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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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Jørgen Rasmus Larsen blev i 1955 blev gift 
med Ena, og de fik en søn og en datter. I 1966 
købte de sommerhus i Tisvilde, og det blev i 
1981  forvandlet til et helårshus, og sådan 
blev familien “Tisvildere”! Men selvom man 
er født og opvokset på Fyn, kan man godt 
blive populær i Nordsjælland. Det mærkede 
Jørgen for alvor, da han i sommeren 2017 af 
Lokalrådet blev udnævnt til “Årets Tisvilde-
borger”. Det skete ved “Tisvilde går i fisk”, 
som er et årligt tilbagevendende arrange-
ment, der foregår på Stejlepladsen. Her 
blev Jørgen hyldet i en tale, som Lokalrå-
dets forkvinde, Lis Freisner, holdt  hvori hun 
bl.a.fremhævede, at ikke meget går i fisk for 
Jørgen Larsen, men at hans hjælpsomhed i 
lokalsamfundet er stor, og det har følgende 
organisationer haft glæde af gennem årene: 
Det grønne Hus, Røde Kors, Lokalrådet, 
Bridgeklubben, Grydetøserne, Musik i Lejet. 
Loppemarkedet, TisvildeNyt og ikke mindst 
Tisvilde Højskole, hvor Jørgen i øjeblikket, 
ifølge hans hustru, bruger en masse tid.

En af de opgaver på Tisvilde Højskole, som 
Jørgen holder meget af, og som han synes er 
sjove, er at arrangere forskellige udflugter 
med højskolens gæster og at være guide på 
disse ture. Det kan både være lokale gåture 
eller busture til nærliggende interessante 
steder. En helt speciel oplevelse var turen 
“De 4 færger”, som alle deltagerne var vir-
kelig glade for og tilfredse med. Turen gik 
med færger fra: Sølager til Kulhuse, Ejby til 
Orø, Orø til Holbæk og fra Rørvig til Hun-
dested og frokosten blev indtaget på Orø. 
Jørgen tager i øvrigt tit forbi højskolen i 
weekends for at hjælpe med at rydde lidt 
op, og når der bliver ringet efter ham, kom-
mer han fluks og går til hånde, hvor han kan.

Jørgen Larsens fremtidsønsker for højsko-
len er, at den bliver bevaret og vedligeholdt 
både indvendigt og udvendigt så den, også 
i fremtiden, kan være rammen om mange 
pensionisters spændende og livgivende op-
hold.

Ole Bay-Schmith

Fynboen 
der blev 
“Årets 
Tisvildeborger”

Jørgen Rasmus Larsen hyldes i en tale af  
Lokalrådets forkvinde, Lis Freisner.
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Kære Venner
Jeg vil gerne sige jer en stor tak for alle 
de mange fine gaver I gav højskolen i for-
bindelse med vores jubilæum d. 9. septem-
ber. Det var en dejlig dag med 270 glade 
gæster. Højskolen bærer i høj grad præg af 
alle jer der støtter skolen. Sidst men ikke 
mindst vore nye gulvtæpper og ompolstre-
de stole. Det er en fryd at møde hver dag, 
og se hvor fint der er. Også en stor tak til 
alle vore frivillige for deres kæmpe indsats 
og interesse for skolens trivsel, både inde 
og ude.

Et stort ønske i 2018 er at I alle skaffer et 
nyt medlem til skolen.
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Indkaldelse 
til ordinær generalforsamling 

tirsdag d. 23. januar 2018 
på Tisvilde Højskole

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til foreningens årlige generalforsamling. Vi 
starter med frokost kl. 12.00 mod betaling af kr. 100,- og forudbestilling på tlf. 48707636. 
Tisvilde Højskoles Venner byder på en øl eller en vand under generalforsamlingen og 
højskolen byder på kaffe og lagkage efter generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Revideret årsregnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for 2019 og budget for 2018 
 5. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal sendes til: 
  “ole_bs@hotmail.com” senest 8 dage før generalforsamlingen
 6. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter  
  for 1 år. Formand og sekretær vælges i ulige år og øvrige 
   bestyrelsesmedlemmer i lige år
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8.  Eventuelt

Vi ser frem til et stort fremmøde og glæder os til at være sammen med vore medlemmer.

