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Julefrokosten består af ...

Hvide sild & karrysild
Halve æg med rejer og mayonnaise

Stegt rødspættefi leter m/remoulade og citron
Brød, smør, fedt

Gammeldags æblefl æsk
Lune frikadeller med agurkesalat

Lun leverpostej med champignon og bacon

And med svesker og æbler
Flæskesteg med rødkål

Ris a la mande med lun kirsebærsauce
Kaffe/the og småkager

Er I et større selskab er der mulighed 
for at få eget lokale.

Der skal bestilles plads på tlf. 48 70 98 50 
eller på booking@helene.dk

Julefrokost på 
Sankt Helene

– fordi vi har tænkt på det hele

I år tilbyder Sankt Helene lækker julefrokostbuffet 
søndag den 25. nov. og 2., 9. & 16. dec. kl. 12.00.

Læs mere på www.helene.dk eller bestil i dag på (+45) 48 70 98 50

Pr. person. ekskl. drikkevarer.

  kr. 195,-
Drikkevarer afregnes efter forbrug

Årets søndagsjulefrokost



LØVFALDSSOMMER OG GRÆSKAR
Sikke en start på efteråret, hvor vi har kunnet bevæge 
os rundt i shorts og bare tæer i over 20 graders varme 
midt i oktober måned.

Ordet løvfaldssommer var pludselig på alles læ-
ber – selv mindes jeg ikke at have hørt det ord før, så 
jeg undersøgte sagen: TV2 vejret definerede i 2011 
begrebet løvfaldssommer som tre dage i træk efter 
jævndøgn med temperaturer på 20 grader eller derover 
Det viser sig, at første gang, det er målt, er i 1921 og 
efterfølgende i 1949 og 1985 – og så altså i år. Så det er 
ikke det mest brugte ord i det danske sprog.

Løvfaldssommer-weekenden var vi heldige at til-
bringe sammen med alle vores børn og svigerbørn, og 
vi havde en skjult agenda: Vi ville sætte dem i arbejde, 
ville vi, som en form for tak fra deres side for kost og 
logi! Arbejdsplanen gik ud på klargøring af drivhus 
til vinteren, et værre slid og slæb med alt det, der skal 
bæres frem og tilbage, og så er det jo rart med unge 
mennesker til hjælp.

Vejret ville dog noget andet: Det gav ikke så meget 
mening at lukke drivhuset af, når vi faktisk kunne 
sidde dernede og spise, så hvad skulle vi så sætte dem 
til? Det endte med, at de i fællesskab fik malet gavlen 
på huset, og så mente de, som en form for kompensa-
tion for deres arbejdsindsats, at de fortjente en middag 
på Rabarbergården, hvor de bestilte bord til om afte-
nen. Det skal lige nævnes, at de hver brugte 1½ time på 
maleprojektet.

Vi havde ikke været på Rabarbergården og spise 
før, så jeg synes lige at de fortjener, at jeg roser dem 
– super hyggeligt sted, god betjening og vanvittig god 
mad – Tak for det.

Vi var 6 personer afsted – 4 retters menu og vin – ak, 
det er den dyreste malerregning, vi har fået, men nu 
skal alt jo ikke gøres op i penge, og vi var så stopmæt-
te, at vi besluttede at gå hjem i stedet for at tage toget. 
En hyggelig aftentur, hvor al maden fik mulighed for at 
fordele sig lidt bedre i kroppen.

Weekenden skulle afsluttes med den årlige græskar-
hovedsnitning med efterfølgende indtagelse af 
græskarsuppe. Sikke en fornøjelse at se alle stå i 
eftermiddagssolen og skære på livet løs uden blåfrosne 
fingre og dynejakker, som plejer at være den måde, det 
forgår på.

Efter sådan en herlig weekend, tror jeg ikke jeg kom-
mer til at glemme løvfaldssommer-ordet igen.

Men når bladet udkommer, er det november, og tin-
gene ser nok, desværre, helt anderledes ud. Jeg er ikke 
udelt begejstret for november måned, som i min verden 
ikke ejer forfærdelig meget charme – den er som regel 
våd, blæsende og rodet. Men så kommer december, lys 
og hygge!

Vh Karina

Foto: Karina
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
MUSIK I LEJET (MIL)
På vores årlige Generalforsamling 29. juli var der blandt 
de over 100 fremmødte massiv opbakning til bestyrel-
sens ønsker om ”et mere balanceret MIL med større 
hensyntagen til beboerne, turister og andre gæster”.  

Grundejerforeningens 10 konkrete forslag til juste-
ring af rammerne for MIL-2019 har i de seneste måne-
der været præsenteret og drøftet på møder med Grib-
skov Kommune, Naturstyrelsen (”Skoven”), Tisvilde 
Lokalråd, Erhvervsforeningen, Tisvildelejeforeningen 
samt direkte med bestyrelsen for Musik i Lejet. 

Vi glæder os over den fortsat gode dialog, og at vi 
bliver hørt. Der synes at være bred enighed om, at 
der skal tages større hensyn til de tusindvis af bebo-
ere, turister og gæster, som ikke er festivaldeltagere. 
Alle har ret til at være i Tisvildeleje, ikke mindst i de 
tre højsæson uger, 28-29-30, hvoraf MIL er vokset så 
meget, at det nu beslaglægger hele eller dele af P-plads 
området i 16 dage, inkl. op- og nedtagning.

På et fælles evalueringsmøde med Administrationen 
i Gribskov Kommune blev der lyttet til de forskellige 
lokale foreningers synspunkter i en åben og kon-
struktiv dialog. Administrationens sammenfattende 
evaluering er efterfølgende videresendt til en række 
af Kommunens politiske fagudvalg og kan findes på 
Kommunen hjemmeside.

Vi vil fortsætte vort arbejde med at få 
gennemført bl.a. følgende justeringer af 
MIL 2019:    

• Permanent uhindret og synlig cykel- og gangsti-
adgang til skoven og stranden via P-pladsen 

• Begrænsning af lastbilkørsel i skoven og øget 
kontrol hermed, herunder antal biler og tidsrum

• Reduktion af støjgener fra højtalere (f.eks. 
krav til max decibel i tidsintervaller og kontrol 
hermed)

• Begrænse lukning af Hovedgaden til 4 dage 
(onsdag-lørdag) i stedet for 6 dage 

• Bedre skiltning og MIL-information, herunder 
husstandsomdelt orientering af ”naboerne” 

• Etablere en lokal forankret MIL-styrekomite 
med Kommunen, Skoven, lokalforeninger og 
MIL    

• Forbud mod at opsætte bygninger, telte samt 
lægge beslag på skoven, klitterne og stranden

• Mere autoriseret bemanding, dvs Hjemmeværn 
og Politi

• Begrænset og kontrolleret salg af billetter

Ovenstående tiltag vil kunne gennemføres samtidig 
med, at betalende festivaldeltagere og frivillige igen 
i 2019 kan opleve et professionelt afviklet og succes-
rigt MIL, og at der i langt højere grad vises en række 
konkrete hensyn til områdets mange beboere, turister 
og gæster. Målet er et balanceret MIL i harmoni med 
omgivelserne.

Kommunen konkluderer bl.a. følgende: 

• Selve Festivalen gik fint...
• Trafikafviklingen foregik i år ikke som ønsket...
• Trafikforholdene igennem Hovedgaden og igen-

nem skoven fungerede ikke optimalt i år... 
• Det efterspørges af flere, at Kommunen udarbej-

der retningslinjer for max decibel (støj)...
• Administrationen anerkender, at der er stort 

tryk på Tisvilde i højsæsonen og har forståelse 
for, at det giver gener for de borgere, som ikke 
ønsker at deltage i arrangementerne...

• Det er fortsat vigtigt at evaluere grundigt på 
festivalen (MIL), således at der hele tiden blive 
foretaget justeringer, som kan gøre festivalen så 
god som muligt, samtidig med at den skaber så 
få gener for byens borgere som muligt...

”Treofon-boks” under Musik i Lejet – Foto: Kirstine Vedel  
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JUL I TISVILDE
For at fortsætte de gode takter fra samarbejdet om-
kring Sct. Hans-arrangementet, har bestyrelsen beslut-
tet, at Grundejerforeningen i år går ind i såvel planlæg-
ning som afvikling af det traditionelle julearrangement 
i Tisvilde.

Det vil således være Lokalrådet, Erhvervsforeningen 
og Grundejerforeningen der i weekenden d. 1. og 2.de-
cember afvikler arrangementet. Der vil, såvel lørdag 
som søndag, være julelys, juletræ, boder m.m. mellem 
kl.10 og kl.18. Men især søndag vil der, med udgangs-
punkt i Birkepladsen, i tidsrummet 13-17 blive mange 
gode muligheder for at komme i julestemning!

TISVILDE HEGN LIGE FOR TIDEN
Der foregår voldsomme ting i vores skov for tiden. 
Mange af os er chokerede over den voldsomme hugst, 
som synes aldrig at få en ende. Derfor har vi kontaktet 
Naturstyrelsen i Nordsjælland. De har sendt os den 
information, der ses på de to følgende sider.

Efterfølgende kontaktede vi igen Naturstyrelsen for 
at få nærmere oplysninger.

Det blev pointeret, at vores statelige løvtræer som 
bøg og eg får lov til at blive stående. Der er således 
ikke tale om, at Tisvilde Hegn med tiden skal udvikles 
til en monokultur af fyrretræer. Det er i højere grad de 
massive granarealer, som man vil af med.

Vi er i Grundejerforeningen stærkt opbragte over, at 
hugsten er så voldsom og omfattende på et forholdsvis 
lille område. Det er meget, meget få træer på de om-
råder, som får lov til at blive stående. Uden genplant-
ning vil det tage op mod 2 generationer, før de tomme 
arealer ligner en skov igen. I lang tid fremover vil disse 
arealer ligne byggetomter. Og det ser heller ikke ud til, 
at der bliver ryddet op, endsige at etablerede stier bliver 
gendannet. Tisvilde Hegn er ikke større, end at der vil 
være bebyggelse nær de fleste områder i Skoven. Vi 
har derfor bedt Naturstyrelsen om i højere grad at være 
mere varsom med hugsten i de enkelte områder. Dette 
er i Naturstyrelsen taget ad notam.  

Udtyndingen af blandet skov med gran pågår også i 
det samme område. Det er selvfølgelig mere nænsomt, 
ligesom det er en metode, som vi altid har oplevet og 
sat pris på. Men at denne udtynding skal foregå i den 
samme del af skoven er ikke hensigtsmæssig for os 
friluftsmennesker, som færdes i den del af skoven.

Overordnet set virker det som om, at økonomien spil-
ler en stor rolle. Folketinget har bestemt, at overgangen 
til urørt skov skal finansieres af Naturstyrelsen selv. 
For at have råd til at implementere denne urørte skov 
har Naturstyrelsen ikke andre valg end at sælge træ. 
Biodiversitet i Tisvilde Hegn er en af de største og mest 
undersøgte i landet. Tisvilde Hegn er en skov med en 
af de mest varierende bevoksninger. Ved at foretage 
en så voldsom hugst undgår man ikke at røre ved den 
sarte balance, som en biodiversitet udgør.

Vi, som bor nær Tisvilde Hegn og tilbringer en stor 
del af vores friluftsliv der, har stor veneration for Sko-
ven. Det er Grundejerforeningens håb, at disse vold-
somme hugster, som bevirker store, store ar i skoven 
i generationer, vil foregå meget, meget mere varsomt. 
Naturen ændrer sig ikke med så høj fart, som vi ser her.

Seksbåndet blomsterbuk

Veterantoget vil komme fra Hillerød, og der vil være 
boder af mange slags på pladsen. Julemusik vil blive 
spillet, så vi sammen kan synge nogle af de kendte jule-
sange, og mon ikke julemanden, som sædvanlig, også 
dukker op? Bio og Bistro vil byde på julefilm og godter 
til børnene, og ligeledes noget godt til de voksne!

Og så vil der løbende i omtalte tidsrum 13-17 blive 
tilbud om forskellige aktiviteter, som børn og voksne 
sammen, arrangeret af nogle af de lokale foreninger, 
kan deltage i. Det kunne være orienteringsklubben, 
løbeklubben, mountainbikeklubben, vinterbaderne, 
der stiller op med disse tilbud. Men såvel med dette, 
som med det øvrige arrangement, er vi i fuld gang med 
planlægningen, og det færdige program vil selvfølgelig 
blive fremlagt så snart det foreligger. I medierne, på 
plakater m.m.

Dejligt, at det igen ser ud til, at Lokalrådet, Erhvervs-
foreningen og Grundejerforeningen i fællesskab kan 
skabe værdier i Tisvilde. Vi ser frem til, at det kommer 
til at gælde på rigtig mange områder.

