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Husk at det er NU 
kontingentet skal betales
Kontingentet for 2020 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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Fortalt af Ove Christiansen

Efter møde med Mogens den 14. februar 
2012 deltog jeg 14 dage senere i det årlige 
fælles arrangement for frivillige gruppen.

 Min far kørte med brød og min mor tjente 
på et kloster i Sydsjælland. De fandt hurtigt  
ud af, at min mor var god til at snakke med 
folk, så de overtog et slagteriudsalg med min 
mor som eneste ansatte. Men hurtigt gik det 
så godt, at min far også deltog.

Min skolegang sluttede på Glumsø pri-
vat mellem og real skole. Mit levebrød var 
bestemt (mine forældre skaffede en 4 årig 
læreplads hos en slagter i Kongsted).

11 dage efter at jeg var udlært, kom jeg 
ind ved telegraftropperne i Høvælte. De 
sidste syv måneder af min soldatertid foregik 
ved Nato i Rendsburg. En meget spænende 

og hyggelig tid. Vi var 30 menige, resten var 
officerer fra forskellige lande. Jeg blev valgt 
ind i Kantineudvalget og fik et godt samar-
bejde med Lederen (bl.a. fik vi lov til at 
gemme vores daglige øl til om fredagen, hvor 
vi skulle i byen). Men nattegn havde  gruppen 
før os fået ødelagt. Jeg fik genetableret den 
ved at lave følgende aftale med en kaptajn, 
som havde rideheste og gik på jagt. Jeg 
skulle ordne de dyr han skød og så forhan-
dlede vi Nattegn hver fredag og lørdag.

Efter soldatertiden fik jeg job som svend  i 
Lynge i 2 år og efterfølgende fik jeg job som 
førstemand i Roskildes dyreste slagterfor-
retning.

Det var en meget lærerig periode og hvor 
ejeren var meget interesseret i at lave aftale 

Det gælder om at være på det rette sted 
på det rette tidspunkt

Ove Christiansen

...fortsættes næste side
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Bliv medlem eller få dine venner til at melde sig ind 
i Tisvilde Højskoles Venner.

Som medlem får du rabatter på venneforeningens arrangementer, 
som  er større end kontingentet.

Send indmeldelsen til Bente Jørgensen 28154385 
eller Jytte Nørgaard på jyttemn@privat.dk

om min overtagelse af butikken. 
Sådan blev det dog aldrig. På det tidspunkt 

var man i gang med at bygge Slagteriskolen 
til 24 millioner.

Via  en konsulent fra en stor kæde fik jeg 
tilbudt job som faglærer i  Detailafdelingen, 
som jeg efterfølgende sagde ja tak til. Det 
blev et job på 33 år, som jeg aldrig havde 
kunne forestille mig.

Jeg startede sammen med en kollega, som 
senere fik job i undervisningsministeriet.

Jeg fik kort efter henvendelse om at 
overtage undervisningen for hele  Køben-
havnsområdet.

Jeg blev udnævnt til chef for området. Ca. 
3 år efter skulle man i gang med at revidere 
alle erhversuddannelserne herunder levneds-
middelområdet. Her fik jeg så jobbet som 
konsulent, hvor jeg skulle godkende alle nye 
skolers undervisningsmaterialer mm. i hele 
landet for området.

Skolernes organisation skulle også revi-
deres,  hvilket betød, at jeg fik endnu flere 
områder under mig på Slagteriskolen, hele in-
dustriområdet, skolehjemmet, kantinen mm.

Samtidig med hjemlige opgaver, lavede vi 
internationale koncepter. Det første store 
projekt var på Grønland. Der blev så stor 
aktivitet for internationale projekter, at det 
blev en stor selvstændig afdeling. De fleste 
Nordiske projekter blev dog i mit område.

Og nu Frivillig i Tisvilde, mere kan man 
ikke forlange – gode og hyggelige kolleger og 
søde kursister – hygge med kolleger og kur-
sister – trøstene ord med på vejen, hvis det 
har været en hård dag – en lille frækkert, 

afsluttende med god kundebetjening. 
Torsdag den 13. var jeg ikke på det rigtige 

sted på det rigtige tidspunk – jeg fik en park-
eringsbøde på kr. 501,00 fordi jeg var på det 
forkerte sted. 

Mange kærlige sommerhilsner Ove Chris-
tiansen.

...fortsat fra forrige side
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STOR STØTTEKONCERT 
13. december 2020

på “Restaurant Hvide Hest” på Dyrehavsbakken
Igen i år arrangerer Tisvilde Højskole Venner 
den populære koncert på Dyrehavsbakken. 

