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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 bruges 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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Jeg blev både glad og stolt, da jeg fik en henvendelse fra 
Venneforeningen om at blive foreningens nye formand. 

Men på grund af Coronasituationen, hvor det indtil nu har 
vist sig umuligt at afholde generalforsamling, er det ble-
vet besluttet, at jeg, indtil der kan afholdes en ordinær 
generalforsamling, indtræder som fungerende formand. 

Jeg har kendt højskolen gennem flere år - både som fri-
villig og som kursist, så jeg har en god fornemmelse af, 
hvad det er, som jeg har sagt ja til. 

Jeg kommer ikke for at lave det hele om, men vil meget 
gerne være med til at konsolidere og videreudvikle sko-
len, så den sammen med seniorerne på højskolen kan 

imødese fremtiden med et lyst sind. 

Venneforeningens arbejde vil fortsat være koncentreret om, at udbrede kendska-
bet til skolen, og hjælpe den økonomisk til fornyelse, fornøjelse og vedligehold. 
Dette bliver der ikke lavet om på i min formandsperiode. 

Både for at styrke kendskabet til skolen og for at støtte skolen økonomisk, vil det 
blive en selvstændig målsætning, at udvide medlemskredsen - gerne til det dobbel-
te. 

I princippet er det let nok. For hvis bare et eksisterende medlem får en bekendt 
eller ven til at melde sig ind, bliver medlemstallet fordoblet. 

I praksis er det naturligvis lidt vanskeligere, men det er det arbejde, som vennefor-
eningens bestyrelse skal arbejde videre med. 

Vi skal fortsætte med de nuværende arrangementer i form af nytårskur, sommer-
møder, høstfest osv., men paletten af indsamlingsinitiativer skal udvides. 

Men uanset hvad vi gør, så skal det være sjovt, og det skal være båret af lyst. 

Den nærmeste udfordring ligger dog i kølvandet af coronakrisen, der har været 
meget streng ved højskolens liv og økonomi. 

Så derfor skal der også lyde en kraftig opfordring herfra, til at man allerede nu 
overvejer at booke et højskoleophold i 2021. Det kan gøres ved at følge med på 
Højskolens hjemmeside, hvor der løbende ligger opdaterede kursustilbud. Det for-
lyder også fra forstander Mogens Johansen, at kursisterne også meget gerne må 
indbetale hele kursusbeløbet allerede ved tilmeldingen, da det vil styrke skolens 
likviditet mærkbart. 

Med de bedste hilsner 
Preben Etwil 

Ny formand for Tisvilde Højskoles 
Venneforening 
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Foccacia 

Opskriften rækker til én bradepande. 

Ingredienser: 
5½ dl. lunken vand 
15 g. salt 
1/4 pakke gær 
600 g. grov ølandshvede 
Olivenolie til at smøre bradepanden samt til at væde 
toppen med 
Lidt groft salt 
Krydderurten rosmarin og/eller oregano 

Fremgangsmåde: 

1) Tag 5 dl. af vandet op i en røreskål og tilsæt gæren. 

2) Tilsæt herefter mel og salt. 

3) Lad det ælte sammen et par minutter på røremaski-
nen, sæt hastigheden lidt op og ælt i ca. 10 min i alt. 

4) Tilsæt det sidste vand af 2-3 gange. Lad det ælte helt ind i dejen mellem hver 
gang. Ælt videre til dejen har æltet i ca. 30 min. i alt (inklusiv de ovenstående 
10 min.). 

5) Dæk dejen til og lad den hæve op til dobbelt størrelse. Kom dejen op i den 
smurte bradepande og hjælp den ud til siderne. Lad dejen hæve op til den 
skælver, når du ryster bradepanden let. 

6) Kom olie, salt og krydderier på toppen. Tryk dine fingre ned i dejen, så der 
kommer huller. 

7) Bages ved 225 grader. Sæt en bradepande ind nederst i ovnen, mens ovnen var-
mer op, så der kan smides lidt vand i den, når brødet sættes ind. Tag bradepan-
den med vandet ud, når brødet har været inde i et par minutter. 

