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Kontingentbetaling 
Kontingentet for 2021 er uændret fra sid-
ste år, det er: kr. 185,- for enlige og kr. 
320,- for par. Dette kontingent er, sam-
men med private donationer, fundamentet 
i den økonomiske støtte, som Vennefor-
eningen yder højskolen. Derfor er det af 
afgørende betydning for vort arbejde, at vi 
alle betaler vort kontingent til Arbejder-
nes Landsbank: Reg 5358—Kto. 0319317. 
Hvis du er i tvivl, om du har betalt eller 
ej, er du velkommen til at kontakte vor 
kasserer Bente Jørgensen 28154385 eller 
mail: kasserer@thv.one. 
Betalingen kan tilmeldes til Betalingsser-
vice (se mere på www.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 brugess til af få medlemsrabat på de 

arrangementer og rejser som bliver 
annonceret i AktivitetsBladet. 

(Der står altid en pris for medlemmer og en 
for ikke medlemmer) og betaler man 

kontingent til Venneforeningen, er man 
medlem af Danske Seniorer. 
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Faktisk havde jeg besluttet at 
trappe ned på mit bestyrelses-
arbejde, i en alder af 78 år måt-
te det være på tide. 

Da min partifælle og kaffeklub-
medlem Jens Kampmann ringede 
og talte varmt om hans for-
mandsarbejde på Tisvilde Høj-
skole, talte han lige ind i mit 
hjerte, der altid har banket for 
højskoleideen. Fællesskab, nye 
indsigter, socialt- og kulturelt 
fællesskab. Folkeoplysning når 
det er bedst. 

Ja, så måtte jeg sige ja og tak 
til. 

Og hvem er så jeg? 
Socialdemokrat, kvinde med en søn Jørgen og to dejlige børnebørn Vitus og 
Gustav, dejlig familie og tilsvarende venner. Ivrig bridgespiller, aktiv roer, 
mangeårig vinterbader, teater- og biografgænger o.m.a. 
Bor på Holmen i København, hvor jeg har boet det meste af mit liv og repræ-
senteret Nørrebro, mit barndomskvarter, i Folketinget. 
Uddannet bogholder, i nogle år været medhjælpende ægtefælle, men i det 
meste af mit liv været politiker. 6 år som kommunalpolitiker, 28 år som folke-
tingsmedlem, 8 år som minister, henholdsvis arbejds- by- og bolig- og landets 
1. ligestillingsminister i Nyrops regeringer. 

Mine øvrige tillidsposter har været mange. Blandt andet Bestyrelsesformand 
for Folketeatret, Fondsformand for Arbejdsmarkeders feriefond og Nørrebros 
børne- og ungdomsfond. I mange år næstformand i AOF`s Landsforbund, som jo 
er grundlag for folkeoplysning, hvilende på netop fællesskab, voksenuddannel-
se og kulturelt løft. Dette arbejde har betydet meget for mig og derfor gør det 
ondt at opleve, hvor presset aftenskolevirksomhed og folkeoplysning er i disse 
år. 

Jeg glæder mig til samarbejdet med bestyrelsen, venneforeningen, Mogens og 
øvrige medarbejdere og håber, at vi kommer helskindet igennem Corona tiden, 
som er ret så barsk. 

Jytte Andersen 

Tisvilde Højskoles nye bestyrel-
sesformand Jytte Andersen 
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Lene’s madhjørne. 

Jeg har nu fået æren af at overtage "Madhjørnet" her i 
Vennebladet. Den fornøjelse vil jeg gerne udnytte til at 
dele opskrifter på nogle af de retter, vi ofte laver her på 
Højskolen, og som vores gæster er ret begejstrede for. 
Eller måske nogle opskrifter på nogle helt nye retter, vi vil 
servere for vores gæster. 

Vintermånederne og den mørke tid nærmer sig, hvilket 
også betyder, at vi ofte kaster os over lidt ”tungere” ret-
ter. Simremad, suppe, kartoffelmos for bare at nævne 
nogle eksempler. Jeg har valgt to retter ud, hvor den ene 
er en god ”varm” og fyldig suppe. Den anden en fiskeret, 
der passer godt ind i årstiden med svampe og grønkål. 

Hit med suppen. 
Taget fra Suveræne Super Succeser af Sonja Bock og Tina Scheftelowitz. 

