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Husk at det er NU 
kontingentet skal betales
Kontingentet for 2019 er uændret fra i år, 
og er: Kr. 185,- for enlige og kr. 320,- for 
par. Dette kontingent er, sammen med 
private donationer, fundamentet i den 
økonomiske støtte, som Venneforenin-
gen yder til højskolen. Derfor er det af 
afgørende betydning for vort arbejde, at 
vi alle betaler vort kontingent til Arbejd-
ernes Landsbank: Reg.nr. 5358 - Kto. 
0319317. Hvis du er i tvivl om du har 
betalt eller ej, er du velkommen til at 
kontakte vor kasserer BenteJørgensen 
28154385 eller mail: kasserer@thv.one

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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Ole Frederiksen startede på Tisvilde Højskole 
som frivillig i 2009. En meget afholdt og vel-
lidt frivillig medarbejder. Ole har sin store 
interesse indenfor havearbejdet, hvilket jo 
er meget naturligt med den store erfaring 
og viden, han besidder som anlægsgartner. 
Dette har vi nydt godt af i 11 år. Ole har 
altid kastet sig over projekter, hvor netop 
hans ekspertise er kommet til sin ret. Derfor 
har	vi	kunne	finde	Ole	både	til	vejrs	og	nede	
på jorden, ja alle mulige steder hvor en god 
havemand kan gøre nytte. På et tidspunkt 
kunne	jeg	ikke	finde	Ole,	han	var	ihvertfald	
ikke nede på jorden. Pludselig så jeg noget 
bevæge sig i vores birketræ på pladsen foran 
højskolen.	Der	kunne	man	finde	Ole	oppe	
i toppen i gang med at beskære. Af andre 
store opgaver kan nævnes etablering af 
græsplæne ved vores petanquebane, Leo-
polds Rullegræs, nænsomt men bestemt lagt 
af Ole samt andre gode frivillige. Den største 
opgave var nok tilretning af hele haveanlæg-
gets	fliseareal.	Ole	løftede	3000	-	munkesten	
op fra havegangene, rensede, rettede af, 
lagde udkrudtsdug og lagde stenene tilbage. 
Dette var i forbindelse med projektet: reeta-
blering	af	flisegange	samt	indkøb	af	vores	
orangeri. Vi solgte nemlig alle stenene for  

10 kr. stykket. Kr. 30.000 kom hjem og ven-
neforeningen donerede yderligere kr. 50.000 
til formålet. Et kæmpe arbejde. 

Ole blev født d. 26. marts 1939 i Køben-
havn. Gik i skole i Køge og Birkerød og 
blev senere uddannet anlægsgartner. Efter 
nogle år i Danmark rejste Ole til Schweiz og 
senere til Sydtyskland ved Bodensøen, hvor 
han mødte Christa, som han  blev gift med i 
1965. De har to døtre. Efter hjemkomsten i 
1966	arbejdede	Ole	i	tre	forskellige	firmaer,	
og blev selvstændig i 1968 og gik på pension 
i 2007. Når Ole ikke er i haven i al slags vejr, 
kan	man	finde	ham	i	hyggelig	selskab	med	
skolens øvrige frivillige eller kursister. Man 
kan	også	finde	ham	ved	højskolens	flygel	el-
ler klaver, hvor han tilsmiler skolen med  
dejlig musik at f.eks. Beethoven eller Mo-
zart. Som sagt er Ole et meget vellidt men-
neske. En morgen åbner Ole sin værelsesdør 
fra 32A til Nørgaardsalen, hvor han bliver 
mødt med dybe buk fra alle kursisterne 
der er til morgengymnastik under ledelse 
af Hanne Foss. Ole kvitterede selvfølgelig 
med et endnu dybere buk. Dagen var endnu 
engang startet på højskolen med Oles bidrag 
til den gode stemning.

