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Har du betalt 2019-kontingentet?
Den vigtigste opgave for “Venne- 
foreningen” er at donere så mange 
penge som muligt til Tisvilde Højskole.
Vennernes kontingentindbetalinger er 
den største bidragyder, og det er derfor 
vigtigt, at vi alle årligt betaler de hhv. 
kr. 185,- for enlige og kr. 320,- for par. 
Indbetaling kan ske til foreningens bank: 
Reg.nr. 5358 - kto. 0319317. 
Hvis du er i tvivl om du har betalt eller 
ej, er du velkommen til at kontakte vor 
kasserer Anni Jensen på tlf. 22362482.  
På forhånd tak!

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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Det er ikke til at forstå, at vores kære for-
stander fylder 60 år d. 14. maj.

Hvorfor? Fordi Mogens Johansen altid ud-
stråler godt humør, virkelyst og kreativitet, 
når vi møder ham på Tisvilde Højskole, og 
fordi ungdommens energi stadig lyser ud af 
ham.

Det hele begyndte i forældrenes seng på 
Frederiksberg, hvor Mogens Christian Jo-
hansen blev født d. 14. maj 1959. Efter 
skolegangen på Duevejens skole startede 
karrieren med et job som piccolo på Fred-
eriksberg Rådhus, men han avancerede hur-
tigt til kontorelev i pensionsafdelingen. Her 
mødte Mogens for første gang daværende  
socialudvalgsformand Christian Albertsen 
der i 1967 grundlagde Tisvilde Højskole, til 
en reception på rådhuset. På dette tidspunkt 
anede Mogens ikke, at han i 2001 skulle blive 
ansat af Ivar Nørgaard som forstander på Tis-
vilde Højskole.

I 1985 tog Mogens Johansen en uddannelse 
som fritidspædagog, og havde jobs på Valby 
Omsorgscenter og Mariehøjs Aktivitets Cen-
ter i Søllerød. Første kontakt med Pensionis-
ternes Samvirke skete i 1997, da Mogens blev 
leder af Aktivitetscentret på H.C. Ørstedsvej 
19 A på Frederiksberg.

Musik er en stor del af Mogens’ liv, og han 
elsker at lytte til god musik, men han er også 
selv en habil musiker, idet han mestrer både 
klarinet og tenorsaxofon. Det sker også at 
han optræder på højskolen både med har-
monika, guitar og på klaver. Det er et både 
krævende og udfordrende job at lede en 
højskole, der ikke modtager statstilskud, og 
det betyder, at den måde højskolen er or-
ganiseret på i høj grad baseres på få, men 
K¡MW� NYDOLÀFHUHGH� RJ� HIIHNWLYH� DQVDWWH� RJ�
en stor stab af fantastiske frivillige medar-

bejdere, der bl.a. sørger for service og for-
plejning af de mange kursister, der hvert år 
besøger højskolen.

Prival er Mogens siden 1983 gift med Mar-
grethe og de har sammen to børn og to 
børnebørn, desuden er Margrethe både fri-
villig gartner og kursusarrangør på højskolen. 
Parrets ferier, ofte med børn og børnebørn, 
spænder over bil- og byferier i Europa til 
rundrejser i Kina og Vietnam med en enkelt 
afstikker til USA.

Jens Kampmann, der er formand for Tisvil-
de Højskoles bestyrelse, inviterer til fødsels-
dagsreception onsdag d. 15. maj kl. 12.00 
- 15.00 på højskolen, og Mogens Johansen 
ønsker sig bidrag til en god lænestol, hvor 
han kan slappe af hjemme på Christians-
havn. Der opstilles en sparegris på gavebor-
det.

