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Mod lysere tider...
Januar har været lang og mørk – både vejrmæssigt 
og socialt på grund af, at vi endnu en gang har været 
underlagt coronarestriktioner, der har grebet ind i alles 
dagligdag på en eller anden måde: Mundbind, nedluk-
ninger af kulturelle oplevelser, tilbage til hjemmear-
bejdspladser og så videre.

Sidste år på denne tid kendte jeg ikke mange, der 
havde været smittet med covid, men det skal jeg da 
love jer for at jeg gør nu! Heldigvis lader det til at folk 
ikke bliver alvorligt syge og slipper med korte og lette 
symptomer.

Meen… nu er der lys forude! Danmark er åbnet op 
igen, og vi kan færdes frit, gå i byen, i biografen og tea-
tret, som vi lyster. Så husk at gøre brug af det. Man kan 
jo godt have en tendens til at udvise forsigtighed, når 
man i snart to år har været påpasselig med sine sociale 
kontakter og ser andre mennesker som en mulighed for 
at blive smittet. Så vi skal huske at støtte de brancher 
der har været lagt ned. Hvis man ikke føler for at gå i 

byen, så køb Take Away, så vi sikrer at Tisvilde bliver 
holdt i live. Det er et fælles ansvar, hvis vi gerne vil 
bevare en helårsby – og det vil vi gerne, ikke? 

Så lad os købe ind lokalt, om det er hos købmanden, 
tøjbutikkerne, restauranterne, gårdbutikkerne, TIFØ 
eller andet. Bak op om lokalsamfundet!
I haven, hvis man har sådan en, er der også tegn på lys 
og forårets komme: En klat erantisser og vintergækker 
fra naboen er begyndt at sprede sig, og vi har hjulpet 
dem lidt på vej ved at købe nogle flere og kan ikke 
vente med at se dem sprede sig – har altid været mis-
undelig på de gamle haver, hvor det gule, hvide forårs-
tegn ligger som en bebuder på forårets og sommerens 
komme og i meget større mængder end hos os.

Helt lokalt har vi fået nye beboere på vejen og glæder 
os til at byde dem velkommen på og inddrage dem i 
vores fællesskab – med vejfester, fællesspisning og alt 
hvad det indebærer

Vi kan også glæde os til at alt det, vi elsker i foråret 
og sommeren, vil blive gennemført:

Helvede i Nord – jeg deltager ikke 
Påskemarch
Pinseloppemarked
Loppemarked på Birkepladsen
Tisvilde går i fisk
MiL

Og helt sikkert mange andre, nye og spændende arran-
gementer; for Tisvilde er en levende by med en kæmpe 
mængde af ildsjæle.

Kh KarinaFoto: Karina

IN
FO

R
M

AT
IO

N Oplag dette nummer
2100 eksemplarer

Elektronisk
Bladet kan ses på 
www.tisvilde.dk

Annoncer 
Søren Carlsen
telefon 5192 5572
sca@dethulehus.dk

Priser ekskl. moms:
1/1 side     2.000 kr.
1/2 side     1.200 kr.
1/4 side        600 kr.
1/8 side        300 kr.

Adresseændringer
Søren Carlsen
telefon 5192 5572
sca@dethulehus.dk

Forsidefoto
RP: Stormen Malik 30. januar

TisvildeNyt
Udgives af Foreningen TisvildeNyt
CVR-nummer: 32747736

Redaktør
Karina Thor
tisvildenyt@gmail.com
telefon 6167 7941 

Redaktion
Søren Carlsen, formand
Jørgen Larsen, kasserer 
Anette Hertz
Susanne Borup
Eskil Borup

Grafiker
Rasmus Pape
rasmuspape@gmail.com

Næste deadline
Artikler til næste nummer 
sendes til redaktøren på 
tisvildenyt@gmail.com 
senest 10. april

Næste nummer
Omdeles senest 12. maj
til fastboende i 3220 Tisvildeleje 
og enkelte distrikter i 
3210 og 3300.
Uden for disse områder 
leveres bladet til Post Nord 
i uge 18 til videre befordring.
Bladet kan desuden købes 
hos købmand Thomas.

Svanemærket tryksag
Lasertryk – 5041 0826



4

Lokalgeografisk Gætteleg 
Fotos: Susanne Borup

Herunder kommer endnu et billed-udsnit at muntre sig 
med. Denne gang har vores fotograf gjort det lidt nem-
mere, synes vi i redaktionen. Det sagde vi også sidst, 
så det er ikke sikkert, at det er sådan. Men bruger man 
nogle minutter på billedet, så tror vi, det vil være til at 
finde ud af. Der er i hvert fald ingen sne på denne gang.
Så vi siger endnu engang:

I TisvildeNyts januar/februar-nummer havde bladets 
fotograf vovet sig ud i snevejr, som det fremgik af 
billedet. Det kan være, at den sne, der havde lagt sig 
på motivet, havde gjort det sværere for vores læsere at 
gætte, hvor vi befandt os denne gang, for blot en enkelt 
læser har sendt et svar til TisvildeNyt. Svaret er i øvrigt 
korrekt: Det var jo et sneklædt hjørne af biografen, som 
vores fotograf havde fotograferet og lavet et udsnit af. 
Hele billedet ses ovenfor.

Vores læser benyttede sig af lejligheden til at gå 
indenfor i biografen sammen med familien og se en 
god film! Fornuftigt, - nu hvor vores gode biograf atter 
er åben og viser gode film. Og vinderen af den gode 
flaske rødvin blev:

POUL RAHBEK RASMUSSEN FRA WADSTEDSVEJ

Hvor i 3220 er dette foto-udsnit taget?
TisvildeNyts læsere har hele marts måned til at finde 
ud af, hvor vi har været, for vi skal først have svaret 
inden den 1. april 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 maj-nummer.
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Tisvilde Lokalråd
Formandens beretning
Inden Covid 19-pandemien rigtig brød løs, nåede vi at 
få sat gang i de sædvanlige indkøb til sommerens lop-
pemarked, og vi fik præsenteret vores nye hjemmeside 
i foråret.

Høring om Hovedgaden i uge 29: Vi indsendte bl.a. 
følgende til kommunen: Trafik bagom kan blive et pro-
blem, når Hovedgaden bliver lukket. Ingen parkering 
på Birkepladsen. Vi ønsker ikke en gentagelse af sidste 
års drukrute gennem hovedgaden. Lydniveau på max 
60 dB ved vedvarende musik. Kvalificeret ledelse ved 
spærring af Hovedgaden ønskes. Her i begyndelsen af 
2022 har kommunen ikke svaret.

Pandemien brød for alvor ud, og der kom forsamlings-
forbud. Morgenbord Kr. Himmelfart, Loppemarked og 
Sankt Hans blev desværre aflyst. Det gik også ud over 
årets juletræstænding.

Selvom Musik i Lejet ikke blev afholdt, blev Somme-
ren 2020 alligevel til noget i mindre målestok: De fleste 
udskænkningssteder kunne holde åbent, så der blev alli-
gevel fest i gaden og med rigtig mange havefester.

Vi fik sat ”RENT Tisvilde” på plakaten, og sammen 
med Mette Tholstrup fik vi gennemført en indsamling 
af affald i byen, og vi fik efter mange henvendelser 
Kommunen til at tømme de alt for få skraldebøtter 
flere gange om dagen.

Plakaten ”Ro på” blev igen sat op med en tilbageven-
dende opfordring til at køre langsomt i Tisvilde.

Da ”Tisvildeleje går i fisk”, hvor vi normalt udråber 
”årets Tisvilder”, måtte aflyses, fik vi en aftale i stand 
med ”Radiolejet”, som sendte fra Birkepladsen. 

På den måde kunne vi alligevel kåre årets Tisvilder. 
Valget faldt på Inge Walmar, som har været med til at 
starte mange kulturelle arrangementer i Tisvilde igen-
nem tiden.

Vi fik sat en underskriftindsamling i gang for Sikker 
Trafik i Hovedgaden. Der blev samlet 318 underskrif-
ter, som blev overbragt til Byrådet. Det har vi for 
indeværende ikke fået nogen tilbagemelding på.

I samarbejde med Lokalforeningsrådet, som er et 
formaliseret samarbejde mellem Lokalråd, borgerfor-
eninger, bylaug, m.fl., i Gribskov Kommune, var vi 
med til at kræve masteplaner for Gribskov Kommune. 
Det var det første borgerdrevne forslag, som kom op på 
byrådsmødet.

2021 startede igen i aflysningernes navn. Vi måtte 
aflyse det årlige Borgermøde i januar. Vi forsøgte at 
udsætte Borgermødet til 18. april, men desværre satte 
Corona og dens restriktioner endnu engang en kæp i 
hjulet, og som månederne gik, indså vi, at det ikke var 
muligt at gennemføre mødet i 2021. Det eksisterende 
Lokalråd valgte derfor at fortsætte i uændret sammen-
sætning, indtil mødet forhåbentlig kunne holdes i 2022.

Den 20. maj blev restriktionerne hævet, så det blev 
muligt at afholde loppemarked, godt nok i mindre ud-
gave, og vi gik i gang. Da vi kom så sent i gang, havde 
vi kun 14 dage til indskrivning og opstart. Det var en 
udfordring at få tilstrækkeligt med hjælpere til lop-
pemarkedet på så kort tid, så nogle af os måtte lægge 
ekstra kræfter i. Det krævede en ekstra stor indsats, da 
vi var nødt til at indhegne pladsen fra gang til gang for 
at overholde forsamlingsforbuddet på 500 personer.

Formanden har ordet

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
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Sommeren 2021 bød også på en uge 29, som nok går 
over historien, og bestemt en, som vi ikke ønsker 
gentaget. Der var alt for meget druk og narko i byen og 
ingen rengøringshold. Kommunen svigtede i den grad 
med rengøring og opfølgning på, hvad der er givet 
tilladelser til. Vi afventer stadig en fremadrettet dialog 
med kommunen om dette.

 
Musik i Lejet var aflyst, men blev erstattet af 4 dage 
med koncert på den store parkeringsplads, der lukkede 
kl. 24 hver aften. ”Sommersol”, som festivalen blev 
døbt, havde kun 2000 gæster pr. dag/aften og skabte 
ikke meget larm og skrald i byen.

Der var en heftig debat, som de fleste nok kan huske. 
Lokalrådet sendte et åbent brev til byrådet i lighed med 
andre foreninger i Tisvilde.

På baggrund af dette deltog Lokalrådet efterfølgende i 
flere møder med politikere, embedsværk og de andre lo-
kale foreninger. Her tænkes på Grundejerforeningen, Er-
hvervsforeningen samt Tisvildelejeforeningen. Her blev 
alle enige om, at vi skal finde rammer for, hvordan den 
kommende sommers aktiviteter skal afvikles. De første 
møder afholdes i begyndelsen af 2022 med deltagelse af 
Lokalrådet, Grundejerforeningen, Erhvervsforeningen, 
Tisvildelejeforeningen og foreningen ”Musik i Lejet”.

Lokalrådet ser frem til, at vi finder rammer for, hvor-
dan sommeren ønskes/skal afvikles i Tisvilde i forbin-
delse med aktiviteter, festivaler m.m., herunder tildeling 
af alkoholbevillinger, renholdelse og oprydning mv.

Sankt Hans, som vi er flere foreninger, der samar-
bejder om, måtte vi desværre også aflyse, da vi ikke 
kunne finde en forsvarlig måde, hvorpå vi kunne 
overholde pandemiforsamlingsforbuddet på højst på 
500-1000 mennesker.

Angående trafikken, lykkedes det efter mange skrive-
rier frem og tilbage med kommunen og politi at få ind-
ført fartbegrænsning på 40 km/timen på Hovedgaden 
mellem Skovporten og svinget lige før Godhavnsvej.

Lokalrådet har produceret ”Tisvildefilmen”, der er 
sponsoreret af Tisvildes Erhvervsdrivende. Filmen 
promoverer vores by med sloganet: ”Tisvilde hele året 
hele livet”. Den er at finde på Lokalrådets hjemmeside 
samt på YouTube.

Der blev for første gang afholdt vælgermøde i Tisvilde. 
Det var den 25. okt. 2021 og det blev arrangeret af 
Lokalrådet. 11 ud af 12 opstillede deltog i debatten i 
Tisvilde Bio. Biografen var fuld, og mødet må beteg-
nes som en succes.

Juletræstænding blev, som traditionen byder, afholdt 
den første søndag i advent. Biografen blev fyldt af børn 
med deres slikposer, mens de voksne kunne nyde et 
glas gløgg i Bistroen.

Vi er kommet rigtigt godt i gang med informationer 
på vores Facebookside, hvilket har resulteret i, at 676 
personer synes godt om siden og 752 personer følger 
siden. Vi er rigtig glade for den interesse.

Claus Sabroe

Fra borgermødet
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1. Lokalrådet foreslog Carl-Jørgen Bindslev 
som dirigent, og han blev med applaus valgt. 
Dirigenten konstaterede, at borgermødet var rettidigt 
indkaldt d. 2. januar, dvs. 4 uger inden mødets afhol-
delse, idet indkaldelsen er offentliggjort i TisvildeNyt, 
januar udgaven, på Lokalrådets hjemmeside og Face-
bookprofil, samt i Ugeposten.

2. Formandens beretning for 2020 og 2021
Formandens beretning v/Claus Sabroe blev godkendt af 
forsamlingen. Se beretningen på foregående side.

3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for  
 2020 og 2021. 
Kassereren Stig Sølvbjerg Hansen gennemgik de de-
taljerede poster for 2020 og 2021 regnskaberne via en 
power point præsentation.

Da det specificerede regnskab kan læses i detaljer på 
Tisvilde Lokalråds hjemmeside, er det alene hovedtal-
lene der nævnes i referatet.

Resultatopgørelse for 2020:
I 2020 kunne loppemarked ikke afholdes, grundet Co-
rona. Og dermed ingen indtægter. Dog kunne Lokalrå-
det afholde nødvendige udgifter, grundet et bankinde-
stående og kontant beholdning.  

 Beholdning ultimo 2019
 Underskud i 2020 blev
 balance ultimo 2020

I 2021 kunne der gennemføres loppemarked, dog i en 
lidt reduceret udgave, der samtidig medførte yderligere 
omkostninger i forbindelse med opsætning af hegn 
rundt om Birkepladsen.

 Indtægter fra loppemarked 
 Samlede omkostninger 
 Overskud 

Regnskabsaflæggelsen blev godkendt af forsamlingen.