Mogens Johansen

Ole Højsgaard Frederiksen 
- Højt til vejrs men alligevel nede på jorden
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Tisvilde Højskole lever stadig på trods af 
coronaen. Huset er jo ikke fuld af alle jer 
glade kursister som sædvanlig. Stemmer, 
sang og musik er der ikke noget af, men 
væggene og lokalerne taler sit tydelige 
sprog. 

Gennem snart 53 år har højskolen eksis-
teret og kursister har hver især givet deres 
bidrag til at fylde skolen med sjæl, humør 
og varme gennem alle disse år. Det kan jeg 
mærke, når jeg går rundt på skolen og tilser 
om alt er som det skal være. Personalet og 
frivillige er midlertidig hjemsendt, og jeg 
ved, at alle glæder sig til at komme igen 
og udfylde deres arbejde, som de altid har 
gjort med stort engagement og ansvar. Nu 
mangler vi kun alle jer gode venner til at 
fylde skolen. Det kommer snart og så vil 
højskolen igen blive fyldt med sjæl, humør 
og varme.

Helt tom er skolen nu ikke. Haven har 
hele tiden skulle passes, for ukrudtet er 
ligeglad med coronaen. Derfor har vore fri-

villige "havenisser" passet og plejet haven, 
så	den	står	ligeså	flot	som	den	altid	gør.	
Alle	vore	flotte	møbler	er	shinet	op,	og	vore	
handymen/women har renoveret og malet 
vores	flotte	hvide	mur	og	plankeværk	ind	
mod naboen. En stor tak til alle vore frivil-
lige ildsjæle.
De	fire	seniorhøjskoler,	Rude	strand,	Nørre	

Nissum, Marienlyst og Tisvilde Højskole  har 
i fælleskab besluttet at starte op i begyn-
delsen af juli. Dette for at kunne tilbyde 
den sikreste mulige oplevelse for alle vore 
gæster. 

Det vil sige at alle kurser for Tisvilde 
Højskoles	vedkommende	er	aflyst	eller	
udsat frem til d. 11. juli, hvor ferieopholdet 
"Badehotellet" starter. Herunder kan du se 
hvilke	kurser	i	juni/juli	der	er	rykket/aflyst.

Visefestival 8.-11. juni.  
Flyttet til 16.-19. juli.

Pilgrimsruten 15.-19. juni.  
Flyttet til d.27.-31. juli.

Skt.	Hans	Bridge	22.-27.	juni	Aflyst.
Cirkussommerferie	29.	juni	til	3.	juli.	Aflyst.
Cirkussommerferie	6.-10.	juli	Aflyst.

Tisvilde Højskole følger COVID-19 situ-
ationen og holder os opdateret via Statens 
Serum institut og Sundhedsstyrelsen samt 
følger regeringens udmeldinger.  

Hold dig løbende orienteret på højskolens 
hjemmeside www.tisvildehoejskole.dk eller 
ring i telefontiden mandag - torsdag kl. 
10.00 - 14.00. 48707636 

Tak for jeres støtte i denne svære tid.
En stor og hjertelig hilsen til jer alle fra 

frivillige og personale.
Forstander Mogens Johansen.

“Se det summer 
af sol over engen”

 Hov hvor 
bliver I af?



5

Referat 
af den ordinære generalforsamling 

5. marts 2020

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
    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 generalfor-
samlingen. Der var 41 delegerede plus bestyrelsens 7 medlemmer i alt 48 personer. For-
manden foreslog Claes Acthon 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.
Head-set blev anvendt og det skaber god lyd til glæde for tilhørerne. Der blev efterlyst en 
håndholdt mikrofon til spørgsmål fra salen. Det vil blive overvejet.

