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Bygmarken 30 · 3220 Tisvildeleje · Tlf. 48 70 98 50 · booking@helene.dk · www.helene.dk

Særarrangementer  
på Sankt Helene

Book plads allerede nu

I efteråret byder Sankt  
Helene indenfor til en række 
helt særlige arrangementer. 
Kom og vær med ...
Bestil plads på tlf. 48 70 98 50 eller på booking@helene.dk. 

Få mere information på www.helene.dk.

Onsdag 19. september kl. 18

Smagsaften med 
lokale råvarer
Mød de lokale producenter der leverer 
en lækker 3-retters menu & vinmenu 
med lokalt producerede råvarer.

375,-

25/11, 2., 9. & 16/12, kl. 12

Søndags
julefrokost
Nyd en lækker julefrokost.

195,-

26/9, 24/10, 21/11 & 12/12 kl. 18

Onsdagsmad
Kom og nyd kokkens onsdagsret med 
familie & venner. Se onsdagsretten på 
www.helene.dk (take-away 125,-).

125,-

16/9, 14/10 & 18/11 kl. 10.30-13

Søndagsbrunch
Nyd vores helt særlige søndags-
brunch, laksemousse, smoothies, 
pandekager, røræg og meget andet.

195,-

Tirsdag 23. oktober kl. 18

Italiensk vinaften
Denne aften vil du smage lækre itali-
enske vine med små lækre retter, der 
passer til.

395,-

Lørdag 10. november kl. 18

Mortens aften
Hold Mortens aften med dem du 
holder af, læn dig tilbage og nyd en 
3-retters middag (take-away 295,-).

295,-

Søndag den 7. oktober kl. 14.30-16

Søndagskagebord
På kagebordet finder du boller, et 
stort udvalg af kager, kaffe, the, cacao 
m.m.

145,-



SOMMER, SOMMER OG SOL
Sikke en sommer vi har haft – snakken om vejret og de 
ualmindelig høje temperaturer har været på alles læber. 
Nu er vi danskere vist kendt for at snakke lidt vel rige-
ligt om vejret. Det er noget, alle har en mening om; et 
lille uskyldigt emne, man altid kan indlede en samtale 
med, hvis man ikke lige kan komme i tanke om andet.

I sommer burde der ikke være så meget at klage 
over! Det har lige præcis været den sommer, vi har 
længtes efter i mange år... og alligevel, så synes vi 
pludselig, at det er lidt for varmt: Haverne ligner noget, 
der ikke er sandt, græsplænerne er gule og tørre, og 
blomsterkrukkerne skal vandes flere gange om dagen, 
afbrændingsforbud og høje nattetemperaturer – ak ja, 
vi er svære at gøre tilfredse.

Når det så er sagt, mindes jeg ikke have set så mange 
mennesker samlet i vores lille by, og det føles som om, 
uge 29 bare blev ved og ved. Klientellet blev udskiftet 
fra primært at bestå af glade unge festivaldeltagere 
(hvoraf rigtig mange endnu en gang lå i telt i vores 
have) til glade børnefamilier, der nød vores fantastiske 
strand og alle spisestederne, der sådan bare poppede 
op. En helt fantastisk feriestemning, når man gik en 
tur ned gennem byen. Dog kan jeg godt forestille mig, 
at det må have været en noget støjende affære at være 
nabo til både Kanonhalløj og Månedanseren i en hel 
måned...

Vores evaluering på uge 29 blev, at nok er det fantastisk 
og livsbekræftende at have de unge mennesker boende, 
og de er hjertelig velkomne til næste år, men jeg vil 
ikke bruge min ferie på det – er jo nærmest mere træt, 
når jeg møder på arbejde, end jeg var før ferien...

Og pludselig en dag, som ved et trylleslag, er byen 
helt stille, og al det hektiske liv forsvundet – det er så 
brat, at man nærmest får fornemmelsen af, at det er 
noget man har drømt.

Det varme vejr medførte også en lidt anden cyklus i 
haven: Alt sprang ud og modnedes meget hurtige end 
sædvanligt – det er lidt sært at tørken medførte, at bær 
og frugter bugnede som aldrig før: Alle solgte kirse-
bær langs vejen! Hos os kastede vi os ud i at producere 
kirsebærsaft og syltetøj i rå mængder samt opfordre 
folk til at tage med hjem, om de ville det eller ej. Næp-
pe var kirsebærrene færdige, så begyndte brombær-
rene at modnes, og så måtte jeg i gang med dem. Så 
nu er der brombærsnaps på vej til børnene til jul, samt 
mængder af syltetøj – vi er nu i gang med blommerne, 
som er blevet til saft og marmelade. Jeg føler mig som 
en blanding af min mormor og Camilla Plum!!

Nu kaster jeg lange blikke mod æbletræet og er 
begyndt at google opskrifter på, hvad jeg skal stille op 
med dem, når de er modne... 

Hav et dejligt efterår 
og nyd stilheden,

kh Karina
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
1. Valg af dirigent
Peter Fogh blev valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt iht. vedtægterne og beslutningsdygtig. 
Beslutninger, der ville blive taget på mødet, ville der-
for være gældende for Foreningen. 

2. Bestyrelsens beretning
Formanden Elisabeth Harpøth gennemgik bestyrelsens 
beretning for det forløbne år.

Bestyrelsen arbejder som altid ud fra vores formåls-
paragraf, som består af 2 grundpiller:

• Vi varetager medlemmernes interesser 
som grundejere

• Vi søger at bevare Tisvildes særpræg 
i en balanceret udvikling

Grundejerforeningen har stået for disse principper i 
de mere end 100 år, som foreningen har eksisteret. Og 
bestyrelsen arbejder fortsat med at varetage ikke bare 
grundejernes interesser på klassisk facon, men vi har 
også til opgave at sørge for, at Tisvildes udvikling ikke 
går ud over Tisvildes dejlige særpræg.

Bestyrelsen behøver flere medlemmer, og forsamlin-
gen blev opfordret til at melde sig ind i arbejdet, der er 
både meningsfuldt og hyggeligt.

• Varetage grundejernes fælles interesser:

VEJE
Bestyrelsen har i rigtig mange år og også sidste år haft 
fokus på vedligeholdelse af vores fælles private veje, 
herunder stamveje.

Referat af Generalforsamling for 
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn 
den 29. juli 2018 på Sankt Helene Centeret

Deltagelse: ca. 100 personer. Bestyrelsen, med und-
tagelse af Louise Panum Baastrup, der var bortrejst, 
deltog. Dagsordenen for Generalforsamlingen var, som 
fastsat i vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Budget
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
 suppleanter 
6. Valg af 2 revisorer 
7. Behandling af forslag
8. Eventuelt
9. Anders Gerner Frost taler

Fra moleindvielsen i maj – RP
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Vejene administreres efter de såkaldte byregler, som 
betyder, at den enkelte grundejer har ansvar for vedli-
geholdelse af det stykke vej, som ligger ud for grund-
stykket.

Fordi vores forening er baseret på frivilligt medlem-
skab og også dækker en ganske stor bid af Tisvilde, 
kan vi ikke som andre grundejerforeninger tage os af 
den praktiske vejvedligeholdelse. Vi har opfordret til 
og også hjulpet med til at etablere vejfællesskaber. Og 
det fungerer efterhånden meget godt rundt omkring.

Men der findes i vores område flere veje, som vi 
kalder stamveje. De fungerer som fødeveje til andre, 
mindre veje. Dette medfører ofte et stort slid på stam-
vejene. Og det er ikke retfærdigt for dem, der bor i nr. 
1 på disse veje, at de skal reparere for alle dem, som 
kører forbi, endda til mange andre veje.

Vi har nu udtømt vores muligheder for at skabe en 
løsning på problemet, ved at kommunen overtager nogle 
af disse forpligtelser på stamvejene. Vi har haft byråds-
politikere, administrationen og også borgmesteren i tale. 
Der henvises til lovgivning og stramt budget, som årsag 
til at kommunen ikke kan gå mere aktivt til værks.

Der findes een mulighed: Hvis vejen er i dårlig stand 
generelt, kan kommunen i følge loven afgøre, at vejen 
skal repareres som helhed. I sådant tilfælde vil kom-
munen gå ind og administrere, at alle skal medvirke til 
udgiften.. også ejere på sidevejene.

VEJNAVNESKILTE
Bestyrelsen berørte også dette emne sidste år. De fleste 
kommuner sørger for, at disse skilte bliver fornyet ved 
behov. Men Gribskov kommune holder sig til loven om 
private fællesveje og lader grundejerne selv sørge for 
det. Vi har talt med borgmesteren om det. Men der er 
hverken villighed eller penge til vores forslag.

Skiltning med indkørsel forbudt på private veje un-
der Musik i Lejet viste sig også at være noget, som vi 
selv skulle sørge for.
Vi har i bestyrelsen noteret, at der er visse veje, som 
har problemer med at opsætte vejnavneskilte. Det drejer 
sig gerne om meget lange veje. Vi opfordrer til at man 
henvender sig til bestyrelsen for at finde en løsning.

LOKALPLANER
Bestyrelsesmedlem Flemming West Clausen berettede 
om arbejdet med dette.

En gammel byplanvedtægt, som omfattede Lundene 
og dele af Hovedgaden, mente administrationen i Grib-
skov Kommune var forældet og moden til aflysning. 
Samtidig havde vi i bestyrelsen taget de gamle forslag 
til ny lokalplan til præsentation i kommunen.

Den gamle lokalplanvedtægt blev efter en høring 
blandt grundejerne aflyst. Bestyrelsen havde efter-
følgende 2 møder med forvaltningen for at forklare 
nødvendigheden af en ny lokalplan i de gamle områder 
af Tisvilde, som er enestående sommerhusbeboelser. 
Bestyrelsen mødte modstand for dette. 

Arbejdsgruppen har reflekteret over denne modstand. 
Og bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med tan-
kerne om nye lokalplaner bl.a. på politisk plan. 

KVASBUNKER, HEGN, RABATTER
Bestyrelsesmedlem Stener Bernvil berettede om dette.

Hvert år har bestyrelsen haft diverse sager, som om-
handler problemer med hegn til nabo og vej, frigørelse 
af rabatter og kvashegn.

Kvashegn, som omkranser en grund udgør en kæm-
pestor brandfare og er desuden meget grimme. Besty-
relsen opfordrer til at disse hegn bliver fjernet f.eks. 
med en entreprenør, som fjerner haveaffald for rimeligt 
beløb.

• Bevarelse af Tisvildes særpræg 
i en balanceret udvikling:

MOLEN
Bestyrelsesmedlem Bente Hyldahl Fogh og Formand 
for Molens venner Poul Rahbek og bestyrelsesmedlem 
og kasserer Bente Hyldahl Fogh berettede om dette.

Arbejdet med at reetablere den gamle fiskermole har 
stået på i mindst 10 år, ikke mindst drevet af Både-
lauget i mange år. I 2014 blev der taget initiativ til 
foreningen Tisvildeleje Molens Venner F.M.B.A., som 
i maj 2015 blev stiftet af 7 lokale foreninger, herunder 
af Grundejerforeningen. Baggrunden var et myndig-
hedskrav om, at der skal være en ”juridisk person” bag 
Molen, som kan tage ansvar for renovering og vedlige-
holdelse. Hverken skoven eller kommunen ville påtage 
sig dette ansvar. Foreningen har herefter indgået en 
samarbejdsaftale med Skoven og Kommunen, hvor 
rammerne og ansvaret er defineret. 

Herefter kunne vi få de nødvendige tilladelser fra bl.a. 
Kystdirektoratet. Næste opgave var at skaffe finansie-
ring. Det har været en sværere opgave end først antaget, 
men er efter hårdt arbejde endt lykkeligt, således at der 
også er lidt på kistebunden til evt. reparationer. Der har 
været opbakning fra både kommune, fonde, lokale for-
eninger, LAG og ikke mindst også en række lokale bu-
tikker, fastboende og sommerhusejere. Stor tak for det. 
Finansieringen kom så meget på plads i efteråret 2017, 
at Molen kunne renoveres i starten af 2018. Resultatet 
kan derfor nu ses, og trafikken har været stor i somme-
rens dejlige vejr. Skilte er nu på plads, og det sidste der 
mangler er to bænke, der passer til molens udseende, og 
som boltes fast i sidste del af august måned. 

Molen blev indviet ved en folkefest den 10. maj 2018, 
hvor borgmester Anders Gerner Frost og skovrider 
Jens Bjerregård Christensen klippede snoren. Festen 
blev indledt med gode taler af Poul Rahbek, Anita 
Olsen (fiskerdatter), Peter Baumann og borgmester 
Anders Gerner Frost. Orkestret v. John Kofoed bidrog 
med en særlig Molesang. Grundejerforeningen har 
givet 25.000 kr. og har derfor fået en plade med vores 
navn på en sten.



6

SCT. HANS
Bestyrelsesmedlem, Flemming West Clausen berettede 
om dette.

Vi har i flere år i bestyrelsen syntes, at Sct. Hans aften 
ved stranden i Tisvildeleje trængte til en opgradering. 
Navnlig synes vi, at der skal være mere sang omkring 
bålet. Sidste år delte vi sange ud, og i år gik vi mere 
aktivt ind i planlægningen. Der har været et forbilledligt 
samarbejde med Tisvildes foreninger om at skabe en 
stemningsfuld Sct. Hans aften. Selvom der på grund af 
brandfare ikke blev noget bål, blev aftenen en succes.

BÆNKE
Opfordringen fra et medlem sidste år til at opsætte 
bænke ved Stejlepladsen er endt med, at Naturstyrelsen 
gav tilladelse til at opsætte 2 bænke med angivelse af 
Grundejerforeningen som giver. I alt 5 bænke blev op-
sat, og det ser ud til, at disse bænke var savnet, for de 
er næsten altid optaget af folk, som nyder den smukke 
udsigt.

Rosa rogusa buskene vokser hurtigt op foran nogle af 
bænkene. Bestyrelsen har i foreningen carte blanche til 
at beskære det nødvendige. 

For øvrigt medvirkede en opfordring til beskæring 
af roser på fortovet ned til P-pladsen til, at der nu er et 
godt farbart fortov. Tak til skovfolkene for deres imø-
dekommenhed.

MUSIK I LEJET (MIL)
Bestyrelsen har gennemgået besvarelsen af spørge-
skemaer om MIL fra sidste år. Der blev takket for alle 
de mange tilkendegivelser og bemærkninger, som er 
lagt til grund for arbejdet med at optimere festivalens 
påvirkning til fælles bedste for hele Tisvilde

For bestyrelsen har det været det, som vi har brugt 
mest tid på i vinterens løb. Stig Hoffmeyer har i særlig 
grad arbejdet med dette. Han fortalte om årets arbejde 
omkring MIL:

• Der har være gode dialogmøder med MIL’s besty-
relse, Kommunen, Naturstyrelsen/Skoven, Erhvervs-
foreningen m.fl.

• Der er opnået en vis øget indsigt i MIL’s regnskab i 
sammenhæng med andre tæt forbundne selskaber.

• Der er opnået skærpelse af regler for kørsel i skoven.
• Der er opnået en fast brandbil ved P-pladsen, i hvert 

fald i år på grund af den øgede brandfare.
• Foreslåede `TAK’-skilte på Hovedgaden har givet 

effekt. 
• ‘’Indkørsel forbudt‘’ på 10 af de nærmeste private 

sideveje til Hovedgaden har haft en vis effekt.
• Bestyrelsen er positiv overfor MIL, men ønsker et 

mere balanceret MIL med større hensyntagen til 
beboere, turister og andre gæster. I vinterens løb vil 
der arbejdes videre på dette formål.

Efter redegørelsen for MIL var der lejlighed til debat 
om dette emne, der påkaldte sig stor opmærksomhed. 
Der var generel opbakning til bestyrelsens linje og til 
MIL. Der blev dog særligt peget på larm i private haver 
døgnet rundt, hvor der holdes private fester i forbin-
delse med MIL. Her er det op til ejerne at sikre respekt 
for adfærdsreglerne om især musikafspilning i det fri, 
og politiet at kontrollere, at reglerne for støjgrænser i 
politivedtægten overholdes.

Der blev opfordret til at arbejde for nedlukning af 
musikken tidligere og reducere antallet af billetter. Der 
var opstået en række pop-up spisesteder, der burde be-
grænses, også af hensyn til de faste og lokale spiseste-
der, og lokale værtshuse bør ikke have åbent til 5 om 
morgenen med musik.

Flere af disse forhold skal drøftes med kommunen, 
og ikke selve MIL. Problemet med musik og fester i 
private haver i MIL-ugen reguleres af politivedtægten, 
og ved gener opfordres til at problemet tages op overfor 
naboerne. 

LOPPEMARKED
Grundejerforeningen har passet Lokalrådets kaffebod 
både sidste år og nu også i år d. 30. juni. Det er en god 
måde at samarbejde med Lokalrådet på, og desuden får 
vi mulighed for at reklamere lidt for os selv.

