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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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Af Lis Kjær Andersen, frivillig i haveteamet 

Så langt tilbage i min barndom jeg husker, 
har hver sommerferie været tilbragt i Tisvilde 
og omegn. Min morfar og mormor startede 
traditionen med at leje en sommerbolig i om-
rådet, siden lejede mine forældre sommerhus 
i samme område. Deraf er min kærlighed vok-
set til Tisvilde, og jeg har med egen familie 
bragt traditionen videre til vores søn. 

Jeg er født i 1946, året efter befrielsen. Er 
opvokset i København, nærmere betegnet 
Bellahøj i et trygt og kærligt hjem med to 
forældre og en bror. Som fireårig startede jeg 
til ballet og dans. Som otteårig blev balletten 
udskiftet med gymnastik og jeg blev medlem 
af KFUK, de grønne pigespejdere. Sportsdan-
sen dyrkede jeg til mit giftemål. Siden blev 
det til jazzballet, jazzgymnastik, aerobic og nu motionsgymnastik, cykling og 
vandreture. Min ungdom tilbragte jeg sammen med ligesindede dansevenner. 
Vi trænede flere gange om ugen og deltog i mange turneringer. Har ikke været 
rødstrømpe eller hippie, men færdedes meget i naturen, som altid har betydet 
meget for mig. Min farmor lærte mig om botanik og vilde blomster, siden blev 
det også til de dyrkede blomster og buske. Da jeg blev gift, flyttede vi i hus 
med have i Vedbæk. Haven var kun en græsplæne med hæk om, men jeg fik 
hurtigt anlagt haven til et spændende og varieret område at gå på opdagelse i. 

Bellahøjskole blev rammen om min skoletid, hvor jeg modtog flidspræmie ved 
afgang fra Realen. Siden kom jeg i kontorlære med lærebrev fra Handelssko-
len. Min læretid udstod jeg hos Skandinavisk Henkel, et tysk firma med streng 
disciplin. Efter fire læreår blev jeg tilbudt ansættelse som kontorassistent, 
men da jeg opdagede, at en af de mandlige elever fik 100 kr. mere om måne-
den end mig, og der ikke kunne ændres på det, så ændrede jeg det selv og 
blev ansat i Tobaksindustrien som kontorassistent, hvor jeg efter ti år sluttede 
som direktionssekretær. Under hele min erhvervskarriere har jeg løbende ef-
teruddannet mig relevant for at nå nye mål og prøve flere varianter af kontor-
arbejdet. Jeg var hjemmegående mor i fire år, før jeg igen tog fat på arbejds-
markedet og blev ansat i Sundhedsstyrelsen som kursussekretær i afdelingen 
for Samfundsmedicin. Efter fem år der blev jeg ansat i Reserveofficersforenin-

Min kærlighed til Tisvilde 
– med Stranden, Hegnet og Højskolen 

Fortsættes på side 5. 



4  

 

Lene’s madhjørne. 

Så er vi godt i gang igen — efter en lang nedlukning er det 
dejligt at være på arbejde igen og have gang i gryderne og 
de store portioner mad.  

Sommeren er over os og der er godt gang i alle vores afgrø-
der herhjemme. En salat vi laver meget for tiden, er denne 
blomkålssalat med friske jordbær. En anden ret, der har 
været på den seneste tid, er fra vores franske kogebog og 
serveret under Fransk for fuld udblæsning. 

Jordbær/blomkåls carpaccio: 
500 gr. Jordbær 
1 blomkål 
3 forårsløg 
1 lille bundt bredbladet persille 
50 gr. saltmandler 
50 gr. Parmesanost 
Dressing er olivenolie og balsamico— salt og peber. 

Skyl og nip jordbærrene. Skær jordbær og blomkål i skiver og 
anret dem på et fad. Skær forårsløg i tynde ringe, skyl og hak 
persillen og fordel det over salaten. Rør dressingen sammen, hak 
mandler og lav flager af parmesanen. Det hele fordeles også over 
salaten. 

Som variation kan der laves en mormordressing — lige dele eddi-
ke, sukker, piskefløde, salt og peber. Undlad da evt. parmesan-
osten. Pisk dressingen godt sammen så den tykner. Jordbærrene 
og persillen kan med fordel lægges på til sidst, efter flødedressin-
gen er hældt over, så den fine røde farve så bevares. 
 