Veterantoget passerer Kagerup Station – Udsnit af postkort 1990
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Særlige levesteder – biodiversitet 
De store sammenhængende skovfyrskove har tiltrukket 
en lang række arter fra de nordiske nåleskove. Det gæl-
der eksempelvis knærod, linnea og arter af vintergrøn. 
Den lysåbne nåleskov er samtidig også levested for 
mange arter af insekter, krybdyr og småfugle. Planta-
gen rummer desuden bestande af natravn og sortspætte. 

Skoven er meget artsrig med mange truede og 
sjældne arter og er særdeles vigtig for biodiversiteten. 

Den nordlige del af Tisvilde Hegn udpeges til urørt 
nåleskovsplantage, mens området omkring Melby 
overdrev udpeges som anden biodiversitetsskov.

Arealudpegning 
Areal med ny, urørt nåleskovsplantage: 1202 ha
Anden biodiversitetsskov: 433 ha

På kortet nedenfor er udpeget ny urørt nåleskovsplanta-
ge indtegnet med grøn streg, mens udpegning af anden 
biodiversitetsskov er indtegnet med orange streg. De 
grønne skraveringer viser arealer, der allerede er om-
fattet af en eksisterende beskyttelse, og som ikke er talt 
med i opgørelsen af nye udpegninger.

Sjællands største sandflugtsplantage 
Tisvilde Hegn er Sjællands største sandflugtsplantage 
og er beliggende langs Kattegat og mod øst omkranset 
af by- og sommerhusområder. Hele Tisvilde Hegn er 
Natura2000-område.

Plantagen blev etableret i årene omkring år 1800, 
hvor den massive sandflugt i området havde ødelagt 
agerbruget og fordrevet bønderne.

Landskabet er præget af nærheden til Kattegat. 
Kystlinjen med de bagvedliggende klitter er et mar-
kant træk, og landskabet er derudover præget af det 
gamle morænelandskab med de gamle kystskrænter 
og den hævede havbund. Den voldsomme sandflugt i 
15-1700-tallet har dækket store arealer med sandlag 
af vekslende tykkelse. Mange steder ses der egentlige 
indlandsklitter.

Det varierede landskab rummer vidtstrakte, gamle 
skovfyrbevoksninger - mange steder med indslag 
af rødgran og birk. Bøgen trives godt i store dele af 
plantagen, hvor flyvesandet ikke er for tykt, og sår sig 
gerne under skovfyr. Bag klitterne langs kysten ses de 
karakteristiske bevoksninger af forkrøblede skovfyr og 
bjergfyr (Troldeskoven).

TISVILDE HEGN Naturstyrelsen i Nordsjælland, Græsted
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Andre forhold 
Melby Overdrev, som ligger omgivet af udpegningen, er 
omfattet af en fredning, der skal sikre heden i området. 

Tisvilde Hegn har også stor rekreativ værdi og har 
hvert år mange tusinde besøgende. Skoven rummer flere 
vandreruter, ridestier og en MTB-rute samt er et yndet 
udflugtsmål for lokale og gæster i sommerhusområdet. 

Tisvilde Hegn indgår som et af kerneområderne i 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og vil med det 
store område udpeget til biodiversitetsformål bidrage 
væsentligt til, at naturen og friluftsoplevelserne i Na-
tionalparken understøttes og styrkes. 

Der vil fortsat være adgang til de udpegede skove i 
overensstemmelse med adgangsreglerne. Der vil i de 
udpegede skove være nye muligheder for friluftslivet 
i forhold til eksempelvis naturformidling, turisme og 
unikke naturoplevelser. Det må dog også forventes, 
at skovene kan blive mere ufarbare med flere væltede 
træer og mere stående vand.

Sjældne arter 
Der forekommer en lang række af arter i Tisvilde 
Hegn. Arterne er både knyttet til løv- og nåleskov 
med mange arter knyttet til skovfyr, samt til lysåbne 
arealer. I den fremadrettede forvaltning bør bl.a. nåle-
skoven bevares for at sikre levesteder for den truede art 
blank gæstemyre.

Udvalgte særligt truede arter

Dansk navn levested

Stor pukkelhjulspinder  næringsfattig gammel  
 nåleskov

Sort træsmuldsvirreflue dødt ved i gammel 
 løvskov

Stor enggræshoppe fugtig eng, kontinentalt 
 klima

Brungrøn bægerlav

Opblæst bægerlav

Bestøvlet tragthat Kalkrig/lerbund med 
 nåletræ 

Uldhåret pelssvirreflue  Gamle løvtræer med 
 dødt ved 

Blank gæstemyre  Myretuer af rød skovmyre 

Tofarvet foldporesvamp  Dødt ved i løvskov 

Kæmpe-stenmorkel  På nåletræsved i jord 

Duftende kæmpeskælhat  Sumpskov med dødt ved  
 af løvtræ (el-birk) 

Seksbåndet blomsterbuk  Er i spredning. Yngler i 
 dødt nåleved. 

Kirsebærtakvinge  Solåbent blandet 
 løvskovbryn 

Azurbille  Gammel nåleskov med 
 dødt ved  

Rendet grenlav  Grene af løvtræer i 
 fugtigt miljø 

Tomentella lateritia (svamp)  Kalkrig/lerbund med 
 liggende dødt løvtræved 

Højstokket ridderhat  Gammel nåleskov på 
 kalk/lerbund 

Stor pukkelhjulspinder
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TISVILDE LOKALRÅD
OPFØLGNING PÅ MØDE OM SKOVDRIFTEN
Torsdag den 12. april havde Tisvilde Lokalråd og Na-
turstyrelsen indbudt til offentligt møde om skovdriften 
i Tisvilde Hegn. Mødet foregik i foredragssalen på Ti-
svilde skole, og fra Naturstyrelsen kom skovfoged Tor-
ben Hoch og skovridder Jens Bjerregaard Christensen 
og fortalte om brugen af skoven, og om hvilke planer 
de, som skovens ”ejere”, havde for skovens fremtid. 

Der mødte ganske mange brugere af skoven frem, 
flere havde organiseret sig i foreninger og/eller bruger-
grupper.

Da den officielle del af mødet var slut, fik arrangører-
ne fra Lokalrådet talt med nogle af disse brugergrup-
per. De ville meget gerne have, at der blev indbudt til 
et nyt møde, hvor de kunne arbejde med problemløs-
ninger på tværs af foreningerne.

Det giver god mening at lade brugergrupperne få talt 
sig til rette på tværs af interesser! Så Tisvilde Lokalråd 
lovede at indkalde til et nyt møde for brugergrupperne, 
og vi vil reservere Tisvilde Idrætshus, når vi har kon-
taktet alle enkeltpersoner, grupper og foreninger.

Vi har noteret, at vi skal kontakte følgende:
Tisvilde Hegn MTB-sporlaug, hestefolket/rytterne, 
Foreningen af grundejere i Tibirke Bakker, NORD-
TRIM – løbeklubben i Gribskov Kommune, Tisvil-
deleje Gymnastikforening, Grundejerforeningen for 
Tisvilde og Omegn, Dansk Vandrelaug.

Men…
der var jo mange flere: Hundeejere, stavgængere, ornito-
loger, løbere osv. Derfor opfordrer vi folk eller forenin-
ger, der ønsker at blive indkaldt til mødet, om at sende 
en besked til bodil.salicath@gmail.com, så kommer der 
en invitation, når vi har fundet en dato til mødet. 

EKSTERNE MØDEAKTIVITETER
Tisvilde Lokalråd deltager hen over året i en lang 
række møder, så vi kan være aktivt medvirkende til at 
få indflydelse på de beslutninger, der kommer til at på-
virke vores dejlige by. Det er naturligvis ikke alle vore 
synspunkter, der kommer direkte igennem, for dels er 
der mange, der har meninger om Tisvilde, og dels kan 
ikke alt, der menes, regne med at blive gennemført.

Men: Vi bliver lyttet til, og vi oplever, at der bliver 
taget mere og mere hensyn til vores indlæg. Dette 
skyldes ikke mindst, at vi efterhånden har fået etable-
ret et rigtig godt samarbejde med Grundejerforenin-
gen for Tisvilde og Omegn samt Tisvilde og Omegns 
Erhvervsforening, og sammen står vi naturligvis 
betydeligt stærkere, når vi taler med f.eks. Gribskov 
Kommune, Naturstyrelsen eller Musik i Lejet.

Til orientering er her nogle sammendrag fra nogle af 
de møder, vi har deltaget i:

VI MANGLER DIG!

HUSK BORGERMØDET
søndag 27. januar kl. 9-12! 

SÆT X i kalenderen!!

VÆR ET AKTIV FOR DIN BY:
Du skal vælge, om du vil være tilskuer til 
udviklingen i Tisvilde eller være med til at 
præge den. Jo større og stærkere Lokal-
rådet er, jo mere bliver der lyttet, jo mere 
bliver der udrettet. Det er VIGTIGT for dig 
og for byen! Lokalrådet har valg af nye 
rådsmedlemmer ved borgermødet! TÆNK 
over, om det var noget for dig?

Sig JA til at blive frivillig 
og gør en forskel!

TISVILDE LOKALRÅD SØGER NYE 
RÅDSMEDLEMMER!!!

JA



9

Møde med Naturstyrelsen den 12. april 
Vi har tidligere bragt et referat fra det offentlige møde 
om skovdriften i Tisvilde Hegn, som Lokalrådet arran-
gerede på Tisvilde Skole i foråret sammen med Natur-
styrelsen. Det var et velbesøgt, livligt og konstruktivt 
møde. Lokalrådet følger op på dette ved at indkalde til 
et NYT offentligt møde, hvor vi opfordrer alle brugere 
af Tisvilde Hegn til at møde op og møde hinanden for 
sammen at finde frem til de allerbedste løsninger på, 
hvordan vi ”fordeler” skovens glæder og muligheder 
mellem os, så vi alle får de bedste oplevelser med os 
hjem – denne gang uden deltagelse af repræsentanter 
fra Naturstyrelsen. Se i øvrigt indkaldelsen på siden 
overfor!

Møder i Lokalforeningsrådet 
Lokalforeningsrådet er en sammenslutning af samtlige 
”lokale råd” i Gribskov Kommune – uanset om de nu 
hedder Lokalråd, Bylaug eller Borgerforeninger og 
befinder sig i Annisse, Laugø, Gilleleje, Valby eller 
Tisvilde etc. etc. Vi har alle hvert vores særpræg, vores 
udfordringer, vores visioner og ønsker for fremtiden. 
Men det er gavnligt at mødes og dele disse ting med 
hinanden – lære af hinandens erfaringer, ideer, suc-
ceser og stå sammen om vores udfordringer!

Den 14. august mødte Anders Gerner Frost op til ét 
af disse møder for at høre på og besvare vores spørgs-
mål til ham. Fra Tisvilde Lokalråd havde vi følgende, 
vi gerne ville debattere med borgmesteren:

• Birkepladsen – hvordan den kan bruges. Vi overvejer 
at søge LAG-midler i et samarbejde med kommunen, 
og i forbindelse med det har vi overvejelser om Lo-
kalbanens bygninger og arealer. 

• Stier – hvordan er procedurerne omkring at bevare 
og vedligeholde stier? Eller eventuelt genoprette 
stier, der er blevet ”nedlagt” på privat initiativ?

• Den store P-plads ved stranden – brugen af pladsen, 
vedligeholdelse af pladsen – og ikke mindst: mulig-
hederne for en reetablering af ”den tilsandede rund-
kørsel” – og så forpagtningen af iskiosken. Dette vil 
lokalrådet gerne deltage i beslutningen om

• Affaldshåndtering generelt – vi oplever, at affalds-
stativer fjernes af besparelsesgrunde

• Trafikregulering på Hovedgaden samt offentlige 
trafikforbindelser

• Vedligeholdelse af fortove
• Brugen af skoven

Borgmesteren svarede, at han gerne stiller op til et 
borgermøde. Han ser positivt på at kigge på en ”opda-
tering” af Birkepladsen, men det vil kræve, at Lokalrå-
det spiller en aktiv rolle og selv lægger både penge og 
kræfter i. 

Med hensyn til stationen fortalte borgmesteren, at han 
allerede har indkaldt Lokalbanen til møde. Det ligger 
ham MEGET på sinde, at bygningen bevares på en 
måde, så den er til gavn for lokalbefolkningen. 

Med hensyn til affaldshåndtering mente Anders Ger-
ner Frost, at der allerede er kommet godt styr på situa-
tionen på P-pladsen. For resten af byen er planen, at der 
vil komme færre, men større og ”smartere” containere, 
som automatisk giver besked til vognmanden, når de er 
ved at være fyldte. Det vil betyde en besparing, fordi 
der ikke køres til halvfyldte containere – og sikre, at de 
fyldte bliver tømt, inden de flyder over! 

Mht. stier mindede borgmesteren om, at ALLE kan 
(og bør) benytte sig af kommunens hjemmesides ”Tip 
Kommunen”, hvis de oplever, at tidligere etablerede 
stier bliver lukket af private grundejere – dét vil der 
blive reageret på! 

