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Kontingent 2017
Vi har vedlagt et betalingskort til indbetal-
ing af kontingent  for 2017, kontingentet er 
fortsat 175 kr. for enlige og 300 kr. for par.

Nødråb fra kassereren:
Der er stadig mange, som endnu ikke har  
fået betalt kontingentet for 2016.
Er du i tvivl om du har betalt så kontakt:
Anni Jensen tlf.: 22362482  
bedst mellem kl. 8-9.

Få rabat på rejser 
og arrangementer
Som medlem af Tisvilde Højskoles 

Venneforening har du samme fordele som 
medlemmerne af Danske Seniorer. 

Du får rabat på mange arrangementer. 
Du skal bare opgive nr: 35956, som er  

venneforeningens nr. hos Danske Seniorer.

Det bruges til at få medlemsrabat på de 
arrangementer og rejser som bliver 

annonceret i AktivitetsBladet.
(Der står altid en pris for medlemmer og 
en pris for ikke medlemmer) og betaler 

man kontingent til Venneforeningen, er man 
medlem af Danske Seniorer.
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En dag i marts måned 2013 ringede forstand-
er Mogens Johansen til mig. Han fortalte, at 
der skulle findes nye bestyrelsesmedlemmer 
til foreningen “Tisvilde Højskoles Venner”, 
og han spurgte mig, om jeg kunne tænke 
mig at komme med i den? Samtidig sagde 
han, at min gode ven, Mogens Kann Fjeldsøe, 
havde sagt ja til at blive ny formand, og at 
han havde foreslået mig som et af de menige 
medlemmer!

Efter nogen betænkningstid, sagde jeg ja 
tak, og det har jeg aldrig fortrudt. Mogens 
har, som formand, fra starten anlagt en stil, 
hvor positivitet og godt humør er i højsæ-
det, og han har altid været garant for nogle 
effektive og gode bestyrelsesmøder, ligesom 
vi har gennemført nogle velbesøgte og popu-
lære ophold på Tisvilde Højskole.

Men Mogens Fjeldsøe har “mange jern i 
ilden” idet han først og fremmest er jazz-
musiker og kapelmester for sine to populære 
bands, nemlig “Majken & Fjeldtetten” og 
“Katja & Katjazzerne”. Det betyder mange 
jobs og mange timer bag trommerne, men 
ikke nok med at han er en særdeles ak-
tiv musiker, han er også formand for Valby 
Jazzklub og bestyrelsesmedlem i Taastrup 
Jazzklub. Desuden bruger han megen tid på 
“FJ Fanklubben” der består af ca. 600 jazz-
elskere, der kan lide at høre hans to bands. 
For disse medlemmer arrangerer (og booker) 
han de mange jobs i form af jazzfrokoster, 
jazzrejser, skovture, julefrokoster og andre 
festlige sammenkomster. Arrangementerne 
omtales bl.a. i “Jazz Information”, der ud-
gives 3 gange om året.

Nu har Mogens Fjeldsøe så besluttet, at 

skrue lidt ned for aktiviteterne, og derfor øn-
sker han at  stoppe som formand for Venne-
foreningens bestyrelse, men han vil heldigvis 
gerne fortsætte som menigt medlem. “Tis-
vilde Højskoles Venner” har meget at takke 
Mogens for, og selvom vi er kede af det, må 
vi acceptere beslutningen. Mogens foreslog 
at undertegnede overtager formandsposten, 
og det blev vedtaget på foreningens Gene-
ralforsamling 24. februar 2017. Det bliver 
ikke let at fylde formandspladsen ud efter 
Mogens, men nogen skal jo gøre det, og jeg 
vil fortsætte i den gode stil, som Mogens har 
anlagt og sammen med de øvrige venner i 
bestyrelsen, der i øvrigt er uændret, vil vi 
gøre vort bedste for at fortsætte det gode 
arbejde, og så skal det nok gå!

