se, at det lille udsnit var
taget fra et foto af Købmandshusets gavl.
Også denne gang var der blandt besvarelserne nogle, der havde specielt gode forkund-

skaber, som f.eks. at bo lige i nærheden. Men det vil altid være sådan: Uanset hvor i byen, billedet kommer fra, så har enkelte bedre
forudsætninger for genkendelse end andre. Så vi prøver at komme
rundt lidt forskellige steder, så alle kan være med.
Vinderen fra TisvildeNyts nr. 3 blev udtrukket blandt de 5
tilsendte (alle rigtige) løsninger og vinderen af den gode flaske
rødvin er:

KER
G R ITH BAC
STR Æ D E
F R A B AG E R

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

Fotos: Susanne Borup

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge
årstidensblomster.dk

Og til de, der synes, at konkurrencen er morsom, så kommer der
herunder endnu et billed-udsnit at muntre sig med på gåturen udi
det Tisvilde’ske, - og vi siger endnu engang: Hvor i 3220 er dette
foto-udsnit taget:

Din lokale privatsygepleje

Hos os kender du altid din sygeplejerske.
Vi tilbyder hjælp hele døgnet.
Få en uforpligtende samtale og hør mere om
hvad vi kan gøre for jer.
- Privatsygepleje til alle typer af plejeopgaver
- Demensaflastning i hjemmet
- Lindrende pleje af døende i eget hjem

Kontakt os:

Pernille Kromann Sams, indehaver
Telefon: 2987 6090
Mail: info@curantprivat.dk

Webadresse: www.curantprivat.dk
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Man har hele sommeren til at finde ud af, hvor vi har været, for
vi skal først have svaret senest den 1. august kl. 24. Send det til
adressen best@os.dk og husk at tilføje jeres navn og adresse.
Blandt de indsendte rigtige svar vil vi trække lod om en ”god
flaske rødvin fra vores lokale købmand”. Vinderen får besked, og
navnet vil blive bragt i TisvildeNyts septembernummer.

BÆRJAZZ 2021

 SOMMER, SOL OG JORDBÆR  BÆR OG BOBLER
♀♂ MUSIK OG SMAGSOPLEVELSER
 BÆRJAZZ PÅ GUNDEKILDEGAARD VED VEJBY STRAND
4. JULI  FARUM BIG BAND
15. JULI  NICOLAJ BENTZON TRIO
22. JULI  KIRA MARTINI
29. JULI  SARAH DA SILVA
5. AUGUST  ALBERTE
10. AUGUST  JOACHIM KNOP MED
NICOLAJ BENTZON TRIO
GUNDEKILDEGAARD ROKKEDYSSE BÆR VED
VEJBY STRAND – STEDET MED BÆR OG SOMMERHYGGE
BILLETTER OG BÆRPICNIC KØBES VIA
WWW.ROKKEDYSSE.DK
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To malerier af Jens Erik S. Hammerum, Ingen titel, 2010.

VEJBY-TIBIRKE
SELSKABET
Første arrangementer i 2021
Asserbo Slotsruin og Torup
Langsomt men sikkert er Vejby-Tibirke Selskabet
kommet i gang med gennemførelsen af de planlagte og
totalt udsolgte arrangementsture. Søndag d. 18. april
var Chr. Heiberg guide på turen ved Asserbo Slotsruin
og den tilsandede landsby, Torup. På turen deltog 30
medlemmer – det maximale antal, som vi på daværende
tidspunkt turde samle. Mange kendte i forvejen lidt til
historien om den store sandflugt, der i perioden fra ca.
1500 og de næste 200 år hærgede hele området, så Asserbo Slot og landsbyerne Torup og Tibirke – den gamle
landsby ved Tibirke Kirke – måtte forlades af beboerne.
Guiden Chr. Heiberg fortalte levende og spændende
den dramatiske historie, der har udspillet sig på de to
historiske steder, der langsomt men sikkert blev ”kvalt”
af sandet. Heldigvis er det en historie med en lykkelig
slutning, da Røhl fik bugt med sandet i perioden 1724 til
1738 og fik skabt vores dejlige skov, Tisvilde Hegn. Også
den del af områdets historie levendegjorde Chr. Heiberg.
Sandet og Arresø
Også den næste tur havde 30 deltagere. Mange flere
havde ønsket at deltage, så turen bliver sandsynligvis
gentaget næste år. Turen fandt sted søndag d. 9. maj, og
det var dagen, hvor solen endelig skinnede hele dagen,
og luften nåede op på knap 25 grader.
På turen var der undervejs ikke mindre end fire
guider, der hver især bidrog med deres viden om området. Chr. Friis guidede deltagerne fra P-pladsen ved
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Bækkebroen ad den snoede sti på kanten af Tisvilde
Hegn og over den stærkt trafikerede Frederiksværkvej.
Her på Lille Ryvej kunne han så fortælle om Cæsar
Kunwald og Erik Sievert, der sammen med Herman
Vedel og Kristian Møhl dannede en fin, lille kunstnerkoloni, som siden er navngivet som Bækkebromalerne.
Derefter gik turen videre til ægteparret Marianne
Lomholdt og Ronald Barkveds smukke hus og store
naturgrund på Rørskærvej, der fører ned til Arresø.
Her fortalte Marianne og Ronald om rørskæringen og
om deres naturoplevelser med det rige fugleliv her på
kanten af søen og rørskoven. Undervejs blev der også
orienteret om deres store engagement i den pilgrimsog naturrute, ”Tisvildevejen”, der igennem de sidste år
nu vokser sig større og større, og hvor de begge yder
stor indsats på mange områder.
Slutstedet for turen var den lille jollehavn, hvor deltagerne fik en kold forfriskning i sommervarmen. Bagefter fortalte biolog Gudmund Nielsen om søen Arresø,
som han har beskæftiget sig med i mange år, bl.a. da
han var ansat i Frederiksværk kommune, men også da
han var ansat i Miljøministeriet. Gudmund Nielsen har
også været dybt engageret i den lokale Naturfredningsforening, så hans fortælling om Arresø rummede både
de store linjer og de små detaljer om Arresøs historie
og naturtilstand.
Kommende aktiviteter
Selskabet fortsætter med en række ture i juni, juli
og september. De er alle udsolgte, men hvis man er
nysgerrig kan man gå ind på Selskabets hjemmeside,
www.vtselskabet.dk eller www.vejby-tibirke-selskabet.
dk og se vores Arrangementsfolder 2021.

Mariannes og Ronalds smukke hus.

Her kan man også se, at man kan komme til at deltage
i Selskabets guidede ture i Tisvilde- og Tibirkeområdet
i juli måned, hvor Selskabets formand, Chr. Friis, er
den lokale guide. Hvis man er medlem af Vejby-Tibirke
Selskabet, deltager man gratis i disse ture … og nye
medlemmer får straks udleveret Årbog 2021 (120 sider), der også er gratis. Klogt at være medlem, så øges
mulighederne for at være med på vores aktiviteter.
Kunstgaver til Selskabet
Der kommer stadigvæk kunstgaver til Selskabet. Siden
sidste TisvildeNyt har vi modtaget to malerier af Jens
Erik Hammerum, der desværre ikke lever mere. Gaven
er en smuk gave fra boet efter ham. Tak for gaven.
Men vi har også fået endnu et maleri. Det er malet
af en maler, som vi kender ret godt, nemlig Arthur
Nielsen, der har malet mange fine billeder fra Tisvilde
Badehotel og miljøet ved Molen og vejen ”Ved Stranden”. Gå ind på www.vtselskabet.dk og se malerierne
af Arthur Nielsen i vores samling, der især har flere af
hans billeder fra Tisvilde Hegn.
Generalforsamling i Vejby-Tibirke Selskabet
Gang på gang har vi måttet udskyde vores generalforsamling … eller rettere sagt generalforsamlinger, for
både 2020 og 2021 er udskudt på grund af smittefaren.
Vi har tradition for at være oppe på omkring mindst
100 deltagere, og det har været langt højere antal end
tilladt.
Lige nu ser det ud til, at vi kan afholde generalforsamling i efteråret. Selskabet har derfor booket den
store sal på Sankt Helene Centret i Tisvilde søndag d.
10. oktober 2021 kl. 10:00. Medlemmerne vil modtage
indkaldelsen i august måned; men det vil være klogt at
skrive/plotte dato, tid og sted allerede nu.

Arthur Nielsen, Tisvilde Hegn.
Skænket af Louise og Keld Birch via Chr. Heiberg.

Chr. Friis, formand for V-T S.
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TISVILDE LOKALRÅD
Lokalrådet støtter …
Selvom mange lokale aktiviteter er blevet aflyst eller
udsat i 2020, har Tisvilde Lokalråd alligevel givet
tilskud til tre forskellige formål:
• Tisvilde Tennis har modtaget 10.000 kr. til
etablering af lysmaster
• Tisvilde Kulturnat har modtaget 5.000 kr.
• Av min guldtand har modtaget 10.000 kr.

Som bekendt har både Tisvilde Kulturnat og Av min
guldtand måtte udsætte deres aktiviteter til i år, og
Tisvilde Lokalråd har derfor besluttet, at tilskuddene
videreføres til 2021.
Film om Tisvilde
Den 1. juni blev der optaget en lille reklamefilm om
Tisvildeleje som lokalrådet laver sammen med Landsbyfilm. Filmen vil sætte fokus på Tisvilde som et
fantastisk sted at bo hele året eller eje et sommerhus,
og hvor der er et godt foreningsliv, en skole, en biograf
osv. Filmen er blevet en realitet ved hjælp af støtte fra
flere i erhvervslivet. Når den er færdig, vil det være
muligt at se den i Biografen og på vores hjemmeside
samt flere andre steder på internettet.
Foto fra Naturstyrelsen: Bison på Almindingen, Bornholm
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Borgermøde 2021
Grundet Covid 19 blev der ikke afholdt borgermøde i
januar, som vi plejer. Vi udsatte det til april i håb om,
at det kunne lade sig gøre, men desværre var situationen ikke ændret, og vi besluttede derfor, at lokalrådets
bestyrelse forsætter til 1922, hvor vi afholder borgermøde, som vi plejer.
Hvad skal vi med et Lokalråd?
Lokalrådet består i øjeblikket af 9 medlemmer, som
kommer med meget forskellig baggrund, men det til
trods, har vi alle et fælles mål: VI VIL TISVILDE.
I løbet af året afholder vi møde hver måned; referatet
fra møderne kan læses på vores hjemmeside.
Facebook er også et af de medier, som vi bruger til at
udbrede, hvad vi har foretaget os. Er du på Facebook så
LIKE US for at få besked, når vi lægger noget op.
Den store aktivitet er byens loppemarked, og indtægterne herfra gives til kulturelle formål til fælles glæde
for alle, som kommer til Tisvilde. Desværre kunne vi
ikke afholde loppemarked i 2020 og har derfor ikke
givet tilskud tit ret mange.
Vi gør vores bedste for at tage temperaturen på byen
og i samarbejde med kommunen tage hensyn til den
enkelte borgers synspunkter.
Tisvilde Hegn og Melby Overdrev blev for nogle år
siden omdannet til biodiversitetskov, en del af Nationalparken i Gribskov. Nu er der kommet et nyt begreb, Natur National Park, som Danmark skal have 15 af, støttet
af staten med 888 milliarder. Tisvilde Hegn og Melby
Overdrev er kommet med på listen over områder, som
skal indgå i Natur National Parkerne i Danmark. Der er
besluttet, hvor de første to skal være: I midten af Gribskov og Fussingø ved Randers. Hvordan stiller vi os her
i Tisvilde til denne nye form for natur, hvor vi indhegner dele af skoven for at udsætte store græssere?
Læs mere om naturnationalparker på:
wwf.dk/nyhed/wwf-nye-naturnationalparker/
eller søg på nettet. Der er meget skriveri om det.