Fortovene ER elendige, erkender han: Det er et 
område, der er blevet nedprioriteret i tider med dårlig 
økonomi – og det har vi stadig! Trafiksanering er også 
et punkt, der har hans fokus, uden at han p.t. kan pege 
på ”den rigtige løsning” – det skal debatteres med bor-
gerne og eksperter. 

Generelt talte borgmesteren meget varmt om en ny 
måde at inddrage og involvere de lokale råd i kom-
munale beslutninger, der vedrører lokale anliggender, 
og også med hensyn til vedligeholdelsen af kommu-
nalt ejede pladser (som f.eks. Birkepladsen). Gribskov 
Kommune har ladet sig inspirere af ”Hedensted-model-
len”. Det er noget, vi vil komme til at høre mere om! 

Et andet område, Anders Gerner har generel fokus 
på, er infrastruktur. Både trafikalt og med hensyn til 
internet-dækning. Det er en forudsætning, at disse to 
områder forbedres, hvis vi skal kunne tiltrække flere 
nye borgere til Gribskov Kommune. 

Stationsbygningen

RP
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Evaluering af Sommeren 2018 
– møde med Gribskov Kommune
Tisvilde Lokalråd, Grundejerforeningen, Erhvervs-
foreningen samt Tisvildelejeforeningen var blevet 
inviteret til at give hvert deres input til en evaluering 
af ”Sommeren 2018 i Tisvilde”. Mødet blev holdt på 
Rådhuset, og var yderst konstruktivt! Lokalrådet, 
Grundejerforeningen og Erhvervsforeningen havde 
allerede inden mødet snakket sammen om, hvordan 
vi havde oplevet sommeren og dens lyksaligheder, - 
samt dens udfordringer. Fra foreningernes side var der 
bred enighed om, at vi ønsker større indflydelse på, 
hvilke tilladelser, der bliver givet til gadehandel, musik 
events, cirkus, skiltning, kørsel osv. 

Det ER begrænset, hvor megen indflydelse, vi kan få: 
Kommunen er også underlagt regler og bestemmelser, 
der kommer fra højere og mere centralt sted – og hvad 
der foregår i private haver ligger til dels uden for deres 
beføjelser. Så længe aktiviteterne holder sig inden for 
den aktuelle lokalplan OG inden for politivedtægternes 
rammer med hensyn til støj samt parkering m.m.

MEN: helt konkret er der kommet det ud af vores 
møder, at Græsted, Gilleleje, Helsinge OG Tisvilde 
nu har fået særstatus i en PRØVE-periode: De lokale 
Erhvervsforeninger vil i denne periode blive forhånds-
hørt, INDEN der gives tilladelse til enhver ansøgning 
om gadehandel! Vi vil i øvrigt blive indkaldt til flere 
dialogmøder fremover!

Evaluering af Musik i Lejet 2018 – sammen med 
Grundejerforeningen og Tisvildelejeforeningen
Lokalrådet har også deltaget i evalueringen af Musik i 
Lejet, som det blev afholdt i 2018. Vi er generelt impo-
nerede over, hvordan arrangørerne og deres hjælpere 
formår at styre dette gigantiske arrangement! Og vi 
tager ’hatten af’ for det kæmpe arbejde, der bliver lagt 
i projektet – hele året igennem!

MEN: Det kan altid gøres lidt bedre! Og Lokalrådet 
agerer gerne talerør for de Tisvilde-borgere, der har 
ønsker og/eller forslag til forbedringer. Ligesom vi 
gerne er med til at videreformidle den ros, som mange 
har til MIL!!! 

RP

HVIS nogen har et ledigt lokale til dette formål, må I 
meget gerne give MIL eller Lokalrådet besked!

• Helt konkret er vi, sammen med Grundejerfor-
eningen, Tisvildelejeforeningen OG MIL, blevet 
enige om nogle justeringer, som helt sikkert vil 
være populære i 2019: 

• Lukning for kørsel på Hovedgaden vil blive 
forkortet til færre dage, og der vil blive forbed-
ret kontrol samt skiltning 

• De lokale foreninger vil blive inddraget i 
planlægning af lastbilkørsel i skoven, og man 
arbejder på at få Hjemmeværnet til at hjælpe til 
med at kontrollere kørslen 

• MIL arbejder sammen Naturstyrelsen om etab-
lering af en permanent cykelsti fra Bådehuset 
til Strandvejen – finansieret af MIL

• Indgangen til festivalområdet vil blive opti-
meret med en forbedret adgang til stranden til 
følge

• Der vil blive taget yderligere initiativer til at få 
dæmpet lydniveauet

• Der vil i det hele taget blive gjort mere for at 
forblive en lokalt forankret institution: F.eks. 
er det et STORT ønske at få et lokale stillet til 
rådighed, så MIL én gang om ugen – i perioden 
op til afholdelsen – kan træffes og holde møder 
i Tisvilde!! 
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Etablering af en Vision for Tisvilde – sammen med 
Grundejerforeningen og Erhvervsforeningen
På baggrund af alle de møder, vi har haft med kommu-
nen – OG det rigtig gode samarbejde mellem Grund-
ejerforeningen, Erhvervsforeningen og Lokalrådet – er 
de tre foreninger blevet enige om at arbejde hen imod et 
forslag til en definition af en ”Vision for Tisvilde”, og 
udarbejde en beskrivelse af de rammer, som VI ønsker, 
Tisvilde skal udvikle sig under! Og lade de forslag 
danne grundlag for en kommende lokal diskussion. 

Det er ikke nogen nem opgave, for selv om vi er me-
get enige langt hen ad vejen, så er vi også uenige om 
mange ting! Vi er såmænd også uenige om enkelte ting 
internt i de tre foreninger! 

MEN: Vi er alle enige i, at ”samlet står vi stærkest” 
over for myndigheder, investorer m.fl., der ønsker at lave 
forandringer eller forretninger (store som små) i byen, 

RP

ELLER over for de forretninger, vi allerede har i byen, 
samt over for de kommunale beslutninger, der danner 
grundlag for det, vi er underlagt og lever med i dag! 
Vi har derfor taget hul på opgaven med ildhu! Og vi 
rykker nærmere og nærmere på hinanden! Efter en på 
alle måder hed sommer, der ikke har levnet meget tid 
til ekstraordinært kreative tanker – især ikke blandt 
Erhvervsforeningens medlemmer, som har haft travlt 
med at betjene alle vores gæster – så planlægger vi nu 
at rykke indendørs og arbejde videre og udnytte de 
varme relationer, der er opstået på kryds af foreninger-
ne, og på at udforme dette fælles dokument, der skal 
beskrive ”Vores Tisvilde”!

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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KOMMENDE AKTIVITETER
Eftersom TisvildeNyt er et blad, der udkommer hver 
anden måned, vil der af og til forekomme en omtale 
af et kommende arrangement, hvorom man tænker, at 
”det var da vist lige tidligt nok”, - men sådan må det 
være med de deadlines, som TisvildeNyt nu engang 
har. Alternativt vil det komme ud for sent, altså efter at 
arrangementet har været afholdt, og det er, om muligt, 
endnu dummere!

SÅ her i skrivende stund i begyndelsen af oktober 
springer vi frygtløst ud i det og meddeler, sikkert til 
skræk og rædsel for mange, at...

NU ER DET SNART JUL!!!
I den anledning kan vi fortælle, at den weekend, der 
rummer den første søndag i advent, i år den 1. og 2. 
december, da vil Tisvilde Lokalråd fortsætte det gode 
samarbejde med Erhvervsforeningen, Grundejerfor-
eningen og Veterantogsforeningen og sige velkommen 
til julen med et arrangement, der som første punkt på 
programmet sidst i november har: at fælde og transpor-
tere årets træ fra Stuebjerggårdsvej og til Birkepladsen.
Her vil det blive rejst og være klar til at stå smukt, når 
det tændes søndag den 2. november kl. 16 og mørket 
begynder at sænke sig over Tisvildeleje. 

Arrangementet vil blive ganske, som traditionerne 
foreskriver, være med musik og julesange, ankomst 
af julemand i veteranbil, tænding af træet, uddeling af 
godteposer og opvisning af almindeligt godt julehumør. 
Bagefter vil der blive vist en børnevenlig og relativt 
premierefrisk familiefilm, ”Smallfoot”, og Bistroen vil 
holde åbent med servering af glögg og æbleskiver. 

Således vil Tisvildeleje fejre julens snarlige komme, 
men der vil være mere på programmet, men det vil 
først blive oplyst senere, da den dynamiske erhvervs-
forening vil komme med flere spændende program-
punkter, som vil gøre weekenden til noget specielt. 

Men da erhvervsforeningen, netop står overfor at 
skulle sætte efterårsferiens program i søen, så varer det 
lige lidt, inden juleferiens program foreligger. Men mon 
ikke man vil kunne hente programmet hos de handlen-
de, så snart det er færdigt. Glæd jer. Og eftersom næste 
nummer af TisvildeNyt først udkommer til januar, så 
kan vi ikke lade være med at bryde ud i et (lille og stil-
færdigt!) God Jul til alle i Tisvilde & Omegn!! Så kan 
man gemme det på en hylde eller i en skuffe og tage det 
frem, når den tid kommer.

BYENS JULETRÆ TÆNDES 

D. 2. DECEMBER KL. 16.00 
PÅ BIRKEPLADSEN

JULENS SANGE, JULEMANDEN OG HANS 
VETERANBIL OG GODTEPOSER TIL 

BØRNENE. NÅR TRÆET ER TÆNDT, GÅR 
VI TIL BIO BISTROEN, HVOR DER 

SERVERES ÆBLESKIVER & GLÖGG TIL 
HUMANE PRISER, OG I BIOGRAFEN VISES 

FILM FOR BØRNENE 

ARRANGØRER: TISVILDE LOKALRÅD, 
TISVILDE & OMEGNS ERHVERVSFORENING, 

GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN 
SAMT NORDSJÆLLANDS VETERANTOG

1. SØNDAG I ADVENT

NEW HAIR
v/Louise Jonassen

Stationsvej 23, 3210 Vejby

Frisør

Book tid:
Newhairvejby.dk

eller ring
4870 5151
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BORGERMØDE I IDRÆTSHUSET
Hvert år, den sidste søndag i januar, afholder Tisvilde 
Lokalråd sædvanligvis sit borgermøde, som for den 
sidste del af mødets vedkommende også gælder som 
generalforsamling for lokalrådet. Således også i år, i 
Tisvilde Idræthus, søndag den 27. januar med start fra 
klokken 9 om morgenen, hvis man vil have det hele 
med. Ved 9-tiden står kaffe og morgenbrød klar til de 
forhåbentlig mange fremmødte, og så kan man lige 
nå at udveksle de sidste gode historier med venner 
og bekendte, inden formiddagens program begynder. 
Med generalforsamling og derpå med et meget aktuelt 
punkt, som i skrivende stund ikke er endeligt på plads.   

Der er god tid til, men sæt allerede nu et kryds i 
kalenderen og kom ned i Idrætshuset og vær en del af 
dit lokalsamfund, ikke bare som passivt medlem, men 
også som et aktivt deltagende, lyttende og/eller debat-
terende, alt efter lyst og temperament.

Graden af aktivitet kan man så overveje i de måne-
der, der er, indtil mødet finder sted. Og forhåbentlig vil 
mange overveje at vælge den største grad af aktivitet, 
nemlig at melde sig til at være aktivt lokalrådsmedlem. 
Der er valg til lokalrådet, og der er ledige pladser, og 
som sagt mange gange: Jo stærkere lokalråd, jo større 
indflydelse, vælg at være aktiv og være med til at gøre 
den forskel, der tjener 3220 Tisvildeleje bedst!!

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   

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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Fritze Hedemann har begået en bog omhandlende 16 huse beliggende i Bakke-
frydgårdsudstykningen, et ikke så omtalt område af vores by. 
Bogen ”Sommerliv i 3220 Øst” udkommer 8/11 og kan lokalt købes hos Esthers 
Garage og hos Nina i The Little Cafe. Den kan også bestilles hos boghandlere 
eller direkte fra forlaget: Forlaget.adfontes@gmail.com 

Karina

NY TISVILDEBOG

  

  TISVILDE TERAPI 
  

• LIVSKRISER

• SELVVÆRD

       mail@gitteolesen.dk        4198 4048         

       www.gitteolesen.dk
Hovedgaden 46 • 3320 Tisvildeleje • e-mail: 330@edc.dk

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

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje

Bruger du dit 
fritidshus nok?
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Glæden ved TiFø’s årlige æblepressedag
Lørdag d. 6. oktober dannede rammen for Tisvilde 
Fødevarefællesskabs årlige Æblepressedag. Og som 
næsten nyankommen til TIFØ blev vi nysgerrige på, 
hvad det var for noget.