Til 4 personer: 

50 gr. løg 
2 fed hvidløg 
1 spsk. olivenolie 
1 kanelstang 
1 spsk. tørret oregano 

4 laurbærblade 
100 gr. røde linser 
2 ds. flåede hakkede tomater 
3 dl. god grøntsagsbouillon 
1 dl. piskefløde 

1 stort nip cayaennepeber 
Salt. 
Topping: 
Frisk hakket persille og 60 gr. 
Fetaost 

Hak løg og hvidløg fint og steg dem i olien, til de er klare. Tilsæt krydderier og steg 
videre i nogle minutter. Tilsæt linser, flåede tomater og bouillon og lad suppen koge i 
30 minutter. Blend med en stavblender og tilsæt fløden. Smag til – suppen må godt 
være lidt stærk. Ved servering – drys med persille og smuldr fetaen over. Velbekom-
men. 

Torsk med Grønkål og svampe og ingefær. Fra Royal Greenland. 

Til 4 personer: 

600 gr. torsk med skind eller anden hvid fisk. 
f.eks. kulmule. Kan du ikke få fisken med skind, 
går det også. 
400 gr. renset grønkål 
400 gr. svampe. Kejserhatte er supergode her-
til. Champignon og portobello er også ok. 

Smør til stegning 
Citronsaft, salt og peber. 
3-4 cm. frisk ingefær 
1 – 1½ soyasauce 
1/3 dl. olie 

Torsken ridses let i skindet og krydres med salt og peber. Steg med skindsiden ned ad i 
smør ved jævn varme. Vend når skindet er gyldent og sprødt. Steg et sidste øjeblik til 
fisken er tilberedt. Er fisken uden skind, kan den bages let i ovnen ved 125 gr. med en 
skål i vand i bunden. 

Svampene skæres i grove stykker og ristes i smør på en pande til de er gyldne, og kryd-
res med citron, salt og peber. Grønkålen plukkes let og ristes efterfølgende i smør samt 
smages til med salt og peber. 

Ingefæren skrælles og skæres i tynde skiver, og koges med soya og groft peber til der 
er ca. 2/3 tilbage. Tag fra varmen og pisk olivenolie i. 

Anret kål og svampe på tallerkenerne og læg fisken oven på. Soya-/ingefærsaucen for-
deles henover. 
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Indkaldelse 
til ordinær generalforsamling 

torsdag, den 18. marts 2021, klokken 13 

på Tisvilde Højskole 

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

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Revideret årsregnskab 

4. Budget for 2021 

5. Fastsættelse af kontingent for 2022 

6. Eventuelle forslag fra medlemmerne. (Skal senest 8 dage 
før generalforsamlingen sendes til “formand@thv.one”.) 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsen består af 5-7 
medlemmer) for 2 år og 2 suppleanter for 1 år. Formand, 
sekretær og 1 medlem vælges i ulige år de øvrige besty-
relsesmedlemmer i lige år. På valg er: xxx (formand), 
Jytte Nørgaard (sekretær) og Christian Andersen (alle for 
2 år) samt suppleanterne Lise-Lotte Kjær og Hanne Win-
kel. 

8. Valg af revisor og suppleant 

9. Eventuelt 

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

Mange vennehilsener, 
og på gensyn 
p.b.v. Holger Skovkjær 
Formand 
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FORSTANDEREN FORTÆLLER 

Du kom med alt det der var dig. 
I Jens Rosendals kærlighedssang "Du kom med alt det der var dig" (nr.453 i høj-
skolesangbogen), finder jeg mange paralleller i forhold til de ønsker, vi har om 
en god og sikker fremtid midt i denne coronatid. Vi er nu i efteråret med alle 
årstidens smukke farver, og denne tid skal vi nyde. Når jul og nytår er vel over-
stået, vil vi snart længes efter foråret og forhåbentlig en afvikling af corona 
pandemien. I Jens Rosendals digt fremkommer så mange kærlighedserklærin-
ger til livet og til kærligheden selv, at man opløftes og føler en lykkefølelse, 
fordi digtet er så smukt. Denne energi skal vi bruge til at se lyst på fremtiden 
og glæde os over, at vi er til. Vi er heldigvis godt stillet i Danmark i forhold til 
resten af verden og skal nok komme igennem krisen, hvis vi alle er vedholden-
de og ikke taber modet. Giv noget af din optimisme videre til en, der trænger 
til lidt opmuntring. Det vil varme. 

Hvis du har lyst til at komme op i varmen, så se her! 

Vinterferie 22.-26. februar. 
En uge med forfattere, markante personligheder, meninger og musik. 

