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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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Første gang jeg mødte Henning Albeck var 
ude på Holte havn, hvor vi var et hold på et 
halvthundrede glade medlemmer af Mogens 
Fjeldsøe’s fanklub, der havde sat hinanden 
stævne til den årlige skovtur. Det blev en 
vellykket dag, og siden da har vi kunne nyde 
godt af Hennings selskab til mange arrange-
menter både på Tisvilde Højskole og til for-
skellige jazzkoncerter.

Henning Emil Albeck er født d. 13. novem-
ber 1946 og har frekventeret Sundby Skole 
fra 1. - 3. klasse og Godthåbsvejens Skole 
fra 4.-10. Så kom han i lære på B&W Motor 
på Christianshavn og efter den afsluttende  
svendeprøve gik han over i elevator-
branchen, først hos H. Nielsen & Søn med 
OTIS elevatorer og efter værenpligten blev 
det hos Thomas Schmidt i Bagsværd. Hen-
ning har gennem mange år opstillet og mon-
teret elevatorer i store byggerier, bl.a. på 
Rigshospitalet, for elevatorfirmaerne Kone 
og Schindler, men d. 10. januar 2002 gik det 
galt. Henning kom ud for en slem arbejdsu-
lykke og lå på hospitaler og til genoptræning 
i mere end 1 år! Dermed var det slut med at 
opstille elevatorer, men det var også enden 
på Henning’s store hobby, nemlig dykning. I 
mere end 30 år var han aktivt medlem iaf 
dykkerklubben Helgoland, og han har dykket 

på bl.a. Mallorca, Malta, Cypern og Thai-
land. Desuden har han udforsket Røde Havet 
og Andahavet, mellem Thailand og Indien, 
under overfladen. 

Henning var i mere end 20 år medlem af 
bestyrelsen i fagforeningen Metal, Afd. 2, 
og det var her han første gang hørte om 
“Majken & Fjeldtetten”. Majken’s far, Jens 
Christiansen, var nemlig ansat som køk-
kenchef hos Metal i Nyropsgade og han invi-
terede Henning med til en koncert, og det er 
blevet til mange sidenhen. Det var også på 
denne måde at Henning blev aktivt medlem 
af “Tisvilde Højskoles Venner”, og han sæt-
ter stor pris på sine besøg i Tisvildeleje.

Nu skulle man tro, at Henning var helt ude 
af arbejdsmarkedet efter uykken, men det 
er på ingen måde tilfældet. Elevatorfirmaet 
Schindler har nemlig ansat ham i et såkaldt 
skånejob (og det er altså ikke i Sydsverige) 
hvor han går til hånde i nogle timer om ugen 
med forskellige praktiske opgaver, og dette 
ansættelsesforhold er Henning rigtig glad 
for. Henning modtog en rimelig stor erstat-
ning efter ulykken, og de penge har han, og 
banken, forvaltet godt. Derfor behøver han 
ikke at have nogle økonomiske problemer - 
heldigvis.

Ole Bay-Schmith

Op og nedture 
i elevator-
branchen
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Kære venner 
Jeg takker af hele mit hjerte for den store 
tilslutning til Støttefesten på Bakken d.13. 
juni. Det er utrolig dejligt at mærke den store 
opbakning I giver til vores højskole. Det var 
dejligt at møde jer allesammen, og mærke 
den gode stemning som I altid lægger for da-
gen. Tisvilde Højskole er utrolig begunstiget 
med en så stor og engageret venneforening. 
Ikke alene støtter I højskolen, men lever også 
med i vores hverdag med jeres mange besøg. 
Hver enkelt af jer er med til at sætte jeres 
præg på skolen. Gode råd og ideer er der 
kommet mange af igennem årene. Nogle er 
ført ud i livet og er netop med til at forme og 
sætte det særlige præg der hviler over sko-
len. Bestyrelsen for højskolen bliver løbende 
orienteret om jeres indsats, og jeg skal sende 

