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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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Første gang jeg mødte Christian Andersen 
oppe på Tisvilde Højskole, sad han gemt 
bag en usædvanlig stor, bærbar computer 
med røde, lysende taster! Christian fortalte 
om hvad denne vidundermaskine kan, og 
det havde, så vidt jeg forstod, mest noget 
med avancerede programmer til behandling 
af fotos og layouts at gøre, noget som han 
bl.a. har brugt ifm. tilrettelægelse af de 
bøger, som hans hustru, redaktøren og for-
fatterinden Else Berenth har udgivet.

Christian er født i Horns Herred, nærmere 
bestemt i “Hviledalshuset” i Krogstrup 
d. 25. september 1948 og han frekven-
terede først Kyndby-Krogstrup Skole, 
senere Frederikssund Private Realskole og 
til sidst: Roskilde Katedralskole. Herefter 
læste Christian matematik og fysik på 
KU, sideløbende med at han arbejdede 
som sagsbehandler i Gladsaxe Kommunes 
socialforvaltning, men han fik også ansvaret 
for edb-miljøet her. Så fulgte ansættelse i 
KMD, først som konsulent omkring person-
registrering, senere som driftprogrammør. I 
hele ansættelsesperioden har han deltaget 
i valgberedskabet og været kursusleder 
og underviser i såvel in- som eksternt i 
programmering. Endelig som systempro-
grammør med ansvar for datalagring og 
datasikkerhed og dertil samarbejdet med 
leverandører omkring videreudvikling af 
deres hard- og software. Karrieren sluttede 
hos IBM, som Christian blev udlånt til. 

Højskolen har i allerhøjeste grad glæde 
af Christians store erfaring indenfor alskens 
tekniske apparaturer og han siger, at det 
er en udfordring at få det eksisterende 
grej moderniseret og gjort brugervenligt. 
Det gælder også for udstyr omkring skolens 
administration. Vi er ogå glade for at 

Christian er blevet medlem af Vennefore-
ningens bestyrelse, for vi nyder godt af hans 
færdigheder og bl.a. udsendelse via mail til 
medlemmerne, eller særlige grupper heraf, 
er blevet strammet betydeligt op! Også 
Venneforeningens nye hjemmeside skyldes 
Christians indsats.

Christian oplever også mange morsomme 
øjeblikke på højskolen, men det sjoveste 
var nok, da vor kære forstander, Mogens 
Johansen, fik et grineflip ved afsløringen af 
den buste af ham selv, som Christian’s kone, 
Else, havde lavet.

Else & Christian, der både har børn, 
børnebørn og ikke mindre end 3 oldebørn, 
bor i Fredensborg, og han synger stadig i 
Studentersangerne. Desuden er han meget 
interesseret i fotografering, layout og 
grafisk tilrettelæggelse, og disse fær-
digheder kan han også bruge ifm. arbej-
det i vor bestyrelse, så vi byder Christian 
hjertelig velkommen.

Ole Bay-Schmith

Studentersangeren 
der blev edb-specialist

Christian Andersen
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NYT FRA FORESTANDEREN

Kære venner
Det er mig en stor glæde at fortælle 
om et godt og begivenhedsrigt år med 
masser af gode og vellykkede kurser, 
mange nye tiltag og mødet med alle de 
pragtfulde mennesker, der har besøgt 
skolen, medlemmer som ikke medlem-
mer. Alle har hver især sammen med 
vores frivillige medarbejdere og per-
sonale bidraget til at skabe den helt 
specielle stemning, der gør, at det er 
rart og meningsfyldt at være her. I har 

som ambassadører for skolen bidraget 
med mange nye medlemmer, og det 
er dejligt at høre, når I kommer 
herop “Jeg har taget en veninde 
eller ven med”. Bliv endelig ved 
med det. Den bedste reklame 
for skolen er når I anbefaler 
os. Kig jer om i jeres netværk 
og se, om der ikke er nogen 
der kunne have glæde af 
at være medlem og blive 
del af vores fælleskab. 
Tisvilde Højskole rummer 
så megen glæde og en-
gagement, at det var en 

