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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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Tisvilde Højskoles Venneforening har fået 
ny formand, som ikke just er et ubeskrevet 
blad. Ole Bay-Schmith blev født d. 6/3-
1940, lige før 2 verdenskrig ramte Dan-
mark. Oles far  var søofficer og havde af den  
grund mange forskellige adresser gennem 
Oles barndom efter hvor Søværnet havde 
brug for den gamle søulk.  Ole gik derfor 
både i skole i  København og Sønderborg. 
Senere blev Ole uddannet på Shippingsko-
len efter et års ansættelse som civilansat på  
Marinestation Grønnedal, Grønland, hvor 
Oles far var udstationeret.

Efter Oles værnepligt i Marinen fik han  
lyst til at bruge sine evner som reklamekon-
sulent og tekstforfatter og blev ansat i nogle 
af de mest kendte reklamebureauer i Dan-
mark.

Fra 1972-77 var Ole reklamechef i NP mar-
keting og fra 1977-2003 medejer af reklame-
bureauer, hvor han navn var en del af firma-
navnet.

Ole har lige fra sin tidlige ungdom været 
stor fan af jazzmusikken og ikke mindst Louis 
Armstrong. Ole er næsten altid med hvor  
Majken & Fjeldtetten og Katja & Katjazzerne 
spiller eller er på rejse. Det er altid spæn-
dende at tale om jazz med Ole, som med 
sin store samling af jazzplader ved utroligt 
meget om jazz. Ole er altid positiv i sin kritik 
og kommer ofte med inspirerende ønsker til 
orkestrenes repertoir.

Ole har i de sidste år været en flittig og 
velskrivende skribent på både Jazzinforma-
tion og bladet for Tisvilde Højskoles Venner 
i et godt samarbejde med måske danmarks 
bedste layouter Søren Carlsen.

Ole er ikke til sushi og vegetarmad, Ole  
elsker de gamle gode danske retter og er en 

herlig gæst til en god frokost med smørstegte 
fiskefileter.

Oles livret er stegt lever med masser af 
bløde løg, aspargeskartofler og brun sovs.

Når Ole rejser er det som regel Tyskland, 
Polen, Sverige og Tjekkiet og det er jazz-
rejser eller med Nyborg Marineforening.

Når Ole skal fremhæve de sjoveste op- 
levelser på Højskolen bliver det:

Da den svenske klarinettist Lasse Karls-
son fortalte om hvordan man spiste krebs og 
drak snaps. Lasse drikker overhovedet ikke 
snaps men spillede en svensk drukkenbolt så 
godt, at nogle af gæsterne syntes han drak 
for meget.

Ligeledes Per Ricks udgave af et ”Russer-
nummer”til en juletur svær at glemme.

Ole har været en fantastisk god sam- 
arbejdspartner i bestyrelsen og jeg var glad 
for at overdrage formandsskabet til ham og 
glæder mig til fremtidigt samarbejde.

Ole har store ønsker for fremtiden på 
Højskolen, som har brug for donationer til 
forbedringer af mange slags.

Mogens Kann Fjeldsøe

Gentleman med reklame  
og saltvand i blodet
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Jeg vil gerne takke jer alle for en fantastisk 
flot støtte til højskolen. Ikke kun igennem 
jeres kontingenter og donationer, men også 
gennem jeres store interesse og engagement 
for skolen. Det er jo dejligt når i tager ven-
ner med der melder sig ind. I er de bedste 
ambassadører. Det der er så dejligt at mærke 
når i besøger højskolen er jeres ros og anerk-
endelse til vores frivillige medarbejdere og 
personalet. Det er virkelig noget der varmer, 
og er med til at gøre det sjovt og dejligt at 
starte på arbejdsdagen hver dag.

Vores frivillige medarbejdere gør en kæm-
pe indsats på alle niveauer, både dagligdags 
gøremål for at få dagen til at fungere, men 
også håndværksmæssige store og små op-
gaver. Frivillige kursus arrangørere bidrager 
med kurser af høj kvalitet.

Mine gode kolleger Lene, Helle, Celine og 
Marianne, sidstnævnte der lige har afløst 
Manfred, gør en stor indsats for at gøre alle 
tilfredse. Mad og service er af høj kvalitet og 
har efterhånden gjort højskolen vidt berømt. 

Bestyrelsen for vennerne lægger et stort 
arbejde i at forvalte de midler som i giver, og 
jeg får lov i stor udstrækning til at ønske ting 
til højskolen. Det er jo dejligt at få lov til at 
bruge ca. 100.000 kr om året. Jeg håber i er 
tilfredse med vores dispositioner.

