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Husk at få din rabat
Som medlem af “Tisvilde Højskoles Venner” får du 
en rabat på 200 kr. pr. person på de kurser, som 
Venneforeningen arrangerer, men det kræver at 
du har betalt dit kontingent! Beløbene for et års 
medlemsskab er stadig kun kr. 175 for enlige og kr. 
300 for par. Husk at oplyse dit medlemsnummer når 
du bestiller et af Venneforeningens arrangementer 
på højskolen.

Nødråb fra kassereren:
Der er stadig nogle, der ikke har betalt kontingent 
for 2017, og de vil blive slettet af medlemslisten, 
hvis vi ikke modtager indbetalingen.
Er du i tvivl om du har betalt eller ej, så kontakt 
kasserer 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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Når Bent & Bente er frivillige ved et arrange-
ment, kan man være sikker på, at alt bliver 
gjort for at vi, som gæster, kan føle os rigtigt 
velkomne. Og det gør vi! Der bliver pyntet 
smukt op efter årstiderne, og borddæknin-
gen er altid

smagfuld, når Bente er med på holdet. 
Bent kan godt lide at stå i “baren” og det 
er han rigtig god til. Den Irish Coffee han 
serverer er helt i top. Bent er også Handy-
man og kan med sin baggrund indenfor land-
brug og entreprenørfirmaer udføre en lang 
række håndværksmæssige opgaver, og der er 
altid noget at tage fat på. Det var i 2013 at 
det hyggelige par første gang optrådte som 
frivillige, og det har de gjort mange gange 
siden.

Bente stammer fra Valby og har, foruden 
en studentereksamen, gået på forskellige 
universiteter og er Merkonom i Regnskab & 
Finansiering. Bent er født i Assens ved Mar-
iager Fjord, der efter hans mening er den 
smukkeste i Danmark.

Bente blev gift med sin første mand i 1960, 
men i 1999, efter både manden og een af 
hendes tre sønner, var døde, skulle der ske 

noget nyt. Det betød, at Bente begyndte at 
date på nettet, og sådan mødte hun Bent, 
der er noget yngre end hende, men de to har 
fundet lykken sammen på trods af aldersfor-
skellen.

I 2004 blev parret gift og de to hygger sig 
virkelig sammen, hvadenten de er frivillige 
på Tisvilde Højskole eller de dyrker deres 
hobbies: Bent spiller lidt golf og samler  
på specielle nøgleringe og Bente går til 
dans og fusker lidt med slægtsforskning. 
Men de elsker også at rejse både i Danmark 
og Tyskland, hvor Berlin og Hamburg er et 
par favoritter, og de drømmer om at kunne 
rejse med deres bil ned gennem Tyskland  
og være væk i en måneds tid, men om  
de kan undværes på højskolen så længe, 
det er spørgsmålet Parrets familie er ble-
vet temmelig stor, for de har tilsammen 5 
børn, 11 børnebørn og 2 oldebørn, hvoraf de  
fleste bor i Jylland. Derfor skal der også 
være tid til at være sammen med dem, 
selvom Tisvilde Højskole har en stor plads i 
deres hjerter.

Ole Bay-Schmith

Et sympatisk og 
effektivt par
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ET GODT TILBUD FRA TISVILDE HØJSKOLE
To store kulturpersonligheder 

Viggo Kampmann og Svend Asmussen.

30. apr. - 1. maj Kr. 1.095,- Ankomst kl. 11.00  afrejse kl. 16.00.
(Hvis du overnatter hjemme er prisen kun kr. 795. 

incl. alle måltider fra vores gode køkken) 

To store kulturpersonligheder nemlig Vig-
go Kampmann og Svend Asmussen har på 
hver deres måde været med til at præge 
det danske samfund indenfor politik og 
musik. To mennesker som forfulgte deres 
ideer og betragtninger i en tid med store 
udfordringer i en verden, hvor konkur-
rencen på indflydelse var stigende som 
følge af den globalisering som bragte na-
tionerne stadig tættere sammen. Et sam-
fund med spirende stigende velfærd, og 
dermed borgerens mulighed for engage-
ment i samfundsspørgsmål, og kunstne-
risk søgen,gjorde at der blev stillet store 
krav til de ildsjæle som gik foran. Viggo 
Kampmann med fokus på mennesket, 
og dets ret til en ordentlig tilværelse.  
Svend Asmussen som fornem ambassadør 
for Danmark udi musikkens fantastiske 
univers. En verdensberømt violinist, højt 
respekteret af de største musikere i ver-
den som prydede jazz arenaen, og var et 
forbillede for mange musikere. Journalist 
og musikanmelder Kjeld Frandsen, der er 