Hjemmeside og generalforsamling
Besøg vores hjemmeside hvis du vil lære mere om,
hvad lokalrådet beskæftiger sig med. Skriv til os hvis
du har en sag, som vi måske burde vide noget om.
Når vi får mulighed for at afholde generalforsamling,
skal vi have nye medlemmer valgt ind i lokalrådet, da
nogle har valgt at træde ud efter tro tjeneste.Skulle du
have interesse i at blive valgt ind i lokalrådet, kan du
kontakte formanden Claus Sabroe.
Mail: lokalraad@sabroedk.dk eller på tlf. 2684 1878
Lad os undgå de livløse korridorer
i Tisvilde og omegn
Tisvilde og omegn er karakteriseret ved den flotte
natur præget af skov og strand. Vi har de små veje og
stier som gennemskærer både naturgrunde og mere
velplejede parcelhushaver. Oveni det hele er der gennem tiderne strøget en kombination af både helårshuse
og sommerhuse, som danner rammen for mange dejlige stunder i vores nordsjællandske smørhul.
Vores område har igennem lange tider været præget af et ønske om at bo i tæt kontakt med naturen og
have naturen helt tæt på vores boliger. Set fra luften er
Tisvilde og omegn således en grøn oase, men set fra
landjorden mener Tisvilde Lokalråd også at den grønne
farve skal dominere og afspejle årstidernes gang.
Visionen om bevarelse af det grønne islæt og særegenheden i vores by og omegn er baggrunden for, at man fra
Gribskov Kommune har vedtaget en række regler omkring hegn – hegn som lukker naturen ude og gæstfriheden inde. Reglerne er vigtige at kende for alle, som har
bolig i området, da ulovligt opførte hegn kan påbydes at
lovliggøres eller nedtages – og det er jo spildte kræfter.
Gribskov Kommunes hegnsregler er primært nedfældet i Lokalplanen (72.99) tilbage fra 2001 og som i
store træk dækker området fra P-pladsen på stranden
til området omkring stationen (se indramning på kort)
samt kommuneplanen 2013-2025 som dækker de store
sommerhusområder omkring Tisvilde og mod Vejby.

Hovedbudskabet, er at ALLE ”faste hegn kun må anvendes omkring boligernes nære opholdsarealer – men
øvrige hegn skal være levende”, hvilket i princippet
betyder, at der ikke bør opsættes faste raftehegn eller
plankeværk i skel mod offentlige veje, stier og lignende.
Trafikstøj eller nysgerrige blikke kan ofte være årsag
til, man ønsker en fast afskærmning. I nogle tilfælde
kan løsningen dog være et tilbagetrukket hegn på sin
grund – men bag den smukke bøgehæk mod vejen.
Loppemarked
Så fik vi loppemarked tilbage, godt nok i en lidt reduceret udgave og med Covid 19 restriktioner. Men
hellere det end intet loppemarked. Vi har været nødt til
at sætte hegn omkring Birkepladsen for at overholde
reglerne for forsamling på 500 personer, og det kræver
ekstra arbejde.
Vi vil i lokalrådet gerne høre fra folk, som kunne
tænke sig at bruge nogle timer om fredagen eller lørdagen, for at vi kan afholde loppemarked. Der er brug for
folk til opsætning og nedtagning af hegn, trafikvagter
og folk til at hjælpe med indgang og udgang.
Vi vil være glade for alt hjælp, så hvis du har lyst til
at hjælpe med at afholde en af sommerens store traditioner i Tisvilde, må du meget gerne kontakte os på
loppemarkeder@tisvildelokalraad.dk

RP
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
Kære medlemmer
Tisvildeleje opleves som en lille by, hvor det grønne i
form af træer og anden beplantning er en stor kvalitet
og en væsentlig del af egenarten. Det skyldes, at vi er
omgivet til alle sider af natur, skov, marker og havet.
De beboede områder, hvor de private haver traditionelt er indrettet med træer, hække og anden beplantning mod vej, bidrager også til, at man her føler sig
som i pagt med naturen.
Men den grønne struktur udfordres af tendenser i
tiden, hvor private ønsker ikke altid er samstemmende
med fællesskabets opfattelser. Dette opleves særligt,
hvor den private matrikel møder det offentlige vejareal
eller hyggelige stier.
Den traditionelle indretning af ejendomme med
grønne hække eller åbne forhaver ud mod vejarealet
bliver i disse år ofte ændret til forskellige former for
fast, lukket hegning med højder på op til 2 m, hvorved
Tisvildes forskellige områder ændrer karakter over tid.
Grundejerforeningen har igennem mange år forsøgt
at få Gribskov Kommune til at forstå, at især de gamle
sommerhusområder i Tisvilde behøver lokalplaner for
at dæmme op for denne ødelæggende tendens. Kommualplanen beskriver jo i detaljer de forskellige områder i Tisvilde, og hvilke regler der bør gælde, herunder
levende hegn ud til veje og stier.
Nu har Gentofte Kommune vedtaget lokalplaner for
hele kommunen, der fastsætter tilladte hegnstyper.
Lokalplanens formål er at sikre et grønt vejbillede.
Lokalplanen bestemmer, at levende hegn skal plantes
minimum 0,40 m fra vejskel.
I henhold til denne lokalplan, må faste hegn ikke
opføres højere end 1 m, hvis de er placeret nærmere
end 1 m fra vejskellet.
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Hvis faste hegn placeres mellem 1 og 5 m fra vejskel,
må de opføres med en højde på op til 1,80 m og skal i
overvejende grad dækkes af beplantning.
Det er på høje tid, at Gribskov Kommune tager fat på
lignende lokalplaner for, at Tisvilde skal kunne bevares
som et grønt område. Kommunalplanen er vedtaget af
Byrådet og som sådan en hensigtserklæring om, hvordan kommunen skal se ud.
I mellemtiden kan vi kun opfordre grundejerne til at
tænke over de konsekvenser, som den omsiggribende
opsætning af raftehegn og plankeværker har for miljøet
i det grønne Tisvilde.

GENERALFORSAMLING
søndag 18. juli kl. 10
Vores årlige generalforsamling løber af stablen
på Sankt Helene Centret, Bygmarken 30,
Tisvildeleje.
Dagsorden er

1. Valg af dirigent				
2. Formanden forelægger bestyrelsens beretning

om foreningens virksomhed i det forløbne år til
forhandling og godkendelse.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
for det forløbne år til forhandling og godkendelse.
4. Kassereren forelægger forslag til budget for
2022 – herunder forslag til kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer for ét år .
7. Behandling af forslag – fra bestyrelsen eller medlemmerne – som ønskes behandlet på
Generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
Det ser i skrivende stund ud til, at forsamlingsrestriktionerne bliver yderligere lempet. Vi ser derfor frem
til, at vores generalforsamling kan afholdes, som den
plejer. Dvs. at alle er velkommen til at deltage i et forhåbentligt godt og livligt møde. Der vil inden mødets
begyndelse være mulighed for at møde hinanden fra kl.
9.30 til en let brunch anretning.
Nye kræfter i bestyrelsen
Vi inviterer som altid medlemmer til at deltage i bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse ønsker så mange
synspunkter som muligt repræsenteret. Hvis du brænder inde om sager, der vedrører Tisvildelejes ve og vel,
eller hvis du bare gerne vil være med i arbejdet for
Tisvildelejes udvikling, overvej da, om det ikke var noget for dig at deltage i bestyrelsesarbejdet. Der kræves
ingen særlige kvalifikationer for at deltage i arbejdet,
ligesom der heller ikke kræves mere tid, end du synes,
du har til rådighed.
Grundejerforeningen dækker hele Tisvilde, og foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles
interesser som grundejere. Men det har i høj grad også
altid været foreningens formål at bevare Tisvildes særpræg i en balanceret udvikling

Gæstetaler
Også i år har vi inviteret en gæstetaler. Vi fokuserer
denne gang på haver.
Selvstændig Konsulent Jens Thejsen med speciale i
landskaber og naturhaver kommer og beriger os med
sin store erfaring i vilde haver, som er det nye store
samtaleemne, der breder sig i alle dele af landet – også
i Tisvilde. Han vil komme ind på: Hvad er en vild
have? Kan alle haver blive vilde? Hvad gør en vild
have for biodiversiteten og dyrelivet? Er der nogle
ulemper? Hvordan kommer jeg i gang? Jens Thejsen
er også forfatter og har skrevet en række nyttige bøger
som f.eks. Den vilde Have, Sommerhushaver, Bytræer
og Havehåndbogen og Gyldendals havebog.
Vi glæder os meget til at høre nærmere om dette
spændende emne.

Forskønnelsesprisen
Vi uddeler hvert år ved generalforsamlingen en bygning eller et miljø, som højner Tisvildes skønhed og
miljø. Vi har modtaget nogle forslag fra medlemmer,
tak for det.
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Støjende aktiviteter i haverne

HUSK

AT støjende haveredskaber kan være en irritation for
naboerne. Hold en pause … og bliv ikke ved til ud på
aftenen.
AT fester og støjende sammenkomster i haven kan

være meget generende. Selv om naboerne bliver informeret, giver det ikke carte blanche til at larme unødigt
fra morgen til morgen.
Det er altid bedst i dialog med sine naboer at tale
åbent med hinanden. Man må acceptere, at når en nabo
giver udtryk for at være generet, skal det tages alvorligt.
Helenekilde kilde sikret for eftertiden
Det store arbejde på skrænten vest for rampen er gået
godt og er nu afsluttet. Kildekarrene er reddet for
eftertiden.
Skrænten har fået et dybtliggende netværk af drænrør og rensebrønde. Der er udlagt et stort antal tætliggende 1-3 ton store sten på hele skråningen mellem
Kildekarrene og strandmuren, og endelig er der pålagt
muldjord og græstørv, så alt ser naturligt ud.
Samtidig er Kildekar-plateauet udvidet med et par
meter ud mod havet. Færdiggørelsen, herunder tætning
af Kildekarrene og sammenkobling af drænrør mm.
afventer endelig færdiggørelse til 2022, når sten og
jord på plateau og skrænt har ”sat sig”. Dermed er fase
1 af 4 for hele området afsluttet.
Der vil i efteråret igen blive afholdt møder i den
fælles projektgruppe. Der er principiel enighed om de
næste faser 2-4, herunder forlængelse af høfderne for
naturligt ”sandfang” til stranden, sikring af
regnvandsdræn langs rampen og det
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store plateau, skræntfodssikring af området øst for ram
pen samt fokus på publikumsadgang og formidling af
Helene-sagnfortællingen.
Bedste sommerhilsner fra
Bestyrelsen

HEGNETS VENNER
Naturbeskyttelse
I efteråret 2019 etablerede Grundejerforeningen for
Tisvilde og Omegn sammen med Tisvildelejeforeningen arbejdsgruppen ”Hegnets Venner” med udgangspunkt i, at beskyttelse af natur skal have 1. første prioritet. Se link til Hegnets Venner ”Manifest” i Tisvilde
Nyt januar-februar 2020 s. 4-5 og orientering martsapril 2021 s.33: http://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.
Tisvilde Hegn som Naturnationalpark?
Hegnets Venner har fulgt den til tider intense debat om
Folketingets beslutning om at etablere i alt 15 nye Naturnationalparker. Tisvilde Hegn med dets meget høje
biodiversitet-score er et område, som kræver særlig
beskyttelse og er dermed kandidat til at blive udpeget
som Naturnationalpark eller en variant heraf.
Allerede nu er store dele af området udlagt til urørt
skov eller fredet, og der er flere områder med græssende dyr i sommerhalvåret beskyttet af små 1 meter
høje næsten usynlige 3-tråds elhegn.
”Nudging”
Fokus i Naturstyrelsen er stedse rettet mod at tilstræbe
en nænsom publikumsbenyttelse, med behørig hensyntagen og dermed beskyttelse af flora og fauna, med
særlig fokus på de 192 rødlistede truede arter. Individuelle gæster i mindre private grupper har prioritet ift.
større arrangementer og events.
F.eks. er der opsat 44 nye bænke, og de forskellige
brugergrupper søges holdt adskilt ved ”nudging”, f.eks.
med særlige ridestier og mountainbikespor. Det har
været nødvendigt i visse områder at fælde træer for at
spærre for MTB-”pirat sporkørsel”, som er til gene for
dyrelivet og gående skovgæster.
Den tiltagende brug af halogenpandelygter er et
forstyrrende element, især for råvildtet, som stresses
og skræmmes væk. Alle opfordres til fortsat at vise
hensyn til naturen og andre skovgæster. Desuden kan
det blive nødvendigt at begrænse antallet af tilladelser
til arrangementer og events efter solnedgang.
Der skal være plads til alle, og vi opfordrer til at vise
hensyn til naturen og hinanden.
Hegnets Venner v/
Stig Hoffmeyer,
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn.
Peter Baumann,
Tisvildelejeforeningen.

LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler

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

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

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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HVORDAN SKAL TISVILDE SE UD?
Hvordan skal Tisvilde se ud, når dine børn og børnebørn vokser op? Det vedkommer alle os
grundejere. Hjælp os med at bevare Tisvildes egenart og udvikle det særpræg og miljø, der
karakteriserer Tisvilde.