Irene Færgemann
Mobil 2087 8177

KROP OG FOKUS 
Manuvision kropsterapi
Klassisk massage

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

Telefon 51 20 30 79 – CVR 35 74 51 57 – Tisvildeleje
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UDDELING AF INFORMATIONSMATERIALE
Bestyrelsen har her i sommerens løb kontaktet nye 
grundejere for at gøre opmærksom på de mange for-
dele og den indflydelse, som et medlemskab medfører.

I medlemmer opfordres også til blandt bekendte og 
naboer at reklamere for medlemskab af Grundejerfor-
eningen.

TISVILDENYT
Grundejerforeningen deltager som medlemmer af 
foreningen TisvildeNyt hvert år i generalforsamlingen. 
Det var i år 25 års jubilæum, og derfor blev bladet 
ekstra stort. De øvrige medlemmer er Kirken, Lokal-
rådet, Tisvilde Bio, Vejby-Tibirke selskabet og nu også 
Erhvervsforeningen.

HVID STRAND
Grundejerforeningen har som sædvanligt givet For-
eningen Hvid Strand 300 kr. for deres utrolige arbejde 
for at holde vores strande på Nordkysten rene. Alle er 
dybt taknemmelig for deres arbejde. 

NATURLEGEPLADSEN 
Naturlegepladsen er et dejligt nyt tiltag til Tisvildes 
udvikling på en skøn måde. Grundejerforeningen kvit-
terer med 5000 kr i støtte til borde og bænke.

FORSKØNNELSESPRIS
Bestyrelsen synes, at det er en kær pligt hvert år at ud-
nævne en bebyggelse, som forskønner Tisvilde i særlig 
grad. Bestyrelsesmedlem, arkitekt Dorthe Toft Lorent-
zen, præsenterede årets prismodtager: Forskønnelses-
prisen 2018 gik til Thorvald Stigsen og Tisvilde kro. 
Forsamlingen kvitterede med spontan akklamation.

Formandens beretning blev godkendt, også med ak-
klamation.

Naturlegepladsen – RP
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6. Valg af revisor 
Søren Carlsen var villig til at modtage valg som revisor 
og Peter Borris valg som suppleant for det kommende 
år. Begge blev herefter valgt. 

Skoven giver tilladelse til størrelse og placering af 
MIL. Hjemmeværnet kan evt. være med til trafikregu-
lering. 

Kystsikring: Der er ved at blive planlagt et blødt/
hårdt kystsikringsprogram for hele Nordkysten i et 
samarbejde mellem de relevante kommuner

Dette referat samt præsentationen fra generalforsam-
lingen kan ses på foreningens hjemmeside:
www.tisvildegrf.dk 

Bestyrelsen for 
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn

• Kan Grundejerforeningen komme ind i 
bestyrelsen for MIL? 
(Ikke noget som kommunen har indflydelse på).

• Hvad koster det kommunen at rydde efter MIL?
(Tages fra en pulje beregnet til kulturelle events 
overalt i kommunen).

• Er der kommunalt tilskud til MIL?
(Nej, ikke længere).

• Betaler MIL leje af p-pladsen 
(Nej, det sker efter aftale med skoven).

3. Regnskab
Steffen Harpøth gennemgik regnskabet for 2018 og 
2019. Regnskabet var godkendt med påtegning af revi-
sor Søren Carlsen.

4. Budget
Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2017 
og budgettet for 2019, herunder et uændret kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg:

• Elisabeth Harpøth
• Dorthe Toft Lorentzen (udtrådte)
• Louise Panum Baastrup

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev  
 genvalgt for en periode på to år:
• Bente Hyldahl Fogh
• Flemming West Clausen
• Stig Hoffmeyer

Følgende indtrådte desuden i bestyrelsen for to år  
 som nyvalgt:
• Poul Rahbeck 
• Birgitte Henriques

Følgende er udtrådt af bestyrelsen
• Dorhe Toft Lorentzen
• Stener Bernvil

Følgende suppleanter blev valgt for et år:
• Stener Bernvil
• Poul Erik Christensen

RP

7. Behandling af indkomne forslag
Der er indkommet to forslag:

• Inge Læbo ønskede Grundejerforeningens involve-
ring i at begrænse uansvarlig kørsel i Bygaden og 
Hovedgaden. Bestyrelsen vil tage emnet op med 
Lokalråd og borgmester om mulighederne. 

• Slugtvej bør renoveres helt ned til stranden.
Bestyrelsen vil tale med borgmesteren om 
mulighederne.

8. Eventuelt
Der var intet til behandling under eventuelt.
Formanden afsluttede mødet og takkede Peter Fogh for 
indsatsen som dirigent for generalforsamlingen.
Referatet er godkendt af dirigenten Peter Fogh

Efter den formelle afslutning af generalforsamlingen 
havde borgmesteren Anders Gerner Frost stillet sig til 
rådighed:

8,1. Borgmester Anders Gerner Frost
Anders præsenterede sig og fortalte om sit liv og virke 
som borgmester, bager og ejendomsmægler og fortalte 
om sine visioner for kommunen som borgmester. Om 
Tisvildes rivende udvikling, hvad kommunen vil med 
byen, og om den kan tage presset. Om Kanonhalløj, 
streetfood mv., der udfordrer. Det er måske kun i en 
kort årrække. Han var åben for at diskutere nye og 
strammere lokalplaner, regulering af hegn og bevarelse 
af særlige områder. Han besvarede en del spørgsmål 
fra medlemmerne:
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4 forretninger - kun 1 salær
Vi dækker Nordkysten bedst

fra Tisvildeleje over Gilleleje til Hornbæk

GILLELEJE
v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S 
Ejendomsmægler, MDE
Smidstrup Strandvej 69, 3250 Gilleleje
gilleleje@home.dk
facebook.com/homegilleleje 
Tlf. 48 31 88 44

TISVILDELEJE
v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Ejendomsmægler, MDE
Hovedgaden 57, 3220 Tisvildeleje
tisvildeleje@home.dk
facebook.com/hometisvildeleje
Tlf. 88 20 94 20

HELSINGE - GRÆSTED
v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S 
Ejendomsmægler, MDE
Østergade 3, 3200 Helsinge
helsinge@home.dk
facebook.com/homehelsinge 
Tlf. 88 20 94 10

HORNBÆK
v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S 
Ejendomsmægler, MDE
Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk
hornbaek@home.dk
facebook.com/homehornbaek 
Tlf. 49 70 13 12

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Grundejerforeningens forskønnelsespris til 
Tis vilde Kro, præsenteret af bestyrelsesmed-
lem Arkitekt Dorthe Toft Lorentzen
Denne sommervilla fra 1913 er det meste markante 
hus på Hovedgaden. Så længe vi kan huske tilbage, 
har dette sted fungeret som spisested, med dets op- og 
nedture. Men i årevis har huset ikke haft det så godt og 
stod derfor for nedrivning.

Her trådte du, Thorvald, til med dine visioner og 
ideer og heldigvis også med en god økonomisk ballast, 
og det skulle der også til for at udleve den drøm, som 
nu er blevet en realitet. 

Og hvad har vi fået? Et fantastisk og funktionelt hus. 
Udvendigt er huset der heldigvis stadig, nu i en næn-
som og opdateret version og iklædt den smukke rosa 
farve, som det oprindeligt er født med.

Indvendigt er det et æventyr, der åbner sig op, så man 
kan, hvad huset består af. Flotte tømmerkonstruktioner 
er synlige, der er fuld overblik over husets indretning, 
men samtidig åbner små finurlige tabloer sig, når man 
bevæger sig rundt. Der er en overdådighed af oplevelser.

Alt er udført med gamle teknikker. Farver, mate-
rialevalg og udsmykning er tilpasset stedet, så huset 
bevarer sin tyngde.

Jeg kan kun henvise til Vejby-Tibirke Selskabets 
årbog 2018, hvor alt er flot beskrevet.

Jeg kan ikke forestille mig, hvad der ellers skulle 
have erstattet dette sted. Tisvilde ville ikke være den 
samme. Tillykke til dig Thorvald og Tisvilde Kro og til 
alle os andre.

Thorvald Stigsen kvitterede med en svar-tale
Jeg skal på bygningens vegne sige ‘Tusinde tak for den 
fine pris’ – hun synes selv, at hun knejser flot i lyserødt 
og hilser alle velkommen, når de runder købmands-
hjørnet.

Det var en lidt lang rejse at renovere bygningen, for 
vi har egentligt blot skrællet ind til husets sjæl og næn-
somt istandsat med gode materialer. 
Det var først, da jeg i skunken på førstesalen fik øje 
på de skjulte trækonstruktioner, at stilen blev lagt med 
synlige bjælker, romertal og tapninger. Åbning til kip 
gav sig selv, da huset har en rank højde men kun 80 m2 
i grundplan. Gæster skulle hvirvles ind af gelændret 
istedet for at blive skubbet ud af den tidligere bar ved 
fordøren.

GRUNDEJERFORENINGENS FORSKØNNELSESPRIS
RP
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Det har været en lærerig proces – med kalkmaling, 
mørtel og blanding af pigmenter og gamle byggetek-
niker, hvor vi har forsøgt at undgå gipsplader og andre 
nemme løsninger. Nu står hun smuk og er resultatet af 
mange folks gode håndværk.

En stor tak til Thomas Skov, som gjorde et fantastisk 
tømrerarbejde – især med rejsningen af taget. Kaare, 
Henrik og Finn gjorde fint murerarbejde med kalkmør-
tel. Poul Møller og Kazimir gjorde alt det hårde arbejde: 
bryde gulv op, rive ned og gøre plads til, at andre kunne 
gøre flotte tiltag. Ejner byggede pejs. Niels, som er Gørt-
ler og Gartner fra Ørby, smedede de fineste messing- og 
kobberudsmykninger, og Anne Sofie byggede bar og 
borde. Og mange flere har været ind over med hjælp.

Nu har restauranten så åbnet, og vi er kun lige ved at 
finde en form. Vi, parterne i kroen, er Henrik Damga-
ard, Gørtler Niels, opvaskeren og altmuligmanden Jon 
og så mig.

Jeg håber, at stedet kan blive et varmt samlingspunkt 
for byen og et hyggeligt refugium for landliggerne – i 
og udenfor højsæson. Netop højsæson er jo højaktuel 
for tiden, og jeg synes, at tonen bliver lidt hård, især 
på facebook, omkring MIL, fester og pop-ups. Og vi 
glemmer lidt, hvad Tisvilde har af herlighed. 

Jeg vil gerne læse et kort indslag, som jeg skrev på 
facebook – som indrammer kroens ønske om at samle 
Tisvilde i dialog. For det er jo en forskønnelsespris, og 
splid er ikke kønt. Jeg skrev indslaget, da en af de er-
hvervsdrivende blev opfordret til at sælge drikkevarer 
eller flytte, efter at de havde oplyst, at deres omsætning 
falder i uge 29. Her kommer det:

“Dialogen om festen på parkeringspladsen ender 
ofte i en ”for eller imod”-snak. Jeg tror, at præ-
missen er forkert. Jeg har ikke mødt en eneste, 
som er imod festen. Men der er mange, der me-
ner, at den er blevet for stor til, hvor den ligger, 
og hvornår den holdes.

De rejser spørgsmål, og ofte er det med gode 
og rimelige argumenter. Det er ikke at være imod 
festen, men snarere et positivt ønske om, at byen 
fortsat skal udvikles med mangfoldighed som 
omdrejningspunkt.

Tisvilde er, hvor modsætninger mødes. Skov 
møder strand, landligger møder indfødt, unge 
møder ældre, design møder klondyke, larm 
møder ro, nyt møder gammelt. Og alt i en her-
lig blanding. Det er den mangfoldighed, vi skal 
dyrke, og det er den mangfoldighed, der gør, at vi 
er byen med flest holdninger. Det skal vi hylde og 
ikke udskælde. 

Vi er en lille by med 1500 fastboende, men 
vi har mange butikker. Vi har købmand, pizza, 
sushi, bager, kro, restauranter, cafe, hippie-, gen-
brugs-, kunst-, tøj- og indretningsbutikker. Og 
vi skal have endnu flere og hele året. Og de skal 
ikke alle sælge juice og shots, men netop præsen-
tere byens mangfoldighed. 

Vi har forår-, sommer-, efterår- og jul i lejet. Vi 
har billedefestival, kildemarked, kanonhalløj og 
loppemarked hele sommeren. Vi har biograf og 
en mængde foreninger. Vi har så meget for sådan 
en bette by som Tisvilde. En formidabel mangfol-
dighed og aktivitet.

Der er absolut ingen grund til at være så 
sortsynet at mene, at byen vil hensygne i armod, 
hvis et enkelt af arrangementerne justeres. Måske 
tværtimod.

Tisvilde har mange besøgende. Især i som-
merferien. Her skal butikkerne hente, hvad de 
ikke kan hente udenfor højsæsonen. Derfor er 
det ganske naturligt at rejse spørgsmål, når eet 
arrangement fylder uforholdsmæssigt meget i den 
korte sommerperiode. 

Jeg vil til enhver tid tage parti for den lille 
butik, som får det svært”. 

Vores ønske er, at kroen sammen med Købmand, ba-
ger, biograf, cafe, og de andre butikker kan medvirke 
til, at sommerhusejerne bruger deres sommerhus bare 
een weekend mere om året – for så er der grundlag for 
de mange tilbud og aktiviteter udenfor højsæsonen. 
Byen lever hele året, hvor hver sæson har sin charme. 

Splid er ikke kønt. Det er derimod dialog, imøde-
kommenhed og balancerede kompromiser – ligesom i 
enhver bygningsrenovering.
Tusinde tak for prisen – den er højt værdsat. Tak!

Foto: Peter Salicath
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LOPPEMARKEDET
Solen bager ned over den stakkels Birkeplads, der i 
skrivende stund er fyldt af mellem 60 og 70 stader 
og adskillige hundrede mere eller mindre købelystne 
kunder eller blot osende, kiggende, forbipasserende, 
nysgerrige OG svedende folk fra Tisvilde og omegn, 
- nok ikke så mange fastboende, der efterhånden har 
set nok af Tisvilde Loppemarked for 2018 og overladt 
pladsen til de decideret eventgale og nytilkomne turi-
ster og landliggere.

Sidste år var der sure miner, fordi næsten alle juni, 
juli og augusts lørdage var krydret med vand fra oven, 
blæst og aldeles upassende loppemarkedsvejr. I år er 
det så sandelig, hvis nogen ikke skulle have opdaget 
det endnu, ikke lige det, der plager loppemarkedet. 
Tværtimod er varmen og den manglende regn og blæst 
efterhånden gået hen og er blevet aldeles upassende 
loppemarkedsvejr.

Arrangørerne, Tisvilde Lokalråd, har af samme årsag 
haft en hidtil ukendt udfordring, idet opmærkningen af 
Birkepladsen har været ualmindelig svær at have med at 
gøre i år, da pladsen næsten er blevet skaldet i den kon-
stante, bagende varme, og at male på løs jord er ikke 
specielt holdbart og skal gentages ofte og med brug af 
rigeligt med maling! At kommunen så har valgt at give 
tilladelse til hele to cirkus-ophold af 3 dages varighed 
på pladsen, det har ikke hjulpet på pladsens helbred 
eller på opmalingens holdbarhed. Specielt en cirkus-
afrejse en lørdag morgen klokken halv seks var en 
nervepirrende kamp med uret, hvor stadeholderne stod 
og trippede, mens cirkus arbejdede i tilsyneladende ro 
og mag med at pakke det sidste ned!!

Ellers må man sige, at loppemarkedet årgang 2018 
har været roligt, - indtil videre må man vel retfærdig-
vis tilføje, idet der er tre hele markeder tilbage. Vi 
kan – med meget få undtagelser – konstatere, at vores 
henstilling om at føre markedet tilbage til et loppemar-
ked og væk fra et kræmmermarked har hjulpet. Ganske 
få stadeholdere vil, ligesom sidste år, få en henvendelse 
fra arrangørerne med nogle retningslinjer for, hvordan 
de kan hjælpe deres eget varelager med at komme til at 
ligne et loppemarkeds-varelager mere, end det har gjort 
i år, - eller eventuelt finde et andet sted at sælge fra.

Det er lykkedes at lokke lidt flere til at melde afbud, 
når de af forskellige årsager ikke har kunnet komme til 
de stadepladser, de havde købt, og det har gavnet nogle 
af dem, der har stået i kø for at komme til. Positivt!

Vi har ”overlevet” at deles om pladsen med to gange 
tre dages cirkus, med de græsplæne-ødelæggende ge-
ner, det medfører. Og vi har ”overlevet” den kogende, 
hektiske og forvirrende UGE 29, hvor meget af det, vi 
anser for almindeligt og sædvanligt forekommende i 
3220 Tisvildeleje, skifter farve og karakter og kommer 
fuldstændig ud af proportioner. 