medforfatter til biografien ”Svend Asmus-
sen – 100 år for fuld musik”, vil fortælle 
om violinisten og entertaineren Svend 
Asmussen og via musikeksempler og film-
klip sætte fokus på denne unikke kunst-
ners alsidighed og originalitet. Forfatter 
og journalist Poul Smidt, der har skrevet 
bogen: ”Viggo Kampmann – Modig mod-
standsmand – Klog finansminister – Ustyrlig 
statsminister” vil causere over bogen, og 
Viggo Kampmanns søn, tidligere minister 
Jens Kampmann vil supplere. 
Det er lykkedes at sammensætte en 
stjerne-trio for at hylde violinlegenden Sv-
end Asmussen. Violinisten Bjarke Falgren, 
Guitaristen Jacob Fischer, og Mathis Petri 
på bas. Kursusleder Mogens Johansen.

Tisvilde Højskole Julsgårdsvej 1-5, 
3220 Tisvildeleje Tlf.tid man.-tors. 
kl. 10 14, 4870 7636,  
tisvildehoejskole@gmail.com  
www.tisvildehoejskole.dk, 
følg os på facebook
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Festlig Nytårskur med bobler, luxusmad 
og underholdende jazzmusik
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Referat 
af den ordinære generalforsamling 

23. januar 2018

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Revideret årsregnskab 
4. Fastsættelse af kontingent, budget 
5. Vedtægtsændringer 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt

Ad 1. Formand Ole Bay-Schmith bød velkommen og takkede de fremmødte til general-
forsamlingen. Der var 30 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 konstatere-
de, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2. Formandens beretning. Ole Bay-Schmith betegnede 2017 som et spændende år med 
mange store aktiviteter og arrangementer i Venneforeningen. 2017 startede med nytårskur 
d. 13/14 januar. Støttekoncerten på Bakken i juni havde ca. 300 gæster . Musikerne spillede 
stort set gratis og det hele betød 23.900 kr. til Højskolen. Den vil blive gentaget i 2018. 
Tisvilde Højskole havde 50 års jubilæum d. 9. september 2017 og afholdt reception for ca. 
270 deltagere og fuldt hus til jubilæumsmiddagen om aftenen. Ved begge lejligheder var 
Venneforeningen repræsenteret ved bestyrelse og mange medlemmer . Højskolen kunne vise 
de smukke ombetrukne armstole i dagligstuen, teleslynge, rensede tæpper på Afrikagangen. 
Store spejle på værelserne. Fletstolene i spisestuen er repareret, men mange er ikke lavet 
ordentligt, hvorfor Mogens J. reklamerer. Alt sammen doneret af Venneforeningen til glæde 
for kursisterne for ca. 100.000 kr.

Vennebladet har bragt gode artikler og medlemmerne får lejlighed til at følge med i, hvad 
der sker på Højskolen. Fremover vil bladet kun sendes digitalt pr. mail for at holde de store 
portoomkostninger nede. Medlemmer uden mail vil fortsat modtage bladet med posten. Der 
arbejdes på at opgradere adressekartoteket og forbedre opsætning og brug. Der er ca. 500 
medlemmer i Venneforeningen pr. 31/12-17. En del har ikke betalt for 2017. Hvis der ikke 
betales for 2018 slettes de . Formanden opfordrede derfor til at betale medlemskontingent 
snarest, hvis det ikke allerede er gjort. Ole Bay-Schmith ønskede godt nytår og glædede sig 
til et nyt spændende år for Højskolen.
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Ad. 3. Kasserer Anni Jensen gennemgik regnskabet for 2017, der viste en bankbeholdning pr. 
31/12 2017 på 37.649,73 kr. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. Danske seniorer hæver kontingentet med 10 kr til 35 kr. pr. medlem i 2019. Det be-
tyder, at kontingentet til Venneforeningen bliver 185 kr. for enlige og 320 kr. for par fra 1/1 
2019. 

Budgettet for 2018. Der er afsat donationer til Højskolen for 46.500 kr. i 2018 Indtægter 
udgør 101.500 kr. inkl. kontingenter, annoncesalg og støttekoncert.

