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

Tlf: 48 70 84 12
Tisvildeleje

Bruger du dit 
fritidshus nok?

O.J.VVS ApS

Oliefyrsservice

v/Ove Jørgensen
Østergade 83 - 3200 Helsinge

Tlf. 22 94 78 12 - mail@ojvvs.dk

www.ojvvs.dk

l Alt i VVS-installationer

l Pille- og brændefyrsanlæg

l Solvarme og varmepumper

l Gas og fjernvarme-installationer

Aut. VVS-installatør



Påskeferie – og så lå man der...
Vi har siden sidste sommer kastet utallige bekymrede 
blikke på vores meget store, meget gamle og særdeles 
smukke uægte Jasminbusk, som allerede var stor og 
smuk, da vi købte vores hus for næsten 32 år siden. 

Lige pludselig ville den ikke mere og gik ud med 
et ikke hørbart suk! Og så var der ikke rigtig andet at 
gøre end at fjerne den. Det skulle vise sig at være no-
get af et projekt, der strakte sig over to-tre weekender, 
hvor vi klippede og savede den stakkels busk i stykker 
og kørte på genbrugspladsen et utal af gange.

En ting var det vemodige i, at skulle fjerne den. En 
anden overraskelse var, hvor kæmpemæssigt et areal, 
den havde fyldt: Vi fik jo nærmest 30 kvm mere grund 
samt et 10 meter langt hul ind til naboen – sådan lige 
midt i haven. Gode råd var dyre, men selvfølgelig blev 
problemet løst på hurtigste og skønneste vis af min 
meget handlekraftige mand, der satte traileren på og 
kørte til en planteskole og købte 7 år gamle hækplan-
ter – 2,2 meter høje. Der røg de penge, jeg havde fået 
tilbage i Skat. Men vi har jo ikke tid til at vente 7 år på, 
at de skal vokse sig høje, vel?

Således klar til Påskens komme, en tid med traditio-
ner i de fleste familier. Her var planen 50 års fødsels-
dag på Strandhotellet, påskemarch med efterfølgende 
påskefrokost med gode venner, afsluttende med løbet 
Helvede i Nord og bagefter frokost med løbeholdet – 
jeg er så heldig at slippe for at løbe og nøjes med at stå 
for madlavningen!

Alt var kørt i stilling til at skulle foregå ligesom det 
plejer: Varer bestilt, menuen i orden, og så kunne på-
sken bare komme an – hvor skulle det blive skønt med 
fridage, masser af solskin, middage i drivhuset og alt 
det skønne ved påskeferie: 

Samvær, børn og familiehygge. Efter to år i coronaens 
skygge var det skønt, at de gode gamle arrangementer 
skulle genoptages.

De fleste af os er så vant til, at tingene går som plan-
lagt og kan blive slået helt ud kurs, hvis tingene ikke 
går som forventet.

Og det skal jeg da love for skete for mig i år. I stedet 
for at påskehygge med god mad og hyggeligt samvær, 
endte jeg i en hopitalsseng tilkoblet antibiotika i drop, 
da jeg havde fået en ond lungebetændelse. Så der lå jeg 
og rodede rundt i krøllede, svedige hospitalslagner i 4 
dage. Øj, hvor jeg syntes, at det var synd for mig. Selv-
medlidenheden var næsten det værste, og jeg glemte 
helt at være taknemmelig for vores velfungerende 
sygehusvæsen.

Så hvad der egentlig skete i Tisvilde har jeg kun fra 
anden hånd:

50 års fødselsdagen gik efter sigende godt. Påske-
marchen blev ifølge Idrættens Venner afviklet med 683 
glade, betalende gæster og var ifølge vores yngste en 
stor succes. Helvede i Nord antog en noget anderledes 
form i år, og frokosten blev henlagt til sønnens som-
merhus, da jeg på ingen måde magtede at afholde det 
arrangement. 

Nu har jeg den sidste uge nydt det gode solskinsvejr, 
sygemeldt, mens jeg lader som om, det er påskeferie 
for mig, om end en noget træls en af slagsen.

Så er det bare at vente på mere energifyldte tider og 
glædes over, at tingene lykkes, selvom man kan være 
nødt til slippe tøjlerne for en stund.

Med ønsket om et rigtig dejligt forår til alle, 
Karina
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Lokalgeografisk Gætteleg 
Fotos: Susanne Borup

I TisvildeNyts marts/april-nummer havde bladets fo-
tograf vendt hoved og kamera opad og fanget et motiv 
3½ meter over jorden, som det ganske tydeligt fremgik 
af billedet. Og hvor ser man en sådan angivelse af fri 
højde? Det gør man på byens tankstation, hvor Tisvil-
deNyts fotograf havde bøjet nakken bagover og foto-
graferet taget over benzinstanderne og derefter lavet et 
lille udsnit heraf. 

Nogle læsere gættede med og gættede rigtigt, og da 
vi trak lod blandt de tilsendte mails med den rigtige 
løsning, fandt vi vinderen af dette nummers ”gode 
flaske rødvin fra vores lokale købmand”.

TisvildeNyts læsere har hele maj måned til at finde ud 
af, hvorfra billedet kommer, for vi skal først have sva-
ret inden den 1. juni kl. 24. Send det til adressen 
best@os.dk og husk at tilføje jeres navn og adresse.

Blandt de indsendte rigtige svar vil vi, som sædvan-
ligt, trække lod om en ”flaske god rødvin fra vores 
lokale købmand”. 

Vinderen får besked, og navnet vil blive bragt i  
TisvildeNyts juli-nummer.

Og her kommer endnu et billed-udsnit at muntre sig 
med, når man er ude at spadsere i forårssmukke Tis-
vilde. Denne gang har fotografen været i dyreverdenen 
og har taget et billede af en farlig løve. Den var dog 
forstenet, så den var ikke så farlig endda. 

Men hvor i byen kan man se dyrenes konge trone? 
Mange passerer løven hver dag, og alle Tisvildere, der 
kan bevæge sig ved egen kraft, har været forbi utallige 
gange. Hvor i 3220 er dette foto-udsnit fra?

Vinderen er:
Per Mundus fra Skovridervænget

 NORDSJÆLLANDS ANTIK & MØBELSNEDKERI

•

•
•
•

Vi hjælper med polstring, bemaling, restaurering,  
afsyring, sandblæsning mm.  
ja – alt indenfor det gamle håndværk
Vi sælger/køber retro, keramik, møbler mm.
Vi forsikringsvurderer alt indenfor indbo

Kør ad Helsingørvejen imod Mårum – ca. 2 km.

Løgelandsvej 27, 3200 Helsinge
mobil 40308068 – info@nams.dk – instagram
www.nordsjaellandsAntik&Møbelsnedkeri.dk
Åben lørdag-søndag 12-16 og efter aftale de øvrige dage.

VI HAR MANGE SJOVE TING





6

Vejby-Tibirke Selskabet
Sankt Helenevej 7
3220 Tisvildeleje

Tisvilde d. 4. maj 2022

Kære medlem af V-T S...

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Vejby-Tibirke Selskabet afholder den årlige generalfor-
samling i Vejby Forsamlingshus, Stationsvej 14, 
3210 Vejby.

Søndag d. 26. iuni 2022 kl. 10 til ca. 12.

 Dagsorden (ifølge vedtægterne):

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 (v/ formanden Chr. Friis)
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år 
 (v/kasserer Kjeld Pedersen )
4. Forelæggelse af budget for året 2022 
 (v/kasserer Kjeld Pedersen)
5. Behandling af forslag fra medlemmerne og 
 bestyrelsen
6. Valg til bestyrelsen (valget gælder for 3 år). 
 På valg er: Søren Nielsen, Siv PIum, Anni Larsen  
 og Birthe Odgaard
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er revi-

sor Jon Askaa og revisorsuppleant Kai Nielsen
8. Evt. ...og derefter en kort pause med servering af 

forfriskninger

I de sidste mange år har vi haft mange spændende og 
gode foredragsholdere efter generalforsamlingen. Også 
i år har bestyrelsen kontaktet en lokal, farverig person-
lighed, der kan give os en fin oplevelse i forbindelse 
med vores årlige møde. Da der endnu ikke foreligger et 
endeligt tilsagn, må I alle spændt vente på, hvem I skal 
opleve!

 
Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet

Ludvig Christian Møgelgaard.
Udsnit af skovmotiv.

Vejby-Tibirke Selskabet

Eva Müller 
Ved Kirken 4 
3220 Tisvildeleje

TIBIRKE
KUNST

Åben hver lørdag 14-17
samt efter aftale  
Tlf: 4870 9121 
Mail: eva@tibirkekunst.dk
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Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, Tisvildeleje 
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.finnkeramik.dk
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Om den nye Årbog 2022
Så lykkedes det endnu en gang at få skabt en 
årbog. Det er absolut ikke et one-man-værk 
at få den til at se dagens lys. I år har 9 nule-
vende mennesker bidraget med en eller flere 
artikler og illustrationer. Ud over redaktions-
medlemmerne er det Jørgen Carl, Hans Cor-
nelius, Lars Gardan, Lars Windfeld-Høeberg 
og Birte Forsell, som Selskabet kan takke 
for gode bidrag til Årbog 2022. Men også en 
for længst henfaren digter, Olaf Gynt, har 
dog fået lov til at bidrage til bogen” – sådan 
er forordet i den nye årbog fra Vejby-Tibirke 
Selskabet, der netop nu er på vej ud til Sel-
skabets mere end 900 medlemmer.

Hvis man melder sig ind i Selskabet, vil 
man straks få udleveret den nye årbog, når 
kontingentet på 250 kr. for enkeltmedlem og 
350 kr. for parmedlemsskab er betalt. Ind-
meldelse foregår hurtigt og nemt via hjem-
mesiden www.vtselskabet.dk.

To af årets bidragsydere til årbogen har for-
andret sig noget, siden de blev fotograferet i 
Tisvilde i begyndelsen af 40´erne. 
Privat foto.
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Charlotte Timm Onø
Jeg gik ind i Lokalrådet i 2020. 
Mit incitament var at bevare dette 
skønne område med en bevidsthed 
om, at verden udvikler sig, og det 
gør Tisvilde selvfølgelig også. Så 

hvordan får vi det til at hænge sammen til glæde for 
flest mulige? Jeg har i lokalrådet arbejdet med ”Ren 
By” i 2020 og er med i trafikgruppen, hvor det, indtil 
videre, er lykkedes at få en fartnedsættelse omkring 
skolen. Jeg er derudover aktiv omkring sommerens 
loppemarkeder. 

Frederik Buchvald
Jeg har været fastboende i både 
Vejby og Tisvilde siden 2004. Jeg 
synes, at lokal forankring og frivil-
ligt arbejde er vigtig, hvorfor jeg 
meldte mig til Lokalrådet i 2020 og 

giver en hånd i Tisvilde Bio. Min interesse er at vare-
tage byens særegenhed og mangfoldighed. Desuden er 
det min hjertesag at passe på vores bevaringsværdige 
helårshuse, gamle sommerhuse samt lokalhistoriske 
miljøer, så det hele ikke bliver så ensartet og monotont 
og kommer til at ligne alle de andre sommerbyer. 

Loppemarked
Så er vi tilbage efter et par stille år med Covid 19. Vi 
åbner loppemarked den 4. juni med 60 stadepladser, 
friskbrygget kaffe, brød og kage fra kaffevognen. Her 
på den første dag vil mange af lokalrådets medlemmer 
være til stede, så benyt chancen og kom op til en snak. 
Sidste år fik vi indkøbt nogle flere bordebænkesæt, så 
der er bedre mulighed for at sidde sammen og nyde 
kaffen med andre loppemarkedets gæster. 
Den 13. august slutter vi sommeren af med årets sidste 
loppemarked. 

Trafikvagter
Har du tid og lyst til at være en del af loppemarkedet, 
vil trafikgruppen være glad for et par ekstra hænder 
nogle timer. Så kan du afse et par lørdage hen over 
sommeren, må du gerne kontakte os.

Rådsmedlemmer
Må vi have lov at præsentere os selv?
Her beskrives rådsmedlemmerne med tekst og billede!

Tisvilde Lokalråd

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

Tlf. 48 79 75 96
www.autocentralenhelsinge.dk

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

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

• Service og reparation af aircon
• Olieskift og skylning på automatgearkasser

Autocentralen 
Niels Pedersen ApS

Så ring el. mail til Niels og få en tid
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Claus Sabroe
Jeg flyttede til Tisvilde i 2001. 2017 
trådte jeg inde i lokalrådet, og for 3 
år siden blev jeg formand. Jeg har 
brugt meget tid på loppemarked 
alle årene. Derudover går jeg meget 

op i trafikken på Bygaden/Hovedgaden, lokalplaner 
og bedre borgerinddragelse i udviklingen af vores by. 
Jeg går meget op i den gode tone – alle har ret til deres 
mening, men det må ikke splitte vores by.

Steen Johansen 
Jeg har gennem mange år været 
landligger, men for nylig flyttede 
jeg permanent ind i sommerhuset. 
Jeg holder meget at Tisvilde og vil 
gerne bidraget til at udvikle dette 

unikke område. Derfor gik jeg ind i lokalrådet, hvor 
jeg i dag er næstformand.

Stig Sølvbjerg Hansen
Medlem af Lokalrådet siden januar 
2019. Primære opgaver i Lokalrå-
det: Kasserer, hjemmeside og 
loppemarkeder.

Marianne Lassen
Jeg flyttede til Tisvilde i 2019 og 
er trådt ind i lokalrådet, da jeg kan 
lide at engagere mig lokalt. Jeg er 
involveret i loppemarkedet, og som 
sekretær svarer jeg mails sendt til 

lokalrådet. Jeg vil gerne bidrage konstruktivt til ud-
viklingen af Tisvilde og tror på, at med god dialog og 
forventningsafstemning, fokuserede indsatser og lidt 
rummelighed, så kan vi alle være her og glædes over 
skønne Tisvilde.