fornøjelse at arbejde frem 
mod kursuskataloget for 

2020. Det blev jo færdigt  
1. september, og der er 

allerede solgt rigtig mange 
kurser.  Kursusprogrammet 

for 2020 rummer en bred vifte 
af kurser med mange forskel-

lige temaer. Håber det lever op 
til jeres forventninger. Husk jeg er 

altid  åben for gode ideer.
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Indkaldelse 
til ordinær generalforsamling

torsdag, d. 5. marts 2020, klokken 13
på Tisvilde Højskole

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til foreningens årlige generalforsamling. Vi 
begynder kl. 12.00 med en frokost til kr. 100,-, som skal forudbestilles på tlf. 48707636. 
Generalforsamlingen begynder ved 13-tiden hvor foreningen byder på en øl eller en vand 
under vejs. Højskolen byder efter generalforsamlingen på kaffe med 1 “avec” og lagkage!

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2.  Formandens beretning
 3.  Revideret årsregnskab
 4.  Budget for 2020
 5.  Eventuelle forslag fra medlemmerne. Skal senest 8 dage før 
  generalforsamlingen sendes til “formand@thv.one”
 6.  Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år  
  Formand og sekretær vælges i ulige år og øvrige bestyrelses- 
  medlemmer i lige år. På valg er: Anni Jensen (kasserer) og  
  Holger Skovkjær (begge for 2 år) samt suppleanterne Lise-Lotte Kjær  
  og Hanne Winkel (begge for 1 år).
 7.  Valg af revisor og suppleant
 8.  Eventuelt

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

Mange vennehilsener, 
og på gensyn

p.b.v. Ole Bay-Schmith
Formand
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Festlige dage på højskolen
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Festlige dage på højskolen
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Fødselsdagsreception d.15. maj 2019
Solen skinnede fra en skyfri himmel, fuglene sang deres triller henover Tisvilde Højskoles 
smukke have, der denne dag var  prydet med flere hundrede gæster der gjorde min dag til 
noget helt særligt. 

Formanden for Tisvilde Højskoles Bestyrelse og formanden for Tivilde Højskoles Venner, Jens 
Kampmann og Ole Bay Schmidt holdt nogle fine taler, som jeg blev meget glad og beæret 
over. Vores dygtige køkken havde lavet lækre buffeter med sandwich, tærter, kager, drik-
kevarer og meget mere. Mine kolleger og frivillige havde haft travlt med at pynte op, og 
venneforeningens medlemmer var mødt talrigt op. 

Jeg havde ønsket mig et tilskud til en lænestol, som jeg  kunne sidde og slappe af i hjemme 
på Christianshavn. Nu har jeg fået den lænestol, som jeg har gået og ønsket mig, nemlig 
Wegners Wingchair. Den er virkelig dejlig at sidde i og mine tanker strejfer altid højskolen, 
når jeg slapper af i den. Sådan vil det blive ved. 

Den vil engang blive et kært minde fra Tisvilde Højskole og alle jer, jeg kender og har kendt 
igennem snart 20 år. Også en stor tak for alle de andre fine gaver og kort jeg fik. Tusind tak 
til jer alle for en dejlig dag.



9

Som den første højskole i Danmark har vi fået Karin & Klaus Strand-Holm (Klaus & Serv-
ants) – kendt fra det populære TV show: “Syng med & Tip et Hit” på TV4 – til at sammen-
sætte et spændende ophold: Vi skal synge, vi skal danse, vi skal grine og gætte. 
Det bliver festligt og underholdende. Karin & Klaus vil fortælle åbent omkring deres lange liv i 
showbiz – både sammen og hver for sig.
Kom til nogle festlige dage med sang, musik, dejlig mad, hjertevarme og så den helt vidun-
derlige natur lige udenfordøren.
Kursus: “Syng med & Tip et Hit” 10.-12- marts. Pris kr. 2.495,- 
Medlemspris for “Tisvilde Højskoles Venner” kr. 2.195,-  
På dit værelse vil der stå en flaske bobler ved ankomsten.