Ad. 5. Der var ingen forslag til vedtægtsændringer. 

Ad. 6. Der var ingen modtagne forslag.

Ad. 7. Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år. På generalforsamlingen i 2016 blev Mogens 
Fjeldsøe valgt for 2 år. Da MF er konstitueret som næstformand er det uheldigt, at han er 
på valg samme år som formanden. Derfor blev MF valgt igen for en 2- årig periode (lige år). 
Holger Skovkjær blev valgt for 2 år. Anni Jensen blev valgt for 2 år. Det var ingen andre for-
slag. Suppleanterne Hanne Winkel og Lise-Lotte Kiær blev valgt for 1 år. 

Ad. 8. Revisorerne Lise Hansen og Jørgen Larsen var ikke på valg.

Ad. 9. Eventuelt.
En delegeret spurgte, om vi kunne oprette en PBS ordning til kontingentindbetalinger. Besty-
relsen har undersøgt dette, men har afholdt sig på grund af de høje omkostninger. Ven-
nebladet sendes ud pr. mail , men vil også kunne fås på Højskolen og hos Danske Seniorer i 
Griffenfeldsgade 58, KBH.

Der var ros til bestyrelsen fra deltager i salen, fordi de påtog sig arbejdet med ildhu til gavn 
for Højskolen. Forstander Mogens Johansen takkede af hjertet Venneforeningen for det store 
arbejde, der bliver udført til gavn for højskolen.

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 
31.1. 2018

Op med humøret
Jordemoderen 
henvender sig til den 
kommende mor på 
fødegangen og spørger: 
Skal faderen være med 
til fødslen? Svaret kom 
promte: Nej det vil min 
mand ikke bryde sig om.

Papa Bue proklamerede 
højlydt for nogle 
journalister: 
Jeg drak ikke i 14 år. 
– efter en kort pause 
fortsatte han – og så 
blev jeg konfirmeret.

En dværg kommer ind i 
et spillecasino. 
Dørvogteren spørger: 
Spiller Du kort? 
Hvortil dværgen 
svarede: 
Nej jeg er født sådan.
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Regnskab 2017
Indtægter:
Kontingenter  se note 1  75.775,00
Støttekoncert  23.900,00             
Annoncer  3.750,00
Donationer   2.150,00

Udgifter:
Donationer Tisvilde se note 2 8.871,00 
Arrangementer 435,00
Venneblad 11.696,81
Porto & pakning 9.314,94 
Kørsel 3.918,00
Kontor 1.068,90
Diverse se note 3 23.969,20 
Bank 1.347,00
Difference 11,30
 150.632,15 105.575,00
Underskud  45.057,15                                         
 150.632,15 150.632,15

Note 1: 
2017 59.750,00                                                                   
2018 16.025,00
 75.775,00
Note 2: 
Spejle 2.746,00 
Tæpperens Afrikagangen 4.000,00
Tæpper Dagligstue/Bibliotek 45.000,00
Teleslynge  17.125,00
Ombetrækning stole a conto 30.000,00
 98.871,00
Note 3:
Gaver 1.143,20
Annoncer  2.950,00
Danske Seniorer kontingent                        14.810,00
Danske Seniorer kongres 2.066,00
Tilskud højskolens frivillige  3.000,00
 23.969,20

Bankbeholdning 1-1-2017 82.706,88
-2017 45.057,15
Bankbeholdning 31-12-2017 37.649,73
  
Medlemmer pr. 31.12.2017:
Singler 338
Par 63
I alt 464

20. Januar 2018

----------------------------------  ---------------------------------
           Lise Hansen                                                                             Anni Jensen
              Revisor                                                                                    Kasserer

Tisvilde Højskoles Venner
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STOR 
STØTTEKONCERT

FOR TISVILDE HØJSKOLE
Til forbedringer af det gamle badehotel

Sted: Restaurant Hvide Hest – Bakken
Onsdag d. 13/6-18 kl. 12-17   

PROGRAM:
Kl. 12.00 Luxusplatte med ½ ltr Royal fadøl 
 Konferencier Ole Bay-Schmith
Kl. 12.45 Fællessang
Kl. 13.00-13.46 Halfdanskerne
Kl. 14.00-14.45 Tribute to Goodman & Hampton  
 (Mogens Johansen & Poul Erik Kreinøe)
Kl. 15.00-15.45 Majken & Fjeldtetten Dixie
Kl. 16.00-16.45 The Spirit Of New Orleans
Kl. 17.00 Tak for I dag

