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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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En af de ansatte, vi ofte møder på vor kære 
højskole, er Sanne Sofie Siff Pedersen, der 
har kontor i biblioteket. Sanne er født 4/9 
1969, og på trods af sin unge alder, har hun 
en masse erfaring i bagagen! De første 9 
skoleår gik på Krogårdskolen, i Greve, og 
10 klasse tog Sanne på Tidens Høj- og Eft-
erskole. Så kom uddannelsen på EFG i Køge 
og efterfølgende blev hun ansat som jurist-
sekretær i Københavns Statsamt. Den videre 
uddannelse foregik på Advokatsekretærsko-
len i København, alt imens Sanne også arbe-
jdede i en SFO hvor hun havde ansvaret for 
17 dejlige unger, og nogle af dem, har hun 
stadig kontakt med!

I 1998 blev Sanne ansat som sekretær i 
driften i IBM og hun sluttede i denne muli-
tinationale koncern i 2015 som direktørens, 
og flere andre lederes, personlige assistent 
(PA). Det blev til 17 meget interessante, 
hektiske og udfordrende år hos IBM, der 
omfattede en virkelig stor kontaktflade i 
lande som f.eks. Kina. Indien, Argentina 
samt Europa, Afrika og Mellemøsten. Sanne 
var “på” 24/7 og det kunne være svært at 
holde styr på både alle detaljerne og finde 
tidspunkter hvor et stort lederteam kunne 
deltage i f.eks. telefonkonferencer. Men i 
2015 begyndte stressen at melde sig, tiderne 
ændrede sig radikalt på mange punkter, og 
Sanne mistede helt glæden ved jobbet, så 
hun besluttede at gå nye veje.  

Jobbet som selvstændig bogholder blev 

for ensomt, så Sanne kontaktede Jobformi-
dlingen, der anbefalede hende at søge et 
all-round kontorjob på Tisvilde Højskole. 
Efter praktikperioden på 4 uger blev hun 
kontraktansat på 30 timer om ugen, og det 
har hverken hun, eller forstander Mogens Jo-
hansen, fortrudt. Det har vist sig at være et 
job med en stor kontaktflade og dem, der er 
på højskolen, hjælper hinanden. Konceptet 
med at have en stor stab af frivillige medar-
bejdere til at udføre en stor del af arbejdet, 
er i Sannes øjne helt unikt og fantastisk.

Sanne glæder sig til fremtiden, hvor der 
er nye ting under opsejling. Hun nævner 
bl.a.: Interessegrupper i bookingsystemet og 
at dagsprogrammer for hvert enkelt kursus 
bliver lagt på nettet.

Privat lever hun sammen med Henrik Fal-
ck i deres hus i Gilleleje, hvor de bor sam-
men med 2 hunde. 1 kat og et kuld karper 
i havebassinet. Sanne har desuden børnene 
Andreas på 24 år og Caroline på 22 år fra 
et tidligere forhold og datteren har beriget 
Sannes liv med barnebarnet Ellie-Malua, der 
bliver 1 år til januar. Hun slutter med at sige 
at “min dør er altid åben og alle er velkomne 
til at kigge ind forbi mig til en snak eller bare 
hilse på”.

Ole Bay-Schmith

Fra Tidens Høj- 
og Efterskole gik 
vejen via IBM til 
Tisvilde Højskole
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Herlig skovtur til Roskilde 
med “De frivillige”

Roskilderingen - Rockmuseet
Klosterkælderen - Domkirken
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Indkaldelse 
til ordinær generalforsamling

torsdag d. 21. marts 2019
på Tisvilde Højskole

i henhold til vedtægterne indkaldes hermed til foreningens årlige
generalforsamling. Vi starter kl. 12.00 med en frokost til kr. 100,-, som skal
forudbestilles på tlf. 48707636. Foreningen byder på en øl eller en vand
under generalforsamlingen, der starter ved 13-tiden, og Højskolen byder på
kaffe med 1 “avec” og lagkage efter generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Revideret årsregnskab
 4. Budget for 2019 og fastsættelse af det forhøjede kontingent for 2019
 5. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal senest 8 dage før  
  generalforsamlingen sendes til “ole_bs@hotmail.com”
 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 suppleant
 8. Eventuelt

Vi håber på et stort fremmøde, og en god og konstruktiv generalforsamling.

Mange festlige vennehilsener, 
og på gensyn

p.b.v. Ole Bay-Schmith
Formand
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Smukt sensommervejr 
til Venneforeningens to populære arrangementer

I ugen fra 24. - 28. september afholdt vi “Høstfest” og “Petanque en France” oppe på vore kære højskole. Det blev nogle dejlige dage.
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STOR STØTTEKONCERT FOR TISVILDE HØJSKOLE
Til forbedringer af det gamle badehotel m.m.

Sted: Restaurant Hvide Hest på Bakken
Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 12 - 17

Program:

Kl. 12.00 Luksusplatte med 1/2 ltr. Royal fadøl
Kl. 12.55 Konferencier Ole Bay-Schmith byder  
  velkommen
Kl. 13.00-13.45 Shane Donnely & Dessie Higgins spiller  
  irsk folkemusik
Kl. 14.00-14.45 Majken & Fjeldtetten Dixie m/gæster
Kl. 15.00-15.45 Det svenske jazzband Jazzin’ Jacks
Kl. 16.00-16.45 Jazzin’ Jacks m/ Anna Pauline  
  Andersson (vocal)
Kl. 17.00 Tak for i dag og på gensyn

Hele herligheden koster kr. 268,- pr. pers.
Alle optræder gratis, og overskuddet går ubeskåret  
til Tisvilde Højskole.
Tilmelding og bordbestilling på Hvide Hest tlf. 39634050
Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Julejazz med ”Blå Mandag”
Forrygende dage fra 17.-19. december 2018