Ad 2. Formandens beretning. Ole Bay-Schmith betegnede 2019 som et usædvanlig godt år 
for Venneforeningen. Vi har haft både vellykkede og velbesøgte arrangementer. Det startede 
med Nytårskuren, som var en stor succes og totalt udsolgt. Støttekoncerten på Restaurant 
Hvide Hest på Bakken gav et nettooverskud på 24.160 kr til højskolen. Musikerne optræder 
gratis, men får transportomkostninger betalt. Høstfesten i september var totalt udsolgt. Der 
var	bl.a.	en	udflugt	til	Flynderupgård	og	Hammermøllen.	Petanque	de	France,	som	fulgte	lige	
efter var desværre ikke udsolgt og vil blive erstattet af et Høstmarked med boder fra lokale 
forretninger.	Juledagsturen	på	en	lørdag	måtte	aflyses	på	grund	af	manglende	tilslutning.	Vi	
har besluttet at tilmelde os til PBS som en service for medlemmerne. Det giver en lettere 
betaling og besparelse på udsendelse af opkrævninger. Vores kasserer Anni Jensen har valgt 
at stoppe efter 7 år og bestyrelsen foreslår vores revisor Bente Jørgensen, som er frivillig på 
højskolen som ny kasserer. Som ny revisor foreslås Bente Jensen. Anni Jensen blev takket og 
fik	vingaver.
Venneforeningen har sin egen hjemmeside ”THV.ONE” som Christian Andersen har lavet og 
styrer. Der er udgivet 3 foreningsblade Tisvilde Højskoles Venner.

Ad. 3 Kasserer Anni Jensen gennemgik posterne i det reviderede regnskab for 2019, der viste 
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en bankbeholdning pr. 31/12 2019 på 71.210,63 kr. Overskuddet for 2019 var på 50.375,87 
kr. Støttekoncerten gav et overskud på 32.160 og efter betaling af transportudgifter på 8120 
et nettobeløb på 24.160 kr. til Højskolen. Foreningen betaler medlemmernes medlemskon-
tingent til Danske Seniorer i alt 15.180 kr. Højskolens frivillige havde fået 3000 kr til deres 
sommertur. Regnskabet blev godkendt.
Medlemstallet blev pr. 31.12.19 opgjort til 392 medlemmer der havde betalt for 2019, og ca. 
100 registrerede medlemmer, der ikke havde betalt.

Ad. 4. Anni Jensen gennemgik budgettet for 2020 som viser, at der er forventet donationer 
til Højskolen for 51.500 kr. Ove Christiansen efterlyste et beløb til de frivillige i budgettet for 
2020 som i 2019. Det ville der være plads til.
Indtægter budgetteres med indtægter på 103.500 kr. fra kontingent og overskud på støt-
tekoncert.
Venneforeningen betaler medlemmernes kontingent til Danske Seniorer med i alt 15.500 kr.
Vennebladet forventes at ville koste 21.000 kr incl. porto og pakning.
Kontingentet blev fastsat uændret.

Ad. 5. Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

Ad. 6. Der var ingen modtagne forslag.

Ad. 7. Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år. Lige år Holger Skovkjær blev genvalgt. 
Bente Jørgensen blev nyvalgt til kasserer. Det var ingen andre forslag.
Suppleanterne Hanne Winkel og Lise-Lotte Kiær blev genvalgt for 1 år.

Ad. 8. Bente Jensen blev nyvalgt som revisor. Jørgen Larsen blev genvalgt.

Ad. 9. Eventuelt.
Forstander Mogens Larsen udtrykte stor tak til Venneforeningen for støtte og engagement. 
Det var en uvurderlig hjælp for højskolen. Ikke alene økonomisk men også som ambassadører 
for hele projektet Tisvilde Højskole.

Derefter fulgte en underholdende gennemgang af kurser, som Mogens Johansen fandt spænd-
ende for de fremmødte og deres venner og bekendte.
Tidligere	landsformand	for	Danske	Seniorer	Jørgen	Fischer	holdt	en	flot	tale	for	Vennefor-
eningen og takkede bestyrelsen for deres arbejde i det forløbne år.