Birkepladsen blev afspærret med bånd og skilte og pla-
kater, for den ligger jo dér og ligner en lækker parke-
rings- eller campingplads, hvilket den helst ikke skulle 
være den lørdag morgen, hvor loppemarkedet står på 
spring. Så Tisvilde med tilhørende Leje er ikke uden 
problemer og forhindringer om sommeren, og slet ikke 
en sommer som denne næsten tropiske periode af flere 
måneders varighed, hvor temperaturerne har været 
tæt på varmerekord og vandtemperaturen lun som et 
parcelhus-brusebad. Det har bragt masser af kogende 
og forlystelses- og eventsyge mennesker til byen, og 
det har ikke været uden udfordringer for byen og dens 
indbyggere.

ALLERSIDSTE: I dag, en halv time i lukketid, kom 
der en lille regnbyge, en hurtig og hidsig én af slagsen, 
og det var på én måde selvfølgelig irriterende, for det 
er regn altid for loppemarkedsfolket, kunderne går 
hjem og varerne bliver våde, men på den anden side 
var det jo også en skøn fornemmelse at mærke vandet 
fra oven sile ned over Moder Jord. Det var bemær-
kelsesværdigt, at loppemarkedet ikke gik i stå, men 
fortsatte, og at stadeholderne var yderst nøgterne og 
ikke gik i panik over en sjat regn fra en gråsort him-
mel. De er seje, ”lopperne”, og Tisvilde Lokalråd har 
al grund til at sige en stor tak for deres medvirken, - og 
en stor tak til Tisvilde, fastboende og turister, for deres 
nysgerrighed og medvirken som publikum til denne 
gamle Tisvilde-begivenhed. Vi ses i 2019!

LOKALRÅDET OG 
DEN FRIVILLIGE ARBEJDSKRAFT
Lokalrådet har til denne sæson været så heldig, at der 
er kommet en god håndfuld nye frivillige, som har 
meldt sig som P-vagt til loppemarkederne.

TISVILDE LOKALRÅD

Loppemarked 2018 – foto: Susanne Borup
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Men vist kan vi da bruge flere. For jo flere vi er, ikke 
bare som parkerings-vagter, men også som deltagere i 
selve lokalrådsarbejdets kerne, jo bedre bliver vi hørt, 
og jo mere indflydelse på Tisvildes forhold vil vi få. Og 
i en tid, hvor der er mange ting og beslutninger (eller 
mangel på samme!), der er grund til kritik af, og man-
ge ting, vi ønsker indflydelse på, så er det mængden og 
kvaliteten af den frivillige arbejdskraft, der afgør, om 
vi bliver hørt, og om Tisvildes nutid og fremtid bliver 
bestemt af os, der bor her, -eller af embedsmænd og 
folkevalgte politikere, der for de flestes vedkommende 
ikke bor her, og reagerer ud fra politisk taktik og tek-
nisk forståelse på de problematikker, de får forelagt og 
kommer i berøring med.

SÅ… kære Tisvildere: giv gerne noget af jeres fritid 
til at gøre noget godt for lokalsamfundet. Det behø-
ver ikke nødvendigvis at være i Lokalrådet, der er så 
meget andet, man kan yde hjælp til, men det KUNNE 
være Lokalrådet. Overvej, om det at være Tisvilder 
kun er at være tilskuer, eller om det også er at være 
aktiv(ist)!

TISVILDE UNDER SOMMERBELEJRING
Når en by med en beliggenhed tæt på naturens aller-
smuk keste og fineste goder skal være sommerland 
under det pres, som sommeren 2018 har lagt på landets 
turist-resorts som helhed, så sker der ting!!! Nøjagtig 
lige som sidste år (og forrige år også, i øvrigt!), hvor 
den mere triste og efterårsagtige sommerudgave gjorde 
forholdene lettere for Tisvilde m.fl., i hvert fald på det 
turist-invasive område, - så har Lokalrådet været invol-
veret i opretholdelsen af ”Tisvilde hele året”. Det er et 
slogan, som foreningen for flere tilflyttere har opfundet 
og brugt (og bestemt ikke uden held!) i flere år. Nu har 
både en Facebook-gruppe samt den massivt genrejste 
lokale Erhvervsforening ”snuppet” sloganet og brugt 
det med det udmærkede formål at få henholdsvis mere 
diskussion og mere erhvervsliv til byen. Og i sidst-
nævnte tilfælde ikke mindst at få det til at holde åbent 
hele året. 

For to år siden forhindrede foreningerne i fællesskab, 
at en mad-karavane fra Københavns eksklusive Torve-
haller slog sig ned på stationspladsen og ”åd” af byens 
eget erhvervsliv i de indkomsttunge sommeruger. I år 
og forrige år har vi oplevet enkeltstående lykkejægere, 
der – som oftest udstyrede med foodtrucks eller kaf-
fecykler med sommer- og turistegnede salgsvarer – har 
forsøgt at få indpas på byens gader og pladser for at 
være med til at dele overskuddet af de mange men-
neskers lyst til at forsøde livet i sommerlandet. Hvad 
angår den del af problematikken, der vedrører disse 
indtrængende erhvervsfolks mulige strandhugst i for-
tjenesten blandt det lokale erhvervsliv, så må Erhvervs-
foreningen være den hovedansvarlige initiativtager 
med os andre som opbakning. Det er en ikke uvæ-
sentlig detalje, som selv storebror København kæmper 
med, ifølge en aktuel, stort opsat artikel i Politiken. 

Hovedgaden i myldretiden – RP
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Med hensyn til den del af udviklingen, der handler om, 
at Tisvilde og Tisvildeleje eventuelt er i farezonen for 
at ændre karakter på grund af mængden og arten af 
udefrakommende turisters og erhvervsfolks aktiviteter, 
så er Lokalrådet på mere indlysende med på det offen-
sivt diskuterende plan, for det vedrører alle her i 3220. 

De senere årtier har medført en voldsom ændring af 
moderne menneskers måde at holde ferie. Den rolige, 
meditative ferie med lange badeture, strejfen om i natu-
ren, læsning i skyggen af det store æbletræ etc. er blevet 
afløst af en mere stresset og sulten form for turisme, 
der forlanger ordentlig betjening, varieret butiksudvalg 
til ferieshopping, restauranter og caféer, diverse events 
og seværdigheder og festlige indslag. Store, rigtig store 
turistmetropoler, som bl.a. Venedig og Amsterdam 
har decideret kastet håndklædet i ringen og besluttet at 
iværksætte planer for en decimering og omstrukture-
ring af turismen, for de kan ikke klare mere tilstrøm-
ning. Faktisk er grænsen allerede nået for år tilbage. 
København er ikke helt dér endnu, men har dog, som 
nævnt, ladet sin stemme høre i samme diskussion. Og 
Tisvilde kan – i al beskedenhed i forhold til disse tre 
nævnte turist-metropoler – risikere at nå samme form 
for mættethed i forhold til, hvad byen og dens fastbo-
ende mennesker kan klare. Selvfølgelig må man tage 
i betragtning at denne sommer, vi har haft i 2018, den 
har lokket ekstra mange turister ud af hulerne og ud til 
de kystnært beliggende yndigheder som f.eks. Tisvilde. 

Ét eller andet sted har byen måske vænnet sig til 10.000 
musik- og festglade publikummer til Musik i Lejet, 
og til en skov, der myldrer med løbende og cyklende 
motionsturister, så ”skovens dybe stille ro” efterhånden 
kun er en linje i en gammel fædrelandssang. Eller til en 
badestrand, hvor det kan være svært at finde en plads 
i sandet, og i vandet, - og vi kunne blive ved. Spørgs-
målet ender ved, hvem der bestemmer hvor meget og 
hvordan, Tisvilde skal sælges. Kan en politiker, eller en 
politikers administration, bare slippe ud af spørgsmålet 
ved at henvise til, at vi jo alle skal tænke på ”vækst og 
udvikling” som det altoverskyggende og eneste salig-
gørende. Kan ”vækst og udvikling” redde samfundet, 
og Tisvilde, fra at synke langt bagud? Og er vi virkelig 
i fare for at blive en del af ”udkants-Danmark”, som 
uden liv og indtjening synker hen i en søvnig lilleby-
mølpose og ikke er til gavn for nogen eller noget? 

Til alt det er der vel kun at sige, at det er SÅ vigtigt, 
at de, der bor i byen, i dette tilfælde Tisvilde, men 
det kunne være mange andre i kongeriget, skal være 
på vagt og holde godt øje med, hvad der sker. Vi skal 
forsøge at påvirke politikere og embedsfolk, der måske 
kun tænker på kortsigtet indtjening og uovervejet 
vækst og udvikling, og ikke helt kan eller orker at 
sætte det i relation til, hvad der i øvrigt måtte være af 
samfundsmæssige rettigheder og behov for de menne-
sker, der bebor området hele året. 

CHOK/TRAUMETERAPEUT og JORDEMODER
Tilbyder hjælp ved problemer med 
graviditet, fødsel, stress,
sorg, tab

Benthe Dandanell,  
Psykoterapeut MPF 
bd@benthedandanell.dk 
benthedandanell.dk 
+4526848732

Østerbro – Ballerup – Tisvildeleje

GL G R I B S K O V
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Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...
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De fastboende betaler deres skatter og forventer, at 
der bliver taget hensyn til de omstændigheder, der er 
betingelsen for levet liv for en Tisvilder alle 365 dage 
om året.

Lokalrådet arbejder sammen med Erhvervsforenin-
gen og Grundejerforeningen og har skrevet til politike-
re og embedsfolk i Gribskov Kommune for at komme 
i dialog med dem om denne problemstilling, og håber 
at de, der har magt og myndighed til at være de ansvar-
lige for byens ve og vel, lader høre fra sig. Og det har 
de faktisk allerede gjort, - fint!! 

Og det er vigtigt at sige, at Lokalrådet slet IKKE har 
til hensigt at lukke ned for alt nyt og fremmed, men blot 
ønsker at have hånd i hanke med udviklingen, så der 
f.eks. ikke (jf. artiklen fra København) bliver sendt god-
kendelser ud til alt, der banker på. Man bør, selv om det 
tager tid og forsinker en sagsbehandling, også tage sig 
tid til eftertanke, tale med berørte mennesker, lytte, dis-
kutere og komme frem til et resultat, som kan forsvares, 
og som generer mindst muligt. Det er jo ikke alt nyt, der 
bare er skidt. Månedanserens Baghave og Kanonhalløj 
har larmet uforholdsmæssigt meget, og af og til langt ud 
over de tilladte tidspunkter, siger nogle af dem, der bor 
i nærheden. Men det har også været et par smaddersjove 
arrangementer, siger andre, der har besøgt matriklerne. 
Måske kunne man forene de to udsagn og placere en 
månedanser-baghave og andre events et sted, hvor den 
generer minimalt og glæder optimalt. 

Det er de tanker, Lokalrådet arbejder med, men da 
rådet er uden officiel politisk indflydelse, så må rådet 
søge indflydelsen hos de valgte politikere. Møder er på 
vej til at blive berammet i efteråret, så vi må se, hvor vi 
ender i sommeren 2019. 

Og vejret i 2019, det kan hverken politikere, embeds-
folk eller lokalråd bestemme eller forudsige, men det 
kan blive endnu en varm sommer, og så bør lokal-
samfundet være på forkant, - og ikke på vej ud over 
kanten!!

Tisvilde Lokalråd ønsker alle en god sensommer og et 
godt efterår.

Eftermiddagshygge i Månedanserens Baghave – RP

Solvej 2  •  Tisvildeleje  •  Tlf. 48702141
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VEJBY-TIBIRKE SELSKABET

Nåede Tisvildeleje grænsen i sommeren 2018?
Da Vejby-Tibirke Selskabet blev stiftet i 1966, var et af 
Selskabets vigtigste formål at arbejde for at bevare Tis-
vildes særpræg. I denne noget bløde formulering lå der 
indbygget, at man grundlæggende var en bevaringsfor-
ening, der skulle råbe vagt i gevær, når der fremkom 
initiativer, der var anderledes end det, man hidtil havde 
set eller oplevet i Vejby og Tisvilde/Tibirke.

For nogle år siden skiftede Selskabet det bevarende 
formål ud med et formål, der først og fremmest betød, 
at Selskabets opgave var at beskrive, hvad der var sket 
og skete her og nu i vores område. Selskabet ville gøre 
det bl.a. gennem årbøgerne, men også gennem sin 
kunstsamling. Lokalrådet og de mange grundejerfor-
eninger har i dag overtaget rollen med at vurdere og 
tage stilling til de forandringer, som presser sig på fra 
omgivelserne. Efter denne fine sommer med utallige 
solskinstimer vil Selskabet dog alligevel komme med 
en kommentar til udviklingen...

Der er sket mange fine, nye initiativer i bysamfun-
dene i Vejby og Tisvilde i de sidste 10 år, og gennem 
årbøgerne har Selskabet beskrevet mange af dem. 
Eftertiden får herved en beskrivelse og dokumentation 
for, hvornår og hvordan det hele begyndte... og hvilke 
personer, der var med til at etablere det.

Sommeren har været helt ufattelig fin med sol og 
varme dag efter dag. Det har været meget nemt at være 
arrangør for alle former for udendørs aktiviteter. Byens 
restauranter, diverse forretninger og her især iskio-
skerne har haft masser af besøgende, og det samme har 
været tilfældet ved loppemarkederne, Tisvildeleje går i 
fisk, Kildemarkedet m.m.

Trafikken har været en stor slalomkørsel ned gennem 
Hovedgaden i Tisvildeleje. Rundt omkring på sommer-
husområdernes veje i Tisvildeleje Stationsområde har 
der været så mange biler som aldrig før. Meget tyder 
på, at turistbyen Tisvildeleje nu har nået grænsen for, 
hvad den kan bære i sommerferie-perioden. Hvis der 
sker yderligere udvidelse af trafikken, af bilparkerin-
gen og af musikudfoldelsen tæt ved de beboede områ-
der, vil der uden tvivl vokse en stigende utilfredshed 
og modstand fra sommerhusejernes og fra en betydelig 
del af de fastboendes side.

Fremover skal der kun satses på nye aktiviteter i 
”skuldersæsonerne” – forår/førsommer og sensom-
mer...og måske også i vintersæsonen. Det vil være 
klogt, hvis Lokalrådet indkalder til et evalueringsmøde 
i det kommende efterår, hvor lokalbefolkningen i Vejby 
og Tisvilde samt repræsentanter for sommerhusejerne 
kan diskutere med politikere fra Gribskov Byråd om, 
hvordan den fremtidige turistudvikling skal se ud i 
vores lokalområde. Vi vil meget gerne have mange 
turister, men vi vil ikke blive fortrængt af dem!

udstilling havde man valgt så mange af hendes grønne 
værker, at udstillingen betegnende nok hed ”GRØN ”. 
Det største af hendes værker er ”Tisvilde Hegn”… og 
det glædede de lokalpatriotiske deltagere! 

Men der var mere endnu på museet. Keramikeren 
Grete Jensen var i sin tid en meget spændende og god 
keramiker, men i tidens løb var hun ligesom blevet 
glemt. Dog var hun blevet smukt beskrevet i Årbog 
2013 af en gruppe redaktionsmedlemmer. På museet i 
Kerteminde havde hun en lille, fin udstilling, der viste, 
hvor alsidig og spændende keramiker hun var. Det sam-
me gjaldt også for den lille udstilling af John Olsens 
store fuglemotiver, som han har kaldt ”Fjederham”.

Fotos fra Johannes Larsen Museet af Birthe Taaning Nystrøm

Besøg på Johannes Larsen Museet
En tidlig morgen drog 32 af Vejby-Tibirke Selskabets 
medlemmer og venner af sted mod Kerteminde på Fyn. 
Allerede kl. 8.30 forlod den store bus Tisvildeleje Sta-
tions p-plads. Målet var Johannes Larsen Museet, hvor 
der udover Johannes Larsens og hans hustrus, Alhed 
Larsen, kunstværker og kunstnerhjem også var en 
større udstilling af Christine Swanes malerier og teg-
ninger. Hendes yndlingsfarve gennem hendes karriere 
havde ubetinget været den grønne farve, og på denne 
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Vel ankommet til museet blev vi delt op i to hold, der 
hver især blev vist rundt af to udmærkede guider, der 
fortalte om Johannes og Alhed Larsen, mens vi blev vist 
rundt i det meget spændende og omfattende kunstner-
hjem med de mange malerier, tegninger og skulpturer.

Derefter var der en dejlig frokost i form af en fiske-
buffet på Marinaen i Kertemindehavn, der ligger fem 
minutters gang fra museet. Så gik turen tilbage til 
museet, hvor vi kastede os over de mange kunstværker 
af de føromtalte kunstnere. 
Lidt over 18.00 var vi hjemme i Tisvilde igen – lidt 
trætte, men også fuld af mange gode kunstoplevelser. 
Det var Birte Odgaard fra Selskabets bestyrelse, der 
var hovedkraften bag arrangementet.