Ole Bay-Schmith

Formandsskifte i 
“Tisvilde Højskoles Venner”
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STOR 
STØTTEKONCERT

FOR TISVILDE HØJSKOLE
Til forskønnelse af det gamle badehotel

Sted: Restaurant Hvide Hest – Bakken

Onsdag d. 14/6-17 kl. 12-17   
PROGRAM:

Kl. 12.00 Luxusplatte med 1/2 liter fadøl
Kl. 12.45 Fællessang
Kl. 13.00-13.45 Jane & Shane (kendt fra TV)
Kl. 14.00-14.45 Katja & Katjazzerne
Kl. 15.00-15.45 Søren Christiansen – Mogens Johansen  
 Mads Vinding – Mogens Fjeldsøe
Kl. 16-16.45 Blå Mandag Jazzband
Kl. 17.00 Tak for i dag

Hele herligheden kr. 258,- pr. person
Konferencier Ole Bay-Schmith. Alle optræder gratis 

- overskudet går til forskønnelse af Højskolen.
Tilmelding og bordbestilling på Hvide Hest 39634050 

- man betaler på stedet
Med forbehold for ændring i programmet
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Manfred Meikl. En afholdt kollega igennem 10 år går på 
pension efter et langt arbejds-liv. Manfreds venlige væsen, 
hans store overblik, professionelle tilgang til opgaven at styre 
en serveringsgang med meget mere, har været med til at skabe 
den højskole vi kender idag. Manfred er vellidt af alle frivillige 
medarbejdere og personale og han har igennem årene klaret, 
med bravour, at skifte kollegaer en gang om ugen. Det kræver 
stor fleksibilitet, menneskekundskab og rummelighed, og disse 
kvaliteter behersker Manfred. Det har igennem årene været 
rigtig rart at starte dagen på højskolen og blive mødt af Manfreds smil og gode humør. Vi 
kommer til at savne Manfred, men han bor jo ikke langt fra højskolen, så mon ikke vi ser 
ham engang imellem. Kære Manfred, nyd dit otium sammen med din søde hustru Maria. 
Det har du fortjent.

Reception lørdag d. 8/4 kl. 14-16 på Højskolen
Tilmelding på 48707636

Kære Venner
Desværre er alt udsolgt til jubilæumfesten 
med overnatning, men du kan deltage 
i gallamiddagen kl.18.00 med 
underholdning og natmad for kr. 295.

Husk at der også er jubilæumsreception 
fra kl.14.00 - 17.00. 

Tilmelding nødvendig til reception 
og/eller gallamiddag på tlf. 48707636.

Festlig og 
fornøjelig 
Nytårskur 
på 
Højskolen

Tisvilde Højskoles 

50 års jubilæum 
den 9. september 2017
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Ad 1. Formand Mogens Fjeldsøe bød velkommen og takkede de fremmødte  til generalfor-
samlingen. Der var 50 delegerede plus bestyrelsens 7 medlemmer. Formanden foreslog Claes 
Achton som dirigent, og han blev valgt uden modkandidat. De 2 stemmetællere ville blive valgt 
efter behov, og Holger Skovkjær  blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at general-
forsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2. Formandens beretning. Mogens Fjeldsøe kunne berette 2016 som et spændende år  
med mange aktiviteter og arrangementer i Venneforeningen. Der er 602 medlemmer. Såvel 
Høstfest som jazz petanque arrangementerne var tilløbsstykker. 10 års jubilæet i decem-
ber med reception og jubilæumsmiddag var vellykket med musik og morsomme taler samt 
indsamling af godt 2000 kr. til Højskolen. Mogens Johansen supplerede formandens beretning 
med andre aktiviteter på Højskolen, som var kommet godt fra start i 2017 med nye tiltag bl. a. 
den rejsende højskole til  5 plejehjem i Lyngby -Tårbæk Kommune. 
Terapeuterne benytter sig trofast af højskolens kursushotel og bidrager afgørende til omsæt-
ningen. 
Venneforeningen besluttede i 2016 at donere nye tæpper i dagligstuen og Afrikagangen. 
Teleslynge lægges før tæppet. Det har været vanskeligt, at få det hele organiseret, men det 
vil komme på plads her i foråret. Forstanderen roste igen de frivillige, som ved deres opførsel 
skabte en varm atmosfære på Højskolen, som kursisterne satte pris på. Derefter gennemgik 
Mogens Johansen krammekulturen, som den udmøntede sig nu til dags. Venneforeningen 
har også i 2016 afholdt en støttekoncert på Den Hvide Hest på Bakken med et overskud på 
ca. 30.000 kr. Vennebladet er udgivet i papir men også elektronisk som fil på mail. Dette for at 
spare omkostninger til porto. Men hvis et medlem ikke har mail vil Venneforeningen alligevel 
sørge for, at vedkommende får Vennebladet og kan holde sig orienteret om aktiviteterne. Med 
en enkelt bemærkning fra en tilhører, der gerne ville have beretningen forlænget, blev forman-
dens beretning godkendt.