 
 

Grillet kyllingespyd med mango-avocado salat: 

Bland alle ingredienserne til marinaden sammen og lad kyllin-
gerne trække i den i min. 2 timer. 

Skær rødløget i kvarte og sæt skiftevis løg og kylling på spydet. 
Grill dem på grillen eller på en pande. Ca. 4-5 min på hver side. 

Skær mango og avocado i tern. Tilsæt olie, eddike og krydderi. 
Vend forsigtig sammen og server. 

VELBEKOMME 

Marinade: 
4 fed finhakket hvidløg 
1 bundt persille - hakket 
Saft og skal af en citron 
½ dl. Olivenolie 
½ dl. Smagsneutral olie 
1 spsk flagesalt 
Saft af en appelsin 
Peber  
1 spsk flydende honning 

500 gr. Kyllinge inderfileter 
1 rødløg 
 
Salat: 
2 avocado 
1 mango 
2 spsk olivenolie 
2 spsk æbleeddike 
Lidt salt og peber 
Frisk basilikum 
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gen som redaktionssekretær og sluttede efter 12 år som daglig redaktør med et 
kæmpe netværk, der stadig fungerer. Herefter blev jeg ansat i Tandlægefor-
eningen som direktionssekretær og sluttede efter 18 år som projektleder i for-
eningens Efteruddannelsesafdeling med ansvar for foreningens to flagskibe af 
kurser. Et om foråret over tre dage med ca. 4.000 deltagere og to om efteråret 
for henholdsvis tandlæger og klinikassistenter. Ved disse efteruddannelsesar-
rangementer var jeg ansvarlig for planlægning, redigering af trykte program-
mer, logistik og kontakt med de ansvarshavende tandlæger. Da jeg stoppede 
ved 71 år meldte mit første barnebarn sin ankomst to måneder senere. 

Nu bor jeg i København på Østerbro, og mit seniorliv er optaget af familien og 
lille Bertil på snart fire år. Samvær med vennepar, venner og veninder bliver 
kombineret med kulturoplevelser som opera, teater, ballet, klassiske koncer-
ter, udstillinger og vandreture. Jeg har rejst i de fleste lande i Europa samt tre 
uger i Japan på rundrejse. De seneste år har jeg mest rejst med Dansk Vandrel-
aug og har bl.a. gået det meste af caminoen i Italien fra Lucca til Rom. 

MEN arbejdet i haven på Tisvilde Højskole er en 
væsentlig del af mit seniorliv. I 2011 var jeg før-
ste gang på kursus med klassisk musik som emne. 
Nogle år senere startede jeg som frivillig med 
havearbejdet. Husker tydeligt den første gang, 
hvor jeg mødte op i nederdel, jakke og høje hæ-
le. Mogens så på mig og sagde: Kan du lave have-
arbejde? Ja, svarede jeg, nu skal du se, når jeg 
har skiftet ham og om lidt kommer i træsko og 
kasket. Jeg nyder meget, at der bogstavelig talt 
er højt til loftet både ude og inde. Det er dejligt 
at arbejde for folk, der sætter pris på det udfør-
te arbejde og giver frihed under ansvar. Vi star-
ter havearbejdet om foråret allerede i marts må-
ned med oprydning efter vinteren, beskæring og 
plantning. Sommermånederne elsker jeg mest, 
fordi det er muligt at tage en cykel og køre til 
havet og bade kl. syv om morgenen og så komme 
hjem og spise den gode øllebrød. Om eftermid-
dagen ved afslutning af arbejdet, tager jeg igen 
til stranden og nyder at bade og hvile en times 
tid, hvorefter turen går hjem til omklædning 
med nederdel og perlekrans til middagen. Om 
efteråret er der meget arbejde med at plante, 
omplante og gøre klar til vinteren. Sidst i novem-
ber måned er jeg med til at julepynte, og det er 
skønt at se, hvordan haven og skolen forvandles 
til juletiden. 

Samværet med de øvrige frivillige er uvurderligt, 
og jeg takker alle for den gode og rummelige 
stemning. 
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FORSTANDEREN FORTÆLLER 

Kære alle venner. 