Chr. Friis, formand for V-T S

Johannes Larsens spisestue
U
D
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Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, 3220 Tisvildeleje 
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.finnkeramik.dk

Eva Müller 
Ved Kirken 4 
3220 Tisvildeleje

TIBIRKE
KUNST

Åben lørdag kl. 13-17 eller efter aftale på telefon 48 70 91 21 
www.tibirkekunst.dk



18

Sælsafari omkring Hesselø (2016–2018)
Bestyrelsesmedlem, Inge Læbo, tog initiativ til at ar-
rangere vores Hesseløture, hvor en minestryger sejler 
rundt om Hesselø med de mange sæler. Her er hendes 
beskrivelse af turene:

Så blev Vejby-Tibirke Selskabets hidtil største suc-
ces, ”Sælsafari omkring Hesselø”, fyret af for 3. år i 
træk med masser af folk på venteliste i håb om et eller 
to afbud. Det har til dato været en fantastisk sommer 
uden nerver på vedr. vejret, og således er det ingen sag 
at arrangere gode ture.

Med to udsolgte ture pr. år har Selskabet givet 165 
mennesker en oplevelse for livet, idet en tur i 2017 
desværre måtte aflyses på grund af vejret. Det var 
nedtur men forståeligt, at skipper sagde fra, og folk fik 
madkurv med hjem og pengene retur.

Vi sejlede fra Hundested med den bevaringsværdige 
minestryger ”Marianne-F”. 

Skipper og ejer af skibet var Fredy Nielsen, og gast var 
som oftest fru Marianne. Det tog ca. 2½ time at sejle 
ud til revet ved Hesselø. Undervejs spiste de fleste deres 
madkurv fra ”Rabarbergaarden” i Holløse, imens snak-
ken gik livligt. 

Ved ankomsten til revet slukkede skipper for moto-
ren, og snakken forstummede næsten i andægtighed 
ved synet af alle sælerne, der solede sig på stenene 
derude, og de legende unger, der nysgerrigt svømmede 
i nærheden af skibet. Det var en stor, uforglemmelig 
oplevelse, som Søren Palner har foreviget med fotoet 
ovenfor. Mange tak til Søren.

Da vi stævnede ind i havnen i Hundested ved 16-ti-
den, var alle glade og meget trætte ovenpå en oplevel-
sesrig dag med frisk blæst og solskin.

Med venlig hilsen Inge Læbo,
Vejby-Tibirke Selskabet

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

Kør ad Helsingørvejen imod Mårum – ca. 2 km.

•
•
•
•
•

NORDSJÆLLANDS ANTIK

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

& MØBELSNEDKERI
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Bøf & Bio

Hovedgaden 66
3220 Tisvildeleje

Tlf. 4876 1644

 Vi giver biografbilletten 
 - hvis du kommer ned og spiser en bøf 
eller vores tre retters Tisvildelejemenu

 Du skal blot medbringe din billet eller 
reservation fra Tisvilde Bio

NB. Billetten skal være gældende til samme dag

Reserver bord på:
kongernes.dk/bord



september 2018

26. og 29. aug. kl. 20

31. aug. kl. 15 

2. sep. kl. 16 og 7. sep. kl. 15

Den autentiske historie om 

satiretegneren John Callahan, der 

efter en ulykke bliver lammet og 

ender i kørestol. Før ulykken var den 

unge John dybt alkoholiseret men da 

han mister sin førlighed, må han 

træffe nye beslutninger om, hvad han 

vil med sit liv.  Livet som handikappet 

kaster kun brænde på Johns eget bål 

af selvmedlidenhed og den 

dertilhørende tørst. Men da alt står 

værst til, opdager John, at han kan 

lave satiretegninger med en sort 

humoristisk vinkel på livets mange 

rådne situationer. Snart er John på vej 

til et nyt og bedre liv.

Instruktør: Gus Van Sant 

30. og 31. aug. kl. 20

1. - 9. sep. kl. 20

På jagt efter lykken flytter Per væk fra 

Jylland og sin strenge opvækst i et 

religiøst hjem, og sætter sejl mod 

København for at studere til ingeniør 

og realisere et energiprojekt, baseret 

på vind- og bølgeenergi.

I hovedstaden får Per kontakt med 

Ivan fra den rige jødiske familie 

Salomon. Hos familien Salomon får 

Pers projekt næring, og Per forelsker 

sig i datteren Jakobe, og hun 

fascineres af Pers ihærdighed og må 

til sidst give efter for 

kærligheden.Trods al sit held og 

fremgang har Per svært ved at slippe 

af med barndommens sår. 

Hovedrollen spilles af 

Esben Smed.

Instruktør:  Bille August

PREMIERE

I det britiske drama, der er baseret på 

Ian McEwans roman Barnets Tarv, 

spiller Emma Thompson dommeren 

Fiona Maye. Midt i hendes livs største 

krise, står hun over for sin hidtil 

sværeste sag som dommer, hvor en 

kræftsyg 17-årig dreng nægter at tage 

mod behandling pga familiens 

religiøse overbevisning. Skal Fiona 

tvinge drengen til at leve mod hans 

vilje? 

Hun besøger ham på hospitalet - et 

møde der får en helt særlig betydning 

for dem begge.

Instruktør er Richard Eyre.

12. - 16. sep. kl. 20

14. sep. kl. 15 og 15. sep. kl. 16

19. - 21. sep. kl. 20

23. sep. kl. 16

Den dag på stranden foregår i Dorset i 

1962.  Her fejrer et ungt  par 

hvedebrødsdagene på et badehotel. 

Florence (Saoirse Ronan) er af fin 

familie og musikalsk engageret, mens 

Edward kommer fra mere ydmyge kår. 

Alligevel finder de sammen i fælles 

interesser og sjælfuld betagelse, men 

bryllupsnatten ender som en 

smerteligt ydmygende affære for dem 

begge. Deres valg kommer til at 

mærke dem for resten af livet. 

Saoirse Ronan er bla kendt for sin 

store rolle i filmen Lady Bird.

Instruktør: Dominic Cooke

 

Det biografiske drama 'Papillon' er 

instrueret af danske Michael Noer og 

er en genindspilning af filmen med 

samme titel fra 1973.

Fortællingen følger Henri "Papillon" 

Charierre, der bliver dømt til livsvarigt 

fængsel i Fransk Guyana.

Livet som straffefange er hårdt, så 

Papillon forsøger gentagende gange at 

flygte og genvinde sin frihed.

Titelrollen spilles af Charlie Hunnam, 

og danske Roland Møller har den 

store rolle som Celier

21. sep. kl. 15

22., 23., 27. og 29. sep. kl. 20

30. sep. kl. 16

26., 28. og 30. sep. kl. 20

28. sep. kl. 15

Journalisten Jacques rekrutteres af 

Vatikanet til at undersøge en mystisk 

sag i en fransk landsby, hvor en pige 

påstår at have set Jomfru Marias 

genfærd. På grund af sit syn har den 

unge Anna fået sig et stort følge af 

troende fra landsbyen, og hun splittes 

nu mellem offentlighedens 

opmærksomhed og sin personlige tro.

Instruktør: Xavier Giannoli 

OperaKulturfoyer
foredrag af Morten Hansted

1. sep. kl. 15

Morten Hansted er forfatter til bogen 

”Danske eventyr i Iran”, og han har 

gravet i, hvordan ordren på Den 

Trans-Iranske Jernbane ved 

tilfældigheder endte på danske 

hænder. Han vil også fortælle om, 

hvorfor banen fik en vigtig betydning i 

kampen mod nazisterne under 2. 

verdenskrig. Der er plads til masser af 

spørgsmål - herunder også om 

situationen i Iran i dag.

Læs mere på bagsiden.

16. sep. kl. 15 AIDA

Handa Opera Australia opfører Verdi´s

mesterlige opera Aida på havnen i

Sydney med byen og operahuset som

baggrund.

Verdi skulle skrive en hymne til 

åbningen af Suez-kanalen i 1869, men 

ikke en opera. Han komponerede 

senere Aida, som blev uropført i 

Cario d. 24. dec. 1871

Læs mere på bagsiden. 
Tisvilde og 

Den Trans-Iranske Jernbane
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Opera

Kulturfoyer

Historien om byggeriet af Den Trans-Iranske Jernbane – en af de største danske ingeniørpræstationer nogensinde –

begynder i Tisvilde.

De fleste kender den dårligt nok: Parken oppe bag Frydensbergs ishus, hvor Tisvildelejes badehotel engang lå. Grunden blev i 

sin tid skænket til Tisvilde af ingeniøren Jørgen Saxild – en af byens faste sommergæster – som tjente store penge i Iran i 

1930´erne på at bygge Den Trans-Iranske Jernbane. 

Den 1.500 km lange bane går gennem bjerge og tunneler og regnes for en af de største danske ingeniørpræstationer 

nogensinde. Banen blev indviet samme år som Tisvilde Bio. Den 27. august fejrer slægtninge til de gamle danske 

jernbaneingeniører banens 80 års jubilæum nede i Iran. Få dage efter jubilæet kommer forfatter og journalist Morten Hansted 

til Tisvilde Bio for at fortælle historien om det enorme byggeprojekt, som betød, at Tisvildes faste sommergæst og hustruen 

Gudrun i fem år kom til at have deres andet hjem i Teheran.

 

Morten Hansted er forfatter til bogen ”Danske eventyr i Iran”, og han har gravet i, hvordan ordren på Den Trans-Iranske 

Jernbane ved tilfældigheder endte på danske hænder. Han vil også fortælle om, hvorfor banen fik en vigtig betydning i 

kampen mod nazisterne under 2. verdenskrig. Der er plads til masser af spørgsmål - herunder også om situationen i Iran i dag.

Billetter købes på Pris 80,- krwww.tisvildebio  

1. sep. kl. 15 - 17

Foredrag af 

journalist og forfatter Morten Hansted 

Handa Opera Australia opfører Verdi´s mesterlige opera 

AIDA på havnen i Sydney, med byen og operahuset som 

baggrund. Operaen synges på italiensk med engelske 

undertekster.

AIDA er den største opera som nogensinde er opført på en 

opera scene, med skuespil og den berømte triumf march, 

kampscener og ældgamle templer. Handlingen  udspiller 

sig i Egypten på de første faraoners tid. AIDA er med sin 

letfattelige handling, sin rige mulighed for sanglig 

udfoldelse og med sine pragtoptrin festoperaen frem for 

nogen. Det er på en gang et historisk epos, og en historie 

om menneskelige tragedie.

Instruktør:   Gale Edwards

Dirigent:      Brian Castles-Onion

Aida:           Latonia Moore

Radamès:    Roberto Aronica

Amneris:     Milijana Nikolic

16. sep. kl. 15, Guiseppe Verdi´s AIDA

Spilletid 2 timer og 45 min. incl. en pause på 15 min.

Tisvilde og Den Trans-Iranske Jernbane
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Lørdag den 8. september arrangerer den stedlige blues-
mafia for tredje gang i år en blueskoncert i Tisvilde Bio. 
Det har altid været vigtigt for arrangørerne at præsen-
tere en bred vifte af forskellig musik inden for eller i 
nærheden af den bluesmusik, som med sin oprindelse 
i USA’s sydstater har kastet en lang og dyb skygge af 
indflydelse ud over dette og forrige århundredes popu-
lærmusik, - synes arrangørerne. 

Denne gang har bluesmafiaen fået held med at lokke 
Miriam Mandipira til Tisvilde. En sort sangerinde, 
født og opvokset i Zimbabwe og siden 2007 bosat i 
Danmark, hvor hun har skabt sig en karriere inden for 
blues, soul og jazz. Med Billie Holiday, Ma Rainey, Etta 
James og Aretha Franklin som nogle af sine kendteste 
forbilleder har Miriam Mandipira med sin fantastiske 
og kraftfulde stemme og store musikalitet imponeret 
stort, og hun byder da også rundhåndet på blues- og 
jazzkoncerter landet rundt, og næsten hver dag.

Mange er de bands, hun synger med, bl.a. Delta 
Blues Band, DRs Big Band med mange flere, og senest 
har hun nu indspillet en plade med den musiker, hun 
har knyttet sig mest til i Danmark, Troels Jensen, der, 

NAKKEHÅRS-REJSENDE 
BLUESDUO I TISVILDE BIO

efter at have rundet de 70 og med godt 50 år i blues-
musikkens tjeneste, er at regne for en slags godfather 
of the blues her i landet. De to har sammen lavet en 
enestående smuk og nakkehårsrejsende plade, som de 
optræder med live i pauserne fra deres mange andre og 
større projekter, og det er med stor glæde, at Tisvilde 
Bio nu også er kommet på parrets turnéliste.

Mulige resterende billetter kan man forhøre sig om 
på best@os.dk.

NEW HAIR
v/Louise Jonassen

Stationsvej 23, 3210 Vejby

Frisør

Book tid:
Newhairvejby.dk

eller ring
4870 5151

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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AT BLIVE SET SOM DEM, VI ER 
Mange af de møder Jesus har med mennesker i fortællingerne 
fra evangelierne handler om skyld og skam.

Skyld er det, vi GØR.

Det er, når jeg f.eks. kører ind i naboens bil som holdt stille. Så er 
jeg skyldig, og min skyld kan udmåles i prisen på den værksteds-
regning, jeg får.
Skyld er, at vi hver især tager ansvar for, hvad vi gør og hvad det 
fører med sig. Man kan også have skyld, hvis man ikke gør noget. 
Hvis nogen er oppe at slås, og man bare står og kigger på uden 
at gøre noget, så har man også en skyld.
Skyld handler om at tage ansvar for, hvad vi gør.

Skam handler om, hvad vi ER.

Man kan skamme sig ved at være i familie med nogen, som er 
kriminelle. Man kan skamme sig over, hvordan man ser ud. Man 
kan føle skam ved bestemte tanker.

Skam er noget, vi ER.

Skam er, når vi føler os forkerte og anderledes på den dårlige 
måde sammen med andre mennesker. Jesus var altid god til at 
skille de to ting ad – skam og skyld.
Jesus fjerner skammen fra de mennesker, han er sammen med. 
Han vil gerne spise sammen med forræderen, de snavsede og 
fattige og luderne. Han er sammen med dem, sådan som de er.

VELKOMMEN TIL BABYSALMESANG I VEJBY KIRKE          
Kom og få en hyggelig, stemningsfuld og musikalsk stund 
sammen med din baby. 

Babysalmesang er for alle børn mellem 0-1 år - sammen med en voksen.
Vi mødes i kirken, hvor vi synger salmer og børnesange sammen. Det kræver 
ingen specielle forudsætninger at være med – det er for alle. Salmer hører 
selvfølgelig til i kirken, men salmesang er også en vigtig del af dansk kultur 
og litteratur.

Babysalmesang er udviklende for både babyen og den voksne. Babyernes 
sanser bliver stimuleret ved hjælp af sang, lyd, dans og bevægelse samt 
sæbebobler og andre smukke rekvisitter. Den voksne får et udenadsreper-
toire, som øger chancen for, at der også bliver sunget derhjemme.

Efter ca. 45 minutters sang i kirken går vi over i sognegården og drikker kaf-
fe/te. Det er gratis at deltage.

FØRSTE GANG ER 
TORSDAG D. 6. SEPTEMBER 
kl. 10.30 - 12.30

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

Han er ikke bekymret for at gøre sig selv til 
grin ved at være sammen med dem, vi synes er 
mærkelige, ulækre, grimme, onde, har en an-
den hudfarve eller kultur eller hvad det nu kan 
være. 
Men når Jesus er sammen med dem, så fasthold-
er han dem på, at de har et ansvar, har en skyld 
for det, de gør.

Vi hører ofte om farisæerne, der stempler folk 
som værende forkerte. De har ikke nødven-
digvis gjort noget forkert, nej, de ER forkerte i 
farisæerens øjne og i de fleste andres øjne med.

Jesus møder ofte de mennesker, som flertallet 
dømmer forkerte, med:

"Jeg har set dét, du skammer dig over, og jeg 
kan holde ud både at kende din skam og at se 
dig i øjnene i mens."

Han så ikke det, han/hun følte sig som. Han så 
noget andet. Et menneske som gerne ville elsk-
es og holdes af. Han fjernede skammen.

Det forstod farisæeren ikke, - det gør vi for- 
håbentlig! 

Der ER forskel på skyld og skam.

Ulrik Pilemand



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

LÆSNING I BIBELEN
 
Alle der har lyst til at blive lidt 
klogere på, hvad der egentlig står 
i Bibelen og har en nysgerrighed 
efter at læse nogle tekster i 
sammenhæng, 

er velkommen tirsdag aften d. 11. september i 
Sognegården kl. 19-21.

Vi vil kaste os over Paulus’ brev til Galaterne, som rum-
mer rigtig meget kristent kernestof.
Der kræves ingen forudsætninger og jeg har bibeler 
nok til alle. Men jeg vil blive glad for tilmelding.
 