Ole Bay-Schmith

Fra kommunal piccolo til kreativ 
højskoleforstander

Mogens Johansen
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Fornøjelig generalforsamling 
ŝ�ĞŶ�ƉŽƐŝƟǀ�ĂƚŵŽƐĨčƌĞ

/ŶĚĞŶ� ŐĞŶĞƌĂůĨŽƌƐĂŵůŝŶŐĞŶ� ŶƆĚ� ĚĞ� ŽŵŬƌŝŶŐ� ϱϬ� ĨƌĞŵŵƆĚƚĞ� ŵĞĚůĞŵŵĞƌ� ĂĨ�
͞dŝƐǀŝůĚĞ�,ƆũƐŬŽůĞƐ�sĞŶŶĞƌ͟�ĞŶ�ĚĞũůŝŐ�ϮͲƌĞƩĞƌƐ�ŵŝĚĚĂŐ�ŵĞĚ�ĞŶƚĞŶ�ǀŝŶ͕�Ɔů�ĞůůĞƌ�
ǀĂŶĚ�Ɵů͘�KŵŬƌŝŶŐ�Ŭů͘�ϭϯ�ƐĂƩĞ�ĚĞ�ĐĂ͘�ϱϬ�ĚĞůĞŐĞƌĞĚĞ�ƐŝŐ�Ɵů�ƌĞƩĞ�ŝ�ĨŽƌĞĚƌĂŐƐƐĂůĞŶ�
ŽŐ�ĨŽƌŵĂŶĚ�KůĞ��ĂǇͲ^ĐŚŵŝƚŚ�ďƆĚ�ǀĞůŬŽŵŵĞŶ͘�
�ůĂĞƐ��ĐŚƚŽŶ�ďůĞǀ�ǀĂůŐƚ�ƐŽŵ�ĚŝƌŝŐĞŶƚ�ůŝŐĞƐŽŵ�,ŽůŐĞƌ�^ŬŽǀŬũčƌ�ďůĞǀ�ǀĂůŐƚ�ƐŽŵ�
ƌĞĨĞƌĞŶƚ͕� ŽŐ� ƐĊ� ƚŽŐ�ŵĂŶ� ĨĂƚ� ƉĊ� ĚĂŐƐŽƌĚĞŶĞŶ͘� /� ůƆďĞƚ� ĂĨ� ĐĂ͘� ϰϱ�ŵŝŶƵƩĞƌ� ǀĂƌ� 
ŐĞŶĞƌĂůĨŽƌƐĂŵůŝŶŐĞŶ�ŐĞŶŶĞŵĨƆƌƚ͕�ŽŐ�ĚĞŶ�ĞŶĞƐƚĞ�ŬŽŵŵĞŶƚĂƌ͕ �ĚĞƌ�ǀĂƌ� ĨƌĂ�ĚĞ�
ĨƌĞŵŵƆĚƚĞ͕� ǀĂƌ� Ğƚ� ĨŽƌƐůĂŐ� Žŵ� Ăƚ� ĨŽƌŚƆũĞ� ŬŽŶƟŶŐĞŶƚĞƚ͘� &ŽƌƐůĂŐĞƚ͕� ĚĞƌ� ďůĞǀ� 
ƐǇŵƉĂƟƐŬ�ŵŽĚƚĂŐĞƚ�ĂĨ�ďĊĚĞ�ĨŽƌƐĂŵůŝŶŐĞŶ�ŽŐ�ďĞƐƚǇƌĞůƐĞŶ͕�ŬƵŶŶĞ�ŝŬŬĞ�ďĞƐůƵƩĞƐ͕�
ĚĂ�ĚĞƚ�ŝŬŬĞ�ǀĂƌ�ŵŽĚƚĂŐĞƚ�ƐŬƌŝŌůŝŐƚ�ŝŶĚĞŶ�ĨƌŝƐƚĞŶ͘�WĊ�ƐŝĚĞ�ϲ�ŽŐ�ϳ�ŚĂƌ�ǀŝ�ŵĞĚƚĂŐĞƚ�
,ŽůŐĞƌƐ�ƌĞĨĞƌĂƚ�Ɵů�ŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐ�ĨŽƌ�ĚĞŵ͕�ĚĞƌ�ŝŬŬĞ�ǀĂƌ�Ɵů�ƐƚĞĚĞ͘
^Ċ�ďůĞǀ�ŬĂīĞ�ŽŐ�ůĂŐŬĂŐĞ�ƐĞƌǀĞƌĞƚ�ŵĞĚ�ĞŶ�ĂǀĞĐ͕�ƐŽŵ�ĂŶŶŽŶĐĞƌĞƚ�ŝ�ŝŶĚŬĂůĚĞůƐĞŶ͕�
ŽŐ�ŚĞƌĞŌĞƌ�ǀĂƌ�ĞŶ�ǀŝƌŬĞůŝŐ�ŚǇŐŐĞůŝŐ�ĞŌĞƌŵŝĚĚĂŐ�ƐůƵƚ�ƉĊ�dŝƐǀŝůĚĞ�,ƆũƐŬŽůĞ͘
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Referat 
af den ordinære generalforsamling 