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

Referent
Holger Skovkjær

Hvis Du ønsker regnskabet tilsendt skal du henvende dig til Bente på 28154385.
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Høstfest
Kursus 7.-9. september 2020
Pris kr. 2.495,- For medlemmer af “Tisvilde Højskoles Venner” Kr. 2.295,-  
Ankomst kl. 14.00 - Afrejse kl. 10.00
Høstfest er en af de ældste, traditionelle fester i Dan-
mark, 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.
Kl. 16.00 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 den populære 
og underholdende trio “Halfdanskerne” på scenen med deres mange dejlige sange. 
Tirsdag er der flaghejsning og morgenmad kl. 08.00 og kl. 09.00 synger vi morgen-
sang. Kl. 13.00 tager vi på en busudflugt.
Tilbage på højskolen kl. 16.00 drikker vi eftermiddagskaffe.
Kl. 17.30 serverer vi en velkomstdrink inden festmiddagen kl. 18.00 med den tradi-
tionelle menu: Flæskesteg og citronfromage. Kl. 20.00 får vi besøg af Jan’z Swingtet 
med sangerinden Ann Farholt, der spiller livlig og dansevenlig jazzmusik for enhver 
smag. 
Onsdag morgen hejser vi flaget 
kl. 08.00. Brunchen serveres kl. 
08.30 og herefter slår afskedens 
time, dog ikke for de gæster, som 
bliver til “Høstmarked”. De får til 
gengæld serveret en let frokost 
(u/b) inden de nye gæster ankom-
mer kl. 14.00.
Arrangør:  
Tisvilde Højskoles Venner

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



Kursus 9.-11. september 2020
Pris kr. 2.495,- For medlemmer af “Tisvilde Højskoles Venner” Kr. 2.295,-  
Ankomst kl. 14.00 - Afrejse kl. 10.00
Som noget nyt arrangerer vi høstmarked med deltagelse af lokale producenter af 
forkellige varer. Højskolen omdannes til en markedsplads med boder, smagsprøver, 
udskænkning og underholdning.

Onsdag kl. 15.00 serveres kaffe og kage, og foreningens formand byder velkommen 
og gennemgår programmet. Om eftermiddagen tager vi på en hyggelig busudflugt i 
Kongernes Nordsjælland.

Tilbage på højskolen serveres en lækker buffet med kolde og varme retter og øl, vin og 
vand købes i baren til rimelige priser. Kl. 20.00 går “The Great Pretenders” på scenen 
og giver os et show med rock- og popnumre fra 60’erne og 70’erne.

Torsdag mødes vi kl. 08.00 til den righoldige morgenbuffet. Kl. 09.00 synger vi mor-
gensang i dagligstuen og 

kl. 13.00 åbner Høstmarkedet og så er det bare med at gå rundt og hygge sig mellem 
de forskellige boder og se og smage på varerne. 

Kl. 12.00 er der frokost og kl. 15.00 får vi kaffe m/hjemmebag. Høstmarkedet fortsæt-
ter til kl. 17.00 og kl. 18.00 præsenterer højskolens berømte køkken en lækker 3-retters 
menu. Øl, vin og vand købes i baren. 

Kl. 20.00 går det svensk/danske 
jazzband, “Anna Pauline Anders-
son & Fjeldtetten” på scenen 
med et repertoire af kendte 
jazz-standards samt amerikanske 
evergreens. 

Fredag er der brunch med alt 
hvad dertil hører, og kl. 10.00 slår 
afskedens time for denne gang.

Arrangør:  
Tisvilde Højskoles Venner.

Høstmarked
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Tilmelding på Tivilde Højskole tlf.: 48707636 kl. 10-14 eller tisvildehoejskole@gmail.com
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STØTTEKONCERTEN 2/6-20 
på Restaurant Hvide Hest 

på Dyrehavsbakken er aflyst
Vi håber at kunne gennemføre koncerten 

på et senere tidspunkt, når CORONA pandemien er overstået. 
Nærmere følger i næste blad.