Cajus Møller
Jeg har været i lokalrådet i en del 
år, hvor jeg har dedikeret min tid til 
kystbeskyttelse, specielt omkring 
Helene kilde som var ved at falde i 
havet. Derudover går jeg til hånde 

ved alle de forskellige arrangementer, som Lokalrådet 
er involveret i.

Nikolaj Cederholm
Jeg er lige kommet med i lokalrå-
det. Jeg har meldt mig ind i skov-
gruppen, da jeg holder meget af 
naturen og mener, det er vigtigt at 
kæmpe for den unikke natur, som  

 Tisvilde besidder.

Lis Freisner
Jeg har tidligere siddet i lokalrådet 
som formand i en periode på 6 år 
og valgte derefter at tage et par år 
som menig borger i Tisvilde. Jeg er 
nu trådt ind i Lokalrådet igen, som 

suppleant, og ser frem til igen at kunne være en større 
del af at arbejde for og med den gode udvikling af vo-
res by. Hvordan vi kan arbejde med at have en god tone 
i byen overfor hinanden. Hvordan dialoger kan være 
fremmende for fællesskabet i byen, frem for splittende.

Cira Aalund
Jeg flyttede til Tisvilde i 2006. Min 
mand og jeg kører veteranbilen ved 
juletræstænding på Birkepladsen. 
Jeg har tidligere siddet i Lokal-
rådet, har bare holdt en pause på 

3 år. Dengang stod jeg for afholdelse af Sankt Hans 
arrangementet i samarbejde med Grundejerforeningen, 
MiL og Erhvervsforeningen. Derudover er jeg gået ind 
i Lokalrådets Skovudvalg. Andre mærkesager: Sikrere 
trafik, smukkere by, et frirum for hundeleg – hele året.

Søren Grene
Jeg er gået ind i lokalrådet som 
suppleant i år. Jeg holder meget af 
Tisvilde; denne unikke by, der lig-
ger klemt inde i en fantastisk natur 
med skoven på den ene side og 

vandet på den anden. Jeg har gået ind i skovgruppen, 
da jeg mener, jeg her har meget at tilbyde.

Merete Pryds Helle
Jeg er gået ind i lokalrådet, fordi det 
ligger mig på sinde at gøre noget for 
mit lokalområde.
Jeg går ind for den gode kommuni-
kation til styrkelse af fældesskabet.
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TiSSSSSvildeleje staves nu med fem S’er!
Det er vist klart for alle, at i 2021 løb uge 29, efter 
nogle års tilløb, helt løbsk: Hovedgaden flød i skrald, 
urin, opkast, nogle værtshuse lod deres gæster blokere 
vejarealet, der blev handlet stoffer, soundbox’e dund -
rede løs i haverne, og myndighederne var magtesløse.

Tisvildelejes fem store foreninger, Erhvervsforenin-
gen, Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, 
Tisvildelejeforeningen, Lokalrådet og Musik i Lejet 
ønsker ikke en gentagelse. De mener, at Tisvildeleje 
fortjener bedre. De er derfor gået sammen om at ud-
vikle forslag til en politik vedrørende fem S’er: 

Spiritus, Stoffer, Støj, Skrald og Samtale

Foreningerne kalder samarbejdet ”Godt Liv i Lejet 
Alliancen”. De har et fælles ønske om at brande Tisvil-
deleje som et sted, hvor det rolige ferieliv med et godt, 
lokalt, kvalitetspræget forretningsliv, strand, hav og 
skov er accepterede værdier: Det grønne badested ved 
det blå hav. De er enige om, at udskejelserne, primært i 
uge 29, skal tæmmes – at vi skal have hyggen tilbage i 
Tisvildeleje. 

Det første resultat af arbejdet er en fælles henven-
delse til Gribskov Kommune. 

Godt Liv i Lejet Alliancen

Sommerdag på Hovedgaden – RP
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Skrald
Vi vil allerede nu pege på behovet for, at Gribskov 
Kommune udarbejder en plan for renovationsbehol-
dere, pissoirs og toiletter, og at kommunen koordinerer 
indsatsen med lukketider for udskænkningssteder, 
så rengøringen følger umiddelbart efter lukketid – at 
festen om man så må sige ”bliver fejet ud af byen”.

Stoffer
Med hensyn til Stoffer skal Tisvildeleje fremstå som en 
nul-tolerance by.

Støj
Vi efterlyser en støjpolitik, som den kendes fra andre 
kommuner. Støjpolitikken skal vedrøre alle større 
arrangementer (festivaler), men også restauranter og 
udskænkningssteder mm. samt private fester. 

Samtale
Og hermed er vi nået til det femte S, Samtale. Her 
arbejder vi på en ”velkommen til Tisvildeleje” folder 
med information til gæster og grundejere om hensyns-
fuld og nabovenlig adfærd.

Og så vi vil arbejde med udvikling af en bæredygtig 
vision for Tisvildeleje.

Tisvilde & Omegns Erhvervsforening
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn 

Tisvildelejeforeningen
Tisvilde Lokalråd

Musik i Lejet

Spiritus
Med det første S henstiller vi til kommunen, at:

• alle bevillinger meddeles på lige vilkår med be-
grænsning til kl. 2.

• tilladelser til pop-up-barer i Hovedgaden meddeles 
kun som supplement til lokalt etablerede bevillings-
havere i Tisvildeleje og kun til bløde barer (øl og vin).

• bevillinger betinges af, at bevillingshaver sørger for 
rengøring af fortov og vejareal uden for forretnings-
stedet umiddelbart efter lukketid.

• myndighederne (Gribskov Kommune og Politi) 
påtager sig deres ansvar og afsætter nødvendige 
ressourcer til at sikre overholdelsen af reglerne i 
restaurationslovgivningen, betingelser i bevillinger, 
ordensbekendtgørelsen, uhindret adgang for red-
ningskøretøjer og for beboere til deres bolig/som-
merhus.

Mange tilladelser og bevillinger for 2022 er allerede 
udstedt. Men det hindrer ikke bevillingshaverne i 
allerede i år aktivt at bidrage til at gøre Tisvildeleje 
et bedre sted at være. Fordi man har en natbevilling, 
behøver man jo ikke at udnytte den, endsige lade gæ-
sterne beslaglægge fortov og gade.

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig

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

Renovere?
Din bolig kan gemme på 
nye muligheder. Med en 
boligkredit kan du udnytte 
din friværdi til at gøre dine 
renoveringsdrømme mulige.

Du vælger farven. Vi gør din 
finansiering enkel og fleksibel.

Tal boligkredit med os.



12

MUSIK I LEJET
Foto: Maria Sattrup

Vi glæder os til sol, strand, skov og endnu en 
sommer i Tisvildeleje
Tisvilde åbner sig for sommergæster og festivalglade 
besøgende. Over 40 bands har allerede meldt sig klar 
til at indtage Musik i Lejets scener i juli. Der er som 
sædvanlig rig mulighed for at opleve helt dugfriske 
navne, der for første gang spiller på landets festival-
scener, samt høre mere folkekære bands. I år skiller 
Gnags og TV-2 sig ud som nogle af de mere rutinerede 
kræfter på Musik i Lejets program. 

Men særligt ét navn på plakaten vækker opsigt hos den 
programansvarlige, Andreas Th. Grauengaard. Det væk-
ker minder fra dengang, han var en ung dreng i Tisvilde: 

“Jeg var 15 år. Det var sommeren før, jeg skulle 
begynde på Helsinge Gymnasium. Tisvilde summede 
af liv. Haverne genlød af højlydt latter og glas, der klir-
rede. Sankt Hans var en stor dag i Tisvildeleje. Mens 
bilerne holdt i stilstand, valfartede tusinder gennem 
Hovedgaden, når bålet blev tændt på stranden. Nyslå-
ede studenter smed deres skolebøger i ilden, og tradi-
tionen tro var der både fællessang og båltale. Senere 
på aftenen var der fest på Bistroen og Caféen. Jeg tror, 
Christian fra Caféen og Bistroens trekløver, Søren, 
Lars og Jakob, kæmpede en venskabelig kamp for at 
stable det mest veloplagte program på benene.  

Denne sommer spillede Flemming Rothaus med sit 
band på Bistroen. Han var en sej trommeslager, der 
vistnok levede i New York, men hans mor boede i 
Tisvilde. Derfor kunne man pludselig opleve et under-
grunds-verdensnavn i Tisvilde. 

Samtidig skulle Drori-Hansen Furniture spille på 
Caféen. Et dansk funkband med spræl i både tøj og 
attitude. Det var lige i tiden. Funk og brede bukser. 

Caféen byggede hvert år en stilladsscene, og terrassen 
var fyldt til bristepunktet. Det var et svært valg. Hvor 
skulle man tage hen denne aften? 

Caféen vandt. Og oplevelsen står stadig lysende klart 
for mig. Tisvilde sang på sit høje C. Byen var åben. 
Den aften symboliserer for mig et tidspunkt, hvor jeg 
oplevede, hvor livlig og spændende lille Tisvilde kunne 
være. Nu, 30 år senere, har bandet samlet sig igen og 
selvfølgelig skal de spille i Tisvildes strandkant.”

Vi glæder os til at danse, skåle og skabe store 
oplevelser under åben himmel
Hvad enten det handler om mad, musik eller fællesskab 
på tværs af generationer, så har vi en ambition om at 
give vores gæster sommerminder for livet. 

Udover musikprogrammet glæder vi os også til at 
offentliggøre, hvad festivalens gæster kan se frem til 
at sætte tænderne i. På Musik i Lejet er maden en stor 
del af festival-oplevelsen, og derfor gør vi os umage 
med at vælge noget for enhver smag. Selvom vi først 
offentliggør det fulde madprogram senere på foråret, 
kan vi godt allerede nu afsløre, at madprogrammet 
både indeholder gamle kendinge, noget for de mindste 
og produkter fra lokale. 

”Nordsjælland har utrolig meget at byde på, også 
hvad angår mad. Og det er en målsætning for os at 
bringe flere lokale producenter og råvarer ind i mad-
programmet. I år omdanner vi derfor et af festivalens 
største forsamlingstelte, Herligheden, til et ’stort lokalt 
forsamlingshus’, hvor der er særligt fokus på de dyg-
tige producenter, vi har i vores nærhed”, lyder det fra 
Morten Drachmann, der er ansvarlig for mad og drikke 
på Musik i Lejet. 
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Annisse fodboldklub har gennem flere år modtaget støtte fra Musik i Lejet. 
Her er det U10-holdet, der har fået nye t-shirts.

Vi glæder os til at give noget tilbage til 
Tisvilde og Gribskov Kommune
Den 26. april afholder Musik i Lejet generalforsamling, 
hvorefter bestyrelsen kan afsløre omfanget af årets 
uddeling. Musik i Lejets Sommersol, der bestod af fire 
koncertdage sidste sommer, gik bedre end forventet og 
den store opbakning fra gæster og frivillige resulterer nu 
i, at Musik i Lejet igen kan gøre godt i Gribskov Kom-
mune med uddeling af arrangementets overskud.

Udvalget tager løbende stilling til ansøgningerne og 
melder ud om processen for uddelingen, så snart gene-
ralforsamlingen er afholdt. Hold godt øje med Musik i 
Lejets hjemmeside og sociale medier. 

Vi glæder os til at bygge op, afvikle og samle 
alle vores frivillige igen
På et lager i Nordsjælland ligger vores festival-guld 
gemt, og noget af det har ikke set solen og Tisvildeleje 
i over to år. Men den første weekend i april rykkede 
et hold af seje og stærke frivillige ud for at rydde op, 
smide ud og skabe overblik over de ting, vi glæder os 
til endelig at kunne hive frem igen til sommer. 

En kæmpe stor diskokugle, paller med bannere og 
mandshøje stabler af borde og bænke er nu klar til at 
komme tilbage til Tisvilde. Det samme er de frivillige.

 Vi kan for alvor mærke, at sommeren nærmer sig, og 
vi ser alle sammen frem til at genskabe Musik i Lejet, 
som vi kender det. 

Vi glæder os til sommerens festival i Tisvildeleje! 
Med venlig hilsen Musik i Lejet og 

bestyrelsen for Musik i Lejet

Vi glæder os til nye samarbejder
For at uge 29 bliver et højdepunkt for os alle, er det 
vigtigt, at vi viser omsorg for gæster såvel som Tis-
vildeleje. Vi samarbejder lige nu med grundejerfor-
eningen, Lokalrådet og Erhvervsforeningen m.fl., om 
at dette kan lykkes. Vi håber og satser på at kunne 
lancere fælles initiativer, der opfordrer alle til at passe 
godt på og tage hensyn til hinanden, så vi kan få så 
god en Tisvildesommer som muligt.

Lagerdag

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
NNyy  vvaarrmmppeeppuummppee  vviirrkkssoommhheedd  ii  TTiissvviillddee  

OOppssttaarrtt  11..  aapprriill  

Luft til luft varmepumper til sommerhuset og privaten 
 

 
 

Din lokale varmepumpetekniker 
Rolf Aagaard Valery 

Tlf.  4258 3220 
tisvilde-varmepumper@mail.dk 

www.tisvilde-varmepumper.dk (Opstart 1. april) 

• Installation 
• Udskiftning 
• Fejlsøgning 
• Service kr. 995 
• Service aftale kr. 795 / år 

 

 
Panasonic NZ25 

Incl. standard 
installation 

 

Pris kr. 15.495,00 
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
Generalforsamling 
Foråret og sommeren står i skrivende stund for døren, 
og tiden er derfor allerede inde til at varsle årets gene-
ralforsamling for medlemmerne af Grundejerforenin-
gen for Tisvilde og Omegn.