8) Hold øje med temperaturen – brødet skal være til den mørke side. 

Portræt af Margrethe Søbæk Sørensen 

Jeg hedder Margrethe Søbæk Sørensen og bor på Christianshavn. Jeg 
er født i 1952 i Gabøl, en lille landsby i Sønderjylland, hvor jeg vok-
sede op på en bondegård sammen med mine 4 søskende. Jeg gik i 
Nustrup skole, hvor jeg tog realeksamen i 1969. Bagefter blev jeg 
student fra Haderslev Katedralskole i 1972. Jeg tænker tilbage på 
min tid som ung i 70erne med glæde. Det var en tid med forandrin-
ger og opbrud både kulturelt og politisk. I gymnasietiden lyttede vi 
til jazz i Haderslev Jazzklub og blues og folkemusik i Toftlund. I Kø-
benhavn var det årene med masser af aktiviteter i Huset i Magstræ-

de, festivaler i Fælledparken, Solvognens forestillinger i Den grå Hal, politiske arrange-
menter og græsrodsbevægelser i forbindelse med EF, Atomkraft, Børns Vilkår osv. 

Efter 20 år i Sønderjylland flyttede jeg i 1972 til Albertslund, hvor jeg boede i et kol-
lektiv. Senere fik jeg en lille lejlighed i et baghus på Christianshavn. Jeg arbejdede som 
pædagogmedhjælper i et år, og blev uddannet socialpædagog fra Jægerspris Seminari-
um i 1976. Efter endt uddannelse blev jeg souschef i en lille børnehave med 22 børn på 
Christianshavn, senere blev jeg leder samme sted, og arbejdede der i 41 år indtil janu-

Jan Friis-Mikkelsen  
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ar 2017, så der blev fejret flere jubilæer! De første par år var jeg frivillig i børnehaven 
og har siden deltaget i børnehavens gode traditioner til fastelavn, jul, sommerfester osv. 

Jeg blev gift med Mogens Johansen i 1983, og vi har to børn Ditte, 38 år og Asger 35 år. 
Vi er nu også blevet svigerforældre til Bo og Katrine, og bedsteforældre til Ingrid og 
Lærke og i marts får vi endnu et lille barnebarn. Det er en stor oplevelse og gave at 
blive bedsteforældre. Vi er så heldige, at de alle bor i samme ejendom som os, så vi har 
mange gode timer sammen. Jeg har faste dage, hvor jeg henter de to piger i vuggestu-
en, og så skal vi ellers både på legeplads og hjem og lege. 

Vores børn gik på Christianshavns skole, og jeg var i en årrække medlem af skolebesty-
relsen, heraf 3 år som formand. Det var spændende men også tidskrævende at være 
med i skolens udvikling. 

Vi har haft sommerhus ved Arresø siden 1985, og har i alle årene nydt at være der i 
weekender og ferier på alle årstider også mens vores børn var små. Familien kommer 
stadig ofte derop i weekender, så nu har vi både fået gynge og sandkasse igen. Jeg har 
en køkkenhave med bær, urter og blomster, det er en god måde at få motion og også 
meningsfyldt at kunne høste selv. 

Både Mogens og jeg har en stor familie, som vi har fine traditioner med. Sammen med 
mine veninder går jeg gode lange ture i naturen og byen, oplever museer og andre kul-
turelle tilbud. Mogens og jeg har i flere år været abonnenter på torsdagskoncerter i DRs 
koncertsal, og derudover er vi så heldige at Ditte synger i Cæciliekoret, så vi kommer til 
alle deres koncerter og har også været med på deres korrejser. Mogens og jeg holder 
meget af at rejse både i Danmark og Europa. Vi har været på fantastiske ture til Island, 
Norge, Kina, Vietnam og USA sammen med vores børn og svigerbørn. 