I årenes løb har venneforeningen bidraget 
med næste 1 million kroner til forskønnelse 

og højnelse af komforten på skolen. Rækken 
af ting er lang og vi kan glæde os over at 
de sidste donationer fra jer. Nye gulvtæpper 
i biblioteket og dagligstuen samt rensning 
af gulvtæppet på Afrikagangen. Endvidere 
teleslynge anlæg i dagligstuen. Den sidste 
bevilling er ompolstring og renovering af de 
fine armlænstole i dagligstuen designet af 
Peter Hvidt & Orla Mølgaard-Nielsen i 1959. 
De ventes færdig til vores jubilæum d. 9. 
september i år. 

For tredie år i træk arrangerede vi den 
store støttekoncert på Bakken, hvor alle der 
optrådte gjorde det gratis for højskolen. En 
stor tak til tidligere formand Mogens Fjeld-
søe og nuværende formand Ole Bay-Schmith, 
alle kunstnerne og selvfølgelig krofar David 
og hans dygtige personale 
på Restaurant Hvide Hest. 
Disse arrangementer har 
næsten tilvejebragt kr. 
100.000.

Tusind tak alle 
sammen. Jeg øn-

sker jer en fortsat  
god og begiven-

hedsrig sommer.                  
Med venlig 

hilsen
Mogens 

Johansen

Kære venner

OBS! Vi har stadig pladser tilbage på vores meget 
flotte klassiske sommer festival fra d.7.-11. august. 

fire enkeltværelser og otte dobbeltværelser.
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tisvildehoejskole.dk - tisvildehoejskole@gmail.com - Tlf. 4870 7636

TISVILDE HØJSKOLE
Spændende musik, fremragende musikere og god mad

KlassiskSommerfestival
7. – 11. August 2017
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Efter indtagelsen af den lækre platte, blev 
David og John, der er værter på “Restaurant 
Hvide Hest”, præsenteret af dagens konfer-
encier, Ole Bay-Schmith (th.), som det første 
punkt på dagens spændende program. De 
fik stort bifald for den måde, hvorpå de - og 
deres søde personale - sørger for at gæsterne 
hverken mangler mad eller drikke. Stemnin-
gen var - som altid - god på Hvide Hest og 
logistikken fungerer upåklageligt.

Den første kunstner på scenen var vise-
sangeren Erik Grip. Han startede med at 
lede fællessangen, som var hans berømte 
“Velkommen i den Grønne Lund” akkom-
pagneret af Mogens Johansen på klarinet og 
publikum sang med så det var en fryd.

Erik Grip fortsatte underholdningen med 
dejlige viser blandet med sjove anekdoter, 
bl.a. fra hans barndom i “Kaaastrup” og alle 
nød hans optræden i fulde drag, for Erik Grip 
er en virkelig entertainer i ordets bedste for-
stand. Bifaldet var stort og varmt!

Festlig Støttekoncert 
på Bakken

For tredie gang afholdt “Tisvilde Højskoles Venner” en velbesøgt Støttekoncert onsdag  
d. 14. juni fra kl. 12-17 på “Restaurant Hvide Hest”. Alle optrådte gratis, og hele over-
skuddet går ubeskåret til “Forskønnelse af det gamle Badehotel” og indkøb af ting, 
der kommer højskolens gæster til gode. Arrangementet startede med at restaurantens 
dygtige tjenere på kort tid serverede den berømte platte fulgt af 1/2 l. velskænket 
fadøl til de næsten 300 gæster. Imponerende!
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Et af de nyere jazzbands indtog nu scenen, 
og det var Katja & Katjazzerne. De har et 
stort og meget varieret repertoire, og de 
næste 45 minutter hørte vi eksempler på 
udvalget, lige fra jazz-evergreens til danske 
film- og revymelodier og nyere hits. Da ban-
det satte i med “Avenuen” af Kim Larsen og 
Peter & Anders Lund Madsen, sang publikum 
med. Katjazzerne bestod til  lejligheden af 
Poul-Erik Kreinøe, sax, Poul Dige, piano, Pre-
ben Nimb, bas og kapelmester Mogens Kann 
Fjeldsøe på trommer. 

Tisvilde Højskoles forstander, Mogens 
Johansen, havde til denne Støttekoncert 
samlet en dejlig swingkvartet med Søren 
Kristiansen, piano, Marc Davis, bas, Mogens 
Kann Fjeldsøe, trommer og forstanderen selv 
på klarinet og som kapelmester. Det blev et 

mindeværdigt sæt med mange af de popu-
lære jazz-standards og en perlerække af  
dejlige soli med de 4 garvede jazzmusikere. 
En udsøgt musikalsk nydelse!