Ifølge vedtægterne for vores forening skal der afhol-
des generalforsamling i løbet af sommeren mellem 15. 
juli og 15. august. 

I år planlægges generalforsamlingen til søndag 31. 
juli 2022 på Sankt Helene Centret, Bygmarken 30. 
Generalforsamlingen starter kl. 10, men fra kl. 9.30 vil 
der være serveret brunch.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden forelægger bestyrelsens beretning om foreningens virk-

somhed i det forløbne år til forhandling og godkendelse.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til 

forhandling og godkendelse. 
4. Kassereren forelægger forslag til budget for 2023, herunder forslag 

til kontingent.
5. Bestyrelsens forslag til opdatering af vedtægter
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer for 1 år.
8. Behandling af andre forslag – fra bestyrelsen eller medlemmerne – 

som ønskes behandlet på Generalforsamlingen.
9. Eventuelt 

Ethvert medlem kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen. Forslag skal fremsendes til formanden Stig Hoffme-
yer på mail: kontakt@tisvildegrf.com senest den 1. juni 2022.

  
Bente Hyldahl Fogh

Sankt Helene Kursus- og Feriecenter – RP

Skoven og Stranden...

Atelier Trine Preisler. Strandbakkevej 4, Tisvildeleje, tlf.22833646
Åbent lørdage kl. 12-15, eller efter aftale. www.trinep-design.dk

...i olie, akvarel og pastel

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge

årstidensblomster.dk
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Store fremskridt
Det store flerårige projekt for kystbeskyttelse, publi-
kums adgang og ophold samt forskønnelse forløber 
planmæssigt. 

Der er i vinter sket store fremskridt på hele området 
vest for rampen. Takket være et tæt og godt samarbejde 
mellem Naturstyrelsen, naboerne og arbejdsgruppen 
Helenes Venner er følgende projekter afsluttet:

• Omfattende renovering af stien fra Strandvejen langs 
hotellet: Tilførsel af et ca. 1 meter tykt lag stabilt 
grus og naturler grus på overfladen

• Nye hegn på begge sider af stien 
• Gennemgribende istandsættelse af trappen ned til 

kildekar-plateauet
• Opretning og flere ”store trin” på stien fra plateauet 

og ned til rampen
• Flere nye bænke på toppen af skrænten
• Supplement af lav naturbeplantning mellem Helene-

kilde Badehotel og det offentlige areal på toppen af 
skrænten 

Alt dette er finansieret af Naturstyrelsen, støtte fra 
velvillige naboer og en lokal indsamling af donationer 
til betaling af selve stien.

På vegne af Helenes Venner takker vi alle de invol-
verede parter for et effektivt og behageligt samarbejde 
hen over vinteren. 

HELENES VENNER

Næste skridt:
Slots- og Kulturstyrelsen vender som planlagt tilbage 
her til sommer for at lave den endelige opretning af 
hele området omkring kildekarrene, efter at det har 
haft et år til at ”sætte sig”. 

Gribskov Kommune arbejder sammen med et rådgi-
vende ingeniørfirma om at udarbejde et Myndigheds-
projekt for en gennemgribende renovering af området 
Øst for rampen.

Stig Hoffmeyer, for Helenes Venner. 
En arbejdsgruppe nedsat i 2019 af 

Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn

RP

RP

RP
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HEGNETS VENNER Naturens kamp for ligestilling
Hov, hvor blev naturen af? 
Er ”Urørt skov” urørt? 
Hvad vil Hegnets Venner med et BioCenter?

Der lød mange flotte ord om beskyttelse af naturen og 
vores skrantende biodiversitet, da lovgivningen om na-
turnationalparker blev fremlagt, behandlet og vedtaget 
i Folketinget.

I Hegnets Venner stolede vi på, at man mente noget 
med det og var parat til at gå hele vejen for naturbe-
skyttelse. At man mente noget med inddragelsen af 
landets fremmeste ekspertise i arbejdet, og at man 
mente noget med de udpegningskriterier, der blev lagt 
ud: Større sammenhængende arealer, høj bioscore osv. 

Området er naturmæssigt enestående, værdifuldt og 
med en usædvanlig høj bioscore. Det er det område i 
Danmark, der har flest truede arter i Danmark: 192 flo-
ra- og faunaarter i HEGNET er på Rødlisten. Hegnet 
er ”EU Natura 2000”-område og overordnet klassifice-
ret som ”Urørt skov”. Melby Overdrev, Troldeskoven 
og de mange fortidsminder er fredede.

Alt pegede på udpegning af Hegnet, men sådan 
skulle det ikke gå. Da listen over regeringens valg af 
naturnationalparker blev offentliggjort den 24. marts 
2022 stod det klart, at naturen i Hegnet havde tabt 
slaget om at blive klassificeret med den højeste natur-
beskyttelse, nemlig som Naturnationalpark. 

Peter Baumann, 
Tisvildelejeforeningen

Stig Hoffmeyer, 
Grundejerforeningen 
for Tisvilde og Omegn

Hegnets Venner (HV) er en bredt funderet og sær-
deles aktiv lokal arbejdsgruppe nedsat af Grundejer-
foreningen for Tisvilde og Omegn (360 medlemmer) 
og Tisvildelejeforeningen (300 medlemmer) med 
støtteerklæringer fra bl.a. Vejby-Tibirke Selskabet 
(900 medlemmer), Tisvilde Hegn ridesporlaug, 
Dansk Islandsheste forening m.fl.

RP

NAG LandBOtikken
Vestergade 12 . 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 50 00 . www.nag.dk

NAG Borup
Borupvej 65 . 3320 Skævinge

Tlf. 48 28 90 58

LandBOtikken
NAG LandBOtikken tilbyder:
• Alt til dyr – store og små
• Hunde- og kattefoder samt tilbehør
• Hesteartikler
• Legetøj
• Plænegræs, havegødning og haveredskaber
• Vildtfuglefrø
• Træpiller, briketter, fyringsolie og dieselolie

Kig forbi – vi har mere, end du tror!

LANDBOTIKKEN – stedet hvor landboerne handler

 
 
 
 

 Træfældning  
 

  Fældning fra toppen 
 

Ind trækning 
 

Beskæring 
 

Opskæring 

 

Stormfald 
 

 Flisning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gratis tilbud 
 

4050 5240 
 

WWW.jt-træfældning.dk    
 

 tilbud@jt-træfældning.dk 
 
 

Fuldt forsikret  

JT Træfældning 

Medlem af  Dansk Træplejeforening   
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Meget tyder på, at Hegnet var blevet vippet af pinden 
af det organiserede friluftsliv og de store idrætsorgani-
sationer. Dem blev der lyttet mere til end til den tavse 
skovs behov for beskyttelse. Vi i Hegnets Venner var 
overraskede og skuffede over afgørelsen, men kampen 
for naturen fortsætter med nye tiltag og vanlig energi.

Urørt skov
I ”Urørt skov” skal naturen sidestilles med friluftslivet. 
Klassifikationen urørt skov er misvisende varebeteg-
nelse. Urørt skov er ikke urørt skov. Der vil (heldig-
vis) fortsat ske betydelig skovpleje og projekter til at 
fremme biodiversiteten. Men, friluftslivets tiltagende 
benyttelse af naturen gør, at skoven udsættes for be-
lastning, som klart overstiger naturens bæreevne. 

I urørt skov skal biodiversitet og friluftsliv ”sidestil-
les”, jfr. Naturstyrelsens nye vision. Hegnets Venner 
vil arbejde for, at naturen opnår ligestilling, bl.a. med 
udgangspunkt i et lokalt BioCenter. 

BioCenter: Naturens tarv
Hegnets Venner mener, vi har behov for viden og fakta 
om udviklingen i vores skove. Derfor har vi sammen 
med Københavns Universitet og Naturstyrelsen etable-
ret et samarbejde omkring etablering af et BioCenter. 
De første fællesmøder har været afholdt, og Natursty-
relsen har foreslået den tidligere skovfogedejendom 
”Nyhus” som base for projektet. 

I centret et det planen at etablere et feltlaboratorium 
som et i Danmark unikt, tværfagligt kraftcenter for 
faktabaseret flora- og faunaovervågning, videns- og 
erfaringsindsamling med fokus på forskning og udvik-
ling af områdets bioscore, biodiversitet og beskyttelse 
af de mange truede arter.

Centret vil være base for forskere og studerende 
samt naturfaglige organisationer. Det skal have fokus 
på tværfaglig forståelse af samspillet mellem natur, 
skovpleje og friluftsliv. Vi skal fra antagelser til viden. 
I tilknytning til centret er det tanken også at etablere 
en primært udendørs, publikumsrettet information og 
formidling.

Hegnets Venner fortsætter kampen for naturen. 

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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Idrættens Venner
Så kom dagen, hvor den nye bestyrelse i Idrættens 
Venner skulle mødes og planlægge årets arrangemen-
ter. Det var en fantastisk dag, og jeg var glad for at 
kunne byde de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen 
og fortælle om, hvad vi arbejder med i bestyrelsen. Det 
blev et super godt møde med mange nye ideer og inte-
resse i, at selvfølgelig skal Idrættens Venner fortsætte 
sit store arbejde med at samle penge ind til ungdomsar-
bejdet i TGF/VTF.

Vi har sendt en pressemeddelelse ud, og det har givet 
en hel del tilbagemeldinger. Mange er glade for, at vi 
fortsætter den traditionelle påskemarch, loppemarked 
samt bankospil til efteråret. Læs mere om vores arran-
gementer på www.idraettens-venner-tisvilde.dk 
eller søg på Facebook efter Idrættens Venner. 

Påskemarchen
Første arrangement var påskemarchen, der endelig 
skulle afholdes langfredag den 15. april 2022. Vi har 
glædet os rigtig meget. Medaljemotivet i 2022 er Tis-
vilde Kro. Antal af deltagere samt det økonomiske må 
henstå til næste indlæg.

Pinseloppemarkedet 
Pinseloppemarkedet afholdes pinselørdag den 4. juni 
2022. Vi har indsamlet effekter i 3 år, så mon ikke det 
skulle være muligt at finde noget. Vi tror på, at der er 
nok til alle, og det bliver det største loppemarked, vi har 
haft i mange år. Vi åbner pladsen kl. 9, og der vil være 
mulighed for at købe morgenmad fra kl. 8. HUSK, der 
er kun kontant afregning. Indgangen koster 20 kr. 

Vi glæder os til at se rigtig mange, der igen vil være 
med til at støtte arbejdet med ungdommen i TGF/VTF.

Vi kunne godt bruge frivillige til at hjælpe os til loppe-
markedet, med at sætte op om fredagen eller stå i en af 
vores boder om lørdagen og være med til at sælge. Har 
du lyst til at hjælpe, så ring til Hanne på tlf. 21663239 
eller send en mail til hansenmhanne@gmail.com. 

Bankospil
Til september starter vi bankospil op. I løbet af efter-
året har vi 6 søndage. Det afholdes i Idrætshuset og 
starter kl. 14. Her kunne vi også bruge frivillige til at 
hjælpe fra kl. 12-17.

I bestyrelsen glæder vi os over, at vi også kan være 
med til at gøre opmærksom på byen gennem vores ar-
rangementer. Idrættens Venner ønsker alle et fantastisk 
forår – vi vender tilbage. 

Hanne Jensen
formand for Idrættens Venner 

Situation fra Loppemarkedet 2014 – RP
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Krybdyr i forårssolen af R. Pape

På klitområdet umiddelbart efter Parkeringspladsen 
kan der en stille, solrig forårsdag blive ret varmt mel-
lem de ellers forblæste nåletræer. 

På en fototur en lun dag midt i april fik jeg øje på et 
stort markfirben. Markfirbenet kommer frem fra sit 
vinterly netop på denne tid, og den grønne farve afslø-
rede, at det var en han. Jeg har ikke set markfirbenet i 
mange år, så det var en stor oplevelse, og jeg fik taget 
nogle fotos med mobilen. 

Hugormen ser jeg oftere, og lidt efter lå der også en 
og ”slangede sig”, hvor solen trængte ind i buskadset 
under et nåletræ. En han, lys med en sort zigzagstribe. 
I min iver efter at få taget et godt foto, opdagede jeg 
først hans brune mage, da hun snoede sig uden om 
mine fødder på stien for at slippe væk og komme ind  
i krattet til hannen. Og så forsvandt de begge to.

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052



Kirkebladet
Tibirke Sogn

Maj - Juni  2022

Kirken til tjeneste
På kirkens hjemmeside www.tibirkekirke.dk finder du 
information om Vielse, Fødsel, Dåb, Navngivning, Dødsfald, 
Navneændring og Konfirmation. 