Festlig og hyggelig Nytårskur 
med alt hvad køkkenet kunne præstere og 
premiere på Anna Pauline & Fjeldtetten

AFLYSNING
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Frivillige dage d. 23.-24. januar 2020

MED ALVOR OG FEST
Så var det igen tid til at gøre status over året der var gået, der var 48 frivillige som havde 
lyst og tid til at deltage.  Alle mødte op med godt humør.
Mogens bød velkommen og fortalte kort om programmet,  Sanne delte vagtskemaer ud 
for det kommende år.
Herefter var det "skønne" Bent fra Røde Kors, som stadig kan holdes os "vågen" med 
ulykker / uheld fra virkeligheden og med sit gode humør, herefter var der som sædvanlig 
en dejlig buffet.
Da vi var mætte var det Lene, Helle og Dina’s tur som gennemgik alle de ting vi skal 
huske både oppe og nede. Dina gik proceduren omkring kasseapparatet igennem for at 
det skulle blive lettere at betjene.. Så fik Sanne ordet omkring frivilligskemaet, nogle fik 
byttet rundt på vagterne som de ønskede. Sanne havde et "hjertesuk" til os alle, hun vil 
blive så glad hvis vi ved afbud eller tilvalg, benytter os af mail da hun ofte har, Mogens, 
kursister, og telefoner i "ørene"  og så kan det være svært at holde styr på det i hovedet. 
Herefter var der vinsmagning af nye og "gamle" vine som evt. skal sælges i "butikken". 
Snakken og humøret steg i takt med indtagelsen af de forskellige vine, og så var der 
middag. meget lækkert. 
Derpå gik vi i foredragssalen hvor der var sat de små cafeborde op. Her spillede et brag 
af et orkester på 3 mand "The ............." som fik de fleste ud på dansegulvet, en herlig 
aften hvor alle havde en dejlig fest.
Efter morgenmaden var det rundt i huset og se og høre om beredskab og slanger, i 
tilfælde af brand. Mogens gjorde stærkt opmærksom på at ALLE branddøre SKAL være 
lukkede hele døgnet. Derefter information af alt AV udstyr i alle rum. Christian var man-
den som havde styr på det. Fine brugsanvisninger var der lavet ,så  nu må vi se om vi 
herefter kan betjene disse apparater når det gælder. 
Selvfølgelig sluttede vi med frokost og så gik turen hjem, efter et døgns dejligt samvær 
med alvor og fest.
En glad frivillig  
Lise-Lotte



11

Bustur til Luxushotel Cottonina 
i Swieradow Zdroj og Dresden Jazzfestival

Med Anna Pauline & Fjeldtetten 
søndag d. 16/5 - søndag d. 23/5 2021

Program:
SØNDAG d. 16/5-21 afgang fra Lyngby kl. 07.00 med  
opsamling i Valby – Høje Taastrup- Køge – Nr. Alslev. 
Kl. 11 sejler vi fra Gedser, hvor vi får mad og drikke.  
Vi kører til Hotel lidt syd for Berlin, hvor vi spiser  
aftensmad og overnatter.
MANDAG kører vi videre til Luxusholellet Cottonina i  
det sydlige Polen, hvor vi spiser frokost og aftensmad.  
Vi mødes om aftenen i Hotellets JAZZklub, hvor Anna 
Pauline & Fjeldtetten spiller. Hotellet har en spa afdeling 
med massage og svømning.
TIRSDAG efter morgenmaden kører vi en tur ind til en 
lille by, hvor der er mulighed for at handle og spise 
frokost for egen regning. Om aftenen bliver der grill og 
mange lækkerier på den store plæne foran restauranten. 
Orkestret spiller på terassen. Der kan måske blive lidt 
jammsession i Jazzklubben Cotton Club, som har drinks  
til små priser.
ONSDAG efter morgenmaden er der fri leg og mulighed 
for massage m.m. Man kan også tage hen til den lokale 
kro som ligger 5 min. gang fra hotellet. Der er dejlig 
frokost og øl eller vin til små priser.
Onsdag aften er der gallamiddag med 3 rettrers menu,  
fri vin og øl, samt underholdning.  
Anna Pauline & Fjeldtetten spiller op til dans.
TORSDAG efter frokost kører vi mod DRESDEN ca. 150 km 
og bliver indlogeret på Ibis Hotel. Der bliver rig lejlighed 
til at høre glad jazz i 3 dage.
Vi kører hjemad søndag og spiser frokost på lille kro nær Berlin.
Hele herligheden koster pr. person i dobbeltværelse kr. 6.800,- 
I enkeltværelse kr. 7.600,- Ved tilmelding depositum på 1.000,- kr.