I skrivende stund ser jeg alle vore frivillige medarbejdere yde en fantastisk 
indsats for vores højskole. Haven bliver passet og plejet, guldfiskene, frøerne, 
sommerfuglene og guldsmedene tumler rundt i hvert deres element og pryder 
vores have. Sommerfuglebuskene er et sandt virvar af liv og glade dage, — vel-
sagtens for sådan nogle små individer. Huset er fuld af glade sommergæster, 
der nyder sensommeren. Indenfor bliver de daglige gøremål udført med stor 
entusiasme og godt humør. Vores frivilliges gode humør og høje serviceniveau 
smitter af på vores gæster — en uundværlig del af højskolens ånd og atmosfæ-
re. Så uundværlig at digteren Ellen Heiberg blev inspireret en tidlig morgen-
stund for nogle år siden fra bænken foran guldfiskedammen til at skrive dette 
skønne digt. 

Mogens Johansen VED GULDFISKEDAMMEN 

Sidder på en havebænk 
og gider ikke andet 
selv solen højt på himmelen 
har lagt sig ned i vandet 
at vandet har en særlig magt 
det siger de i Hongkong 
det har enhver kineser sagt 
imens han spilled ping-pong. 

Jeg sidder ved en stille sø 
hvor vandet roligt strømmer 
og glemmer verden pø om pø 
for jeg er fuldtidsdrømmer 
se der en guldfisk fed og ør 
nu slår den smut med halen 
der har et gennemsigtigt slør 
jeg tror nok mange alen. 

Se hvor den snor og vrider sig 
jeg tror den er erotisk 
om blot en uge klækkes æg 
det er da ret eksotisk 
her er en flok der følges ad 
de slår små sving og drejer 
jeg sidder her så kisteglad 
og ser hvor smukt de leger. 

NEJ — nu kom der et vældigt plask 
fra to smældfede ænder 
og bænken fyldtes op med sjask 
de var vist mer end venner 
for Hr og så Fru And sprang ned 
her midt i fiskedammen 
og viste til fuldkommenhed 
alt hvad de kunne sammen. 

Men hun var snerpet han var glad 
og så forlod de dammen 
imens de spiste andemad 
og snadred lystigt sammen 
en guldfisk er en særlig fisk 
der svømmer rundt i stimer 
især når hver især er frisk 
på vers der bare rimer. 

I fortids-kina blev de til 
det sir` hver Pekingeser 
helt videnskab`ligt om du vil 
det sværger hver kineser 
men det er mer end tusind år 
der nu er gået siden 
fortiden bare går og går 
og hvad ved fisk om tiden? 

Jeg sidder på en havebænk 
og lytter lidt til graner 
mens solen langsomt går i sænk 
derhen hvor ingen aner 
to traner står på stive ben 
på sten der danner ramme 
om søen der er kildeklar 
som ingen andre damme. 

 Ellen Heiberg 
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Til alle jer venner vil jeg gerne rette en stor tak for jeres støtte og medleven i 
højskolens liv. Det har blandt andet ført til at vi kunne åbne d. 11. maj og har 
fuld drift frem til jul. En stor tak retter jeg også til personalet for at udvise 
stor fleksibilitet i forhold til skiftende arbejdstider og week-end arbejde. Jeg 
kan fortælle at der kun er to ledige dage på højskolen resten af året. 

Vi har stadig nogle ledige pladser på følgende kurser. 

August: 
23.—28. Sommerbridge 
30.—3. sept. Sommerjazz 

September: 
8.—10. Pigtrådsfestival 
11.—15. Karen Blixen "Herregårdsfortællingerne" 
27.—29. Høstfest 
29.—1. okt. Høstmarked 

Oktober: 
11.—15. Masser af Musicals 
18.—20.  Efterårsferie for bedsteforældre og børnebørn 
29.—31.  Kammermusik Festival 

November: 
1.—3. Hyldest til Papa Bue 
4.—7. Fransk for fuld udblæsning 
15.—19. Linedance 
22.—26. Vinterferie for voksne 
26.—28. Et sjovere seniorliv 

December: 
13.-15. Jazz med "Blå Mandag" 
15-17. Carl Michael Bellmann — Den guddommelige drukkenboldt 

Jeg håber du har lyst til at deltage i ovennævnte kurser. Få mere info på vores 
nye hjemmeside www.tisvildehoejskole.dk 

Fortsat glædelig sommer. 
Mogens Chr. Johansen, forstander. 
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Per K. Larsen 