MELD DIG IND I GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE & OMEGN
Vi arbejder for alle grundejere i Tisvildeleje
i postnummeret 3220.
Og der er nok at arbejde med: Kommu
neplaner, lokalplaner, dispensationer,
affald, hegn & træer, veje, stier, events i
by, skov og strand, bevaring af mole og
historiske juveler, byudvikling o.m.a.
Vi samarbejder med øvrige foreninger i
Tisvildeleje.
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Vi ønsker at udgøre et synligt og stærkt
fællesskab med gennemslagskraft over
for Gribskov Gommune og myndigheder.
Vi skal være nogle flere til at bære. Dit
medlemsskab vil betyde meget.
Læs mere på www.tisvildegrf.dk og
det koster kun 175 kr. pr. år med adgang
til TisvildeNyt på nettet – ellers 325 kr.,
hvis du vil have bladet med posten.

EVA MÜLLER • TIBIRKE KUNST
Det lille galleri Ved Kirken 4 i Tibirke har åbent hver lørdag 13-17
og altid efter aftale på 4870 9121 eller eva@tibirkekunst.dk

FRA ISKIOSK TIL
CHIRINGUITO

Fotos af Susanne Borup
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TisvildeNyt kørte en eftermiddag forbi strandkiosken,
som har ligget på den store parkeringsplads i mere end
60 år og lignet sig selv. Men nu har stedet fået en nyt
udseende. Hvis man går tættere på end bare at køre
forbi, så opdager man, at der virkelig er sket noget.
Ikke mindst udenfor, hvor et farverigt landskab med
hængekøjer, parasoller og strandstole giver den forbipasserende lyst til at slå sig ned.
Selv om det er en flad mandag med gråvejr og lidt
dryp fra oven, og turisterne kan tælles på én hånd, så
er stedet klædt på til fest. Mens vi står og kigger, kommer stedets nye ejer, Nikolaj Rud Tobiassen, og han
fortæller gerne, hvad han vil med den gamle strandkiosk. Ny er måske ikke helt sandt, for det er faktisk
tredje sæson han går ind i, og vi bestemmer på stedet,
at det må TisvildeNyt da lige høre lidt mere om.
Ret hurtigt forstår vi, at Nikolaj mener det alvorligt:
Han har åbent hver dag fra påske til og med efterårsferien, uanset vejret, og leger med tanken om at udvide
sæsonen til helårs. Men tanken om at servere gennem
vinduet en januardag med 10 graders frost, - det har
endnu ikke fundet sin løsning!!

Så foreløbig er Nikolajs nye koncept kun gældende
fra marts til oktober, men til gengæld er det også et
koncept, der må påkalde sig interesse. For Nikolaj Rud
Tobiassen er som udlært sommelier og med en fortid
som vinimportør, bestyrer af Nationalmuseets café i 8
år, og med Helsingør Kulturværfts Spisehus og Nikolaj
Kirks Fine Dining på CV’et, ikke bare en tilfældig isog sodavandssælger, men en fagmand, der vil ”servere
mad og drikke af de bedste råvarer fra de bedste leverandører”. Kødsnedkeren, Strandvejsristeriet, Hansen
Is m.fl. bliver nævnt undervejs, mens Nikolaj forsikrer,
at her vægtes kvaliteten, og ”jeg serverer kun mad, som
jeg selv har lyst til at spise”, men ”selvfølgelig skal jeg
have et bredt udbud, for jeg kan ikke leve af at være
elitær et sted som her. Jeg skal ramme alle aldersgrupper og alt fra gourmet’en til strandgæsten, så her er is
og mad de to grundelementer, som skal bære konceptet. Men samtidig er det muligt at komme og drikke
champagne og spise noget godt. Vi har Tisvildes største
vinkort og en côte de boeuf side om side med vores
populære Toby Burger, høj kvalitet til forskellige priser.
Jeg håber, at jeg kan ramme strandgæsten, der kommer
for at spise noget godt i spanske chiringuito-omgivelser
(chiringuito er den spanske udgave af en strandcafé),
såvel som Tisvilde’ren, der er nede for at vende vandet.”
TisvildeNyts udsendte spørger bekymret, om det
ikke slider sin mand i stykker, hvortil Nikolaj svarer,
at han har været i branchen i mange år, så han ved og
er indstillet på, hvad det drejer sig om, og han er parat!
Der er stille dage som i dag, og dage som i lørdags,
hvor der var 10 minutter til at trække vejret, og resten
af dagen er der kø. ”Og”, understreger han, ”jeg er
ikke i tvivl om, hvordan det vil være i juli måned, hvis
vejret er godt”, - og ”jeg vidste på forhånd, at der var
Musik i Lejet, så jeg vælger at prøve at spille sammen
med dem i stedet for at være sur på dem! Og når så juli
er overstået, så er man slidt ned, men så er det rart at
kunne trække sig tilbage til Maglebjergvej, hvor jeg og
familien har købt hus. Derude er der ingen stress, og
man kan hvile ud. Så jeg glæder mig bare til at have
åbent fra 10 til 22 hele sommeren”, slutter Nikolaj den
improviserede samtale med TisvildeNyt.

- d in lo k a le lå s e s me d

Vidste du at vi er eksperter i
elektronisk aflåsning...?
Ring til os og få et uforpligtende tilbud.

t .

2 2

2 3

2 4

2 2

g r i b s k o v l a a s e . d k

Helene Muff ´
Guldsmed

M O D E R N E O G S PÆ N D E N D E G U L D S M E D
I H E LS I N G E M E D EG E T VÆ R K ST E D

KIG IND I
BUTIK OG
VÆRKSTED

FULDT UDSTYRET SMYKKEVÆRKSTED.
VI DESIGNER ELLER UDFØRER SPECIELLE OPGAVER
EFTER DINE IDÉER. NÆNSOM OG HOLDBAR REPARATION AF
SMYKKER. PROFESSIONEL, GRUNDIG OG
PERSONLIG BETJENING

Vestergade 21 h 3200 Helsinge h 2521 1206
info@helenemuff.com h www.helenemuff.com
Se hjemmesiden for åbningstider.
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Saturn optaget fra Hubble rumteleskopet i juli 2019.
Foto: NASA, ESA, and A. Simon (NASA Goddard).

Stjernehimlen netop nu
Af Michael Quaade

Jupiter optaget fra Hubble rumteleskopet i marts 2017.
Foto: NASA, ESA, and A. Simon (NASA Goddard).

Coronaskyerne ser ud til at lette – i alt fald for en tid.
Lørdag 29. maj lykkedes det for første gang i mere end
et år at holde et vellykket åbent hus. Samtidig ser det
ud til at blive muligt at afholde de mange sommerarrangementer med observationer af Solen i forskellige
sammenhænge.
Juli måned starter som sædvanligt med, at vi holder
observatoriets fødselsdag søndag 4. juli. I år er det 62
år siden observatoriet blev bygget, og 22 år siden vi
begyndte med offentlige obervationsaftener. Som led
i festlighederne holder vi generalforsamling i kredsen
om observatoriet ligesom i 2020. Herudover viser vi
Solen frem i den dobbelte solkikkert. I første halvdel
af 2021 har der jævnligt vist sig adskillige solpletter, så
Solens aktivitet er ved at stige igen efter flere år på et
meget lavt niveau.
Vi har også solkikkerten med på stranden nogle
gange i år som led i Gribskov Kommunes blåt flagarrangementer. Det bliver efter planen lørdag 31. juli
på Gilleleje Strand ved Østmolen og onsdag 4. august
på Tisvildeleje Strand ved Stejlepladsen. Begge steder
er det kl. 10-13.

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN
ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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I weekenden 7.-8. august er der Kildemarked i Tisvilde,
hvor vi også er med. Ligesom tidligere står observatoriets solkikkert i det nordøstligste hjørne af pladsen, hvor
der er god sigt til Solen hen over træerne på Alléen.
Ser vi lidt længere frem, er der det årlige Græsted
Veterantræf. Det plejer at være i pinsen, men i år er det
flyttet til 3.-5. september. Her viser vi også Solen og
planetstien frem. Solen kører stadig fint i en alder af
4½ milliard år, så den er langt den ældste deltagende
udstillingsgenstand.
På denne årstid er Solen det mest oplagte at kigge
efter på himlen, men efterhånden kommer vi også til at
kunne se planeterne Jupiter og Saturn på nattehimlen.
De er tilstrækkeligt lysstærke til at kunne ses på den
lyse sommerhimmel. I starten af juli kommer de først
til syne efter midnat, men sidst på måneden kan de ses
ved mørkets frembrud omkring kl. 23. I august bliver
mulighederne for at se dem endnu bedre.
Det er naturligvis stadig nødvendigt at overholde de
til enhver tid gældende retningslinjer for at begrænse
smitterisikoen. Det gælder ved alle disse arrangementer men i særlig høj grad oppe i det trange kuppelrum.
Det drejer sig indtil videre om disse restriktioner:
• Begrænsning af deltagerantallet til hold på
op til 6 personer. Gæster på samme hold skal
kende hinanden i forvejen.
• Mundbind. Visir kan ikke bruges, da man
skal have øjet tæt på okularet.
• Gyldigt coronapas eller en negativ test, der
maksimalt er 72 timer gammel.
• Lad være med at røre kikkerten eller andet
under besøget.
Wieth-Knudsen Observatoriet holder åbent hus den anden og den sidste lørdag hver måned hele året rundt. I
juli bliver det 10. og 31. juli kl. 23-24, og i august bliver
det 14. og 28. august kl. 22-24. Forskellen i tidspunkter
skyldes, at det bliver tidligere mørkt til august. I månederne september til marts starter vi allerede kl. 21.

SE MERE PÅ

facebook.com/wiethknudsenobservatoriet

Solkikkerten i gang ved observatoriets fødselsdag i 2017. Foto: Michael Quaade.

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

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

www.ojvvs.dk
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KAJ WALTHER,
HELTEN FRA TISVILDELEJE
En bog af Kiti Weil
Kiti fortæller, at hun har skrevet bogen om Kaj Walther,
fordi hun ikke vil have, han skal blive glemt. Hun
kendte ham gennem mange år.
Kiti skriver om hans liv i Tisvildeleje, hvor han gik
under navnet Tarzan. Om den store redningsdåd under
et skibsforlis samt hans arbejde som modstandsmand.
Hun skriver om hans vidunderlige malerier og hans år
i Grønland, hvor han blandt andet boede hos Sirius
patruljen.
Han var virkelig en helt, og hele livet har Kiti beundret ham. Hun gik til svømning hos ham ved Molen i
Tisvildeleje. Hun kom på besøg hos ham i hans atelier
med sin mor og moster.
Der er mange utrolige billeder i bogen, der bringer
fjerne tider tilbage og fortæller spændende historier
om Kaj Walthers liv, som var delt mellem Tisvilde og
Grønland.
Bogen vil være til salg i The Little Cafe, Hovedgaden
57 samt hos Fortællinger, Hovedgaden 55.
Kan også købes Langs Diget 5, Tibirkebakker efter
aftale på weil@mail.dk
Pris kr. 299.- udkommer i begyndelsen af juli.

KULTURNAT
Er det ikke fantastisk ... når KULTURNAT Tisvilde af holdes for første gang den 16.10.21, kører en
lille shuttlebus i pendulfart mellem Tibirke Kirke og Strandkiosken aftenen igennem. Den kan du hoppe
af og på, som du vil. Den er gratis! Vi håber den vil hjælpe dig til at komme rundt og opleve nogle af de
mange skønne arrangementer, som aftenen byder på.
Glade kulturhilsner, Bestyrelsen
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Lori Mirabelli

Saad Nazih

Annette Nordentoft

Marck Fink

Marck Fink-kopi

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

Diana Blüthgen

Billedkunst Keramik Møbler Lamper
Hjemmeside: www.deterkunsten.dk
Facebook: Det er Kunsten
Instagram: deterkunsten
Mobil: 26166380
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Musik i Lejet præsenterer

SOMMERSOL

21. 22. 23. 24. juli – 4 koncertdage i Tisvildelejes
strandkant får luft under vingerne, når badetemperaturen er varmest, og risikoen for røde næser er størst.
Med skoven i ryggen og Kattegat for fødderne inviterer Musik i Lejet fire dages håndplukkede koncertoplevelser leveret af danske artister, smagsrige madoplevelser samt et bredt udvalg af kolde drikkevarer.
PROGRAM:
ONSDAG-LØRDAG 16:00-23:00
Onsdag: Hans Philip, Bathsheba, Lord Siva
Torsdag: Anne Linnet, Nicklas Sahl,
Scarlet Pleasure
Fredag: Tessa x Emil Lange, Kesi
Lørdag: Phlake (akustisk, Dopha x Jung
Hver koncertdag kan huse 1500 deltagere i zoner af
500 stående gæster på parkeringspladsen i Tisvildeleje.
Musik i Lejet holder sig løbende opdateret og følger
myndighedernes anbefalinger vedrørende Covid-19-situationen, så gæster, artister og personale kan få en
tryg og sikker koncertoplevelse.