Mandag den 17.12
Kl. 10.00-11.00 Ankomst og indkvartering
Kl. 13.30 Spadseretur igennem det gamle Tisvildeleje til stranden og skoven  
 med ”pitstop” ved ”Den Gamle Redningsstation”
Kl. 16.00 Blå Mandag fortæller om deres liv med jazzen og deres mange oplevelser
Kl. 20.00 Koncert med Blå Mandag med sangerinden Lisa Bentzen 
Tirsdag den 18.12
Kl. 09.00 Morgensang
Kl. 09.30 Jazzbiograf
Kl. 14.00 Gospelkoncert i Vejby Kirke med Blå Mandag  
 med sangerinden Lisa Bentzen.
Kl. 20.00 Forsmag på julen med ”Blå Mandag”  
 med sangerinden Lisa Bentzen.
Onsdag den 19.12
Kl. 08.30 Brunch
Kl. 10.00 Hjemrejse

Pris kr. 2.095. Medlem af Tisvilde Højskoles Venner kr. 1.895. Tillæg enkeltværelse kr. 250.
Tilmelding: tisvildehoejskole@gmail.com - tlf. 48707636 mand-torsd. 10.00-14.00.
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Juledagtur 
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”
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Nytårskur
I Venneforeningen synes vi det er en rigtig god idé 

at afholde en festlig Nytårskur, 
hvor vi kan ønske hinanden et godt og lykkebringende nytår.

Kl. 15 byder Venneforeningens formand velkommen og fortæller lidt om program-
met, medens vi får kaffe med hjemmebag.

Vi må indrømme, at vi lod os inspirere lidt af Billed Bladets slogan “Lidt kongelig har 
man da lov at være”, da vi planlagde festen, og vi håber da også, at vore gæster 
tager festtøjet med op på højskolen, så vi alle møder op i vort stiveste puds til fe-
staftenens middag.

Kl. 17.30 mødes vi i den hyggelige dagligstue til en boblende drink og herefter ser-
veres den lækre festbuffet samt dessert, som højskolens berømte køkken har fremt-
ryllet. Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser.

Kl. 20 går det populære jazzband “Spirit of New Orleans” på scenen i sædvanlig 
veloplagt og humørfyldt stil og ved 21-tiden serveres kaffe med småkager. Hvis man 
har lyst kan man jo også bestille en Irish Coffee! Baren er åben hele aftenen og ved 
midnatstid serveres der lidt natmad.

Den 1. februar kl. 9.00 er der brunch med alt, hvad dertil hører, og kl. 10 skal vi tage 
afsked med hinanden og sige på gensyn og tak for denne gang.

Arrangeret af “Tisvilde Højskoles Venner”
Kursus 31. januar - 1. februar kr. 995,-

Pris for medlemmer 
af “Tisvilde Højskoles Venner” kr. 795,-

Ankomst kl. 14 og afrejse kl. 10
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Vinterferie for Voksne   
Kursus nr. 19010 

18.-22. februar Kr. 2.595,- Ankomst kl. 11 Afrejse kl. 13.30  

Mange tager på vinterferie i Norge og Sverige. 
Andre tager sydpå for at nyde solen og de første spæde forårstegn. 

I Tisvilde er der også smukt ved vintertid. 
Kom og oplev havet, klitterne og den friske havluft. 

På Tisvilde Højskole har vi arrangeret et vinterferiekursus for voksne, som rummer en 
masse sang og musik, gymnastik v/Hanne Foss, spændende fortællinger, gode snakke 
og dejlig mad. Tidl. højskoleforstander for Skælskør Folkehøjskole Birgitte Hansen er 
kursusleder og vil stå for morgensamlingerne med fællessang samt nogle af foredra-
gene. Der er bl.a. et, som hedder ”Fra Grundtvig til Kim Larsen”. Som titlen antyder 
handler det om en tidsrejse i ord og toner gennem mere end 200 år. 

Kurset får også besøg af et par eminente fortællere, som 
med hvert sit udgangspunkt og i hver sin genre tryllebinder 
forsamlingen. Den ene er den meget kendte fortæller Dorte 
Futtrup fra København, som kommer med sin fortælling om 
”Emilie Demant Hatt, - vildfuglens møde med Carl Niels-
en”. De var vistnok ungdomskærester. Lise Marie Seidelin 
Nedergaard fra Odense er også en gudbenådet fortæller. 
Hun minder i stilen lidt om Karen Blixen. Hendes fortælling 
på kurset hedder ”Den gådefulde kejserdatter – Folkeeven-
tyr fra Persien til Vestjylland”. 

Se dagsprogrammet på hjemmesiden www.tisvildehoejskole.dk
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FJELDSØE’S MADHJØRNE:
Smelt smørret i en gryde og kom karry i.Skær løg og hvidløg i skiver og svits løgene.Rens gulerødder og porer og skær dem i skiver.Skal svitses et par minutter.Kom  den kogende fiskebouillon i gryden og lad den koge op til den bobler.
Fisken skæres i små stykker og kommer i gryden hvor den simre med  i ca. 10 min.Hæld fløden i suppen og tilsæt majs.Lige før serveringen drysses suppen med tinian og rejerne.

Til 4 personer

30 g smør
2 løg
2 fed hvidløg
2 spsk karry
2 gulerødder
1 porre
1 ltr. Fiskebouillon
500 g fast fisk f.eks. pighvar,  
hvilling eller kuller
1 dl. Piskefløde
125 g majs
100 g frosne rejer
Timian, salt, peber efter smag

Karry-fiskesuppe

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