4. Planer for det kommende år 
Vedtages, idet borgermødet er indforstået med, at pla-
nerne kan ændres og omprioriteres i løbet af 2022.

 Lokalplaner for Tisvildeleje: 
 Bevaringsværdige bygninger Stier og hegn
 Trafik
 Samarbejde mellem foreningerne 
 Bridge Stien Skulptur

Der vil være arbejdsgrupper til de ovenstående punk-
ter, som flere i forsamlingen gav udtryk for, at de gerne 
vil være en del af.

5. Valg af medlemmer til Tisvilde Lokalråd.
I lige årstal vælges 4 medlemmer, og i ulige årstal 
vælges 5 medlemmer.

 Claus Sabroe ikke på valg 
 Frederik Buchvald ikke på valg 
 Cajus Møller ikke på valg
 Charlotte Timm Onø ikke på valg
 Stig Sølvbjerg Hansen ikke på valg
 Poul Borring Kan ikke genopstille*
 Charlotte Bergendorff ønsker ikke genvalg
 Jens Rane Holck ønsker ikke genvalg
 Birte Forsell ønsker ikke genvalg
 

Der var indkommet to kandidatforslag: Marianne Las-
sen og Nikolaj Cederholm. To mere rejste sig i forsam-
lingen. De blev alle fire valgt til rådsmedlemmer med 
applaus fra salen: 

 Marianne lassen
 Merete Pryds Helle
 Nicolai Cederholm 
 Steen Johansen

Poul Borring kunne ikke genopstille, grundet flytning 
til bolig 200 meter på den ”forkerte” side af sogne-
grænsen, jf. vedtægterne. Han ønsker dog fortsat at 
arbejde med Lokalrådets målsætninger og planer. Den 
siddende bestyrelse v/Formanden indstillede til og bad 
om forsamlingens godkendelse af dette. Det blev god-
kendt, og Poul kan herefter fortsat arbejde som hidtil, 
dog uden stemmeret og på konsultativ basis.

6. Valg af suppleanter
Michala Østergaard-Nielsen ønsker ikke genvalg
Følgende blev valgt: 

 Cira Aalund
 Søren Grene 
 Lis Freisner

kr. 206.000
kr. 67.800
kr. 138.500

kr. 108.700
kr. 88.100
kr. 20.600

Referat fra Tisvilde Lokalråds ordinære borgermøde søndag 30/01

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber 
4. Planer for det kommende år
5. Valg af medlemmer til Tisvilde Lokalråd 
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Eventuelt

*
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Tilhørere til Naturstyrelsens indlæg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Steen Garde blev genvalgt som Revisor.
Erik Skov Hansen blev valgt som Revisorsuppleant.

8. Behandling af indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag

9. Eventuelt
Tak til de afgående medlemmer:

Jens Rane Holck 
fratræder grundet valget til Byrådet. Jens har ar-
bejdet meget med trafik og stier og vil gerne være 
tilknyttet de to arbejdsgrupper.

Charlotte Bergendorff, 
som arbejdsmæssigt ikke har mulighed for at deltage 
i det omfang, som hun gerne vil.

Birte Forsell 
har været en uvurderlig hjælp til et meget ungt lokalråd. 
Birte har været med til at stifte og drive de fleste af de 
kulturelle arrangementer, som vi alle nyder godt af.

Michala Østergaard-Nielsen 
har som suppleant gjort et stort arbejde i Lokalrådet 
hvor hun bl.a. har været drivende kraft i etableringen 
af rådets reviderede hjemmeside. Dertil har hun på 
konstruktiv vis deltaget i rådsmøder i den tid, Lokal-
rådet havde glæde af Michala’s kandidatur.

Undervejs på mødet var der gode spørgsmål, forslag og 
debat, vel styret af dirigenten:

Svend Frandsen (SF), bestyrelsesmedlem i Vejby-
Tibirke Selskabet, nævnte, at Tisvilde er præget af 
mange foreninger, der i detaljer har fælles interesser. 
SF kunne være interesseret i at deltage konsultativt 
fra sag til sag, f.eks. høringer.

Cira Aalund (CAa) foreslog, at der blev opsat stære
kasser passende steder igennem Tisvilde. Cira nævn-
te, at LR burde gøre mere for, at Tisvilde kan købe 
Stationsbygningen, så der kan blive Borgerhus etc.

Charlotte Omø appellerede til, at interesserede i at 
deltage i ”Grydetøserne” tager kontakt til Charlotte.

Inge Læbo ønskede, at Lokalrådet arbejder videre 
med fartbegrænsning i Tisvilde Bygade og Hoved-
gaden, samt nedsætter en trafikgruppe i LR regi og 
fokusere på dette emne.

Claus Sabroe orienterede om Bridge Stien skulptur m/
Niels Bohr og Johs. V. Jensen. Skulptur lavet af Helle 
Rask Crawford og tænkes opsat på Birkepladsen på 
hjørnet ved Banevej/Hovedgaden. Kostpris for skulp-
turen ca. kr. 2.000.000.

 Christian Friis fra Vejby-Tibirke Selskabet gjorde 
opmærksom på, at de gerne vil mødes med Lokalrå-
det, hvor det giver mening i forhold til dagsordenen 
og de planer, der ønskes fokuseret på, jf. punkt 4.

Indlæg fra Naturstyrelsen efter borgermødet
Efter en kort pause var to repræsentanter fra Na-
turstyrelsen Nordsjælland, Specialkonsulent Anna 
Thormann og Ditte Olrik, inviteret til at orientere om 
Tisvilde Hegn, Melby Overdrev og Asserbo Plantage

De understregede, at der fra politisk side ikke er truf-
fet nogen afgørelser om, at Tisvilde hegn skal udlæg-
ges som Naturnationalpark. Det forventes, at der snart 
foreligger en afgørelse.

Anna og Ditte fortalte mest om den urørte skov, og 
hvad den indebærer. Omkring Naturnationalparker for-
talte de om overordnede principper og lokal inddragelse.

 Oplægget blev efterfulgt af en spørgerunde, hvor 
spørgelysten var stor. Blandt tilhørende var vores nye 
Borgmester, som orienterede forsamlingen om, hvad 
der gøres fra politisk hold for at få indflydelse på ud-
viklingen i Nationalparkerne i Gribskov.

Tiden blev overskredet, og dirigenten stoppede mødet. 
Vi kunne godt have brugt en time mere! 

Referant: Poul Borring
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Vejby-Tibirke Selskabet
Fotos af Christian Friis

Kommende arrangementer
”Byen vågner” var titlen på et nummer i Dødens 
triumf af Savage Rose. Det samme kan vi nu sige om 
Tisvildeleje. I alt for lang tid har vi måttet ”suge på 
labben” med hensyn til oplevelser sammen med andre 
mennesker. Der har ikke været meget at hente, når 
næsten alt var lukket ned.

Der er nu håb forude. Vejby-Tibirke Selskabets 
arrangementsudvalg har udsendt den årlige Arrange-
mentsfolder, hvor Selskabets medlemmer og også ikke-
medlemmer kan byde sig ind på kultur- og naturople-
velser. Der er et arrangement hver måned fra april og 
til medio september. Se Arrangementsfolder 2022 på 
de næste sider.

Bemærk at det er først onsdag d. 9. marts 2022 
kl. 10.00, at man kan booke sig ind på de forskellige 
TURE. Den forskudte dato i forhold til udsendelsen af 
Arrangementsfolderen betyder, at alle har samme mu-
lighed for at kunne booke sig ind på oplevelserne f.eks. 
på de populære Hesseløture. 

En artikel om de mange møller, vi engang havde byg-
get rundt om i vores område – og den anden om de få, 
vi har tilbage. 

To andre artikler beskriver henholdsvis Troldeskoven 
og Søren Grandes yndlingssteder i Tisvilde Hegn. 

Der er mange flere temaer i årbogen f.eks. om kær-
lighedens veje og vildveje i Tisvilde, om en farve-
glad fabulant og maler, et digt om den nysgerrige 
Tisvildekat, om familien Koppel og Tisvilde, om det 
at være ung i Rågeleje i 60 érne og mere endnu, nem-
lig et antal af de stier, som Birte Forsell har navngi-
vet og beskrevet i de sidste par år i TisvildeNyt. 

Der er al mulig grund til at blive medlem af Vejby-
Tibirke Selskabet, idet man kan modtage Årbog 2022 
gratis ca. 1. maj 2022, hvis man har nået at melde sig 
ind inden medio april. 

Som medlem kan man endda deltage gratis i de fire 
guidede ture, som Chr. Friis har i området i juli måned 
– og desuden deltage med rabat ved Selskabets øvrige 
arrangementer i 2022. Et medlemskab i V-T S er en 
god investering!

Ebba Holm: Stubmølle

J. Westborg: Fyrtårn Hesselø

Årbog 2022 er på vej
Redaktionsudvalget står nu for at få styr på de mange 
artikler og de mange illustrationer, der bliver til Årbog 
2022. I den kommende årbog vil der også i år være 
artikler af varieret indhold: 

Tisvilde er et interessant sted – også for andre 
end os selv!
Som formand for Selskabet bliver jeg ret ofte inddraget, 
når der skal skrives bøger eller anden form for kunstne-
risk udfoldelse omkring Tisvilde og Tibirke. Den hidtil 
mest spændende inddragelse var så ubetinget Flem-
ming Runes store bogværk ”Tisvilde Hegn 1+2”. 
Med Flemming Rune som den store inspirator og 
utrættelige researcher arbejdede vi i redaktionsgruppen 
gennem tre år med at få skabt 2-bindsværket, der blev 
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en stor læse- og salgssucces. Jeg selv bidrog med min 
viden om malere og forfattere i Tibirke Lunde og Ti-
birke Bakker – og også sammen med forlæggeren Niels 
Richter-Friis at finde frem til de smukkeste og de mest 
karakteristiske huse og landskaber i de to områder.

Efterfølgende googlede jeg Nicholas Nybro og fandt 
ud af, at han havde deltaget i Vild med Dans i 2017 og 
havde kreeret den opsigtsvækkende, knaldrøde dragt 
til Ghita Nørbye, da hun deltog i en kongelig festivitas. 
Nu bliver det spændende at se, hvordan vores Tisvilde-
folkedragt kommer til at se ud!

Der er også et tredje projekt undervejs. Det bliver 
tilsyneladende en omfangsrig bog, der i tekst og bil-
leder fortæller Tisvildes historie igennem de sidste 
150 år. Vejby-Tibirke Selskabets mange årbøger og 
dets kunstsamling vil heldigvis blive godt benyttet som 
baggrundsmateriale, men meget andet kildemateriale 
vil ligeledes optræde i bogen. Jeg har fornøjelsen at få 
mulighed for at læse de forskellige afsnit igennem, ef-
terhånden som de afsluttes. Har lovet at gribe ind, hvis 
der skulle optræde bevislige fejl i materialet. 

Chr. Friis, form. for Vejby-Tibirke Selskabet      

W. Scharff: Moster Hanne

H. Isenstein: Bohrs landhus 1934

Lige nu er der tre forskellige projekter, der vil have 
Tisvilde i fokus inden længe. Det ene projekt er en stor 
udstilling, som Barbara Læssøe Stephensen, chef for 
Sophienholm Kunsthal, er i gang med at forberede 
med titlen ”SPOR AF NIELS BOHR”. I forbindelse 
med denne udstilling vil også maleren William 
Scharff, der var ven med Niels Bohr og havde som-
merbolig tæt ved Bohrs i Tibirke Lunde, blive en del 
af udstillingens indhold. Forhåbentlig vil flere andre 
malere fra Tibirkekolonien blive inddraget, f.eks. ma-
leren og tegneren Carl Jensen, der var ven med både 
Scharff- og Bohrfamilien. Det bliver en udstilling, som 
det halve Tisvilde bør valfarte ind til.

Et andet projekt drejer sig om at skabe en såkaldt 
Tisvildefolkedragt! Tøjdesigneren Nicholas Nybro 
har planer om at lave en udstilling om den Danske 
Folkedragt, hvor 25 danske byer er blevet udvalgt – og 
her er Tisvildeleje en af de 25 byer.

Projektet er et stort såkaldt ”Folkedragtsprojekt”, 
der i første omgang skal udstilles på Designmuseum 
Danmark i København. Undertegnede blev kontaktet af 
Nicholas Nybro, der havde forhørt sig i Tisvilde, om der 
var en person i byen, der kunne fortælle om Tisvildele-
jes historie – men også om de nutidige tilstande i byen. 
Pilen pegede så mod mig, der på en lidt over to timers 
travetur gennem Lejet fortalte om Tisvildeleje, før og nu.







Stormen Malik raser ved Helenekilde 30. januar – Foto: Mikkel Pape





16

GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN
Tisvilde klarede i store længder Malik
Det er altid med stor ærefrygt og bæven vi efter Bo-
dilstormen hører nye varsler om storme. I weekenden 
29.-30. januar 2022 passerede stormen Malik nord om 
Danmark og blev efter DMIs vurdering flankeret af 
vindstød af orkanstyrke og høje vandstande. Malik 
(grønlandsk drengenavn der betyder bølge) besøgte 
også Tisvilde. 

Der er med sikkerhed sket skader hos grundejerne i 
Tisvilde, men med det gode varsel fra DMI håber vi at 
mange nåede at få sikret, hvad sikres kan. 

Helenekildes kystsikring med høfder og mur mod-
stod den forhøjede vandstand og de store bølger direkte 
mod kysten. Når bølgerne ramte hårdt mod muren, 
opstod der høje og kraftige vandsprøjt op over mu-
ren og ind over den såkaldte ”splash zone”, en ca. 3 
meter bred grussti mellem muren og skrænten. På den 
allernederste del af skræntfoden tog vandet en del af 
græstørvlaget – ”offerlaget” – og Naturstyrelsen vil i 
det tidlige forår lægge ny tørv på. 
Molen stod sin prøve med den første storm efter Bodil, 
der tog livet af vores gamle mole. Lige nu får man kun 
våde tæer, når man ønsker at gå op på Molen. 