Sommeren er over os, og vi længes efter live musik,
festivalstemning og fællesskabet. Selvom intet helt kan
erstatte Sommerens Festival, så har Musik i Lejet skabt
et alternativ, der smager af festival.
“Vi er meget stolte af på ekstremt kort tid at have
stablet Sommersol på benene. Vi længes mindst lige
så meget efter samlende og store oplevelser, som vores
gæster, der har måttet undvære Musik i Lejet i snart
2 år. Derfor var det vigtigt for os at udvikle er et nyt
koncept, der smager af festival, selvfølgelig inden for
de rammer, som regeringen mener er sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi savner alle at blive varmet igennem
og nyde fællesskabet med venner og bekendte. Derfor
glæder vi os til at kunne skabe mindeværdige oplevelser med live-musik under åben himmel,” fortællter
Musik i Lejets bestyrelsesformand, Peter Maarbjerg.
Konceptet foregår over fire koncertdage, hvor du kan
vælge, om du vil deltage i en, to, tre eller alle fire sommerdage. Der sælges billetter til dagene enkeltvis. Hver
aften byder Tisvilde på forskellige koncerter, madoplevelser samt et bredt udvalg af drikkevarer.
Læs mere på www.musikilejet.dk
Sommerlige hilsner, Musik i Lejet

NORDSJÆLLANDS ANTIK & MØBELSNEDKERI
•
•
•
•
•

VI HAR MANGE SJOVE TING

Vi hjælper med polstring, bemaling, restaurering
Vi afsyrer og glasblæser møbler
Vi sælger Gustavianske kopi-møbler
Vi sælger/køber retro, keramik, møbler mm.
Vi forsikringsvurderer alt indenfor indbo
Løgelandsvej 27, 3200 Helsinge
mobil 40308068 – info@nams.dk
Åben lørdag og søndag 12-17
efter aftale de øvrige dage.
Kør ad Helsingørvejen imod Mårum – ca. 2 km.
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Kirkebladet
Tibirke Sogn
Juli - august 2021

Tillykke til årets konfirmander

TIBIRKE KIRKE

Genåbningsgudstjeneste

Tibirke kirke d. 8. og 9. maj 2021

- efter endt kalkning

18. juli kl. 10.30
FESTLIG GUDSTJENESTE I
EN FIN HVID OG NYKALKET KIRKE.

Foto: Charlotte Sommer

Efter gudstjenesten er Menighedsrådet
vært ved et glas og en lille kage for at
fejre at arbejdet er slut og kirken
igen kan danne ramme om både
familiebegivenheder og
sognets gudstjenester.
Vel mødt til alle!

Tibirke kirke lørdag den 8. Maj 2021
Set fra venstre: Carl Ferdinand Vagn-Hansen Damgaard,
William Riedel Blaust og Konrad Arup-Roos
Foto: Charlotte Sommer

Sangeftermiddage
i Sognegården - Vejby

Sange fra salmebog og
Højskolesangbog!
2. torsdag i mdr. kl. 14-16.

12. august, 9. september
og 14. oktober
Der er kaffe, hygge og
ingen tilmelding. Vel mødt!

Tibirke kirke søndag den 9. maj 2021
Set fra venstre: Lea Bredahl Skånstrøm, Carl Windfeld Eiby,
Julie Christensen og Milla Køneke Olsen

KIRKEN TIL TJENESTE
På kirkens hjemmeside www.tibirkekirke.dk finder du
info om Vielse, Fødsel, Dåb, Navngivning, Dødsfald,
Navneændring og Konfirmation.

Konfirmandindskrivning 2021
Alle fra den kommende 8. årgang, der går på Sankt Helene Skole, vil automatisk blive kontaktet af sognepræst Ulrik Pilemand vedr. indskrivning.
Alle andre, der gerne vil gå til konfirmationsforberedelse
i Vejby eller Tibirke sogn, skal kontakte Ulrik Pilemand på
UP@km.dk eller tlf.: 4870 6294

Næstformand i
menighedsrådet
Hvorfor valgte jeg at stille op til
Menighedsrådsvalget i 2020?
Det havde jeg jo prøvet før og
endda også her i Tibirke Sogn.
Det var under ingen omstændigheder, fordi jeg var utilfreds
med det afgående råd.
Det havde været et aktivt råd,
men det føltes som om der ikke
var tilstrækkelig med kandidater. Og som sagt havde jeg været
med i tidligere råd. Jeg havde ovenikøbet været med tidligere
og i helt andre råd, bl.a. var jeg meget aktiv i The Danish-American Church, mens jeg boede i Los Angeles i 1970’erne. Selvfølgelig var det noget anderledes end her i Den Danske folkekirke
- og alligevel kunne visse dele fra den amerikansk-danske kirke
måske bruges her i Tibirke Kirke. Specielt må nævnes den økonomiske del af arbejdet. Der var ikke noget, som svarer til den statsfinansierede folkekirke herhjemme. I Los Angeles var driften helt
og holdent afhængig af privat finansiering og - ja, det lyder ikke
særligt kristent, men der fandtes dog også acceptable former
for reklamefinansiering.
Den Dansk-Amerikanske Kirke lå i udkanten af Downtown Los
Angeles. Den var blevet bygget en gang i trediverne - en tro
kopi af en dansk landsbykirke med takkede gavle på kirketårnet.
Præsten med familie boede i præstegården. Sognegården var et
forholdsvist stort lokale med fuld teaterscene og et skønt flygel.
Jeg husker, hvordan livet i kirken var ret aktivt, og det var selvfølgelig på grund af et meget aktivt menighedsråd. Mange unge
danske nyankomne er gennem tiderne blevet hjulpet til en god
start i storbyen.
Men - hvorfor valgte jeg at stille op til Menighedsrådsvalget i
2020? Jeg kan måske sige, at jeg på en måde er arveligt belastet.
Min far, Skomager Johannes Wichman, var tilbage i 1940’erne og
50’erne aktiv i Nyborg Menighedsråd og i den lokale Højskoleforening.
Jeg kan bare berette, at det Menighedsråd, som jeg her er blevet en del af, er en særdeles aktiv og spændende gruppe at være
med i.
Sven Wichmann

STØT vores SOS børn
Tibirke Sogns har 2 fadderbørn, Aklilu og Angel Selelo

DIT BIDRAG GØR EN FOPRSKEL FOR ET SOS BARN - MOBILEPAY 12 40 10

Sommerkoncerter
Igen i år byder 13 kirker i det nordsjællandske sommerland velkommen til en række sommerkoncerter.
I Vejby og Tibirke kirker er der to koncerter hvert
sted. Det er vores organist Mimi Birkelund, der har
planlagt koncerterne.
Der er udgivet en folder med programmet, ligesom
man kan se mere på www.kirkemusikgribskov.dk
17/8

8/8

28/7
13/7 kl. 20 VEJBY KIRKE - Orgelkoncert med Amanda Marie Mortensen
28/7 TIBIRKE KIRKE - Jazz koncert med Emma Pilgaard Christiansen (sang) og Emil Savery (klaver)
8/8 TIBIRKE KIRKE - Dahlia String Trio
17/8 SOGNEGÅRDEN VEJBY - Birkelund Trioen

Dåbskludeklubben i Sognegården
Så kommer der gang i Dåbskludeklubben igen!

D. 31. aug, d. 28. sept og d. 26. okt og d. 9. nov.
Ses vi? Det er superhyggeligt!
Kontakt Jeanne von Benzon - jgvb@km.dk

Mødeplan for Tibirke Menighedsråd 2021
Alle møder er offentlige og holdes i Gretely fra kl 19.00.
11. august, 9. sep. , 20. okt., 17. nov., 9. dec.
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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

Gretelyaftener 2021
10. august kl. 19.00

Hold øje
med evt. aflys
ninger
på hjemmesid
e og
facebook

Girolamo Savonarola - Firenze i renæssancetiden v/ Sognepræst Tina Buchvald
”Børnepoliti” og ”forfængelighedens bål”. Er det ord
fra en Margaret Atwood roman om Gilead?
Nej, begge var en del af dominikanermunken Girolamo
Savonarolas regime i Firenze i årene 1492-98, hvor han
reelt var byens hersker, da Mediciregimet faldt. Hvordan kunne det komme så vidt at en sortklædt undseelig
munk fik så megen magt? Og kunne man uden konsekvenser nedgøre pave Aleksander den Sjette offentligt?
Sognepræst og forfatter Tina Buchwald, Blistrup,
besøger Gretely med en dramatisk beretning fra Firenze
i renæssancetiden.

Syng i børnekor
Nyt børnekor i Vejby/Tibirke sogne vi begynder d. 18. august 2021
Går du i 2.-4. klasse og kan du lide at synge? Så er dette noget for dig!
Vi synger alle mulige forskellige genrer og bruger vores
krop til at danse, lave rytmer, fagter og meget mere. Du
lærer om noder og rytmer og at synge flerstemmigt, og
så får du nye venner og bliver en del af et herligt fællesskab.
Vi optræder i kirkerne flere gange om året, f.eks. til
Lucia, til ”Vi synger julen ind” og til Hellig tre konger.

24. august kl. 19.00

Sønderjyllands genforening med Danmark 1920
v/ cand. mag Carl Fuglsang-Damgaard
Carl Fuglsang-Damgaard fortæller levende om den
pressede danskheds kamp under det preussiske styre.
Han beretter også om, hvordan den europæiske katastrofe, den 1. verdenskrig, gav mulighed for en forening af
den nordlige del af hertugdømmet Slesvig med Danmark. I løbet af aftenen vil der blive mulighed for at
synge nogle af danskhedens elskede sange og salmer.

Det er gratis at være med, og glæden ved at lave musik
sammen vil være i fokus.
Sted: Sognegården i Vejby
Tid: Hver onsdag kl. 16-17
Første gang: Onsdag d. 18. august
Info og tilmelding sker hos:
Korleder og organist Mimi Birkelund
Tlf. 2853 7088
e-mail: mimibirkelund@hotmail.com

Sorggruppe
Nyt forløb i Sorggruppe
begynder d. 7. september.
Sorggruppen er et tilbud til alle voksne,
der har mistet ægtefælle, kæreste, forældre eller bedsteforældre, måske et barn eller barnebarn. Sorggruppen består af 4-6
deltagere og vi mødes 8 gange af to timer
i Sognegården i Vejby.