Nu nærmer sig…
”Nu nærmer sig vor Pinsefest

Gud Helligånd vær du vor gæst,
som fuld af evighedens år

fra Fader og fra Søn udgår.”
(DDS 281,1)

Sådan synger vi det i en af vore Helligåndssalmer, men det 
giver vist ikke en tilstrækkelig forklaring på, hvad eller hvem 
Helligånden dog er for noget. 
Når vi taler om Helligånden, må vi først komme lidt nærmere 
ind på, hvad der egentlig menes med ordet ”ånd”.
Vi har nok alle mødt og kender til den der ”dårlige ånd,” som 
vi fx kan møde i en skoleklasse, i en gruppe, blandt kolleger 
på arbejdspladsen eller måske i familien. Man kan ikke se den 
”dårlige ånd,” men man kan bestemt mærke den, føle den, 
og er ikke i tvivl om, at den er til stede, for man kan se dens 
dårlige resultater. Dårligt kammeratskab/kollegaskab, mob-
ning, sladder og ondsindethed. Det er virkelig noget, man 
tydeligt kan føle og fornemme. Tilmed kan en dårlig ånd kom-
me til at påvirke én selv, hvis man kommer med i en gruppe, 
der domineres af en sådan – man kan risikere selv at tage livligt 
del i og blive en stor del af ”den dårlige ånd.” Den ”smitter” 
og kan være svær at komme af med igen.
Men man kan heldigvis også møde den stik modsatte ånd. 
”Den gode ånd.” I en familie eller i en kreds af mennesker kan 
man opleve et så utrolig stærkt og godt sammenhold som bl.a. 
giver sig udslag i, at man tager hensyn til hinanden, holder af 
hinanden og har en god, glad og kærlig tone indbyrdes. Og 
også den ”gode ånd” påvirker. 
Hvis et menneske har haft det uheld at komme ind i en kreds, 
hvor det er den ”dårlige ånd,” som dominerer, hersker og re-
gerer , så vil det allerbedste jo være at blive hjulpet over i et 
fællesskab, i en familie, hvor den ”gode ånd” lever, for i dette 
fællesskab at få nye tanker, få en ny ånd, ja, blive forandret. 
Og når vi så taler om Helligånden, så må vi straks igen in-
drømme, at vi hverken kan se eller tage på den. Men VI KAN 
OPLEVE den, fx under en bøn, ved læsning i Bibelen, i kirken, 
når vi modtager nadveren, ja selv i en samtale med andre og i 
den gave naturen er.
Vi kan opleve og erfare ”Den hellige Ånd” på en sådan måde, 
at vi oplever en indre stilhed og fred, helt ind i det dybeste af 
os. 

Jeg nævnede før, at en 
god eller dårlig ånd er 
en kraft, som kan på-
virke og forandre 
os, og kan vi god-
tage det, så kan vi 
også forstå noget 
af, hvem og hvad 
den Hellige Ånd er.
Helligånde er den 
usynlige kraft, der på-
virker os til at få en kristen 
tro. Helligånden kommer fra Gud 
og fra Jesus Kristus. Og det er igennem sin Ånd, sin 
levende og åndelige kraft, atJesus Kristus er os nær 
– lige nu og her. Det er igennem den Hellige Ånd, at 
Ordet om og fra Gud bliver levende og nærværen-
de i vore hjer-ter, i vort sind, i vort liv. Han ER os nær, 
hvor end vi går hen. 
Vi behøver ikke sige: ”Hvad skal vi stille op med den 
Hellige Ånd?” Men langt hellere sige: ”Hvad skal 
Helligånden stille op med os, dig og mig, for at virke 
i og gennem os?”

Glædelig og velsigenet Pinsefest
Jeanne von Benzon, Sognepræst

Nordsjællands Sommerkoncerter
Åbningskoncert - Tibirke kirke - 28. juni kl. 20
Trio Birkelund
Tanja Birkelund, violin, Søren Birkelund, klarinet 
og Mimi Birkelund, klaver.

Kom til festlig åbningskoncert i Tibirke kirke med Trio 
Birkelund, som vender tilbage i år med et helt nyt pro-
gram. 
Vi skal høre musik for klarinet, violin og klaver af Mil-
haud og Khachaturian og derudover har trioen sat fokus 
på forskellige spændende kvindelige komponister. 



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

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

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

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

Menighedsrådsformand
Kenneth Buhl, 
Haredalen 3, 
3220 Tisvildeleje
Tlf: 2467 8201
kennethbuhl@yahoo.dk

Næstformand
Sven Wichmann
Vesterprisvej 18, 
3220 Tisvildeleje
Tlf.: 4060 4933

Kirkeværge
Yvonne Alex
Solmarken 7, 
3220 Tisvildeleje
Tlf: 2336 2971

KIRKEBIL 

bestilles på 

tlf. 4870 7785

 senest 2 dage før, 

fredag senest 

kl. 10.00

KONTAKT & INFO

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK

Mødeplan for Tibirke Menighedsråd 2022
Alle møder er offentlige og holdes i Gretely fra kl 18.00.
Torsdag d. 12. maj, torsdag d. 9. juni, torsdag d. 11. august, 
tirsdag d. 13. september, tirsdag d. 11. oktober, tirsdag d. 8. 
november og tirsdag d. 6. december.
      

Imellem påske og pinse inviterer vores kirkesanger Trine Schou-
sen til fem mandage i Tibirke kirke med Kirkerytmik for småbørns-
familier. Her skal kirkerummet opleves i børnehøjde, når vi synger, 
danser og leger med udgangspunkt i kendte danske salmer. Både 
børn og voksne er aktive deltagere.

Start: mandag d. 25. april kl.16-16:45.
Målgruppe: 0-4 årige med forældre/bedste.
Tilmelding og info: trine.schousen@gmail.com
PS: Du er velkommen - også selvom holdet er begyndt!

Kirkerytmik 
i Tibirke for 0 - 4 årige

BIBEL HALV MARATON

DU KAN 

LÅNE EN 

BIBEL HOS 

PRÆSTERNE!

BIBELEN ER EN HELT SPECIEL BOG 
Verdens mest oversatte og mest læste bog. 

Den har talt og taler til mennesker hver dag og 
rummer store fortællinger om Gud & mennesker.

Bibelen byder på mange forskellige typer tekster.

LIVSHISTORIER / VISDOMSLITTERATUR 
APOKALYPTISKE FORTÆLLINGER 

 LOVTEKSTER / POESI / SANSELIG KÆRLIGHED 
PROFETIER / TEKSTER TIL TRØST OG HÅB

STUDIEKREDS 
DYK NED I BIBELENS UNIVERS
Vejby-Tibirke pastorats to præster tilbyder en  
studiekreds 30 gange hver anden tirsdag kl. 19-21

FRA TIRSDAG D. 22. MARTS KL. 19.00
Introduktionsaften til Bibelen som et samlet værk.

Sognegården, Kirkebakken 4, 3210 Vejby

FORLØB PÅ 60 UGER
Forløbet strækker sig over 60 uger - altså mere end et år. 
Men lad dig ikke afskrække, for læseplanen er delt op i 
overskuelige bidder. Vi får ikke læst hele Bibelen - deraf 
HALV-maraton. Noget i Det Gamle Testamente er ude-
ladt, mens vi derimod læser hele det Nye Testamente.

Find LÆSEPLANEN på www.vejbytibirkekirker.dk

Kom de aftener du kan - der er ikke forhåndstilmelding. 
Vi præster vil svare på de spørgsmål der måtte være og 
lede en samtale om hvad teksterne siger.

STUDIEKREDS FOR ALLE - og det er gratis!
Studiekredsen er både for nybegynderen og for den 
garvede læser. For konfirmandforældre og voksen- 
døbte og alle andre med nysgerrighed på vores tro og 
på det grundlag Bibelen giver for vores kristendom.

 MERE INFORMATION HOS
 SOGNEPRÆSTERNE:

 ULRIK PILEMAND
 up@km.dk / 23 40 62 26

 JEANNE VON BENZON
 jgvb@km.dk / 24 91 79 70
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PINSEMORGEN 
5. juni kl. 06.00 
I mange år har Tibirke Menighedsråd 
inviteret på gåtur Pinsemorgen. Efter 2 
års coronanedlukning er vi nu tilbage!

I år går turen med guide til de nye 
fugletårne i bredningen og vi er tilbage 
ved Gretely kl. 08.00, hvor der er morgen- 
mad. Kl. 09.00 følges vi ad til gudstje-
neste i Tibirke Kirke. 

Alle er velkomne. Vi mødes på P-pladsen.

Vejret 

ved man aldrig 

helt med - 

så vær beredt på 

lidt af hvert!

VIL DU VÆRE MINIKONFIRMAND?
Tibirke kirke byder alle elever fra 3. klassetrin velkommen 
til årets minikonfirmand-forløb. Vi starter tirsdag d. 24. maj 
og slutter tirsdag d. 21. juni. Hver gang fra kl. 13:45-15:30.

Til minikonfirmander skal vi …
Høre bibelhistorier • Lære Tibirke kirke at kende • Synge sam-
men • Lære fadervor • Lege inde og ude • Høre orgelmusik • 
Spise masser af chokolademadder • Og ha’ det sjovt! - og du 
kommer til at møde både præster, organist og kirkesanger.

Hver uge har vi et tema - fx fred, fællesskab eller tilgivelse.

Kontakt Sognepræst Ulrik Pilemand 23406226 eller
kirkesanger trine.schousen@gmail.com for mere info.

SE MERE PÅ 
HJEMMESIDEN



Nyt fra Menighedsrådet
Den 24. februar 2022 indledte Rusland den største krig i Eu-
ropa siden 2. Verdenskrig mod Ukraine. I tiden, der er gået 
siden, har vi desværre været vidne til, at krigen ikke alene 
rammer de, der udkæmper den. Det kan være slemt nok, for 
de unge mænd og kvinder, der sendes i krig for at kæmpe for 
deres land, er altid nogens søn eller datter, mand eller hus-
tru, far eller mor. Men krigen rammer også civile, kvinder, 
børn, ældre og andre svage grupper. Mennesker får deres liv 
ødelagt, ikke alene brydes deres liv op, deres hjem ødelægg-
es, og der skabes ar på sjælen, som tiden aldrig vil læge. Bru-
taliteten og forråelsen synes kun at være tiltagende i takt 
med, at det moralske kompas driver, og vi endnu engang skal 
opleve, hvad mennesket er i stand til at gøre ved sin næste. 

Nogle har oplevet dette på nærmeste hold. Vi ser allerede 
de første flygtninge komme her til landet, også til vores eget 
sogn, om end det er et lille antal set i den store sammenhæng. 
I Tibirke Menighedsråd hersker der stor enighed om og tilsky-
ndelse til, at Kirken her bør spille en rolle. Der er allerede frivil-
lige, der har taget imod og hjulpet disse mennesker, der søger 
vores beskyttelse. Så hvilken rolle kan Kirken så spille? Frem 
for alt skal Kirken være det, som Kirken er bedst til i disse sit-
uationer; at tilbyde et frirum, hvor mennesket kan søge trøst, 
støtte og håb om fremtiden i rammen af det Kristne Fælless-
kab. Vi håber derfor på, at vi kan åbne vores kirke også for de 
Ukrainere, som måtte ønske at bruge den. De fleste ukraine-
re er ortodokse, og der er væsentlige forskelle med hensyn til 
liturgien, altså hvordan vi gennemfører vores gudstjenester. 
Vi håber dog på, at de vil føle sig velkomne alligevel. Hvis der 
skulle være ønske om det, kan det også være en mulighed, at 
en ortodoks præst kan afvikle separate gudstjenester. Held-
igvis har vi allerede et etableret samarbejde med lokale orto-
dokse kristne. 

De første tiltag er allerede på vej. Tirsdag den 19. april lånes 
Sognegården ud til fællesspisning for lokale ukrainske flygt-
ninge og deres værstfamilier. Jeg håber på, at dette vil blive 
starten på fremtidig relation, hvor Kirken kan tilbyde vores 
ukrainske brødre og søstre et tiltrængt åndeligt fristed, hvor 
de kan dyrke deres kristne tro.

Kenneth Øhlenschlæger Buhl
Formand for Tibirke Sogns Menighedsråd

STØT…
Tibirke Sogns 2 fadderbørn, Aklilu og Angel Selelo

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

Gretelyaftener 2022 - kl. 19.00
Tirsdag d. 17. maj 
Asger Baunsbak-Jensen 
Den tidligere lærer, folketingspoliti-
ker og præst har gennem hele sit liv 
været politisk engageret. Han har 
bl.a. siddet i Etisk Råd. Han fortæller 

under overskriften: "Mine 5 liv”.

Tirsdag d. 31. maj 
Jesper Møller-Andersen
”Danske kunstnere i Italien” 
Bachelor, lit., lektor, cand. jur.  
Først var det guldaldermalere  
som Eckersberg, Rørbye, Købke  
og J.Th. Lundbye, der i første halv-
del af 18000tallet drog til Rom, men 
også ind i 1900tallet drog danske 
kunstnere til Italien - bla. Krøyer, 

Weie og Joakim Skovgaard. OBS: Opfølgende guidet udflugt 
12. 06 til Nivågaard. Tilmelding sker ved tilmeling til foredrag.

Tirsdag d. 9. august 
Ole Skjerbæk Madsen
Tidl. præst Bethlehemskirken, Kbh.

Christfulness - en udviklingsvej 
Christfulness er kristen trospraksis 
og et andet ord for kristen spiritua-
litet, men Christfulness er også livs-
tydning med rødder i Bibelen og 

kristen teologi. I denne kombination af praksis og lære er 
Christfulness også erfaring. 
OBS: Foredraget holdes i Tibirke kirke

Tirsdag d. 23. august 
Niels Henrik Gregersen
Ind i fællesskabet - Kan vi tro på 
det evige liv? Og hvornår begynder det?
Foredraget giver et bud på, hvordan 
man kan forstå det evige liv allere-
de ud fra dette livs erfaringer – fra 
musik til sorg og kærlighed, alt sam-
men erfaringer af samklang og re-

sonans.  Foredragsholderen er professor i samtidsteologi på 
Københavns Universitet.

TILMELDING - EFTER FØRST TIL MØLLE:
Lisbeth Nielsen 2578 8423 /eller lisbethnr4@gmail.com
Der kan købes kaffe og kage for 25 kr.

Mere omtale på hjemmesiden, samt folder i kirkerne.

GRETELY, 
Tibirke Kirkevej 4 - 
ved Tibirke Kirke.

GRUNDLOVSDAG 5. juni 
KL. 14.00 PÅ PRÆSTENS MARK - VEJBY

FÆLLESSANG h TALE h KAFFE & KAGE h SANDWICH MM
Hygge under parasollerne!