Tisvilde Højskoles nye formand 

Erik Grip 

Da Jytte Andersen måtte stoppe som bestyrelsesfor-
mand for Højskolens bestyrelse med meget kort var-
sel i januar, besluttede Danske Seniorers hovedbe-
styrelse at konstituere og siden vælge mig som ny 
formand. Det var ikke nogen helt nem opgave, det 
var midt i corona-nedlukningen, men vores dygtige 
forstander, Mogens, havde styr på tingene og sørge-
de for, at Højskolen klarede sig igennem, han skar 
ned på udgifterne og fik tilskud fra staten. Medens 
højskolen var lukket, mødte jeg også mange af de 
frivillige, som malede og satte i stand, så højskolen 
var klar til at åbne igen og tage imod kursister fra 
maj måned. Det er virkelig dejligt at opleve alle de 
gode kræfter, der hjælper med til at gøre Tisvilde 
Højskole til noget helt særligt. 

I bestyrelsen har vi sat fokus på 3 opgaver: Renove-
ring af bygningerne, planer for vedligeholdelse, samt udvikling og markedsfø-
ring af kurserne. Jeg håber, I vil kunne se resultaterne i løbet af det næste år. 

I skal også vide lidt om hvem jeg er. Jeg er født i København 1946, men kender 
Tisvildeleje meget godt, fordi jeg boede her som teenager i årene 1958 — 65, 
dvs. før pension Julsgård blev til Tisvilde Højskole. Mine forældre drev pension 
Kildegård indtil 1983, og mine brødre bor her endnu. 

Arbejdsmæssigt er jeg uddannet som psykolog i 1975 og har siden arbejdet 
med udviklingsopgaver i Socialforskningsinstituttet i 1970’erne, i Socialministe-
riet i 1980’erne og i Kooperationen i 1990’erne. Siden år 2000 har jeg arbejdet 
for danske og europæiske organisationer mod fattigdom og hjemløshed. Da jeg 
blev 67 år, fik jeg bogen ”Afskaf alderdommen — Bliv i de voksnes rækker” af 
min kone, og begyndte at interessere mig for, hvad der sker med os, når vi 
bliver gamle og om, hvordan vi kan blive ved med at være til nytte for samfun-
det og andre mennesker, når vi ikke længere er i lønnet arbejde. Jeg opdage-
de aldersfordomme — både samfundets og vores egne — og var med til at få 
afskaffet de tvungne lægeundersøgelser ved fornyelse af kørekort. Alt dette 
førte til, at jeg kom med i Danske Seniorer, blev næstformand i 2015 og lands-
formand i 2019. Vores motto: ”Vi hjælper hinanden” rammer bare så godt det, 
der skal til. 

Familien og oplevelserne med børnebørnene ikke mindst, betyder stadigt me-
re, jo ældre jeg bliver. Det glæder mig meget, når andre kan bruge de erfarin-
ger, livet har givet. 
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Indkaldelse 
til ordinær generalforsamling 

Søndag, den 12. december 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. 112,-, 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 for 2020 

4. Budget for 2021-2022 

5. Fastsættelse af kontingent for 2022 

6. Vedtægtsændringer (forslaget kan ses på thv.one) 

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

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsen vil efter de 
nye vedtægter bestå af formanden og 4 valgte medlemmer.) 
 
 
 
 

9. Valg af revisor og suppleant 

10. Eventuelt 

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

Mange vennehilsener og på gensyn 
p.b.v. Preben Etwil (formand) 

NB! HUSK at se efter om du har betalt kontingent for 2021, da du kun kan 
stemme, hvis du har betalt. Det bliver kontrolleret i døren. 

a. Valg af formand for to år (kandidat er bl.a. Preben Etwil) 

b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år (kandidater er bl.a. genvalg af 
Jytte Nørgaard og Christian Andersen) 

c. Valg af en suppleant for 1 år (kandidat er bl.a. genvalg af Lise-Lotte Kiær)  
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20 år med Helle 

En ting er at men selv har været 
mange år på den samme arbejds-
plads, men at man også kan have 
den samme kollega i næsten lige så 
mange år, sker ikke så tit. 

For 20 år siden sad jeg selv alene 
med ansættelsessamtaler, da vi 
skulle have en ny køkkenassistent i 
køkkenet. Jeg var rimelig uprøvet 
på det område og alene om samta-
lerne. Jeg mindes at have 4 til sam-
tale, hvor Helle var iblandt. Jeg mindes også, at Helle meget klart sagde, at 
hun snakkede meget og måske nogle gange lidt for meget. Men efter diverse 
overvejelser og en god snak med vores daværende forstander, lod jeg mig 
ikke afskrække af det og husker, at jeg havde en god fornemmelse i maven, 
om at Helle og jeg ville gå godt i spænd. Så d. 15. maj 2001 startede Helle. 