Foredragene holdes enten i Gretely eller i kirken alt efter antal tilmeldte og evt. Coronarestriktioner.
Tilmelding: Lisbeth Nielsen tlf.: 4870 8423 el. 2578 8423

Kontakt:
Sognepræst Jeanne von Benzon
jgvb@km.dk /24 91 79 70

info

KIRKEBIL

Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker
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kl. 10.00
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Nyt fra menighedsrådet
Kirkekalkningen er kommet godt i gang og forløber indtil videre efter planen. Vi forventer at kunne genindvie
kirken med en gudstjeneste søndag den 18. juli 2021, kl.
1030. Så kom og vær med! Jeg var selv oppe og se arbejdet med at rengøre og kalke forleden, og der var virkelig stor forskel på de rensede og ikke-rengjorte dele af
kirken. Derudover kommer påvirkningen af vores orgel,
hvor det har været nødvendigt at nedtage alle piber,
og dem er der godt 1000 (et tusind!) af, for at rengøre
dem. Ud over, at det har forringet klangen betragteligt,
medfører rengøringen en ikke ubetydelig merudgift.
Menighedsrådet vedtog derfor på et ekstraordinært
møde den 20. april, der blev afholdt i selve kirken, at
udskifte størstedelen af den nuværende sidebelysning
med elektriske messinglysestager.
Ud over, at det begrænser tilsodningen, skulle det
også gerne medføre et bedre lys, da vi har modtaget
meldinger fra kirkegængerne om, at de nogle gange

Ulrik Pilemand
10.30 Høstgudstjeneste

Ulrik Pilemand

har svært ved at læse teksten i salmebøgerne i den hidtidige belysning. Mht. belysningen i lysekronerne under
hvælvingerne er der som tidligere nævnt ikke truffet
nogen beslutning.
I takt med, at der bliver lettet på corona restriktionerne,
kan vi også se frem til at genoptage aktiviteterne i Gretely. Menighedsrådet har også behandlet en ansøgning
fra herboende medlemmer af den ortodokse kirke om
at låne vores kirke engang imellem. Der er i menighedsrådet en generel positiv indstilling over det inter-kirkelige (økumeniske) samarbejde, og vi derfor har derfor
taget vel imod ansøgningen. Så det kan være, at kirken
kommer til at dufte af røgelse ind imellem! I en tid, hvor
kristne forfølges over hele Verden, er det glædeligt at vi
kan række hånden frem til medlemmer af andre kristne
trossamfund.
Kenneth Øhlenschlæger Buhl
Formand for Tibirke Menighedsråd

RAMLØSE SPEJDERNE
Endelig!
Endelig kom vi i gang igen, og nøj hvor er det fedt.
Henover jul var der lukket for spejdermøder og ture,
men nu er der igen liv på spejdergrunden og i skoven.
Stjerner og skovmøder
Gruppens yngste spejdere mødes hver anden søndag til
familiespejd. Her mødes spejderlederne, spejderne og
deres forældre og leger og lærer.
De første møder har de brugt på at følge dyrenes
spor i skoven, for at finde ud af hvilke dyr, der bor
derude, og hvordan de ser ud.
Mikroerne (6-8 år) har i løbet af foråret kigget stjerner og lært at save med sav. Derudover har de taget
“Klar-dig-selv” mærker, hvor man lærer alt det, man
skal kunne som ny spejder.
Juniorerne (10-12 år) og minierne (8-10 år) mødes
mandag kl 17:30-19:00 og har været meget i skoven.
Her har de været på løb, arbejdet med samarbejde og
lært at tænde bål.

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

MasterChef a la spejder
De ældste spejdere i troppen (12-16 år) har på møderne
forberedt sig på kommende ture, så der er bl.a. blevet
trænet førstehjælp, orientering og kodeløsning.
Imellem de ugentlige møder har troppen også været
på tur. Spejderne lærte at træklatre og satte selv rebbaner op mellem træerne. Da det blev aften blev spejderne sendt i Netto, hvorefter den stod på tre retters
menu over bål, inden der blev overnattet i shelter.

Kanokursus for lederne
Flere ledere har været på kanokursus, så det også
fremover bliver muligt at gennemføre kanoaktiviteter for spejderne. På kurset blev der bl.a. undervist i
redninger, god ro-teknik og turplanlægning. De første
spejdere, der får glæde af kurset, er familiespejderne,
som snart tager en tur på vandet.
Kalenderen er allerede nu booket med mange flere
møder og spændende ture i løbet af foråret og sommeren. Kunne du tænke dig at være med, kan du læse
mere på www.ramløsespejder.dk eller ringe til Rasmus,
gruppeleder, på 20100419.
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”MUSIK, HJERTE OG SJÆL
MØDES I PERFEKT FUSION”
MOOVY

HHHHH

HHHHH

CITY LIGHTS FILMBLOG

ALT FOR DAMERNE

”SKYND DIG AT SE FILMEN OG
TAG’ NOGLE VENNER MED”

”WILD ROSE FØLES
AUTENTISK”

HHHH

HHHHH

GO’ MORGEN DANMARK, TV2

FILMMAGASINET NOSFERATU

”MAN BLIVER
SIMPELTHEN FORFØRT”

”JESSIE BUCKLEY ER
FREMRAGENDE”

DAGBLADENES BUREAU

POLITIKEN

”JESSIE BUCKLEY
LEVERER EN MAGELØS
PRÆSTATION”

”MAN KAN MÆRKE
HJERTET BANKE
OG BLODET BRUSE”

”RØRENDE OG
CHARMERENDE”

HHHH
HHHH
ELLE

”HJERTEKNUSER”
WEEKENDAVISEN

HHHHH
“JESSIE BUCKLEY
ER EN STJERNE”
KULTURBUNKEREN

HHHH

”’WILD ROSE’ BRAGER
STÆRKT IGENNEM”

”DETTE ÅRS SVAR PÅ
‘A STAR IS BORN’”
SOUNDVENUE

HHHH

♥♥♥♥

”EN ÆGTE FEEL-GOODCROWDPLEASER-FILM”
CINEMAZONE

♥♥♥♥

HHHH

FEMINA

FILMMAGASINET EKKO

”JULIE WALTERS
LEVERER EN STÆRK
PRÆSTATION”

HHHH

HHHH

CINEMAONLINE

JYLLANDS-POSTEN

”LIVSBEKRÆFTENDE”
INFORMATION

BAFTA-NOMINEREDE

OSCAR®-NOMINEREDE

JESSIE BUCKLEY JULIE WALTERS

I BIOGRAFERNE NU

Tak fordi vi må underholde dig - år efter år

Tisvilde Bio & Bistro, Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje, tisvildebio.dk, 4870 9900
Tisvilde Bio & Bistro, Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje, tisvildebio.dk, 4870 9900
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Kongernes betydning for vejnettet i Nordsjælland
Tekst og foto af Søren T. Grande – Fotoet er taget fra bagsiden af Toftegården 2001, inden det gamle hus i forgrunden blev revet ned

Helende vand
Det er interessant at tænke på, hvordan vejfarende bar
sig ad med at bringe sig selv op til det helende vand
ved Helenekilde eller Tirsvæld, som nu om dage hedder Toftebrokilden. Et kildevæld som i århundreder har
ledt vand under broen (som ikke er mere) til Toftegården – i dag på adressen Bækkebrovej 19 og 21, hvor
heste og folde nyder godt af vederkvægende væske til
både de varmblodede avlsheste såvel som til de mere
robuste islænderheste.
Turen fra hovedstaden var lang
Hvordan man fandt herop er svært at forklare. Turen var
lang og kringlet, for det var først engang i 1970’erne,
at nuværende Kildevej blev anlagt. I min barndom
med sommerhus i Liseleje kørte vi til Melby Station og
cyklede videre derfra. Da jeg blev større og stærkere,
indledte vi den lange skolesommerferie med at cykle
fra Østerbro syd om Arresø, for så havde vi uramponerede cykler til at køre rundt i sommerlandet på i alle retninger, da godstransport med enten fragtmand eller tog
var hård kost for vores dyrekøbte cykler. Gels Bakke
(Holte) og især Thors Bakke efter Kregme (inden den
blev fladet ud) var noget af en udfordring for stænglede
drengeben. Siden fik jeg en skolekammerat med sommerhus i Ramløse Sand (St. Ryvej), og familien havde
bil, så vi kørte nord om Arresø; en alt andet end lige
vej: Fra Hillerød (det var inden Isterødvejen var projekteret) kørte vi over Gadevang til Alsønderup/Bendstrup
og gennem Høbjerg/Annisse/Ramløse. Engang imellem
kørte vi ind gennem Helsinge by, forbi gadekæret og
handlede der.
30

Hvad man gjorde i gamle dage
Ja, cyklede gjorde man ikke i de såkaldt ”gode, gamle
dage”. Men så langt tilbage, som jeg husker, var der
cykelsti langs Lyngbyvej. Herefter skulle man cykle på
brosten ind gennem Kongens Lyngby. Efter Sorgenfri
Slot fortsatte cykelstien helt til Hillerød ad Kongevejen
og videre ad Amtsvejen til Frederiksværk.
Dengang samlede drenge på de såkaldte overføringsmærker, som vi ku’ få på mange tankstationer,
der efterhånden dukkede op som perler på en snor: BP,
Caltex, Esso og Shell samt ikke mindst de eftertragtede
Gulf og Mobil (med den flyvende, hvide hest) Pegasus
gav flest prestigepoint. I min iver og på min første cykel
var vi en flok drenge, der havnede, hvor Kongevejen
slutter i Hillerød. Dengang var der ingen digital forældreovervågning – vi havde frirum – men vi fortalte
ikke vores forældre, hvor lang en tur vi havde været på.

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

Kongerne havde agt som de havde magt
Det agende folk tilbage i 16-1700 tallet havde dog
meget større udfordringer end 1900-tallets friske
cykelknægte. I 1584 lod kong Frederik d. 2 anlægge
den første kongevej, Usserød Kongevej. Den gik fra
Vibenshus (Kbh.Ø) over Rudersdal til Frederiksborg
Slot. Samme vej som vi drenge cyklede på, men i
monarkernes storhedstid var Kongevejene ikke beregnet for almuen. På initiativ af Christian d. 4 blev
Kongevejen ført videre til Kronborg Slot over Nyrup,
men stadig kun for de kongelige. Siden blev den farbar
for almindelig dødelige og var betalingsvej helt op til
1915. Christian d. 6. indførte i 1735 bevæbnet døgnopsyn på Fredensborg Kongevej ved krydsende broer.
Man risikerede nedskydning af heste eller konfiskation
af vogne og vognlæs – ja sågar dømt til 6 måneders
tvangsarbejde på Bremerholm.
Heldigvis blev offentlig færdsel gradvist åbnet i
etaper, fordi folket ikke fandt sig i forbuddene, da de jo
stod for vejenes vedligeholdelse. Men først i 1764 lod
Frederik d. 5. fx åbne Fredensborg Kongevej, og der
blev oprettet et vejkorps, som skulle udbedre/udbygge
vejnettet i det nordsjællandske. En fransk ingeniør blev
udnævnt til Ober-Wey-Inspecteur og forestod bygningen
af den nye (nu offentlige) vej til Fredensborg. Herefter
var den kongelige epoke slut efter næsten 200 års monopol. Men der skulle betales bompenge (vejskat) ved hhv.
Vibenshus, Vangede, Gelskov, Hørsholm og Hesselrød.
Nemmere vej imellem slottene
I slutningen af 1700-tallet udvidedes kongesporet fra Usserød til Helsingør, så forbindelsen mellem de nordsjællandske slotte, Hirschholm, Fredensborg, Frederiksborg
og Kronborg blev nemmere farbare. Et diligencespor
blev oprettet i 1795 og kørte to gange om ugen. Som en
kuriositet kan jeg nævne, at Frederik d. 4 lod anlægge
sin private kongeetape mellem Frederiksberg Slot fra
Vesterbro til landsbyen Solbjerg (hvor i dag ZOO-tårnet
troner højest på Valby Bakke) forbi Langvadsdam
(Damhussøen) og videre til Roskilde. Den kendes i dag
som Frederiksberg Allé og er et yndet vejstykke fx i
forbindelse med maraton- og cykelløb i København.

Det yderste nord
Videre op til det yderste nord var noget af en rejse
Nogen af os vil nok mene, at det yderste Nordsjælland
tilbage i tiden var en noget overset og forsømt landsdel. Der var forblæst, og skoven lagt ned til forskelligt
formål – bl.a. opbygning af en af Europas største flåder
m.m. Sandflugten havde siden 1500-tallet gradvist lagt
landet øde, udpint landbrugsjordene, og omlægningen
til større kreaturdrift havde ædt græsset helt i bund.
Vores område havde udviklet sig til en ørken af betydeligt omfang med 8-10 vandreklitter, som selv Råbjerg
Mile i Nordjylland i dag ikke kan måle sig med. Ingen
kerede sig om forholdene mod nord, indtil Tibirke
landsby og Kirke druknede i sand og måtte give op.
Man flyttede gudstjenesten til Vejby Kirke, for hverken
Tisvilde by, Helene Grav eller Helene Kilde var endnu
ikke føget til i sand.
Kongevejene gik ikke længere end til hhv. Hillerød
og Helsingør. Det er muligt, at man sejlede til Helenekilde, men det er tvivlsomt, fordi menigmand ikke
sådan lige chartrede en turkutter af en geschæftig
erhvervsfisker. De lokale småfiskere rundede helst ikke
Gilleleje, og denne fiskerby ligger aller nordligst på
kysten. Så turen til det gode, helsende vand mod nord
foregik fortrinsvis som en strabadserende vandretur
forbi Æbelholt Kloster og videre til Frederiksværk
– som først blev anlagt efter, at Arresøkanalen blev
gravet bl.a. af svenske krigsfanger i forbindelse med
Store Nordiske Krig 1709–20 – eller over Helsinge/
Ramløse som beskrevet oven for på cykel eller i bil i
1950-60’erne. En tredje teoretisk mulighed kunne være
Hillerød/Nødebo/Esrum/Mårum, som i dag er blevet
til Pilgrimsruten.
Da bønderne ikke kunne betale skat
Kong Frederik d. 4 blev først opmærksom på problemerne i Nordsjælland, da bønderne ikke kunne svare
skat pga. svigtende afgrøder forårsaget af sandfygningen. Riget fattedes penge, fordi krigen mod svensken
trak ud og blev dyr – statskassen var slunken – og hvor
skal pengene komme fra? Fra folket – hvor ellers...?