Mere info hos Ulrik Pilemand: up@km.dk / 48 70 62 94

Tibirke Kirkegårdskontor
Graver Henrik Müller
Tlf. 4870 7785
Tirsdag - fredag kl. 9 - 10

Menighedsrådsformand
Niels Worm, 
Bækkebrovej 28, 
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 7067 / 2321 5314
new@nst.dk

Næstformand
Thomas Skov,
Hegnsvej 22, 
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 9690 
thskov@mail.dk 

Kirkeværge
Lisbeth Nielsen,
Svanekæret 4, 
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 8423

KIRKEBIL 

bestilles på 

tlf. 4870 7785

 senest 2 dage før, 

fredag senest 

kl. 10.00

KONTAKT & INFO

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

SENSOMMERTUR - SØNDAG D. 14. OKTOBER
BESØG I JESUSKIRKEN OG RUNDVISNING I CARLSBERGBYEN

Efter en rundvisning i Jesuskirken spiser vi en frokost i Bjælkehuset. Drikkevarer dertil er for egen
regning. Efter frokosten er der rundvisning i Carlsbergbyen. Vi slutter turen med kaffe/kage 
inden vi vender hjemad.

PRAKTISK INFORMATION
OPSAMLINGSSTEDER: 
Vejby Forsamlingshus kl. 10.00
Tisvilde, Idrætspladsen kl. 10.15
Tibirke Kirke kl. 10.45
 
Vi tager afsted efter den fælles guds- 
tjeneste kl. 9.00 i Tibirke kirke. 
Forventet hjemkomst 18.30-19.00

PRIS: 
Kr.100 ,- / pers. Betales i bussen.

TILMELDING:
Senest 1. oktober. til Lisbeth Nielsen 
på tlf.: 2578 8423

ALLE ER VELKOMNE OG VI GLÆDER OS TIL EN HYGGELIG DAG SAMMEN.

Vejby og Tibirke menighedsråd inviterer på sensommertur

Kirkesanger ved Vejby Kirke, 
Henrik Kruckow og Ulla Kappel 

giver koncert i Vejby kirke

Torsdag d. 8. november kl. 19.30
Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, men der bliver 
spillet og sunget klassiske værker og mere moderne musik.

Som en lille ekstra oplevelse til jer har vi inviteret en 
mandskvartet, der vil synge et par studentersange!

KONCERT I VEJBY KIRKEEndeligt program

følger på opslag i 

kirkerne, på facebook 

samt på opslagstavler 

i Vejby/Tibirke.



KIRKEN TIL TJENESTE
FØDSEL
Ved fødsel skal man ikke foretage sig no-
get, hvis man er gift. Der kommer autom-
atisk meddelelse fra jordemoder/sygehus 
om, at et barn er født.
Er man ikke gift, skal man indgive en om-
sorgs- og ansvarserklæring, som medfører 
fælles forældremyndighed. Dette gøres 
via hjemmesiden www.borger.dk, og skal 
gøres senest 14 dage efter barnets fødsel.
Kirkekontor/præst får så automatisk 
besked om denne faderskabssag.

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

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

DØDSFALD
Ved dødsfald henvender man sig til en af 
sognets præster for at aftale tid for be-
gravelse eller bisættelse. Når dette er fast-
lagt, skal man via hjemmesiden 
www.borger.dk indtaste personlige oplys-
ninger i en dødsanmeldelse, bl.a. det, man 
har aftalt med præsten. 
En bedemand kan også være behjælpelig 
med indtastning af dødsanmeldelsen.

HVORDAN FÅR JEG ET NYT NAVN?
For at navneændring kan udføres skal der 
indbetales gebyr på kr. 480,- (2017). 
Man sender ansøgningen via hjemmesiden 
www.borger.dk, samt følger vejledningen 
for betaling. Navneændring i forbindelse 
med vielse er gratis.

KONFIRMATION
Vejby sogn og Tibirke sogn har konfirma-
tion om foråret i 8. klasse. I Vejby kirke 4. 
søndag efter påske og i Tibirke 5. søndag 
efter påske.

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

STØT…
… Tibirke Sogns 2 fadderbørn, 
Onalethata Mathibidi og Angel Selelo

STØT VORES SOS BØRN - MOBILEPAY 29 74 91 91
Også små bidrag tæller!

Sorggruppen
Til efteråret er der igen mulighed 
for at deltage i Sorggruppen.

Første gang er tirsdag den 4. sept. 2018. 
I løbet af efteråret mødes vi otte gange, 
hver anden uge, i den lille sal i Vejby Sognegård fra kl 10-12. 

Sorggruppen er et tilbud til alle voksne, der har mistet en 
ægtefælle, kæreste, forældre, bedsteforældre eller måske et 
barn. Sorggruppen er et fristed, hvor man kan tale om sin sorg 
og sit savn, et sted, hvor man kan sige, hvad man tænker og 
føler, og der er selvfølgelig tavshedspligt.
Der ligger pjecer om sorggruppen i begge kirker, samt i 
Gribskov Lægehus. Den kan også ses på vejbykirke.dk.
Kontakt: Sognepræst Jeanne von Benzon
Tlf. 2491 7970 / Mail: jgvb@km.dk

Sogneeftermiddage 
Kom og syng med fra salmebog og Højskole-

sangbog - den 2. torsdag i måneden kl. 14-16.  

Torsdag d. 13. sept. - 11. d. okt. -  8. d. nov.

Der er kaffe, hygge og 
ingen tilmelding!

             Vel mødt til alle! 

i Sognegården

Sorggruppen
Til efteråret er der igen mulighed for at deltage i Sorggruppen.

Første gang tirsdag d. 4. september
Vi mødes otte gange i alt, hver 2. uge, i den lille sal i Vejby 
Sognegård fra kl 10-12.

Sorggruppen er et tilbud til alle voksne, der har mistet en ægtefælle, 
kæreste, forældre, bedsteforældre eller måske et barn. Sorggruppen er 
et fristed, hvor man kan tale om sin sorg og sit savn, et sted, hvor man 
kan sige, hvad man tænker og føler, og der er selvfølgelig tavshedspligt.

Der ligger pjecer om sorggruppen i begge kirker, samt i Gribskov 
Lægehus. Den kan også ses på www.vejbykirke.dk.

Sognepræst Jeanne von Benzon / 2491 7970 / jgvb@km.dk

DÅBS
KLUDE
KLUBBEN

Vi mødes følgende datoer i efteråret
11. september / 9. oktober
 6. november / 4. december

Kl .10.00 - 12.00 i Sognegården i Vejby

Mere information fås ved henvendelse til 
Sognepræst Jeanne von Benzon / 2491 7970 

jgvb@km.dk



Gudstjenester / Tibirke og Vejby kirker 

September
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 2. 14.s.e.Trinitatis 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 9. 15.s.e.Trinitatis 9.00 10.30 Jeanne von Benzon

Søndag 16. 16. s.e.Trinitatis 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Torsdag 20.
14.00 Gudstjeneste 

Trongården
Ulrik Pilemand

Søndag 23. 17. s.e.Trinitatis 9.00 10.30 Jeanne von Benzon

Søndag 30. 18. s.e.Trinitatis 10.30 9.00 Rosa Bech

Oktober
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 7. 19. s.e Trinitatis 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 14. 20.s.e Trinitatis
Fællesgudstjeneste i 

Tibirke
9.00 Jeanne von Benzon

Torsdag 18.
14.00 Gudstjeneste 

Trongården
Jeanne von Benzon

Søndag 21. 21. s.e Trinitatis 10.30 9.00 Jeanne von Benzon

Søndag
OBS: Som-
mertid slut

28. 22.s.e Trinitatis 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

November
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 4.
Alle Helgens 

Dag
17.00 15.00 Jeanne von Benzon

Søndag 11. 24.s.e Trinitatis
19.00 

Rytmisk gudstjeneste
Ulrik Pilemand

1

Vejkirker
OG ANDRE ÅBNE KIRKER

ØERNE    
MED CYKELVENLIGE VEJKIRKER OG KIRKER PÅ DEN 

DANSKE KLOSTERRUTE OG DEN DANSKE PILGRIMSRUTE

2018

ROADSIDE CHURCHES • KIRCHEN AM WEG

VIDSTE DU AT TIBIRKE KIRKE 
ER EN VEJKIRKE?
Og hvad betyder det så? For det første, at  
Tibirke Kirke er med i brochuren over vej- 
kirker OG at kirken er åben for besøgende i grav-
ernes arbejdstid. Ikke færre end 431 kirker for-
delt udover hele landet har valgt at være med i 
brochurerne - det er rekordmange.
I Tibirke kirke har vi lige lavet en fin folder med 
oplysninger om kirken og der er en bibel og en 
salmebog til rådighed til personlig fordybelse 
og andagt.

Læs mere på vejkirker.dk, hvor du også kan 
downloade brochurerne. De ligger selvføl-
gelig også i kirken. Velkommen indenfor.

EFTERLYSNING -
HAR DU ET PAR LEDIGE 
HÆNDER? OG TID?
Jeg kunne vældig godt bruge et par  
ledige hænder til at købe saft, frugt og 
evt. kage til konfirmander og lave det 
klart til undervisningen begynder tirs-
dage kl. 14.30 i Sognegården.

Det behøver ikke være hver tirsdag, 
 - jeg vil være taknemmelig for al den 
hjælp jeg kan få.
Venlig hilsen Ulrik Pilemand, 
Tlf.: 4870 6294 / up@km.dk
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Sikken en sommer
Tisvilde og omegn har sydet af liv denne som-
mer, og de erhvervsdrivende har haft mere 
travlt end nogensinde. Meldingerne fra både 
butikker, håndværkere og restauranter har 
været stort set enslydende: Sommeren 2018 har 
slået salgsrekorder.

I bestyrelsen for erhvervsforeningen plan-
lægger vi et efterår med møder og workshop 
internt og eksternt, hvor vi netop vil tale om 
den massive turisme i vores by/område og om 
de muligheder og begrænsninger, det giver. Vi 
er derfor glade for, at vi og de andre erhvervs-
foreninger i kommunen er inviteret med ved 
bordet, når Gribskov Kommune i september 
skal udarbejde retningslinjer for brug af offent-
lige vejarealer og kommunale arealer/pladser 
til eksempelvis pop-up butikker og foodtrucks.

TISVILDE OG OMEGNS 
ERHVERVSFORENING
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Vi er glade for de nye medlemmer, som vi har fået 
siden sidste nummer af Tisvildenyt.
Velkommen til: 
• Glaspusteri Tisvildeleje ved Hans Friedrichsen
• Vejby-Tibirke Selskabet ved Christian Friis
• Mansas Kaffebar ved Andreas Klinkby Mansa

Se mere på vores hjemmeside her: tisvildeleje.info

Sensommeren bruger vi også på at planlægge Efterår I Lejet og Jul i 
Lejet. Som noget nyt i år arrangerer vi Jul i Lejet i samarbejde med 
både Lokalrådet, Musik i Lejet, Naturrum og Grundejerforeningen – på 
samme måde som vi lavede Sankt Hans arrangementet. Vi ser frem til 
denne nye form for samarbejde mellem de fem foreninger.

Meld dig ind nu og få gratis medlemsskab for resten af 2018 
Tisvilde og Omegns Erhvervsforening vokser i takt med de mange nye 
erhvervsdrivende, som er kommet til vores område. De sidste to år har vi 
fordoblet antallet af medlemmer - og vi vil gerne have endnu flere med. 
Hvis du melder din virksomhed eller forening ind nu, så får du gratis 
medlemsskab for resten af 2018.

Vores mål er at samle alle de erhvervsdrivende i Tisvilde, Vejby, 
Holløse, Ørby og Sandet i een og stærk forening. Vi har netop lavet en 
“omegns-arbejdsgruppe” og venter spændt på, hvad de vender tilbage 
med af nye tiltag for vores område.
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Et fantastisk sommervejr er ikke en absolut forudsæt-
ning for at skabe en succes på denne dag, men det er en 
meget væsentlig faktor for at samle rigtig mange glade 
mennesker på et forholdsvis lille sted, - og i år var vi 
heldige med vejret.

Birkepladsen bliver hvert år udnævnt til festival-
plads, og det er her folk samles omkring de mange 
aktiviteter, der bydes på.

Arrangementet drives af en række frivillige, som 
bruger mange kræfter på at få festivalen til at fungere, 
og det ser ud til, at det igen i år er lykkedes. Vi har fået 
rigtig mange positive tilbagemeldinger både fra udstil-
lere og publikum, og det er lønnen i sig selv, når man 
kan fornemme, at der bliver sat pris på den arbejdsind-
sats, man har ydet.

I år blev velkomsttalen holdt af formanden for Kul-
tur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi i Gribskov Kom-
mune, Morten Ulrik Jørgensen, og han konstaterede 
ud fra sin kulturelle indsigt, at Tisvilde lå nummer ét i 
kommunen med hensyn til kulturelle aktiviteter drevet 
af frivillige. Den udtalelse blev fordøjet af alle på plad-
sen med velbehag.
Hele festivalen var præget af udstillere med malerier 
og skulpturer, hvoraf mange også arbejdede i deres 
pavilloner.

Tisvilde Erhvervsforening deltog igen i år med en 
række medlemmer, som serverede streetfood og di-
verse andre lækkerier. 

På aktivitetssiden kunne vi i år præsentere:
Kunstfotograf Ole Jauch fra Tisvilde Kunstskole, som 
med sit historiske kamera tilbød at tage portrætter på 
ægte “gammeldags” manér. Han benytter et storfor-
mat-kamera, som har været anvendt meget tidligt i 
historien, og skyder billederne på gammeldags film, 
som han selv fremkalder.

Bag kunstnernavnet BAKAOS står Barbara Kaad 
Ostenfeld, der har tegnet, siden hun kunne holde på en 
blyant. I dag slider hun sine tegneredskaber i Værløse, 
hvor hun har sit atelier. På Tisvilde Billedfestival kunne 
du møde BAKAOS/Barbara og en af hendes flotte man-
nequindukker, samt se hende arbejde på en dukke.

Vivian Amelung fra CreateArt i Slangerup demon-
strerede forskellige former for malerteknik.

Else Haakonsson viste spændende teknikker fra det 
grafiske område.

Som noget nyt havde eventgruppen etableret et ’Lyk-
kehjul’, hvor gevinsterne var kunstrelaterede effekter. 
Fordelen var, at publikum ikke skulle vente på, at der 
som tidligere år finder en lodtrækning sted. 

Det var desuden igen lykkedes os at fremtrylle nogle 
dygtige portrættegnere, som i løbet af dagen viste de-
res kunnen, og som tegnede dem blandt publikum, som 
ville foreviges.

Traditionen tro havde vi selvfølgelig artbattle igen 
i år. Dette forrygende farveladeræs gav publikum en 
chance for at komme helt tæt på den kreative proces. 

TISVILDE BILLEDFESTIVAL Fotos: RP
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De modige kampklare kunstnere i år var Birgitte Sma-
akjær, Helle Borg Hansen, Majbrit Skou, Ole Jauch, 
Bjarne Krasnik og Poul Haugsted, og det blev Helle 
Borg Hansen, der løb med titlen ’Årets artbattler 2018’.

Vi havde indkaldt tre skuespillere fra Ramløse Tea-
ter, som stod model til inspiration for deltagerne, og 
hele seancen blev dygtigt ledet af Rene fra CreateArt 
i Slangerup, og han gjorde det så godt, at vi overtalte 
ham til at påtage sig samme rolle næste år.
Efter artbattle blev der afholdt auktion over de frem-
stillede værker, og publikum fik mulighed for at byde 
og erhverve noget helt unikt.

Årets sponsor-billede blev i år vundet af bageren i 
Tisvilde, ’Brød & Vin’, som udtrykte stor glæde ved 
overdragelsen.

Hele dagen var på fantastisk vis bundet sammen af 
livemusik leveret af John Kofoed og Klaus Sandorff. 
De var med til at løfte stemningen til et niveau, hvor 
det hele bare faldt på plads.

Bestyrelsen har netop holdt et evalueringsmøde og er 
blevet enige om at udvide kredsen af frivillige delta-
gere. Det er ikke kun på selve dagen, der er brug for 
frivillige hænder. Der ligger en hel del arbejde forud 
for festivalen, og hvis der sidder interesserede og læser 
dette indlæg, som kunne tænke sig at være med til at 
arrangere den spændende dag, hører vi gerne fra dem. 
Det kræver blot, at man er indstillet på godt teamwork, 
føler ansvar for det, man påtager sig, og måske har 
nogle spændende ideer til det næste arrangement. Hen-
vendelse kan ske på mail til tisvilde@billedfestival.dk.