Vi satser på sol. Alle er velkomne.
Arr.: Vejby Menighedsråd



KIRKEBIL 
bestilles på 

tlf. 4870 7785
fredag senest 

kl. 10.00

Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker 
Maj

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 1. 2. s. e. påske 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 8. 3. s. e. påske 9.00 10.30 Jeanne von Benzon

Fredag 13. Bededag 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Lørdag 14. 10.00 Konfirmation Ulrik Pilemand

Søndag 15. 4. s.e. påske 10.00 Konfirmation Ingen Ulrik Pilemand

Torsdag 19. 14.00 Gudstj. Trongården Jeanne von Benzon

Lørdag 21. 10.00 Konfirmation Ulrik Pilemand

Søndag 22. 5. s. e. påske Ingen 10.00 Konfirmation Ulrik Pilemand

Onsdag 25.
Meditationsgudstjeneste 

19.30
Præst Ulrik Pilemand 

Meditation Nina Sommer

Torsdag 26.
Kristi Himmel-

fartsdag
10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 29. 6. s. e. påske 9.00 10.30 Jeanne von Benzon

Juni
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 5. Pinsedag 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Mandag 6. 2. pinsedag Ingen 9.00 Jeanne von Benzon

Søndag 12. Trinitatis 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Onsdag 15.
19.30 

Meditationsgudstjeneste
Præst Ulrik Pilemand 

Meditation Nina Sommer

Torsdag 16. 14.00 Gudstj. Trongården Jeanne von Benzon

Søndag 19. 1. s. i trinitatis 10.30 9.00 Jeanne von Benzon

Søndag 26. 2. s. i trinitatis 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Juli
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 3. 3.s. i trinitatis 10.30 9.00 Jeanne von Benzon

Søndag 10. 4. s. i trinitatis 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Søndag 17. 5. s. i trinitatis 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Torsdag 21. 14.00 Gudstj. Trongården Ulrik Pilemand

Lørdag 23. 10.30 Dåbsgudstjeneste Ulrik Pilemand 

Organist & præster inviterer til 
PART 2 om Salmebogen, som bru-
ges ved stort set alle begivenhed-
er. Vi fortsætter gennemgangen 
af salmeskrivere og komponister i 
salmebog. Kom og bliv lidt kloge-
re på salmebogens historie og 
salmernes kvaliteter og teologi.

Man møder bare op og 
alle er velkomne.

 

2. juni 
kl. 19.00-21.00 
i Sognegården

PART 
2

Salmebogen 
for dummies

Sognepræst Ulrik Pilemand og Cand.
mag. psyk. Nina Sommer inviterer til 
meditations- og fordybelsesaftener. 
Kirken oplyses af levende lys og skaber 
rum for stilhed, så du kan trække dig 
tilbage fra hverdagens tankemylder og 
gøremål.

Ulrik deler ud af Bibelens livsvisdom og lyser velsignelsen. Nina 
guider meditationer og giver et eksistentielt blik på aftenens 
tema, og organist Mimi Birkelund skaber plads til at blive berørt.

Meditation og refleksion

Tibirke kirke kl. 19.30-20.30
27. april o 25. maj  o 15. juni

Sjælesorg på Nettet
Onsdag den 18. maj 
kl. 19.00 i Sognegården
Der er i Danmark et stigende be-
hov for sjælesorg. Man kan altid få 
en sjælesorgssamtale med sin lokale 
sognepræst, men i vores travle tid er 
Sjælesorg på Nettet et godt tilbud. 

Mød Pernille Hornum, 
daglig leder af 'Sjæle-
sorg på Nettet' og 
bliv klogere på hvad 
det vil sige at få en 
anonym digital sjæle-
sorgssamtale.
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For godt to år siden måtte den forestående blues-
koncert med amerikanske James Harman i Tisvilde 
Bio aflyses, og siden har det store publikum måttet 
vansmægte i 2 år, 1 måned og 12 dage, inden der midt 
i marts langt om længe blev ringet ind til koncert med 
danske H.P. Lange & Big Gumbo.

Da billetsalget åbnede via Tisvilde Bluesmafias mail-
liste, så blev de 100 billetter udsolgt på få timer. Det 
gik så stærkt, at arrangørerne næsten blev nervøse, - 
men sulten efter levende bluesmusik var stor, og mange 
forsøgte forgæves at få billetter. 

Da dagen oprandt, viste det sig, at de fire musikere 
var mindst ligeså tændte og sultne efter at få lov til 
at spille for publikum igen, og de diverterede med en 
sjælden intensitet og en guddommelig spilleglæde. H.P. 
på guitarer og banjo guidede med munter snak mellem 
numrene sit glade publikum igennem blues’en og dens 
mindre kendte afarter, oldtime, hill country, mountain 
music og cajun, og så lod han og de tre med-musi-
kanter instrumenterne gøre resten det smukkeste med 
heftigt swingende sammenspil og indimellem soloer 
på stribe, på violin, på kontrabas og ikke mindst af 
trommeslager Jens Kristian Dam, der med sin mimik 
og alsidige brug af forskellige genstande er et helt show 
i sig selv, både at se på og lytte til!

To lange fine sæt blev det til, inden ”festen” slut-
tede og stående klapsalver blev leveret som tak for 
den store oplevelse. Flere benyttede lejligheden til at 
købe bandets seneste CD og fik dem behørigt signeret 
med sølv-tus, og så sluttede den første blueskoncert ”i 
umindelige tider”.

Halvanden måned efter var der endnu én på pro-
grammet: Danmarks nye verdensstjerne i bluesver-
denen, Big Creek Slim, lagde vejen forbi på sin lille 
ti-dages turné til danske spillesteder med sin ”multi-
internationale trio” med den brasilianske kontrabassist 
Rodrigo Mantovani og den finske trommeslager Mikko 
Peltola. At der atter blev udsolgt hurtigere end mange 
kunne nå at reagere, - det er en ærgerlig kendsgerning, 
for helst vil man jo gerne have, at der var plads til alle, 
som ville være med, men biografen har jo kun de plad-
ser, den nu engang har. 

Big Creek Slim og Rodrigo Mantovani

H.P. Lange og Big Gumbo – Foto: Susanne Borup

Koncerten afvikledes først, efter at dette nummer af 
TisvildeNyt var blevet sendt i trykken, så man kan kun 
gætte på, hvordan det har været. Men om Big Creek 
Slim lyder det: ”hear that voice and feel the passion 
and intensity that he brings to the blues. Big Creek 
Slim’s right now the hottest Scandinavian blues name 
and has received a rain of awards, and has excited the 
blues crowds all over Europe”, så mon ikke det blev 
en god eftermiddag? Og hvor herligt er det ikke for 
Tisvilde og omegn at have sit eget blueskoncert-sted i 
Tisvilde Bio, - ved siden af gode film, store opera’er og 
videnskabelige foredrag fra øverste hylde!! Wow!!

BLUES
BLUES-MUSIKKEN SWINGER ATTER I BIO’EN
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Rideuheldet
Nye dejlige damme med indbydende vandspejl, 
sivtoppe og vandaks, der glimter i modlys som frata’r 
os uro og hys. Men først skal I lige høre slutningen på 
rideuheldet ved Horsekæret:

Høre og høre er måske så meget sagt, nok snarere 
læse. Men i hvert fald lød der et smæld fra undersko-
ven, da min rideven faldt af hesten og røg ind under 
den. Om det var en gren der knækkede, eller hans 
næse, skal være usagt. Men at blive ramt af en heste-
hov i ansigtet giver en hel del næseblod, skulle jeg 
hilse og sige. Det var en iskold vinterdag, så det gjaldt 
om at holde hestene i gang. Vi var heldige at møde en 
hundelufter, som tilfældigvis var læge og tilså ham 
– mente intet var brækket, så op på hesten igen. Vi 
skridtede af sted mod nærmeste grusvej, Skovkærsvej 
og derefter Toftebrovej i retning mod Runde Elle og 
Tisvildevejen. Herfra kendte min rideven selv vejen 
mod Slotsruinen, for vi andre måtte op i tempo. Vi 
ville ride tilbage til rideskolen så hurtigt som muligt og 
skaffe hjælp, for han måtte nøjes med at skridte, idet 
næseblodet fortsatte ufortrødent.

Dengang var der ikke cykelsti anlagt, så det gik i 
skarpt trav i rabatten langs vej 205 (Helsingevejen) 
mod Vinderød. Man galopperer jo ikke langs en asfal-
teret trafikvej, og go’ gammeldags letridning i trav er 
faktisk den bedste måde at holde varmen. Vi drejede 
t.h. ind ad Elmegårdsvej (i dag over for Oles Genbrug) 
og så ind over markerne i retning mod den hedengang-
ne Køgegård, hvis jorde nu er omdannet til et større 
beboelsesområde, nemlig Arresøparken. I dag skilter 
Elmegården med hestepension, men dengang var det 
en almindelig bondegård. 

Da Køgegården blev nedlagt og opkøbt af Frederiks-
værk Kommune, flyttede Lundes Rideskole fra Køge-
gården til Bakkefryd Ridecenter i Vinderød. Men indtil 
da var det nemmere at køre op til Køgegården fra Møl-
levangsvej/Vinderød Skov tæt på Asserbo Golfklub ad 
den meget stejle Hulgårdsvej (den bakke kunne udfor-
dre de unge drengeben på cykel opad uden gear). Indtil 
kommuneovertagelsen grænsede Køgegårdens marker 
og folde op til Bakkefryd og helt ned til Dybendal mod 
Vinderød Skov og den anden vej mod Vinderød Skole 
med udsigt til Arresø. Man kunne derfor med fordel ride 
ud ved Elmegårdsvej, når man skulle i Tisvilde Hegn.

Men vi skulle jo ha’ fat i tilskadekomnes fars bil, 
som vi havde lånt – en Opel Rekord med ratgear. Og 
med nyudstedt kørekort havde jeg ikke prøvet den bil-
model. En fra rideskolen tog med i bilen sammen med 
os andre. Dvs. vi lavede en bytter: Ind i bilen, hovedet 
tilbage, for der var stadig ”pletblødning” fra næsen, og 
derefter mod Kregme og København til skadestuen på 
Bispebjerg Hospital. 

Den uheldige rytter – her ved en anden lejlighed i Hegnet, endda uden saddel. 
Den nydelige midaldrende herre er min far, som på uheldsdagen ikke var med. 

Nye unavngivne damme 
Tekst og fotos af Søren Thilst Grande

Fynbodam
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Hvad der siden skete, fandt vi ud af næste dag, da vi be-
søgte den skadelidte på hospitalet. Næsen var brækket, 
og hans hoved ku’ være brugt i en gyserfilm, for der 
var gipsbandager, så kun hans øjne var synlige, omend 
lidt blåhævede. Næsen havde fået snoretræk, og der var 
pustet små balloner op i næsehulen for at sikre luftveje-
nes frie passage. Vi blev lettere chokerede, men han var 
frisk til en snarlig ridetur. For som man siger: ”Ingen 
grund til panik, bare op på hesten igen – det er logik!”

    
Fynbodam?
Vores skov har ikke så mange vådområder, fx er Toelt 
Gadekær grøftedrænet bort, og Skovkæret har sand-
flugten ædt. Men nu har skoven fået to nye damme, og 
apropos de blå øjne fra føromtalte uheldige rytter, så 
skal vi ud på samme riderute og lede efter skovens blå 
spejlinger i skovbunden. 

Vi starter ved Horsekærlinien, og den finder vi nem-
mest ved Julius Paulsen indgangen til skoven. For de af 
læserne, der ikke er fortrolige med Lundene, så kan man 
komme ind ad både Tisvilde Lundevej og Tibirke Lun-
devej, og hvor disse veje fortsætter i hhv Blæsbjergvej 
og Julius Paulsens Vej er indgangen til Hegnet. Herefter 
lige over ved grusvejen Kirkevej, og vi er nu på Horse-
kærlinien, hvor hundelufterlægen mødte uheldsrytterne 
i 60’erne. Videre langs Horsekæret og op over sandbak-
ken som kaldes Horsebakken, Neden for bakken t.v. ad 
grusvejen Skovkærsvej, der ender i et T. Denne grusvej 
hedder Toftebrovej, som t.v. fører til Tibirke Kirke. Men 
vi skal t.h., og kort efter inde t.v. kan vi øjne en lille 
dam, som dog ikke er markeret med et branddamsskilt. 
Da jeg opdagede den for nogle år siden, tænkte jeg, at 
denne søde lille dam måtte være et vandingssted for dyr 
og fugle, og der kom hurtigt masser af spor langs sand-
bredden. Først kaldte jeg den ”Tudsedam”, men navne 
bør vel have en vis lokalitets genkendelse, og da den lig-
ger tæt på Fynbolinien, bør den nok hedde ”Fynbodam”. 

Der er 10-12 branddamme rundt om i vores skov- og 
plantageområde. De er gravet i tiden under og efter 
besættelsen. En del af dem er unavngivne. De er ikke 
engang branddamsnummerede, så det kan være svært 
fx at aftale: ”Vi mødes ved den eller den branddam”. 
Branddamsskiltene forfalder gradvist, men måske er 
der ved at ske en renovering, for mange af dammene er 
nu blevet renset for tilvækst og er blevet mere synlige. 
Rundt om nogle af dem er SN-styrelsen begyndt at slå 
siv/græs og pløje lysåbent areal som en mini-slette. 
Om det er godt, kan der nok være delte meninger om. 
Idyllen er forsvundet, men en branddam skal vel være 
til at finde.       