Mange vennehilsener 
og på gensyn

p.b.v. Ole Bay-Schmith 
Formand
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KUN få pladser tilbage

på Tisvilde Højskole
11/12-2017 kl. 11-16  

Kl. 10 Mødes vi ved DGI byen og kører med bus kl. 10.10 mod Højskolen  
 (pris tur/retur kr. 25,-)
Kl. 11 Byder forstander Mogens Johansen velkommen
Kl. 12 Den traditionelle, store danske julefrokost med marinerede sild,  
	 stegte	sild,	røget	laks,fiskefilet,ribbenssteg,	leverposteg,	æbleflæsk,	 
	 glasseret	hamburgerryg,	grønsagstærte,	ost,	frugt,	risalamande.
 Herefter julehygge med sang, knas og et godt gammelt  
 juleeventyr og gåtur, hvis vejret er til det.
Kl. 16 Tak for i dag og bussen kører tilbage til DGI byen
        Pris pr. person 325,-. Medl. af venneforeningen 295,-  
            excl. bustur og drikkevarer.
                Tilmelding på 48707636 eller tisvildehoejskole@gmail.com

            Dagtur       med
    hyggelig  julefrokost 

Specialtilbud til “Tisvilde Højskoles Venner:
“Vinterferie for voksne i februar”

19. - 23. februar 2018. Ankomst kl. 11.00 - afrejse krl. 13.30
For medlemmer af “Tisvilde Højskoles Venner” kun kr. 2.295,-. For ikke medlemmer kr. 2.495,-

Februar er årets korteste måned og alle ser frem til foråret.  
Her har du nu muligheden for at få en dejlig afslappet ferie, hvor tempoet er sat lidt ned.  

Hver dag er der tilbud om aktiviteter i form af morgensang, morgengymnastik v/Hanne Foss,  
guidede spadsereture til skoven og stranden med foredrag om Tisvilde Hegn  

og den store sandflugt, samt egnens kunstnere ved lokalhistoriker Christian Friis.
En eftermiddag vil der være Cirkeldans med instruktør Randi Michaëlis og Carsten Michaëlis.  

Dansene er dels gamle og nye folkedanse til musik fra mange forskellige lande.  
Dansene kræver ikke nogen partner, de er enkle at lære og der vises og øves.  

I højskolens cafebiograf vil filmproducer Mads Egmondt Christensen fortælle om filmen ”Ørnens Øje”. 
som handler om kongesønnen Valdemar. Den musikalske underholdning er med Ole Koch Hansen  

på flygel og Mogens Johansen på klarinet der spiller jazzevergreens, og en aften med Erik Grip.

Pak kufferten og oplev februar fra en helt ny lys side 
OBS! Årsprogram 2018 er på vores hjemmeside www.tivildehoejskole.dk

Opholdet bestilles på enten tlf. 48 70 76 36 eller på mail: tisvildehoejskole@gmail.com
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Kursus 24.-26. september 2018 
Ankomst kl. 14.00 - Afrejse kl. 10.00

Høstfest er en af de ældste, traditionelle fester i  
Danmark, 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, og herefter er der underholdning med den 
populære visefortolker Erik Grip.

Kl. 18.00 serverer de friske og fantastiske frivillige  
en lækker buffet med kolde og varme retter og  
kl. 20.00 går McLarsen på scenen med sin kvartet,  
der spiller folkemusik fra forskellige lande.

Tirsdagen indledes kl. 8.00 med flaghejsning og 
morgenmad og kl. 9.00 synger vi morgensang. 
Kl. 10.00 kører vi med bus til Svanhom Gods i 
Hornsherred for at høre om den kollektive drift 
af dette landbrug og bese staldende.
Tilbage på højskolen får vi kl. 17.30 en velkomstdrink 
inden festmiddagen kl. 18.00 med den traditionelle 
menu: Flæskesteg og citronfromage.