Meget vand er bestemt løbet gennem åen siden da — rigtig mange boller er 
blevet trillet, kartofler skrællet, vægge malet og plankeværk blevet sat op. 
Helle har altid stået klar til at gribe fat i andre arbejdsopgaver, når skolen 
har haft stille vinterperioder. Hun har efterhånden nok, i gennem årene, væ-
ret over de fleste vægge i huset. 

20 år i tæt samarbejde med den samme person, gør selvfølgelig at man lærer 
hinanden rigtig godt at kende og kommer tæt på hinandens liv. Der bliver 
fulgt tæt med i familielivet, i vennelivet (hvor man primært kender hinan-
dens venner af navn) i børnenes liv og ved dødsfald. Mangt og meget kan nå 
at blive vendt i løbet af en arbejdsdag.  

En udefrakommende sagde en dag, at vi lød som et gammelt ægtepar!! Og 
det er nok ikke helt skævt, da vi kender hinanden så godt og ved, hvad vi 

hver især tænker, gør og siger — som et gammelt ægtepar ☺. 

Helle er den her i huset, der altid er god til at tænke og huske på andre. Hun 
er den der husker fødselsdage, husker hvad andre skal eller har været til, 
husker at spørge til hvordan det er gået, stiller fluks op hvis der er brug for 
hjælp — Helle har et fantastisk overskud til at værne om sine kollegaer, fami-
lie og venner. 

Som i ethvert ”ægteskab” er det i medgang og modgang. Vi har haft travlt, 
løbet rigtig stærkt og ikke altid haft enighed. Vi har hyggestunder, rum for 
faglig udvikling, plads til alle kreative tanker og masser af gode grin og pjat. 
Helle er en utrolig stabil medarbejder, sygdom kommer sjældent over hende. 
Hun er fleksibel, dygtig og arbejdsivrig. Kvalifikationer højskolen i høj grad 
har brug for og som jeg værdsætter meget højt. Så STORT TILLYKKE til min 
kære gode trofaste kollega med de 20 år på Højskolen. 
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Coronatid og havearbejde på Tisvilde Højskole 

En lang periode grundet coronarestriktioner har for Højskolen været be-
lastende uden aktiviteter og kursister. Dog har flere frivillige til fulde 
forstået at udnytte den inaktive periode på alle fronter og været med 
til at bringe energi til den tomme højskole. 

Hvis vi skal tale om arbejdet i Højskolens store have, så har haveteamet 
været indkaldt flere perioder i efteråret og foråret for at udnytte den 
stille periode med årstidsbestemte opgaver, forbedringer, fornyelser og 
vedligeholde. 

I efteråret blev et stort fyrretræ fældet, mange selvsåede buske og 
træer er gravet op for at give luft og plads til fornyelser. Nogle af de 
brugbare selvsåede træer er i efteråret flyttet til relevante pladser i 
haven. I efteråret blev også lagt ca. 200 blomsterløg — en blanding af 
tulipaner og liljer, som Højskolen havde modtaget af en kursist. Og ikke 
mindst blev den hvide mur ud for foredragssalen befriet for den grønne 
vækst, muren malet hvid og stod parat til nye planter. 

Og i foråret blev der så ved denne mur plantet 
nye roser dels indkøbt 
dels fået af venner af Højskolen. 

Diverse buske er beskåret. Nye bede er etableret 
— bl.a. et sanse/duftbed, et bed ved personale-
parkering, et nyt staudebed ved ugleskulpturen 
er under udvikling og forsøg på beplantning ved 
plankeværket bag Afrikagangen er iværksat. 

Rådyrene har haft frit spil i den stille periode, og 
desværre har de fornøjet sig med alle de nye 
tulipanskud og andre grønne sprøde skud. Men 
nu er det glædeligt, der kommer kursister på 
skolen, og at rådyrene dermed har trukket sig. 

Haveteamet har stadig meget arbejde at udføre i 
haven med fortsat vedligeholdelse og pleje, for 
der er mange timers arbejde med at udplante, 
vande, luge, feje, klippe kanter og rense fliser 
samt planter. 

Det er en fornøjelse at opleve, hvor meget kursi-
sterne bruger og nyder haven — det giver glæde 
og energi til haveteamet! 



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/