Hvorfor Elledam og ikke Elverdam?
Og så skal vi videre og finde den sidste nye branddam. 
Det er meget enkelt, for vi skal fortsætte ad Toftebrovej 
i retning mod Runde Elle – samme vej som vi red hin 
uhelds formiddag – for at ramme Tisvildevejen, der 
netop fører til Asserbo Ruin. 

En lille forklaring på, hvorfor Runde Elle hedder 
sådan, når nu der ingen elletræer er at se: Vel nok en 
fordanskning fra fransk til bondemål: Rondelle betyder 
rundkørsel – et ukendt begreb for landbefolkningen, så 
i folkemunde slog det mundrette Runde Elle an. 

Kort før runddelen på højre side (se efter skiltet 
”branddam”) finder vi en fin, ny og stor dam med 
tilliggende lysåbent sletteareal. Den bør så efter min 
mening kaldes ”Elledam”, for så ved man, at det er 
dammen ved Runde Elle. Gennemsnitsstørrelsen på 
skovens branddamme er ca. 400 m2, men denne nye 
dam er betydeligt større og en vældig gevinst for sko-
ven, som den ligger der og shiner. 

Her slutter denne lille udflugt
Ved Runde Elle mødes en del grusveje: Nørrevej mod 
Bækkebro, Stængehagevej mod stranden og Tisvildevej 
mod enten Ruinen, hvor man kan tælle de mange træer, 
som Niels Hansens Ege består af, eller vælge retning 
mod Skovporten. Her går det opad, for vi kommer tæt 
på skovens højeste punkt, Frøbakke. Men der er også en 
femte mulighed: Kig efter ridestien ved Runde Elle. Den 
går op mod Fynbolinien og videre op mod Frederikshøj, 
områdets tidligere galgebakke, der nok kan få gang i 
tanker om tidligere tiders makabre metoder. God tur!

Elledam

Peter Eckardt
Udd: Fysioterapeutskolen i Kbh.
og Nordlyscenteret i Silkeborg
2 timer 800 kr. / 1 time 500 kr.
Tlf. 48709675

massage for 
krop og sjæl
i Tisvilde
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Sommertid og lyse nætter
Nu, hvor coronaen er meget på retur, kan vi jo heldig-
vis igen mødes bl.a. til observationer på Wieth-Knud-
sen Observatoriet og andre steder.

Her i starten af maj ligger en lang, lys sommer foran 
os. Så bliver det desværre lidt besværligt at se nat-
tehimlens mange spændende, lyssvage objekter. Til 
gengæld er det jo højsæson for at se på Solen, som det 
fremgår af de her omtalte arrangementer.

Det er både de lyse nætter og sommertiden, der pla-
ger os. Sommertiden er en selvvalgt plage, men der er 
overvejelser i gang om at afskaffe den. De lyse nætter 
er der derimod ikke noget at gøre ved. De afhænger af 
årstiden og den geografiske position på Jordens over-
flade. Den astronomiske definition på lyse nætter er, at 
Solen i løbet af natten aldrig når længere ned end 18° 
under horisonten. I Tisvilde holder den sig lige over 
denne grænse natten til 4. maj. Solen står kun lavere 
end 18° under horisonten i 68 minutter fra kl. 0:34 til 
kl. 1:42 den foregående nat til 3. maj.

Den geografiske position på Jorden er afgørende for, 
hvornår og hvor længe perioden med lyse nætter fore-
kommer. I Tisvilde er den første lyse nat som nævnt 
4. maj, og den sidste er 8. august. Den første lyse nat 
i København er 5. maj, og den sidste er 7. august. I 
Aarhus starter de lyse nætter ligesom i Tisvilde 4. maj, 
men her er Solen kun lavere end de 18° under horison-
ten i 60 minutter fra kl. 0:46 til 1:46 natten til 3. maj. 

STJERNEHIMLEN NETOP NU af Michael Quaade

Wieth-Knudsen Observatoriets solkikkert i aktion ved 
Græsted Veterantræf i pinsen 2019. 

Foto: Michael Quaade

Måneformørkelse
Der er en total måneformørkelse 16. maj, når Månen 
bevæger sig ind i Jordens skygge. Formørkelsen ser 
ikke ud af meget fra Danmark, for herfra starter den 
penumbrale fase kl. 3:30 om morgenen, og vi kan lige 
nå at se starten af den partielle fase fra kl. 4:27 til Må-
nen går ned kl. 5. Desværre bliver oplevelsen afbrudt, 
når Månen går ned, så vi kan ikke se den totale fase fra 
Danmark.

I den penumbrale fase skygger Jorden kun for en del 
af det sollys, der ellers ville ramme Månen. Det eneste 
man kan se er, at Månen lyser en smule svagere end el-
lers. I den partielle fase kommer en del af Månen ind i 
Jordens kerneskygge, hvor den skygger for hele Solen. 
Så kan man se, at Jordens skygge tager mere og mere 
af Månens venstre rand. Den totale fase er, når hele 
Månen er inde i Jordens kerneskygge. Hele formørkel-
sen kan ses længere vestpå, i det østlige Nordamerika 
og hele Sydamerika.

Det bliver ellers en flot formørkelse. Månen har 
dagen før været tættest muligt på Jorden, så den tager 
sig større ud. 

Her er den sidste lyse nat 9. august. Længere sydpå, 
syd for Paris, oplever man aldrig lyse nætter. Her 
kommer Solen længere under horisonten end 18° hver 
eneste nat året rundt.
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Solpletter optaget 8. september 2021 med Solar Dynamics Observatory 
satellitten, der har observeret Solen, siden den blev sendt op i 2011. 
Foto: NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams.

Store protuberanser på Solen optaget gennem Wieth-Knudsen Observatoriets 
solkikkert i 2015. Foto: Michael Quaade. Billedmanipulation: Rasmus Pape

Observatoriets fødselsdag
Juli måned starter som sædvanlig med, at vi holder 
observatoriets fødselsdag mandag 4. juli. I år er det 63 
år siden, observatoriet blev bygget og 23 år siden, vi 
begyndte med offentlige obervationsaftener. Her viser 
vi igen Solen frem i den dobbelte solkikkert kl. 11-15. 
Som led i festlighederne holder vi generalforsamling i 
kredsen om observatioret. Om aftenen fra kl. 23 ser vi 
på nattehimlens objekter i den store 40 cm kikkert.

Alle disse observationer må vi desværre aflyse, hvis 
det ikke er klart vejr. Det samme gælder for observato-
riets åbent hus-aftener den anden og den sidste lørdag 
hver måned. I maj bliver det lørdagene 14. og 28. maj, 
mens det i juni bliver 11. og 25. juni. På denne tid af 
året er det så lyst om aftenen, at vi må vente med at 
starte til kl. 23. Hold øje med observatoriets facebook-
side: facebook.com/wiethknudsenobservatoriet/ om 
eventuelle aflysninger og anden relevant information.

Grøn lørdag i Gilleleje
Lørdag 21. maj holdes ”Grøn Lørdag” på Gilleleje 
Strand ved Østmolen som afslutning på ”Grøn Uge” i 
Gribskov Kommune. Der foregår en lang række akti-
viteter, og Wieth-Knudsen Observatoriet viser Solen 
frem i observatoriets dobbelte solkikkert kl. 10-15.

Siden starten af 2021 er der begyndt at komme flere 
solpletter, så Solens aktivitet er ved at stige igen efter 
flere år på et meget lavt niveau. Den ene af de to kik-
kerter viser Solens overflade, der forhåbentlig myldrer 
med solpletter, mens den anden viser Solens atmosfære 
i én enkelt bølgelængde, som vore øjne opfatter som 
rødt lys. Her kan man som regel se større eller mindre 
protuberanser og anden aktivitet i solatmosfæren.

Veterantræf i Græsted
Solkikkerten kommer igen i aktion ved Græsted Ve-
terantræf i pinsen fra lørdag 4. juni til mandag 6. juni. 
Det foregår på Græsted Eventplads på Holtvej i Græ-
sted. Wieth-Knudsen Observatoriet viser Solen frem 
kl. 10-17 alle tre dage.

I den totale fase ser Månen rød ud, fordi den kun 
belyses af lys, der er brudt i Jordens atmosfære og ser 
rødt ud ligesom Solen ved solnedgang. Når Månen er 
fuld samtidig med, at den er tæt på Jorden, kaldes det 
for en supermåne, og den røde formørkede fuldmåne 
kaldes for en blodmåne. Det er altså en superblod-
måne, man på rette tid og sted kan opleve midt i maj. 
Natten til mandag 28. september 2015 kunne vi se en 
sådan superblodmåne fra Danmark. Måneformørkelsen 
var total i perioden fra kl. 4:11 til 5:23 om morgenen. 
Læs eventuelt om den formørkelse i Tisvilde Nyt fra 
august-september 2015.
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7 SPØRGSMÅL 
TIL EN TISVILDER
Fotos af Susanne Borup

En stille forårs-onsdag i Tisvilde, hvor den lune marts-
sol slås med en kølig havgus med frost i skægget, er 
det lykkedes TisvildeNyt at få en aftale i stand med 
en travl mand, der har revet en enkelt eftermiddag ud 
af sin godt besatte kalender og har sagt ja til at mødes 
med bladets to udsendte på sin hjemadresse, på terras-
sen med kaffe og hjemmebag. 

Da vi ankommer til Stubvænget i byens nordøstlige 
hjørne mødes vores øjne af et sommerhus, der er i gang 
med en kraftig forvandling og forskønnelse, - og flot ser 
det ud, både hus og have, som vores mand for en stor 
del selv er ved at forskønne på næsten kunstnerisk vis 
med smukke materialer og fantasifuld iderigdom. Stub-
vænget hører nok til ét af de mest stilfærdige områder 
i turistbyen Tisvilde, beliggende i udkanten af det store 
sommerhusområde mellem Tisvilde og Holløse med 
åbne marker mod syd. Havens stilhed tiltrækker fugle 
til træerne, og som for at sætte en tyk streg under vores 
førstehåndsindtryk, så troner en mægtig, lidt mere end 
mandshøj, mediterende Buddhafigur bagerst i haven.

Nok er omgivelserne stille, men husets ejer lader ikke 
den meditative ro overtage hans liv og ageren: Hans 
arbejde bruger en masse tid, og når han kommer hjem, 
er der også projekter dér at tage sig af. Vi begynder at 
forstå, hvorfor det ikke er så nemt at få en aftale i stand 
med vores mand, for der er arbejde og ombygninger, så 
langt øjet rækker. 

Tidligere på ugen gik vi forbi Jens Christian Ellekil-
des arbejdsplads, restaurant ”Kongernes” i Hovedga-
den, som han netop har genåbnet efter en ombygning 
af de store, og – som man kunne læse i forrige udgave 
af TisvildeNyt – så har han også købt café ”Maya” på 
hjørnet af Hovedgaden og Strandbakkevej, som bliver 
til ” Sbuno Osterìa” med forventet åbning i begyndel-
sen af maj. 

Man kunne tro, at han ikke er helt vel forvaret, når 
han køber endnu en restaurant et par hundrede meter 
fra ”Kongernes”, men dels er det meningen, at de skal 
være ganske og aldeles forskellige og dermed tiltrække 
forskelligt publikum, og dels forventer Jens Chri-
stian Ellekilde ikke, at to restauranter sætter gang i et 
udskilningsløb, men at de forretninger i et samspil kan 
supplere og forstærke hinanden i lyset af den udvik-
ling, som dagens danske samfund i de sidste to årtier 
har lagt under juletræet til Tisvilde og mange andre 
danske byer, der har noget at tilbyde éndags-turisten.

Slår man ordet ”osterìa” op i en ordbog over det itali-
enske sprog, så ser man, at der ikke er noget usædvan-
ligt ved betydningen: Det er ”et uformelt madsted med 
vin og ”enkel” lokal mad, som man deles om”. Og Jens 
Christians forklaring lægger sig tæt op ad ordbogens, 
for det ”skal være et familiested med italiensk mad”, 
med basis af danske råvarer. ”Hvorfor hente en skinke 
herop fra Parma, når vi har et fantastisk kødsnedkeri 
lige om hjørnet?” Et spørgsmål, som selv giver svaret. 
Tilbage er kun navnet ”Sbuno”, som man skal kigge 
længe i en ordbog for at finde, - men adressen Strand-
bakkevej 1 kan med lidt hjælp fra fantasien forkortes 
til Sb uno! Fik vi alle med?

Men to restauranter, der skal køre, det kræver sin 
mand, så man skal ikke forvente sig at se Jens Chri-
stian sidde på hænderne, og da han ydermere synes, at 
når han ”har fået lov af Tisvilde”, at have to restauran-
ter i byen, så giver han det tilbage til byen, at ”Konger-
nes” har åbent hele året, - og at ”Sbuno” om vinteren 
kan åbnes for specielle arrangementer!

Men, som han skynder sig at tilføje, så ”er han jo 
ikke ene om det”, og blandt andet er hans køkkenchef 
på ”Kongernes” gået ind i et medejerskab af firmaet, 
hvilket Jens Christian finder betryggende: At have 
nogen at dele ansvar og arbejde med. 