Kl. 20.00 spiller The Spirit of New Orleans op til 
dans, tant og fjas og baren er åben hele aftenen.

Onsdag morgen hejser vi flaget kl. 08.00. Brunchen serveres kl. 8.30 og herefter 
slår afskedens time, dog ikke for de gæster, som bliver til Petanque - en France. 
De får til gengæld serveret en let frokost inden de nye gæster ankommer kl. 14.00.

Pris for opholdet kr. 2.295,-. For medlemmer af “Tisvilde Højskoles Venner” kr. 2.095,- 
Tilmelding på Tivilde Højskole tlf.: 48707636 kl. 10-14 eller tisvildehoejskole@gmail.com

Høstfest

Først 
til 

mølle

➚

➚

➚

➚
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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 har vi inviteret et band, der spiller fransk jazz og sigøjnermusik, som på  
 Django Reinards tid. 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
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Nytår på Tisvilde Højskole
29. december - 1. januar Kr. 4.095.  Ankomst kl. 11. Afrejse kl. 15.
Tisvilde Højskole arrangerer igen i år et brag af et nytårsophold, hvor der festes og det 
nye år skydes ind med masser af underholdning, god mad og dejligt samvær. Nytår på 
Tisvilde Højskole er noget særligt. Den hyggelige og varme atmosfære, danner rammen 
om nogle dejlige dage med musik, film, dejlige ture i området, og så selvfølgelig  
fejringen af det nye år, efter alle kunstens regler.. Værter Vips og Mogens Fjeldsøe.

Program:
FREDAG D. 29. DEC.
Kl. 11.00 Ankomst og indkvartering
Kl. 11.30 Velkomst og præsentation
Kl. 15.00 Anekdoter omkring flygelet v/Ole Koch Hansen og Mogens Johansen
Kl. 20.00 Halfdanskerne

LØRDAG D. 30. DEC.
Kl. 10.00 Spadseretur til stranden med foredrag om sandflugten og Tisvilde Hegn
Kl. 14.00 Vi synger fra højskolesangbogen v/Jesper Grove Jørgensen
Kl. 16.00 Nytårsbanko 
Kl. 20.30 Mogens Fjeldsøes Kvintet med Per Rick og Poul Erik Kreinøe

SØNDAG D. 31. DEC.
Kl. 10.00 Spadseretur til udsigten med snudestrammer
Kl. 14.00 Nytårsquiz v/Hanne Rechnagel
Kl. 15.00 Vi pynter op til nytårsaftens festligheder
Kl. 18.00 Dronningens Nytårstale i ”Nørgaardssalen”
Kl. 19.00 Nytårsbuffet
Kl. 21.15 Shortstories spiller op til dans
Kl. 23.45 Vi ønsker hinanden godt nytår
Kl. 00.30 Festfyrværkeri på Stationspladsen
Kl. 01.00 Natmad

MANDAG D. 1. JAN.
Kl. 09.00 Brunch 
Kl. 12.15 Nytårskoncert fra Wien på storskærm eller en frisk tur i Tisvilde Hegn
Kl. 13.00 Let anretning 
Kl. 14.00 Godt Nytår og kom godt hjem!