Ad 3. Anni Jensen forelagde årsregnskabet for 2016 som viste en bankbeholdning på 
82.706,88 kr.
Årets kontingenter udgjorde 71.925 kr. I alt indtægter  på 108.035. Overskud efter donationer 
og omkostninger udgjorde 23.803,06.
Der var spørgsmål til beløbet på 14.925 kr. til Danske Seniorer som dækker kontingent for alle 
Venneforeningsmedlemmer, der således automatisk er medlem af Danske Seniorer. Der er brugt 
23.144.91 kr. til donation af materialer til forskønnelsesarbejde på Højskolens søjleparti m.m.

Spørgsmål omkring indbetalingskortet blev afklaret. Der medsendes et indbetalingskort 
sammen med det sidste Venneblad. Derefter udgives Bladet elektronisk til medlemmer med 
mailadresse. 

Referat af den ordinære generalforsamling 24. februar 2017

Tisvilde Højskoles Venner
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Medlemmer opfordres derfor til at oplyse mail adresse til kassereren. Medlemmer uden mail 
adresse får bladet tilsendt.
Der blev opfordret til at betale evt. manglende kontingent for 2016 sammen med 2017.
Regnskabet blev godkendt og kassereren fik stor ros for arbejdet.

Ad 4. Venneforeningens kontingent fortsætter uændret i 2017. 

Budgettet balancerer på 123.500 kr. og der forventes donationer på 68.500 kr. samt  
omkostninger for 55.000 kr.
Der vil igen i år blive afholdt en støttekoncert for Tisvilde Højskole på Hvide Hest på  
Bakken, hvor mange gode musikere m.m. vil medvirke til fordel for Højskolen. Der er 
budgetteret med et overskud på 20.000 kr.

Ad. 5. Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

Ad. 6. Der var ingen modtagne forslag.

Ad. 7. Valg til bestyrelsen.
Mogens Fjeldsøe ønskede at fratræde formandsposten og i stedet fortsætte som almindeligt 
bestyrelsesmedlem. Til afløsning foreslog bestyrelsen Ole Bay-Schmith, som var villig til at 
modtage valget. 
Ole Bay-Schmith blev valgt som ny formand for Venneforeningen uden modkandidater.  Der 
var genvalg af Jytte Nørgård og Ernst Høj-Andersen som bestyrelsesmedlemmer for 2 år på 
valg i ulige år.
Bjarne Ahlstrup ønskede ikke at genopstille som suppleant. I stedet blev Hanne Vinkel valgt 
for 1 år.
Liselotte Kiær blev genvalgt som suppleant for 1 år.

Ad. 8. Som Revisor for 2 år ønskede Kurt Andersen ikke at fortsætte. I stedet blev Lise 
Hansen valgt som revisor for 2 år. Som suppleant til revisoren blev Jørgen Larsen genvalgt.
Alle afgående Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev takket for deres indsats og modtog 
hver to flasker vin. Bjarne vil få vingaven overrakt af Liselotte ved besøg.

Ad. 9. Eventuelt. 

Fra salen var der tak til hele bestyrelsen for det store arbejde, der blev gjort for Højskolen. 
Ole Bay-Schmith takkede for formandsvalget og kurserede over overvejelserne, han havde 
gjort sig, da Mogens F. havde bedt ham om at overtage formandsarbejdet. Ole lovede at gøre 
alt, hvad der stod i hans magt for at videreudvikle Venneforeningen til gavn for Højskolen. Kun 
begrænset af egne evner og helbred.

Dirigenten Claes Achton erklærede generalforsamlingen for sluttet og takkede for god ro og 
orden. Han modtog en vingave med tak for hans arbejde.

Referent 
Holger Skovkjær
26.2.2017
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I efteråret 2006 blev forstander 
Mogens Johansen og en kreds af 
initiativrige gæster enige om, 
at stifte en forening med det 
formål at donere ting til Tisvilde 
Højskole, som kommer gæsterne 
til gavn og glæde!