21. marts 2019

'DJVRUGHQ�LÁJ��YHGW JWHUQH�

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
 Formand og halvdelen af den øvrige bestyrelse vælges i ulige år og resten i lige år.
 8. Valg af revisor for 2 år og revisorsuppleant for 1 år.
 9. Eventuelt

Ad 1. Formand Ole Bay-Schmith bød velkommen og takkede de fremmødte til general-
forsamlingen. Der var 38 de egerede plus bestyrelsens 7 medlemmer. Formanden foreslog 
Claes Achton som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater. De 2 stemmetællere 
ville blive valgt efter behov, og Holger Skovkjær blev valgt som referent. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Som noget 
nyt var der mobile mikrofoner til talerne, hvilket bl.a. skabte en levende og spændende 
generalforsamling.

Ad 2. Formandens beretning. Ole Bay-Schmith betegnede 2018 som et godt år for Ven-
neforeningen. Vi har haft både vellykkede og velbesøgte arrangementer. Det startede med 
nytårskuren, som var en stor succes og totalt udsolgt. Generalforsamlingen lå meget tidligt 
d. 23 januar. og havde ikke et imponerende fremmøde. I juni mødte ca. 300 medlemmer af 
Venneforeningen op til støttekoncert på Restaurant Hvide Hest på Bakken. Det gav et net-
tooverskud på 26.810 kr. til Højskolen. Det blev en festlig eftermiddag .
Den traditionelle Høstfest d. 24-26. september, som Venneforeningens bestyrelse selv ar-
UDQJHUHU�KDYGH�HQ�XGÁXJW�WLO�NROOHNWLYJRGVHW�6YDQKROP�L�+RUQVKHUUHG��$UUDQJHPHQWVFKHIHQ�
holdt et spændende foredrag.

Petanque en France fortsatte i dagene 26-28. september i dejligt vejr. Det indkøbte udstyr 
til indendørs petanque i tilfælde af regn blev givet ubrugt til TVH.
Årets sidste arrangement af Venneforeningen var en juledagtur d. 11/12, som også var totalt 
udsolgt. Mogens Kann Fjeldsøe og Ernst Høy-Andersen har desværre ønsket at træde ud af 
bestyrelsen. I året 2018 mistede vi også vor revisor Inge-Lise Hansen, der afgik ved døden.
Medlemsbladet ”Tisvilde Højskoles Venner” blev udgivet 3 gange og udgave nr. 3 blev ud-
sendt til alle medlemmer med posten sammen med et indbetalingskort for at minde om, at 
det var tid til at betale kontingent.
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'H�DIJnHQGH�EHVW\UHOVHVPHGOHPPHU�EOHY�WDNNHW�DI�IRUPDQGHQ�RJ�ÀN�YLQJDYHU��0RJHQV�-R-
hansen havde ligeledes købt nogle sjove og gode gaver til de afgående medlemmer og ret-
tede en stor tak for deres arbejde for Højskolen. Jytte Nørgaard, som havde haft en rund 
I¡GVHOVGDJ�IRU�Q\OLJ��DOGHU�XNHQGW���ÀN�RJVn�GHO�L�JDYHXGGHOLQJHQ��
Foreningens medlemstal opgjort i betalt kontingent var p. 31/12 2018 432 medlemmer. Kon-
tingentet i 2019 er 185 kr. enlige og 320 kr. for par.