Denne dag, eller i hvert fald et par timer af den, er 
imidlertid hensat til uvirksomhed, og til bare at for-
tælle lidt om sig selv ved at svare på TisvildeNyts syv 
spørgsmål, og vi skynder os at tage hul på det egen-
tlige formål med eftermiddagen med at stille det første 
spørgsmål: 
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1. Hvor kom du fra, 
 inden Tisvilde fik glæde af dig? 
”Jeg er sjette generation af en gammel Gillelejeslægt og 
er født, opvokset og har gået i skole i byen”, fortæller 
Jens Christian. Og han ville faktisk være at regne som 
en ægte ”Gil’lejer”, hvis han vel at mærke var blevet 
boende i byen, som en del af hans familie i øvrigt sta-
dig gør. Lidt genert tilføjer han, at han er lidt tvivlende, 
men også benovet over, nu at blive brugt i TisvildeNyt 
som ”Tisvilder”, eftersom han kun har boet her i godt 8 
år. Vi forsikrer, at det i denne forbindelse går an, og iv-
rer for at høre mere om hans familiære fortid. Og Jens 
Christian henter fortiden frem og fortæller, at hans ol-
defar, der var graver ved Gilleleje Kirke, byggede sig et 
hus ikke langt fra byens gamle skole. Da oldefar døde, 
købte Jens Christian huset, så måske kan han stadig 
kaldes ”Gil’lejer”, på trods af at arbejde og familieliv 
pt. befinder sig 20 kilometer mod vest. 

”I dag er det en ”naturlig udvikling”, at mobiliteten 
blandt de små byers fastboende er voksende, og jeg 
har også flyttet utallige gange og boet flere år i Kø-
benhavn”, indrømmer Jens Christian uden at rødme 
det mindste. Derinde blev det til en uddannelse som 
multimediedesigner og senere til job både hos andre 
og som selvstændig med eget firma i branchen og alt, 
hvad det medfører af møder og kontorarbejde og evigt 
truende deadlines.

Det blev en del år i branchen, sågar i udlandet en 
overgang. Men jeg tog hjem, da min stedfar blev syg, 
og boede og arbejdede i Gilleleje et stykke tid, inden 
det blev København igen.

2. Hvad bragte dig til Tisvilde? 
”Jamen, der skete lige præcis det, at jeg blev så træt af 
kontorverdenen, - og at jeg sideløbende var blevet lidt 
fascineret af restaurationsbranchen. Jeg nærmede mig 
den lidt, fik smag ikke bare for maden, men også for 
arbejdsformen med de korte nu-og-her-deadlines, som 
er overstået, når aftenen er forbi. Jeg imponeredes af 
Cofoco’s (Copenhagen Food Collective, sammenslut-
ning af samvirkende, bæredygtige restauranter) måde 
at komme igennem finanskrisen, og begyndte så småt 
at kigge efter et eget sted.

Tisvilde var for mig et sted, man tog til om somme-
ren for at få nogle øl og høre noget musik på Caféen, 
som Christian Mikkelsen havde dengang. Men en dag i 
2014, da min lillebror havde fødselsdag, var vi på Den 
røde Tomat, og da så jeg, at restauranten på Hovedga-
den 66 stod til salg. 

”Kongernes” efter ombygningen

Stråtag med

Medlem af 
Dansk Tækkemandslaug

Claus Alstrup 
TisvildeTæk.dk • Tlf. 21703396
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Der havde været en asiatisk ”Café Tillevilde”, og ejerne 
var gået ned med stedet. Jeg købte stedet, forelskede 
mig i byen og i en kvinde og flyttede hertil i 2015. Så 
sådan blev jeg altså ”Tisvilder.” 

3. Hvad bestiller du i Tisvilde? 
”Det kommer jo ikke bag på nogen, når jeg siger, at jeg 
driver en restaurant, - snart to” griner Jens Christian 
smørret, og fortsætter med at fortælle, at han egentlig 
slet ikke er kok, og at dér, hvor han føler sig mindst 
komfortabel i en restaurant, det er faktisk ”bag gry-
derne”! ”Jeg synes, det er et fantastisk håndværk, med 
tempo, ild og vand og stolthed i ét, og jeg forstår helt, 
hvorfor kokke er blevet kokke! Men der skal sygdom 
eller ekstremt pres på, for at jeg skal stille mig i køk-
kenet”, siger han og fortsætter med at fortælle sine to 
lettere forundrede gæster, at det er som ”front of the 
house”, at han har det bedst. Som tjener og restaurant-
chef, med ansvar for kommunikation og medier og 
markedsføring online og offline. ”Det er jo min bag-
grund, det fag jeg er udlært i og har arbejdet med. Men 
sammensætningen af menuerne er jeg meget optaget 
af. Det vil blive lidt for kedeligt, hvis alle restauranter 
i Tisvilde har menukort, der ligner hinanden. Jeg kan 
godt lide, at ”Kongernes” og ”Sbuno” bliver to restau-

ranter, der tør at være anderledes. Vi skal udvikle os 
hele tiden, prøve noget nyt, gerne lidt vovet.”
”Så man sidder ikke på den lade side i denne branche. 
Man har jo ikke ”fri” herfra og hertil som i andre 
brancher. Man lever med jobbet på en anden måde, 
som er ret tilfredsstillende, når det nu er det, man vil! 
I øjeblikket er der selvsagt lidt ekstra at se til, fordi 
vi netop har genåbnet ”Kongernes” efter en ganske 
omfattende ombygning, og fordi ”Sbuno” skal være 
på banen tidligt i maj. Jeg har talt med ”Maya” om 
køb siden 2020, men det blev først nu, det hele faldt på 
plads,” fortæller Jens Christian og fortsætter med nogle 
detaljer, som beskæftiger ham lige nu. F.eks. at han lige 
er kommet hjem fra en tur til Piemonte i Norditalien, 
hvor han har besøgt en lokal vinproducent, som han 
har fået en aftale med. Det lyser ud af ham, at det har 
været et spændende besøg hos en vinbonde, der havde 
en gennemtænkt mening med alt det, han lavede. Stor 
tålmodighed i processerne, ikke noget med at sende 
vin på markedet, så snart procenten og farven er der! 

”Jeg håber og arbejder på, at vi sammen med ølpro-
ducenten Hornbeer får lavet vores egen øl, - og så er 
der jo alt det praktiske. ”Sbuno” skal ikke bygges helt 
om, men selvfølgelig skal der friskes op, og haven skal 
laves til en bedre fungerende familiehave, end den 
gamle var, og jeg har lige foræret børnehaven de gamle 
legeredskaber, der stod her.

4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med 
 i Tisvilde?
Her når Jens Christian lige at nævne sine venskaber 
i byen, inden ansigtets folder opløses i et smil med 
tanke på en særdeles vigtig ting for hans tilværelse: 
”Dagmar!!”, - som går i børnehave på ”Sandslottet” og 
er produktet af den forelskelse, der var med til at gøre 
ham til Tisvilder. Gløden i øjnene er ikke til at tage 
fejl af, - Dagmar betyder meget mere end alverdens 
restauranter! Og at opdage verdens (Tisvildes) mange 
magiske steder sammen med Dagmar, det er god tid at 
give ud. 

Jens Christian sidder også i Dagmars børnehavebe-
styrelse, hvor man i denne tid samler penge ind til en 
ny legeplads og i øvrigt bruger meget tid på at tale om, 
hvordan børnehaven kan være med i kampen for klimaet 
med mere genbrug og måske dyrkning af eget grønt. 

Men ellers bruger Jens Christian tid på at nyde det 
gode fællesskab byens restauratører imellem, og skyn-
der sig med at tilføje, at det ikke er synd for branchen, 
at de bliver flere og flere. Tværtimod synes han, at det 
er et plus for byen og for branchen, og at det kollegiale 
miljø er bedre end godt. Det er med til at udvikle de 
enkelte restauranter og øge diversiteten. Der skal være 
plads til alt fra burger til finere servering, og restau-
ratørerne er enige om at omfavne, når nogen kommer 
med noget nyt, for at undgå at alt kalker til i ensartet-
hed og konformitet. En egentlig brancheforening for de 
lokale restauratører er ved at tage form.

Ved baren i ”Kongernes”
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Og Jens Christian ser mange muligheder i at kunne 
udveksle meninger og sparre med hinanden inden for 
branchen. 

”For 20 år siden kunne man ikke få en ærlig kop 
kaffe i byen på en hverdag uden for sæsonen. I dag kan 
man få både vådt og tørt, og selv om alle ikke er enige 
med mig, så synes jeg ikke, vi skal gå baglæns igen!! 
Jeg har ikke været her så længe, så jeg skal ikke være 
den, der stiller mig op og prøver at påvirke eller smide 
om mig med uforbeholdne meninger om Musik i Lejet 
og andre ting, som meningerne er meget delte om,” 
siger han og tilføjer, at ”de var her jo før mig og min 
forretning”. Og tager efter en pause tilløb, inden han 
skyder ind, at han egentlig synes, ”de jo bidrager med 
noget til byen.”

5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Her er det klassiske svar naturen i og omkring Tisvilde, 
og Jens Christian vil ikke stå tilbage, men tilføjer, at 

han ikke har meget tid til at bruge naturen, med undta-
gelse af når Dagmar lokker ham ud på opdagelse. Men 
ud over det klassiske svar, så har Jens Christian otte års 
opsparet positivt syn på fænomenet Tisvilde, der i hans 
øjne ”er lidt som humlebien, der i virkeligheden ikke 
burde kunne flyve, - men gør det alligevel. Jeg forun-
dres og glæder mig over, at det er så meget liv i den lille 
by hele året. Der sker altid noget, og der er altid menne-
sker, der sætter gang i noget. En imponerende aktivitet, 
som har bragt os på landkortet på mange områder.”

Og for Jens Christian, der har boet så meget i Kø-
benhavn, er det nyt at opleve storbyen på en helt anden 
måde, efter at man er flyttet herop. At opleve Tisvilde-
måden at se på turistlivet: Fuld fart fra maj til septem-
ber, og så derefter glæde sig til den rolige del af året.

”Men for mig har det afgørende været at møde så 
mange nye mennesker og skabe venskaber og interes-
sefælleskab, både med ”almindelige” Tisvildere, og 
med branchefolk.”

Murer�rmaet
Damgaard Aps

Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Henrik 2323 1318Tlf. Bo 4044 5610
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6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
”Der er jo egentlig ikke rigtig noget”, siger Jens 
Christian og kigger op på de to insisterende ansigter, 
der så gerne vil have lokket noget fra ham. Vi ser, at 
han vrider sig, og vi får det begyndende skidt over at 
forsøge at presse et svar frem, da han rømmer sig: ”jo, 
én ting, der påvirker mig meget, - det har ikke noget 
specielt med Tisvilde at gøre, det er nærmest et globalt 
problem, det er FaceBook-sygen: Folks uforbeholdne 
ret til tilsvining af andet og andre i et forum, hvor man 
kan gemme sig bag en skærm. Også på ”Tisvilde Hele 
Året” lægges ting ud, der er så pinlige. Op til kom-
munalvalget blev det helt vildt, og jeg har selv smagt 
krabasken, når jeg har lagt ting op, f.eks. da jeg købte 
”Maya”. Deprimerende!! Er de virkelig de voksne, der 
skal vise børn, hvordan man opfører sig?” 

”Dem der skriver ”svinere”, burde læse deres be-
skeder op offentligt nede foran bageren i stedet for at 
gemme sig derhjemme!”

7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
”Foruden at jeg selvfølgelig håber, at skole, børnehave 
og foreningslivet aldrig vil forsvinde, så håber jeg, at 
forskelligheden i byen må vedblive at være synlig og til 
glæde for byen, - og jo, der mangler en ”herre-butik”, 
smiler Jens Christian af sit sidespring, og fortsætter 
med at udtrykke håbet om, at nye dygtige kræfter sta-
dig vil komme til og udfordre os på spændende måder. 
”Musik i Lejet er kommet og har bragt noget nyt til 
byen. Personligt kan jeg godt lide MiL, og mit perso-
nale elsker det, - men respekt for, at ikke alle bryder 
sig om det. Dog synes jeg, at når MiL nu er her, skulle 
vi prøve at se, hvad vi kunne bruge det til. Jeg ville 
da også være ked af det, hvis foreninger og grupper 
forsøgte at skubbe til mig og mine projekter. I det hele 
taget synes jeg, at man skulle prøve at lave noget selv i 
stedet for at kvæle byen i sure opstød!” 

”At tiderne skifter er ikke noget nyt, - for mange år 
siden spillede Bent Fabricius Bjerre nymodens jazz på 
Badehotellet og var en torn i øjet på nogle lokale, - i 
dag er det Musik i Lejet.”
”Nye kræfter skal komme til, hvor og når de gamle 
slipper”, sætter Jens Christian punktum med og be-
væger sig i sædet som opfordring til, at nu har vi talt 
længe nok, og nu skal Dagmar hentes i børnehaven. 
Det må vi have respekt for, så vi takker for en under-
holdende eftermiddag i solen, samler papir og skrivetøj 
og drager mod udgangen ad den nylagte havegang 
og forbi det kunstfærdigt stablede brænde og triller 
hjemad i den synkende sol for at få samling på ”vores 
Tisvilders” ord og meninger. 

SB + EB

Ny facade på ”Kongernes” 

Mere end 35 års erfaring med 

• Arv
• Testamente
• Fremtidsfuldmagt
• Ægtepagt
• Bolighandel

Ring hvis du har brug for hjælp på 48 30 31 00.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Telefon: 48 30 31 00

mail@muffadvokater.dk

Alfavej 4C, 3250 Gilleleje

muffadvokater.dk
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RAMLØSE SPEJDERE
Fællesskab, sammenhold og nærvær
Hos Ramløse Spejdere går vi meget op i, at man som 
spejder er en del af et fællesskab, at man hjælper sine 
medspejdere og holder sammen og skaber et nærvær 
i takt med at løse opgaver, være på ture mm. Alle tre 
ting er blevet sat på prøve under Corona, men vi har 
holdt sammen og fået det bedste ud af det undervejs. 
Mange ting har været anderledes, hvorfor vi satte os 
for i gruppen at dyrke disse værdier ekstra meget i det 
nye år. 