Siden Mogens blev ansat på højskolen, har jeg været med til at passe haven. I starten 
mens jeg havde fuldtidsjob kun i weekenderne, men senere blev det mere omfattende. 
Heldigvis er der kommet flere med i havegruppen – Ole, Hanne, Lis, Christina, Sussie og 
Lise, og det er en stor glæde at være med i en arbejdsgruppe, der har så meget energi 
og tålmodighed med alt det lugearbejde, der gør haven så smuk. Det er så fint at se 
haven og opleve, hvor meget kursisterne nyder at opholde sig i den både til arrange-
menter med musik, og også i en stille stund på en bænk. Vi får meget ros, mens vi går 
og arbejder derude, og også flere, der spørger, om vi vil komme hjem og hjælpe med at 
passe deres have. Og andre fortæller om de haver de selv har haft engang. 

Andre gode oplevelser på højskolen har været at være kursusleder på Påskeferie og 
efterårsferie for børnebørn og bedsteforældre og opleve de to generationers glæde ved 
at være sammen til de planlagte aktiviteter. Alle deltager bare med nysgerrighed, ener-
gi og engagement, og børnene får på ingen tid nye venner! Bedsteforældrene hygger sig 
og nyder køkkenets gode mad og de frivilliges servering og hjælp. 

Indimellem har jeg også været med på de arbejdshold af frivillige, der laver praktisk 
arbejde, gør rent, pudser vinduer, maler o.s.v. Jeg må sige, at jeg er meget imponeret 
over alles energi og udholdenhed, for selvom der også er tid til at hygge sig, er det mest 
hårdt arbejde med det formål at støtte og forskønne højskolen. 

Min største udfordring på højskolen handler nok mest om at få Mogens til ikke at tænke 
for meget på højskolen i sin fritid! 

Mit ønske for højskolen er at den i første omgang vil klare denne Corona krise og efter-
følgende bevare den helt særlige kultur af fællesskab og livsglæde, som også i høj grad 
skyldes, at man oplever de frivilliges tilknytning til højskolen, dygtige kursusledere, et 
dygtigt personale og en dygtig forstander! 
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FORSTANDEREN FORTÆLLER 

Hilsen til forårssolen. 
En dag blev jeg spurgt om hvad, der gør mig rigtig 
glad. Et meget relevant spørgsmål i denne tid. Jeg 
tænkte straks på alle jer venner, vores frivillige med-
arbejdere og mine kollegaer. Nu skal i høre hvorfor. 
Jeg føler, at når vores højskole er i drift og lokaler og 
udendørsarealer fyldes med glade mennesker, så er 
der noget at være glad for, og ligesom i Benny Ander-
sens digt lever jeg. Den glæde, der hersker på Tisvilde 
Højskole, er så smittende og livsbekræftende, at den 
sætter kædereaktioner i gang. Kort sagt, når jeg mø-
der glade mennesker, der gør andre mennesker glade, 
bliver jeg selv glad. Hvis du går ind på Tisvilde Højsko-
les Venners hjemmeside kan du høre mig spille melo-
dien på min klarinet. Du er velkommen til at tage høj-
skolesangbogen frem og synge med. Apropos højskolesangbogen har vi fået do-
neret kr. 25.000 af ”Musik i Lejet” til indkøb af de nye højskolesangbøger. En 
stor tak for donationen. Så nu venter de bare på at blive åbnet og brugt af jer. 

Åbning af højskolen. 
I skrivende stund venter jeg på regeringens udmelding om, hvornår vi må åbne 
og under hvilke restriktioner. Ligeså snart jeg ved, det bliver I orienteret. Vo-
res frivillige medarbejdere og personale har gjort en enestående indsats siden 
vi lukkede ned første gang i 2020. Haven er blevet passet og plejet, lokaler 
malet og renoveret. Dette er fortsat i 2021 godt hjulpet af venneforeningens 
store indsamling der blev foretaget for at de frivillige fortsat kunne bidrage 
med deres arbejdsindsats og skolen foretage nogle indkøb, der ellers ikke hav-
de været muligt. Dette være sig bl.a. nye gulvtæpper og lamper i spisesalen. 
En stor tak til alle jer venner og en stor tak til vores frivillige medarbejdere. 
Indsamlingen er nu oppe på kr. 48.660. 