en stor hilsen og tak.
Mogens Fjeldsøe, vores tidligere formand 

fandt jo på dette enestående arrangement 
for fire år siden. En ildsjæl med et stort net-
værk som han rundhåndet har delt med os. 
En foreningsbestyrelse der investerer meget 
tid på at lave forskellige arrangementer skal 
også have den største ros. Vor nuværende 
formand Ole Bay-Schmith, som overtog for-
mandsposten har også bidraget med en stor 
indsats igennem sin fine måde at aflæse be-
hov og ønsker på hos medlemmerne. På den 
måde er kontingenter og donationer blevet 
brugt til ønsker som er gået til højskolens 
forskønnelse og komfort.

Jeg vil gerne på mine egne, bestyrelse, 
personale og frivilliges vegne sige tak for 
jeres venskab.

Mange hilsner og ønsket om en god sommer 
fra Mogens Johansen.

NYT FRA FORESTANDEREN
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Klassisk Sommer 
30. juli - 3. august

Ankomst kl. 11. Afrejse kl. 11. Pris. 4.595,-

Mød blandt andre Lotte Heise og Georg Metz

Tisvilde Højskole har i flere år samarbejdet med ”Sommerkoncerter i Nordsjæl-
land”. Der opføres tre koncerter i Tibirke, Søborg og Vejby Kirker. Der vil være 
bustransport til alle kirkekoncerterne. 

Programmet for ugen vil indeholde mange forskellige koncerter bygget op om-
kring unge strygere fra københavnske orkestre. 
For at nævne nogle navne kommer violinisterne Aleksander Kølbel og Christian 
Ellegaard, sangerne mezzosopranen Tuva Semmingsen, alten Hedwig Rummel, 
og de to bassangere Ove Mynderup og Joachim Knop. Pianisterne Emil Gryesten, 
Poul Rosenbaum, og Henning Nielsen. 

I skal opleve dansk guldaldermusik med blæser ensemblet ”Gefion” som vil spille 
musik af for skellige danske komponister som alle har virket i København omkring 
århundredeskiftet. 

Udover koncerterne vil der daglig være morgen sang samt foredrag og fremvis-
ning af musikfilm.

Igen i år vil Jesper Grove Jørgensen (Lille MUKO) være kursusleder hele ugen.



Humøret var i top hos de mere end 310 delt-
agere allerede fra starten på Restaurant 
Hvide Hest på Bakken til årets store Støt-
tekoncert for Tisvilde Højskole. Præcis kl. 
12.00 serverede det søde, dygtige og hurtige 
personale en luksusplatte og en 1/2 l. Royal 
fadøl til alle. Da den værste sult og tørst var 
stillet begyndte dagens store program med 
fællessang som blev ledet af dirigenten for 
universitetskoret “Lille Muko”, Jesper Grove 
Jørgensen. Alle sang med, præcis som oppe 
på højskolen, og vi sluttede med “Velkom-
men i den grønne lund”, som Erik Grib har 
skrevet den dejlige melodi til, og “ikke et 
øje var tørt”.

Så indtog “Halfdanskerne” scenen og gav 
os en dejlig blanding af viser af hhv. Haldan 

Rasmussen og Benny Andersen m.fl. Vi sang 
med på nogle af de kendte omkvæd, og spe-
cielt på det sidste nummer, “Svantes lykke-
lige dag” var vi alle med som eet stort kor.

En ny bandkonstellation så dagens lys ved 
denne Støttekoncert, nemlig “A Tribute to 
Goodman & Teddy Wilson”. Det var højskole-
forstanderen Mogens Johansen på klarinet 
og Poul Dige på piano. De blev bakket op af 
Terkel Rimmer Hansen på kontrabas og Mo-
gens Kann Fjeldsøe på trommer. Repertoiret 
bød på mange genhør med Benny Goodman’s 
swingmusik fra 40’erne og 50’erne, og det var 
særdeles populært hos det store publikum.