Velkommen til en festlig koncert med følgende program:

Kl. 11.30 Serveres en lækker luksusplatte  
 med 1/2 l. Royal fadøl.

Kl. 12.25-12.30 Konferencier Ole Bay-Schmith  
 byder velkommen.

Kl. 12.30-13.15 ”McLarsen” med dansk/irsk  
 folkemusik. Et af højskolens  
 højtelskede husorkestre underholder  
 med deres sædvanlige muntre og  
 humørfyldte musik.

Kl. 13.30-14.15 “Chimbos Revival” spiller og synger  
 deres livlige versioner af kendte  
 pop- og rocknumre.

Kl. 14.30-15.15 “Anna Pauline Andersson &  
 Fjeldtetten” der spiller kendte og  
 elskede jazznumre og evergreens.

Kl. 15.30-15.45 Runder vi den festlige dag af med  
 berømte opera arier med sopranen  
 Heidi Korgaard, barytonen Leon  
 Ringgård og pianisten Henning  
 Nielsen. 

Kl. 16.00 Tak for i dag og på gensyn.

Prisen for hele herligheden er kr. 278,- pr. pers.

Tilmelding og bordbestilling til “Restaurant Hvide 
Hest” på tlf. 39 63 40 50.

Alle optræder gratis og overskuddet går ubeskåret til Tisvilde Højskole!

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.
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Ja, at skue ud over det smukke landskab 
nu med en masse dejlige mennesker som 
motiv,  er det vi nu igen oplever på Tisvilde 
Højskole. Vi åbnede dørene d. 11. juli 
kl. 10.30 for vores første gæster. Det var 
"Badehotellet", et ferieophold med forskel-
lige oplevelser undervejs. Vi nød alle det 
gode vejr og sommerstemningen i Tis-
vildeleje. Dette gentog sig fra d. d.20.-25. 
hvor vores årlige "Klassiske Sommerkor" des-
værre var blevet aflyst p.g.a. coronaen. I 
stedet havde vi lagt endnu et "Badehotellet" 
i  denne uge. Flere fra Sommerkoret havde 
meldt sig og støttede skolen på denne 
måde. Imellem disse to ophold gennemførte 
vi vores årlige "Visefestival" med stor suc-
ces. Med  Erik Grip som "Visevært" sammen 
med sin søde hustru Joan, var stemningen 
lagt, og alle nød sang og musik fremført af 
dygtige og engagerede kunstnere. 

Kammermusik  Festivalen måtte vi des-
værre aflyse, men vi havde overført Kurset 
"Tisvildevejen - Pilgrimsruten i Nordsjælland 
til denne uge. Det gik også forrygende med 

mange dejlige vandreture i det Nordsjæl-
landske. Cirkussommerferien blev gennem-
ført med stor succes. Vi havde allieret os 
med Tisvilde Skole, og havde lånt deres 
gymnastiksal, så vi kunne holde afstand. 

Ind imellem vores højskolekurser havde 
vi et kursushotel med SE - som står for So-
matic Experiencing. Her arbejdes der med 

FORSTANDEREN FORTÆLLER

“Se dig ud en sommerdag”
Flamingo på stranden

Fra pilgrimsruten - ud i naturen
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traumeheeling. Det er et firma, som gæster 
skolen mange gange hvert år, og som vi 
har et fint samarbejde med. Herefter kom 
55 herlige mænd, som havde sat hinanden 
stævne en hel weekend med foredrag, 
udflugter og socialt samvær på Tisvilde 
Højskole.

Lige nu i skrivende stund har vi besøg af 
35 dejlige mennesker, som LIONS har givet 
et ophold. Dette har de gjort i 34 år i træk. 
Jeg har haft fornøjelsen af at være sammen 
med dem igennem 19 år. 

Ovenstående har jeg skrevet for at give 
jer et indblik i, at højskolen lever i bedste 
velgående. Vi har haft åbent uden afbrydel-
ser siden 11. juli og har god drift resten af 
året. Mine gode kolleger har alle ydet en 

ekstraordinær indsats i denne travle tid, og 
bidraget med løsninger for at vi kan over-
holde Sundhedsstyrelsens retningslinier for 
et trygt ophold. 

I de fire måneder vi har haft lukket, 
har vi ikke haft nogen indtjening. Derfor 
håber jeg, at I stadig vil bakke op omkring 
vores dejlige højskole og melde jer til vore 
kurser.

I vil opleve at højskolen er blevet passet 
og plejet af vore dygtige stab af frivillige 
medarbejdere.