Kl. 10:00 stod flere familier og medlemmer af TIFØ 
klar, udrustede med spækbrætter, urteknive, tomme 
beholdere og masser af gå-på-mod til at gå ombord i de 
trailervis af æbler, der var hentet og læsset af på Skt. 
Helene Skole i Tisvilde. Vi stod bogstavelig talt i æbler 
til, om ikke halsen, så anklerne.

Vejret var smukt for årstiden og humøret højt. Mens 
vi skar os igennem æbler af alle mulige sorter, gik 
samtalen for fulde gardiner. Vi fik både reflekteret over 
blå og røds blokpolitiske udspil, hvordan man laver den 
bedste osso buco, hvad er one-pot pasta, og hvad er 
planerne for efterårsferien. Vi følte os i rigtigt godt sel-
skab. Sammen med andre rundt om presse, æblevask-
ning, skærestationer og tapning kunne vi blive enige 
om, at det er en pragtfuld ide, at så mange nedfaldsæb-
ler kommer til sin ret på sådan en æblepressedag og 
ved fælles hjælp og hygge. 

184 liter af den pureste most
Der var folk i gang lige fra de mindste på 3-4 år til al-
derspræsidenterne på over 60 år. Og jeg tør ikke gisne 
om antallet af æbler, men der blevet presset i alt 184 
liter af den pureste hjemmegjorte most. 

Det ku´ kun lade sig gøre med lån af remedier fra 
lokale institutioner rundt omkring og selvfølgelig lån 
af skolen. Og så er det bare en fornøjelse at være en 
del af det hele, at se vi løfter i flok, at lære vores børn 
at det betaler sig at være en del af et fællesskab, og at 
æblejuice faktisk ikke behøver at være pumpet med 
kunstige ingredienser for at smage himmelsk. 

Vi tror på den danske ungdom
Ungerne gik virkelig seriøst til opgaven med iver og 
glæde, og de fik ikke nej, når de bad om at smage lidt 
saft eller lov til at få et æble – og tænk der var ingen, 
der spurgte til skærmtid, og alle ungerne deltog i pro-
cessen på kryds og tværs af alder og klasser.

Hvor var vi glade for, at denne lørdag bød på lige 
netop det, den gjorde. Og vi glæder os til, at vi en mørk 
søndag i november kan gå i forrådet og tage en lille pose 
æblemost op og få fornemmelsen af sol og sommer. 

Fakta vi lærte om æbler denne lørdag
Frugtsyre er godt for huden; du kan lave en ansigts-
maske af æblepulp og havregryn. Æbler er faktisk et 
afrodisiakum. Og pigeonæblerne er ikke modne før til 
december. 

Taknemmelige hilsner fra Mundus-familien, 
Lotte Mundus

TIFØ

GL G R I B S K O V
L Å S E

t .  2 2  2 3  2 4  2 2
g r i b s k o v l a a s e . d k

-  d in  l oka l e  l å s e smed

Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...

NIELS

VVS ENTREPENØR

JE
NS

EN

Stenbrobakken 4
3220 Tisvildeleje. Tlf. 48 70 27 27. Fax 42 70 92 67
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EFTERMIDDAGSSOL
1

Ind ad døren lister årets allersidste lune sol.
Hånd i hånd går vi i haven, sætter os i græssets stol.
Blomsterne er nys udsprungne, farveglade som vort sind.
Efterårets himmerige lukker vi i hjertet ind.

2
Rundt omkring os ligger æbler, som gør græsset ganske rødt.
Høsten har forgyldt vor aften med en smag af frisk og sødt.
Efter aften kommer natten, fuld af blomster og af ro.
Blomsterne er altets drømme, slår til himmelrummet bro.

Ole Hyltoft

Ole Hyltoft har udgivet to digtsamlinger og 
offentliggjort digte i Politiken og Jyllands-Posten

RP

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

Solvej 2  •  Tisvildeleje  •  Tlf. 48702141
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ALSANG
Onsdag d. 21. november kl. 19-21.
Sognegården ved Vejby Kirke,
Kirkebakken 4, 3210 Vejby.

Efteråret er over os, og snart følger vinteren. Derfor 
er det med glæde, at vi kan byde velkommen til et par 
timers alsang i de hyggelige lokaler i Sognegården ved 
Vejby Kirke. Alle kan være med, og fællessang giver 
energi og glæde i den mørke tid.

Vi skal synge sammen med vores trofaste ”Alsangs-
trio”: Frede, Ole og John. Elise vil også trofast guide os 
gennem sangene. Snyd ikke dig selv for denne hygge-
lige aften med sang og musik. Tag din aftendrink med 
og nyd den i pausen sammen med de andre.

I princippet er der fri entre ,́ men vi modtager med 
tak bidrag i ”sparegrisen” til dækning af arrangemen-
tets udgifter. Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen Musik og Kor i Tisvilde
www.musikogkor-i-tisvilde.dk

TISVILDEKORET I TIBIRKE KIRKE
Julekoncert onsdag d. 5. dec. kl. 19
Tibirke Menighedsråd og Tisvildekoret med dirigent 
Erik Knudsen inviterer til koncert med efterfølgende 
kaffe og kage serveret i den smukke gamle kirke.

Foruden koret medvirker:
Solisterne: Sopranen Nikole Damgaard Sokianos, 
Mezzosopranen Henrike Henken samt 
Organist Morten Legène Jensen.

Kom og find julestemningen i Tibirke Kirke – og gå 
småsyngende og glad derfra!
Fri entre og masser af P-Pladser.

Tibirke Menighedsråd 

MUSIK OG KOR I TISVILDE

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



Kirkebladet
Tibirke Sogn

November - December 2018

Ingen af os er nok i tvivl om, at ”Dybt hælder året i sin gang”. 

Vi oplever det lige nu mest intenst i naturens skønneste og mest 

mangfoldige farvepragt. Vi ved også, at både vort verdslige år 

og ikke mindst vort kirkeår snart er slut, og så er endnu et år 

gået. Et nyt år står, om ikke så længe, og banker på.

Vi har oplevet naturens gang også i vort eget liv. Vi har lagt et år 

til vort liv siden sidste efterår, og efteråret er på mange måder 

en mærkelig årstid. På en gang vidunderlig smuk, og dog for 

mange, rummer den mørkets dunkle sider i sindet, og kan der-

for være så svær at komme igennem. Vort liv kan rumme så me-

gen modgang og sorg. 

C.S. Boye har skrevet ”Dybt hælder året i sin gang”, og det er 

en af vore dejlige efterårssalmer. Det er faktisk en utrolig dyb 

salme, der godt nok tager sit udgangspunkt i naturen, og hvad 

det er vi der lige nu står over for rent fysisk og årstidsmæssigt, 

nemlig at bladene falder af, vinterstormen truer, dagene bliver 

kortere, og mørket tager til, ja, at alt visner og forgår. Selv vort 

menneskelige liv skal forgå. 

I salmen sættes den fysiske dimension op imod den åndelige. 

For salmen rummer, ud over sine naturbeskrivelser, kristendom-

men i en nøddeskal. Det er en salme fuld af håb og vished. Den 

handler om alt det, der forgår og om alt det, der skal bestå og 

vare evigt, nemlig Guds kærlighed. Om den evige glæde, hos, 

ved og med Gud. Om fødselsglæden og englenes evige lovsang, 

om Gud, der i sin store nåde, sendte sin enbårne Søn til denne 

verden. I kraft af Jesu liv, Hans død på korsets træ og Hans op-

standelse, må vort håb være stedsegrønt, og vor tro på Ham må 

aldrig visne, for der loves os en evig vår.

Må dette være os til opmuntring, når mørket sænker sig over os, 

både fysisk som mentalt. For Jesu Kristi opstandelse er et løfte 

til os om, at al død og vinterkulde endegyldigt er tilintetgjort. 

Jeanne von Benzon

Sognepræst

DYBT HÆLDER ÅRET 

Sogneeftermiddage 
Kom og syng med fra salme-
bog og Højskolesangbog - 
den 2. torsdag i måneden 
kl. 14-16.  

Torsdag d. 8. november, 
13. december og 10. januar.

Der er kaffe, hygge og 
ingen tilmelding! Vel mødt til alle! 

i Sognegården



Sognepræst Kbf.
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Tlf.: 4870 6294
up@km.dk
Mandag fri

Sognepræst
Jeanne von Benzon
Træffes efter aftale
Tlf.: 24 91 79 70
jgvb@km.dk
Mandag fri

Kirkekontoret
v/ kordegn Gitte Nielsen 
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Træffes tirsdag, onsdag
& fredag kl. 9-13
tlf.: 2440 8073

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

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

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

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

KIRKEBIL 

bestilles på 

tlf. 4870 7785

 senest 2 dage før, 

fredag senest 

kl. 10.00

KONTAKT & INFO

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

 Stemning  -  Smuk musik  -  Fællessang  -  Gå-hjem-hygge

Fri entre og 
masser af 
P-pladser

Venlig hilsen
”Musik og Kor

i Tisvilde

Tibirke kirke har 2 SOS børn

Onalethata Mathibidi (dreng) og Angel Selelo 
(pige) hedder vores 2 fadderbørn. 
At have fadderbørn kan kun lade sig gøre  
fordi kirkens gæster giver et bidrag til vores 
indsamlingsbøsse.

Hvert år til jul sætter vi, udover det faste 
bidrag, penge ind på deres opsparingskonti, 
som går til deres uddannelse.

Kan du give lidt ekstra?

STØT VORES SOS BØRN 
MOBILPAY 29 74 91 91

Selv små bidrag tæller!

Sorggruppen
Efter jul er der igen mulighed for 

at deltage i Sorggruppen. 
Første gang tirsdag d. 8. januar 2019

Vi mødes otte gange i alt, hver 2. uge, 
i Sognegården fra kl 10-12.

8. jan - 22. jan. - 12.feb. - 26. feb.- 12. marts - 26. marts
9. april - 23. april

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.

Tag en folder om sorggruppen i kirken eller find den på 
vejbykirke.dk.

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

Tisvilde Koret i Tibirke Kirke

ADVENTSKONCERT
Onsdag d. 5. dec. kl. 19.00

Tisvilde  Koret glæder sig til - også i år - at synge 
julen ind i Tibirke Kirke.

Korets leder er Erik Knudsen, som har sammensat 
en buket af smukke satser af bl.a. J.S. Bach, 

Leonard Cohen og mange andre.
Der vil være overraskelser med solister og så skal vi

 - ikke mindst - synge julen ind sammen med publikum.

Alle er velkomne i den stemningsfulde kirke!
Dejlig musik og sang bringer julehumøret frem!

Menighedsrådet ved Tibirke Kirke er arrangør 
og de står også for det efterfølgende traktement, 

som kan nydes i hyggeligt samvær.

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!

Dåbskludeklubben forlænger alterdugen
De flittige strikkere er effektive og har lavet flaconer til begge kirker til 
vaser og vandglas på alteret samt særlige symbolske flaconer til at læg-
ge over vandglassene. Tusind tak!

Vi mødes 15. jan, 19. feb., 19. marts, 16. april, 21. maj og 18. juni

Projekt alterdug til Tibirke.
Vores kirkeværge Lisbeth Nielsen har fundet kirkens gamle alterdug, 
men den er for kort til alterbordet, så nu er vi i gang med at prøve at 
øge den. 

Tak til de flittige damer og den herre for 
al jeres indsats i det forgangne år med de 
smukke dåbsklude, som virkelig glæder 
både dåbsforældrene og os præster. 
Og tak for jeres lyst til nye projekter, som 
de flotte flaconer til brug på alteret i begge 
kirke og ikke mindst sidste projekt - projekt 
alterdug til Tibirke Kirke. 
Tak for de strikkede bamser til børnetas- 
kerne. Tak for de mange gode samtaler vi 
har. Det er en fornøjelse at være sammen 
med jer.

Mere information og tilmelding til 
Sognepræst Jeanne von Benzon

2491 7970 / jgvb@km.dk

"Juletræet med sin pynt"
Et foredrag om pynten på dit juletræ

Lørdag 8. dec. kl. 16.00
Carl Fuglsang-Damgaard
For de fleste danskere bliver det 
ikke juleaften, hvis juletræet ikke 
står pyntet i stuen. 

Men ingen af de mange danske 
juletræer er ens. De afspejler hver 

for sig de familier, der har pyntet dem. 
Vores juletræer rummer på en og samme 

gang det uforanderlige ved julen og det faktum at julens 
indhold og betydning ændrer sig hele livet.

Mens Carl Fuglsang-Damgaard pynter juletræet med 
den fineste glaspynt, fortæller han juletræets og 
især glaspyntens historie. Da intet er tilfældigt 
ved juletræspyntning, vil Carl vise, hvordan et 
pyntet juletræ kan afspejle, at jorden og him-
len kan virke nær i julen. Der vil naturligvis 
også være plads til at synge de kendte og 
elskede julesalmer og -sange.