På Tisvilde Højskole har vi igen i år arrangeret en vinterferie for voksne, som 
rummer spændende foredrag, markante personligheder, fællessang, morgen-
gymnastik, spadsereture, gode snakke og dejlig mad. I år har vi bl.a. valgt at 
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invitere forfatterne til nogle af efterårets spændende bøger om bl.a. Winston 
Churchill og den danske juraprofessor Eva Smith. Vi skal også høre om den dan-
ske digter Jens Rosendal, den svenske forfatter Selma Lagerlöf og den danske 
forfatter Martin Andersen Nexø. 

Forfatteren Jan Hedegaard fortæller om Winston Churchill’s fascinerende per-
sonlige og politiske liv, ukendte skyggesider og afgørende betydning for ver-
denshistorien. Eva Smith kommer og giver sit bud på bogen ”Rigets Tilstand”. 
Forfatter Anne Knudsen fører os ind i digteren Jens Rosendal og den svenske 
forfatter Selma Lagerlöfs liv og forfatterskaber, og kobler tråde mellem disse 
to markante personligheder. 

Tidligere kontorchef i Danmarks Statistik Preben Etwill har studeret forfatteren 
Martin Andersen Nexø i mange år og fortæller levende om hans liv og forfatter-
skab. — Filmen Ditte Menneskebarn bliver vist i højskolens cafebiograf. 

Lokalhistoriker og formand for Vejby Tibirke Selskabet, Christian Friis fortæller 
om Tisvilde Hegn skildret af malere og tegnere, og er guide på en efterfølgen-
de udflugt i Tisvilde Hegn. Igennem de sidste 130 år har skoven Tisvilde Hegn 
været et yndet motiv for mange danske malere og tegnere bl.a. Skovgaard, 
Lundbye, Viggo Johansen, Julius Paulsen, Sigurd Svane samt en lang række an-
dre malere. Gennem et omfattende power-pointledsaget foredrag vil lokalhi-
storikeren Chr. Friis fortælle om kunstnerne og vise deres kunstværker. 

Ugen rundes af med "Murakami og musikken" Haruki Murakami's oversætter 
Mette Holm fortæller, hvordan jazzen blev udgangspunkt for forfatteren Mura-
kamis første romaner, og hvordan han lige siden har ladet musikken være en 
del af sit forfatterskab. Lige fra gennembrudsromanen Norwegian Wood, der 
har en Beatles-melodi som titel, til Mordet på kommandanten, der kredser om 
operaen Don Juan. 

Vi skal opleve visesangeren Erik Grip, og en jazzmatine med Tisvilde Højskoles 
forstander og jazzmusiker Mogens Johansen og pianisten Søren Svagin. Vi skal 
synge eller nynne, alt efter corona-forskrifter, til den nye Højskolesangbog 
under kyndig ledelse af tidligere højskoleforstander Birgitte Hansen. 

Programmet kan du se på vores hjemmeside www.tisvildehoejskole.dk. 

Højskolen holder en pause! 
Vi havde nogle gode måneder fra d. 11. juli til d. 23. oktober, hvor højskolen 
igen var fuld af glade kursister og spændende kurser. Alle, både frivillige, per-
sonale og gæster gjorde deres bedste, for at vi i fællesskab kunne følge sund-
hedsmyndighedernes retningslinjer, men på grund af sundhedsmyndighedernes 
seneste restriktioner omkring forsamlingsforbuddet indstiller højskolen afvik-
ling af kurser indtil 1. januar 2021. Med denne beslutning gør vi en ekstra aktiv 
indsats for at mindske smitterisikoen med Covid-19. 

Tak til jer alle for jeres fantastiske støtte igennem 2020. 
Nu glæder jeg mig til at se jer i 2021, og hvis I alle sammen hjælper til med at 
få nye medlemmer ind i Tisvilde Højskoles Venner, når vi langt. 

I ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. 

Forstander Mogens Johansen 
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HØSTFEST & HØSTMARKED
Høstfesten startede lidt anderledes end den plejer, da vi jo skulle passe ekstra 
meget på hinanden. 

Birgitte Hansen var kommet på noget af en opgave da hun skulle fortælle om 
Højskolesangbogen, og der ikke måtte synges kun nynnes, så vi nynnede det 
bedste vi havde lært, så det blev en dejlig eftermiddag alligevel. 

Om aftenen underholdt Halfdanskerne til ug med kryds og slange det er nu un-
derligt at vi ikke må synge da det jo er højskolens DNA. 