Tilmelding på tlf. 48707636, eller på mail: tisvildehoejskole@gmail.com

Tilbud til “Tisvilde Højskoles Venner”
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STOR STØTTEKONCERT 
2. juni 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. 12.00 serveres en lækker luksusplatte med 1/2 l. Royal fadøl
Kl. 12.55-13.00 Konferencier Ole Bay-Schmith byder velkommen.
Kl. 13.00-13.45 ”McLarsen” med dansk/irsk folkemusik. Et af højskolens  
 højtelskede husorkestre  underholder med deres sædvanlige  
 muntre og humørfyldte musik.
Kl. 14.00-14.45 “Chimbos Revival” spiller og synger deres livlige versioner  
 af kendte pop- og rocknumre.
Kl. 15.00-15.45 “Anna Pauline Andersson & Fjeldtetten” der spiller kendte  
 og elskede jazznumre og evergreens.
Kl. 16.00-16.15 Runder vi den festlige dag af med berømte opera arier med  
 sopranen Heidi Korgaard, Barytonen Leon Ringgård og pianisten  
 Henning Nielsen. 
Kl. 16.30 Tak for i dag og på gensyn.

Prisen for hele herligheden er kr. 278,- pr. person.
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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Nytårskur 2020
30. - 31. januar  

 

Det er blevet en populær tradition, at “Tisvilde Højskoles Venner” 
mødes i starten af det nye år for på festlig vis at fejre nytårsskiftet og 
ønske hinanden et godt og lykkebringende nytår.
Kl. 15.00 byder Venneforeningens formand velkommen og fortæller 
lidt om programmet, mens vi får kaffe og hjemmebagt kage.
Vi har ladet os inspirere af BilledBladets slogan: “Lidt kongelig har 
man da lov at være” da vi planlagde festen, og vi håber, at alle 
møder op i deres “stiveste puds”. I 2019 var vi særligt glade for alle 
de smukke kjoler, som damerne bar, for ikke at tale om de velklædte 
herrer, hvoraf 3 havde valgt at lufte smokingen! Kl.17.30 mødes vi i 
den hyggelige dagligstue og her får vi serveret en boblende velkom-
stdrink med lidt snacks. Så går vi ind i den festligt pyntede spisestue, 
hvor højskolens berømte køkken har fremtryllet en udsøgt buffet og 
en lækker dessert. Vin, øl og vand køber vi i baren til rimelige priser.
Kl. 20.00 går det nye orkester Anna Pauline Andersson og Fjeldtetten 
på scenen. Et fantastisk dansk/svensk orkester, der spiller traditionel 
jazz og swingmusik. Omkring kl. 21.00 serveres aftenkaffen med 
småkager og her er det muligt at bestille en “Irish Coffee” til kr. 35,00. 
I øvrigt er baren åben hele aftenen og ved midnatstid serveres der 
lidt natmad.
Næste morgen kl.09.00 er der brunch med alt hvad dertil hører, og  
kl. 10.00 slår afskedens time for denne gang.

Arrangør: Tisvilde Højskoles Venner

Ankomst kl. 14, 
afrejse kl. 11

Pris kr.  1.095,-.  
Medlem af TH 

venner kr. 895,-

bestilling på 
48707636 eller 

tisvildehoejskole 
@gmail.com



FJELDSØE’S MADHJØRNE:

1 kg. Røde æbler med skræl½ dl vand
2 spiseske sukker
1 skefuld honning
1/2 spiseske kanel
½ pose makroner
Revet mørk chokolade
Ribsgele
¼ ltr. Piskefløde
100 g. æblekagerasp
1 snapseglas portvin eller cognac
Vask æblerne og fjern stilk og kernehus, skær æblerne i små stykker med skrældDet hele kommes op i en tykbundet gryde med ca. ½ dl. vand, sukker, honning  og kanel. Skal koge i ca. 20 min. Husk at røre i æblerne.Efter afkøling af æblegrøden kommer du knuste makroner i bunden af et stort glasPortvinen hældes ned til makronerne.Æblemosen hældes ned i glassene med et tyndt lag af æblekagerasp over. Pisk fløden til flødeskum og læg den øverst så den dækker raspen.Fordel det revne chokolade på toppen og kom en klat ribsgele i midtenGod appetit

Æblekage af danske æbler med skræl 

Voxm
eter, januar 2019

Vi er kåret som danskernes
foretrukne bank 10 år i træk.

Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 48 48
eller besøg www.al-bank.dk/bedstebank

TAK
DANSKERNES FORETRUKNE BANK

”Ingen Arbejdernes Landsbank uden jer!”

Nordstensvej 2  |  3400 Hillerød