Sognegården, Kirkebakken 4, Vejby - Velmødt til alle
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Gudstjenester / Tibirke og Vejby kirker 
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
10.30 Ulrik Pilemand

Torsdag 15.
14.00 Gudstjeneste 

Trongården
Ulrik Pilemand

Søndag 18. 25.s.e Trinitatis 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 25.
Sidste s. i 
kirkeåret

9.00 10.30 Ulrik Pilemand

December
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 2. 1. s.i advent 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 9. 2. s.i advent 19.00 10.30 Jeanne von Benzon

Søndag 16. 3. s.i advent
14.00 

Julekoncert ved
 Luthersk Mission

10.30 Ulrik Pilemand

Torsdag 20.
14.00 Gudstjeneste 

Trongården
Ulrik Pilemand

Søndag 23. 4. s.i advent 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Mandag 24. Juleaften
11.00 Juleaften på 

Trongården
Ulrik Pilemand

Mandag 24. Juleaften 13.00 Ulrik Pilemand

Mandag 24. Juleaften 14.30 Christina Eskelund Nielsen

Mandag 24. Juleaften 14.30 Ulrik Pilemand

Mandag 24. Juleaften 16.00 Ulrik Pilemand

Mandag 24. Juleaften 16.00 Vikar - se dagspressen

Tirsdag 25. Juledag 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Onsdag 26. 2. juledag Ingen
9.00 

Fællesgudstjeneste
Michael Porsager

Søndag 30. Julesøndag 9.00 10.30 Jeanne von Benzon

Januar 2019
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Tirsdag 1. Nytårsdag Ingen
15.00 

Fællesgudstjeneste
Ulrik Pilemand

Søndag 6.
Hellig3Kongers 

søndag
Lukket p.g.a

indvendig kalkning
10.30 Jeanne von Benzon

Søndag 13. 1. s.e. H. 3. k.
Lukket p.g.a

indvendig kalkning
10.30 Ulrik Pilemand

JU
LE

AF
TE

N

Nu ligger det endeligt fast at Vejby kirke bliver kalket indvendig. Arbejdet starter 2. januar 
2019 og forventes afsluttet inden konfirmationerne i maj.
Der vil, i den periode hvor arbejdet står på, ikke være nogen gudstjenester eller kirkelige hand- 
linger i Vejby kirke. 
Det betyder, at Vejby-Tibirke pastorats faste gudstjeneste bliver kl. 10.30 i Tibirke kirke i hele 
perioden.

Vejby kirkegård kan selvfølgelig stadig benyttes og ved begravelser er der flere muligheder, som også kan inddrage Sognegården. 
Kirkebilen kan bestilles på 4870 5299 til kørsel til gudstjenesterne som sædvanlig.

Venlig hilsen Ulrik Pilemand

Vejby kirke lukkes 
p.g.a kalkning
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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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Fra starten af november kan vi se stjernebilledet Tyren 
på østhimlen kort efter, at det bliver mørkt. Her finder 
vi et par af de stjernehobe, der ligger tættest på os. Ple-
jaderne står højest på himlen og kan tydeligt ses med 
det blotte øje. Stjernehoben kan minde om en lille ud-
gave af Karlsvognen. Den kaldes også for Syvstjernen, 
fordi folk med skarpe øjne kan skelne syv stjerner i 
den. Syvstjernen burde måske kaldes Seksstjernen eller 
Ottestjernen, fordi den syvende- og otteklareste stjerne 
i hoben er næsten lige lysstærke, Derfor kan næsten 
alle, der kan se den syvendeklareste stjerne også se den 
ottendeklareste.

I en håndkikkert kan man se hundredevis af stjer-
ner i Plejaderne, og der er over 1000 stjerner i hoben. 
Mange af stjernerne er meget lysstærke, den klareste er 
Alcyone, der lyser omkring 2000 gange kraftigere end 
Solen. Afstanden til Plejaderne er omkring 450 lysår, 
og hoben fylder omkring 2° på himlen, det firedob-
belte af Månen. Det betyder også, at det er de færreste 
stjernekikkerter, der har tilstrækkeligt synsfelt til at se 
hele hoben.

I Tyren finder vi også en endnu nærmere stjernehob, 
Hyaderne. Afstanden til Hyaderne er omkring 150 
lysår, en tredjedel af afstanden til Plejaderne. 

Derfor fylder den også meget mere på himlen, over 
5° eller det 10-dobbelte af Månens diamater. Tilsam-
men lyser stjernerne i Hyaderne omkring dobbelt så 
meget som dem i Plejaderne. Det er alligevel svært 
at opfatte dem som en hob, fordi stjernerne er fordelt 
over så stort et område på himlen De klareste stjerner 
i Hyaderne danner en V-formet figur sammen med Ty-
rens klareste stjerne, den rødlige Aldebaran. Aldebaran 
er dog ikke med i hoben, men ligger i samme retning 
og er kun 65 lysår fra os, ikke meget mere end halvde-
len af afstanden til Hyaderne.

De klareste stjerner i begge hobe lyser nogenlunde 
lige meget set fra Jorden, men Plejaderne er mere iøjne-
faldende, fordi de står tættere sammen. I virkeligheden 
er Plejadernes klare stjerner meget mere lysstærke end 
Hyadernes. Når de ser nogenlunde lige klare ud, er 
det fordi Plejaderne er meget længere væk. Hyadernes 
lysstærkeste stjerner lyser 50-100 gange kraftigere end 
Solen, mens Alcyone, den lysstærkeste stjerne i Pleja-
derne, lyser omkring 2000 gange så kraftigt som Solen.

Plejaderne er omkring 125 millioner år gamle, mens 
Hyaderne er omkring fem gange så gamle, 625 mil-
lioner år. På fotografier kan man stadig se støvtåger 
omkring Plejaderne, der stammer fra deres dannelse.

STJERNEHOBE 
I TYREN
Af Michael Quaade

Plejaderne eller syvstjernen. De blålige tågedannelser mellem stjernerne er støv, der stammer fra de støv- og gasskyer, der i sin tid dannede 
stjernerne i hoben. Foto: NASA, ESA, AURA/Caltech.
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De mest 
tilfredse
privatkunder
igen i år
For 7. år i træk er Handelsbankens privatkunder 
de mest tilfredse i Danmark.

Kan vi også hjælpe dig?

Rundinsvej 4 / 3200 Helsinge / tlf. 4456 3200
helsinge@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/helsinge

EPSI måler tilfredsheden blandt bankkunder 
ud fra en uvildig og forskningsbaseret metode
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TISVILDELEJE GÅR I FISK

RP

MUSIK I LEJET

FORDOBLING AF DET LOKALE BILLETSALG
Musik i Lejet er ved at være klar til billetsalget, og i år 
fordobles lokalsalget hos Tisvildelejes bagerbutik, Brød 
& Vin. Billetsalget løber af stablen d. 1. december kl. 
10.00, og der sættes hele 1.000 partout-billetter til salg 
i den lokale bagerbutik.

Sidste år kunne Musik i Lejet melde udsolgt allerede 
samme dag, som billetsalget startede. Dette er også 
en af årsagerne til, at antallet af billetter i det lokale 
salg er øget, så endnu flere fra Tisvilde og omegn har 
mulighed for at deltage i sommerfestivalen. Ejerne 
af Brød & Vin, borgmester Anders Gerner Frost og 
Simon Levin Svendsen, giver endda alle billetkøbere 
en lun juleoverraskelse i form af en smørbagt croissant 
og kaffe.

 Det er muligt at købe op til 4 billetter pr. person, 
og det lokale billetsalg fortsætter, indtil der meldes 
udsolgt. Mere information om billetsalget kan findes på 
Musik i Lejets hjemmeside: www.musikilejet.dk
 Festivalen ligger d. 18.-20. juli i 2019.

 
FORENINGSSAMARBEJDER
Musik i Lejet er godt i gang med forberedelserne til 
2019, og i den anledning søger festivalen foreninger, 
der kan hjælpe til under Musik i Lejet. Skriv til for-
eningssamarbejder@musikilejet.dk og hør mere. 

 
Katrine F. Gissel

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Fredag den 9. november kl. 18 i Idrætshuset, Tisvilde 
Bygade 35, afholdes årets generalforsamling.

Det vil glæde os at se alle, der har hjulpet os med at 
afvikle arrangementet i år. Bestyrelsen har brug for 
nye og friske kræfter, så meld dig endelig på banen, 
hvis du har lyst til at være med til at sætte sommeren i 
gang i Tisvilde med et dejligt traditionelt arrangement, 
der næste år fylder 25 år! Og det skal jo fejres!

Dagsorden ifølge vedtægterne. Der vil efter generalfor-
samlingen blive serveret en let anretning. 

Med venlig hilsen bestyrelsen 
v/ formand Claus Tulstrup

E-mail: claus@thulstrup.net

RP

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig
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GRYDETØSERNE

SPISEAFTNER
Desværre er der udsolgt til næste spiseaften den 27. 
november. Til dem, der har været heldige at få ”bil-
let”, kan afsløres, at menuen bliver ”and på alle leder 
og kanter”! Dessert er, hvad der hører sig til efter en 
andesteg: Ris a la mande. 

De næste to Grydetøse-spiseaftner bliver i 2019: 
Onsdag den 30. januar og torsdag den 14. marts.

Bestilling til de to spiseaftner bliver onsdag den 16. 
januar efter kl. 9.30 på tlf. nr. 2989 2564.

”Grydetøserne” ønsker alle Spiseaften-gæster en god 
Jul og godt Nytår – vi glæder os til at se jer i det nye år!

Birte Forsell
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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

Friskslagtet and fra Gråsten
Flæskesteg fra Dansk Friland og
Kødsnedkerens pølsemagerivarer!

Firmajulekurve - Alt kan lade sig gøre!

Julen 2018 Nytår 2018

På gensyn 
3/1-19 

Bestil nu!

Mandag d. 17/12
Tirsdag d. 18/12
Onsdag d. 19/12
Torsdag d. 20/12
Fredag d. 21/12
Lørdag d. 22/12
Søndag d. 23/12
Mandag d. 24/12
Tirsdag d. 25/12
Onsdag d. 26/12
        

LUKKET
LUKKET
LUKKET
kl. 10-17:30
kl. 9 - 17:30
kl. 9 - 16
kl. 9 - 16
LUKKET
LUKKET
LUKKET

Torsdag d. 27/12
Fredag d. 28/12
Lørdag d. 29/12
Søndag d. 30/12     
Mandag d. 31/12        

kl. 10-17:30
kl. 9 -17:30
kl. 9 - 16
LUKKET
LUKKET

Farvergårdsvej 14  *  Ørby  *  3210 Vejby    *   48718785  
butik@koedsnedkeren.dk    *   www.koedsnedkeren.dk

jul HOS KØDSNEDKEREN 2018

K
lip ud og gem
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TROLDESKOVEN 
Tekst og fotos af Søren T. Grande

Her følger 18. del af føljeton’en ”Lær din skov at ken-
de”. Og så kan vi ånde lettet op efter uge 29’s turistpres 
i vores lille nordsjællandske skov- og strandparadis.

Alt gik jo godt – stort ståhej og alting – nu er der 
kommet ro på bagsmækken. Selv var jeg lidt bekym-
ret for den i forhold til Musik i Lejet nærved liggende 
Troldeskov. Når alkoholen går ind, ryger forstanden 
ud. Der blev røget adskillige smøger på stien mellem 
skovskrænten (”Brunebjerge”) og hegnet ind til mu-
sikpladsen, bl.a. hvor cykelparkeringen var arrangeret. 
Ingen skovbrand heldigvis, og brandvæsenet havde da 
vist også et lille udrykningshold i tilfælde af ildløs! 
Men mindre end 2 km fra festivalpladsen ligger Dan-
marks ældste fyrretræsskov, som i tilfælde af brand 
IKKE kan genplantes. Tværtimod holder man selvsået 
ungskov nede for at sikre Troldeskovens særegenhed: 
de vanskabte dværgformer. 

Den hede sommer 
I den hede sommer og knastørre skov er det fristende 
at slå sig ned med et lille telt og overnatte i fri natur. 
Det er ikke lovligt at gøre, men udødelig ungdom, druk 
og uforstand overskrider ofte den slags begrænsninger. 
Tre dages festival-raid med musik, føde- og drikke-
indtagelse m.m. er dyrt: Billetentreen er kommet godt 
deropad, så et sted, der kan spares, er overnatning og 
madlavning over bål eller mini-grill på stranden eller 
i skoven, hvor man fristes til at rykke ind, hvis det 
blæser op, for i skoven er der læ. Nu gik det jo godt, så 
ikke flere negative falbelader.