Stranden og skoven...

...i olie, akvarel og pastel
Atelier Trine Preisler. Strandbakkevej 4, Tisvildeleje, tlf.22833646
Åbent lørdage kl. 12-15, eller efter aftale. www.trinep-design.dk
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MORILD
Fra sidst i august kan man om natten være heldig at se
et eventyrligt lys og en blinken i strandkantens bølge
skvulp.
Fænomenet kaldes morild og skyldes en furealge, der
udsender et blåligt lys, når den bliver stresset af bølgernes bevægelser, eller en sten der kastes i vandet. Og det
er en magisk oplevelse at bade i morild!
Furealgen, Noctiluca scintillans, elsker varme. Jo
varmere sommer desto hurtigere formerer den sig, og
chancen for at observere den bliver større.
Morild observeres bedst fra sidst i august, hvor vandtemperaturen kan være nået op omkring 20 grader, og
natten er mørk nok til, at man kan se algernes lys.
I september er der stadig fine muligheder for observationer, men vandets temperatur begynder at falde, og
algerne vil snart være på tilbagetog.
Derfor var min overraskelse stor, da jeg på en spadseretur sent om aftenen den 13. december 2020 så, at
Noctiluca havde gang i det helt store lysshow ... men det
var jo trods alt Luciadag!
Tilbage til sensommeren: Gå til stranden en nat uden
måneskin sidst i august eller i september og tag evt. et
badehåndklæde med. Måske er du heldig.
RP
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Haver til maver 3.a

6.a´s tur som turistguides

Vi i 3.a på Sankt Helene Skole i Tisvilde er tilmeldt
“Haver til maver”. Det foregår på Rabarbergården i
Holløse. Her er vi delt i nogle hold med forskellige
holdnavne. Vores hold hedder: “De stærke chilier” og
“De røde tomater”.
Vi har fået nogle haver, som vi skal luge, så og
vande. Vi har sået og plantet grøntsager og lært noget
om dyr og meget andet. Nogle gange laver vi også
mad. Indtil videre har vi lavet wraps med en masse
grøntsager og hjemmelavet dressing. Vi skulle selv
finde på opskriften.
Det er et dejligt sted at være med nogle søde voksne
og unge mennesker. Vi har prøvet at lave blindsmagning med en, der hedder Thomas.
Vi har været på Rabarbergården tre gange indtil
videre, og vi skal være der fire gange inden sommerferien og fire gange efter sommerferien.

Vi i 6.a fra Sankt Helene Skole i Tisvilde skulle torsdag d. 27. maj på tur ind til København. Både pigerne
og drengene i klassen havde valgt et sted at fremlægge
om; vi skulle nemlig være hinandens turistguides. Man
kunne fx have om Frederikskirken, Den Lille Havfrue
eller Storkespringvandet. Vi havde forberedt fremlæggelser og talekort ugen op til og var helt klar.
Om morgenen mødtes vi på Godhavn Station for at
tage toget, og derefter gik turen mod København.
I toget på vej derind øvede vi vores fremlæggelser
igennem og på, hvad vi hver især skulle sige. Det er
altid hyggeligt at køre i tog, fordi man får snakket godt
sammen.
Da vi endelig var i København, skulle vi mod Den
Lille Havfrue, og derefter skulle vi langt omkring. Vi
fik gået meget og hørt meget. Det var rigtig sjovt og
hyggeligt.
Vi sluttede dagen ved Rundetårn, og derefter fik vi
lov til at snolde en smule, og så gik turen hjemad. På
vej hjem sad vi og snakkede om den hyggelige tur, vi
havde været på, og om at vi syntes, at det var gået godt
med vores fremlæggelser.
Vi havde den hyggeligste tur, og vi var i det dejligste
humør, da vi kom hjem.

Af Emma og Dante 3.a, Sankt Helene Skole, Tisvilde
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af Lana, Hannah og Leandra 6.a, Sankt Helene Skole, Tisvilde

KERAMIKER FINN DAM RASMUSSEN
Salgsudstilling og værksted, Haredalen 4, Tisvilde – www.ﬁnnkeramik.dk
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854

7 spørgsmål til en Tisvilder
Maj er blevet til juni i dette herrens Corona-år, og
endelig har sommervarmen taget lidt over efter et piv
koldt forår og ditto forsommer. TisvildeNyts to gennemvaccinerede medarbejdere ruller på cyklerne ned
ad Hovedgaden en ganske almindelig og rolig onsdag,
hvor trafikken er ligeså almindelig og rolig. Vi skal ud
for at tale med dette nummers Tisvilder, som også er
gennemvaccineret, så vi er ikke spor nervøse og har
ikke bedt om at sidde udenfor ligesom forrige gang,
vi var ude og sad på en terrasse i skarp nordenvind og
6 grader. Dengang havde ingen af os fået den første
sprøjte Pfizer.
Nu er der gået to måneder, og situationen er en anden. Forventningsfulde står vi nu et sted midt i Hovedgaden kort efter Chr. Hansensvej og åbner en låge af
ældre årgang. Bag den åbenbarer sig et lille eventyrland af en have med den fineste blomsterpragt, store
smukke træer, der passer pænt på de små nyplantede
og et højbed med grønt. Alle træer er frugtbærende
og fortæller os, at der bor mennesker her, der bruger
naturen til andet og mere end bare at se på.
Lige ved denne grund lå der engang i 60’erne en
Irma i en boblehal, som pustedes op hver sommer, når
landliggerne dukkede op. I 1973 bedømtes den som
urentabel og mistede luften for tid og evighed, da sommeren var forbi. Tekstildesigner Suzanne Svensmark
købte den smukke, gamle bondegård og lavede værksted og forretning i dét, som engang havde været Chr.
Hansens hjem, og hvorfra han havde drevet landbrug
på de omkringliggende marker. Det kan være svært at
forstå i dag, men i den første halvdel af forrige århundrede var der ikke bebyggelse som i dag. Enkelte huse lå
der, men ellers var der marker, som de spredte bondegårde og husmandssteder dyrkede.
Dagvognen ud for Vesterprisvej ca 1920

1985 solgte Suzanne Svensmark huset til Rikke Njust,
og det er hende, som tager imod os ved døren og
inviterer os indenfor. Mens kaffe og boller stilles frem,
fortæller hun, hvor mange følelser, der hviler i hendes
forhold til Tisvilde og huset, og fremdrager et fantastisk album med gamle matrikelkort og postkort og
billeder, som Suzanne Svensmark og hendes mand,
gavmildt og med udsøgt sans for vigtigheden af at
kende sine rødder, lavede til de nye ejere ved overdragelsen for mange år siden. Tænk, hvis man fik sådan
en smuk bog, når man flyttede ind i et hus, - hvilken
ufattelig rigdom det ville være!!
Det stråtækte hus’ smalle længer er indrettet med
sans for bred hygge og smukke detaljer, og vi nyder at
være bænket omkring bordet i stuen, hvor man føler
sig ”hjemme” med det samme. En favnfuld duftende
akelejer står i en vase på bordet, og på væggen bag
Rikke hænger ét af Kunerts billeder fra stranden og
havet, og en fin samling af Grethe Fristrups akvareller
smykker endevæggen.
Siden Chr. Hansens tid er huset blevet bygget om og
udvidet, men når man har bænket sig og set sig omkring, så er der stadig ting, der peger tilbage de mere
ydmyge tider i 1920’erne og 30’erne. De gamle hanebjælker er markante i stuen og er et visuelt forbindelsesled tilbage til Chr. Hansen. Rikke har bygget om med
stor pietetsfølelse og respekt for det gamle hus’ aner.
Snakken i stuen forvilder sig ind på uventede stier,
husprisernes himmelflugt og det glade vanvid i at ville
vise sig frem og gøre sig større med dyre biler og huse
indkøbt for astronomiske beløb. Men så sætter vi en
prop i diskussionen og leder samtalen ind på rette veje
og spørger Rikke:

Susanne Borup

1. Hvor kom du fra, inden Tisvilde
fik glæde af dig?
Lidt overraskende fortæller Rikke, at hun næsten føler,
at hun er født her, og hun er faktisk døbt i Tibirke
Kirke. Det kommer af, at Rikkes forældre flyttede
meget, og derfor blev morforældrene det faste holdepunkt, - og de havde et sommerhus i Tibirke Bakker.
Det var dengang, man som barn syntes, at somrene var
ligeså lange som resten af året, og solen skinnede uden
ophør. Minderne fra barndommens bekymringsløse
somre med hyldeblomstsaft og puddersukkermadder
i den evigt skinnende sol har let ved at bringes frem i
den voksne Rikkes tanker og tale. Et lille, beskedent
spørgsmål fra os, så tændes barndommens lys i Rikkes øjne. Barndommens tid i huset på Klammerhøj i
Tibirke Bakker hos mormor og morfar, ikke langt fra
Grethe Fristrups bolig, hvor Rikke også tit kom, var en
tid med frihed og tryghed, og Tisvilde har på den måde
haft glæde af Rikke, lige fra hun var helt lille.

Murerfirmaet

Damgaard Aps
Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Tlf.