Foto: Bente Hyldahl Fogh

RP
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Men det er klart, at klimaændringerne i især Arktis og 
Antarktis vil bidrage til havniveaustigninger. Opga-
ven med kystsikring går ikke væk. De tre kommuner, 
Gribskov, Halsnæs og Helsingør, er gået sammen om 
kystsikring. Du kan læse mere her: gribskov.dk/borger/
natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/kyst-og-
strand/kystbeskyttelse-og-kystsikringslag

Hjemmeside
Har du besøgt vores hjemmeside tisvildegrf.dk forny-
lig? Udover mange nyttige oplysninger kan du dér læse 
tidligere numre af TisvildeNyt. Vi har også lagt nye 
luftfotos op: Fra stranden i Tisvildeleje, Hegnet, Asser-
bo Slotsruin og Holløse bredning m.fl. Desuden fotos 
af det sjældne naturfænomen, Nordlys, som kunne ses 
over nattehimlen i Tisvildeleje i midten af januar. 

Hvis ud har gode fotos fra Tisvilde, som du gerne 
vil dele med andre medlemmer, er du velkommen til 
at sende dem til os. Så vil vi se, om de kan lægges op. 
Angiv gerne sted og evt. en lille historie om fotoet.

Nye medlemmer
Hvis du har fået nye naboer eller har venner, der ikke 
allerede er medlem af Grundejerforeningen, vil vi være 
taknemmelige for din hjælp med at sprede kendskabet 
til vores forening. Det er let og økonomisk rimeligt at 
blive medlem, og vi har brug for støtte fra alle grund-
ejere i Tisvilde. Henvis gerne eventuelle nye medlem-
mer til vores hjemmeside. Vi kan altid let kontaktes via 
kontakt@tisvildegrf.dk, hvis der er spørgsmål.

Forskønnelsesprisen 2022
Et af Grundejerforeningens formål er ”at medvirke til 
at bevare Tisvildes specielle egenart og sikre en ba-
lanceret udvikling”. På denne baggrund uddeles hvert 
år en ”Forskønnelsespris”, der – udover æren – består 
af et flot messingskilt.

For at modtage prisen skal der være foretaget en 
bevidst, aktiv handling, som resulterer i en forskøn-
nelse i respekt for Tisvildes specielle egenart, karak-
ter, arkitektur og kulturhistorie. Prisen kan tildeles et 
enkelt projekt, et nybyggeri, en større renovering eller 
en om-/tilbygning, en gruppe af bygninger, en forening 
eller en fysisk genstand, f.eks. en beplantning, en kyst-
sikring, en strandbeskyttelse el.lign.

Prisen tildeles årligt i juli måned i forbindelse med 
Grundejerforeningens generalforsamling.

Vi modtager meget gerne forslag til kandidater til at 
modtage ”Forskønnelsesprisen 2022”.

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
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Ved  Helenekilde – Foto: Mikkel Pape

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

Christian 
Vernsted-Fabricius 

Bøgelund & Friis

Ring til mig og lad os 
drøfte dine boligdrømme

Tlf. 44 12 72 16

Butikschef, home Tisvildeleje-Vejby

Boligpriserne er steget i 
Tisvildeleje & Vejby.  
Vil du også vide, om
din bolig er steget 
i værdi?

Christian Vernsted-Fabricius
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Hegnets 2 borgmestre: 
Betinget ja til Naturnationalpark
Ifølge sn har hegnsspørgsmålet også været centralt på 
miljøministerens møde med borgmestrene fra Gribs-
kov og Halsnæs kommuner den 3. februar. Efter mødet 
sagde borgmestrene: ”Borgerne ønsker ikke hegn. Det 
er det primære budskab, vi har givet ministeren i dag. 
Men vi er glade for de gode ting, som naturnationalpar-
kerne fører med sig.” 

5 af de 15 planlagte Naturnationalparker (NNP) blev 
udpeget i 2021. Udpegning af de sidste 10 er udskudt 
fra december til starten af 2022. Tisvilde Hegn områ-
det (Hegnet) er på top-21 listen af mulige kandidater, 
og Hegnet scorer højt på væsentlige kriterier, jfr. bl.a. 
NST fakta ark. 

NNP lovgivningen har natur og biodiversitet som 
primære forvaltningsparametre. Den voldsomme og 
følelsesladede debat om mulige NNP har imidlertid 
især, og uden smålig skelen til lovgivningens indhold, 
drejet sig om omkredshegn, høje hegn og dyrevelfærd. 
Det gælder i et vist omfang også debatten i Folketinget. 
Denne skævvridning af debatten er sket på bekostning 
af en saglig diskussion om, hvordan lovens formål kan 
nås i samspil med andre interesser, f.eks. friluftsliv.

Vi synes borgmestrenes udmelding er positiv og 
på linje med Hegnets Venners oplæg til miljømini-
steren (2. august 2021). Vi mener ikke, området skal 
omkredshegnes, og vi mener slet ikke, at der skal 
være høje hegn i noget område i naturnationalparken. 
Borgerne skal have let afgang til området, og den vilde 
fauna skal have fri passage i Hegnet og mellem Hegnet 
og de omliggende naturområder.

Det kan kun glæde os, hvis sagen kan lande der. Men 
den er ikke landet endnu. Hegnets Venner håber, at de 
2 kommuner vil holde tommelfingeren opad, og at der 
findes en pragmatisk løsning.

Hegnets Venner – aktiviteter og resultater
Som venner af Hegnet, men ikke af unødige hegn og 

slet ikke af høje hegn, har vi i møder og debatindlæg 
argumenteret vores sag over for nationale og lokale 
politikere, forskere, Naturstyrelsen og borgerne. Det 
har vi kunnet gøre på et solidt grundlag: 

For det første er vi en bredt funderet lokal borger-
gruppe, som gradvist har fået flere og flere støtteer-
klæringer fra interessegrupper, politikere og forskere. 
Vi repræsenterer foreninger med flere tusinde som-
merhus- og helårsboere; en stor bredt funderet gruppe. 
Vi arbejder gennem dialog og aktivt engagement. Vi 
følger de mange indlæg på lokale facebooksider, men 
har fravalgt dette medie.

For det andet har vi løbende i processen udarbejdet 
et skriftligt materiale, f.eks. Manifestet fra september 
2019, konkret oplæg til ”Hegnet” som NNP i august 
2021 med forslag til en handlingsplan, debatindlæg i 
Politiken oktober 2021, løbende orienteringer i Tisvil-
deNyt samt en masse face-to-face dialog med politike-
re, beslutningstagere, forskere og særinteressegrupper. 

NNP-lovgivningen giver et solidt lovgrundlag for 
handling. Vi har alle en forpligtigelse til at hjælpe 
naturen mod ødelæggelse og tab af arter. Lokalt i hver 
vores område skal vi her og nu hjælpe regeringen, Na-

Hegnets Venner

Akvarel af RP
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turstyrelsen og forskerne med at sikre at NNP-lovnin-
gen gennemføres efter hensigten. Her må individuelle 
og politiske særinteresser vige.

Naturstyrelsens nye Vision 
I sammenhæng med etableringen af urørt skov og 
NNP’er har Naturstyrelsen den 14. januar 2022 lan-
ceret en ny vision for forvaltningen af vores fælles 
statsejede natur. 

Der er tale om et vigtigt paradigmeskift, hvor arbej-
det for bedre og mere natur styrkes med udgangspunkt 
i en samlet løsning for alle typer af statsejede skove og 
ophør af kommerciel skovdrift i NNP og Urørt skov. 
I NNP er natur og biodiversitet det primære hensyn. I 
urørt skov, der kan være aflastningsområder for NNP, 
sidestilles biodiversitet og friluftsliv.

Formidling og reel borgerdialog prioriteres. NST 
målretter organisatorisk, fagligt og styringsmæssigt sin 
struktur mod den nye vision gennem koordination af 
indsatsen på tværs af de 16 NS enheder, etablering af 
projektteams, databaseret naturforvaltning, styrkelse 
af biologifaglige og dyrevelfærds kompetencer. Visio-
nen peger også på etablering af mere skov på opkøbte 
arealer for at bidrage til sikringen af CO2 binding og 
rent drikkevand.

Visionen viser rigtig gode takter. Vi savner dog et 
større fokus på samarbejde med forskningsmiljøet og 
andre eksperter samt en klarere stillingtagen til hegns-
problematikken. Vi fortsætter under alle omstændighe-
der kampen for beskyttelse af naturen!

For Hegnets Venner, arbejdsgruppen:
Stig Hoffmeyer og Peter Baumann

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.

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig

 NORDSJÆLLANDS ANTIK & MØBELSNEDKERI

•
•
•
•
•

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

Kør ad Helsingørvejen imod Mårum – ca. 2 km.

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

VI HAR MANGE SJOVE TING

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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Det er Tine Miehe-Renard Kristiansen og Jonathan Fresco, der vælger 
film, og jeg har snakket med Tine om, hvordan filmvalget foregår. Det er 
ikke nogen nem opgave, erkender Tine, og meget afhænger selvfølgelig 
af udbuddet af film. Hvert år drager Tine og Jonathan til filmtræf, hvor 
man i løbet af et par dage ser en masse film og trailere. Man får snak-
ket med filmselskaber og repræsentanter fra andre biografer, og på den 
måde kan man skaffe et overblik over sæsonens nye film. Desuden er det 
selvfølgelig vigtigt at læse anmeldelser og materiale fra filmselskaberne.

Men hvilke film skal så vises i Tisvilde? Danske film er der stort 
set altid et publikum til, og publikum værdsætter, at vi har indført de 
danske undertekster, så man også kan høre og forstå hvad de siger. 
Udenlandske films succes er fx afhængig af navnene på skuespillere, 
instruktører og om filmen er kendt. Eksotiske film fra lande som fx i 
Latinamerika og Asien er normalt ikke de store publikumsmagneter, 
mens nogle kendte amerikanske film har lettere ved at slå igennem. 
Helt smalle film er svære siger Tine, men alligevel gik en film som Fa-
bian – en tysk film på næsten 3 timer – overraskende godt. Tine kunne 
godt tænke sig en lidt større nysgerrighed blandt publikum, så det ikke 
alene er de kendte film, der trækker fulde huse i biografen. Der er ofte 
store oplevelser, der venter på publikum til de mere smalle film. Det er 
under alle omstændigheder afgørende for Tine og Jonathan, at biogra-
fen viser kvalitetsfilm uanset hvor kendte de er. Det er desværre for 
dyrt at vise premierefilm, hvor der fra udlejeren er krav om, at de skal 

Hvilke film skal vi se i Tisvilde Bio?

spilles 11 gange. Derfor venter biogra-
fen nu som hovedregel en uge med at 
vise de nyeste film, hvor kravet om et 
bestemt antal spilledage er sløjfet.

Det er nok Coronaen, der har været 
medvirkende årsag til at holde pub-
likum væk fra biografen. I hvert fald 
har tilskuerantallet været svært at løbe 
i gang igen. En række gode film i de 
næste måneder skulle meget gerne være 
med til at rette op på det. På biografens 
hjemmeside er der allerede omtale af 
marts måneds film.
Biografens støttemedlemmer har været 
en betydelig og afgørende hjælp til 
at holde økonomien oven vande, og 
Tine opfordrer mange flere til at melde 
sig som støttemedlem. Modsat andre 
biografer får Tisvilde Bio nemlig ikke 
støtte fra hverken kommune eller rige 
mæcener. 

sc

Filmbooker Tine Miehe-Renard Kristiansen – Fotograf: Leif Tuxen

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge

årstidensblomster.dk

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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Da sundhedsmyndighederne nu har givet os lov til at 
lægge maskerne samt en del af forsigtigheden til side 
og fortæller os, at vi står ved afgrunden til ”normale 
tilstande”, så skal vi da igen have gang i bluesmusik-
ken i Tisvilde Bio. Biografen har været i gang siden 
midt i januar, og kan man se film, så kan man vel også 
høre musik!

Lørdag den 12. marts kl. 15 skruer Bluesmafiaen i 
Tisvilde Bio op for forventningerne og charmen og for 
en eftermiddag med en fest af en genåbning i form af 
en musikalsk gryderet serveret af en flok danske blues- 
og rootsmusikere, som meget passende kalder sig for 
Big Gumbo efter navnet på den gryderet, gumbo, som 
man kan være heldig at få i den amerikanske sydstat 
Louisiana, i og omkring New Orleans. Det er en hed 
kreolsk stuvning, der har simret i timer med en bund 
af en stærkt krydret, tyk, opbagt fond tilsat kylling og 
stærk, røget pølse, sydstatsgrøntsager og store rejer. 
Den fede, crèmede konsistens kommer fra den lille 
okra-frugt. Oversæt den opskrift til musik, så har 
publikum i Tisvilde virkelig noget at glæde sig til, - det 
bliver en sand fest efter to års live-musikalsk tørke!!!

BIG GUMBO har været booket i mere end to år, 
aflyst flere gange, men ikke opgivet at komme til at 
spille for Tisvildes Bios blues-begejstrede publikum. 
Og mon ikke begejstringen vil være endnu større efter 
den lange tørke, - på begge sider af scenekanten. 

HP Lange, som ikke er nogen ukendt størrelse i 
Tisvilde Bio, har igennem en årrække langsomt tilsat 
lidt oldtime, zydeco, bluegrass, country, mountain 
music og gospel til sin bluesgryde og ladet det simre i 
laaaang tid, så han nu med sine tre spillelystne musi-

kanter kan levere et forrygende livligt hillbilly-halbal. 
Kun mangler man dansegulvet for at gøre oplevelsen 
komplet, men desværre råder Tisvilde Bio ikke over 
den fornødne gulvplads, så man må nøjes med at 
stampe med og svinge kroppen lidt i de polstrede stole 
og holde naboen i hånden, - en siddende kædedans? 
Aldrig set før!

H.P. har 35 år i branchen og 11 plader i eget navn 
bag sig, og med sine guitarer og let flossede vokal 
udgør han sammen med Dave Stevens på bas og Niels 
Bonefass på violin og banjo en herlig kulørt, musikalsk 
gryderet. Bag dem tryller Jens Kristian Dam elegant på 
sine trommer, som han spiller (ikke slår!!) på. Og bliv 
ikke forbavset, hvis han pludselig forlader trommesæt 
og scene og kaster sig over biografens flygel, - for det 
kan han også.

Alt er lagt til rette for at denne eftermiddag bliver en 
prægtig genåbning af LIVE-musikken i Tisvilde Bio. 
Vi sparker corona’en til hjørne og siger velkommen 
tilbage til blues i Tisvilde Bio.

PS! Hvis man kunne tænke sig at komme til 
blueskoncert, så kan man skrive til tisvildebluesma-
fia@gmail.com og få sin mailadresse på mail-listen, 
for det er igennem listen, at billetterne først sættes til 
salg. Koncerten med H.P.Lange og Big Gumbo blev 
udsolgt på to dage via mail-listen, - så det er en god 
idé, at melde sig til!! 