Den 1.2. 2021 betales for enkeltværelse kr. 3.300,- og d. 1.3 betales de resterende 
kr. 3.300,- Den 1.2. 2021 betales for dobbeltværelse kr. 2.900,- og d.1.3. betales de 
resterende kr. kr. 2.900,- NB. Husk Rejseforsikring. Vi har kun 54 pladser i bussen
Tilmelding på 53381306 eller fjeldmus@gmail.com konto nr. 2252-5906724296 



FJELDSØE’S MADHJØRNE:

Indkøb: 
400 g. kyllingefileter
1 spiseske raspolie eller smør1 spiseske madraskarry
1 knivspids chilli
1 dl. Græntsagsbuillon
200 g fine ærter
1 rød peber i lange strimler

Del kyllingefilletterne på langs, varm smør eller olie i en gryde og tilsæt karry og hvidløg. Når karryen er bruset op tilsættes kyllingefilletterne som skal stege i et par minutter.Rør ofte og tilsæt boullion, kokosmælk,peberfrugt, det hvide af forårsløgene, ingefær og salt. Til sidst tilsættes ærter og madfløde. Kom kyllingen med det hele op i en skål og pynt med det grønne fra forårsløgene og mangoterninger.
De kogte parboilede ris spises til.Velbekomme

Kylling i karry og ingefær

Tisvilde Højskole har brug for din støtte!
En lang række forbedringer på Tisvilde Højskole sker 
med baggrund i støtte fra Venneforeningen og højskolen 
har stadig brug for nye bevillinger. Pengene, vi kan give 
videre til højskolen, stammer for en stor dels vedkom-
mende fra medlemskontingentet. Bestyrelsen er derfor 
bekymret når vores kasserer oplyser, at kun omkring 
halvdelen af de registrerede medlemmer til nu har 
betalt kontingentet for 2020. Vi skal derfor opfordre til 
at tjekke om medlemskontingentet er betalt.

Hvis indbetalingen mangler, så kan kontingentet indbetales på Venneforeningens konto, 
der har registreringsnummer: 5358 og kontonummer: 0319317. HUSK at anføre medlem-
snummer.	Kan	du	ikke	finde	dit	medlemsnummer	så	kontakt	vores	sekretær	Jytte	Nørgaard.	
Kontingentet er stadig kr. 185,- for enlige og kr. 320,- for par.

For at hjælpe vores medlemmer med at huske kontingentet har Venneforeningen tilmeldt 
sig til Betalingsservice, således at fremtidige indbetalinger kan ske automatisk, blot man 
melder	sig	til.	På	vores	hjemmeside:	www.thv.one	kan	du	under	nyheder	finde	et	link	til	
tilmelding. Også her skal du huske at angive medlemsnummer. Hvis du tilmelder dig nu, 
vil kontingentet for 2021 automatisk blive trukket som dine øvrige faste betalinger. Det 
er også muligt at tilmelde sig via sin netbank. Her skal du, foruden dit medlemsnummer 
oplyse PBS-nr.: 9875301 og debitorgruppe: 1. Tilmeldingen gælder først fra 2021, så kontin-
gentet for 2020 skal betales på den ”gammeldags” måde.

På Tisvilde Højskoles Venners bestyrelses vegne
Christian Andersen

8 forårsløg i tynde ringe
1 tskefuld revet ingefær
1 fed hvidløg
1 tske groft salt
2 ½ dl. Madlavningsfløde
½ Mangofrugt i tern
½ ds. Kokosmælk
Parboilede ris i pose