Henrik 2323 1318
Bo 4044 5610

Senere kom der skolegang til, og da det blev tid til at
vælge vej ud i livet, så kom der inspiration fra morfars
søster, som boede med sin mand i Gretely neden for
Tibirke Kirke. Hun var én af Danmarks første uddannede, kvindelige arkitekter, og eftersom Rikke også
havde talent og glæde ved at tegne, så ledte det hende
til arkitektstudiet i København.
Studietiden var sjov, men af blandet kvalitet. Meget af
den bar præg af tidens tendens til ”fri uddannelse” og
”hva’ skal vi lave? – find selv ud af det!” Ikke videre befordrende for lærevillige og videbegærlige arkitektstuderende, og efter det første år var der da også kun 120
af de oprindelige 600 indskrevne tilbage på studiet!!
2. Hvad bragte dig til Tisvilde?
Rikke færdiggjorde studiet i 1977 og var samtidig
færdig med København. Hun lejede sin mors kusines
sommerhus på Lille Ryvej ude på Sandet. Det var
på en måde flere huse i ét og som sådan perfekt som
halvfjerdser-kollektiv for Rikke og nogle studiekammerater. Der var smukt og romantisk, og skidekoldt.
Men da Rikke ventede sit første barn, blev kollektivet for stor en mundfuld, - ingen følte ansvar,
og tingene blev gjort, når ”man følte for det”. Rikke
erindrer med et grin, at ”de karrysild, jeg kunne lide,
ansås for borgerligt ekstravagante”, - så til sidst var
der kun én vej: væk! Rikke flyttede for sig selv i et
sommerhus, sammen med kæresten og deres nyfødte
Signe, den første af Rikkes tre piger. Ikke så lang tid
derefter døde Rikkes mormor, og Rikke arvede nogle
penge, der gjorde hende i stand til at købe sit eget, og
valget faldt på et sommerhus i Tisvilde i området lige
bag Sandflugtsmonumentet. Det blev begyndelsen på
en foreløbig fyrre år lang tilværelse som Tisvilder.
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3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
For den nybagte Tisvilder, som også var relativt nybagt
arkitekt, var det logisk at tage arbejde som sådan. Efter
den lange uddannelses noget ustrukturerede forløb,
hvor den faglige styring lod en del tilbage at ønske, var
det et mindre chok at komme ud i det virkelige liv, hvor
bygningsreglementer og økonomi fyldte godt op og
lukkede for visionerne om at være med til at udtænke
og tegne nyskabende arkitektur. Som Rikke udtrykker
det, så går det ret hurtigt op for nyuddannede arkitekter, at ikke alle kan blive den nye Jørn Utzon, og for
Rikkes eget vedkommende fulgte en håndfuld år med
at arbejde for firmaer i København, Frederiksværk og
for vores lokale Karl Henning Sørensen i Helsinge.
I hjemmelivet fyldte det meget, at Signe var syg. Det
tærede på familien, og lægerne kunne ikke finde nøglen
til helbredelse. En sommer drog den lille familie på festival i Thylejren. Det var en psykoterapeutisk, spirituel
festival, hvor psykodrama og healing var på skemaet,
og bl.a. en amerikansk kvindes foredrag om, hvordan
man kunne lære selv at udøve healing, vakte Rikkes
interesse. Da Signe samme aften blev syg, henvendte
Rikke sig til den amerikanske kvinde, for at få hjælp.
Hun lod venligt Rikke vide, at det havde hun ikke tid
til, men sagde samtidig, at nu havde Rikke jo selv lært,
hvordan man skulle gøre, så hun skulle gå hjem og heale sin datter selv. Rikke gik hjem og gjorde det, og lille
Signe faldt i dyb søvn og vågnede tre timer efter, - og
var rask!! Og sygdommen vendte ikke tilbage!
Denne oplevelse var nærmest omvæltende, og for
Rikke gav den anledning til at tænke over, om det arkitektfag, hun havde drømt om, men som havde vist sig
at være mest kedeligt kontorarbejde med paragraffer og
økonomiske overslag, nu også var det, hun skulle forære
hele sit liv. Da Rikke så, kort efter at Liv var kommet
til som lillesøster, gik i gang med en uddannelse som
zoneterapeut midt i 80’erne, stod det klart for familie og
venner, at Rikke havde besluttet sig for at skifte spor.
Mange i omgangskredsen mente, at nu var Rikke da
vist i gang med at gå den forkerte vej ved at bytte en
god og sikker tilværelse som arkitekt ud med et usikkert og lidt mystisk arbejde med åndelige teknikker, - et
prestigetab, en social deroute lød det. Men det rykkede
ikke ved Rikkes beslutning, og ét år efter at hun i 1985
havde købt det gamle hus på Hovedgaden, startede hun
sin klinik med zoneterapi og healing.
Rikke og hendes mand, Hans, havde ikke de store
penge og havde valgt at købe huset sammen med et
andet par. Det skulle dog vise sig endnu en gang, at det
kollektive indslag i boligformen heller ikke denne gang
var optimalt, for, som Rikke diplomatisk udtrykker det,
så blev dagligdagen med to familier og et halvt hus til
hver med tiden ganske problematisk. Og et par år efter
overtog Rikke og Hans hele huset.
Mindste lillesøster, Freja, kom til, og klinikken gik
fra at være ny og ukendt til at blive kendt og modtage
henvendelser.
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Kunder kom fra nær og fjern, men som en økonomisk
sikkerhed tog Rikke arbejde på halv tid i ”Fritteren”
nede på Tisvilde Skole og brugte så den anden halvdel
på sin klinik. Det fungerede, og Rikkes tilværelse blev
arbejdsmæssigt fyldt med glæde, hvilket understreges
af, at klinikken stadig er (vel)fungerende.
I 1999 søgte og fik Rikke stillingen som frivillig-formidler i Helsinge Kommune. Frivillighedshuset, senere
Frivilligcenter Helsinge, blev i 2000 en selvstændig
forening med Rikke som leder, - et job som hun i
20 år har elsket og kunnet udvikle i positiv retning.
Rikke udtrykker determineret og med gnist i øjnene, at
hendes arbejdsopgavers ædleste formål altid har været
at ”hjælpe andre med at hjælpe sig selv”! De, der er
enlige eller ulykkelige eller handicappede på én eller
anden måde, de skal ikke bare fyldes op af sociale tjenester. De har også en opgave med selv at hjælpe med
til at løfte sig ud af deres ensomhed eller handicap, eller hvad der nu har lagt et låg over dem! For mentalt er
det vigtigste ikke, ”hvordan man har det, men hvordan
man tager det”.
Rikke husker juleaftnerne for ensomme, hvor mange
af de ensomme meldte sig som hjælpere, hvilket må
være målet med det: at man kan hjælpe sig selv ved at
hjælpe andre! At der er behov for den slags selvrealiserende arbejde ses af, at der var 5 frivilligcentre rundt
om i landet, da hun begyndte i Helsinge. I dag er der 70.
4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med
i Tisvilde?
”Jeg bryder mig ikke om udtrykket ”at få tiden til at
gå”, den er der bare. Og den skal bruges på bedste vis,
mens man er her!!”, indleder Rikke vores nysgerrige
spørgsmål med at sige. Det lyder for passivt for Rikke,
som synes, at man skal bruge sit liv med glæde og
fornuft og ikke bare ”falde om og lade sig opfylde” af,
hvad der nu er for hånden!
Rikke gik på pension fra Frivilligcentret for et år
siden, så ”nu er det ”biksen her”, jeg bruger mine
kræfter på, - og så mine børnebørn. Min ældste, Signe,
bor i den anden længe med sin søn, Balder, som jeg af
og til henter fra daginstitution og passer, indtil Signe
kommer hjem fra København, hvor hun har et guldsmedeværksted. Og en dag om ugen er jeg i Vedbæk og
passer Frejas barn på 1 år, og kan kun være lidt ked af,
at Liv er gift og bor i Frankrig med mand og to børn,
som jeg sjældent får at se.”
Efter kærligheden til børnebørnene fortæller Rikke
længe og vedkommende om Tisvildehuset, projektet
for et kommende idræts- og samværshus, som skal
erstatte det gamle idrætshus’ ydmyge rammer. Rikke
har meldt sig til arbejdsgruppen, og det ligger hende i
den grad på sinde. Papirer og tegninger af det nye multihus fylder snart bordet, mens Rikke forklarer, at den
langvarige fondsfase, hvor der søges om penge (ikke
mindst hos Lokale- og Anlægsfonden) til at realisere
projektet, tager meget af tiden for arbejdsgruppen.

Bæredygtigt skal det være, og ”den gamle arkitekt”
peger og forklarer på plancher om solpaneler og semitransparens, og det ser voldsomt imponerende ud, og
de fleste Tisvildere er vel også lune på at se det stå på
Idrætspladsen en dag.
Derudover får Rikke nævnt, at hun tager del i Lokalrådets trafikgruppe, som arbejder med, hvor og hvordan man kan få trafikken i Tisvilde til at glide roligere
og sikrere. Ikke nogen nem opgave! ”To gange har jeg
haft ”ufrivilligt besøg” af biler, der har lagt noget af
plankeværket ned!” Også her må de fleste Tisvildere
være helt enige med Rikke.

5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
”For det første: havet og skoven, som jeg bruger
enormt meget. Blandt andet er jeg vinterbader, et herligt fællesskab af søde mennesker.
For det andet: biograf, købmand, kulturliv, skole,
børnehave, tog. Hvilket privilegium er det ikke at have
alle de ting i sit lokalsamfund!!
Og så må jeg ikke glemme alle de mennesker, der
bor her!! Søde, venlige, interessante, spændende mennesker!! Og nu ser vi de ældre Tisvilderes børn flytte
tilbage til byen, til overskueligheden. Det er da dejligt!”
6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
”Det værste” … Rikke har ikke meget skidt at sende
efter noget, læser man i hendes tavshed efter spørgsmålet, men så, ”jo, altså, når Tisvilde bliver et reservat
og mister sig selv. Når noget lukker sig om sig selv og
selvfedmen bliver fremherskende. Det er selvfølgelig
noget, der ofte forbindes med turiststrømmen og de
mange ”events”, der sættes i værk for at lokke dem til
og holde på dem. ”Jeg har gjort det lidt til en sag for
mig selv, at prøve at lære at holde af det,” smiler Rikke,
”man må jo lige tage spejlet op og se lidt på sig selv,
inden man sender kritik efter andre. Men jeg indrømmer, at det kan være svært at lære”.
”Det er sjovt nok, når turisterne kommer, og det er
dejligt, når de forsvinder igen til efteråret, og vi Tisvildere møder hinanden igen.”

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
39

7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
”Tisvildehuset” kommer det forholdsvis hurtigt fra
Rikke, som om vi ikke allerede havde kigget hende ud
og set, at det projekt, som hun er gået ind i, virkelig er
noget, der taler til den livsvisdom, som Rikke gennem
et liv har samlet sammen og sparet op. ”Fællesskabet
eller snarere fællesskaber i flertal, det er vigtigt, fællesskaber, der bygger på noget meningsfyldt, der bygger
på eller er et resultat af at brænde for noget. At brænde
for noget er en vigtig mental proces, en hjørnesten for
det enkelte menneske i en moderne verden, hvor det for
de fleste er et vilkår at blive pakket ind i mental bobleplast. Det er jo sådan, det mere eller mindre er blevet
for os alle her under Corona-epidemien, som mentalt
har været synd for os alle. Men Tisvildehuset er et produkt af et fællesskab og for et fællesskab og som sådan
vigtig for byens mentale virksomhed. Mikrovirksom-

Gården med den korte længe mod vest ca. 1920
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heder, bridge, fællesspisning m.m.m, - kun fantasien
sætter grænser – et sted, hvor unge og gamle bare kan
være uden pædagoger og vejledere.” Og endnu en gang
foldes plancherne ud, og vi kan kun beundre papirudgaven af det, der bliver en smuk, fysisk virkelighed en dag.
Her slutter snakken, men inden vi går, får vi en runde i haven, som er stor, lukket og smuk, men mindre
end den var i gamle dage. Vi får lidt historier med fra
Chr. Hansens tid og senere fra dengang, da en ung murermester Erik Løve byggede huset om og reddede det
fra undergang. Fra Rikkes egen tid, hvor hvert træ har
sin fortælling: en bryllupsgave, en kastanje, som ét af
børnene lagde i jorden, - og midt i det hele det smukke
værksted, som Rikkes mand, Arnt, har bygget.
Vi forlader det lille eventyrland efter en berigende
eftermiddag med mange nye billeder og fortællinger på
nethinde og trommehinde.
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RIDESTILAUG

Hvorfor maler de på træerne i Hegnet?
I den seneste tid har der været øget aktivitet rundt
omkring i Tisvilde Hegn på diverse ridestier, og hvad
er det, der sker? Tisvilde Hegn er et meget populært
område for mange mennesker. Nogle nyder naturen på
gåture, nogle løber, nogle cykler og nogle rider – og vi
skulle gerne alle kunne færdes derude i fordragelighed
og på en sikker måde.
Den øgede aktivitet i skovene i Nordsjælland har
resulteret i, at der er oprettet Ridestislaug i flere Nordsjællandske skove: Grønholt, Valby, Lystrup Skov,
Knurrenborg Vang, St. Dyrehave, Græsted-Aggerbo
og Hundested. Disse laug er blevet organiseret under
Nordsjællands Ridelaug Paraplyorganisation.
Målet er at fremme og sikre hestefolkets adgangsforhold og brug af skovene i Nordsjælland i samarbejde
med Naturstyrelse Nordsjælland ved skovfoged Torben
Hoch og tilsikre, at alle ryttere rider forsvarligt og
udviser hensyn til de øvrige brugere af skoven.
Derfor har en gruppe ryttere fra området stiftet
Ridesti Laug Tisvilde Hegn, som er en frivillig organisation med bestyrelse og gratis medlemskab, hvor man
melder sig ind via Facebook.
Noget af det første, ridelauget har taget fat på, er
at kortlægge diverse ridestier og trimme dem efter
skovens regler og anvisninger, og nu markeres stierne
med autoriserede, hvidmalede hestesko , så det bliver
tydeligt, hvor der kan rides sikkert. Ligeledes samarbejder man med cykelfolket om at undgå kollisioner,
hvor ridestier og MTB spor krydser hinanden.
Alle ryttere, som rider i Hegnet, skal følge skovens
regler og anvisninger fra skovens folk, og derudover
ser vi gerne, at vore medlemmer vil hjælpe med at
efterleve god takt og tone for ryttere.
Ridelauget i Hegnet opfordrer bl.a. til:
• At ryttere fortrinsvis benytter de markerede
ridestier
• At ryttere skridter og holder til højre og hilser,
når de passerer gående, løbende eller cyklene
– mange mennesker er bange for heste og føler
sig utrygge, hvis en rytter suser forbi
• At man altid passerer andre ryttere i skridtgang
og holder god afstand
• At man altid viser hensyn overfor andre og
skoven og husker, at der kommer altid en anden
bruger efter dig
Hvis man støder på energiske mennesker ude i skoven
med malerpensel, hesteskoskabelon og en grensaks, så
er det Ridelaugets folk, der huserer for at sikre, at ridestierne er, hvor de bør være og behørigt markeret – det
er en stor skov, så det kommer til at tage tid.
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JT Træfældning
Gratis tilbud