Hold din sommerferie på ”Badehotellet” 9. - 14. august. 
Forkæl dig selv med et dejligt sommer-
ferieophold på Tisvilde Højskole meget 
tæt på den smukke natur i Tisvilde Hegn 
og den bedste badestrand ved Kattegat. 
Højskolen ligger på den tidligere Bade-
pension Julsgård, og vi tilstræber at 
bevare den gamle hyggelige stemning 
fra dengang – også med badehåndklæ-
der og badekåber på værelserne. Hver 
morgen serveres lækker morgenbuffet, 
med efterfølgende morgensang i daglig-
stuen eller i haven, så er dagen godt 

Mogens Johansen 
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begyndt. Kl.12.00 serveres to retters menu.  Eftermiddagskaffen serveres med 
lækker hjemmebag. Aftensmaden er kold/varm buffet. Kom og nyd Tisvildeleje 
i uge 32, hvor der er masser af liv på alle cafeer, restauranter, butikker og gal-
lerier samt masser af udflugtsmuligheder i området. Med i prisen bydes på by-
des på en klassisk koncert, jazzmatine samt underholdning den sidste aften. 
Højskolen har cykler, der kan lånes. På værelserne er der forslag til udflugter 
og aktiviteter. Tag på tur og nyd den smukke natur og de mange kulturelle op-
levelser. I højskolens dejlige have er der orangeri, guldfiskedam og mange hyg-
gekroge, når solen skal nydes, eller du skal finde en god plads til at læse din 
feriebog. Velkommen til sommerferie på det gamle badehotel. 
Særpris til medlemmer af Danske Seniorer og Tisvilde Højskoles Venner. KUN 
KR: 3.395.  
Opholdet er med fuld pension. 
Se alle vore andre dejlige kurser på www.tisvildehoejskole.dk 

Ny formand for Tisvilde Højskoles bestyrelse. 
Jytte Andersen stoppede som formand med udgangen af januar. Vi siger tak til 
Jytte for en god hjælp i de otte måneder hun fungerede som formand. Vores 
nye formand hedder Per K. Larsen og er landsformand for Danske Seniorer. Jeg 
hilser Per hjertelig velkommen. I næste nummer vil Per skrive lidt om sig selv. 

Forstander Mogens Johansen 

TAK FOR STØTTEN 
Venneforeningens med-
lemmer har indsamlet kr. 
48.660 til brug for vedli-
gehold af højskolen. 

Der er bl.a. ydet støtte til 
belysning i spisestue og i 
bibliotek, nye gulvtæpper 
samt renovering af en 
række værelser. 

Bestyrelsen vil hermed 
sige tak til alle de med-
lemmer, der har bidraget 
til det fornemme resultat. 
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HØSTFEST 

Pris for medlemmer af THV kr. 2.295 ellers kr. 2.495. Tillæg for eneværelse. 

Mandag: 

Kl. 14.00 Ankomst 

Kl. 15.00 Velkomst ved et medlem af THVs 
bestyrelse samt kaffe og kage. 

Kl. 16.00 John Brix fortæller om Tisvilde og 
om hvordan der var i hans unge år. 

Kl. 18.00 Buffet. 

Kl. 20.00 Erik Grip underholder afbrudt af kaf-
fe med småkager. 

Tirsdag: 

Kl. 08.00 Flaghejsning og derefter morgenmad. 

Kl. 09.00 Morgensang. 

Kl. 10.00 Preben Etwil fortæller om Martin Andersen Nexø. 

Kl. 12.00 Frokost buffet 

Kl. 13.15 Guidet tur i Tisvilde 

Kl. 15.00 Kaffe og kage. Der-
efter underholdning 
med Mogens J. og 
Søren S. 