EB

Blues uden masker…!!
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Familiespejd i Ramløse 
En lille hilsen fra Familiespejderne i Ramløse. Vi har 
eksisteret i snart to år og mødes hver anden søndag 
fra kl 10-12, som udgangspunkt på grunden ved vores 
spejderhytte. Familiespejd er for børn i på 3-6 år (bør-
nehavealderen) og deres forældre eller bedsteforældre. 

Formålet med familiespejd er at være sammen med 
vores børn i naturen, lære om naturen, blive introdu-
ceret til spejderlivet blandt andet med fokus på fælles-
skab og udeliv. 

En del af familiespejd er, at vi har et tema, som for-
løber hen over 3-4 gange. Når hvert tema er afsluttet, 
får børnene et spejdermærke, som de kan sy på deres 
uniform eller tørklæde. 

Denne sæson har vi haft om ”Fra jord til bord” og 
Trøstermærket (førstehjælp for 3-6 årige). Vi har blandt 
andet haft besøg af Rasmus, der er ved at uddanne sig 
til redder. Børnene var med til at slukke ild med skum-
slukker, vandpumpe og brandtæppe, hvilket de syntes 
var sejt og vildt spændende. 

Vi lægger stor vægt på, at det skal være en god ople-
velse for børnene og deres forældre, og at det skal være 
sjovt og lærerigt. Vi er ude i al slags vejr og laver som 
regel bål, når vi har gennemgået dagens tema og små-
opgaver. Så hygger vi med pandekager, snobrød, suppe 
eller andet, der kan tilberedes over bålet. Er der tid, 
leger vi også nogle lege. Især gemmeleg på den relativt 
store spejdergrund er et hit.

Senest har vi været på tur i skoven ved Valby Hegn. 
Her kendte nogle af børnene til en historie om en 
kæmpetrold, der for mange, mange år siden havde sat 
sig med et ordentligt bump i skovbunden, så der blev 
en stor fordybning. Denne fordybning kaldes vist nok i 
folkemunde for “rumpehullet”. Trolden holder ikke til i 
skoven mere, så vi skulle derfor lave vores egne trolde 
ud af ler, og hvad vi ellers kunne finde i skoven. Det 
kom der nogle fantasifulde og fine trolde ud af. 

Derpå kastede børnene sig med fuld fart op i en 
kæmpebladbunke – et stort hit og en dejlig formiddag. 

Vi, Kim og Stine, er ledere for gruppen, og vi har også 
selv vores egne børn med. Derunder er der Christina, 
som er ny i gruppen. Hun er en garvet spejder og 
spejderleder med alt, hvad det indebærer at smarte tips 
og tricks for en spejder. Ved interesse eller spørgsmål 
kan Kim kontaktes på tlf. 21772226 og Stine på tlf. 
23722022. 

Kim

 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.
Murer�rmaet

Damgaard Aps
Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Henrik 2323 1318Tlf. Bo 4044 5610



Kirkebladet
Tibirke Sogn

Marts - April  2022

Hemingway Klub - for mænd +60
Hver anden mandag i Sognegården i lige uger kl. 9.30-11.30
Læs mere på hjemmesiden eller få mere information hos  
sognepræst Ulrik Pilemand på up@km.dk

Spaghettigudstjenester
Onsdage Vejby kirke kl. 17.30

2. marts • 6. april
 

Spaghettigudstjenester er særligt tilrettelagt for 
børnefamilier, så alle kan være med og alle er velkomne. 

 
Vi starter i Vejby kirke kl. 17.30 med salmesang, 

bibelhistorier, dramatisering, Fadervor og velsignelse. 
Derefter er der spaghetti & kødsovs i Sognegården

kl. 18.00. Der er ingen tilmelding - bare mød op i kirken.

Babysalmesang hitter i Vejby/Tibirke sogne
Tak til alle de skønne mødre og babyer, der har sunget, danset, 
leget og hygget i Sognegården torsdag formiddag!

Nyt hold begynder torsdag d. 31. marts 2022 
kl. 10-12 i Sognegården i Vejby.
Tilmelding og info hos kirkesanger Trine Schousen,
trine.schousen@gmail.com.

Læse mere om babysalmesang på kirkernes hjemmeside.

Påskemåltid i Sognegården
Skærtorsdag d. 14. april er der fællesspisning i 
Sognegården, Kirkebakken 4 i Vejby.

Som der efterhånden er tradition for, holdes der igen 
i år fællesspisning skærtorsdag aften. Sidste år måtte 
vi aflyse, men vi håber, at vi i år kan få mulighed for at 
gennemføre fællesmåltidet. Vi begynder med Guds-
tjeneste kl. 17.00 i Vejby Kirke og umiddelbart efter 
inviterer vi på grillstegt lam og culotte med mere.

Middagen begynder ca. kl. 18.15. Maden er gratis, 
men man SKAL tilmelde sig. Drikkevarer kan købes.

TILMELDING TIL HENRIK LUND-ANDERSEN, 
MENIGHEDSRÅDSFORMAND VEJBY
på mail: 
henrik.lund-andersen@regionh.dk eller 
SMS til 
tlf.: 4025 0257 senest mandag d. 11. april kl. 12.00.

Tilmelding er herefter bindende. Det er plads til 80 
deltagere, så skynd dig at tilmelde dig og familien. 

Alle er velkomne!
Arr.: Vejby Kirkes menighedsråd, 
Tibirke Kirkes menighedsråd og 
Vejby-Tisvilde Luthersk Mission

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

HOLD ØJE med kirkernes 
facebook og hjemmeside 
for mere information om forårets forløb for minikonfirmander 
i Tibirke kirke. Det er for 3. klassetrin  - og vi glæder os!
 - mvh. organist, kirkesanger og præst

MINIKONFIRMANDER



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 2021
Alle møder er offentlige og holdes i Gretely fra kl 18.00.
Torsdag d. 10 marts, tirsdag d. 5. april, tirsdag d. 10, maj, tirs-
dag d. 7. juni, torsdag d. 11. august, tirsdag d. 13. septem-
ber, tirsdag d. 11. oktober, tirsdag d. 8. november, tirsdag d. 
6. december.
      

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

Andagt - Påskelørdag d. 16. april
Tibirke Kirke kl. 19.30
Igen i år tager vi den gammel påsketradition op 
med en Påskelørdagsandagt i Tibirke Kirke. Påske- 
lørdag kan på mange måder synes som en lille, 
ubetydelig og overset dag imellem de mange 
store påskedage, især med Langfredagens død og 
mørke på den ene side og Påskedags lys og op-
standelse på den anden.
Ved Påskelørdagsandagten vil vi i stearinlysenes 
skær være i tankerne ved Jesu grav. Vi vil lytte til 
gravlæsningerne, samt til et særligt Påskelørdags-
digt og ikke mindst skal vi synge nogle af de smukke 
påskelørdagssalmer, der kun hører denne aften til. 
Vi vil således være i den stilhed, der er mellem 
Langfredag og Påskedag.

Velkommen til 
Påskelørdagsandagt
Sognepræst
Jeanne von Benzon



FILM I SOGNEGÅRDEN 
Fredage kl. 19.00

11. marts8. april

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

Nyt fra Menighedsrådet
Selvom COVID-19 i skrivende stund fortsat hærger, om end 
heldigvis i noget mildere form end den oprindelige, så er vi nu 
nået så langt, at alle restriktioner er bortfaldet. 
Sådan bliver det forhåbentlig et stykke tid endnu, men jule-
gudstjenesterne for 2021 gik ikke ram forbi. 
Set i lyset fra de gode erfaringer for udendørs gudstjenester i 
2020, valgte menighedsrådet at give menigheden et valg mel-
lem disse og så de mere sædvanlige indendørs julegudstje-
nester. Begrundelsen for også at vælge den sidste løsning var, 
at der var et hensyn at tage til personer, som måske ville finde 
det udfordrende at stå op udenfor i temperaturer nær fry-
sepunktet. Henset til de opstillede pladskrav, ville der være et 
begrænsede antal pladser til de indendørs julegudstjenester. 

Af samme grund søgte vi at informere herom på alle relevante 
steder, herunder Facebook siden ”Tisvildeleje hele året”. Der 
var her oplysninger, hvor og hvordan man kunne melde sig til. 
Vi måtte dog konstatere, at ikke alle, der mødte op til de to 
indendørs julegudstjenester, var bekendt hermed. Det gjorde 
dog ikke så meget, eftersom der stadig var rigeligt med ledige 
pladser. Det kunne måske opfattes om nedslående, at kirken 
kun var næsten fyldt op til de indendørs julegudstjenester, 
hvor der ellers plejer at være stuvende fuldt. Det var dog til-
syneladende tale om en landsdækkende tendens, der bedst 
kan udlægges som, at mange ønskede at undgå smitte. Af 
samme årsag, formentlig, var de udendørs julegudstjenester 
til gengæld velbesøgte. 

For mig var det afgørende, at menigheden havde et valg mel-
lem indendørs og udendørs julegudstjenester, og at ingen gik 
forgæves. 

Kenneth Øhlenschlæger Buhl, Formand Tibirke Menighedsråd

Sognepræst Ulrik Pilemand og Cand.
mag.psyk. Nina Sommer inviterer til 
meditations- og fordybelsesaftener 
i Tibirke Kirke. Kirken ligger hen i skæret 
fra levende lys og skaber rum for stilhed. 
så du kan trække dig tilbage fra hverda-
gens tankemylder og gøremål.
Ulrik deler ud af Bibelens livsvisdom, 

fra både Det Gamle og Nye Testamente samt lyser velsignelsen. 
Nina guider meditationer og giver et eksistentielt blik på af-
tenens tema, mens organist Mimi Birkelund skaber plads til at 
blive berørt.

Meditation og refleksion

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

Sognegården - Vejby

STØT…
Tibirke Sogns 2 fadderbørn, Aklilu og Angel Selelo

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

Café-koncert i Sognegården
Der er gratis adgang til koncerten, hvor der serveres kaffe og 
lidt sødt. Der er desuden mulighed for at købe et glas vin.

Søndag d. 3. april 
kl. 16
Vi får besøg af de to 
dygtige musikere 
Malene Thastum, pia-
nist og Mette Brandt, 
bratschist. 
Bratschen er ikke så 
kendt et instrument som 

f.eks. violinen, men de to instrumenter minder meget om 
hinanden – bratschen er så at sige en stor violin. Malene og 
Mette vil spille musik af bl.a. Schubert, Brahms og Stravinsky.

Vel mødt til en uhøjtidelig, hyggelig og 
stemningsfuld koncert.

Gretelyaftener 2022

Tirsdag den 17. maj kl. 19.00
Den tidligere lærer, folketingspolitiker og præst 

Asger Baunsbak-Jensen 
kommer og fortæller under overskriften "Mine 5 liv”.

TILMELDING 
Lisbeth Nielsen mobil 2578 8423 eller 
lisbethnr4@gmail.com

Der kan købes kaffe og kage for 25 kr.

Foto: Radikale Venstres hjemmeside

Asger Baunsbak-Jensen

GRETELY, 
Tibirke Kirkevej 4 - 
ved Tibirke Kirke.

Sognepræst Kbf.
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
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Sognepræst
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Træffes efter aftale
Tlf.: 24 91 79 70
jgvb@km.dk
Mandag fri
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Tibirke Kirkegårdskontor
Graver Henrik Müller
Tlf. 4870 7785
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KIRKEBIL 
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kl. 10.00
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WWW.TIBIRKEKIRKE.DK
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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 
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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.
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 SOGNEPRÆSTERNE:

 ULRIK PILEMAND
 up@km.dk / 23 40 62 26
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Andagt - Påskelørdag d. 16. april
Tibirke Kirke kl. 19.30
Igen i år tager vi den gammel påsketradition op 
med en Påskelørdagsandagt i Tibirke Kirke. Påske- 
lørdag kan på mange måder synes som en lille, 
ubetydelig og overset dag imellem de mange 
store påskedage, især med Langfredagens død og 
mørke på den ene side og Påskedags lys og op-
standelse på den anden.
Ved Påskelørdagsandagten vil vi i stearinlysenes 
skær være i tankerne ved Jesu grav. Vi vil lytte til 
gravlæsningerne, samt til et særligt Påskelørdags-
digt og ikke mindst skal vi synge nogle af de smukke 
påskelørdagssalmer, der kun hører denne aften til. 
Vi vil således være i den stilhed, der er mellem 
Langfredag og Påskedag.

Velkommen til 
Påskelørdagsandagt
Sognepræst
Jeanne von Benzon



KIRKEBIL 
bestilles på 

tlf. 4870 7785
fredag senest 

kl. 10.00

Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker 
Marts

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 13. 2. s. i fasten 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Torsdag 17. 14.00 Gudstj. Trongården Jeanne von Benzon

Søndag 20. 3. s. i fasten 9.00 10.30 Jeanne von Benzon

Søndag 27. Midfaste 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Onsdag 30. 19.30 Meditationsgudstj.
Præst Ulrik Pilemand 

Meditation Nina Sommer

April
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 3. Mariæ Bebudelse 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Onsdag 6. 17.30 Spaghettigudstje. Ulrik Pilemand

Søndag 10. Palmesøndag 10.30 9.00 Jeanne von Benzon

Torsdag 14. Skærtorsdag 17.00 15.00 Ulrik Pilemand

Fredag 15. Langfredag 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Lørdag 16. Andagt 19.30 Jeanne von Benzon

Søndag 17. Påskedag 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Mandag 18. 2. påskedag 10.30 Fællesgudstjeneste Ingen Ulrik Pilemand

Torsdag 21. 14.00 Gudstj. Trongården Ulrik Pilemand

Søndag 24. 1. s. e. påske 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Onsdag 27. 19.30 Meditationsgudstj.
Præst Ulrik Pilemand

Meditation Nina Sommer 

Lørdag 30. 10.30 Dåbsgudstjeneste Ulrik Pilemand

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

STRIK DÅBSKLUDE
Dåbskludeklubben er i gang!  
Tirsdage kl. 10-12
22.3 - 5.4 og d. 24.5 
Det er superhyggeligt og skaber 
glæde hos dåbsforældre!

Kontakt Jeanne von Benzon
jgvb@km.dk

Sangeftermiddage 
Syng med fra salmebog 

og Højskolesangbog.  
2. torsdag i mdr. kl. 14-16.

10. marts • 7. april •12. maj

Der er kaffe, 
hygge og ingen 
tilmelding. 