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

Fuldt forsikret

Træfældning
Fældning fra toppen
Ind trækning
Beskæring
Opskæring
Stormfald
Flisning

Medlem af Dansk Træplejeforening

KILDEMARKEDET
Kildemarkedet er tilbage d. 7. og 8. August
Gratis adgang
Vi glæder os til at åbne pladsen ved Kastaniealleen
lørdag d. 7 august kl. 12:00. Ca. 80 stadeholdere ”står
på spring” for at vise deres unikke, spændende og varierende kunsthåndværk. Med et ekstra år i deres værksteder er der fyldt op overalt, så der er mange, mange
skønne ting at vælge imellem. Der er også spændende
nyheder og som altid flere boder, hvor kunsthåndværkeren sidder og arbejder, så man kan følge processen
og få en god snak.
De to markedsdage vil som altid være et dejligt samlingssted med levende musik af vidt forskellig art. Og
kaffe-, kage- og vaffelboder sørger for lidt godt til maven til rimelige priser. Det samme gælder Humledruen,
der er klar med vand, vin og øl til at slukke tørsten.
Vi vil naturligvis overholde alle de coronarestriktioner, der vil være til den tid, og vil i samarbejde med
politiet sørge for, at det vil være trygt at besøge Kildemarkedet.
Læs mere på kildemarkedet.dk – På gensyn til to
dejlige markedsdage.
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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

Christian
Vernsted-Fabricius
Butikschef, home Tisvildeleje-Vejby

Ring til mig og lad os
drøfte dine boligdrømme

Tlf. 44 12 72 16

”For mig er ærlighed og en
god relation nøglen til et
godt samarbejde i en
bolighandel, og jeg sætter
en stor ære i at opnå en høj
kundetilfredshed”

Bøgelund & Friis

DET NOSTALGISKE HJØRNE
Tekst og fotos: Anita Olsen

Så er sommeren over os, men verden er ikke blevet helt
så “normal” som vi kunne ønske os det! Dog har vi været gode til at kæmpe os til noget, der ser bedre ud end
sidste sommer. I mange andre lande har de ikke haft nær
så meget tjek på smitten – det er her vi gerne vil roses!
Loppemarkedet på Birkepladsen kommer i gang,
Kildemarkedet ligeså – dog med forsigtighed, og
mundbindene bliver vi nok ikke fri for foreløbig. Meeen
fremskridt, ikk’?
Da jeg sad og griflede til sidste nummer, var vinden i
“nordost” og det er hovedsaglig fra den kant, den har
holdt sig siden, og det gør jo at det virker ret køligt.
Rent personligt er jeg godt tilfreds, mens en stor del af
landets befolkning vil gerne “steges” lidt mere, og det
skal nok komme. Nå, men jeg går videre med den gode
historie om det dejlige liv på Haarlandsgården, levende
beskrevet af William Scharff, barnebarn af gårdfolkene, som historien handler om:
Noget ganske særligt og vidunderligt var novembermarkedet, det ene af de to årlige kreaturmarkeder i
Frederiksborg. Vi havde ganske vist ikke noget at sælge
der, da morfar kun handlede kvæg med slagteren eller
gårdmændene på Tisvildeegnen. Som mange andre fra
de fjernere gårde tog vi kun til novembermarkedet for
fornøjelsens skyld. Efterhånden som vi nærmede os
byen, kom vi i følge med de andre vogne, som fra alle
kanter og i lange rækker rullede ned ad bakken mod
slottet. Når vi kom gennem Møntporten, rumlede vi
lige ind på de toppede brosten, og så klang hestehovenes klapren som den dejligste musik – optakten til
en uforglemmelig dag! Alle gæstgivergårde var fulde
af heste og vogne. Karle råbte, kæder ringlede, heste
vrinskede, der var feststemning i hele byen.
Hos Frederik Olsen bænkede vi os i skænkestuen
sammen med andre muntre markedsgæster, mændene
bakkede på deres piber, snakkede og drak toddyer.
Nogle fik så mange, at de blev “snurrende”.
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Konerne havde pyntet sig med hovedklæder af silke,
stort hvidt, fint sammenlagt lommetørklæde i hånden
og deres bedste kjoler, som regel sorte. De nåede til
jorden og havde en vældig vidde med dybe folder i nederdelene. Havde en af dem i dagens anledning silkeliv
på, blev der følt på det af mange ivrige hænder, der
ville mærke hvor tykt det misundelsesværdige stof var.
Efterhånden mødtes alle på torvet, markedets festplads!
Her var trængsel foran de mange boder og gøglertelte.
Der skulle god tid til at studere det store opbud af
tørklæder, sjaler, husgeråd, honningkager, piber, toldeknive, nips, legetøj og meget andet.
Jeg havde brændende ønsker i de boder, hvor der
solgtes dyr af ler eller træ. Primitive ting med nutidens
øjne, men for mig eventyrlige herligheder. På de store
telte var der fristende og uhyggelige plakater, forestillende vilde dyr og kannibaler, som åd ulykkelige
opdagelsesrejsende og missionærer, og udråberne skreg
i munden på hverandre for at få folk lokket ind at se fænomenerne. Disse viste sig som regel at være en sværtet
“indianer” eller “neger”, som snakkede kaudervælsk.
Men man kunne være så heldig at se en havfrue med fiskehale, eller damen uden underkrop, stærke mænd, der
løftede håndvægte og dyr med 5 ben eller to hoveder.
En dag så fuld af oplevelser kunne man leve længe på.
Det var endda ikke den eneste novemberudflugt. I
denne måned kulminerede efterårets store sildefiskeri,
og en dag kørte vi den smukke tur over til Hundested
og fik vognen fyldt med sild lige til faddingkanten! På
hjemvejen “bedede” vi undertiden i Sandkroen for at
vande hestene og give dem et lille hvil.
Imedens tog mændene sig en thevandsknægt. De
hjembragte sild blev saltet ned i store tønder, og der var
så mange, at vi var forsynet til næste november, skønt
vi spiste af dem hver eneste dag.
Midt om vinteren kørte vi over til Arresø for at skære
tækkerør i de oversvømmede, tilfrosne sivskove. Rørene blev skåret med et seglformet jern, og når det slog
mod isen, klang den høje syngende lyd langt, langt ud
over den store sø. De år, hvor søen ikke frøs til, måtte
man klare sine tagreparationer med langhalm, som
man fik ved plejltærskning.
Den mest spændende tur til Arresø var dog i juni,
når vi skulle høste hø på Ryengene. Vi kørte derover
med karlene og daglejerne om aftenen, og på vejen
drejede samtalen sig om, hvorvidt Arrenakke-trolden
nu igen havde været der. Han havde sin gang over Ryengene, og hvor han satte sin fod, kunne intet gro. Der
blev arbejdet hele den lyse nat, så alt høet kunne være
slået, inden vi tidlig næste morgen skulle køre hjem til
dagens arbejde på gården.
I det daglige var Frederiksborgavisen den eneste
kontakt til omverdenen. Den udkom hver dag og blev
sendt til Tinghuset i Helsinge med den gule postvogn,
der kørtes af en flot postillon i rød kappe. I Helsinge
blev post og aviser hentet to gange om ugen af landdistrikternes vandrende postbude.

Køkken på Haarlandsgården anno 2019

Vi fik dog ikke avisen, før den var en halv snes dage
gammel, for min morfar delte abonnement med en
nabo, der først beholdt den i en uges tid. Bladets format
var enormt, da det skulle kunne bruges til indpakning,
når det engang var færdigstuderet, og naboen fik sin
halvpart tilbage, når året var omme. Foruden avisen
læste man i Biblen og et illustreret blad, “Nordstjernen”,
samt “Folkets Almanak”. Almanakken indeholdt oplysende artikler om landbrugets drift og økonomi og om
bekæmpelse af sygdomme hos mennesker og dyr. Det
drejede sig især om den stærkt hærgende tuberkulose.
I mange hjem lå en eller flere med “brystsyge”. De selv
og deres familie vidste og affandt sig med, at der skulle
de ligge et par år og vente på døden. Men Almanakkens
oplysende artikler havde deres store betydning. Jeg kan
huske, da morfar satte hængsler på de tidligere tilspigrede vinduer, så der kunne komme frisk luft i stuerne.
Den indeholdt også dramatiske og romantiske fortællinger, rigt illustrerede med stik af ridderkampe i egeskove, strandinger i måneskin og lign. Her stiftede jeg
bekendtskab med Holger Drachmann og andre af tidens
forfattere, som skrev folkeligt. Almanakken blev også
brugt som regnskabsbog og noteringskalender, hvori
man indførte vigtige begivenheder, f.eks. at en ko havde
været til tyr. Jeg husker i denne forbindelse, at koen, når
den havde kælvet, altid fik en mægtig spegesild, som
den slugte med stort begær!
Vinteren på gården var fortrinsvis helliget indendørs
arbejder. Man reparerede vogne og seletøj, splejsede
tove, skar rivetænder, tøjrepæle og andre småting, som
der altid var rigelig brug for.
Alt snedker- og tømrerarbejde foregik i huggehuset,
hvor der fandtes en stor samling værktøj, som holdtes i
den pinligste orden af min morfar, der altid selv bar nøglen på sig! Alle bøjede søm blev omhyggeligt rettet ud
og sorteret i sømkassen. De kunne bruges mange gange.

Det gjaldt om at være økonomisk, og
tiden spillede ingen rolle. Alt skulle
gøres så godt og smukt som muligt. En
tøjrepæl skulle ikke blot kunne holde et
kreatur, den blev omhyggeligt formet og
smukt rundet af og afpudset, så den, der
havde lavet den, kunne glæde sig over et
kønt resultat af sit arbejde. Denne trang
til at bringe skønhed ind i den daglige
tilværelse, gjorde sig gældende også i
det grovere markarbejde. Når pløjningen
begyndte, pløjede morfar altid selv den
første fure. Den var udmålt og afmærket
med kæppe forsynet med halmviske.
Dem kunne han styre efter, så furen blev
køn og lige.
I den mørke del af året sad jeg tit om
aftenen i borgestuen, hvor kvinderne
kartede, spandt, strikkede undertøj og
hoser og og reparerede klæder og linned.
Imedens snakkede karlene og fortalte
historier eller sang viser om Karl d. tolvte og andre
helte eller sørgelige kærlighedsviser med mange vers.
Der blev også sunget viser, som tog de aktuelle lokale
begivenheder under skrap og bramfri behandling. Viddet var kraftigt og saftigt. Man havde blik for naboens
svagheder og holdt sig ikke tilbage, når der kunne
fortælles en god historie. Hvor ofte har jeg ikke hørt
den om gåsetyven, hvis nattetogt var blevet røbet forud.
Han blev modtaget i gåsehuset af en karl, der kneb
ham i næsen med en gloende ildrager. Magen til gase
havde han aldrig mødt, og han kom der ikke mere! Og
der blev fortalt om gamle dage, da man selv lavede sin
brændevin i smug. Så hændte det undertiden, at egnen
fik besøg af politiet – “øvrigheden” – som man helst
skulle holde sig fra. Man “telegraferede” det slemme
budskab fra gård til gård ved at lægge en rød dyne eller
klud ud på hækken, og så gjaldt det om at få læsset alle
destillationsapparaterne på en vogn, smide halm over og
køre en tur ad landevejen, indtil dynerne blev taget ind!
Jamen altså, det er dog en fantastisk evne William
Scharff har haft til at iagttage og lagre alle disse indtryk, så han kunne fastholde og formidle dem til vores
travle tilværelse, som den er blevet for os. Der var jo
i det hele taget en anderledes ro iblandt folk dengang,
til at fordybe sig i tingene, men alligevel få det hele til
at fungere. Ingen mobiler, fjernsyn og andet materiel,
som mange nulevende næsten skal være blæksprutter for at kunne overse. Nå, sådan er det bare blevet,
men jeg synes, at vi har godt af at stoppe op og tænke
over, hvordan det egentlig var engang. Ja, og der er en
bid mere af denne dejlige historie, så vi “læses” ved i
næste nummer igen. Hav det godt, pas på hinanden og
rigtig god sommer.
Bedste hilsener Anita Olsen
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