Hele herligheden kr. 268,- pr. person
Alle optræder gratis – overskudet går til forbedringer af Højskolen

Tilmelding og bordbestilling på Hvide Hest 39634050 – man betaler på stedet
Med forbehold for ændringer i programmet

KONTINGENT 2018
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 Jytte Nørgaard 
på jyttemn@privat.dk

Så kan vi komme i forbindelse med jer på den billigste og hurtigste måde.H
U

S
K
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Kursus 24.-26. september 2018 
Ankomst kl. 14.00 - Afrejse kl. 10.00

Høstfest er en af de ældste, traditionelle fester i  
Danmark, og Venneforeningen er med til at holde 
denne tradition i live. Igennem flere år har vi afholdt 
denne fest, der altid bliver hurtigt udsolgt, så det er 
med at tilmelde sig snarest muligt.

Mandag kl. 15.00 byder Venneforeningens formand 
velkommen og fortæller lidt om høstfester gennem 
tiderne, og herefter er der underholdning med den 
populære visefortolker Erik Grip.

Kl. 18.00 serverer de friske og fantastiske frivillige  
en lækker buffet med kolde og varme retter og  
kl. 20.00 går McLarsen på scenen med sin kvartet,  
der spiller folkemusik fra forskellige lande.

Tirsdagen indledes kl. 8.00 med flaghejsning og 
morgenmad og kl. 9.00 synger vi morgensang. 
Kl. 10.00 kører vi med bus til Svanhom Gods i 
Hornsherred for at høre om den kollektive drift 
af dette landbrug og bese staldende.
Tilbage på højskolen får vi kl. 17.30 en velkomstdrink 
inden festmiddagen kl. 18.00 med den traditionelle 
menu: Flæskesteg og citronfromage.

Kl. 20.00 spiller The Spirit of New Orleans op til 
dans, tant og fjas og baren er åben hele aftenen.

Onsdag morgen hejser vi flaget kl. 08.00. Brunchen serveres kl. 8.30 og herefter 
slår afskedens time, dog ikke for de gæster, som bliver til Petanque - en France. 
De får til gengæld serveret en let frokost inden de nye gæster ankommer kl. 14.00.

Pris for opholdet kr. 2.295,-. For medlemmer af “Tisvilde Højskoles Venner” kr. 2.095,- 
Tilmelding på Tivilde Højskole tlf.: 48707636 kl. 10-14 eller tisvildehoejskole@gmail.com

Høstfest

Først 
til 

mølle

➚

➚

➚

➚
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PROGRAM

ONSDAG 
Kl. 14.00 er der indkvartering. 
Kl. 14.30 byder Venneforeningens formand velkommen, og der serveres kaffe og  
 hjemmebagt kage samtidig skal vi opdele holdene inden vi går ud til banen,  
 hvor vi nyder den franske aperitif Pastice, og så starter spillet. Vi spiller så  
 længe, vi kan, inden vi skal ind og spise en lækker buffet med kolde og  
 varme retter.
Kl. 20.00 har vi inviteret et band, der spiller fransk jazz og sigøjnermusik, som på  
 Django Reinards tid. Der er kaffe og kage i pausen og baren er åben hele  
 aftenen.

TORSDAG 
Kl. 08.00 starter med morgenbuffet 
Kl. 09.00 mødes vi igen ved petanque-banen, hvor den store turnering skal spilles,  
 kun afbrudt af frokost og kaffepauser med hjemmebagte kager.  
 Vi slipper kuglerne ved 17-tiden
Kl. 18.00 serveres en lækker, franskinspireret middag og præmierne uddeles.
Kl. 20.00 kommer det populære svensk/danske band “Dixie For You” og spiller op  
 til dans med bl.a. et repertoire af melodier fra The French Quarter i  
 New Orleans og der må naturligvis danses.  
 Det bliver en festlig aften og 
 baren er åben hele tiden.

FREDAG 
Kl. 08.30 er der brunch og derefter tager vi afsked  
 med hinanden efter et par dejlige dage.

Tilmelding på enten tlf. 48 70 76 36 (mand.-torsd. kl. 10-14) eller  
på mail tisvildehoejskole@gmail.com 

God fornøjelse 
Bestyrelsen for Tisvilde Højskoles Venner

Petanque - en France
Kursus 26. - 28. september 2018

Pris kr. 2.295,-. 
Pris for medlemmer af “Tisvilde Højskoles Venner” kr. 2.095,-

Der er tale om en hygge-petanque-turnering, hvor alle kan deltage, 
og vi skal have det morsomt ude ved, og på, højskolens dertil indrettede petanque-bane.