Vel mødt!

PÅ
SK

E

Organist og præster inviterer til endnu en aften 
om Salmebogen, som bruges i kirken ved stort 
set alle begivenheder. Vi fortsætter gennemgan-
gen af salmeskrivere og komponister i salmebog. 
Kom og bliv lidt klogere 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 
2Salmebogen 

for dummies



Musik i Lejet-program tager form
Musik i Lejet ser frem mod varmere tider. Inden længe 
er corona dampet helt af, og sommeren står for døren. 
Programmet for Musik i Lejet får tilføjelser i anled-
ning af det store farvel til mundbind og restriktioner. 

Malk de Koijn, Jada, Gnags, Benjamin Hav & Fa-
milien, Coco O., Kesi, Mekdes, Joyce, Patina, Dopha, 
Bbybites, Statisk, Goss, Prisma og Mina Okabe er alle 
offentliggjort til festivalen, når den løber af stablen d. 
21. 22. og 23. juli

”Om lidt er vi tilbage til normalen, og det eneste, 
folk tænker på, er hvem de skal kysse og kramme med 
og selvfølgeligt hvad de skal lave til sommer. Jeg er 
sikker på, at folk glæder sig helt vildt til at give slip 
på to års nedlukke”, siger programansvarlig, Andreas 
Thomas Grauengaard.

Næsten halvdelen af musikprogrammet er nu of-
fentliggjort. Foruden de kendte navne, som de fleste 

har svinget træbenene til, så er der som sædvanligt stort 
fokus på landets nyere artister. Artister som primært er 
blomstret op gennem tiden uden festivaler. Derfor er der 
stor begejstring at spore hos musikerne, hvoraf flere for 
første gang skal ud at møde sit publikum ansigt til ansigt 
på landets større scener til sommer. 

”Musikerne har haft god tid til kreativitet og at vende 
blikket indad, men der er ingen tvivl om, at energien 
og oplevelsen af at give musikken videre, LIVE, er 
det, de fleste musikere også er drevet af. Så jeg er helt 
sikker at Musik i Lejet får nogle sultne og helt tændte 
musikere på scenerne”, fortæller programansvarlig, 
Andreas Grauengaard.

Musik i Lejet kommer det næste stykke tid til at 
offentliggøre programmet, som både rummer kunst, 
mad, musik og en lang række aktiviteter. Følg med på:
www.musikilejet.dk

Musik i Lejet 2022
Fotos: Dennis Frandsen
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Rolf Valery trådte sine barnesko i Tisvilde, 
nærmere bestemt på Fogedgårdsudstyknin-
gen. Nu er han vendt tilbage og har slået sig 
ned på Nyvej og er klar til at slå dørene op 
for sit varmepumpefirma på fuld tid.

Rolf har arbejdet som flytekniker i SAS i 34 
år men blev desværre corona-opsagt. Side-
løbende med sit job i SAS har Rolf drevet 
varmepumpefirmaet på deltid men vælger 
nu at gøre det til sit fuldtidsjob. Han tilbyder 
salg, installation, reparation, udskiftning og 
servicering, og der vil også være mulighed for 
at lave et abonnement. 

Rolf slår dørene til det nye firma op 1. april 
med tlf. nummer 4258 3220. Og man kan 
allerede nu skrive til tisvilde.varmepumper@
mail.dk, hvis man vil være på forkant med 
tilbud og service, når firmaet starter op. Held 
og lykke med det!

Karina

En lokal dreng 
vender hjem

En af vore mange perler i Tisvilde er Tisvilde 
Højskole, og nu har vi brug for hjælp. Vi har 
rigtig mange frivillige, der hjælper os med 
praktiske ting. Nu står vi overfor, at ejendom-
men trænger til en ordentlig omgang. Derfor 
søger vi frivillige folk med hjertet på det rette 
sted, og en god portion faglig kunnen til at 
hjælpe os med at vedligeholde skolen. 

Hvis du har lyst til at komme og hjælpe 
os, så kontakt forstander Mogens på e-mail: 
mogens@tisvildehoejskole.dk eller kig forbi 
til en kop kaffe.

Hilsen Mogens

Tisvilde HøjskoleFoto: 
Anita Olsen

GL G R I B S K O V
L Å S E

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

-  d in  l oka l e  l å s e smed

Vidste du at vi er eksperter i 
elektronisk aflåsning...? 

Ring til os og få et uforpligtende tilbud.gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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Margrete Groes,”Nu forstår jeg hvorfor”

Tid: Mandag d. 7. marts kl. 13. 
Sted: Sognegården ved Vejby Kirke, 
 Kirkebakken 4, 3210 Vejby.
Pris:  25 kr. til indkøb af kaffe og kage. 

Vil du hørenærmere om Blixen Klub Gribskov, 
så send en mail til gribskov@blixenklub.dk 
eller ring 2025 1753 (Anett Wiingaard).

Blixen Klub Gribskov
Blixen Klub Gribskov fik en flyvende start
Den nystartede forening, Blixen Klub Gribskov, åb-
nede i februar med et foredrag af en af vor tids vigtig-
ste billedhuggere, Gerda Thune Andersen. Det var en 
fyldt sal i Sognegården i Vejby, der efterfølgende gav 
begejstret applaus. Næste i rækken af foredragsholdere 
er forfatter Margrete Groes, der besøger klubben man-
dag d. 7. marts. 

Til arrangementet i marts vil Margrete Groes fortælle 
om sin dramatiske barndom i 30 érne, hvor hun voksede 
op under offentlig forsorg efter hendes tysk/jødiske 
mors flugt til Danmark. Hendes erindringer, ”Nu forstår 
jeg hvorfor”, blev til efter købet af 133 arkivalier fra 
Rigsarkivet, der bl.a. afslørede historien om en emsig 
fuldmægtig i Statspolitiet, der i en årrække så det som 
sin opgave at få den lille pige sendt tilbage til Tyskland. 
Trods den dystre baggrund er det et livsbekræftende 
foredrag, der også handler om, hvad københavnske 
12-årige piger hadede, elskede og drømte om i 1947. 

Blixen Klub er en social og kulturel klub for +60 
kvinder, der ønsker inspiration, ny viden, at finde fæl-
lesskaber og netværk. Alt arbejde er på frivillig basis 
– også foredragsholdernes. Klubbens hjemmeside er: 
blixenklub.dk/gribskov

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

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



10 år med TIFØ
Tisvilde Fødevarefællesskab
Vi synes, det kan noget, og vi synes, det er vigtigt: Det lokale, 
det grønne, det bæredygtige, det sociale, fællesskabet. Derfor 
vil vi gerne slå et slag og gøre opmærksom på vores lille for-
enings eksistens. TIFØ er et fødevarefællesskab i Tisvilde. I år 
kan vi fejre 10 års jubilæum, og det er vi stolte af. Vi har følgen-
de idealer og principper, som vi fortsat bestræber os på at følge:

• At være en del af en bæredygtig fremtid ved at gøre 
bæredygtige fødevarer tilgængelige for alle.

• At forsyne medlemmerne med et sæsonbetonet udbud 
af bæredygtige varer, der er dyrket og produceret så lo-
kalt som praktisk muligt.

• At skabe et økonomisk bæredygtigt, selvstændigt og 
transparent alternativ til de kommercielle fødevare-
virksomheder.

• At være et lokalt forankret fællesskab, der danner ram-
me for samarbejde og møde mellem mennesker på en 
åben og inkluderende vis.

• At formidle og fremme viden om bæredygtighed, føde-
varer, tilberedning og forbrug.

Som medlem kan man hver uge få en pose lækre grøntsager fra 
en af lokalområdets dygtige og bæredygtige grøntsagsavlere for 
kun 100 kr. og en beskeden indsats for fællesskabet, når det pas-
ser ind i din hverdag. Oven i det får man mulighed for at deltage 
i et lokalt socialt fælleskab på tværs af generationer.

Det fungerer sådan, at man indbetaler 100 kr., og så kan man 
hente en pakket pose med ugens grønt i ”TIFØ huset” ved sko-
len i Tisvilde fredag eftermiddag. Om man vil have en pose 
hver uge eller kun ved behov, bestemmer man selv. Ud over de 
100 kr. kan man melde sig på en opgave en gang i mellem. Det 
kan være at hente grønt i Kolsbæk, pakke poserne, køre kasser 
retur, bage kager eller boller til et af vores arrangementer.

Vi har snart eksisteret i 10 år, og særligt i løbet af de sidste par 
år har vi udvidet og udviklet vore ”Event-årshjul” med begiven-
heder i løbet af året, hvor vi mødes i fællesskab med de gode 
råvarer i centrum. Eksempelvis er det blevet en fast tradition, 
at vi sidst på æblesæsonen mødes med alle vores overskuds- og 
nedfaldsæbler til den helt store æblepressedag. Sidste gang fik 
vi lavet over 100 liter! Vores efterhånden traditionsrige (en, to, 
tradition) fællesspisningsarrangement i anledning af kyndel-
misse blev ikke til noget i år på grund af corona, men vi plan-
lægger at gøre noget særligt ud af vores generalforsamling den 
30. april, hvor alle er velkomne. I årenes løb har vi i forbindelse 
med generalforsamlingerne blandt andet holdt vinsmagning, 
fermenteringskursus og rodfrugtsworkshop. Hvad det bliver til 
i år, har vi ikke planlagt endnu, men følg med på vores face-
bookside eller meld dig ind via tifø.dk, så får du mails, der hol-
der dig opdateret.
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Vi ønsker os derfor en støtteforening, hvor alle med 
interesse for skolens ve og vel kan være medlemmer. 
Alle er velkomne – gamle elever, forældre, bedstefor-
ældre eller hvem som helst, der har lyst til at bidrage.

De foreløbige ideer til, hvad sådan en forening kunne 
lave er følgende:

• stå for sociale arrangementer på skolen til gavn for 
fællesskabet på skolen.

• bakke op om og hjælpe til ved skolens sociale ar-
rangementer.

• samarbejde lokalt, det kunne f.eks være tovholdere 
på klassebod til “Tisvilde går i fisk”, kaffebod på Kil-
demarkedet, Præstens mark, og idrætsforeningernes 
loppemarkeder i Vejby og Tisvilde.

• ansøge fonde om midler til f.eks. oplevelser og større 
anskaffelser.

• vinter-frikvartersvenner, som f.eks kan spille skak/
kort, læse højt på biblioteket eller fortælle historier.

Ideer er hjertelig velkomne, og vi vil gerne høre dem 
allesammen. Vi vil derfor gerne indkalde til møde på 
Tisvilde afd. i foredragssalen mandag d. 25. april kl. 
17-18.30. Vi byder på en kop kaffe/the og en lille kage. 
Dagsordenen vil være at bringe flere ideer på banen, 
samt høre om der er stemning/mulighed for at etablere 
en støtteforening med en bestyrelse.

Mange hilsner skolebestyrelsen 

Tema om Island
4.a har over en længere periode arbejdet med tema om 
Island og glædede sig meget til at skulle lave udstilling 
på biblioteket, som de andre klasser skulle inviteres til. 
De havde lavet de flotteste modeller af fuglefjeld, glet-
sjere, havet, landskabet med islandske heste og vulkan. 
Da vi fik at vide, at klasserne ikke måtte være sammen 
på grund af corona, fandt vi på at bruge computere, så 
hver ekspertgruppe sad i deres klasse på Google Meet 
og var forbundet med en computer i hvert udstillings-
område. Så kunne de forskellige klasser/elever stille 
spørgsmål og få svar direkte af 4.a. 

Alle klasserne kom til udstilling på skift, og det 
fungerede rigtig godt med den online kommunikation 
mellem eleverne. 

Vi er virkelig blevet dygtige til at tænke anderledes og 
kreativt under den lange coronaperiode, men nu glæder 
vi os over, at vi har en næsten normal hverdag igen.

Lisbet Erck, lærer

Sankt Helene skole har et stort ønske 
Sankt Helene Skoles skolebestyrelse har igennem flere 
år snakket om at etablere en støtteforening: “Sankt 
Helene skoles venner”. Nu skal det være. Vi vil gerne 
styrke skolen endnu mere og være begge byers ban-
kende hjerte. Vi vil gerne bringe endnu mere hjerte og 
sjæl fra lokalmiljøerne ind på skolen til glæde og gavn 
for os alle. 

Sankt Helene Skole
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Sidste nyt fra biblioteket i Tisvilde
At have et bibliotek i et lokalsamfund som Tisvilde er 
med til at gøre byen attraktiv. Det giver mulighed for 
at benytte pc’erne, låne og aflevere bøger, mødes til 
en hyggesnak eller bare ligge og læse tegneserier med 
vennerne. Det kan lade sig gøre, fordi der er en gensidig 
“kontrakt” om, at alle passer på tingene, rydder op efter 
sig og generelt opfører sig, som det er hensigtsmæssigt 
på et bibliotek, også når det er ubemandet. 

 På det seneste har biblioteket dog ikke været så rart 
at møde ind til mandag morgen:

• Uhumske toiletter (rengøres af skolen fredag) 
• Bøger har ligget spredt ud over borde, bænke og gulve. 
• Skille-markeringer er blevet hevet ud og gemt under 

sækkestolene. 
• Bøger er blevet kigget i og lagt ind tilfældige steder. 
• Mudderfodspor fra både børn og hunde ud over 

gulve og madrasser.  
Jeg kan informere om, at der ikke er betjening fra 
Helsinge bibliotek, og at jeg som skolebibliotekar har 
2 x 90 minutter til at varetage de opgaver, der er i for-
bindelse med skoleeleverne. Dem vil jeg meget nødigt 
bruge på at være biblioteksbetjent, så derfor: Husk at 
passe på vores bibliotek og dets inventar. 

De bedste hilsner, Anna Stralendorff 

Koncert med ”Aros Guitar Duo”
To super dygtige guitarister fra Århus, Mikkel og Si-
mon, som spillede forskellige nye fortolkninger af ”Fry-
deligt med jubelkor”, en gammel sang fra 1500 tallet. 

Børnene havde forinden arbejdet med sangen i mu-
siktimerne og fortolket den ved at oversætte nogle af 
de gamle, svære ord samt ved at lave tegninger til de 
enkelte vers. 

Børnene var meget optaget af koncerten, bl.a. skulle 
de lytte til en smuk fortolkning med lukkede øjne. 
Fortolkningen varede hele 7 minutter. De klarede det 
til bravur og roste efterfølgende musikkerne for den 
smukke musik. 