Den første skovrider
I 1793 tiltrådte den første skovrider vores naturområde. 
Man havde i årene 1738-50 påbegyndt beplantningen 
af det sandflugtsplagede areal, der gennem mere end 
150 år havde resulteret i ca. 30 km2 ørken. Det startede 
med marehalm og hjælme for at begrænse flyvesandets 
hærgen. 
Herefter fulgte frøsåning af bævreasp og egetræer 
(Røhls Ege 1738 og siden Niels Hansens Ege 1765). For 
at skabe læ for mere af denne løvtræsbeplantning og 
anden skovvækst længere inde i ”ørkenlandet” valgte 
man i 1803 at bredså en fyrretræs-læskærm i et bælte 
parallelt med kysten mellem den nuværende Brante-
bjergslinie og Jyde Linie (ca. 15 tønder landområde 
eller ca. 8 hektar). Man importerede ca. 3 ton fyrrefrø 
i sække fra Hannover pr. hestevogn. Yderligere 1,5 ton 
fyrrefrø blev leveret til Jylland o.a. steder i landet pla-
get af sandflugt, derfor findes der mange trolde skove 
rundt om i landet, bl.a. Rold (Viborg?), Jels, Læsø, 
Rørvig, Lohals, Svendborg, Køge, Bornholm og Øland. 
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En ny skovrider
En ny skovrider var i 1798 kommet til, Georg Christian 
Hilker, og han koordinerede og organiserede tilbli-
velsen af Troldeskoven, som måske er den største og 
i hvert fald den ældste – noget af en turistattraktion. 
Men hvorfor opførte denne skovfyrsbevoksning sig så 
underkuet og krumbøjet? Det er li‘som med Henrik 
Pontoppidans ord, at ”livets (læs: opvækstens) lange 
kummer har sat dybe mærker på tilintetgørelsens vej” 
(Fra hytterne 1887). Dog lever den gamle krogede 
200-åring endnu. Diagnosen lyder: Vind-, havgus- og 
saltpåvirkning har medført stress, nedsat modstands-
dygtighed og begrænset fyrretræernes naturlige vækst, 
så svampeangreb (”knækkesygesvamp”) og fyrrevik-
lerlarver, har haft let spil og tilsammen været i stand til 
at deformere træbevoksningen på lokationen. 

Men disse opvækstbetingelser er ikke mere, så en ny 
fyrretræs-tilplantning vil arte sig helt anderledes, dvs. 
normalt – og en brandudslettet troldeskov er ikke mulig 
at reetablere! Derfor er den så unik for vores område. 
Efter en brand vil fyrretræerne vokse forbavsende 
hurtigt op gennem det afsvedne lyng-, mos- og sand-
dække (man mener at sandlaget har en tykkelse på 1,5-3 
meter!), men de nye skud fra fyrretræerne vokser nu 
lige op i vejret – og ikke mere som forkrøblede vækster. 

Udvalget for Naturfredning 
Udvalget for Naturfredning blev oprettet 1905, og alle-
rede året efter blev vores troldeskov fredet med beteg-
nelsen ”den forvitrede skov” – således omtalt allerede i 
1889 af botanikeren Hans Mortensen, som lod tegne-
ren Just Paullis illustrere naturens forunderlighed med 
følgende ord: ”...stammerne af disse småtræer bugte og 
slynge sig på den mest barokke måde opad, nedad og 
til siderne... eller ligge henad jorden; alle toppe vende 
indad mod landet.” Dette fredede område skulle ”beva-
res længst muligt i dets nuværende stand”. 

Den østlige og den vestlige troldeskov
I 1973 nedbrændte en del af Troldeskoven, og der op-
stod et hul mellem den østliggende og den vestliggende 
skov. Troldeskovsvej er delelinjen herimellem. Måske 
lægger man ikke mærke til det, men følger man Trol-
deskovssporet i vestlig retning (dvs. mod Stængehus) 
og kigger t.h., kan man se ”brandhullet”, hvor der nu 
vokser opretstående yngre fyrretræer. Derefter dukker 
Troldeskoven op igen, som vi kan li’ den. Det har jeg 
valgt at kalde den vestlige troldeskov.   

Der har været andre mindre brande i Troldeskoven 
siden hen, senest 1999 eller i 00’erne, som dog hurtigt 
er blevet slukket uden at større skade blev forvoldt. Der 
er på den ”lune side” syd for Troldeskov-sporet regi-
streret fire større fyrretræer tidsangivet fra perioden 
1808-1811. 

Hvordan finder man Troldeskoven?
”En halv times gang fra Tisvildeleje ligger Hegnets 
ejendommeligste bevoksning – stormen skabte den 
og formede de unge skovfyrre efter sin vrede vilje...”, 
skrevet af digteren Hans Hartvig Seedorff i 1920’erne 
i bogen ”En fører i Tisvilde & Tibirke” efter en videre-
bearbejdning af historie-professor Hans Olriks ”Tis-
vilde & Omegn”. Det menes, at Olrik fandt på navnet 
”Troldeskoven”. I øvrigt begge med bolig i hhv. Tibirke 
og Tisvildeleje. 

Ruteanvisning: Følg Strandvejen fra den store 
P-plads ca. 2 km til Skansehøjene. Fortsæt lidt læn-
gere til første gulmærkede sti på højre hånd, så føres 
man ind gennem Troldeskoven. Denne sti fortsætter, 
efter at have krydset grusvejen Troldeskovsvej, over i 
Troldeskovsporet. Fortsæt blot til den krydsende Jyde 
Linie, drej til højre og områdets smukkeste strand- og 
klitplantage åbenbarer sig. Gak tilbage ad klitstien 
parallelt med stranden mod øst. God tur!
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DAGHØJSKOLE
Tisvilde Højskole har premiere på et nyt tiltag: ”Dag-
højskole”. Fra d. 19.-23. november er der otte temaer, 
man kan tilmelde sig. Emner som berører mennesker i 
den tredje alder. Andre er selvfølgelig også velkomne. 
Kl. 10.30-16.00 incl. formiddagskaffe/te, to retters 
menu samt eftermiddagskaffe og hjemmebagt kage. 
Dagspris kr. 395.

• d. 19. november: ”Rette pille i rette mund”
• d. 20. november: ”Seniorfællesskaber”
• d. 21. november 
 ”Demens – en sygdom som kan behandles”
• d. 22. november: 
 ”Tænder, syn, hørelse og bevægelighed”
• d. 23. november: ”En værdig død”

Sideløbende: Naturvidenskabens guide til: ”Huskepro-
cessen”. Kl. 11.00-15.30 inkl. formiddagskaffe/te, to 
retters menu samt eftermiddagskaffe og hjemmebagt 
kage. Dagspris kr. 395.
• d. 19. november:  ”Husk det du har SET”
• d. 20. november: ”Husk det du har HØRT”
• d. 21. november: ”Husk det du har LÆST”

SE UDFØRLIG BESKRIVELSE PÅ SIDE 28.-31 I 
VORES KURSUSKATALOG PÅ VORES HJEMME-
SIDE: www.tisvildehoejskole.dk
TILMELDING: tisvildehoejskole@gmail.com eller
telefon 4870 7636 mandag-torsdag kl. 10.00-14.00
eller kom hen til os og få samtidig vores nye spænden-
de kursuskatalog for 2019. Hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen Mogens Johansen

TISVILDE HØJSKOLE

Forstander Mogens Johansen

Revision og udarbejdelse af årsrapporter
Stiftelse af selskaber og omdannelser
Rådgivning om generationsskifter m.m.
Skattemæssig og økonomisk rådgivning
Bogføring og regnskaber

Jørgen Krøyer
Registreret revisor
www.naerrevision.dk

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

Hillerød:
Rønnevangsalle 6
3400 Hillerød
tlf. 4822 1210

GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED   REGISTREREDE REVISORER

Tlf. 48 70 61 90 • info@lnas.dk
www.lnas.dk

Installation • Reparation 
Alarmanlæg • Solceller

Alt i El

LEIF NIELSEN A/S
Grøndyssevej 11 • 3210 Vejby
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Troels Jensen, dansk blues trofaste våbendrager 
og elegantier, indledte og præsenterede Thomas 
Puggaard-Müller, fremragende guitarist i Delta 
Blues Band fra bandets barndom sidst i 60’erne, og 
sammen spillede de tre fine bluesnumre og strø-
ede den blues ud, som Miriam Mandipira derefter 
kom ind og sang videre på. Og som hun sang, - og 
charmerede. 

Den danske musikverden må med stor glæde og 
taknemmelighed glædes over, at Miriam kom til 
Danmark fra sit hjemland Zimbabwe, - vi har fået 
en sangerinde af høj international klasse. Arran-
gørerne var for et par år siden faldet pladask for 
hendes optræden sammen med Delta Blues Band 
og Troels Jensen, og da det så rygtedes, at hun 
havde udgivet en plade sammen med Troels Jensen 
alene, så var vejen banet for, at dette lidt mindre 
band kunne rummes i Tisvilde Bio. At duo’en 
i mellemtiden var blevet til en trio, det gjorde 
kun oplevelsen endnu større. Og oplevelsen var i 
sandhed enorm. Miriam Mandipira sang med stor 
charme og indlevelse med sin varme og klang- og 
kraftfulde stemme. Der var blues, soul og gospel, 
sunget så nakkehårene strittede, og det begejstrede 
publikum rejste sig til sidst fra de magelige sæder 
og klappede, så taget var ved at lette, og bifaldet 
gjaldt i høj grad også hendes to medmusikanter! Et 
brag af en koncert, en sjældent stor oplevelse. 

MAGI I LUFTEN...
Den lørdag eftermiddag var vejret strålende efterårssmukt 
udenfor, men ikke desto mindre var Tisvilde Bio fyldt til 
randen af forventningsfulde publikummer, der ventede 
på den store oplevelse, som arrangørerne fra Tisvilde 
Bluesmafia og Tisvilde Bio havde udlovet. Og lad det være 
sagt med det samme: De havde ikke lovet for meget, 
- måske snarere for lidt.

Hvis vognen er syg, utilpas eller 
har fået et hul!

Tlf. 4879 7596
www.autocentralenhelsinge.dk

Vi reparerer alle bilmærker samt rust- og forsikringsskader, 
skifter ruder samt dæk og gør bilen klar til syn

Tofte Industri 18 • 3200 Helsinge • np@autocentralenhelsinge.dk

Autocentralen Niels Pedersen ApS

Så ring el. mail til Niels og få en konsultationstid
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Da TisvildeNyts to udsendte skulle ud for at tale med 
dette nummers Tisvilder, kunne de nøjes med at træk-
ke ”apostlenes heste” ud af stalden og på gåben begive 
sig ned mod Tisvildelejes mest centrale hus, som ligger 
lige midt i Hovedgadens ”knæk” mellem købmanden 
og Servicehjørnet. Det lille, Tisvildecentrale hus ejes 
rent faktisk også af disse byens to førende virksom-
hedsejere, hvis forretninger står vagt om huset på hver 
sin side af vejen. Det er et hus, som alle ser, - man kan 
næsten ikke undgå at lægge mærke til det, uanset om 
man kommer nede fra stranden eller fra landsiden. 
Det ligger lige midt i øjets fokus, og specielt hvis man 
kommer fra land, så har husets facade, med sin karak-
teristiske lille, søde terrasse, en vis lighed med et gam-
meldags kukur. Husets to etager lejes ud som to leje-
mål, og det er Gitte på 1. salen, den med terrassen, som 
vi skal besøge. For at komme derop må man ringe på 
nedenunder i gavlen, og så åbnes vinduet på første sal, 
og Gitte kommer frem og siger (nej, ikke kuk-kuk!!) 
”gå bare ind”. Og ind går vi, og kommer op i den lille, 
men meget hyggeligt indrettede lejlighed, hvor vi på et 
splitsekund forstår, at hér bor et menneske, der trives 
med at bo her!! Hvad der ikke er af kvadratmeter, det 
er der af bred, hjemlig hygge under de skrå vægge og 
den (om)hyggeligt gennemførte møblering i det ”lille 
dukkehus”, som Gitte kalder sin lejlighed. 

Og ikke nok med at Gitte stortrives med sin lejlighed, 
hun stortrives også med at bo i Tisvilde, - og det så in-
derligt, at hun dagen inden gik en lang tur i skoven med 

den største søns hund, som i øjeblikket er i pleje hos 
mor, og dér ude i skoven tænkte hun længe og indædt 
på, hvad hun skulle svare på dét af vores spørgsmål, 
som spørger til hendes syn på, hvad der er ”det værste 
ved Tisvilde”. Kunne man overhovedet finde noget ”det 
værste” at sige om den by, som er hendes kerne i livet? 

Svaret kommer senere, og indtil da bænkes vi ved 
spisebordet, hvor der er et fint og spændende og livligt 
kig ned over Hovedgaden mod vest, og det er nok ikke 
bare alle forbipasserende, der ikke kan undgå at op-
dage huset, Gitte bor i, men Gitte kan så sandelig også 
holde øje med alt og alle i byen fra dette hus, der med 
sin centrale placering næsten kan fungere som udkigs-
tårn. Her kan man se, hvor folk skal hen, og hvad de 
skal have til middag, når de kommer ud fra købmanden 
og så videre. Gitte synes placeringen er helt vidunder-
lig, og et halvfærdigt puslespil ved vinduet vidner om, 
at her sidder hun tit med det ene øje ud mod verden og 
det andet på det, hun laver lige nu.