Se mere information om Tisvilde Billedfestival 2018 
på vores hjemmeside www.billedfestival.dk

Stråtag med

Medlem af 
Dansk Tækkemandslaug

Claus Alstrup 
TisvildeTæk.dk • Tlf. 21703396

 
 
 
 

 Træfældning  
 

  Fældning fra toppen 
 

Ind trækning 
 

Beskæring 
 

Opskæring 

 

Stormfald 
 

 Flisning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gratis tilbud 
 

4050 5240 
 

WWW.jt-træfældning.dk    
 

 tilbud@jt-træfældning.dk 
 
 

Fuldt forsikret  

JT Træfældning 

Medlem af  Dansk Træplejeforening   
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RP

Her følger 17. del af føljeton’en ”Lær din skov at ken-
de”. Og med denne varme sommer, nogle af os har dø-
jet med, synes jeg, det er passende at tage læserne med 
på en svalende, skyggefuld udflugt. Vi skal bevæge os 
ind i den dybe skov, som sjovt nok gemmer sig tæt på 
klitterne og stranden. De fleste af os føler sig tryggest 
ved at følge klitterne eller at gå langs stranden. Den 
mørke skov kan virke lidt truende, og ukendte stier tør 
man ikke betræde – tænk hvis man fór vild. Så hel-
lere de større grusveje – det ved man, hvad er: At gøre 
som man plejer. Men det er synd og skam. En skov er 
til at gå på opdagelse i. Én af mine venner kaldte mig 
engang en strejfer, og det er nok meget betegnende, for 
jeg har altid været nysgerrig, og kom jeg forbi ukendte 
stier, så skulle de bare udforskes.

Stenøret og Stængehage.
Vi er nødt til at starte et sted, nemlig ved Naturrum-
met på Tisvilde Strandparkering. Vi går eller løber 
(hvis vi er til det) på klitstien som går parallelt med 
Strandvejen (den grusede vej mod vest). Vi kan lige 
kigge lidt på omgivelserne: Hav og sand. Det er varmt 
og ingen skygge. Til gengæld lufter det lidt, og vi er 
på en morgen/formiddagstur, så det går vel? Kigger 
vi ned eller ud på stranden, så ligger Stenøret ud for 
Strandkiosken (faktisk fra Molen) og ud mod vest til 
Stængehage. ”Et ør” er et gruset eller stenet område, fx 
betyder Ørby ”byen med den stenede/grusede strand-
bred”. En hage er noget der krummer – dvs. en forhin-
dring eller et hegn – så ved Stængehage slår stranden 
et knæk og danner en lille spids ud i vandet, som gør 
det vanskeligt for skibe at passere. En muslingebanke 
er opstået på stedet, og faktisk grundstødte jeg en dag 
på en svømmetur langs stranden. Det var ikke sjovt at 
ligge der og rulle i brændingen som en strandet hval og 
skære sig på de skarpe muslinger… så er det prøvet – 
og det gør man kun én gang, også i båd, f.eks. gummi-
båd, uh ha!

Strandsåterne
Strandsåterne passerer vi på vores vej til Stængehage 
langs klitterne. Det er tidligere strandeng, hvor man i 
gamle dage har haft får og køer til at græsse – i hvert 
fald kreaturer som kan klare det saltholdige græs. Det 
har været meget større tidligere, men i dag er der kun 
én eller ét såt tilbage. Stormen Bodil tog godt for sig af 
retterne. Navnet ”såt” hentyder til strandjagt ved brug 
af klappere, som blev stillet op på rækker i ”et såt”. Når 
strandengen blev oversvømmet om vinteren, brugte fi-
skerne området til at skære is, så fangsten bedre kunne 
holde sig. Det gamle hvide Ishus på Liseleje Strand 
bevidner disse gamle metoder.
 
Den kølige skov kalder
Så kommer vi til den sandede hulvej (benævnt red-
ningsvej K 205) fra Stængehage til Strandvejen. Nu er 
der mulighed for at komme væk fra den intense varme 
bag klitterne. I min barndom kaldte vi de læ-givende 
klithulninger for ”gryder”, og kan det siges mere præ-
cist? De kan opleves som at være i sauna! Vi drejer t.v. 
ad Strandvejen og tager umiddelbart herefter den første 
lille sti på højre hånd. Nu går det gradvist på tværs af 
Kløfterne, og vi kan se de istidsskabte slugtdannelser, 
der hvor isen er afsmeltet som floder eller styrtsøer i 
bunden af gletscher-ismasserne. Meget dramatisk. Et 
par af trapperne på Kystvagtstien passerer vi også. Lidt 
dystert, men dejligt i trykkende sommervarme. Det er 
vigtigt IKKE at forcere Kløfterne på tværs af trapper-
ne, men blot kigge op i dem. Følg derfor den lille sti, 
der går langs foden af Kløfterne næsten parallelt med 
Strandvejen, så man kommer ud ved Bremerholms-
bakken (grusvejen med udsigt til havet). Skulle man 
komme til at gå galt, så er Bremerholmsvej/Bremer-
holmsbakken det T-kryds på Strandvejen, hvor der står 
et skilt med ”Branddam”.

I SKOVENS DYBE STILLE RO 
Tekst og fotos af Søren T. Grande

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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Hjortesøen
Vi skal op ad bakken, og t.h. ad første sti, og igen kan 
vi komme i skygge. Når vi efter et stykke tid tager sti-
en t.v., kan vi mellem træerne skimte en lysåben slette 
med noget vand i bunden – dog mest siv, halvgræsser 
og dunhammer. Denne moseagtige dam er hjortevild-
tet glade for. I 1970’erne ryddede man de mest fugtige 
områder for overvokset pil og rødgran (ca. 2 ha = ca. 2 
tønder = ca. 20.000 m2. Jeg er ikke landmand, så hæng 
mig ikke op på omregningen. Aht. bymennesker om-
regner radio-journalister altid i fodboldbaner!). Der går 
en lille sti rundt om ”søen”. Følg den venstre om (dvs. 
solens retning). Hjortelorte og sikkert også en del skov-
flåter skal man være opmærksomme på. Tjek dig selv, 
når du kommer hjem fra tur eller dagen efter (inden 24 
timer). Følg den lille sti sydpå og væk fra dammen i 
sænkningen og opad mod trætykningen. Ved den tvær-
gående sti drejes t.v. For en del år tilbage stod der en 
foderkrybbe inde til venstre for primært kronvildtets 
skyld, men den er nu nedlagt.

Den trappeløse kystvagtsti 
Efter vi har passeret Bremerholms Kær, møder vi lige 
efter toppen af Bremerholmsbakken samme sti, som 
vi for ca. et par kilometre siden drejede t.h. ad, men 
nu skal vi følge den mod øst, dvs. t.h. og tilbage mod 
vores udgangspunkt. Måske lægger du ikke mærke til 
det, men vi har faktisk gået i en sløjfe. Den smukke og 
let slyngede sti er uden navn, men lad os kalde den for 
”kystvagtstien uden trapper”. Vi går nu på kammen af 
slugtdannelserne og kan visse steder (min. 2 steder) 
kigge ned i disse istids terrænfald. Sikke en kraft glet-
scherne har udøvet – som at modellere i ler x 1000, i 
hvert fald er tonsvis af sten og ler blevet formet, flyttet 
og ført ud mod havet, som dengang var en smeltende 
iskappe. Inden isen forsvandt, var det muligt at gå til 
Sverige, Norge, ja, sågar helt til England. Vi følger nu 
bare stien lige ud indtil vi kommer til Naturlegepladsen 
tæt på Naturrummet, hvor solen igen ubarmhjertigt 
strømmer ned over vore hoveder og rygge. God tur!

Bremerholms Kær
Første tværgående grusvej og vi skal igen t.v. for at 
nyde et af Tisvilde-bøndernes kreatur-vandingssteder 
på 1700-tallets græsningsoverdrev. Det tørrer aldrig 
ud, men var planlagt drænet i midten af 1800-tallet. 
Det skete heldigvis ikke. Samtidigt med Hjortesøen 
blev området udgravet til en ca.70x35 meter brand-
dam (skovens største?) med en ø mod vest. Fra gam-
mel tid har der sandsynligvis ligget en holm i kæret, 
heraf navnet – men hvordan Bremerholm kommer ind 
i billedet, vides ikke. På den anden side af kæret (mod 
vest) kan man lige skimte en gravhøj, som vidner om 
forhistorisk trivsel i området. Den kan nemt overses 
ligesom mange andre af højene i Tisvilde Hegn. Det 
gælder om at have øjnene med sig. Der skulle være ca. 
73 gravhøje i Hegnet... 

Levering af grus, sten, muldjord og flis
samt afhentning af byggeaffald m.m.

Maglebjerggård
Torben Christensen

Maglebjergvej 12 • 3200 Helsinge • 20258652  

Haveaffald
afhentes med kranbil

for grundejerforeninger og private
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BADMINTON FOR ALLE
I VEJBYHALLEN
Vejby-Tisvilde Badminton er igen klar til at tage imod 
alle, børn, unge og voksne uanset niveau. 

Vi starter sæsonen mandag den 3. september 2018, 
hvor vi samtidig starter tilmelding. Der kan spilles 
mandag og onsdag aften. Der er altid en makker at 
spille med, idet vi blot møder op og spiller med dem, 
der er tilstede den aften. Der vil dog være mulighed for 
at booke en fast bane med faste makkere efter kl. 20 
mandag og efter kl. 18 onsdag. 

Seniorer: 
Mandag og onsdag fra kl. 18.00.

Børn & Unge: 
Mandag, opdelt i 2 hold aldersfordelt, hvor de mindste 
(ca. 7 år) starter kl. 16.15 og de lidt ældre starter kl. 
17.00 frem til kl. 18.00 (Trænere til begge grupper).

Kontingent:
500 kr. for hele sæsonen inklusiv brug af bolde. Dette 
gælder for alle grupper af spillere, dog er trænere 
inkluderet i prisen for Børn & Unge gruppen. Betaling 
skal foretages via mobile pay nr. 73257, alternativt 
via netbank til Danske Bank 9570-1040472. Samtidig 
med betaling skal der oplyses navn, adresse, fødsels-
dato, mail-adresse og tlf.nr., som naturligvis vil blive 
håndteret under hensyntagen til de gældende GDPR 
regler (persondatasikkerhed). Evt. spørgsmål kan rettes 
til nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Formand Lasse Bloch Holmegaard, 3200 Helsinge. 
Tlf. 20288207 – mail:lbh@itguy.dk 

Kasserer Jes E. Freisner,Tibirkevej 15, 3220 Tisvilde-
leje. Tlf. 61309641 – mail: jesfreisner@gmail.com

VT Bodybike i Idrætshuset, Tisvilde 2018/19:
Onsdag den 15/8 kl. 9.30 kan du starte hos Søren 
Grande og få sommersløvheden banket ud af kroppen.
Fremadrettet kører Søren 2 gange om ugen onsdag og 
fredag kl. 09.30.

Mandage kl. 17.45 og onsdage kl. 18.00 er der ligele-
des hold. De starter den 3. september. 

Morgenholdet fredag kommer også i gang i løbet af 
efteråret.

For yderligere info, kontakt Anders Helmer Nielsen på 
5099 8328 eller mail: andershelmernielsen@gmail.com 
alternativt vores Facebook side:
”VT Bodybike og MTB i Tisvilde Hegn”

VT BODYBIKE

  

  TISVILDE TERAPI 
  

• LIVSKRISER

• SELVVÆRD

       mail@gitteolesen.dk        4198 4048         

       www.gitteolesen.dk

Peter Eckardt
Udd: Fysioterapeutskolen i Kbh.
og Nordlyscenteret i Silkeborg
2 timer 600 kr. / 1 time 400 kr.
Tlf. 48709675

massage for 
krop og sjæl
i Tisvilde
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GRYDETØSERNE 
Spiseaftener i Idrætshuset, Tisvilde 
Eftersæsonens datoer i 2018: Mandag den 8. oktober 
og tirsdag den 27. november kl. 18.30 i Idrætshuset.
Pris pr. person 100 kr. – vin, øl og vand kan købes.

Efter den dejlige sommer med masser af oplevelser er 
Grydetøser/svende igen klar til at tænke på sæsonens 
Spiseaftner.

Planlægning med hensyn til menu og underholdning 
har vi ikke klaret. Jeg tror det har været for varmt til at 
tænke i de baner, men jeg kan forsikre, at vi som hidtil 
vil gøre os umage! 

På grund af sit helbred vil vi gå glip af de retter, som 
Henrik Frost hidtil har fremtryllet, men Henrik vil 
fortsat benytte sine gode kontakter og stå for spiseafte-
ners underholdning. Sidste år var der en utrolig begej-
string for samtlige musikbands, så vi er sikre på, at 
Henrik fremover vil gøre alle tilfredse. Og i øvrigt tak 
til samtlige musikere.

Der har været flere borgere, der har givet udtryk for, 
at det var umuligt deltage i spiseaftnerne, da der blev 
så hurtigt udsolgt. Grydetøserne har derfor besluttet, at 
der kun kan bestilles 4 pladser ad gangen. 

Der kan bestilles til begge efterårets spiseaftner tirs-
dag den 18. september på telefon 2989 2564 fra kl. 9.30
Vi glæder os til at se jer 

Kærlig hilsen fra Grydetøserne

MIN FØRSTE MIL
Mit første år på Musik i Lejet har simpelthen blæst mig 
bagover. Sand, sol, god musik og fantastiske menne-
sker: Et stort skud kærlighed. 

Her må tid og rum vige for nærvær, stemninger og 
sansninger; “Lejet” er en oase med stærke koncentra-
tioner af god og varieret musik, god mad (prøv lige 
andeburgeren med et hint af ingefær!), glade menne-
sker og højt humør. 

Alle kender den danske sommer fra sin værste side. 
Ikke alle kender den fra sin allerbedste side: Musik i 
Lejet 2018 har været nogle af de bedste dage, jeg har 
oplevet længe under en dansk sommer, og jeg vil der-
for anbefale alle et besøg i skønne Tisvilde. Tak for en 
fantastisk start på mange MIL-besøg fremover.

Kærlig hilsen Niklas

NIELS

VVS ENTREPENØR

JE
NS

EN

Stenbrobakken 4
3220 Tisvildeleje. Tlf. 48 70 27 27. Fax 42 70 92 67
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Vi kan se mange kugleformede stjernehobe, f.eks. 
Messier 13 og 92 i stjernebilledet Hercules, Messier 10 
og 12 i Ophiucus og Messier 15 i Pegasus. I en astro-
nomisk kikkert er en kugleformet stjernehob et meget 
smukt syn. De klare stjerner i hoben ses som funklende 
lysprikker på baggrund af det svage diffuse lys fra alle 
de stjerner, der er for lyssvage til at kunne ses enkeltvis.

I alt er der over 150 kugleformede stjernehobe i vores 
Mælkevej med et par hundrede tusinde stjerner i hver. 
Det lyder måske af meget, men der er galakser, der har 
mange flere. Den berømte Messier 31 galakse i stjerne-
billedet Andromeda, som vi også kan se på østhimlen i 
disse måneder, indeholder omkring 500 kugleformede 
stjernehobe. I stjernebilledet Jomfruen finder vi den 
kæmpestore elliptiske galakse Messier 87, der har langt 
over 10.000 kugleformede stjernehobe.

Der er naturligvis også meget andet spændende at se 
på himlen. To andre smukke objekter om efteråret er 
de planetariske tåger Messier 27 og 57 i stjernebille-
derne Ræven og Lyren. De kaldes også for henholdsvis 
Ringtågen og Håndvægten eller Æbleskroget. De er 
dannet af gasser, der er udkastet af en stjerne i slutnin-
gen af dens liv. 

De lyser i klare farver, som man kan se på billederne 
her. Desværre kan vi ikke se farverne fordi de celler i 
øjnene, der kan skelne farver, ikke er særlig lysfølsom-
me og ikke kan se det svage lys fra tågerne.

Der er også mange andre planetariske tåger, f.eks. 
NGC 7662, 7027 og 7296 i stjernebillederne Andro-
meda, Svanen og Vandmanden. Helixtågen NGC 7293 
er stor og smuk, men står desværre så lavt på himlen, 
at den er svær at se fra vores breddegrader.

Der er åbent hus i Wieth-Knudsen Observatoriet lørda-
gene den 8. og 29. september samt 13. og 27. oktober. 
27. oktober er årets sidste dag med sommertid. 
Nu, hvor den lyse sommer er forbi, starter vi kl. 21. 
Se mere på wko.dk

Den planetariske tåge Messier 27 i Ræ-
ven. Foto: ESO.

Den kugleformede stjernehob Messier 13 i Hercules. Foto: 
Noel Carboni og Digital Sky Survey.

Ringtågen Messier 57 optaget med Hubble rumteleskopet. 
Foto: The Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA/ESA).

VENDER TILBAGE
”Stjernehimlen netop nu” af Michael Quaade

Man kan lige nå at få et glimt af Saturn, hvis man 
opholder sig et sted, hvor man kan se ned til horisonten 
mod sydvest. Mars kan ses lavt på sydhimlen, og den 
fylder stadig meget i kikkertens synsfelt.

Sidst i juli stod de fire planeter Venus, Jupiter, Saturn 
og Mars på himlen på samme tid kort efter mørkets 
frembrud. Nu er sommerens planetparade ved at være 
overstået. Det er en ringe trøst for planetentusiaster, at 
Uranus og Neptun er på himlen, for de ser ikke ud af 
meget hverken med det blotte øje eller i en kikkert. Til 
gengæld har vi ikke længere lyse nætter, så det er igen 
sæson for de mange lyssvage, men smukke og spæn-
dende objekter, der pryder efterårshimlen.