Nytårsvandring (januar)
Da vi startede op i det nye år, mødtes vi derfor hele 
gruppen i starten af januar til en hyggelig gåtur i sko-
ven med spejdere fra alle grene, forældre, søskende og 
pårørende. Det var en tur på ca. 5 km, der startede ved 
Asserbo Slotsruin. Mens vi gik turen, begyndte sneen 
at dale lige så stille, og vi lavede et hyggeligt pitstop 
undervejs med medbragte madpakker og drikke. Det var 
en rigtig hyggelig dag, og alle nød at være sammen igen. 

Fastelavn (februar)
Endnu engang for at hylde fællesskabet i gruppen holdt 
vi fastelavn d. 28. februar med alle grene i gruppen. 
Vi slog katten af tønde, bed til bolle og sluttede af med 
at kåre kattedronninger- og konger samt præmie for 
bedste udklædning. Skønt at se alle spejderne i deres 
flotte udklædninger. 

Fremtidens låsesystem - SMARTlåse
Nøglefri lås, lås op med din mobil.  

Nemt, bekvemt og sikkert.

-  d in  l oka l e  l å s e smedGL GRIBSKOV
LÅSEKOMPAGNI

Ring og få en snak om mulighederne 

22 23 24 22
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Ture og Sommerlejr forår og sommer 
Foråret byder på en masse fantastiske aktiviteter for 
spejderne. Juniorerne skal ud at sejle med spejderski-
bet ”Ran” (spejderskibet.dk), der er vandreweekend i 
slutningen af april (vandreweekend.dk), Minierne skal 
på kanotur 20-22. maj, der er ”Time Winder” i starten 
af juni, en vintage spejderlejr over 3 dage, hvor spej-
derne går tilbage i tiden omkring 1945 og prøver at 
være spejder som dengang (timewinder.dk), og Mikro-/
Mini divisionstur den 10-12. juni. 

Derudover går vi alle og glæder os til uge 30, hvor 
vi skal på sommerlejr hele gruppen på ”SL 2022 – 
Spejdernes Lejr”. Spejdernes Lejr er Danmarks stør-
ste spejderlejr og den største lejr for børn og unge i 
Norden med op mod 40.000 deltagende børn og unge i 
Hedeland Naturpark ved Roskilde. Spejdergrupperne 
får hver deres plads på lejren med deres ledere, hvor 
spejderne sover, laver mad over bål, og der foregår en 
masse aktiviteter over hele pladsen i løbet af dagen (se 
mere på spejderneslejr.dk). En spejderlejr ingen spejder 
vil gå glip af!

Kunne du tænke dig at blive spejder, kan du læse 
mere på:

Grupperådstur (marts)
I løbet af sæsonen tager spejderne på deres faste møder 
en masse forskellige spejdermærker for bl.a. at forbe-
rede dem på ture og livet som spejder. Blandt andet har 
Minierne taget bålmærket, mad over bål og selvstæn-
dighedsmærket, hvor spejderne lærer at pakke deres 
egen rygsæk. Alle sammen mærker som spejderne 
fik glæde og gavn af på vores fælles Grupperådstur 
d. 5-6. marts i Polarhytten i Stenløse. Spejderne blev 
delt i blandede patruljer (hold) på tværs af alle grenene 
og fik til opgave at bygge en tømmerflåde, sejle over 
på den anden side af en sø, hvor de kunne hente deres 
aftensmad. Alle 4 hold klarede opgaven fantastisk og 
kunne efterfølgende stege deres aftensmad (kylling) 
over bål. Om aftenen gik vi på natløb med vores lom-
melygter og lyttede til naturens lyde, når mørket falder 
på. Da vi kom tilbage til hytten, sluttede vi af med 
lejrbål og sang. Sikke en dag!

Om søndagen kom forældre og søskende forbi, hvor 
de bl.a. deltog i et fælles løb, hvor spejderne stolte kun-
ne vise, hvad de har lært indtil nu i løbet af året. Der 
blev lavet bål, førstehjælp, samarbejdsopgaver mm. Det 
årlige grupperådsmøde med generalforsamling blev 
afholdt med stor deltagelse af spejdere og forældre. 

www.ramløsespejder.dk

  

180 m2 med sjove retrofund, fede industrilamper, 
julepynt, hylder og knager, et børnehjørne, værktøj, 

smykker, B&O radioer, masser af småmøbler 
og mange andre lækre ting.

Loppe-Stalden

Åbent 10-16 hver weekend 
Loppe-Stalden, Tisvildevej 19 • Kontakt gerne Stina: 2420 3305

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
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Vi glæder os til at begynde sommeren sammen, når 
”Tisvildeleje går i Fisk” lørdag d. 11. juni 2022 på 
Stejlepladsen.

Tag en tjans i baren eller vaffelboden, meld dig som 
frivillig på: cthaarup@citron.email

Sponsorer er også meget velkomne! Få din butik med i 
vores FB-kampagner, skriv til: cthaarup@citron.email

Følg os på Facebook: 
facebook.com/groups/972082046197258

• 09:00 Morgenkaffe
• 11:00  Årets Tisvilde-kunstner 2022 afsløres, 
 hvorefter plakaten kan købes
• 11:15  Tisvilde Skoles Børnekor synger
• 11:30  Frokostserveringen åbner med 
 ”Alt godt fra Havet”
• 12:30  Tisvilde Lokalråd udnævner 
 ”Årets Tisvildeborger”
• 13:30  Kager sættes på buffeten
• 16:00 Pladsen lukker

TISVILDELEJE GÅR I FISK

Hele dagen har vi børneaktiviteter på stranden neden-
for Stejlepladsen. Formiddagsluften krydres af silde-
rygning og jomfruhummer på grill. Masser af lokal 
livemusik, kolde fadøl, friskbagte vafler, salg af Tisvil-
deplakaterne m.m.

RP

RP

Solvej 2  •  Tisvildeleje  •  Tlf. 48702141
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Ild – en farlig ven
I 5.B har vi haft om ild og emnet sikkerhed ved ilde-
brand. Nogle har syntes, at emnet har været spænden-
de, mens andre synes, at emnet har kunnet være lidt 
kedeligt.

Vi har set små videoer om brandregler. Vi har også 
gået rundt på skolen for at finde branddøre, flugtveje, 
nødudgange, brandslukkere og brandtæpper. Og lavet 
tegneserier om ild og brand, som hænger på skolen.

Til sidst i forløbet har vi lavet et spil med brandregler 
og spørgsmål om ild. Vi kan ”VARMT” anbefale det 
til andre skoler og klasser!

Eleverne Amanda, Cornelia og Katrine

SANKT HELENE SKOLE

Robotter og programmering
4.a og 6.a er i gang med at lære om blokprogramme-
ring. Vi har lånt Dash & Dot Robotter, og ved hjælp af 
apps på iPad eller mobil sætter eleverne forskellige ty-
per kommandoer sammen for at styre robotterne til at 
trille, blinke med øjnene, skifte farve, sige lyde, spille 
melodier på xylofon og meget mere.

På billederne ses elever bygge labyrinter, hvor de må-
ler, hvor langt robotten skal trille, inden den skal dreje 
i en eller anden vinkel. 

En meget intuitiv og legende måde at lære på til 
glæde og gavn for alle. 

Lisbet Erck, lærer 

Corona-betragtninger
På de næste sider er nogle indtryk og betragtninger fra 
indskolingen om Corona-tiden, og lettelsen da restrik-
tionerne ophørte. 

Mette Beckgaard Holm, lærer

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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Det Nostalgiske Hjørne
Det er allerede tid for det næste TisvildeNyt, og så må 
vi se, hvad “hjørnet” kan finde på denne gang? Indrøm-
met, jeg er blevet lidt glad for at fortælle om gårdene i 
omegnen, for også livet på gårdene er jo blevet markant 
anderledes. Af de 14 gårde, jeg nåede at fortælle om på 
“den lokale hyggeaften” i Idrætshuset i efteråret 2019, 
bliver ingen drevet som landbrug mere. Enten er jorden 
udstykket og stuehuset med et godt stykke have solgt 
til anden side, eller jorden er forpagtet ud.

Men jeg synes ikke, at det hele bare skal gå i “glem-
mebogen”, så nu får I, i hvert fald nogle stykker, som 
fortælling her i bladet. Jeg ved godt, at jeg også over 
nogle gange fortalte om livet på Haarlandsgaarden, 
men det handlede dog om livet dèr sidst i 1800-tallet. 
Så langt går jeg ikke tilbage nu. Håber det er ok!

Vi starter med TISVILDEGÅRDEN, som hattegrosse-
rer Adolf Melby fra København købte i 1920. Der var 
50 tdr. land til gården, men markerne havde ikke set en 
plov i 4 år, og bygningerne var i forfald.

Melby havde haft en meget givtig virksomhed, hvor 
han havde 50 damer, der sad og syede og kreerede 
hatte, samt 3 direktricer. Nogle af dem havde han haft 
i 20-25 år.

Han var interesseret i kunst og havde Nora Bio. Han 
var god ved sine folk – en æressag for ham. Han hjalp 
også gerne skuespillere, der var lidt trængte.

Melbỳ s 85 års fødselsdag, 25. september 1964, blev 
fejret af Frederiksborg Amts Avis med en artikel om 
ham. En tilfreds og glad mand, glad for livet og i vigør.

Tilbage til 1948 – hvor Karl Kurt Mundus Nikolajsen 
stadig havde sit virke i og omkring Tikøb, hvor han var 
født. Han boede der sammen med sin kone Inger, der 
kom fra Tøjbjerg i Jylland og arbejdede på alderdoms-
hjemmet i Tikøb. Men Karl havde kørekort og hjalp til 
hos Peter Lassen, som kendte hattegrosserer Melby og 
vidste, at han havde hårdt brug for en god bestyrer på 
Tisvildegården.

“Nej”, det var ikke rigtig noget, syntes Karl, men Inger 
var positiv, så de startede op i 1948 med deres første-
fødte, Jørgen på 1 år.

Det var traditionelt landbrug med alt, hvad der hørte 
til: Fire heste, der desværre blev reduceret, da to af 
dem døde den første vinter. Karl blev ked af det, men 
ingen kunne gøre for det. Og der var køer, grise, høns 
og ænder. I 1950 kom datteren Hanne også til.

 På dette tidspunkt var der 30 tdr. land tilbage, og de 
blev først udstykket efter Melbys død. Så der var godt 
udsyn, idet man kun kunne se to huse som nærmeste 
naboer til gården.

Adolf Melby 1956
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På markerne kom igen korn og kløver, efter Karl havde 
haft dem under dygtig og kyndig behandling. Der blev 
også dyrket roer, som blev taget op med håndkraft – 
dog kørte en “slæde” først og fik dem op på jorden. Så 
hjem på fastvognen, og roerne ned i “kulen”, som var 
gravet ud i en lavning. Der blev dækket med halm samt 
jord til at holde på halmen. Nogle små åndehuller i top-
pen var nødvendige.

De havde altid en fast karl. I flere omgange var 
det “store Svend” og Elon Finne. De havde værelser 
ovenpå boligen og blev næsten som en del af familien 
Nikolajsen, da ingen af dem havde egne familier i 
nærheden (som flere af de ældre læsere kan huske, var 
Finne jo fra Bornholm). De hyggede med om aftenen, 
hvis ikke de tog på “pigesjov”!

 Gården var trelænget med stuehus – det fine – hvor 
Melby med familie boede 3 måneder om sommeren. 
De havde kokke- og barnepige med, og havde begge to 
børn fra forrige ægteskaber. Men det gav absolut ingen 
problemer.

Jo, Inger og Karl havde det rigtig godt med især 
Adolf Melby. Han fremhævede dem også i høje toner 
under sit interview i 1964. Fruen var noget mere spe-
ciel. Hun kunne stå ved bryggerset i deres hus og kalde 
på Jørgen, der stod i den anden ende af gården, og bede 
ham tage skraldeposen og lægge den i skraldespanden 
(sådan en af jern) som stod 5 meter fra hende selv – er 
det hvad man kalder “klasse!?”

Hun kørte også ned på Tisvildeleje og købte fin fisk i 
fiskeforretningen “Westa” til sin kat “Phillip Troar”!

Måske var der også hos Karl og familien en høflig 
overbærenhed med “bymenneskerne”, for de nåede 

dem jo ikke til knæene i almindelig viden, om alt hvad 
der hørte til et sådan landbrug – børnene inklusive!

 
Ja, en rigtig dejlig historie om at få tingene til at lyk-
kes, selvom man er vidt forskellige – fra land og by! 
Jeg kunne dog ikke skrive denne historie uden stor 
velvilje fra Jørgen Nikolajsen, så stor tak til dig Jørgen. 
Men I skal nok få sidste del af historien i næste num-
mer af bladet. Og så vil vi ønske alle læserne et rigtigt 
skønt forår.

Anita Olsen

Tisvildegården 
før udstykningen



HAVESALONEN 

Intet er mere magisk end at høre musik i haven, og derfor har vi 3 koncerter på programmet. 

Musical 10/ 7 14 - 16  |  Buena Vista 17/7 14- 16   |   Koppel & Søn 31 /7 14 - 16   |   Mere info operettekompagniet.dk

Havesalonen ligger i hjertet af Tisvildeleje, hvor der er 
mulighed for at nyde sund hjemmelavet mad  

og skønne kager i grønne omgivelser. 

Sidsel Zachariassen har en stor erfaring indenfor indretning til både privat og erhverv. 
Sidsel har arbejdet med både interiør styling og indretning i mange år i tæt dialog  

med kundes verden og behov. Sidsel arbejder ud fra en overbevising om, at et  
hjem skal være æstetisk, funktionelt og fremfor alt personligt og roligt.  

Se praktisk info og priser på zachariassenindretning.dk | @zachariassen_indretning

Olskærvej 1 | Tisvildeleje | @havesalonen

 ZACHARIASSEN INDRETNING