Som rosinen i pølseenden kom nu 8 vel-
oplagte musikere på scenen. Det var det 
humørfyldte og populære “Blå Mandag Jazz-
band” med sangerinden Lisa Bentzen i front. 
Lige fra første nummer var der rigtig gang i 
det sommerklædte band og repertoiret var, 
som altid, fyldt med dejlige og populære 
numre fra Jazz’ens verden og successen var 
hjemme selvom det var onsdag!

Ole Bay-Schmith
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De fleste ved, at Karen Blixen i en længere 
årrække opholdt sig på en farm i Afrika. 
Men kun de færreste kender til de nærmere 
omstændigheder. Hvorfor emigrerede hun 
i 1913 til den britiske kronkoloni? Hvordan 
tacklede hun at leve side om side med de 
for hende fremmede folkeslag? Hvad var 
hendes syn på de indfødtes traditioner? Hvad 
mente hun om islam? Hvordan gik det fx til, 
at hun som kaffefarmer kom til at dømme 
efter sharialov? Hvordan så hun på sin dob-
beltrolle som repræsentant for overmagten 
og ven med den lokale befolkning? Hvilket 
billede tegner Karen Blixen af sit ophold i 
Kenya i Den afrikanske Farm, og hvor langt 
ligger dette fra virkeligheden?  

Dette kursus vil besvare disse og en 
mængde andre spørgsmål, samtidig med 
at den seneste viden om forfatterindens 
17 år i Kenya præsenteres. Desuden vil der 
blive fortalt om de personer, som kom til at 
spille en afgørende rolle. Hendes store kær-
lighed, Denys Finch Hatton, som hverken i 
Den afrikanske Farm eller i filmen Mit Afrika 
beskrives i overensstemmelse med de fak-
tiske forhold. 

Kurset rundes af med en redegørelse af 
Karen Blixens syn på udviklingen i Kenya, 
efter at hun havde forladt landet. Helt til 
slutningen af sit liv håbede hun på at vende 

tilbage til Afrika, men det blev aldrig til no-
get. I stedet føjede hun med bogen Skygger 
paa Græsset i 1960 en række facetter til sine 
oplevelser i den britiske kronkoloni.

Kursuslederen Jørgen Stormgaard, cand.
mag. har udgivet bogen Karen Blixens Afrika: 
Friheden, farmen og forfatterskabet (2013).

Tilmelding på tlf.: 48707636 eller 
tisvildehoejskole@gmail.com

Karen Blixens Afrika
Kursus  6. - 9. november 

Ankomst kl. 11, afrejse kl. 10  Kr. 2.595,-



Traditionsrig 
og hyggelig julefrokost 

på Tisvilde Højskole
Igen i år afholder “Tisvilde Højskoles Venner” en dagtur  

d. 11. december til den gamle, hyggelige højskole.  

Kl. 11.00 byder forstander Mogens Johansen velkommen til den julepyntede højskole 
og kl. 12.00 serveres den traditionelle, store danske Julefrokost med:

● Marinerede sild m/ karrysalat ● Lune, stegte sild m/kapers, hakkede rødløg og  
dildsovs ● Røget laks m/æble-peberrodscreme ● Stegt fiskefilet m/hjemmelavet  

remoulade og citron ● Ribbenssteg m/hjemmelavet rødkål ● Hjemmelavet, 
lun leverposteg m/bacon og champignon ● Æbleflæsk ● Glaseret hamburgerryg 

m/ grønlangkål ● Frisk og sød hvidkålssalat m/appelsin og figner ● Grøntsagstærte 
● Ost, frugt og kiks ● Risalamande m/kirsebærsovs.

Efter frokosten er der mulighed for en lille gåtur i den friske luft, så vi kan synke al 
den gode mad, og om eftermiddagen vises der DVD musikfilm i Nørgaardssalen. 
Senere danser vi om juletræet og synger nogle af de elskede julesange akkompagneret 
af Mogens Johansen. I julestuerne er der slik, knas, frugt og nødder og måske får vi 
fortalt et godt, gammelt juleeventyr.

Kl. 16.00 siger vi tak for i dag og kører hjem igen efter en dejlig dag i det skønne 
Nordsjælland.

Dato: Mandag 11. december fra kl. 11.00-16.00.
Pris pr. pers. kr. 325,- kr. og for vennerne 295,- (eksl. drikkevarer).
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Der er ca. 200 m. over til Tisvildeleje Station 
og Lokalbanens tog kører fra og til 
Hillerød hver halve time 
- uden spærretid.



Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vor 
skrivende medarbejder på Tisvilde Højskoles  
Venneblad Klaus Bøgh ”skoflikkeren” pludselig er 
død i en alder af kun 70 år. Klaus var et kreativt, 
flittigt og venligt menneske, som altid var god 
for en frisk bemærkning og var loyal helt ud til 
fingerspidserne, gennem alle de år vi har samar-
bejdet. Klaus var et kendt og vellidt menneske  
i Helsingør, hvor han levede hele sit liv og kendte 
stort set alle fra sin optræden i Hamlet revyen, 
tennisklubben og alle de handlende fra sin tid som 
reklamekonsulent på lokalavisen ”Op og ned langs 
kysten”.
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Kære Kollegaer, Frivillige og Kursister
Hermed en meget stor og varm tak for alle de flotte 
gaver jeg modtog fra jer ved min afskedsreception. 
Det var helt overvældende. Jeg blev glad for hver 
og én!

Overvældet og rørt blev jeg også over at se så 
mange af jer dukke op til receptionen for at øn-
ske mig et godt otium. Jeres gode ønsker må have 
hjulpet, for jeg nyder nu min nye tilværelse i fulde 
drag.

Jeg er sikker på, vi ses en dag igen, men indtil da:
Ha' det rigtig godt - allesammen!
Kærlig hilsen
Manfred

            Vind gavekort til Tisvilde Højskole
1. Hvad hedder formanden for Højskolens bestyrelse ?     
❏ Nielsen ❏ Kampmann ❏ Nørregaard

2. Hvad hedder formanden for venneforeningen ?             
❏ Ole ❏ Ernst ❏ Mogens

3. Hvad hedder lederen i Højskolens køkken                        
❏ Helle ❏ Sanne ❏ Lene

4. Hvad er Mogens Johansens hovedinstrument                 
❏ piano ❏ guitar ❏ klarinet

Send dit svar på mail til Mogens Fjeldsøe: fjeldmus@gmail.com

Der bliver trukket lod blandt de rigtige svar om gavekort til højskolen 
på 300,- kr.  og på 200,- kr. Samt om 2 fl. god vin og nogle CD’er.

Konkurrence
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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.

Tisvilde Højskoles 

50 års jubilæum 
den 9. september 2017

Bakkens populære spisested 
med stegt flæsk 

 - og hvad du ellers har lyst til

Restaurant
Hvide Hest



MOGENS´ MADHJØRNE:

Sådan laver du æggekage med røget bacon:1. Æggekage: Pisk æggene godt sammen i en stor skål. Tilsæt mælk, mel, paprika, salt og peber, og pisk det til en jævn masse.2. Varm smøret op på en stor pande ved middel varme. Hæld løg og æggemassen på panden, og lad den stege i 5 minutter. Skru ned for var-men, læg et låg over panden, og steg æggeka-gen færdig i ca. 10 minutter, til overfladen ikke længere er flydende.
3. Skær baconstykket i 6 gode skiver. Steg dem på begge sider på en tør pande, til de er gyldne og sprøde. Lad dem dryppe af på et stykke køkkenrulle.

4. Server æggekagen direkte 
fra panden, og pynt med bacon, tomater skåret i skiver og klippet purløg. Spis rugbrød og 

ketchup til.
Velbekomme .

Tid: 25 minutter. Antal personer: 2Det skal du bruge: 
• 7 æg
• ½ dl sødmælk
• 1 tsk Maizena mel
• salt og friskkværnet peber
• 1 tsk stærk paprika
• 100 g smør til stegning
• 150 g røget bacon (i et helt stykke)    fra slagteren
• 1 lille løg
• 3 tomater
• 1 bundt purløg
Tilbehør:
• rugbrød
• ketchup

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

Rigtig sommermad - Gammeldags æggekage med røget bacon

I BLAAKILDEGAARD 
Skolevej 54, 2630Taastrup

LØRDAG D. 12/8-17 KL. 13-16
Jan’z Swingtet med AK

Gratis adgang
NB. Der kan købes pølser og drikkevarer 

I MEDBORGERHUSET
Taastrup Hovedgade 71 
FREDAG D. 20/10-17 KL. 20-23
Second Line (svensk)
FREDAG D. 17/11-17 KL. 20-23

The Power Of Positive Swing 
med Fessor

Entre i medborgerhuset: 
medlemmer 50,- gæster 80,-
Madbestilling på 25602919


