
Vejby - en by med udsigt

 VELKOMMEN 
- til et hyggeligt og aktivt landsbysamfund med mange forskellige mulighed- 
er for udfoldelse og med foreninger af enhver art!

Det ses tydeligt, at Vejby er en gammel by, når man kommer kørende fra 
Kildevejen, hvor man både kan se en bronzealderhøj, Kongehøjen, og Vejby 
Kirke - en af Danmarks største landsbykirker. 
Ud mod Vejby Strand ligger en anden bronzealderhøj, Melhøj, og mange af 
byens vejnavne vidner om byens fortid som bondeby med store gårde langs 
vejen. Vejby betyder simpelthen ’byen ved vejen’! 

Se mere om Vejby Lokalråd på vejbyliv.dk •  Følg med i stort og småt på facebook/vejbynet

Udviklingen kommer af sig selv 
– det gør fremskridtet ikke! 

Jakob Reddersen

Små lokalsamfund som Vejby 
drives frem af frivillige, foreninger 

og ildsjæle. Mange af de tilbud 
og muligheder, du kan læse om i 

denne folder, findes, fordi nogle vil, 
gider - og ikke kan lade være! Tak 

til dem - og kom og vær med! 



BØRN OG UNGE
Sankt Helene Skole, Vejby afd. er en veludbygget 
skole fra 0. til og med 9. kl. Skolen er en moderne, 
opdateret skole med gode forhold for både lærere og 
børn.  sanktheleneskole.dk
Skolen har en aktiv fritidsordning (FO), For de større 
børn fra  6. kl. tilbyder kommunen aktiviteter på HUC i 
Helsinge. (Der er bus dertil).
I tæt forbindelse med både FO og indskolingen ligger 
Vejby børnehave og vuggestue, som er en integreret 
institution med  egen madordning og plads til 40-50 
børn. Vejbyhallen ligger også ved skolen, - den bruges 
flittigt af både skole og idrætsforening. Idrætsforenin-
gens hus og baneanlæg ligger ligeledes tæt på skolen 
og tilbyder bl.a. en multibane, outdoor-fitness, lege-
plads og sheltre, der frit kan benyttes af alle. Der er 
mange idrætstilbud til børn og unge i form af fodbold, 
teen-fitness, badminton, bordtennis, gymnastik mm 
 vejbyif.weebly.com 

SENIORLIV
I Vejby er der gode muligheder for at leve et sundt, 
indholdsrigt og aktivt seniorliv.
En seniorklub, Trongårdsklubben, tilbyder mange 
forskellige aktiviteter, bl.a. bridge, stavgang, square- 
dans, whist samt kulturarrrrangementer og foredrag. 
 vejbynet.dk

Idrætsforeningen har en række tilbud for seniorer, bl.a 
seniorfitness, seniorgymnastik, badminton, billard og 
Aktive Seniorer, der mødes ugentlig og spiller krolf, 
petangue m.v. vejbyif.weebly.com 

Sundhedscenter TRONGÅRDEN er et moderne pleje-
hjem med både genoptræning, ergoterapi, beskyttede 
boliger og en afdeling for demente.

SERVICE OG HANDEL
Butikker:
Vejbyområdet har 3 store fødevarebutikker: en REMA 
1000 og en NETTO i Vejby, samt en SPAR købmand i 
Vejby Strand. Alle 3 butikker har åbent næsten alle 
dage til sent på aftenen. 
I Holløse ligger en fiskeforretning og et pizzeria, og 
mellem Vejby og Ørby ligger Kødsnedkeren. Om som-
meren er der gode muligheder for at købe grønt og 
frugt i lokale gårdbutikker.
Derudover kan nævnes en tømmerhandel, autome-
kanikere, VVS-forretning, malere, tømrere, anlægs-
gartnere og EL-installatører, frisører samt forskel- 
lige alternative behandlere.

Læge og apotek
Rema1000 har medicinudlevering fra Helsinge Apotek 
og lidt udenfor Vejby, i Lundehuset, ligger Gribskov 
Lægecenter med 5 læger, sygeplejesker og laboran-
ter.  gribskovlaegecenter.dk

Post
CIRCLE K har både post ind- og udlevering, ligesom 
man finder byens eneste postkasse placeret ved tan-
ken. Circle K er døgnåben.



VEJBY KIRKE
Kirken er fra ca. år 1100. Kirken ligger højt med en 
skøn udsigt over byen og de omkringliggende marker. 
Der er 1,5 præster, som sammen dækker Vejby - Ti-
birke pastorat. Kirken er en såkaldt VEJKIRKE og er 
derfor åben på hverdage i gravernes arbejdstid. Hen 
over året er der flere arrangementer i Sognegården, 
hvor alle er velkomne  vejbykirke.dk

AKTIVITETER OG FORENINGER I VEJBY
Idræt
Der er et væld af idrætstilbud i Vejby-Tisvilde-områ-
det. Vejby Idrætsforening holder til på Sportsvej 4 og 
anvender hallen og gymnastiksalen på skolen. Vejby 
IF tilbyder p.t. gymnastik, fodbold, fitness, billard, bad-
minton, bordtennis, volleyball og afdelingen Aktive 
Seniorer. Ved Idrætshuset ligger også en multibane, 
en beachvolleybane, outdoorfitness-anlæg bevægel-
seslegeplads og sheltre. 
I Tisvilde findes en række andre tilbud som tennis, 
skydning og bodybike.   vejbyif.weebly.com 

Vejby Forsamlingshus
Forsamlingshuset i Vejby er en flot gammel bygning 
med mere end 130 år på bagen. Huset bruges til man-
ge formål, herunder mange private arrangementer. 
Forsamlingshuset arrangerer bl.a. præmiewhist, be-
søg af dilettant, juletræ for byen, musikaftener, samt 
fredagsbar og vinsmagning.  
 vejbyforsamlingshus.dk, samt Facebook

Andre foreninger
For de sangglade har MUSIK OG KOR alsangsaftener 
og et kor, Tisvildekoret.  musikogkor.dk. 