Foreningen fik navnet “Tisvilde 
Højskoles Venner”, og der kom 
fra starten mange indmeldelser. 
I dag er vi over 500 medlemmer 
og det betyder, at foreningen vir-
kelig er i stand til at sponsorere 
ting til højskolen, ting som der 
ellers ikke ville være penge til. 

Bestyrelsen for “Venneforenin-
gen” besluttede, at 10 års dagen for stiftelsen skulle fejres med manér, og at det skulle være 
mandag 12. december 2016. Derfor blev der sendt invitation ud primo november, ligesom der 
i Senior Bladet, der udgives af Danske Seniorer, blev bragt en artikel om arrangementet, der 
både bød både på en reception og en aftenfest med overnatning.

Festen startede kl. 14 med en velbesøgt reception på højskolen med kaffe og lagkage samt 
musikalsk underholdning leveret af pianist Morten Pedersen, som vi kender fra “Katja & 
Katjazzerne”. Kl.17 startede kro-opholdet og den veltillavede jubilæumsmiddag blev serv-
eret kl. 18.   Herefter indtog “Katja & Katjazzerne” scenen og gav en forrygende og swing-
ende jazzunderholdning, kun afbrudt af kaffen med hjemmebag. Baren blev flittigt besøgt, 
humøret var højt, og der blev danset hele aftenen ligesom vi sang med på de populære og 
elskede sange, som vi kender fra revyer og gamle, danske film. 

Efter en god nats søvn i de 
komfortable og ergonomisk 
rigtige senge, som Venneforenin-
gen har betalt for, stod vi alle op 
til en lækker brunch kl. 9 med 
bl.a. pandekager, bacon, cock-
tailpølser og hjemmebagt brød. 
Da afskedens time nærmede sig, 
var alle enige om, at det havde 
været et festligt og dejligt ju-
bilæum og at vi nu glæder os til 
Venneforeningens arrangemen-
ter i 2017, samt alle de spæn-
dende kurser, der tilbydes i det 
nye år.

Ole Bay-Schmith

Festligt 10 års jubilæum 
for Venneforeningen
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Regnskab 2016
Indtægter:
Kontingenter   71.925,00
Støttekoncert  30.460,00             
Annoncer  3.050,00
Jubilæumsgave   2.600,00
 
Udgifter:
Donationer Tisvilde se note 1 26.318,91 
Arrangementer 3.225,00
Venneblad      12.470,23
Tryksager mv. 904,89
Porto & pakning 14.555,20 
Kørsel 3.497,00
Kontor 1.176,25
Diverse se note 2 20.749,95 
Bank 1.342,00
Difference -7,49
 84.231,94 108.035,00
Overskud      23.803,06  
   
 

Note 1: 
Havestole 2.574,00 
Rep. fletstole 600,00
Forskønnelse af Højskole 23.144,91 

Note 2:
Møder     175,00
Gaver     649,95
Annoncer 2.000,00
Danske Seniorer kontingent                        14.925,00
Tilskud højskolens frivillige 3.000,00

Bankbeholdning 1-1-2016  58.903,92
Tilgang 2016  23.802,96
Bankbeholdning 31-12-2016  82.706,88
   
  
 
Medlemmer pr. 31.12.2016:
Singler 440
Par 81
I alt 602

Marts 2017

----------------------------------  ---------------------------------
          Kurt Andersen                                                                             Anni Jensen
              Revisor                                                                                      Kasserer

Tisvilde Højskoles Venner
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Program 18/9- 20/9-2017 

MANDAG 
Kl. 14.00 Indkvartering
Kl. 14-15 Kaffe og kage – Velkomst v/formanden
Kl. 15.30 Underholdning v/ ERIK GRIP      
Kl. 18.00 Kold/varm buffet 
Kl. 20.00 Underholdning med Mc. Larsen

TIRSDAG   
Kl. 08.00 Flaghejsning/morgenmad
Kl. 09.30 Morgensang
Kl. 10.30 Spadseretur til udsigten  
 med en snudestrammer
Kl. 12.00 Kold/varm buffet
Kl. 14.00 Kai Vittrup fortæller om sit liv som  
 FN udsendt politimand
Kl. 15.15 Kaffe og hjemmebag
Kl. 16-17 Gør som du har lyst (måske en lille morfar)
Kl. 17.30 Velkomstdrink
Kl. 18.00 Festmiddag – Flæskesteg og Citronfromage
Kl. 20-22.30 The Spirit Of New Orleans spiller til dans
Kl. 21.00 Kaffe og kage