Tine Jensen, lærer

Musik med lukkede øjne
Hele klassen var nede og se guitarkoncert (duo) med 
Mikkel og Simon. Vi hørte ”Frydelig med jubelkor” 
fra 1500 tallet, og så sad vi i 7 minutter med lukkede 
øjne og hørte en anden god melodi og så spillede de 
på deres guitar og så trommede de på deres guitar. Det 
lød virkelig godt. De havde klude på benene så guita-
ren ikke smuttede fra dem. Mikkel og Simon kom fra 
Århus. 

Hele fjerde og tredje klasse var nede og høre koncer-
ten, men ikke på samme tid, for på det tidspunkt var vi 
delt op... men!!!! det er vi ikke længere. Vi var delt op 
på grund af Corona.

Viggo fra 3.a 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
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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Matti, 10 år, på sin jernhest, som han tilbringer en stor 
del af sin fritid på. Og det er efterhånden blevet til 
mange vundne konkurrencer i banecykling og på det 
”Blå Spor”, som han elsker. Hvis han kan, er han på 
farten hver weekend.

Nynne, 9 år, på den første skovtur med sin nye Welsh 
Mountain pony ”Silver”. De to er altid friske på en 
dejlig tur i Tisvilde Hegn. Som det fremgår af billedet, 
er der tale om en opvakt ekvipage.

Hestekræfter
Søskendeparret Nynne og Matti fra Sankt Helene Skole 
på hver sin hest i Tisvilde Hegn den 8. januar.

Nikita, mor til de to skønne unger, og Charlotte, lærer

  

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 frem til jul
Loppe-Stalden, Tisvildevej 19

Kontakt gerne Stina: 24 20 33 05
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Kongernes ombygges og ny SBUNO
Der er opbrud i den lille restaurant på Hovedgaden. Alt 
inventar er væk, og udeserveringen er pakket ned. Flere 
har nok undret sig over hvad der skete, og da Tisvilde-
Nyts udsendte kom forbi Kongernes en stormende vin-
terdag sidst i januar var det stadig ikke let at se, at der 
kunne åbnes om kort tid. Lokalerne var ved at blive fær-
dige, men der var stadig ikke malet, køkkenet var ved at 
få lagt gulv, og inventar stod midt på gulvet. Ombygnin-
gen af restauranten har stået på et stykke tid, og alt har 
været i spil. Det udendørs område skal sættes i stand, 
og udvendigt skal Kongernes males, så restauranten 
kommer til at pynte på Hovedgaden, men ikke mindst 
skal nævnes at maden bliver af samme høje kvalitet som 
hidtil. Indehaveren Jens Christian Ellekilde er fortrøst-
ningsfuld, og mener at der nok skal komme mere styr 
på det, så alt er i orden, når TisvildeNyts påskenummer 
rammer postkasserne. 

Så snart man er færdig på Hovedgaden, skal arbejdet 
for alvor i gang på SBUNO – det der tidligere hed Maya. 
Også her skal restauranten gennemgå en omfattende re-
novering. Menuen her bliver italiensk og haven bliver 
ændret så legepladsen forsvinder til fordel for udendørs 
servering. Menuen bliver så vidt muligt økologisk, og 
ligesom på Kongernes vil der blive tale om høj kvalitet. 
Navnet er ikke helt almindeligt, og der vil blive udskre-
vet en konkurrence, hvor man kan gætte på, hvad nav-
net betyder.

Der er blevet handlet frem og tilbage omkring over-
tagelsen af Cafe Maya siden maj 2020. Flere faktorer 
spændte ben. Faktisk var projektet lagt i skuffen, men en 
venlig sjæl skubbede på og hjalp med den sidste finan-
siering. Og pludselig skulle det gå stærkt. 

Finansieringen kom på plads d. 11. dec. og indehaveren 
af Maya skulle rejse d. 14, så man mødtes en sen fredag 
aften og underskrev, fortæller Jens Christian Ellekilde. 

Han er netop kommet hjem efter to dage i Piemonte, 
hvor han var inviteret ned af en sød og dygtig vinma-
ger. Vi kan nu (næsten) kalde SBUNO for La Spinetta 
ambassadører, hvilket også indebærer det gamle “cham-
pagnehus” Contratro. 

”Vi er mega beærede og stolte og spændte på det sam-
arbejde”, siger Jens Christian Ellekilde.

SC

Kongernes og SBUNO

Cafe Maya skifter ejer – og ændrer navn til SBUNO

Kongernes under ombygning – RP
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bor jo i byens midte, på eller omkring Hovedgaden, i 
forhaven, om man vil, og vælger, i tilfælde af en gåtur 
i naturen, som oftest at søge mod stranden og vandet, 
eller måske direkte ind i skoven, og kender derfor ikke 
så meget til baghaven, Lundene og Bakkerne. Men 
går man roligt og opmærksomt ad Lundenes mange 
små grusveje, der virker, som om de er anlagt efter, at 
husene er dukket op, så vil man opdage, at forskellen 
mellem dette område og resten af byen er bemærkel-
sesværdig. Det enorme landliggerområde langs kysten 
har i de seneste par årtier ændret karakter. Mange 
nye matrikelejere er kommet til, og nogle har revet de 
gamle huse ned og bygget nyt og moderne. 

At Tisvilde rummer mere mangfoldighed, end endags-
turisterne får øje på, når de suser med 40-50 km i timen 
ned gennem Hovedgaden til byens attraktion nummer 
ét, den lange, hvide sandstrand, det er ganske indly-
sende. Men da vi denne januarsøndag var på vej ud ad 
de små veje i Tisvilde Lunde for at stille 7 spørgsmål til 
dette blads Tisvilder, kom vi til at tale om, hvor mar-
kant en mangfoldighed, byen også rummer, hvis man 
”vover” sig ind ad de mange små veje, som Tisvilde er 
så fuld af på begge sider af Hovedgaden. 

Hører man til dem, der går ture, så har man måske 
også været rundt i ”byens baghave” og nydt Lundenes 
særegne udseende og kultur. Men de fleste fastboende 

7 spørgsmål til en Tisvilder

Foto: Susanne Borup



39

Desuden er en deprimerende stor mængde af matrik-
lerne blevet hegnet ind af triste ”rocker”-indhegninger, 
der lukker grundene inde og eliminerer enhver form 
for indsyn. De enkelte matrikelejere viser klart, hvortil 
deres ejendomsret går.

I Lundene, hvor de mange malere og kulturradikale 
i gamle dage havde indrettet deres boliger, der boede 
man anderledes åbent og udresseret. Og det gør man 
stadig den dag i dag, hvilket gør det til en helt speciel 
oplevelse at vandre rundt derude blandt uindhegnede 
naturgrunde og gamle, smukke sommerhuse på vejene, 
der ofte bærer navne efter de mere kendte celebriteter, 
der boede der for mange år siden. Det er næsten som 
om tiden har stået stille. 

På Margot Nyholms Vej, tæt op ad skoven, ligger et 
lille, ældre sommerhus med en rund kuppel på taget, 
og her er ikke meget ændret siden 1959, da astronomen 
Niels Palle Wieth-Knudsen, universitetsuddannet mag.
scient. og senere doktor ved Lunds Universitet, købte 
grunden og designede et observatorium på 42 kvm, 
som samtidig kunne fungere som sommerhus, og som 
han fik lokale håndværkere til at opføre.

Han havde opgivet at ernære sig af astronomien, som 
han havde viet sit liv til, og i stedet underviste han på 
Polyteknisk Læreanstalt og Officerskolen i København. 
Herved kunne han tjene til føden og købe naturgrun-
den, som han, foruden at bo i sammen med sin kone, 
viede til sin store interesse. Bortset fra at meget af det 
astronomiske isenkram er af nyere dato, så står det, 
som det gjorde i Wieth-Knudsens tid med 3 små værel-
ser, køjesenge, ”Danmarks ældste og mindste køkken-
alrum”, som stedets nuværende bestyrer, Michael Qua-
ade, med et venligt smil kalder de omkring 15 kvm, 
der rummer såvel køkken som spisebord og 4 stole. 

Vi får forevist husets herligheder, alle instrumenter-
ne og får til sidst en tur op i selve observatorierummet, 
kuplen på husets tag. Michael trækker kuplens skyde-
dør fra, så der åbnes ud til himmelhvælvet. Impone-
rende, - selv om vi her midt på eftermiddagen mangler 
mørket og himmellegemernes synlighed. 

Vi krabber langsomt ned igen ad den stejle trappe og 
får forevist det gamle mørkekammer, som i forbindelse 

med digitaliseringen af teknikken, nu er blevet fyldt 
med ledninger til bl.a. observatoriets højt avancerede 
computer. Michael Quaade er yderst gavmild med 
fortællinger om observatoriet og den knarvorne Wieth-
Knudsen og hans kone, Inger, der i 1999 videregav hele 
herligheden til Astronomisk Selskab, seks år efter at 
hendes mand var død som 84-årig. På én betingelse: 
Stedet skulle vedblive at være i astronomiens tjeneste. 
Det lovede formanden, Michael Quaade, og således 
blev det. 

Vi slutter sightseeingen med en tur rundt på husets 
store naturgrund, hvor vores øjne falder over TV Lorrys 
røde sten, som TV-stationen for et par år siden lagde ud 
på ”de skønneste steder i vores område”, og Michael 
fortæller, at der også ligger en såkaldt ”geocache” på 
matriklen (interesseret? Så kig på www.naturstyrelsen.
dk/naturoplevelser/aktiviteter). 

På dette tidspunkt foreslår Michaels kone, Rita, at 
vi forlægger residensen til nabosommerhuset, som 
Michael – meget praktisk – købte i 2002. Her bliver 
der gæstfrit serveret kaffe og søde sager, mens Michael 
fortæller videre om observatoriet, foreningen og astro-
nomiens mange synlige og usynlige hemmeligheder, 
så hans tilhørere næsten bliver svimle. For den gren af 
Michaels astronomiuddannelse rummer elementer, som 
uuddannet folk skal inhalere langsomt, hvis forståelsen 
skal følge med. Mellem to af himlens stjerner får vi 
lige skudt vores prosaiske spørgsmål ind:
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omgang matematik, som ellers var det mest almindeli-
ge, men derimod astronomi, og astrofysiker er således 
den korrekte betegnelse. 

Valget af bifag blev selvfølgelig båret af den fasci-
nation af stjernehimlen, som indlejredes i Michael 
allerede fra barnsben, - og siden holdt vedlige. ”Stjerne-
himlen var bare så meget mere spændende end kurser 
som ”Tallene i algebraisk belysning”, så astronomien 
vandt over matematikken” fortæller Michael. Astrono-
mien kunne imidlertid ikke sikre et livsgrundlag alene, 
så han måtte supplere med et ”almindeligt” arbejde, 
ligesom det var tilfældet for den gamle Wieth-Knudsen. 
Derfor søgte han og fik en stilling som lærer på Rødov-
re Gymnasium, - meget passende i kort afstand fra det 
hus, som Michael boede i med sin daværende kone.
Afstandene ud i rummet, som Michael brugte en god 
del af sin ledige tid på at undersøge, var sværere at 
forkorte, men desto mere spændende og udfordrende at 
observere ved hjælp af kikkerter og andet teknisk ud-
styr, der optisk kunne trække himmelrummets objekter 
tættere på det lille menneske på planeten Jorden. 

2. Hvad bragte dig til Tisvilde? 
Astronomisk Selskab, som Michael havde været 
medlem af længe, og som er en over 100 år gammel 
landsdækkende forening for alle grader af astronomi-

1. Hvor kom du fra, inden Tisvilde 
 fik glæde af dig? 
”Jeg er københavner”, bekender Michael til en indled-
ning og indsnævrer sit udgangspunkt til Frederiksberg, 
hvorfra livet levedes tæt op ad Skt. Jørgens Sø med 
barndom, skolegang og senere uddannelse som cand.
scient. i fysik på universitetet. Bifaget blev ikke i første 

Foto: Susanne Borup
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interesserede, udnævnte undervejs Michael til for-
mand, og den 4. juli 1999 var det ham, der på vegne af 
Astronomisk Selskab fik overrakt nøglerne til observa-
toriet på Margot Nyholms Vej af Inger Wieth-Knudsen. 
Når man ser bort fra de familierelaterede badeture ved 
Tisvilde Strand og Stængehuse, så var observatoriet 
det, der var Michaels primære forbindelse til Tisvilde, 
og da observatoriet kom i Astronomisk Selskabs eje 
og blev åbnet for offentligheden én lørdag hver måned, 
blev besøgene i byen oftere forekommende. 

Og da Michael så købte huset ved siden af obser-
vatoriet, blev han derfor ”fuldtids landligger” på den 
ene matrikel og astronom på nabomatriklen på Margot 
Nyholms Vej. 

3. Hvad bestiller du i Tisvilde? 
Kort inden årtusindskiftet sluttede Michael lærerger-
ningen ved Rødovre Gymnasium og blev i stedet ansat 
som computermand ved Tele Danmark (i dag TDC) og 
var med sine kompetencer med til at passe systemet, 
der fik mobiltelefonnettet til at fungere, for ”astrono-
mer kan det dér med computere”. 
Det blev til 12 år i TDC og Ericsson, inden Michael 
blev fyret og fik et aktiveringsarbejde på Niels Bohr 
Instituttet ved Københavns Universitet, hvor der be-
drives astrofysisk forskning i såvel det synlige univers 
som ”det usynlige”. Her gik, og går stadig, Michaels 
tid med at være kommunikationsmedarbejder og tage 
imod besøgende på instituttet, ofte i form af skoleklas-
ser. Ved siden af underviser han på Folkeuniversite-
tet, og en ugentlig arbejdsdag går med udregning og 

nedskrivning af det astronomiske stof til universitetets 
årlige ”Almanak”, en lille fantastisk publikation, som 
har været udgivet i 388 år, siden 1634(!!), og som, 
foruden at være en kalender, indeholder en mangfol-
dighed af spændende og nyttig viden. 

Michael står endvidere som udgiver af Wieth-
Knudsen Observatoriets månedlige mail, skriver til 
TisvildeNyt, holder foredrag på skoler, og nævner i 
flæng Gilleleje Sejlklub og Hemingway-Selskabet som 
et par andre steder, hvor han for nylig har ”optrådt”. 
En særlig plads har Bjørnehøjskolen, hvor Michael 
sammen med to af skolens naturfagslærere har projek-
ter kørende med 8. klasserne, som bl.a. kan føre til, 
at elever herfra kan komme i praktik på Niels Bohr 
Instituttet. Det ekstraordinære indhold har gjort disse 
timer svært populære og ”Stjerne-Michael”, som han 
kaldes af eleverne, til en populær ekstern underviser 
på skolen.