Majken Christiansen havde taget den lange 
vej fra Oslo, hvor hun bor med sin mand og 
sin søn, og ud til Bakken, og synge for os, 

Festlig, folkelig og fornøjelig Støttekoncert
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og det var vi alle rigtig glade for. Hun havde 
Fjeldtetten Dixie til at bakke sig op og det 
var helt suverænt med Per Rick, trompet og 
vocal - Mogens Johansen, klarinet - Anders 
Jacobsen, trombone - Inge Andersen, piano - 
Terkel Rimmer Hansen, kontrabas og Mogens 
Kann Fjeldsøe på trommer. Vi fik et skønt 
repertoire med mange af de melodier, som 
vi kender og holder af.

Det populære band “The Spirit of New 
Orleans” var sidste punkt på dagens program 
og det blev en festlig afslutning på en dejlig 
dag med masser af god og afvekslende musik. 
Kapelmester Preben Nissen og hans dejlige 
musikere gav os en perlerække af numre fra 
deres store repertoire, lige fra “Mariehønen” 
til “When the Saints Go Marching in” og ju-

blen ville inden ende tage. På et tidspunkt 
gav de Linedancere, der var kørt i bus fra 
Tisvilde Højskole til Bakken, en opvisning i 
deres rytmiske dans simpelthen fordi de ikke 
kunne sidde stille til den dejlige jazzmusik.

Foruden Preben Nissen på trombone og 
vokal, var Niels “Flipper” Stuart på sax, 
Carsten Henningsen på banjo, Jan Schiøp-
pfe på trommer og Kim Holm Nielsen på 
elbas og de fik et stående bifald, da de slut-
tede med den dejlige Vera Lynn melodi “We 
will meet again”. Vi fra “Tisvilde Højskoles 
Venner” siger tak for en dejlig dag, og vi 
håber også, at vi snart mødes igen til flere 
dejlige dage sammen med jer på vor kære 
højskole.

Ole Bay-Schmith

Festlig, folkelig og fornøjelig Støttekoncert
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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 kommer den kendte og populære guitarist Jacob Fischer med en trio, der  
 spiller Fransk Jazz og sigøjner musik, som Django Reinard gjorde det. 
 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

KUN 

få pladser 

tilbage
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Mandag d. 9. juli kl. 13.30-16  
Majken & Fjeldtetten Dixie
Vi spiser kæmpe dansk klassisk frokostbuffet med ½ ltr. Royal 
fadøl og 1 snaps kl. 12-13.30. 
Festivalpris kr. 175,- normalpris kr. 206,-
Ring i god tid og bestil bord på 39634050 
- hvidehest@hvidehest.dk

Tirsdag d. 10. juli kl. 19-21.30
Paul Harrison Band & Meschiya Lake
Paul Harrison præsenterer endnu engang den exceptionelle 
sangerinde, Meschiya Lake fra New Orleans, en af tidens store 
jazzfænomener. Kom mellem kl. 18-19.30 og spis stegt flæsk 
og persillesovs med ½ ltr. Royal fadøl. Festivalpris kr. 175,- 
normalpris kr. 202,-. Ring i god tid og bestil bord på 39634050 
- hvidehest@hvidehest.dk

Onsdag d. 11. juli kl. 19-21.30
The Spirit Of New Orleans
Et af europas mest populære jazzband.
Kom mellem kl. 18-19 og spis stegt flæsk og persillesovs  
med ½ ltr. Royal fadøl. Festivalpris kr. 175,- normalpris 202,-
Ring i god tid og bestil bord på 39634050 
- hvidehest@hvidehest.dk

 

Søndag d. 15. juli kl. 13-15
Katja & Katjazzerne 

kl. 15.15-17.30 
Majken & Fjeldtetten    

Vi spiser kæmpe dansk klassisk frokostbuffet 
med ½ ltr. Royal fadøl og 1 snaps kl. 12-13.30. 
Festivalpris kr. 175,- normalpris kr. 206,-
Ring i god tid og bestil bord på 39634050
hvidehest@hvidehest.dk
Bestil bord på 39634050
hvidehest@gmail.com

