
 
Ramløse d. 2.12.20 

 

Pressemeddelse vedr. Nordea-fondens støtte til Esrum-Tisvildevejen 

 

Foreningen Esrum-Tisvildevejen får støtte til projektet vedr. 

istandsættelse af stueetagen på skovløberhuset Tibberuphus, 

Kagerupvej 12, Kagerup 3400 Hillerød 

 

Foreningen Esrum-Tisvildevejen har modtaget en donation på 995.000 kr. fra 
Nordea-fonden til dette projekt. 

 
Med 995.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje kan 

foreningen Esrum-Tisvildevejen nu igangsætte projektet, der har været på 
tegnebrættet siden foråret 2020. Budgettet er samlet på 5 mio.kr. 
Naturstyrelsen Nordsjælland ejer Tibberuphus og bidrager blandt andet med 

udskiftning af stråtag og vindskeder. 
 

Tibberuphus er det ældste skovløberhus i Grib Skov og ligger centralt for 
vandrere på Esrum-Tisvildevejen ved indgangen til Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland, lige på grænsen mellem Hillerød Kommune og Gribskov 

Kommune.  
 

Foreningen Esrum-Tisvildevejen ser frem til at kunne omdanne og indrette 
det smukke skovløberhus til brug for vandrere og andre motionister, som 
nyder at bevæge sig i naturen. Tanken er at indrette en lille café, 

overnatningsmulighed og mødelokaler til egen og andre lignende foreninger. 
Foreningen Esrum-Tisvildevejen søger yderligere finansiering for at kunne 

gennemføre det samlede projekt.  
 

Når huset om godt et år åbner for offentligheden, vil det have stor betydning 
for alle natur- kultur- og vandreinteresserede, som kan gøre ophold i 
Tibberuphus og nyde forplejning og samvær. 

 
Kun med støtte fra Nordea- og andre fonde kan denne drøm blive en realitet. 

 
 

Kontakt   

Forening: 

Esrum_Tisvildevejen  

Email : 

mariannelomholdt@gmail.com 

Tlf: 20634871 

 

Nordea-fonden:  

Kommunikationschef 

Tine Wickers 

tw@nordeafonden.dk  
4070 3784 

 

Om Nordea-fonden 

• Nordea-fonden har et almennyttigt og støtter 
projekter, som fremmer gode liv inden for 

sundhed, motion, natur og kultur. 

• Med Her bor vi-puljen uddeles i 2020 60 mio. kr. 

til projekter, som skaber aktivitet og styrker 
fællesskabet i mindre byer med 200-5.000 

indbyggere. Projekterne støttes med mellem 
100.000 kr. og 1.000.000 kr., og foreninger, 

selvejende institutioner og kommuner m.fl. 

kunne søge puljen med ansøgningsfrist 1. 
august 2020. 

• Læs mere på www.nordeafonden.dk/herborvi 
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