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ONSDAG, den 15. JANUAR, MØRDRUP KIRKE, store sal.
Fra sin righoldige samling af lysbilleder optaget
i Grønland har Ingrid Dora Pedersen udvalgt en
serie, der bringer os
"PÅ SPORET AF ERIK DEN RØDE”
og fortæller historien om nordboerne på Grønland.

TIRSDAG, den 25. FEBRUAR, ESPERGÆRDE BIBLIOTEK.

Gunnar Bergsten er kendt som mangeårig skovridder
i Kronborg Skovdistrikt. Få kender vel som ham
skovområderne her på egnen. I dette foredrag vil
han øse af sin viden og berette om:
"SKOVENE OMKRING HELLEBÆK"

TORSDAG, den 19. MARTS, MØRDRUP KIRKE, store sal.

Christian Sørensen har allerede flere gange for
nøjet os med sine spændende lysbilledforedrag om
det gamle Snekkersten og Espergærde. I aften
gælder det igen:
"ESPERGÆRDE - ENGANG"

hvor der sluttes af med et besøg
"bag" Strandvejen.

i områderne

TORSDAG, den 9. APRIL, ESPERGÆRDE BIBLIOTEK.

GENERALFORSAMLING

Den årlige, ordinære generalforsamling med dags
orden iflg. vedtægterne afsluttes af arkitekt Per
Godtfredsen fra Teknisk Forvaltning, der i et
lysbilledforedrag vil fortælle om fredning, be
varing og vedligeholdelse af gamle og nye byg
ninger i Espergærde og omegn.
LØRDAG, den 23. MAJ, HAMMERMØLLENS P-PLADS.

FORÅRSTUREN
går igen til Hellebæk, hvor Vagn Kieler sidste år
slet ikke blev færdig med sin spændende beretning
om det gamle Hellebæk. Denne gang skal vi bl.a.
på byvandring gennem Bøssemagergade til Skorpe
skolen (Det Schimmelmannske Palæ) m.m. Turen af
sluttes med kaffebord i Hammermøllens restaurant.
OBS: ALLE MØDER BEGYNDER KL. 19.30 - UNDTAGEN FORÅRSTUREN, HVOR VI MØDES KL. 14.
OBS!!!

gibt om Sljßciilcicn
i Stffob Soßtt.

Igen har vi været på jagt i de gamle aviser for
at finde spor af historien i den tidligere Tikøb
kommune. Det er endnu engang Helsingørs Avis
(26.11.1891), der er leverandør. Efter at have
læst artiklen kan ingen vel være i tvivl om avi
sens politiske ståsted. Den omtalte artikel om
fattigplejen i Tikøb vil blive bragt i et senere
nummer af EGEBÆKKEN.
Poul Korse.

Som bekjendt raabe
Socialisterne sted
se om den megen
Elendighed i Sam
fundet, og i Reglen
afmales noget i
Virkeligheden Ube
tydeligt med saa
mørke Farver, at
Mange som ikke se
tilbunds i Forhold
ene, ofte lade sig
vildlede og tro, at
der Intet gjøres
for at forbedre
Samfundet eller for
at forbedre Vilkaarene for de daarligere Stillede. Det
te er imidlertid en
stor Usandhed; thi
selv om der kunde
ønskes endogsaa
vidtgaaende Forbed
ringer, saa gjøres
der dog overordent
lig Meget, og naar
der hidtil ikke er
opnaaet saa gode
Resultater, som man
kunde ønske, da
ligger Skylden der
for tildels hos So
cialist førerne ,
hvilket vi imidler< tid ikke her skulle
i komme ind paa at
bevise.

Hensigten er at omtale,
hvor gode Vilkaarene ere for de Fattige og Syge
i Tikjøb Sogn, som ligger nærmest ved Helsingør.
Vi skulle begynde med Sygeplejen ved at give en
Beskrivelse af Amtssygehuset i Hillerød.

Naar man fra Jernbanestationen, ad Vejen til Ven
stre, har gaaet 3-4 Minutter, er man ved Hospita
let, der bestaar af 4 Bygninger, som ligge paa en
indhegnet Plads med Græsplæner og Træplantning
til alle Sider. Bygningerne ere just ikke impone
rende eller flotte at se til udvendig; der er no
get kaserneagtigt ved dem; men de gjøre forøvrigt
et solidt Indtryk. Hovedbygningen eller det
egentlige Hospital er opført i Aaret 1883 og be
staar af Kjælder, Stueetage, 1ste og 2den Etage,
og har Plads til 40 Patienter. I Kjælderen er,
foruden Beboelseslejlighed til Portneren samt
Pigekamre, tillige Kjøkken med Spisekammer, end
videre Varmeapparatet, hvorfra hele Hospitalet
opvarmes, ligesom her findes Oplagsplads til Kul,
Tørv og Brænde. Stueetagen gjennemskæres helt af
en 5 Alen bred Gang; paa den ene Side findes 6
Sygeværelser med Plads til 14 Patienter, samt en
rummelig Operationsstue og et Værelse til en Sy
geplejerske. Den anden Side af Gangen optages af
Forvalterens Kontor, Kjøkken eller Vagtstue og
Badeværelser, deriblandt til russisk Dampbad,
samt Klosetter, ligesom Trappegangene ere her.