Kl. 17.30 Velkomstdrink med 
snacks. 

Kl. 18.15 Festmiddag. 

Kl. 20.00 Lisa Bentzen’s kvar-
tet underholder af-
brudt af kaffe med 
hjemmebagt kage. 

Onsdag: 

Kl. 08.00 Flaghejsning 

Kl. 08.30 Brunch. 

Kl. 10.00 Afskedens time slår. 

Kl. 12.00 Frokost til dem der også er til Høstmarked. Bemærk: uden bereg-
ning. 
 

Tilmelding til Tisvilde Højskole, på tlf. 48707636 (Man.—Tors. kl. 10-14) 

Lisa Bentzen,s Kvartet  

Erik Grip 
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Onsdag d. 29. september kl. 14.00 til fredag d. 1. oktober kl. 10.00 

Pris for medlemmer af THV kr. 2.295 ellers kr. 2.495. Tillæg for eneværelse. 

Onsdag: 

Kl. 14.00 Ankomst og indkvarte-
ring. 

Kl. 15.00 Velkomst ved et THV-
bestyrelsesmedlem – 
kaffe med hjemme-
bag. 

Kl. 15.30 Preben Nissen under-
holder. 

Kl. 18.00 Buffet 

Kl. 20.00 Underholdning med 
fortællinger og sange 
af Elvis Presley med 
Preben Nissen og søn 
(Jens Jakob) afbrudt af kaffe og kage. 

Torsdag: 

Kl. 08.00 Morgenmad 

Kl. 09.00 Morgensang 

Kl. 10.30 Hygge pentanque 

Kl. 12.00 Buffet 

Kl. 13.00 Høstmarked åbner. 

Kl. 17.00 Høstmarked slutter. 

Kl. 18.00 Lækker 3-retters menu. 

Kl. 20.00 Beatles orkester underhol-
der afbrudt af kaffe med 
hjemmebag. 

Fredag: 

Kl. 08.00 Brunch 

Kl. 10.00 Farvel og tak for denne gang. 
 

Tilmelding til Tisvilde Højskole, på tlf. 48707636 (Man.—Tors. kl. 10-14) 

Preben Nsssen og  søn (Jens Jakob) 

HØSTMARKED 
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Forskønnelser på højskolen 
Under coronaen har vi lavet en del forskønnelser på højskolen. 

Vi havde en meget kedelig mur at se på fra foredragssalen over mod vores 
nabo. Den fik vi fikset op med noget mørtel og maling. Så den står meget 
flot. 

Vi har også fået sat 
villaen i stand. Væ-
relserne i stueeta-
gen var lavet. 
Så vi har fået malet 
værelserne, gan-
gen, toilettet, ba-
deværelse på 1 sal. 

Trappeopgang, vægge og loft i gangen nede er også malet. Gelænderet op til 
første sal er blevet malet og står nu rigtig flot, lige som alt andet. Der er 
kommet nye ventilationsriste både på badeværelse og toilet. 

Vi har også givet telefongangen en større overhaling. 
Alle 4 værelser samt gangen er blevet malet. Både loft, vægge og paneler. 
Badeværelset er blevet vasket ned og  blevet malet. Gulvtæppe på værelse 
19 er fjernet. Der var ikke mindre end 2 lag , hvoraf det nederste var sømmet 
fast med ca. 10 cm. afstand mellem sømmene. Gulvtæppe på gangen er også 
pillet af. Der er bevilliget ny belægning. Det vil blive udført her i Marts. Gul-
vene på værelserne er også blevet slebet og lakeret. Vinduerne på alle værel-
ser er også blevet pudsede. 