I det hele taget trækker den astronomiske interesse 
Michael rundt på en måde, så den pensionisttilværelse, 
som han med god ret kunne hengive sig til, ikke har 
mange chancer for at få tilført ham som medlem.
Observatoriet i Tisvilde har nu i mange år haft åbent 
to gange hver måned, anden og sidste lørdag fra kl. 21 
(og kan derudover mod betaling bestilles af grupper 
til særforevisninger), hvor Michael stiller sin viden 
og begejstring til publikums rådighed sammen med 
observatoriets stationære 40 cm kikkert, en solkik-
kert og radioteleskoper. Og desuden gæsteoptræder 
Michael gerne ved særlige arrangementer, hvor der er 
interesse, - hvad vi har oplevet flere gange her i byen! 

Foto: Susanne Borup
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For hvis interessen er til stede, så er Michael ”altid til 
tjeneste, - mød mig i mørket!”, som han udbryder med 
et spøgefuldt grin. Rita griner med, - det er nok ikke 
første gang, hun har hørt den lille elegante (pikante?) 
dobbelttydighed.

4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med 
 i Tisvilde?
Michael og Rita blev par den 28. september sidste år, 
hvor pandemi-kurven var på sit laveste og over 100 
mennesker kunne samles uden restriktive forhindrin-
ger i Trekroner Kirke øst for Roskilde. De har begge 
mistet deres tidligere ægtefæller, og da de mødtes til et 
foredrag om klassisk musik, faldt de i snak, ”og vi har 
snakket sammen siden”, siger de som med én mund. 

For nylig er Michael så flyttet fra sit faste ophold i 
huset på Margot Nyholms Vej til Ritas hus i Roskilde, 
hvilket foruden samværet de to imellem giver mulig-
hed for at betragte stjernehimlen ved Roskilde Fjord, 
hvor der er steder med netop det tætte mørke, der gør 
stjernehimlen bedre og smukkere at observere. Lige-
som på Margot Nyholms Vej.
På tale om at observere, så husker Michael også at 
fortælle, at han fem gange har rejst ud i verden for at 
observere solformørkelser. Første gang var i 1999, hvor 
han rejste til Ungarn og kunne betragte det sjældne fæ-
nomen sammen med mange andre astronomi-”nørder”, 
- et udtryk som i øvrigt har fået en helt forkert klang, 
for uden allehånde ”nørder”, så ville verden være et 
betydeligt kedeligere sted for alle os andre!

Kun én gang ud af de fem, han har rejst ud i verden 
(Ungarn, Tyrkiet, Kina, USA, Chile!!) efter en solfor-
mørkelse, er oplevelsen blevet forhindret af overskyet 
vejr, der jo gør observationer af formørkelser temme-
lig grå og kedelige. Og formørkelser er toppen af alle 
observationer for den astronomi-interesserede, både de 
mere almindelige måneformørkelser og de sjældne sol-
formørkelser (den næste i Danmark er i 2142, så man 
forstår rejserne ud i verden!). 

Astronomien giver således Michael rigeligt at tage 
sig til, så når han har fri i Tisvilde, så er der ikke plads 
til så meget andet end at nyde livet og naturen, – og så Foto: Susanne Borup
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lige skrive til TisvildeNyt, og være på pletten med sine 
kikkerter, hvis et arrangement i byen har brug for hans 
spændende viden om himmelrummet. 

5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
Et kort øjeblik af eftertanke, så smiler Michael: ”Det 
bedste er da at kunne sidde her og nyde livets dejlig-
heder. Alt efter vejret, så kan det foregå inde, i haven 
eller på den overdækkede terrasse... det er da skønt, 
stilheden, fuglene og råvildtet. Og så oveni på et sted, 
hvor man kan gøre lidt gavn.” 

En eftertænksom pause lægger sig over selskabet, 
mens vi kigger ud af de store sydvendte vinduer, og 
man kan kun give Michael ret. Stedet her i Lundene, i 
Tisvildes baghave, tæt op ad skoven, ligger ikke langt 
fra turistmylderet i selve Tisvilde og på Lejet, men 
”der er ligeså stille, som der er mørkt.” Man må give 
Michael ret, man føler sig laaangt væk fra larm og gøgl 
og trafik og turister, og selv om det er januar nu, og 
der kommer mere lys i husene om sommeren, så er der 
fred og ro alligevel. Og så er det jo ikke længere væk, 
end at man lige kan smutte om et par hjørner og gå 
ned og bade eller handle. ”Men som regel, når jeg ikke 
arbejder, så er det livgivende bare at være her midt i 
naturen”. Og Rita tillægger, at Michael har et lille ”ri-
tual” til at forhøje nydelsen, når han kommer tilbage fra 
observatoriet, og han smiler lunt: ”Jah, min POW (Post 
Observation Whisky), den er god at sidde med, mens 
man nyder udsigten og livet.”

6. Hvad synes du, er det værste ved Tisvilde?
Dette spørgsmål giver ofte plads til en stunds tavshed, 
og det er ligeså denne gang. Michael kigger op og 
siger, at ”ja, det har jeg jo siddet og tænkt lidt over, da 
jeg læste det.” Og bliver tavs igen, men ”hvis jeg skal 
nævne noget, så er det, at jeg bliver ked af at opleve, at 
der bruges mere og mere lys, også her i Tisvilde. Jeg 
har f.eks. hørt, at man vil sætte store lysstandere op 
ved Godhavn Station, så der kan spilles tennis efter 
mørkets frembrud. Og bl.a. omkring julen er der alt for 
meget oplysning af gader og veje. Fra min astronomi-
ske synsvinkel betyder det jo, at himlen ”forsvinder”, 

altså at himmellegemerne bliver sværere at se og 
observere. Derudover forringer det leveomstændighe-
derne for vores dyr og fugle, hvis livsrytmer forstyrres 
i alvorlig grad. Man taler om lysforurening som miljø-
forstyrrende og -ødelæggende faktor, - og det beklager 
astronomen!”

7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
”Jeg håber for Tisvilde – og for os her i huset – at 
Tisvilde bliver ved at være ”ude på landet”! I det store 
overskud af fritid og økonomisk velstand, som vi har 
i denne tid, så er der mange, der vil ud og opleve den 
frie natur. Men den frie natur bliver jo mindre fri, når 
for mange vil ud og opleve den på samme sted og på 
samme tid. Det er blevet et problem i Tisvilde de senere 
år, men høres fra mange sider rundt om i verden, både 
fra storbyer, som ikke kan rumme de mange mennesker 
og fra seværdigheder, som bliver slidt af den oplevelses-
turisme, som man endnu ikke har fundet ud af at sætte 
grænser for. Man må indføre rationering! Men hvor-
dan? Og for hvem? ”Bare de andre ikke var her,” kan 
man høre folk sige, - men hvem skal trække sig?”

Snakken går hen over bordet, og det er svært at se, 
hvem der ”interviewer” hvem efterhånden. Men det er 
spændende ting, der tales om, så tiden løber bare, mens 
der samtales på kryds og tværs. Uden for det svært 
hyggelige lille hus har mørket sænket sig, - og her er 
virkelig mørkt. Ingen lygtepæle, ingen biltrafik og 
ingen dinglende lyskæder! Klokken har for længst pas-
seret almindelig middagsmads-tid, og det er på tide at 
takke for os, og for den spændende eftermiddag, hvor 
vi kommer afsted med fotos, historier og små hæfter og 
bøger om stjernehimlen, som vores vært har medvirket 
til at forfatte. ”Jeg er jo bare en universitetsuddan-
net amatørastronom”, siger han beskedent, men tænk 
hvad hans viden om dette specielle område, parret med 
hans evne og begejstring for at dele det med andre, har 
foræret til dem, der tager sig tid til at lytte! 

SB + EB

�Fodpleje
�Massage
�Zoneterapi

Behandling i klinik, 
på plejecenter 
og i eget hjem.

Annisse Wellness v/Sygeplejerske Pernille Kromann

Tlf: 20847672 – www.annissewellness.dk
Skovfogedvej 4, 3200 Helsinge 



44

Skal du holde skoleudflugt, privatbegivenhed, firmaar-
rangement, eller måske noget helt fjerde? Så book Na-
turrum Tisvildeleje, der ligger tæt på skov og strand. 
Der er faciliteter til enhver anledning, som bare venter 
på at blive benyttet.

Ved Tisvildeleje strand, lige hvor den store parke-
ringsplads slutter og træerne begynder, ligger Natur-
rummet. Faciliteter, der udgør en unik mulighed for at 
kombinere arrangementer med den skønne nordsjæl-
landske natur – og så er det for alle!

En naturperle med mange muligheder
”Naturrum Tisvildeleje er et unikt samlingssted, der 
samler udendørsaktiviteter i alle afskygninger under 
et åbent tag – kun et stenkast fra vandet,” lyder det på 
Naturrummets hjemmeside.

Faciliteterne er skabt i samarbejde mellem Erhvervs-
foreningen for Tisvilde og Omegn, Gribskov Kom-
mune og Naturstyrelsen Nordsjælland; med støtte fra 
flere fonde. Formålet er at skabe en ramme om et unikt 
motions- og mødested for en bred gruppe af brugere 
ved Tisvildeleje strand og Tisvilde Hegn.

Med en placering netop ved både skov og strand er 
mulighederne uendelige, og lokalerne kan benyttes lige 
meget formålet. Naturrummet er allerede udgangs-
punkt for aktiviteter som kajak, orienteringsløb, MTB 
og meget andet, men er du privatperson eller erhverv 
og har brug for lokaler i skønne omgivelser, kan du 
sagtens leje lokaler til lige netop dit arrangement.

Naturrummet i Tisvildeleje kan bruges af alle!

Faciliteter
I Naturrummet er der toiletter, WIFI og gårdområde, 
og så er det udgjort af to opholdslokaler: Havrummet 
og Skolerummet.

I Havrummet er der bl.a. køkkenfaciliteter og mas-
ser af siddeplads, og dette lokale kan lejes på timebasis 
eller pr. døgn. Skolerummet kan benyttes gratis, hvis 
I kommer som institution, og lokalet indeholder endda 
diverse rekvisitter, såsom fiskenet, vandkikkerter og 
kompasser til udforskning af skov og strand.

Læs mere på hjemmesiden www.naturrumtisvildeleje.
dk, hvor du kan reservere lokaler, finde inspiration til 
undervisning, retningslinjer og alt andet nødvendig 
information. Vi glæder os til at byde dig velkommen i 
Naturrum Tisvildeleje!

Bestyrelsen, Naturrum Tisvildeleje

Naturrum Tisvildeleje 
Foto: CR3DK

Foto: CR3DK
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TBE-vaccination i Naturrummet

Lørdag 5. marts kl. 12-16
Søndag 3. april kl. 12-16
Lørdag 7. maj kl. 12-16
Søndag 5. juni kl. 12-16 

Vi forventer at vaccinere hos Naturrummet ca. 1 gang 
om måneden året rundt mod betaling. Kommende 
datoer for vores besøg vil løbende blive lagt ind i Natur-
rummets kalender. 

Ifølge Statens Serum Institut er der fortsat høj fore-
komst af TBE-virus hos skovflåter i Tisvilde Hegn. Der 
er desuden påvist TBE-virus i store dele af resten af 
Danmark, samt de fleste lande i Centraleuropa. TBE kan 
ikke behandles, men kan forebygges ved vaccination. 

1. og 2. TBE-vaccine skal gives med interval på 1-3 
mdr. og beskytter i et år.

3. vaccine kan gives 5-12 måneder efter nr. 2 og be-
skytter i tre år.

4. vaccine kan gives 3 år efter nr. 3. Den beskytter i 5 
år, hvis du er under 60, og tre år, hvis du er over 60.

OBS: Det er også muligt at bestille andre vacciner 
hos os, som fx stivkrampevaccine og rejsevacciner. 
Kontakt os, hvis du ønsker at bestille vacciner til fx en 
rejse, så tager vi dem med til dig.

Dansk Sundhedsteam

Foto: CR3DK
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Bremerholms Kær og Hjortedam Tekst og fotos: Søren Thilst Grande

”Nu skal vi ud og se på damer”. Nåh, nej snuse os frem 
til nogle damme. Dejlige damme, som dufter af blom-
ster, indbydende fugtige dyner og tagrør som engle, der 
gør os lidt ør! 

Vores skov har ikke så mange vådområder, hvilket 
skyldes, at efter 1864, hvor vi mistede omkring en 
fjerdedel af vores areal til tysken, fik Enrico Dalgas 
– stifteren af Det danske Hedeselskab – travlt med at 
omdanne marginaljorde, dvs. hede- og vådområder, til 
ny landbrugsjord som erstatning for det tyskerobrede 
under mottoet: ”Hvad udad tabes, skal indad vindes”. 
Dette gigantiske projekt omdannede det dengang 
varierede danske landskab i voldsom grad. Heden 
forsvandt, og rigtig mange vådområder blev drænet til 
ukendelighed. Det gjaldt også vores nordsjællandske 
selv om sandflugten i årene 1500-1700 også havde gjort 
sit til at mindske eller eliminere mange af vores skovs 
søer og moser.

Bremerholms Kær endnu engang
Vi var der i november, og det gik lidt vel stærkt. For 
kæret, som tidligere var en kreaturvandingssø for de 
lokale Tisvildebønder, har været betydeligt større. Den 
var i 1940’erne som mose ved at forsvinde i formuld-
ning og trævækst. Man gravede den ud, så den blev ca. 
dobbelt så stor med en lille ø i midten – præcis på sam-
me måde som man har gjort i Horsekæret i den vestlige 
del (det jeg tillader mig at kalde ”Ny Horsekær”). 

Et andet kreaturvandingssted, som i dag er udtørret, 
er Toelts Gadekær, beliggende i den sydvestlige del af 
skoven, hvor Torup- og Asserbobøndernes køer havde 
glæde af denne lille sø. Asserbo og Torup landsby var 
de første som blev ofre for sandflugten og blev fordre-
vet fra deres jordlodder. Torup tilsandede landsby er 
siden blevet lokaliseret og udgravet. Ved Toelts Gade-
kær ligger en masse grøfter, som har tørlagt området, 
men der er stadig fladt og fugtigt. Man kan opsøge det 
gamle vådområde ved at gå fra Horsekæret ad Fyn-
bolinien mod Vandkalven tæt på Asserbo Ruin (som 
også var begravet i sand men blev udgravet i midten 
af 1800-tallet på foranledning af kong Frederik 7tal). 
Dette vådområde for enden af Fynbolinien har nu en 
fin shelterplads, men i vores kåde og altudfordrende 
ungdom kaldte vi smatområdet for ”Tyrens Røvhul”. 
Den tager vi en anden gang. 