Ad. 3. Kasserer Anni Jensen gennemgik posterne i det reviderede regnskab for 2018, der 
viste en bankbeholdning pr. 31/12 2018 på 20.834,76. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. Budgettet blev gennemgået og viste, at der var forventet donationer til Højskolen for 
51.000 kr.
Indtægter budgetteres med indtægter på 99.800 kr. fra kontingent og overskud på støtte-
koncert.

Venneforeningen betaler medlemmernes kontingent til Danske Seniorer med i alt 15.500 kr.
Vennebladet forventes at ville koste 23.000 kr incl. porto og pakning.

Ad. 5. Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

Ad. 6. Der var ingen modtagne forslag.

Ad. 7. Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år. ulige år.
Formanden Ole Bay-Schmith blev genvalgt. Det samme blev Jytte Nørgaard. Nyvalgt for 2 år 
blev Christian Andersen. Det var ingen andre forslag.
Suppleanterne Hanne Winkel og Lise-Lotte Kiær blev valgt for 1 år.

Ad. 8. Revisorerne Bente Jørgensen blev nyvalgt. Jørgen Larsen blev genvalgt .

Ad. 9. Eventuelt .

Et forslag fra salen om at øge kontingentet til 200 kr. for enlige og 350 kr. for par var der  
almindelig opbakning til blandt de delegerede. Det blev besluttet at bestyrelsen skulle 
drøfte dette med henblik på næste års generalforsamling.
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
26.03.2019
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Kursus 23. - 25. september 2019 

Pris kr. 2.395,- For medlemmer af “Tisvilde Højskoles Venner” Kr. 2.195,-  

Ankomst kl. 14.00 - Afrejse kl. 10.00

Høstfest er en af de ældste, traditionelle fester i Danmark, og Venneforeningen er med 

VKN�CV�JQNFG�FGPPG�VTCFKVKQP�K�NKXG��+IGPPGO�ƃGTG�ÁT�JCT�XK�CHJQNFV�FGPPG�HGUV��FGT�CNVKF�
DNKXGT�JWTVKIV�WFUQNIV��UÁ�FGV�GT�OGF�CV�VKNOGNFG�UKI�UPCTGUV�OWNKIV�

Mandag kl. 15.00 byder Venneforeningens formand velkommen og fortæller lidt om 

høstfester gennem tiderne. Så kommer kaffen og hjemmebaget, og kl. 16 sidder vi 

alle klar i dagligstuen med Højskolesangbogen i hånden. Så er der fællessang og 

fortællinger med tidligere højskoleforstander Birgitte Hansen, som vil præsentere et 

udvalg af høst- og sensommersange. 

Kl. 18.00 serverer de friske og fantastiske frivillige  

en lækker buffet med kolde og varme retter, som  

højskolens berømte køkken har fremtryllet, og  

kl. 20.00 går det populære og swingende jazzband, 

Jazz’in Jack’s på scenen og underholder med  

dansevenlig jazzmusik.

/�ÀÃ`>}�iÀ�`iÀ�y>}�i�Ã���}��}���À}i��>`���°�än°ää� 
og kl. 09.00 synger vi morgensang. 

Kl. 10.00 skal vi på en dejlig bustur, som vi p.t. er ved at plan-

lægge. Det er tanken, at vi bl.a. skal køre til en såkaldt besøgsgård 

og i øvrigt opleve andre spændende attraktioner. Vi har selv vores 

vÀ���ÃÌ��i`��}�w�`iÀ�iÌ��Þ}}i��}Ì�ÃÌi`�>Ì���`Ì>}i�`i�°�/��L>}i�
på højskolen får vi kl. 17.30 en velkomstdrink inden festmiddagen 

serveres kl. 18.00 med den traditionelle menu: Flæskesteg og 

citronfromage.

