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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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Ovenstående citat stammer fra Holger Skov-
kjær, der har haft en vidtspændende kar-
riere indenfor erhvervslivet i Danmark. Efter 
O UHWLGHQ� L� HW� ELOLPSRUW¡UÀUPD� L� 2GHQVH�
NRP�+ROJHU�WLO�%3�2OLHNRPSDJQLHW�RJ�ÀN�KHU�
ansvaret for servicestationerne på Sydfyn og 
Langeland, inden et job i reklameafdelingen 
på BP’s hovedkontor i London kaldte. Det 
blev til 3 spændende år, hvor hele familien 
var med.

Mange af Holgers jobs har haft baggrund i 
køretøjer: Bilimport, benzin- & olieproduk-
ter, Yamaha, Kildemoes Cykelfabrik, Steyr-
Puch knallerter og 25 lykkelige år hos Varta 
Autobatterier A/S. Ind imellem blev han, 
nærmest ved et tilfælde, ansat hos Col- 
gate Palmolive i Glostrup som produktchef 
for Colgate Fluor tandpasta og Ajax vaskepul-
ver m.m. og havde to lærerige marketing år 
her.

Efter 25 år hos Varta Autobatterier A/S, 
og heraf de sidste 10 år som adm.direktør, 
lod Holger sig pensionere, dog ikke 100%, for 
KDQ�ÀN�WR�DI�GH�PHVW�VS QGHQGH�nU�KRV�)7=�
Autodele A/S, med hovedkontor i Odense og 
���DIGHOLQJHU�RYHU�KHOH�ODQGHW��,�GHWWH�ÀUPD�
udviklede Holger en returordning for brugte 
autobatterier, som lever den dag i dag, og 
som er godt for vort miljø.

Privat er Holger Skovkjær gift med Lillian 
og har to store sønner, Jan og Henrik.

Parret bor i dag i et seniorbofællesskab i 
5RVNLOGH��RJ�GH�HU�V UOLJW�JODGH�GHW�OLOOH�ÀQH�
rækkehus samt et pragtfuldt fælleshus, hvor 
der kan afholdes mange arrangementer. I 
fritiden spiller familien golf, Holger går også 
Sn�MDJW�RJ�ÀVNHU�JHUQH�L�EO�D���UHVXQG��PHQ�
ægteparret havde et stort ønske om at ud-
føre frivilligt arbejde. Et møde på Tisvilde 
Højskole med forstander Mogens Johansen 
og Nikolaj Andersen blev starten på et mere 
end 10 års engagement i højskolen, dels som 
frivillig og dels som et værdsat medlem af 
bestyrelsen for “Tisvilde Højskoles Venner”.

“Danske Seniorer”, der bl.a. driver Tisvilde 
Højskole, har for 3. gang valgt Holger som 
kredsformand i Kreds Hovedstaden med ca. 
9.000 medlemmer, og som medlem af besty-
relsen i Tisvilde Højskole, har han de sidste 
par år deltaget i et projekt om moderniser-
ing af faciliteterne på “Tisvilde Højskole”. 
Det udvalg er Jens Kampmann formand for, 
og Holgers højeste ønske for fremtiden er, at 
at deres arbejde kan slutte med en gennem-
førelse af dette projekt, som vil gøre “Tisvil-
de Højskole” til en moderne og tidssvarende 
institution.

Ole Bay-Schmith

´-HJ�ÀN�ORY�DW�
opleve dansk  

erhvervsliv, når 
det er bedst!”

Holger Skovkjær
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Mogens Johansens 
ϲϬ�ĊƌƐ�ĨƆĚƐĞůƐĚĂŐƐƌĞĐĞƉƟŽŶ������
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Tisvilde Højskoles Venner’s nye bestyrelse:

Bagerste række fra venstre:
Ole Bay-Schmith, Mogens Johansen (forstander), Holger Skovkjær, Christian Andersen
Forreste række fra venstre:
Jytte Nørgaard, Anni Jensen
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Onsdag d. 12. juni mødte mere end 260 glade gæster op i højt humør på Bakken. Kl. 12.00 
serverede de søde og dygtige tjenere en lækker platte med en 1/2 l. skummende fadøl. I 
år startede musikken med Shane Donnoly og Dessie Higgins, der underholdt med irske sange 
for fuld udblæsning. Så kom “Majken & Fjeldtetten Dixie” og gav os et sæt med dejlig 
swingmusik og det band kan man aldrig få nok af!. Det svensk-danske jazzband, “Jazz’in 

Festlig Støttekoncert på “Restaurant Hvide Hest”
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Festlig Støttekoncert på “Restaurant Hvide Hest”

-DFNVµ�RYHUWRJ�KHUHIWHU�VFHQHQ�RJ�IRUWVDWWH�PHG�ÁHUH�GHMOLJH�MD]]QXPUH�7LO�VLGVWH�V W�KDYGH�
kapelmester Jack Andersson taget sin datter, sangerinde Anna Pauline Andersson med fra 
Höganäs, og hun blev vældig populær hos det ellers så kræsne jazz-publikum. Efter en dejlig 
eftermiddag sluttede vi ved 17-tiden og mange gik en rundtur på Bakken i det dejlige vejr.
Ole Bay-Schmith 
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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

©

©

©

©

KUN FÅ PLADSER TILBAGE
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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  Katja & Katjazzerne spiller fransk jazz og swing- 
 ende filmmelodier. 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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Mandag d. 8. 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. 180,- normalpris kr. 206,-
Ring i god tid og bestil bord på 39634050  

hvidehest@hvidehest.dk

Tirsdag d. 9. juli kl. 19-21.30
Paul Harrison Band

International jazz for fuld udblæsning

Kom mellem kl. 18-19.30 og spis stegt flæsk og 
persillesovs med ½ ltr. Royal fadøl. Festivalpris kr. 

180,- normalpris kr. 202,-
Ring i god tid og bestil bord på 39634050 

hvidehest@hvidehest.dk

Onsdag d. 10. 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. 180,- normalpris 202,-
Ring i god tid og bestil bord på 39634050

hvidehest@hvidehest.dk

 
Søndag d. 14. juli  kl. 13.30-16
Katja & Katjazzerne    

Vi spiser kæmpe dansk klassisk frokostbuffet 
med ½ ltr. Royal fadøl og 1 snaps kl. 12-13.30. 

Festivalpris kr. 180,- normalpris kr. 206,-
Ring i god tid og bestil bord på 39634050

hvidehest@hvidehest.dk

JAZZfestival2019
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Tisvilde Højskole

TAG PÅ

BADEHOTEL
13. - 18. juli 2019

Pris: Kr. 3.795,-  
Tillæg for enkeltværelse kr. 400,-

I prisen er inkluderet overnatning, 
sengelinned, håndklæder, bade-
kåbe, morgenbuffet, grillaften, 
klassisk koncert samt festaften 
med musikalsk underholdning.

Der kan dagligt tilkøbes picnickurv 
fra kr. 75,- pr. pers.

Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, tlf. 4870 7636
Tisvildehoejskole@gmail.com - tisvildehoejskole.dk - følg os på facebook
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En let sommerret

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