ONSDAG   
Kl. 08.00 Flaghejsning
Kl. 08.30 Brunch
Kl. 10.00 Hjemrejse
Kl. 12.00 Let frokost kun for de gæster, som bliver til JAZZPETANQUE

Prisen for opholdet er kr. 2195,-, men for medlemmer af Tisvilde Højskoles Venner kr. 1995,-
Tilmelding på Tivilde Højskole tlf.: 48707636 kl. 10-14 eller tisvildehoejskole@gmail.com

GOD FORNØJELSE
Bestyrelsen for Tisvilde Højskoles Venner

Høstfest

Der er 
stadig 

13 pladser

➚➚

➚

➚➚

➚
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PROGRAM

Kære venner 
Vi holder traditionen tro igen 

Jazzpetanque på Tisvilde Højskole 
20.-22. september   

Pris kr. 2195,-  
Pris for medllemmer af venneforeningen kr. 1995,-

Tisvilde Højskoles Venner står for arrangementet
Tilmelding: Tisvilde Højskole tlf.: 48707636 mellem 10-14 eller tisvildehoejskole@gmail.com

 Hygge-
petanque

ONSDAG
Kl. 14.00 Indkvartering og velkomst ved venneforeningens formand – kaffe og kage
Kl. 16.00 Opdeling i hold, der bliver serveret et glas af den franske pastice  
 – Arne spiller harmonika og turneringen starter
Kl. 18.00 Kold/varm buffet
Kl. 20-22.30 Hans Knudsens Jumpband med kaffe og kage i pausen

TORSDAG
Kl. 08.00 Morgenbuffet
Kl. 09.00 Petanqueturneringen fortsætter med kaffepause kl. ca.10
Kl. 12.00 Kold/varm buffet
Kl. 13.30 Petanqueturneringen fortsætter
Kl. 15.00 Kaffe og kage
Kl. 16.00 Petanqueturneringen fortsætter
Kl. 18.00 Festmiddag: Bøf Bourguignon med Kartoffelmos, forret eller desert 
Kl. 20-22.30 Majken & Fjeldtetten (25 års jubilæum) – kaffe og kage i pausen

FREDAG
Kl. 08.30 Brunch
Kl. 09.30 Evt. finale og  præmieoverrækkelse
Kl. 10.45 Hjemrejse 

God fornøjelse 
Bestyrelsen for Tisvilde Højskoles Venner



MOGENS´ MADHJØRNE:

Hak løg, hvidløg og dild  
Bland alle ingredienserne sammen, på nær de hakkede tomater. Form fri-kadellerne og steg dem i smør. De skal gennemsteges! 

Når de vendes første gang, hældes de hakket tomater hen over, og frikadellerne steger videre til de er færdige. 
De hakket tomater har nu taget god smag, og bruges som sauce. 

Server med Jasmin  
eller basmati ris. 

300 gram oksekød, hakket ca. 10% fedt og 300 g. hakket kalvekød
1 bdt. dild, frisk  
1 ds. hakkede tomater, konserves  2 tsk. spidskommen, 
1 rundt hvidløg 
1 æg  og lidt hvedemel 
400 gram løg  
Salt
Peber 
Tilbehør: 
Ris

KONTINGENT 
2017

konto  nr. 5358-0319317 
- Kontingentet er stadig 

175,- for enlige og 
300,- for par.

Hvis I har spørgsmål 
så ring til Anni Jensen 

på 22362482 mellem kl. 8-9.
NB. Husk at sende jeres 

mailadresse til Anni Jensen på 
annijensen@jensen.mail.dk.

Så kan vi komme i forbindelse 
med jer på den billigste 

og hurtigste måde.

HUSK

Mombassa frikadeller

I MEDBORGERHUSET
Taastrup Hovedgade 71 

Fredag d. 21. april kl. 20-23 
Majken & Fjeldtetten Dixie 

25 års jubilæum 
entre for medlemmer 50,- og 80,- for gæster

I BLAAKILDEGAARD 
Skolevej 54, 2630Taastrup
Lørdag d. 10/6-17 kl. 13-16 

Basement Jazzband 
- Gratis adgang

Lørdag d. 12/8-17 kl. 13-16 
Jan’z Swingtet med A.K. 

- Gratis adgang
Madbestilling på 25602919