Kl. 20.00 spiller og underholder John Kofoed Larsen bl.a. med sange om Tisvildeleje 

og baren er åben hele aftenen.

"�Ã`>}���À}i���i�ÃiÀ�Û��y>}iÌ���°�än°ää°�	ÀÕ�V�i��ÃiÀÛiÀiÃ���°�än°Îä��}��iÀivÌiÀ�Ã�FÀ�
afskedens time, dog ikke for de gæster, som bliver til Petanque-en-France. De får til 

gengæld serveret en let frokost (u/b) inden de nye gæster ankommer kl. 14.00.

Tilmelding på Tivilde Højskole tlf.: 48707636 kl. 10-14 eller tisvildehoejskole@gmail.com

Høstfest

Først 
til 

mølle

©

©

©

©
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Nytårskur 
for fuld udblæsning!

dŽƌƐĚĂŐ�Ě͘�ϯϭ͘�ũĂŶƵĂƌ�Žŵ�ĞŌĞƌŵŝĚĚĂŐĞŶ�ĂĬŽůĚƚ�͞dŝƐǀŝůĚĞ�,ƆũƐŬŽůĞƐ� 
sĞŶŶĞƌ͟�ĚĞŶ�ĊƌůŝŐĞ�ŶǇƚĊƌƐŬƵƌ͕ �ŽŐ�ĂůůĞ�ǀčƌĞůƐĞƌ�ǀĂƌ�ďĞƐĂƚ͘

Kŵ�ĞŌĞƌŵŝĚĚĂŐĞŶ�ŚƆƌƚĞ�ǀŝ�ĚĞŶ�ĚĞũůŝŐƐƚĞ�ĚƵŽŵƵƐŝŬ�ŵĞĚ�^ƆƌĞŶ�^ǀĂŐŝŶ� 
ƉĊ�ŇǇŐĞů�ŽŐ�DŽŐĞŶƐ�:ŽŚĂŶƐĞŶ�ƉĊ�ŬůĂƌŝŶĞƚ͘��Ğ�ŐůčĚĞĚĞ�ŽƐ�ŵĞĚ�Ăƚ�ƐƉŝůůĞ�ŶŽŐůĞ�

ŚĞƌůŝŐĞ͕�ƐǁŝŶŐĞŶĚĞ�ŵĞůŽĚŝĞƌ͕ �ƐŽŵ�ǀŝ�ŶƆĚ�Ɵů�ĨƵůĚĞ͘

Kŵ�ĂŌĞŶĞŶ�ŵƆĚƚĞƐ�ĚĞƚ�ĨĞƐƚŬůčĚƚĞ�ƉƵďůŝŬƵŵ�;ŚĞƌĂĨ�ϯ�ŐĞŶƚůĞŵĞŶ�ŝ�ƐŵŽŬŝŶŐͿ�Ɵů�
ĞŶ�ďŽďůĞŶĚĞ�ǀĞůŬŽŵƐƚĚƌŝŶŬ͕�ŝŶĚĞŶ�ǀŝ�ĮŬ�ĂůůĞ�ƟĚĞƌƐ�ůčŬƌĞ�ϮͲƌĞƩĞƌƐ�ŵŝĚĚĂŐ͘

<ů͘�ϮϬ͘ϬϬ�ŐŝŬ�ĚĞƚ�ƉŽƉƵůčƌĞ�ďĂŶĚ͕�͞dŚĞ�^Ɖŝƌŝƚ�ŽĨ�EĞǁ�KƌůĞĂŶƐ͕͟ �ƉĊ�ƐĐĞŶĞŶ͕� 
ŽŐ�ǀŝ�ƐƚĂƌƚĞĚĞ�ŵĞĚ�Ăƚ�ŚǇůĚĞ�ŬĂƉĞůŵĞƐƚĞƌ�WƌĞďĞŶ�EŝƐƐĞŶ͕�ĚĞƌ�ĨǇůĚƚĞ�ϳϬ�Ċƌ� 