På håndværkergruppens vegne. 
Bent Jørgensen  

Værelse 17 Værelse 19 
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FORTÆLLINGEN OM FRESCOEN 
I FOREDRAGSSALEN PÅ TISVILDE HØJSKOLE 

Malet af Bruno Giaquinto i 1971 

Frescoen hedder ”Mennesket” og består af en stor orange flade, der 
gennemskæres af et blåt bælte. I dette bælte ses oceanerne, de fem 
verdensdele og livsprocesserne. På det orange felt myldrer det med 
mennesker, der arbejder, diskuterer, danser, hviler, driver sport, spiller 
teater, føder børn og dør. 
Maleren fortæller, at der i billedet er malet ældre 
mennesker og venner, han har mødt i hele verden. Kri-
stian Albertsen er malet i frescoens øverste højre hjør-
ne. 
Frescoen kan både på afstand ses som en stor farve-
komposition og tæt på kan ses mange fine detaljer. 

Bruno Giaquinto. Var astronom, fotograf, maler, billed-
hugger og digter. 
Han blev født i Venezia, Italien i 1931. Han mistede sin far under anden 
verdenskrig og moderen kom i koncentrationslejr. Oplevelserne under 
anden verdenskrig betød, at Bruno Giaquinto hele sit liv støttede fri-
hedskampe rundt omkring i verden.  
Efter krigen studerede han astronomi på universitetet i Firenze, og stu-
derede bagefter på billedhuggerskolen i Venezia. Har udstillet i hele 
verden, og bl.a. for Italien på Bienalen i Venezia i 1956 og 1970. 
I forbindelse med sit politiske arbejde og fotoreportager kom Bruno til 
Danmark, hvor han blev meget optaget af det danske demokrati og vel-
færdssystem. I den forbindelse kom han i forbindelse med Kristian Al-
bertsen og pensionisthøjskolen i Tisvilde. Han boede på Højskolen i 3 
måneder i 1971, mens han malede frescoen. 



Du skal være så hjertelig velkommen i vor “Venneforening” 

For foreningen “Tisvilde Højskoles Venner” er der to vigtige hovedformål: 

1. At bruge kontingenter og donationer til forbedringer og forskønnelse af højskolen, 
samt indkøb af udstyr m.m., der kommer kursisterne til gavn og glæde. 

2. At gennemføre nogle spændende og morsomme arrangementer for medlemmerne, 
hvor vi kan hygge os i hinandens selskab og måske skabe nogle nye venskaber? 

Mange fordele ved at være medlem i “Tisvilde Højskoles Venner” 

Det koster årligt kun kr. 185,- for enlige og kr. 320,- for par at være medlem, og for 
det får de mere end 500 medlemmer en række fordele: 

Venneforeningen arrangerer 3-4 specielle, årlige arrangementer, som vores medlem-
mer får til en nedsat specialpris. Derudover har du som medlem hos os samme fordele, 
som medlemmerne af Danske Seniorer har. Hvis du blot opgiver medlemsnummer 
35956, som er Venneforeningens medlemsnummer hos Danske Seniorer, får du rabat 
på arrangementer og rejser m.m., der annonceres i “Seniorbladet”. Så har du betalt 
kontingent til “Tisvilde Højskoles Venner”, er du automatisk medlem af Danske Senio-
rer. 

Tre gange om året udgiver vi et medlemsblad som et supplement til højskolens øvrige 
publikationer. Her kan du læse om Venneforeningens kommende arrangementer og i 
øvrigt andre, udvalgte kurser, som højskolen tilbyder. Du kan se den komplette kursus-

oversigt på: “www.tisvildehoejskole.dk” 

 

   

INDMELDELSESBLANKET TIL TISVILDE HØJSKOLES VENNER 

Jeg indmelder mig hermed i THV som: enlig par (sæt kryds). 

Benyt meget gerne indmeldelsesblanketten på vores hjemmeside thv.one, eller send 
denne til foreningens sekretær: Jytte Nørgaard, Skellet 8, st.th., 2500 Valby. 

Når vi har modtaget indmeldelsen, fremsendes betalingsopkrævning, medlemsnummer 
samt øvrige, relevante informationer. 

Navn/navne 

Fødselsdato/fødselsdatoer 

Adresse 

Postnr./By 

Telefon/mobiltelefon 

Email 

http://www.tisvildehoejskole.dk/