NATTEMØRKET
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Erhvervslivet i Tisvilde under 
Musik i Lejet
I følge Musik i Lejets gæsteunder-
søgelse, oplyser mere end 40 % af 
deltagerne, at de bruger mere end 
400 kr. om dagen på forbrug uden 
for festivalpladsen. Dagligvare-
butikker slår omsætningsrekord. 
Ringene i vandet er mange. Og den 
betragtelige saltvandsindsprøjtning, 
som Musik i Lejet er med til at 
generere, giver sikkerhed for byens 
restaurationsliv og øvrige butik-
ker. Vi vil meget gerne i dialog 
omkring, hvordan dette samarbejde 
fortsat kan forbedres og blive endnu 
bedre, så flest muligt får gevinst af 
festivalen. 

MUSIK 
I LEJET
Musik i Lejet siger tak for i år
Tak for i år – Musik i Lejet 2018 var en kæmpe succes!
Der skal runge en stor tak til de mange mennesker, der 
lægger frivillig tid i at gøre Musik i Lejet helt unik. 
Der er en helt særlig stemning på pladsen, når ca. 1500 
frivillige arbejder hånd i hånd. Bygger, hamrer og 
omdanner en flad asfalt-parkeringsplads til et rum for 
store kulturoplevelser og fælleskab. De lokale for-
eninger skal også have en stor tak for at bidrage med 
knofedt og engagement. Foreninger lige fra Tisvilde 
Teltlaug til Tisvilde Gymnastik Forening var på banen 
i stegende sol. Og Gribskov Lægecenter skal have en 
særlig tak for at gøre festivalen sikker med en stor 
indsats i førstehjælpsteltet. 

Planlægningsprocessen
Forud for festivalen går en meget lang planlægnings-
proces med Gribskov Kommune, Naturstyrelsen, 
beredskabet og Politiet. Dette koordinerende arbejde 
muliggør, at Musik i Lejet kan levere en festival, der, 
ud over det kulturelle, er smidig og effektiv. Musik i 
Lejet er en professionel festival, og det er nødvendigt 
for at honorere de krav, der stilles. Et af de steder, hvor 
det er helt tydeligt, at Musik i Lejet stadig bliver mere 
effektiv, er i nedpakningen. I samarbejde med Grib-
skov Kommune var der indgået en nedpakningsplan, 
hvor der allerede mandag var et stort antal parkerings-
pladser til strandgæsterne. 

Publikum og pladsen
Musik i Lejet kulminerede med tre dages skinnende 
sol. Badetøj og klipklappere var den fortrukne festi-
valbeklædning. Og selvom hovednavnet CV Jørgensen 
ikke spillede sit populære hit, Costa Del Sol, var stem-
ningen decideret sydlandsk. Programmets 40-45 bands 
leverede koncerter af høj kvalitet, både niche-bandene 
og de store folkekære navne. På pladsen kunne man 
stille sulten i alt lige fra den lokale flæskestegssand-
wich bygget over Kødsnedkeren fra Ørbys delikate 
frilandsgris, til det Michelin-beslåede asiatiske køk-
ken, Kiin Kiin. Maden på Musik i Lejet blev kåret af 
magasinet ’Gastro’ til den lækreste mad på alle festiva-
ler i Danmark. 

Nogle af landets dygtigste kunsterne og kunstner-
grupper havde udsmykket pladsen, og aftenerne forløb 
på bedste vis i lyskædernes skær. Igennem byen var 
gågaden åben, og restauranterne var flyttet ud på vej-
banen. De fleste gik eller tog cyklen, og den stemning, 
som den bilfri hovedgade resulterede i, var et kærkom-
ment afbræk i forhold til sommerens hektiske bilkaos.

Det hele gik op i en højere enhed, da Musik i Lejets 
10-ende udgave blev afviklet. Musik i Lejet har netop 
afsluttet sin gæsteundersøgelse, som ud fra ca. 1700 
besvarelser fortæller, at 92 % vil ”anbefale Musik i Le-
jet til en ven”. Tallene taler for sig selv: Musik i Lejet 
2018 var en kæmpesucces.

Byen
Både forårets debat på Facebook og den dialog, vi har 
haft med en masse foreninger og personer i Tisvilde, 
tager vi meget alvorligt og seriøst. Vi vil fra forenin-
gens side fortsætte den løbende dialog med alle. Vi 
arbejder allerede i bestyrelsen på en række tiltag, som 
vil understrege og forstærke det lokale islæt og den 
afgørende sammenhæng med by, strand og skov. 

Bestyrelsen i foreningen Musik i Lejet siger endnu 
engang tak for et fantastisk engagement!



Foto: Hans Henrik Tholstrup
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7 SPØRGSMÅL TIL EN TISVILDER

Og Chris er ikke sen til at gentage den, da 
han opfatter, hvem vi er, og hvorfor vi er 
kommet. 

Cyklerne parkeres, og vi bliver gelejdet 
ind bag den almindelige hvidkalkede Tisvil-
dehus-facade, men da vi har rundet gavlen, 
åbner der sig en have og en gårdsplads, der 
vidner om et liv, der leves, fordi det er holdt 
af, og som skal leves uden at sygne hen i 
trivialiteter og kedsomhed. Aladdins have, 
kunne man, med en småplat omskrivning, 
måske kalde den. Selv om græsplænen 
ligner alle de andre afsvedne plæner i byen, 
så er der et orgie af farver, hyggehjørner, 
gemmesteder, siddesteder, en lille havebyg-
ning, to sjove terrasser i førstesalshøjde, 
frugttræer, sten, skulpturer, en havenisse, 
og hele atmosfæren oser af tilfredshed med 
en tilværelse, der også giver indtryk af at 
være besat med gøremål, som selv solvar-
men og husets ferierende beboere ikke kan 
skjule for et par tilfældigt besøgende, som 
vi må henregnes under. 

Kaffe?? Ja, tak, - og Malene forsvinder 
ind i køkkenet for at opfylde gæsternes 
ønsker. Yngste Marie kommer lidt beklemt 
forbi i en gul kjole, hun tilsyneladende ikke 
er helt tilfreds med. Hun er i gang med 
nogle optagelser til DR, som skal udmøn-
tes i en otte afsnits lang fortælling, og skal 
være i gult, når DR om lidt kommer for at 
optage. Familien er i tæt samklang med 
mange forskellige former for kulturliv, mest 
musik og teater og TV, foruden mors for-
hold til litteraturen, som vi kommer ind på 
senere. Og vi lover at ikke være til besvær, 
når TV ankommer, men Malene påstår, at 
det kommer vi ikke til at være, til besvær 
altså, for det kører helt af sig selv, og vi kan 
bare sætte os og lade som ingenting. 

Vi skyder et papir med 7 spørgsmål over bor-
det til Malene, som i øvrigt hedder Dietz til 
efternavn, og hun kigger adspredt på det, og 
begynder sin fortælling uden hensyntagen til 
rækkefølgen af de syv spørgsmål, ”det må I 
selv sortere, når I kommer hjem”! Vi nikker, 
vel vidende at det er nogenlunde sådan hver 
gang, vi er ude med TisvildeNyts 7 nysger-
rige spørgsmål, - og så vi læner os frem, for 
nu går der hul på snakken, og Malenes for-
tælling tager form, og meget modtagerven-
ligt begynder den i hvert fald i kronologisk 
orden med det første spørgsmål…

Portrætfoto: Susanne Borup

TisvildeNyts to udsendte er netop kommet retur fra deres seneste 
besøg hos en Tisvilder og sidder lidt stakåndede i haven med kaffe 
og parasol-dæmpet sommervarme. Sjældent er vi returneret med 
så mange indtryk fra et besøg som denne gang, så der er lidt at 
fordøje. De 29 grader må stå for resten. 

Cykelturen gik ned ad Hovedgaden og fortsatte ad Bygaden 
og sluttede ved GrøntsagsKajs hus lige inden Godhavnsvinget. 
Kaj bor ikke mere i det smukke gamle hus, der engang i tidernes 
morgen også har huset byens sadelmageri. For 14 år siden flyttede 
målet for vort besøg ind i huset for foden af Poulstrup-bakken. Det 
foregik uden den store entusiasme, vel nærmest modvilligt, - hun 
følte på en måde, at hun blev ”tvangsforflyttet” til Tisvildeleje, da 
hun og hendes mand og to børn flyttede ind i GrøntsagsKajs hus. 

Vi modtages i indkørslen af husvennen og de to børns gudfader, 
Chris, der ikke har hørt om vores besøg og tror, vi er et par vild-
farne turister, og han er allerede, venligt forekommende, begyndt 
at formulere et par sætninger på engelsk/tysk/norsk for at tilret-
tevise de stakkels forvildede mennesker og vise dem tilbage til det 
Tisvilde, hvor det hele foregår, for her nede i bagenden af byen er 
der da ikke meget at komme efter for en oplevelsessyg turist. Men 
bag Chris står dette nummers ”offer”, Malene, og hun tager hurtigt 
over og giver os en varm velkomst.
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1. Hvor kom du fra, 
	 inden	Tisvilde	fik	glæde	af	dig?
Jeg er simpelthen Københavner-pige med stort K, - har 
været det hele min barndom og ungdom og begynden-
de voksentilværelse, - og er det i virkeligheden stadig 
væk ét eller andet sted! Der eksisterede ikke andet, 
- lige indtil jeg mødte Anders, som var fra landet, 
hvis man kan kalde Lejre det, - det er det i hvert fald 
i forhold til København. Jeg sagde til ham, at jeg ville 
have larm, os og asfalt, så vi flyttede sammen i Køben-
havn. Anders var musiker, så han havde også brug for 
lidt stilhed til at lave noget musik og øve, og det var 
der ikke midt i København, så han havde et øverum et 
andet sted end dér, hvor vi boede. 

2. Hvad bragte dig til Tisvilde? 
Men noget skete: min bror, som også hedder Anders, 
og som tidligere var blevet gift og havde slået sig ned 
som ejendomsmægler i Tisvilde, ringede på et tids-
punkt og fortalte, at nu havde han lige præcis huset til 
os deroppe. Malene: nejtak! Anders: jaaaah! 

Vi tog dog op og kiggede på det fine hus, hvor der, 
til Anders’ glæde, minsandten også var et anneks, der 
kunne være øverum, og det så da alt sammen hyggeligt 
ud, men… vi havde ikke råd. Vi havde i forvejen et 
sommerhus i Rågeleje, og for mig var det egentlig fint, 
som det var. Men jeg var oppe mod stærke, overtalende 
kræfter, og til slut inviterede min far og mor, som også 
bor i Tisvilde, os hjem og fortalte, at de ville sælge 
deres 5-værelses lejlighed og flytte ind i den ene længe 
i huset, så kunne vi få den anden halvdel…

Efter alvorlige overvejelser besluttede jeg så at gå 
med, og når jeg har besluttet noget, så går jeg ”all-
in”, men betingede mig dog to års ”prøvetid”. Og så 
flyttede vi ellers herop med Oscar på 4 og en nyfødt 
Marie. 

Det skal i den sammenhæng siges, at jeg var og er og 
vil sikkert altid være meget selskabeligt anlagt. Jeg kan 
enormt godt lide fester og sammenrend og socialt liv 
omkring mig, og her på Bygaden var der bare så stille, 
ikke mindst når Anders var kørt i vores eneste bil.

Og jeg sad alene tilbage med min barselsorlov, og det 
eneste jeg oplevede på en dag var, at nogle biler og 
to heste panorerede forbi mine små ruder! Panik!!!! 
Her var så stille. De fleste mennesker havde nok i sig 
selv, ville ikke ud og være sociale, sad og gemte sig! 
Sådan føltes det for mig i begyndelsen, indtil jeg hørte 
om Helene, der lige var flyttet hertil fra Nørrebro. Jeg 
fór ned og bankede på hos hende, og det blev til et 
livslangt venskab. Sammen fandt vi på at lave en fest, 
i sammenhæng med at Gitte Nikolajsen var i Kø-
benhavn med ”Tisvilde hele året” for at få flere unge 
familier herop. Festen blev en bragende succes for alle 
tilflyttede unge familier, som mødte unge familier, der 
allerede havde været bofaste her i længere tid. Og plud-
selig havde jeg absurd mange venner heroppe og følte 
mig ret hurtigt som Tisvilder, men fik revet den tro 
væk under mig, da en rasende forælder i børnehaven, 
hvor jeg var kommet i bestyrelsen, fortalte mig, at han 
var ”træt af københavnere og alt deres øko-pis”, fordi 
vi havde indført økologisk frugt til en mindre merpris 
i børnehaven! Suk! Men nu kommer I med 7 spørgs-
mål til en Tisvilder, så NU er det altså sket, - langt om 
længe er jeg blevet Tisvilder!! 

3. Hvad bestiller du i Tisvilde? 
Da vi flyttede herop arbejdede jeg i Undervisningsmi-
nisteriet inde i København, og tilfældet ville, at min 
afdeling blev taget af finansloven af det daværende 
politiske flertal, så jeg blev fritstillet med ét års løn, og 
så besluttede jeg, at jeg ville udnytte det gratis år til 
at udleve min drøm om at skrive en roman. Det blev 
endda til 2 romaner! Det var perfekt, med børnene og 
roen heroppe, men var også et ensomt liv, så efterhån-
den kunne jeg mærke suget efter at også omgås med 
andre arbejdsmæssigt, og jeg søgte og fik arbejde som 
vikar på Ugeposten. Jeg havde tidligere erfaringer som 
freelance journalist, så det passede fint. Sideløbende 
med vikararbejdet på Ugeposten drev jeg mit eget 
firma som videojournalist i syv år, hvorefter jeg luk-
kede firmaet og blev jeg fastansat på Ugeposten. Det 
blev til tre år dér, inden jeg fik mit nuværende job. 
Alt det var ikke sket, hvis jeg ikke var flyttet herop og 
var blevet omgivet af enormt inspirerende mennesker, 
hvoraf mange havde turdet at gøre noget selv.

For 4½ år siden døde Anders pludselig. Vi syntes 
netop, at vi havde fundet vores base her, så min første 
indskydelse var, at vores liv i Tisvilde var slut og skulle 
flyttes. Formlen passede ikke uden Anders. Flytte, rense 
sorgen væk og begynde på ny. Men pludselig opdagede 
jeg, at den halve by stod hernede og var klar til at hjælpe 
mig og børnene over det bjerg af sorg og praktiske for-
hindringer. Det var ligesom en maskine, der gik i gang 
og løftede én, - det var aldrig sket i København!! Og så 
blev det lige så pludseligt helt forkert at flytte. 

Tlf. 48 70 61 90 • info@lnas.dk
www.lnas.dk
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Og børnene klarede det – ikke let, men på en anden 
og mere naturlig måde. Oscar hentede Anders’ guitar 
og gjorde den til sin, det var ligesom, at Anders på en 
måde stadig var med os, - og stadig er det. Hans ven-
ner, musikere og andre, kommer her stadig meget. Vi 
var 40 i huset denne sommer under Musik i Lejet, som 
vi elsker at arbejde for og med, og vi snakker ofte om 
Anders og kan nu både være kede af det OG glade.

Efter Ugeposten fik jeg arbejde som forlagsredak-
tør på Lindhardt & Ringhof i København, og har det 
sådan om aftenen, når jeg vender hjem, at når jeg kører 
ned ad bakken mod Tisvilde, SÅ er jeg hjemme og kan 
tømme hjernen for arbejde. 

Vi har godt nok en lille lejlighed i byen også, men 
det er ikke det samme. Og så er det sjovt at tænke på, 
hvordan det hele er blevet vendt på hovedet: før boede 
vi byen og havde sommerhus i Rågeleje, og nu er det 
omvendt!

I det hele taget fylder det sociale meget i mit Tisvilde-
liv: Gode venner, et godt glas vin, fester og kærlighed. 

Vi har fantastiske familiemiddage, hvor min gamle 
far, der elsker at kokkerere, sørger for den gode mad, 
og næsten hele familien bor jo her i byen. Jeg havde 
aldrig forestillet mig det for 14 år siden, hvor det med 
Tisvilde bare var ”noget, vi legede”, men NU har Tis-
vilde fået sin plads i vores hjerter. Og børnene er blevet 
smittet af det, - og det holder jeg af. De er begge med i 
ting, der foregår i København og ude i landet, men det 
er her, de hører til og kommer hjem. De vil hjem, og 
hjem er Tisvilde!

Jeg læser altid TisvildeNyt, og mange nævner jo 
naturen som det vigtigste, men der må jeg sige, at for 
mig, så er naturen bare en pæn kulisse til mit liv. Jeg 
har ikke brug for at bruge naturen aktivt, jeg har så 
meget andet. 