ĚĂŐĞŶ�ĞŌĞƌ͘ ��Ğƚ�ďůĞǀ�ƐƚĂƌƚĞŶ�ƉĊ�ĞŶ�ƵĨŽƌŐůĞŵŵĞůŝŐ�ũĂǌǌĂŌĞŶ͕� 
ŚǀŽƌ�ŽƌŬĞƐƚĞƌĞƚ�ŝŬŬĞ�ĂůĞŶĞ�ǀŝƐƚĞ�ĚĞƌĞƐ�ŵƵƐŝŬĂůƐŬĞ�ŬǀĂůŝƚĞƚĞƌ�ŽŐ�ƐƚŽƌĞ�

ƐƉŝůůĞŐůčĚĞ͕�ŵĞŶ�ŚǀŽƌ�ŽŐƐĊ�ŬĂƉĞůŵĞƐƚĞƌĞŶƐ�ŚƵŵŽƌ�ĮŬ�ƐƚĞŵŶŝŶŐĞŶ�ŚĞůƚ�ŝ�ƚŽƉ͊

/�ƉĂƵƐĞŶ�ƐĞƌǀĞƌĞĚĞ�ĚĞ�ĨĂŶƚĂƐƟƐŬĞ�ĨƌŝǀŝůůŝŐĞ�ďů͘Ă͘�/ƌŝƐŚ��ŽīĞĞ�ŽŐ� 
ǀĞĚ�ŵŝĚŶĂƚƐƟĚ�ĮŬ�ǀŝ�ůŝĚƚ�ƟůƚƌčŶŐƚ�ŶĂƚŵĂĚ͘

&ƌĞĚĂŐ�Ě͘�ϭ͘�ĨĞďƌƵĂƌ�ŶƆĚ�ǀŝ�ĚĞŶ�ƐƚŽƌĞ�ĚĞũůŝŐĞ�ďƌƵŶĐŚ�ŽŐ�ŚĞƌĞŌĞƌ� 
ƚŽŐ�ǀŝ�ŚũĞƌƚĞůŝŐ�ĂĨƐŬĞĚ�ŵĞĚ�ŚŝŶĂŶĚĞŶ�ŵĞĚ�ŚĊďĞƚ�Žŵ�Ğƚ�ƐŶĂƌůŝŐƚ�ŐĞŶƐǇŶ͘
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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 petanque-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 underholdes af  
 musetteinspireret harmonikamusik ude ved banen, og slutter ved 17-tiden. 
Kl. 18.00 serveres en lækker, franskinspireret middag og præmierne uddeles. 
Kl. 20.00 kommer det populære band  
 “Henning Munk & Plumberne”, som bl.a. spiller  
 et repertoire af melodier fra The French Quarter 
 i New Orleans. Det bliver en festlig 
 aften og baren er åben helt til midnat.

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

Vi tager forbehold for dårligt vejr, så hvis det regner kraftigt, har vi nogle
spil til indendørs brug og forskellige DVD-film.

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 25. - 27. september 2019

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

Det bliver mere og mere populært at spille Petanque - også her i Danmark. 
Derfor afholder vi igen i år en hygge-petanque-turnering.

Spillet er let at lære og let at spille, så alle kan deltage, og vi skal have
det morsomt ude ved, og på, højskolens dertil indrettede petanquebane.