Vi har fået ros for vores håndtering af 
Sundhedsstyrelsens retningslinier for et 
trygt ophold. I kan se retningslinierne på 
vores hjemmeside www.tisvildehoejskole.dk

Forstander Mogens Johansen

Fra visefestivalen

Fra Cirkus - Liselotte er ismutterFra badehotellet - picnictur



LINEDANCE
For begyndere

LINEDANCE
For begyndere
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Pris 1.895,-Kursusnr: 20213
Tisvilde Højskole
9. - 11. november 

Tillæg for enkeltværelse kr. 250,-. Opholdet er inkl. fuld pension

Tisvilde Højskole, Julsgårdsvej 1 - 5, 3220 Tisvildeleje, 
tlf. 48 70 76 36, tisvildehoejskole@gmail.com

For program og tilmelding se påtisvildehoejskole.dk



9

Venneforeningen inviterer til 

gratis juledagtur 
d. 9/12 til Tisvilde Højskole

Med støtte fra Corona-pakken fra Folketinget har vi den glæde at kunne
invitere Venneforeningens medlemmer til Tisvilde Højskole med spisning, 
jule-hygge og underholdning gratis. Der er kun 40 pladser, så det gælder 
om at komme først til mølle.

Tilmeldning sker pr. mail fra d. 14/9 til Jytte Nørgårds mail:  
jyttemn@privat.dk medlemsnummer og 65+ og navn og fødselsdato og år.
Hvis man er forhindret skal der inden 1.12. meddeles forfald, så en anden 
kan få tilbuddet.

Der arrangeres gratis bus fra kl.10.10 DGI byen, Hovedbanegården,  
Griffenfeldtsgade 58 i København til Tisvildeleje og retur. (Husk tilmelding)
Højskolen tager speciel hensyn til gældende Corona-regler, så du kan føle 
dig tryg.

Ankomst til Højskolen kl. 11, afrejse kl. 16.

Pakken indeholder: Velkomst kl. 11.00. Julemiddag/frokost arrangement - 
julestuer med slik, knas, frugt og nødder - julehistorie, sang om juletræet 
samt levende underholdning.

Traditionel julemiddag: Flæskesteg med brune og hvide kartofler, hjemme-
lavet rødkål og agurkesalat, halve æbler med ribsgele, skysovs. Risala-
mande med kirsebærsovs og et glas portvin. Kaffe/julete med æbleskiver.
Der serveres en gratis glas vin til maden. Øvrige drikke varer kan købes.

Det bliver superhyggeligt, og vi glæder os til at se dig.
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Sommer, sol og jazz på Badehotellet
22. og 23. august havde de tilmeldte nogle fantastiske musikalske oplevelser,  
krydret af god mad og hyggeligt samvær, morgenbadetur og naturoplevelser.

Fra Polen kom Anna Nowic med som solist på basun og sang med Fjeldtetten. Stor succes.

Christian Sievert underholdt ved stranden med Flamingomusik og Søren Svagin og  
Mogens Johansen havde musikalsk jazzmatine.
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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 lækker-
ier 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 

Kun 

3 pladser

tilbage



FJELDSØE’S MADHJØRNE:

½ kg kartofler skæres i både og vendes i rapsolie og salt sættes i ovnen og bages i ca. 40 min. ved 225 grader.
150 g. hakket oksekød blandes med 1 æg, 3 1/2 finthakket forårsløg,  50 g. finthakkede syltede rødbeder, 1 ½ spiseskefuld små kapers, lidt groft salt og lidt smør. Lav 4 små bøffer som du bruner ca. 1 min på hver side, herefter steges ved jævn varme i ca. 4 min på hver side.
Æbledressing til kartoflerne: blandcremefraiche med sød sennep og lidt salt. Skær et æble ud i små tern og bland det i. En dejlig frisk dressing.

Bøf Lindstrøm med ovnbagte kartofler til 2

En opskrift på en dejlig frisk drink
2 dl vand
1 hel citron
1 håndfuld isterninger
Lidt ingefær
Det hele køres i blenderen nogle minutter indtil det er godt blandet sammen.Så hældes det hele i lokummet og derefter åbnes en kold bajer.

KONKURRENCE
Hvad hedder Mogens Johansens søde kone:?
1. Merete 2. Margrethe 3. Matilde

Hvad hedder Højskolens køkkenchef:?
1. Lene 2. Helle 3. Ingrid

Hvad hedder Tisvilde Højskoles Venneforenings formand:?
1. Mogens 2. Ole. 3. Holger

Send dine svar til fjeldmus@gmail.com senest den 1. november 2020,
blandt de rigtige svar bliver der trukket lod om

1. gavekort på 200,- kr til Højskolen
1. gavekort på 200,- kr til Restaurant Hvide Hest på Bakken
5. CD’er med kendte danske jazzbands

Præmierne bliver tilsendt 