Næste morgen blev der ingen morgensang da det både var koldt og regnede, 
efter frokost kørte vi til Frederiksværk, hvor Christian Heiberg var guide. Da 
turen var færdig var vi inde i Gjethuset, hvor vi fik en kop kaffe eller andet 
drikkeligt og så gik turen tilbage til højskolen, hvor der var festmiddag om af-
tenen. Derefter underholdning ved Ann Farholt og Jan Aamands Swingtet, og 
det var dejligt at se, der var en del af gæsterne der hyggede sig i dagligstuen 
derefter. 

Onsdag morgen var der morgensang der-
efter brunch og farvel til de gæster der 
ikke blev til Høstmarked. De gæster der 
blev tilbage og det var de fleste fik en let 
frokost. Om eftermiddagen underholdt 
Jens Jakob og far (Preben Nissen) et par 
timer med Elvis Presley melodier, og der 
blev fortalt lidt om Elvis’s liv. Endnu en 
dejlig eftermiddag. Om aftenen under-
holdt Step by Step med pigtrådsmusik. 

Torsdag morgen morgensang udenfor og 
solskin det var jo dejligt da det jo er i 

dag Høstmarked og almindeligt loppemarked skulle løbe af stablen. Inden da 
underholdt John Kofoed Larsen 
og venner et par timer, inden 
det store slag skal stå. 

Efter frokost hvor Høstmarkedet 
skulle løbe af stablen, var det 
Lise-Lotte der var tovholder. 

Det blev et marked hvor højsko-
lens kursister og Tisvildeborgere 
kunne møde og opleve nogle af 
de omkringliggende gårdbutik-
ker og enkelte kunstner, som 
hver især præsenterede sine 
produkter. 
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HØSTFEST & HØSTMARKED 
Der var 7 boder hvor friske folk mødte op og 
fyldte højskolens pergola med grønt, kunst, 
smykker, honning, vin, øl og chokolade. Mar-
kedet startede kl.13, og vejret var det bed-
ste man kunne ønske sig så haven blev besat 
af glade gæste som kunne købe kaffe og ny-
de højskolens hjemmebagte kager. Til denne 
dag var der ryddet op i Højskolens kælder, 
og dette kom der en bod ud af, med mange 
nostalgiske ting fra 70- og 80-erne. 

Selvfølgelig bar også denne dag præg af co-
ronatiden, da nogle af gårdbutikkerne var 
lukket ned, disse vil dog gerne deltage, hvis 
der i 2021 bliver mulighed for dette. 

Om aftenen var der endnu en gang festmid-
dag derefter underholdt Anna-Pauline og 
Fjeldtetten, afbrudt af en kort pause, og 
sluttede ca. 22:30. 

Fredag morgen var der brunch og derefter 
afsked. 

Alt dette foregik i behørig afstand med sprit 
alle vegne. I spisesalen kun 4 ved hvert bord, 
i foredragssalen vendte alle stole samme vej 
med 1 meter imellem og 2 meter til musik-
ken, alt var målt op. 

Jytte Nørgaard & Lise-Lotte Kiær 
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Til minde om en god ven, et spændende menneske med mange ideer og talenter. 

Ole Bay-Schmith  1940 – 2020  RIP 

Ole blev 80 år i marts 2020 og blev på behørig vis 
fejret med en fin fest for familien og de nærmeste 
venner. Kort efter blev Ole indlagt for at blive un-
dersøgt for nogle af de skavanker han havde. Det 
trak ud, og Ole fik det værre og værre og til sidst 
måtte Ole give op. 

Oles hustru gennem mange år hed Birthe, som var 
mor til deres 2 børn. Ole havde stor respekt for 
hende og var yderst galant og omsorgsfuld overfor 
hende. Birthe døde for ca. 15 år siden. 

Ole havde 2 børn Rikke og Thomas og 4 børnebørn, 
som alle var højt elsket af Ole. 

Ole fortalte tit om sine forældre. Oles far havde 
sejlet på alle verdenshavene og var Orlogskaptajn i 
det danske søværn. Den gamle søulk flyttede meget 
rundt i landet for at lede marinestationerne og Ole 
fulgte med og kom på den måde også til Grønland. 
Det var på Grønland, at Ole fik sin første Louis 
Armstrong plade. 

Oles mor var en lille stærk kvinde, som med kvindelist fik gennemført det hun ville. 
Hvis den gamle søulk blev for meget, talte hun ikke til ham i flere dage indtil han gav 
sig. Oles mor var en ørn i et køkken og kunne alle de gamle danske retter som hun 
serverede når Oles far havde venner på besøg. Ole fortalte at til de frokoster der blev 
serveret, plejede faderen at udbryde: Jeg vil anbefale, at man går over til snitter. 