Tilmelding på Tivilde Højskole tlf.: 48707636 eller tisvildehoejskole@gmail.com
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STOR 
STØTTEKONCERT

FOR TISVILDE HØJSKOLE
Til forbedringer af det gamle badehotel

Sted: Restaurant Hvide Hest – Bakken
Onsdag d. 13/6-18 kl. 12-17   

PROGRAM:
Kl. 12.00 Luxusplatte med ½ ltr Royal fadøl 
 Konferencier Ole Bay-Schmith
Kl. 12.45 Fællessang
Kl. 13.00-13.46 Halfdanskerne
Kl. 14.00-14.45 Tribute to Goodman & Hampton  
 (Mogens Johansen & Poul Erik Kreinøe)
Kl. 15.00-15.45 Majken & Fjeldtetten Dixie
Kl. 16.00-16.45 The Spirit Of New Orleans
Kl. 17.00 Tak for I dag

Hele herligheden kr. 268,- pr. person
Alle optræder gratis – overskudet går til forbedringer af Højskolen

Tilmelding og bordbestilling på Hvide Hest 39634050 – man betaler på stedet
Med forbehold for ændringer i programmet

KONTINGENT 2018
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.H
U

S
K



MOGENS´ MADHJØRNE:

Tilberedning: Del kyllingelårene i ledet.  Fjern skindet. Brun kødet med lidt smør i en stor stegegryde. Tag kyllingen op. Hak løgene, og skær peberfrugterne i tern. Svits begge dele i gryden med lidt carry. Tilsæt tomater, tomatpuré, ketjup og 2 dl øl. Kog saucen op, og tilsæt finthakket hvidløg, salt, spidskommen og oregano. Kom chili i saucen – begynd med halvdelen, og tilsæt eventuelt resten, når retten har kogt lidt, så er du sikker på, at den ikke bliver for stærk. Hæld saltlagen fra bønnerne, og kom dem i saucen sammen med kyllingen. Lad retten koge i ca. 35 minutter. Smag eventuelt til med mere chili.
Skyl og tør salaten, og bryd den i  stykker. Rør olie og eddike sammen  med salt og peber, og vend  dressingen i salaten. Tilsæt  fetaosten. Servér chili con chicken  med lune flutes og salat.

• 800 g kyllingelår
• 2 løg
• 2 rød peberfrugt
• 1 dåse hakkede tomater
• 1 dåse koncentreret tomatpuré • 1 stor spiseskefuld ketjup
• 2 dl øl
• 2 stk af de runde hvidløg (købes i lille fletkurv)• 1 tsk salt
• 1 spsk stødt spidskommen
• 2 tsk tørret oregano
• 1 tsk, madrascarry
• ¼-½ tsk chiliflager
• 1 dåse kidneybønner i saltlageSalat
• 1 stk hjertesalat
• Oliven efter smag
• Fetaost i tern
• 4 tsk olivenolie
• 4 tsk vineddike
• salt og peber

Chili con chicken - a la Mogens

Nytårskur
                                Kursus        1. - 2. februar  2018 kr. 995,-

Pris for medlemmer af “Tisvilde Højskoles Venner” kr. 795,-
Ankomst kl. 14.00. Afrejse kl. 10.00!

Traditionen tro arrangerer “Tisvilde Højskoles Venner” en festlig Nytårskur  
for at vi, sammen med vore medlemmer, kan byde det nye år ordentligt velkommen.

Da vi planlagde festen, tænkte vi på de flotte nytårskure, som bl.a. kongehuset afholder  
og som man kan læse om i pressen, f.eks. i Billed Bladet, der siger: “Lidt kongelig har man  

da lov at være”. Det ser så festligt ud og vi håber da også at vore gæster finder festtøjet frem.

Kl. 15.00 byder Venneforeningens formand velkommen og der serveres  
kaffe/the og hjemmebagt kage. Efter omklædning mødes vi kl. 17.30 til en  

boblende velkomstdrink og herefter serveres den lækre festbuffet samt dessert,  
som højskolens højt roste køkken fremtryller.  

Senere er der skøn og swingende underholdning med Katja & Katjazzerne,  
aftenkaffe med hjemmebagte småkager og til sidst er der natmad.

Drikkevarer kan købes i baren til rimelige priser og baren er åben hele aftenen. 
Inden afrejse er der brunck kl. 9.00. 

Vi glæder os til en mindeværdig fest på vor dejlige højskole.

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

Begrænset plads
“Først til mølle”Anbefaler hurtigt tilmelding