Gitte serverer kaffe og nylavede pandekager, og 
snakken fyger i rask tempo hen over bordet, og Tis-
vildeNyts to udsendte, som skal sørge for at få snak-
ken i gang og som derfor er ret gode til at sætte ild i 
interview-ofrene, har ingen problemer i dag, for Gitte 
holder også af at dele ud af sig selv, og hun bedyrer, at 
det her synes hun er sjovt, for når TisvildeNyt ligger 
i postkassen, så er de ”7 spørgsmål til en Tisvilder” 
det første, hun slår op på, og nu er det hende selv, der 
pludselig får stillet det første spørgsmål…

7 SPØRGSMÅL TIL EN TISVILDER
 Portrætfoto: Susanne Borup
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1. Hvor kom du fra, 
 inden Tisvilde fik glæde af dig?
Skærød, lyder Gittes korte og kontante svar, jeg er født 
og vokset op med mor og far, to storesøstre og en lil-
lebror i villakvarteret derude. Jeg gik hele min skoletid 
på Bjørnehøjskolen med Anette Munksnæs og Torben 
Bagger som lærere og hjørnestene i min dannelse og 
tryghed uden for hjemmet. Vi cyklede ad stier og de 
små veje derud, om vinteren kunne det ske, at vi tog 
skiene frem og benyttede os af den transportmåde. Lidt 
gammeldags, men jeg er trods alt kun 49. Og sjovt var 
det immervæk!

Jeg og min familie levede et helt normalt dansk par-
celhusliv, indtil min mor blev syg og fik det dårligt om-
kring min 11-12 års alder, og det blev svært for hende 
at passe sine ”tre blikdåser og én guldklump”, som 
hun – heldigvis for sjov – kaldte os fire børn, ingen 
af os har savnet kærlighed!! Men da hun blev syg, og 
eftersom min far arbejdede på 3-holdsskift i Hillerød, 
så blev tilværelsen forandret.

Sådan noget husker man, men vi blev boende i 
Skærød, og i det daglige havde man jo travlt med sko-
len og om eftermiddage og aften med rideskolen, som 
var den foretrukne beskæftigelse, indtil ens liv også fik 
deltagelse af kønslivet, og der kom drenge og fester på 
programmet. 

Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 17, og boede en 
overgang i Helsinge og fik arbejde i en børnehave. 
Senere læste jeg til sygehjælper i Hillerød, fik bagefter 
job i København og flyttede også dertil, hvilket jeg 
holdt til i 1½ år, - så var det tilbage til bondelandet. Jeg 
er og bliver en ”bonderøv”, og det er jeg glad for!!

Jeg flyttede tilbage til Helsinge, men straks derefter 
blev jeg heftigt forelsket, både i Tisvilde og i en dreng, 
- dog nok i omvendt rækkefølge. 

2. Hvad bragte dig til Tisvilde? 
Tisvilde kendte jeg jo fra talrige strandbesøg med fa-
milien, så det var en forelskelse, der var længe under-
vejs. Drengen derimod, det var et nyt bekendtskab, 
og forelskelsen var stormende, og der kom min ældste 
Oliver ud af det. Ubarmhjertigt og uretfærdigt nok så 
omkom min kæreste i en bilulykke 6 år efter, og jeg 
blev alene med Oliver. Og med min kærestes fantasti-
ske forældre, som aldrig er holdt op med at hjælpe os 
på mange måder!! 

Stedet, vi boede i, var huset på hjørnet af Hovedga-
den og Hotelbakken, et dejligt sted, hvor jeg har boet i 
to omgange. Jeg har i det hele taget boet rigtig mange 
steder i Tisvilde. Her på førstesalen, hvor jeg bor nu, er 
det faktisk for anden gang!! 

Men sådan er det nu engang, når man ikke er mil-
lionær og har råd til at købe sig til det, man har lyst til, 
så er man underkastet markedets luner og priser. Men 
så længe det er i Tisvilde, så skal jeg ikke klage! Og nu 
har jeg boet her, siden jeg i forelsket tilstand flyttede 
hertil for 27 år siden, og jeg regner mig selv i den grad 
for en Tisvilder, og – hvis nogen skulle være i tvivl – 
så er jeg stadig vildt forelsket i Tisvilde!! Og her på 
første sal i Hovedgaden, her kan jeg blive, og hvis det 
står til mig, så vil jeg ikke flytte andre steder hen!

3. Hvad bestiller du i Tisvilde? 
Jeg fik et arbejde på et behandlingssted for stofmisbru-
gere, og trivedes dér, men blev desværre sagt op, da 
stedet nednormerede og skulle spare, hvilket bl.a. gik 
ud over nogle ansatte. Så var jeg rundt om forskellige 
vikariater i vuggestuer og børnehaver, indtil jeg tabte 
en del af min erhvervsevne på grund af gigt. Og nu er 
jeg uden job og sidder pænt og venter på, at Jobcenteret 
eller jeg selv rammer ind i et job, jeg kan fylde ud og 
kan klare. Men jeg hører ikke til dem, der går i spåner 
på grund af ledighed, jeg trives, - ikke på grund af, 
men til trods for!! 

Jeg nyder hver morgen at følge den sidste af mine 
3 børn, Anna på ni, ned i Tisvilde Skole og tage del 
i skolens morgenritual med sang og samvær. Livsbe-
kræftende!

Gittes første adresse i Tisvildeleje

RP

Irene Færgemann
Mobil 2087 8177

KROP OG FOKUS 
Manuvision kropsterapi
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siger sig selv, men min store Oliver, der er pilot og for 
øjeblikket under uddannelse i Malaga, og min midter-
ste, Jeppe, som er værnepligtig på Bornholms Kaserne, 
er jo længere væk begge to, så det er ikke så ofte. Men 
for nylig var der familiedag på kasernen, og der tog vi 
over. Hele familien!

5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Hvis man ser bort fra sommerens vrimmel, så bor vi i 
en lille, smuk og god by, hvor man får lov at være sig 
selv, og man føler sig samhørig med dem, man bor i by 
med. Der er en god ånd her i byen, man taler (hvis man 
ser bort fra Facebook) pænt til hinanden, siger godmor-
gen, goddag og godnat og tolererer hinanden, - og man 
kan gå til købmanden uden at pynte sig. Joggingbukser 
og gummistøvler, - man er lige god for det. Tidens 
modeideal har ikke indflydelse på hverdagslivet i vores 
by. Og på god gammel landsbyvis kan man stadig få 
skrevet på regning. Hvor finder man ellers det: tillid, 
fællesskab og samhørighed? 

Bortset fra det, må jeg nævne de årlige tilbageven-
dende begivenheder som noget af det kit, der er med til 
at holde os sammen. Årets juletræstænding på Birke-
pladsen, loppemarkedet, Tisvilde går i fisk, græskar-
konkurrencen om efteråret, dyrskuet på Skt. Helene-
centret, - og en del andet.

Foto: Susanne Borup

Jeg går ture i skoven, med eller uden hund, jeg tænker så 
godt, når jeg går i skoven, lytter til fugle og observerer 
med stor glæde deres liv i naturen. Jeg kan sidde om 
aftenen i mit lille dukkehus og se kragerne kalde ind 
til sovetid. Det er som om, de har en fører, der bestem-
mer. De andre adlyder, og snart er træet fyldt af krager. 
Mågerne, som mange elsker at hade, dem elsker jeg, - 
deres skrig, som fortæller, at vi ikke er langt fra havet og 
havnene. Det indgyder mig ro og glæde ved at være til.
Jeg kan næsten gå helt i selvsving over fuglelivet, men 
jeg generer jo ikke nogen med det, det er bare en glæde 
for mig selv, hvad enten jeg sidder på ”min pind” herop-
pe eller er ude i naturen. Det er blevet en livsbetingelse!

Men ellers svømmer jeg to gange om ugen i Helsinge 
Svømmehal, læser bøger, hører radio, lægger puslespil 
og skriver dagbog, - og passer min datter, når hun kom-
mer hjem fra skole. Derudover har jeg gode og gav-
milde familierelationer, hvilket betyder mere og mere 
for mig, jo ældre jeg bliver. Jeg har et tæt forhold til 
min gamle far, som bor i Helsinge og er en god, gam-
meldags ægte socialdemokrat og som sådan har siddet i 
byrådet i 32 år (!!). Han må være, synes jeg, et stort for-
billede for alle nuværende og kommende pensionister, 
for han har så mange interesser og er i fuld gang. Han 
var senest til partikongres i Aalborg, og han har masser 
af venskabelige forbindelser og beskæftigelser.

Jeg har i øvrigt arvet min fars interesse for politik og 
samfundsforhold og hører og ser ofte radio- og TV-
programmer om de emner, og går meget op i det. 

Men tilbage til familien: Jeg og mine tre søskende ses 
så ofte, vi kan. Min ene søster og hendes mand bor i 
Ørby, så vi ses tit og spiser sammen med vores far. Og 
de senere år er vi i familien, alle 3 generationer, be-
gyndt at tage på storbyrejser sammen, når vi har sparet 
tilstrækkeligt med penge op. Indtil videre har det givet 
oplevelser i Rom, Berlin, London og Amsterdam, og om 
en måned skal vi til Oslo, hvor vi benytter lejligheden til 
at besøge vores lillebror, som har slået sig ned dér. 

Indlysende klart ser jeg også mine egne tre børn så 
meget som muligt, - ja, Anna bor jo hos mig, så det 

4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med i Tisvilde?

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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6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
Det har jeg tænkt over, må I tro!!! Og jeg kan kun sige, 
at det eneste, jeg bliver rigtig ked af her - og det har 
egentlig ikke noget specifikt med Tisvilde at gøre, for 
det findes overalt, hvor der er mennesker – det er, når 
mennesker ikke kan holde standarden fra det forrige 
spørgsmåls rosenrøde oplevelse. Når der sladres, tales 
skidt om andre eller tales, før man har sat sig ind i sa-
gerne. ”Hvis du ikke har noget godt at sige, så hold din 
mund!” – det kan jeg tilslutte mig.

Med hensyn til det, alle taler om i byen, så vil jeg 
sige, at Tisvildes sommer har været vild i år, og jeg hø-
rer nok til dem, der kunne ønske, at der var lidt færre 
turister i byen om sommeren, også til Musik i Lejet, 
- lidt færre, tak, så vi stadig kan ”være her” og gøre, 
som vi plejer.   

7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde? 
Som så mange andre har ønsket, vil også jeg ønske, at 
Tisvilde Skole altid må bestå! Det er vigtigt for byen!! 
Måske endda ”udvidet” med et værested, et ungdoms-
hus af en art, så det blev lidt mere attraktivt for de 
unge at blive her og ikke tage til storbyerne for at more 
sig. Og måske fik de mere lyst til at blive her, - også 
efter de var færdige med skolen.

Der er vældig gang i erhvervslivet i disse år, og her 
kunne jeg ønske mig, at byen fik tilføjet noget ”lidt 
mere nede på jorden” som f.eks. et folkekøkken med 
billige retter, et shawarma- og burgersted, som Just 
havde i gamle dage på Olifanten. Gode råvarer til 
almindelige priser. 

Og så har jeg tit tænkt for mig selv, at det kunne 
være så fedt, hvis man indrettede udsigten og området 
for enden af Hyrdebakken, så man kunne sidde der-
oppe og grille, med lidt borde og bænke. Ikke sådan 
noget der støjede og fyldte det hele, men bare som en 
enkel mulighed, også set i lyset af, at vi er en del, der 
ikke har råd til at tage del i byens lidt fancy restaura-
tionsliv. Det behøver ikke at være rocula alt sammen, 
iceberg smager også godt!!

Det kunne jeg ønske mig, - og så at vi opfører os 
ordentligt, og passer godt på hinanden og alt det gode, 
vi allerede har.

Med de afsluttende smukke, alment menneskelige 
ønsker ser vi os en sidste gang rundt i Gittes lille ”duk-
kehus”, får lov at komme ud på terrassen og se Tisvilde 
derfra, mens Gitte selv kaster lidt tørt brød ned på det 
flade garagetag, ”til mine gråspurve”, siger hun, og 
viser os så også hamsteren og kaninen, som Anna pas-
ser, så en lille lejlighed betyder ikke nødvendigvis, at 
der ikke er plads til mennesker og dyr, eller til men-
neskelighed. 

Vi takker for en god eftermiddag og får lov som det 
sidste at tage et billede nede fra gaden af Gitte oppe på 
terrassen.   