JAZZfestival2018



 

Juledagtur 
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KUN for medlemer af “Tisvilde Højskoles Venner”
Traditionel dansk julefrokost mandag 10. december

Igen i år kan du komme i det helt rigtige julehumør ved dette populære 
arrangement på Tisvilde Højskole. Vi kommer enten med toget til Tisvilde 
Station, der ligger ca. 200 m. fra højskolen, eller kører selv, og vi mødes i 

dagligstuen kl. 11.00, hvor vore kære forstander, Mogens Johansen,  
byder velkommen og serverer en dejlig Glühwein som velkomstdrink.

Kl. 12.00 serverer højskolens berømte køkken, og de søde
frivillige, en rigtig dansk, traditionel julefrokost, der består af:

♥ Marinerede sild med karrysalat.
♥ Lune stegte sild m/kapers, hakkede rødløg og dildsovs.
♥ Røget laks med æble-peberrodscreme.
♥ Stegt fiskefilet med hjemmelavet remoulade og citron.
♥ Tarteletter med høns i asparges.
♥ Svinemørbrad i fad med bløde løg og champignon a la creme.
♥ Kalvesylte med sennep og rødbeder. 
♥ Ribbenssteg med hjemmelavet rødkål. 
♥ Grønkålssalat med æbler, valnød og granatæbler,grønsagstærte.
♥ Risalamande med kirsebærsovs.
♥ Frugt, ost og kiks.

Der er inkluderet 1 øl og 1 snaps i prisen  
(kan evt. ændres til vin eller vand).

Når vi er mætte og veltilpasse, hygger vi os med julegodter  
og et godt gammelt juleeventyr, inden vi skal danse om juletræet  

og få en lille julegave fra højskolen. 
Kl. ca. 16.00 tager afsked med hinanden og siger tak  

for en dejlig dag og “Glædelig Jul”.

Pris pr. person for den store julebuffet, inkl. 1 øl og 1 snaps er kr. 295,-  
(arrangementet er kun for medlemmer af “Venneforeningen”.  

Normalpris kr. 395,-).
Tilmelding på 48707636 (mand.-torsd. kl. 10-14) 

eller på mail: tisvildehoeskole@gmail.com 
- Husk at oplyse medlemsnummer

i “Venneforeningen”



FJELDSØE’S MADHJØRNE:
Skær en lomme i hvert kyllingebryst, således: Skær fra siden af kyllingebrystet tværs igennem kødet, men skær ikke helt igennem. Læg 1/2 skive ost og 1/2 skive skinke i lommen på hvert stykke kød. Kom bacon rundt om kyllingebrysterne.
Krydr kyllingebrysterne med salt og peber på begge sider . Varm 2 tsk. olie op på en pande og brun kyllingebrysterne på den ene side. Skru ned for varmen og lad dem stege i ca. fem minutter. Vend dem, kom de sidste to tsk. olie på panden  og steg ligeledes denne side i ca. 5 minutter. (eventuelt lidt mere, hvis det er store kødstykker.) Når der begynder at løbe lidt ost ud  i siden, er kødet gennemstegt. 

Forslag til tilbehør: 
Kogte nye kartofler og en  
grøn salat eller bønner kogt  med revet løg.

2 kyllingebryster 
bacon
1 skiver ost  
1 skiver kogt røget skinke 
salt
peber 
4 tsk. olie 

Kyllinge Gordon Bleu

Måske er det derfor, vi er kåret som danskernes  

foretrukne bank 9 år i træk

Vi er der for dig – i dit liv

Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 49 02 alle hverdage kl. 8-20. 

Besøg www.al-bank.dk/danskernes-bank 
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Nordstensvej 2  |  3400 Hillerød  |  hilleroed@al-bank.dk