1ste Etage er indrettet paa samme Maade; blot
findes her ingen Operationsstue, men 8 Sygeværel
ser, som afgive Plads til 20 Patienter. Paa den
anden Side af Gangen er Forvalterens Beboelses
lejlighed, istedetfor at der underneden er Kon
tor. I 2den Etage eller Loftet er kun 2 Sygevæ
relser med Plads til 6 Patienter; den øvrige Del
benyttes til Oplags-og Tørreplads. Fra det egent
lige Kjøkken i Kjælderen hejses Maden ved en Ele
vator til de to andre Kjøkkener. Elektriske Rin
geapparater forefindes overalt i Bygningen; enhhver Patient kan, liggende i Sengen, blot ved at
trykke paa en Knap, tilkalde Hjælp, naarsomhelst
det maatte behøves. Værelserne ere overalt 6 Alen
høje og godt ventilerede.

Efter denne Beskrivelse gaa vi over til Epidemihuset. Trods de faa Skridt, som ere at passere
fra den ene Bygning til den anden, er Vejen be
lagt med Tjærebeton, da man derved undgaar at
blive vaad og snavset om Fødderne. Denne Bygning
er opført senere og kun beregnet paa at huse
Patienter med smitsomme Sygdomme. Her har imid
lertid Sparsommelighedshensyn gjort, at ikke Alt
er fuldtud saa praktisk og tidssvarende, som det
var ønskeligt. Saaledes ere Gangene temmelig
smalle, og her findes ikke noget Varmeapparat,
men opvarmes med Kakkelovne, hvilket foraarsager
et forholdsvis langt større Kulforbrug end i Ho
vedbygningen. Her er kun 4 Sygeværelser med Plads
til 16 Patienter samt Beboelse til Sygeplejersker
og Piger; men der bygges for Tiden, og saa snart
denne Tilbygning er færdig, vil her være Plads
til 30 Patienter. Maden tilberedes ikke her, men
bringes fra Kjøkkenet i Hovedbygningen.
Videre gaar Turen til Sindssygehuset, som bestaar
af en mindre Bygning, der ligger bag de to først
nævnte, med Plads til 5 Patienter, selvfølgelig

dog ikke til Saadanne, som lide af kronisk Sinds
syge. Heldigvis er der dog sjældent stærkt Brug
for denne Afdeling. Hospitalskarlen har sit Væ
relse i denne Bygning; men forøvrigt betjenes Pa
tienterne af Fuktionærer fra Hovedbygningen. End
videre findes yderst i Baggrunden en lille, lang
agtig Bygning, hvis ene Del benyttes til Lighus;
det Øvrige gjør Tjeneste som Is-og Vaskehus. Den
fast ansatte Læge, Dr. Nielsen, som er en anerkjendt dygtig Læge, er paa Hospitalet hver For
middag; han har Bopæl i Byen, men staar i direkte
Telefonforbindelse med Sygehuset. Hvis her kunde
ske den Forandring, at Lægen fik en saadan Løn,
at han udelukkende kunde ofre sig for Hospitalet
og have sin Bolig der, vilde det sikkert være
bedre, men naturligvis ogsaa dyrere. Det skal
endnu tilføjes, at Alle, enten det er Sygeple
jersker, Piger eller hvemsomhelst, ere baade dyg
tige, venlige og pligtopfyldende, og aldrig hører
man nogen Klage af dem, som have benyttet Sygehu
set, hvilket jo er det bedste bevis paa, at det
er godt.

Enhver Beboer i Tikjøb Sogn - det vil da sige
Saadanne, som ere forsørgelsesberettigede, hvor
til behøves 5 Aars Ophold i Kommunen - har fuld
stændig fri Sygepleje i 10 Uger, og hvis det er
nødven- digt at forlænge Opholdet, kan yderligere
tilstaas 10 Ugers Op- hold, uden at Vedkommende
betaler Noget derfor. Man vil altsaa se, at Vilkaarene for de Syge ere gode; naar dertil yderli
gere kommer de Syge-og Hjælpeforeninger, hvor
Enhver, som selv vil, ved Selvhjælp kan sikre sin
Familie i Sygdomstilfælde saaledes, at det ikke
er nødvendigt at søge Fattigvæsenet, hvorved Man
den jo taber sine borgerlige Rettigheder, saa vil
man forstaa at der er gjort overordentlig Meget,
men her kan vel endog gjøres mere; vi skulle
saaledes lejlighedsvis omtale, at "Tikjøb Sogns
Hjælpeforening" arbejder hen til at faa to uddan
nede Sygeplejersker ansatte i Sognet for at yde
Hjælp, hvor saadan er nødvendig.
I en senere Artikel skal vi komme ind paa en
Omtale af Fattigplejen i Tikjøb.
Minus.