Ole aftjente sin værnepligt i Marinen og var 
til sin død medlem af marineforeningen i 
Nyborg, som bl.a. arrangerede ture til Polen 
og Tyskland, hvor Ole deltog med stor glæ-
de og nød det gode tyske øl. 

Ole ønskede ikke at fortsætte i Marinen så 
han blev ansat i reklamebranchen, hvor Oles 
evne som skribent og sans for at sælge ideer 
var ekseptionel. 

Ole fik sit eget reklamebureau og samlede 
nogle af de mest talentfulde reklamefolk i 
sit firma, som havde mange store firmaer og 
kunder bl.a. Gustavsberg og Rockwool. 

Ole arrangerede store møder rundt i landet 
for Rockwool sammen med Otto Leisner og 
topnavne indenfor underholdning og jazz. 

Når Ole kom hjem til reklamebureauet efter 
en tourne med besøg hos kunder eller em-
ner, talte Ole meget om kvaliteten på dan-
ske kroplatter og en af de ting, som betød 
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meget for Ole var om fiskefileterne var smørsteg-
te. Ole kaldte dem for fillet de fisch. 

Ole var en stor ven af rigtige damer i høje hæle, 
flotte kjoler osv. og var meget galant og hensyns-
fuld. 

Ud over jazzen gik Ole meget op i de gamle danske 
retter, og Oles tante havde Norsk Fars i Lyngby og 
Gentofte, så han elskede rigtig gode fiskefrikadel-
ler eller en hjemmelavet æggekage. 

Ole vil blive husket for sin venlige og imødekom-
mende måde at være på. Ole nød de gamle dyder 
og var meget konservativ i sin måde at være på. 
Ole accepterede dog de originaler, som han mødte 
i jazzen. 

Da jeg blev formand for Tisvilde Højskoles Venner, 
blev Ole og jeg enige om, at vennebladet skulle 
have et mere prof. udseende og layout. Ole fik 
skrevet en del gode artikler og var en fantastisk 
korrekturlæser. 

Vi havde en sjov tid med bladet, og Ole var stolt 
over det. 

Ole afløste i 2017 mig som formand, og gik op i sit nye hverv med både alvor og humor. 
Han kunne være meget bestemt, når det krævedes, men bag det hele kunne man altid 
finde hans gode humør. 

Ole gik meget op i, hvad der blev skrevet i vennebladet og han bidrog meget gerne selv, 
både med ideer og artikler. 

Ole var også altid stilig, når venneforeningen arrangerede noget, og så gerne at de fri-
villige også var det, da han syntes det hørte sig til. 

Ole var til sin død formand for Tisvilde Højskoles Venner. 

Venneforeningens medlemmer og bestyrelsen kommer til at savne ham. 

Mogens Kann Fjeldsøe 

1944. 

— Sofie — kommer du og taler om spegesild — 
når jeg sidder midt i Mozart! 



NYTÅRSKUR 

Lørdag d. 30/1 2021 kl. 14:00 – Søndag 31/1 2021 kl. 10:00 

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 lykke-
bringende nytår. 

Fredag: 

Kl. 15.00 byder Venneforeningen 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” ,d.v.s. festtøj. 

Kl. 16.00 Mogens Johansen fortæller om højskolen og underholder. 

Kl. 17.30 mødes vi i den hyggelige dagligstue og her får vi serveret en boblende vel-
komstdrink med lidt snacks. 

Kl. 18.15 går vi ind i den festligt pyntede spisestue, hvor højskolens berømte køkken 
har fremtryllet en udsøgt festmiddag . Vin, øl og vand køber vi i baren til 
rimelige priser. 

Kl. 20.00 Lisa’s kvintet underholder. Kvartetten består af: Lisa Bentzen, vokal – Hu-
go Schell, trommer – Jan (Gasser) Eirup, piano – Kaare Sigvertsen, bas og 
vokal. 

Kl. 21.15 serveres aftenkaffen med småkager og her er det muligt at bestille en 
“Irish Coffee”. I øvrigt er baren åben hele aftenen og ved midnatstid ser-
veres der lidt natmad. 

Kl. 22.30 Musikken stopper. Måske er der plads til lidt ekstranumre. 

Lørdag: 

Kl. 09.00 brunch med alt hvad dertil hører. 

Kl. 10.00 slår afskedens time for denne gang. 

Prisen for arrangementet er kr. 1.095 for medlemmer af THV. For andre er prisen kr. 
1.495. Tillæg for eneværelse er kr. 250 — bad og toilet kr. 250. 

Arrangør: Tisvilde Højskoles Venner 