Hjortedam
For at finde Hjortedam, som også engang har været en 
pæn stor sø, skal vi en tur rundt om Bremerholms Kær. 
Den bedste oplevelse får man ved at gå mod uret – det 
er lidt svært gennemtrængeligt, men der er en lille sti 
eller måske en dyreveksel. På den anden side af kæret 
og den midtliggende ø i kæret, kan man øjne en lille 
høj – måske en gravhøj? Den er ikke navngivet, og hø-
jen er ikke markeret på turistkortet, så vi kan jo kalde 
den for ”fake-højen” – altså snyd. Men hvad er det da? 
Ja, min teori lyder: 

Bremerholms Kær
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Da man udgravede kæret for at gøre det større og 
anlagde en ø midt i vandet, fik man en masse bundjord 
fra søen. Den overskudsjord lagde man så dekorativt 
ovre på den anden side af kæret. En smuk løsning! 

Går vi op på højen, kan vi se ned til sivlavningen, 
hvor vådområdet Hjortedam befinder sig. Her hersker 
en helt usædvanlig fin stemning, hvor roen kan falde 
over en, fordi den ligger isoleret på samme måde som 
den ”tilsandede landsby”, Torup. Man kan evt. gå højre 
om Hjortedam, men nemt er det ikke. Venstre om er 
endnu sværere. Dammen er ikke en branddam, da det 
forholdsvis store sandlejrede areal efter sandflugten har 
ændret søen til en lavbundet sump. Men et, måske to, 
kildevæld forhindrer total udtørring. 
I 1970’erne ryddede man de fugtigste ca. 2 hektar og 
udlagde til lysåben slette med to åbne vandspejl størst 
mod øst og et lidt mindre mod vest. Dunhammer, For-
glemmigejer og gul iris trives der i selskab med ca. 100 
blomster-, 20 siv- og 5 pilearter. 

Der færdes en del rådyr og kronvildt, som skal ha’ 
deres revir for sig selv, så der er sikkert en hel del 
skovflåter, man kan risikere at tage med sig hjem. 

I stedet for at gå rundt om dammen, kan man med 
fordel gå i retning mod havet (nordvest?) og så finde de 
såkaldte Djævlebakker, som går parallelt med stranden 
og den gamle oldtidskystskrænt før Kystvagtstien med 
de mange trapper. 

Går man i stedet mod sydvest på den anden side af 
Hjortedam, kan man finde en sti, der fører op mod Sor-
tehøje og Louisehøj, hvor en anden brandlinje, Nord-
huslinien, fører forbi Harehøj med den flotte udsigt ud 
over Hestesletten og havet. 

Hjortedam

”Fake-højen”

Så har jeg igen forskrevet mig pga. ivrig udbredning 
og fordybelse, og der er ikke mere plads. Jeg skylder 
jer afslutningen på den fatale rideudflugt med blodtud i 
bunden af Horsebakken tæt på Horsekæret. Det er rart 
at have noget til gode – ”bare det ikke er øretæver”, 
som min salige svigermor altid sagde det. Jeg takker af 
for denne gang og ønsker jer en god udflugt.

At gå på opdagelse og kigge efter branddam-skiltene 
langs grusvejene – OG så finde dammene, der gemmer 
sig i krattet lidt væk fra grusvejene – Det er anbefalel-
sesværdigt og naturberigende... Det gælder om at være 
openminded, som det hedder på moderne dansk.
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Kvinderne i Tisvilde
Jeg er født med en stor trang til at bidrage til det 
samfund, jeg er en del af – fra at samle affald op på 
mine ture med hunden, skabe nye netværk til at skrive 
selvhjælpsbøger.

1. oktober sidste år fandt jeg på dba et midlertidigt 
og skønt hjem i Tisvilde. Allerede første uge lærte jeg, 
at når man går med sin hund på hovedgaden en tirsdag 
formiddag om efteråret, så ved alle, at man hører til, og 
de hilser pænt på en. Dejlig modtagelse.

Mine forsøg på at falde til og finde nye netværk blev 
noget stækket af Corona – både restriktioner og da jeg 
selv blev indhentet af Delta. Ikke desto mindre har jeg 
hurtigt fået nye skønne relationer.

Jeg er født og opvokset i Virum, men mine bedstefor-
ældre havde sommerhus på Julsgårdsvej, og to kusiner 
og en fætter er vokset op her i byen, så jeg følte en vis 
tilknytning.

I Virum er der ”Virumpigerne” med næsten 4000 
medlemmer, som hjælper hinanden med alt muligt mel-
lem himmel og jord fra, hvor det er godt at spise i Rom, 
hvor man skal bo i Kroatien, hundepasning, give ting 
væk og søge om andre ting, gratis kurser, gode hånd-
værkere, gåture, gode fysioterapeuter til hvor man finder 
nylagte æg eller frisk honning. Alt i gruppen er gratis. 

Så for at finde den samme slags netværk søgte jeg 
ind i flere Tisvilde-facebookgrupper.

”Kvinderne i Tisvilde” blev til, fordi jeg i disse store 
Tisvildegrupper fandt tonen for grov. Især under kom-
munevalgkampen – meget lidt selvcensur. 
”Kvinderne i Tisvilde” er baseret på stort set samme 
præmisser som ”Virumpigerne”. Det viste sig at der 
var et behov, for vi er hurtigt blevet tæt på 400 med-
lemmer, og gruppen fungerer allerede efter hensigten: 
God stemning og hjælp til alt muligt.

Nogle få mænd har søgt om optagelse – de bliver 
venligt, men bestemt, afvist.

Jeg er blevet godt og grundigt forelsket i Tisvilde, 
menneskene, naturen og ønsker at blive en del af bybil-
ledet og slå mig ned permanent med min keramik og 
mit forfatterskab og leder derfor efter et permanent 
sted til mig og min lille gamle Shih Tzu.

Henriette Eiby Christensen

Henriette på tur med Zinney

Revision og udarbejdelse af årsrapporter
Stiftelse af selskaber og omdannelser
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Bogføring og regnskaber

Jørgen Krøyer
Registreret revisor
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Frederiksværk:
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Her er gruppereglerne for 
”Kvinderne i Tisvilde” 

Gruppe for kvinder med tilknytning 
til Tisvilde
Nyt lokalt netværk for formidling af viden om aktivite-
ter m.v. i området.

Den gode tone
Frem for alt: forståelse og rummelighed for hinanden. 
Debat og sure opstød henvises til andre grupper.

Tænk før du deler
Ingen stødende anslag eller opslag :)

Salg og køb er ikke tilladt
Men I må rigtig gerne give ting væk og høre, om nogen 
har noget, I mangler :)

Ingen annoncering eller reklame
Du må gerne dele gode budskaber om tilbud eller 
steder, du mener andre kan nyde godt af. MEN… du 
må ikke lave opslag om din egen virksomhed. Og så 
kan du sørge for at smide et ord med på vejen, når du 
deler et opslag, så man ikke er i tvivl om, hvorfor du 
deler det. Gentagne opslag om samme virksomhed kan 
opfattes som en reklame for en god ven eller familie. 
Vurder selv hvordan det læses af gruppen. Hvis admin 
vurderer, at opslaget ikke giver mening for gruppen, 
kan det blive slettet uden varsel

Sort arbejde er ikke tilladt!
Opslag om formidling af arbejde er tilladt, forudsat 
der er tale om et stykke hvidt arbejde. Den klarer I selv 
med SKAT. Anbefaling og eftersøgning af fx håndvær-
kere er selvfølgelig tilladt.

Ingen videresalg af gaver!
Har du modtaget noget fra en anden gavmild Tisvilde-
kvinde, er det ikke tilladt at videresælge det. Giv det i 
stedet væk her i gruppen – tilbage i rotation :) Brud på 
denne regel kan føre til eksklusion.

Slet gamle opslag
Når et opslag ikke længere er relevant, så prøv at huske 
at få det slettet :)

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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Det Nostalgiske Hjørne
Foros: Anita Olsen

Nå, men I skal have sidste del af den hyggelige historie 
om Pension Julsgaard... nr. 1 på vejen af samme navn:

Det var mest jyske piger, der blev ansat, og flere kom 
igen år efter år og bragte kusiner og veninder med. Nete 
syntes åbenbart, at der var mest “hold” i de jyske!

Kogekonen gennem flere år hed frk. Christensen. Hun 
var sønderjyde men havde lejlighed i København, hvor 
Nete også senere besøgte hende.

Når sæsonen var forbi – den startede omkring Pinse 
eller Kristi Himmelfartsdag (i hvert fald senest 1. juni) 
og varede til september – hjalp alle, der havde mulig-
hed for det, hinanden med at gøre hovedrent, hvorefter 
Nete og Mogens gav alle en tur til København med 
spisning og biograftur.

Nogle år lejede de i juletiden værelser ud til Jette og 
Louis Slejpner, Tisvilde Kro (vi er jo stadig mange, 
der kan huske deres smukke sted, nu ombygget til 
ejerlejligheder og stadig pænt vedligeholdt, beliggende 
i svinget til venstre, inden man kører op ad Poulstrup-
bakken. Et fantastisk sted, som jeg har fortalt om i et 
par foregående TisvildeNyt-er).

Andre år skulle håndværkere rumstere i det gamle 
pensionat, for hvis ikke man løbende vedligeholder og 
fornyr sig, kommer det hurtigt til at se lidt kedeligt ud.

 Else Marie Sørensen, der senere blev gift med en af 
de lokale flotte malersvende (nemlig Gunnar Søren-
sen) og en polsk veninde, Rona, havde stået og set på 
Julsgaard og sagt: “at de skulle i hvert fald ikke ind at 
arbejde på den der polske kaserne” – men de faldt nu 
godt nok til alligevel! 

Som sagt: Der var meget at passe. Og Nete vaskede 
også pigernes tøj. Om formiddagen havde de store 
hvide forklæder på og om eftermiddagen serverings-
forklæder, også hvide som skulle stives! Det var gerne 
på Netes `fridag̀  om torsdagen, hun klarede det, indtil 
telefonen kimede, eller der var noget andet, der skulle 
ordnes her og nu.

Trappe til førstesalen

Haven set fra førstesalen

Kære alle sammen. Velkommen i året med hele 3 total-
ler! Ret hyggeligt; men når dette blad rammer Jeres 
postkasse, er der allerede gået de første 2 måneder, og 
dagen er taget til med næsten 4 timer! Og havefolket – 
det “klør” nok allerede i fingrene efter at komme igang 
derude. For vores vedkommende, i den nederste del af 
Lejet, skal der dog gå en stund endnu, inden vi giver os 
i lag med det derude.

Men jeg håber, at I har sat pris på det dejlige, smukke 
vintervejr, vi har haft! Stormene, okay, weekenden 
29/30 januar var måske lige i overkanten af nydelse, 
men det gav et fantastisk skue ud over havet.

Gudskelov skete der jo ikke megen skade på noget, 
og alle havde fået trukket deres både højt nok op – så 
det ihvertfald ud til! Og vores 4 år gamle mole stod for 
presset, og selvom man til tider ikke kunne se den for 
de høje søer, stod den sin prøve – skal bare her bagef-
ter “ses efter i sømmene”, om nogle af de 5-6 tons store 
sten har skubbet sig lidt. Men godt at vi har den, for 
den har sin mission – nemlig at “bryde bølgerne”, så de 
taber noget af kraften, inden de rammer stranden. For 
erhvervsfiskerne her hed molen slet og ret “bryderen”!

Så håber jeg også, at I har nydt det smukke vinterlys 
og de fantastiske stjernehimler, som jo er ligeså beta-
gende på denne årstid, som om sommeren.
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Der var 14 værelser, plus 7 i annekset længere nede ad 
vejen, med i alt 50 faste sengepladser foruden `de løsè  
som blev redt op til børn osv.

Der var ikke mange enkeltværelser, for de gav ikke 
så meget! Selv sov de på bedste beskub. Mogens sov 
f.eks i køkkenet i annekset – der blev jo ikke lavet mad 
om sommeren. Om vinteren boede de selv i annekset. 
`Det er de sidste værelser, der giver overskudet̀ , sagde 
Mogens!

 `Nøddebò  på Julsgårdsvej 9 (hvor jeg havde den 
store glæde at besøge Nete flere gange, og hvor hun 
gav os denne herlige livshistorie) blev købt i 1956, da 
lillebror Julius `bankede på .̀

 I 1967 blev Mogens syg, nedbrudt i knæ og ben, og 
`Pension Julsgaard` blev solgt og blev til “Kaj Bund-
vad-skolen”. “Du skal ikke slide dig selv op som min 
moder”, sagde Mogens. “Nu skal vi have nogle gode 
år sammen!” – og det fik de! Mogens døde i 1979, men 
Nete havde vi, som skrevet, glæde af mange år derefter.

 Mogens var i en årrække formand for `Tisvildeleje 
Lysforening̀ . Han kom ind 20. november 1953, men det 
er en helt anden historie, som jeg egentlig godt kunne 
have lyst til at “få frem i lyset igen”!

 
I marts-april 2011 havde Eskild Borup og Søren Carlsen 
et fint stykke i bladet om “Højskolen”, og i 2017 havde 
vi på vores “Lokale Hyggeaften” i Idrætshuset fortæl-
lingen om ikke bare Julsgaard men også om de andre 
fine og hyggelige pensionater i vores skønne område. 
Og i den anledning fik jeg lov til at gå indenfor på Høj-
skolen og fotografere løs, så jeg “fyrer” på disse sider 
et par billeder af omkring dette dejlige sted.

 
I øvrigt sender DR jo nu igen nye afsnit af succesen 
“Badehotellet”, som i den grad fletter historien sam-
men. Sjovt nok blev de første afsnit “haglet ned” af 
anmelderne, men da det meste af Danmark vendte 
tommelfingeren opad, hørte man ikke så meget mere – 
tja, der kan man se!

 Hav det nu godt, allesammen, til vi `læses ved` igen 
– og coronaen taler vi ikke mere om, vel?

 
De bedste tanker fra Anita Olsen

Julsgaard med annekset i forgrunden Værelse i annekset