5. Hvad synes du, 
 er det bedste ved Tisvilde?
Man hører ofte, at i Tisvilde er folk så snobbede, men 
jeg har kun oplevet, at der her er plads til alle. Man 
bliver accepteret. Der er selvfølgelig forskellige grup-
peringer, men på bunden er vi alle Tisvilde’re. Forskel-
lene udlignes heroppe, med respekt og kærlighed.

Er man for alene, eller ”blå”, så bare tag en tur til 
Thomas købmand, så møder man altid nogle, der vil 
snakke og hjælpe og trøste. Hvis man har tid altså, for 
med alt det sociale som en tur til Thomas inkluderer, 
så er det hurtigere at hente mælk til kaffen i Vejby!

6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
Brokkehovederne!!! Jeg er positiv, og jeg kan ikke med 
brokkehoveder, altså de, der er det på den der ukon-
struktive måde, hvor det kun er dem selv og deres egne 
behov, der tæller. Jeg bliver så trist, når nogen går i me-
dierne med larmende og utiltalende angreb i stedet for 
at passe på hinanden. 

Tisvilde skal være for alle, vi skal alle være med til 
at passe på Tisvilde, vi skal gøre plads og løse proble-
merne i stedet for at bare save noget ned i medierne. 
Det kan godt være, at noget af det, der popper op om 
sommeren kan og skal laves anderledes, men så må 
man snakke om det og ikke bare save det midt over. 
Men som journalist ved jeg jo udmærket, at ”den gode 
historie” det kan jo meget vel være noget, der indehol-
der konflikter og stridigheder. 

7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
Jeg håber, at Tisvilde tør at udvikle sig med tiden uden 
at miste sin kerne. Og at vi ikke bliver kendt i medier-
ne og TV Lorry som byen, hvor der bor en masse sure 
mennesker, der ”lever” af at gå i flæsket på hinanden. 

Højt humør i Fiskerbaren under Musik i Lejet

4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med 
 i Tisvilde?
Nu synes vi, vi hører til her. Børnene er blevet store, 18 
og 14, og vi har sammen skabt vores kreative himmel 
her, uden vægge og med fri fantasi. Alt er muligt, hvis 
man tør, og både Oscar og Marie er superkreative. 

For mig betyder frivilligt arbejde rigtig meget: Bio-
grafen, Tisvilde-festerne, og de senere mange år har det 
været Musik i Lejet, hvor jeg og en bunke andre lokale 
har lavet Fiskerbaren. Som gammel bartender i min ung-
dom og med mit store netværk blandt musikere var det 
oplagt, og det blev hurtigt en kæmpesucces: i starten for 
et publikum på vores egen alder, men nu flokkes unge 
og gamle om stedet, som er blevet en slags lokalt ”an-
ker” i festivalen. Hele processen med de mange lokale 
frivillige, møder, opbygning og selve festivalen, - det er 
så positivt og smukt, bygget på fest og kærlighed, ingen 
vold og ødelæggelser. Det er stort! Musik i Lejet er unik, 
– tænk at en festival også kan foregå på den måde! 
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Jeg håber, der kommer en masse nye, unge familier 
med børn herop og laver base her og går ”all-in”, 
ligesom vi gjorde det. Jeg håber, at Tisvilde kan være 
med til at opdrage en masse mennesker til at se positivt 
på ting og til at løse problemer med Musik i Lejet og 
Månedanseren m.m. på en konstruktiv måde, i stedet 
for at gå efter bare at dræbe initiativerne, det nye. Man 
kan vel gå sammen om at ændre rammerne for noget, 
hvis det er nødvendigt.

Her dukker pludselig DR’s team op, 3 mand høj, og vi 
er da også meget belejligt nået til det sidste spørgsmål. 
Men i stedet for at fare op og tage sig af dem og Marie, 
som er den, der skal optages, så dukker Chris op igen, 
Maries gudfar, som i januar flyttede ind i den ene længe 
af huset, og som ifølge Malene, er et fantastisk tilskud 
til GrøntsagsKajs hus og familien, som bor der. Han er 
også kreativ, laver teater og musicals, men laver også 
mad, maler, tømrer og en masse andet. Og han er blevet 
Tisvilder med lynets hast, han har en stor fremtid som 
Tisvilder, griner Malene, som syntes det var en brillant 
ide, at han solgte sin lejlighed i København og flyttede 
herop til det store hus, hvor der er plads og hjerterum. 

Nu er det næsten blevet et helt kunstner-kollektiv, 
siger hun, da vi takker for os og let rundtossede cykler 
hjemad efter at have mødt så meget åbenhed og velvilje 
og hjertelighed fra alle i huset og fået historiefortælleren 
Malenes historie med hjem for at brede den ud for hele 
det Tisvilde, som hun og familien i den grad er en del af.
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gang i en sang, og de mange udklædte børn synger af 
fuld hals, akkompagneret af flere gul- og rødklædte 
personer på guitar, trompet og ukulele. En ældre herre, 
udstyret med et kraftigt overskæg og udklædt i samme 
røde og gule farver, bærer på hovedet en gul, rundpul-
det hat, der forekommer at være flere numre for lille, 
og markerer sig med en velspillet saxofonsolo mellem 
to vers. Den muntre sang er på tre vers, og så har de 
uforberedte tilskuere samlet sig og sender en klapsalve 
efter optoget, der takker for sig, ønsker fortsat go’ som-
mer, og drager videre ned ad Tisvilde Hovedgade på 
jagt efter nyt publikum. 

CIRKUS BIG KOM TIL BYEN... IGEN!

Fotos: Susanne Borup

Kerstin og Bengt Samuelsson fra Järfälla i Sverige er på ferie i Tisvilde og har fundet ud af, at bageren i byen 
laver god kaffe og godt brød, så de sidder denne torsdag, en god uge inde i august, og nyder solen uden for Brød & 
Vin med en kop cappuccino og en dansk udgave af en kanelbulle, som her hedder en kanelsnurre. 

Pludselig brydes roen, da et særpræget optog skrider ned mod bagerforretningen med musik og udklædte men-
nesker. Forrest går en myndig mandsperson med et stort rødt skæg, og han dirigerer med pondus i stemmen de 
mange børn og en flok voksne bagude. Optoget gør på kommando holdt på pladsen foran bageren, hvor alle bor-
dene er optaget af kaffedrikkende turister, og den myndige herre undskylder for afbrydelsen, men de ”vil gerne 
skænke tilhørerne en sang, fordi de er i så godt humør”, og, uden at afvente eventuelle protester, sætter optoget 

GLASPUSTERI

TISVILDELEJE

Arresø Glashytte
Nyvej 18
DK 3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 83 40
Galleri og værksted
Fredag-Søndag 10-17
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Inden de går, når de lige at gøre opmærksom på, at de 
kommer fra Tisvilde Højskole, og det må Mogens Jo-
hansen, den initiativrige forstander på højskolen (som 
lignede ham med den alt for lille hat), så efterfølgende 
prøve at forklare for TisvildeNyt, hvilket han gør med 
vanlig hurtig elegance: ”Vi har haft sommerkurser med 
Cirkus Big i 11 år med start i 2008, så vi har 10-årsju-
bilæum, og kurset er voldsomt populært. I begyndelsen 
afholdt vi det én gang hver sommer, så blev det to, og 
nu er det tre gange hver sommer, at vi inviterer bedste-
forældre og børnebørn til en cirkusuge fra mandag til 
fredag. Børnene bliver i ugens løb undervist i cirkus, 
cirkusnumre og cirkusoptræden af professionelle 
cirkus-folk fra Cirkus Big og slutter af med denne 
humørparade og en gallaforestilling, inden der takkes 
af om aftenen med en gallamiddag, diskotek og afrejse 
dagen efter. 

Faktisk var det Birte Forsell, der gav os idéen, efter 
at hun havde været på Samsø Højskole for 11 år siden 
med sine børnebørn og afprøvet denne form for cir-
kusliv, og nu 10 år senere har vi 37 børn og 29 bedste-
forældre til denne herlige, livsbekræftende uge, hvor 
en masse cirkustræning (mime, jonglering, devilstick, 
fakir, trylleri, klovneri, yo-yo, akrobatik m.m.) veksler 
med gymnastik, strandture, cirkusfilm og anden under-
holdning.” 

Cirkusdirektør Benjamin, som er den myndige herre, 
der pryder TisvildeNyts forside med sit markante, røde 
skæg og den elegante cirkusfremtoning, fortæller, at 
Cirkus Big har eksisteret i 20 år, har tre fast ansatte og 
kalder ekstra folk ind til de mere krævende opgaver, 
- som denne. Så er der folk til at lede alle deres work-
shops og til det praktiske, for der er forestilling hver 
aften for skolens personale og de medbragte bedstefor-
ældre, hvor børnene viser frem, hvad de har lært i løbet 
af dagen. 

En bedsteforælder fortæller begejstret, at det er fjerde 
sommer, de deltager med Alberte og hendes kusine, 
og at det er så fantastisk. Og at direktør Benjamin kan 
noget, som lærerne i skolen ikke kan: få børnene til at 
tie stille på kommando! ”Skøn måde at holde ferie med 
sine børnebørn!!” 

Vi forlader Tisvilde Højskole med indtrykket af, 
at her behøver Benjamin Cirkusdirektør vist ikke at 
lære børnene, hvordan de skal smile ved at ”trække i 
smilesnorene”, for alle, - børn, bedsteforældre, cirkus-
folk, Mogens og hans stab, og de til gallaforestillin-
gen indkaldte forældre, - smiler helt af sig selv og fra 
øre til øre, mens de 75 kursusdeltagere under solen 
i højskolens have bliver foreviget til et fællesbillede. 
Da vi vandrer ned ad Julsgaardsvej, hører vi spredte 
trumpet-trut og Benjamins festligt, inspirerende 
kommandoer, der er med til at sætte arrangementet 
i scene. Sommer i Tisvilde er en alsidig affære, og 
smilet er en herlig livsytring!

SB og EB

CIRKUS BIG KOM TIL BYEN... IGEN!
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DET NOSTALGISKE HJØRNE 
Jamen så kom vi på den anden side af denne helt 
unikke og fantastiske sommer med så mange sommer-
gæster, som ikke har været set her i mange år! Men for 
mit eget vedkommende har det været lige i overkanten 
med varmen (over 3 1/2 md. op til 35 grader!) og folke-
mængden i samme tidsrum – lige i overkanten.

Nu ville det være dejligt, om blot nogle af de samme 
gæster ville kigge ud til os i vinterperioden, for her er 
mindst lige så skønt, som i sommerens hede...

 Nå, men vi må videre, og jeg har fået lov til af efter-
kommerne fra købmandsbutikken på Hovedgaden 65, 
Ingelise og Leif, at runde af med lidt historie om deres 
oldeforældre, Hanne og Ole Hansen Corneliussen, som 
grundlagde Hovedgaden 65 plus en del andre huse/for-
retninger her på Tisvildeleje.

Han havde tænkt sig at flytte sin forretning dertil, 
men fortrød i sidste øjeblik og solgte den nybyggede 
forretning til købmand Thorvald Joost, som kort efter 
etablerede sig nedenfor på Hovedgaden 84, og solgte 
til købmand Frederik Nielsen. 

Ole flyttede sammen med sin kone Hanne og deres 
4 børn til en gård ved Villingerød nær Gilleleje. De 4 
børn var Oluf, Laurits, Olihn og Ellen. I deres voksen-
liv blev de alle i Tisvilde. Brødrene fik hver sin vogn-
mandsforretning, hestevognskørsel og taxakørsel. Men 
her ligger også spændende beretninger, som vi vender 
tilbage til en anden gang.

Jeg læner mig op ad Michael Pers fantastiske bog “Tis-
vilde – en mosaik”, og her fortæller han om Ole Hansen 
Corneliussen at: Det hus, hvori konditoriet blev indret-
tet (Svend og Valborg Bast, Ved Stranden 5) var bygget 
af Ole Corneliussen i 1888 (hvor Hansen-navnet stam-
mer fra, ved vi ikke) kun 28 år gammel. Her åbnede 
han han sin – og Lejets! – første købmandsforretning. 
Allerede 10 år senere, i 1898, byggede han “Højbohus” 
(nu “Tisvildeleje Strandhotel”).

Konditoriet

Højbohus

Begravelsesforretningen ”Når tiden rinder ud”
Bedemand Kurt Egelund og Dorte Prior

Træffes døgnet rundt
Kommer gerne i Deres
hjem og har samtalen

Vi hjælper ved både kirkelige
og borgerlige handlinger

Stæremosen 12A • 3250 Gilleleje 
Tlf 48 30 30 90 • info@naartidenrinderud.dk
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Hovedgaden 65 Olskærvej 3

I år 1900 faldt Laurits i et mosehul, og blev med nød 
og næppe reddet af moderen, og Ole blev så rædsels-
slagen over denne risiko, at han solgte gården og flyt-
tede tilbage til Tisvildeleje, hvor han byggede sin tredje 
købmandsforretning på Hovedgaden 65 overfor Hyr-
debakken. Denne forretning blev, som Ingelise og Leif 
beskrev i sidste nummer af Tisvilde Nyt, ført videre af 
deres farmor Ellen, gift med Lars Olsen.

Og nu lidt mere viden om disse to herlige mennesker, 
for Ole blev ikke så gammel, 63 år, og døde i 1923. 
Hanne var langt mere heldig og blev 96 år, død i 1971.

Nu er vi vidende om, at hun i mange år boede i huset 
på Olskærvej 3, Tisvildeleje. Huset er fra 1934, og er 
formentlig en aftægtsbolig fra Olskærvej 1, byggeår 
1912, hvor Laurits, hendes søn, og svigerdatteren Oline 
boede – så Ole har ikke boet sammen med hende i nr. 3!

Ole Corneliussen byggede faktisk adskillige huse. Nogle 
siger, at “han byggede som en anden Chr. IV”! Kvalite-
ten var (som det meste på den tid) ikke den bedste, og 
fælles motto har været: “Der skal bare et par søm mere 
til!” Han endte som ejer af “Skovridergården i Tisvilde.

Iøvrigt fik jeg en rigtig hyggelig snak med ejeren fra 
1972, Hakon Kofoed og hans kone Lise, som også var i 
besiddelse af de gamle billeder, som ses på disse sider, 
men det er en helt anden historie, som jeg håber, vi kan 
høre lidt mere om senere, for de har på mange måder 
bibeholdt huset, som det oprindeligt var: Et rigtigt “Ti-
svildelejehus”! En stor fornøjelse at konstatere.

Her til sidst får I lige en lille historie:
Købmandsgården, stadig Hovedgaden 65, støder op 
til bagsiden af det, der i “gamle dage” hed Jørgensens 
Hotel. Murerne byggede en mur op ind til Hotellet, og 
en af dem kom op ad stigen med en “dragt mursten” på 
ryggen (måske 20 mursten bundtet sammen med et reb 
omkring, og så op ad stigen!). Desværre knak rebet, 
og murstenene faldt ned igennem Oles garagetag, hvor 
han havde sin fine Landauer stående (en hestevogn til 
“stadskørsel”). Av, mureren måtte ind og brødebetynget 
fortælle Ole om dette uheld: “Nå, bare ikke der er sket 
noget med Landaueren”, sagde Ole. Det var der jo des-
værre, for stenene var gået ret igennem bunden på den!!

Hvordan historien endte, ved vi desværre ikke, men 
det har nok ikke været den bedste dag, mureren har 
oplevet!

 
Nu ikke mere denne gang, men vi læses ved i næste 
nummer af Tisvilde Nyt – hav det godt så længe!

 
Bedste tanker, Anita Olsen



Kontakt os for et trygt og
professionelt boligsalg eller boligkøb.
Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Tisvildeleje på tlf. 48 70 10 45 og få en gratis og uforplig-
tende salgsvurdering.
danbolig.dk

Stine Gerner Frost
Ejendomsmægler MDE & Valuar

danbolig Tisvildeleje

*kilde: Boligsiden af dato 11.06.2018

danbolig Tisvildeleje - din lokale
ejendomsmægler.
danbolig Tisvildeleje er områdets
største ejendomsmægler, med en
markedsandel på 51% i Tisvildeleje
og 24% i Vejby*

Når du køber eller sælger igennem
danbolig Tisvildeleje, går en del af
overskuddet til lokale aktiviteter.

En lokal ejendomsmægler er et vig-
tigt valg for livet i en by.

Vi har åbent alle ugens dage, så vi
står altid klar til at hjælpe og rådgive
dig.
 
Kig endelig forbi vores butik, så kan
vi tage en snak om dine
salgs- eller købsmuligheder.
 
De bedste hilsner jeres lokale ejen-
domsmægler, danbolig Tisvildeleje.

danbolig Tisvildeleje - hvem er vi?

Tlf. 48 70 10 45
 
Ejendomsmægler, MDE og valuar
Stine Gerner Frost: 21 44 23 33
 
Daglig leder - salg og vurdering
Jannik Nørgaard: 27 28 08 81
 
Ejendomsmægler, MDE
Joel Tanghøj: 27 20 32 92
 
Salg og vurdering
Astrid Recinella: 21 56 44 95