 Hygge-
petanque
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Regnskab 2018
Indtægter:
Kontingenter se note 1  73.925,00
Støttekoncert   26.810,00
Annoncer   1.850,00
Donationer   875,00

Udgifter:
Donationer Tisvilde se note 2  71.629,25
Arrangementer  4.675,00
Venneblad  11.007,20
Porto & pakning  13.068,50
Kørsel  1.200,00
Kontor  1.124,00
Diverse se note 3  15.719,00
Bank  1.840,00
Difference  12,02
   103.460,00
Underskud  16.814,97
 120.274,97 120.274,97

Note 1:
2018  59.975,00
2019  13,950,00
  73.925,00
Note 2:
Fældning træ  15.625,00
Cykler a conto  10.000,00
Petanque indendørs  1.368,00
Stof til stole  5.661,25
Ombetrækning stole rest  38.975,00
  71.629,25

Note 3:
Annoncer  1.700,00
Danske Seniorer kontingent  11.019,00
Tilskud højskolens frivillige  3.000,00
  15.719,00

Bankbeholdning 1-1-2018   37.649,73
-2018   16.814,97
Bankbeholdning 31-12-2018   20.834,76

Medlemmer pr. 31.12.2018:
Singler  320
Par  56
I alt  432

Februar 2019

----------------------------------  ---------------------------------
         Jørgen Larsen                                                                             Anni Jensen
              Revisor                                                                                    Kasserer

Tisvilde Højskoles Venner



FJELDSØE’S MADHJØRNE:

Skær mørbraden op på langs og fyld den med hvidløsost, hakkede tomater, pinjekerner og basilikum og bland det med hvidløg. 

Læg fyldet i mørbraden, luk den og snør med kødsnor. Krydr med salt og peber og kom bacon rundt om mørbraden.

Kom mørbraden i ovnen ved 200 grader i ca. 20 minutter. Lad den hvile ca. 10 min.før den skæres.

Tilbehør: 
��NJ�YDVNHGH�NDUWRÀHU�VNnUHW�L�EnGH��+ OG�FLWURQVDIW�IUD���FLWURQHU�KHQ�RYHU�NDUWRÀHUQH��GU\V�PHG�EDFRQ�L�WHUQ��WLPLDQ��EDVLOLNXP�RJ���WHVNHI\OGW�NDUU\��Stænk lidt olivenolie hen over og sæt det i ovnen sammen med mørbraden L�FD�����PLQXWWHU�

God fornøjelse.

Fyldt mørbrad

Juledagtur 
lørdag d. 14. december 2019

/ŐĞŶ�ŝ�Ċƌ�ŝŶǀŝƚĞƌĞƌ�͞sĞŶŶĞĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶ͟�Ɵů�ĚĞŶ�ƐƚŽƌĞ͕�ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞ
:ƵůĞĨƌŽŬŽƐƚ�ƉĊ�dŝƐǀŝůĚĞ�,ƆũƐŬŽůĞ͕�ŚǀŽƌ�ǀŝ�ŵƆĚĞƐ�Ŭů͘�ϭϭ͘ϬϬ͘�

WƌŝƐĞŶ�Ğƌ�Ŭƌ͘ �Ϯϵϱ͕Ͳ�
ĨŽƌ�ŵĞĚůĞŵŵĞƌ�ĂĨ�͞dŝƐǀŝůĚĞ�,ƆũƐŬŽůĞƐ�sĞŶŶĞƌ͘͟ �

�ĞƚĂŝůůĞƌĞƚ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ŝ�ŶčƐƚĞ�ďůĂĚ͘�
�Ğƌ�Ğƌ�ŬƵŶ�Ğƚ�ďĞŐƌčŶƐĞƚ�ĂŶƚĂů�ƉůĂĚƐĞƌ͕ �
ƐĊ�Ɛčƚ�ĂůůĞƌĞĚĞ�ŶƵ�Ğƚ�ŬƌǇĚƐ�ŝ�ŬĂůĞŶĚĞƌĞŶ͘
dŝůŵĞůĚŝŶŐ�ƉĊ�ϰϴϳϬϳϲϯϲ�ĞůůĞƌ�ƉĊ�ŵĂŝů͗

ƟƐǀŝůĚĞŚŽĞũƐŬŽůĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�ŽŐ�ŚƵƐŬ�ǀĞŶůŝŐƐƚ�
Ăƚ�ŽƉůǇƐĞ�ĚŝƚŵĞĚůĞŵŶƵŵŵĞƌ͘