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

Feriepartner.dk

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

47 74 63 34
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Tanker på en balkon i Tisvilde 
en aften i augusts tusmørke…
Hovedgaden fyldes af en levende stilhed, en knallert, 
en bil, en pippende solsort, der leder efter sin rede.

Småtalende mennesker slentrer ned gennem gaden, - 
de sidste turister med deres forskellige sprog. 

En baby i en barnevogn knirker sine sidste lyde, 
inden natten for alvor tager over.

Stjernerne begynder én efter én at kigge frem på 
himmelen, i takt med at forskellige lys og lysfigurer 
tændes i haver og på altaner.

Her er hyggeligt, køligt, rart og stille.
I år har sommeren været så varm og solrig, så jeg 

næsten tror, de fleste ville ønske en enkelt dag med 
regn, regn og atter regn, luft, luft og atter luft, - hvis 
ikke menneskene så i hvert fald naturen.

En hund gør i det fjerne, en bil er nede for at vende 
vandet, vores smukke Tisvildehav.

De fleste af denne dags begivenheder er forbi, og 
Tisvilde fyldes med stilhed i disse sene timer, lysene 
bliver igen slukket, og natten sætter ind.

Små lyde blander sig dog stadigvæk, men kun sagte, 
- cafeer der lukker ned, smider affald ud og lyden af 
tomme flasker, der rammer bunden af en skraldespand. 

Med lange mellemrum høres stemmer fra folk stadig 
slentrende på gaden, men der er ro. Alle lyde kommer 
én for én, ikke længere i en stor pærevælling.

Sensommeren er så småt begyndt at sætte ind, det er 
dejligt.

PS! 
Da vi for rum tid siden spurgte Gitte, om hun ville 
være med til de ”7 spørgsmål til en Tisvilder”, var hun 
kun i kort tid i tvivl om sit ”ja”, - hun følte sig glad og 
lidt beæret og sagde lige fra hjertet, at hun var SÅ forel-
sket i byen, at hun oven i købet havde skrevet om det, 
og viste os et par sider, hvor hun erklærede Tisvilde sin 
uforbeholdne kærlighed. Vi sagde omgående til Gitte, at 
det ville vi gerne have med, for man skal ikke være flov 
over eller beskeden med ”rutte med sit forråd af glæde”, 
som en digter en gang har sagt, så her følger Gittes glæ-
des- og kærlighedserklæring til den by, hun bor i:

Foto: Susanne Borup

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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Jeg er et mærkeligt menneske, elsker at være lige midt i 
orkanens øje og alligevel for mig selv, - ved ikke noget 
bedre end at sidde i forsommeren eller sensommeren 
på min lille altan og lytte til byen, fuglene og vinden.

Midt i sommeren er noget for sig selv, men også fan-
tastisk, - altid noget at kigge på, altid noget at opleve 
her fra min lille altan, min lille hvide altan med blom-
ster, her føler jeg mig tryg, tilpas, - og meget nysgerrig.

Tisvilde er så vidunderlig og skør, på den fede måde, 
der sker altid nye ting, nye cafeer åbner med nye for-
ventningsfulde indehavere.

Alt forandrer sig, år efter år, nogle forretninger går 
ikke, og næste år prøver nye deres kræfter med noget 
andet, nyt og spændende.

Men én ting er altid sikkert, Lars på tanken og Tho-
mas købmand er os tro år efter år, de er her, og vi kan 
stole på dem, de samler os alle, og det er her, vi mødes, 
får dagens historier, gode som dårlige.

Det er her, vi får hjælp med de varer, vi lige mangler 
nu og her, og vores bil, cykel eller græsslåmaskine får 
førstehjælp, og vi kan komme videre med det, vi nu 
havde gang i.

Jeg elsker mit Tisvilde, Kildegårds ikke bare ene 
hane, men haner, der fra tid til anden tager en lille ud-
flugt i byen, men altid vender tilbage, hvor de hører til. 

Pia som kommer cyklende i høj fart efter en storm, 
ned til stranden for at lede efter rav, så hun kan lave 
sine skønne smykker.
Damen fra Bagerstræde, som troligt går tur med sin 
rollator og hilser så sødt og venligt på alle.

Og hele byens rare film-Sven, som gør en biograftur 
til en ekstra oplevelse, og som ejer den eneste bil, jeg 
kender, med flerfarvede prikker.

Susanne som kommer med sit kamera om halsen og 
tager billeder af vores fugle, og vi kan nyde dem på 
facebook, og der er altid et navn på, hvad det er for en 
fugl, og hvad den er i færd med, det er dejligt.

Thorvald som efter sigende er temmelig velhavende 
efter salg af firma, har skabt liv i den nedslidte café, som 
nu hedder kroen. Lige på falderebet blev bygningens 
skæbne reddet og nu står den så flot, og Thorvald cykler 

hver eneste dag med sin lille mælkekasse på bagage-
bæreren frem og tilbage fra sin bopæl på Vesterprisvej, 
stopper op, får en sludder med dem, han kender, og det 
er vist efterhånden mange, - ligner bestemt ikke en mil-
lionær, men er det vist nok, - efter sigende.

Bageren, der har fået nyt liv og koncept, vi taler ikke 
om rundstykker, men om sundstykker, hold op det er 
guf, og lur mig om den ikke er kommet for at blive.

Loppemarkedet har sit eget håbefulde liv, der er 
rift om pladserne, og der står søde, smilende Eskil og 
dirigerer alt på plads, og lørdag morgen er der kaffe, 
kage og ostemadder samt alverdens sager og ting til 
salg, og her er det tilladt at prutte om prisen, det er jo 
loppemarked.

Rige som mindre rige kommer og byder, fordi der 
ganske enkelt er ting og sager, du ellers ikke bare lige 
kan få. 

Tænker på skolen, den dejlige lille røde bygning på 
Bygaden, hvor alle vi fastboende mødes til fælles mor-
gensang med vore børn, søde klaver-Tine som dag ud 
og dag ind starter vores morgener så dejligt med Benny 
Andersen og alle andre skønne komponister, - og er 
Tine der ikke, så bliver John Kofoed sat på med den 
om Gribskovbanen, som vi alle kender, og som man 
kun kan blive glad i låget af.

Og sådan kunne man blive ved og ved med det liv og 
den kærlighed, der er her i Tisvilde.

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

Murer�rmaet
Damgaard Aps

Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Henrik 2323 1318Tlf. Bo 4044 5610
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Den observante Tisvildeborger vil nok have bemærket, 
at Stuebjerggård har været i gang med en gennemgri-
bende renovering, og har måske spekuleret på, hvad 
der skal ske der. Så jeg har været forbi for at få en snak 
med den nye ejer og høre om hans planer med stedet. 

Den nye ejer, Nils og hans hustru Ida, overtog gården i 
januar måned, efter at de i længere tid havde været på 
udkig efter en ejendom, der kunne danne rammen om 
deres ønske om at oprette et refugium/kursussted. 

Renoveringen er ved at være helt på plads, og stedet 
har allerede huset kursister fra blandt andet Institut for 
menneskerettigheder og afholdt en intim koncert i det 
tilhørende, professionelle lydstudie, som er topisoleret 
for ikke at genere naboerne – en helt særlig fornem-
melse at stå i det lydtætte rum – så stille at det nærmest 
runger for ørerne. 

Planerne og visionerne er mange, og Nils, der har 
opsagt sit job for at stå for driften og hellige sig musik-
ken, er en visionær mand.

STUEBJERGGÅRD – ET REFUGIUM
Refugiet henvender sig primært til kreative folk som 
kunstnere, forfattere og forskere, der i kortere eller 
længere perioder har brug for fordybelse. 

Lige nu huser de to større lejligheder på gården en 
forfatter, der er ved at færdiggøre en bog, samt to ko-
reografer, der er ved at forberede en forestilling. 

I den ene længe, som tidligere var forbeholdt de 
opstaldede heste, er der nu indrettet 14 dobbeltværel-
ser, fælleskøkken, mødelokale og lydstudie. Det er en 
meget fredfyldt oplevelse at træde over dørtærsklen, 
som om rummene altid var bestemt til dette. Der er sat 
døre i alle rum, som tillader et smukt syn over foldene 
og muligheden for at sidde for sig selv udendørs. 

Kursusdelen henvender sig til alle typer arbejdsplad-
ser, som ønsker at opholde sig i fredfyldte omgivelser. 
Der er ikke tænkt forplejning som sådan ind i koncep-
tet, men køkkenet er velindrettet og fuldt udstyret til 
madlavning – Nils har entreret med de lokale madste-
der, hvorfra der kan hentes forplejning, hvis kursister-
ne ikke selv ønsker at røre i kødgryderne.

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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Det bliver spændende at følge med i Stuebjerggårds 
udvikling. Foreløbig kan vi udefra glæde os over den 
smukke renovering af den gamle gård og på sigt måske 
blive en del af den, da Nils ønsker, at lokalbefolknin-
gen også kommer til at benytte sig af de tilbud, der 
kommer i fremtiden.

Hvis man gerne vil følge lidt med i, hvad der foregår, 
er der flere muligheder: På Facebook: studio in the 
woods, eller på hjemmesiden: www.stuebjerggaard.dk

Det er også muligt at sende en mail til Nils, hvis man 
gerne vil på en mailingliste, der orienterer om kom-
mende begivenheder: Nils@nilsvinding.dk

Hvis jeg på nogen måde havde haft en kreativ åre, 
ville jeg fluks have booket mig ind på Stuebjerggård.

Karina

RP
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DET NOSTALGISKE HJØRNE 

Hansen – “Hans´ søn” – fordi hans mor, Caroline Cor-
neliusdatter, og far, Hans Christiansen, ikke var gift, 
da Ole blev født i oktober 1860 – de blev først gift i 
juni 1861, efter faderen kom hjem fra soldat.

Ole havde 9 søskende, som alle fik efternavnet 
Christiansen, men han fik åbenbart aldrig faderens 
efternavn – OG han døde ikke i 1923, som der står i 
“Tisvilde – en mosaik”, men først d. 7. december 1937, 
77 år gammel!

Altså har Ole boet sammen med sin kone, Hanne, 
hele 3 år i huset på Olskærvej 3.

Sluttelig synes jeg, I skal se dette dejlige billede af 
Hanne med datteren “Ellen-Las-Ols” foran huset – der 
var ikke plads i sidste nummer af bladet:

 

Vi skal også lige have med, at det blev til 35 gode år 
for “Tisvildelejestuen” på Hovedgaden 65. De er en 
sammenslutning af meget dygtige kunstnere, hver med 
deres ekspertise indenfor vævning, glaskunst, billed-
kunst og meget mere, og som lejede sig ind hos Martha 
og Aage Olsen i butikslokalet. Efterfølgende købte 
Nielsine og Kjeld Nielsen stedet, og lejemålet fortsatte 
som hidtil.

Gennem alle årene har de udstillet deres smukke ting 
af høj kvalitet, og hundredevis af trofaste kunder har 
besøgt dem for en god handel.

 Sidst på 2017 blev ejendommen delt, og bygningerne 
mod Hovedgaden solgt til anden side. Vi må sige, at 
den nye ejer har renoveret med nænsom hånd, så for-
retning med tilliggende fremstår smukt og holder det 
gamle “look”!

Desværre kunne “Tisvildelejestuen” ikke blive en 
del af dette, og flyttede til andet sted i byen, men Dorte 
Lindegaard-Petersen, som jeg har mest kontakt med, 
beder mig sende en varm hilsen til Jer alle og sige Tak 
for alle årerne på stedet!

 Jeg var i butikken sidste år for at fotografere deres 
store udvalg og mærke “den gamle” stemning, og på 
siden overfor er resultatet, som I kan nyde.

Til slut vil jeg forsigtigt hviske en rigtig glædelig Jul 
til Jer alle, med al den hygge og tradition, der følger 
med den – og så “læses” vi ved i det nye år!

 
Kærlige tanker Anita Olsen

Så er der igen gået et par måneder, og før vi får set os om, er det jul. Aviserne bugner allerede af reklamer for jule-
frokosterne! Altså i skrivende stund er det efterårsferie i næste uge, så ro på, for vi skal også lige nyde de smukke 
efterårsfarver, som naturen forkæler os med – personligt er det MIN tid på året lige nu (og her plejer mine venner 
at se helt bestyrtet på mig, for forår og sommer er jo for de fleste nr. 1!)

 Nå, men nu må vi lige have sluttet Hovedgaden 65 ordentligt af, for der mangler altså lidt for at fuldende bille-
det af dette historiske sted. Derfor TAK igen til Inge-Lise, datter af købmandsparret Martha og Aage Olsen, som 
sendte en mail med disse oplysninger om hendes oldefar – Ole Hansen Corneliussen – for hvorfor hed han “Han-
sen” Corneliussen?
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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 05.09.2018

danbolig Tisvildeleje - din lokale
ejendomsmægler.
danbolig Tisvildeleje er områdets
største ejendomsmægler, med en
markedsandel på 47% i Tisvildeleje
og 27% 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.