BEGIVENHEDER HEN OVER ÅRET 
I begyndelsen af maj renser Vejby Gadekærs- 
laug gadekæret. Samme lørdag passerer amerika-
nerbiler gennem byen på deres rute fra Tisvildeleje 

til Helsingør - det er en af de rigtig hyggelige dage i 
Vejby! Kom ud af huset og hyg med!

Vejby Menighedsråd arrangerer Grundlovsfest med 
tale, kaffeservering mm. på Præstens Mark ved Sog-
negården.

En lokalgruppe arrangerer hvert år en affaldsind-
samling i samarbejde med Danmarks Naturfred-
ningsforening.

Vejby Idrætsforening arrangerer hvert år en Sankt 
Hans Fest med stor lokal opbakning. Der er salg af 
pølser fra grill, øl og vand, der er båltale, lokal under-
holdning og prisen til Årets Ildsjæl i Vejby uddeles 
denne aften. 

Nogle af byens grundejerforeninger arrangerer sam-
men med Vejby Forsamlingshus, Idrætsforeningen og 
Vejby Lokalråd den traditionsrige juletræsfest i for-
samlingshuset og fastelavnsfest i Hallen.

HJERTESTARTERE I VEJBY
I Vejby har vi fire hjertestartere:
Ved Plejecenter Trongården, Tron-
gårdsbakken 1, og ved Idrætshuset, 
Sportsvej 4. Disse to er registrede 
og tilgængelige døgnet rundt. 
Derudover har vi ved Rema1000 og 
ved hallen, Femgårdsvej 6. Den ved Rema1000 er til-
gængelig i butikkens åbningstid, mens den ved hallen 
er tilgængelig når skolen/hallen er åben i vinterhalv-
året. Tjek  hjertestarter.dk for mere info 



TORVEDAGE
10 sommerlørdage er der Torvedage i Vejby på Præ-
stens Mark ved kirken. Der sælges lokale varer som 
grøntsager, honning, marmelade, kunsthåndværk og 
hjemmebag. Der er også kaffe & kage - og hjemme-
lavet hygge! Siden 2018 er der lopper på Torvedage. 
Derudover holdes sæsonmarkeder ved gadekæret 
mm.  Facebook/Torvedage i Vejby

UD I NATUREN
Det meste af Vejby ligger højt med udsigt over de 
omliggende marker med naturområderne Heatherhill, 
Tisvilde Hegn og Kattegat inden for en god gåtur eller 
en kort cykelturs rækkevidde. Vejby var den første by 
i Nordsjælland til, i 2016, at etablere 4 Kløverstier, 
som alle udgår fra Kløverpælen ved gadekæret midt i 
byen. Læs mere om Kløverstierne her  vejbyliv.dk.
Strandture er nærliggende med adgang fra både Vej-
by Strand, Tisvildeleje og Rågeleje Strand. Der er liv-
redder i Tisvildeleje og to steder ved Rågeleje, så der 
er trygt at bade i sommerperioden. 

LOKALHISTORIE
Hvis du interesserer dig for lokalhistorie, kan du med 
fordel tjekke Margit Kildevangs hjemmeside, hvor hun 
gennem de senere år har samlet mange spændende 
historier om steder, personer og andet fra Vejby. 
 https://sites.google.com/view/
kildevanghistorie/lokalhistorie
Vi har også en lokalhistorisk forening, Vejby-Tibirke 
Selskabet.  vejby-tibirkeselskabet.dk
På Facebook kan man finde siden GribskovArkiv 

TRAFIK
GRIBSKOVBANEN forbinder Vejby med Tisvilde, 
Helsinge og Hillerød, hvorfra der er forbindelser til 
Helsingør, Græsted og Hundested. Fra Vejby er der 
i dagligdagen to afgange i timen. Fra Hillerød er der 
hvert 10. minut S-tog til København. Fra Helsinge er 
der tværgående buslinier.  lokaltog.dk.

VEJBY LOKALRÅD
Vejby Lokalråd fungerer som samarbejdsorgan mel-
lem byens foreninger, kirken, grundejerforeninger og 
skolen. Udover foreningsrepræsentanter er der fire 
valgte medlemmer. Lokalrådet koordinerer lokale pro-
jekter som f.eks. visionsdag og stiprojekter. 
Lokalrådet er byens talerør overfor kommunen vedr. lo-
kalplaner, trafik og andet relevant. Lokalrådet dækker 
hele Vejby Sogn. Lokalrådet udgiver 5 gange om året 
Vejby Nyt sammen med Bent Madsen fra BM-Grafik. 
Bladet kan ses online her  vejbyliv.dk
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INFO OM VEJBY - WEB & FACEBOOK
• www.vejbyliv.dk:
 Vejby Lokalrådets side med bla. info om Kløverstier.

• www.detskerigribskov.dk: kalenderoversigt

 Facebook
• Vejbynet: Den lokale opslagstavle.
• Køb/Salg/Bytte i Tisvilde og Vejby: køb/salg
• Støt det lokale idrætsliv - VejbyTisvilde: info
• Torvedage i Vejby: info, fotos mm.
• vejbykirke: info om aktiviteter mv