 Hygge-
petanque



Kontingentet
Hovedformålet med “Tisvilde Højskoles Ven-
ner” er jo, at vi kan støtte højskolen økon-
omisk, og derfor er det af afgørende be- 
tydning, at vi alle får betalt det årlige kon-
tingent på hhv. kr. 175 for enlige og kr. 300 
for par. 

Pengene går til indkøb af ting, der kommer 
højskolens gæster til gavn og glæde, og vi 
har gennem de mere end 10 år, doneret om-
kring 1 million kroner. At der har været god 
brug for de penge, kan der ikke herske tvivl 
om. Tisvilde Højskole modtager ikke nogen 
form for offentlige tilskud, og uden Venne-
foreningens økonomiske støtte og de frivil-
liges store arbejde, kunne højskolen ikke 
drives på en forsvarlig måde.

Til gengæld får vi medlemmer mange 
fordele ved at støtte højskolen i form af 
spændende kursusophold, rabat på rejser 

og visse arrangementer. Samtidig er man 
automatisk medlem af Danske Seniorer og 
kan, ved at oplyse nr. 35 956 også få rabat 
på mange af deres arrangementer.

Derfor håber vi, at I vil kontrollere jeres 
bankkonti, for at se, om kontingentet for 
2018 nu også er indbetalt. I er også velkomne 
til at kontakte vor søde kasserer, Anni Jens-
en, på tlf. 22 36 24 82 (bedst mellem kl. 8 
- 9) så kan hun se om der er betalt.

Vi har i bestyrelsen for “Tisvilde Højskoles 
Venner” besluttet, at vi fremover kun ud-
sender vort medlemsblad pr. mail. Til 
gengæld kan man hente trykte eksemplarer 
enten på højskolen eller på Danske Seniorers 
kontor i Griffenfeldsgade 58, 2200 Køben-
havn N. Bladet vil dog fortsat blive udsendt 
med post til dem, der ikke har mail til deres 
rådighed.

Ole Bay-Schmith

FJELDSØE’S MADHJØRNE:

Skær 3-4 snit i kanten af hver kødskive - så de ikke danner skål under bruningen. Lad smørret blive gyldent i en sauterpande og brun kødet af i to omgang af ca. 2 min. på hver side. Tag kødet op og brun løg, hvidløg i ca. 1 min. Læg kødet på løgene sammen med persille, timian, salvie, chili og halvdelen af vinen. Bring retten i kog og lad vinen koge ind i ca. 10 min. Læg 1 ansjosfilet på hver skive kød og dæk retten med tomater, resten af vinen og kalvebouillon til det næsten dækker. Tilsæt salt og bring retten i kog og kog den ved svag varme og under låg i ca. 1½ time. Tag låget af og kog den ved kraftig varme i ca. ½ time.Kom vin og 3,5 dl vand og salt i en tykbundet gryde og bring blandingen i kog. Kom risene i og kog dem ved jævn varme og under låg i ca. 12 min. Tag gryden af varmen og lad risene trække i ca. 12 min., stadig under låg.
GREMOLATA
Bland persille, citronskal og hvidløg i en skål og stil det tildækket i køleskabet.
TIPS
På den tid af året hvor tomaterne ikke er i sæson kan du bruge en dåse hakkede tomater.

• 4 skiver kalveskank (ca. 1 kg) • 25 g smør 
• 1 stort grofthakket rødløg (ca. 100 g) • 5 små grofthakkede runde hvidløg • ½ liter tør hvidvin  
• 2 kviste bredbladet persille • 2 tsk. timian 
• 6 salvieblade 
• 1 tsk chilipeber 
• 4 ansjosfileter 
• 5 modne tomater i halve 
• ½ liter kalvebouillon 
• 1½ tsk groft salt 

RIS
• ¼ liter tør hvidvin 
• 3½ dl vand 
• 1 tsk groft salt 
• 320 g løse ris, parboiled (ca. 4 dl) 

GREMOLATA
• 4 spsk grofthakket bredbladet persille • 1 spsk fintrevet citronskal (usprøjtet) • 2 små finthakkede runde hvidløg 

OSSOBUCO  RIS OG GREMOLATA


