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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.

Kontingentbetaling

Kontingentet for 2021 er uændret fra sidste år, det er: kr. 185,- for enlige og kr.
320,- for par. Dette kontingent er, sammen med private donationer, fundamentet
i den økonomiske støtte, som Venneforeningen yder højskolen. Derfor er det af
afgørende betydning for vort arbejde, at vi
alle betaler vort kontingent til Arbejdernes 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 Betalingsservice (se mere på www.thv.one).

Peter Licht fortæller
Mit navn er Peter Licht, jeg bor på Sjællands Odde,
nærmere bestemt i Havnebyen. Jeg er født i København
i 1945, voksede op i Søborg / Vangede siden Hellerup.
Jeg gik i Gentofte skole, fik min mellemskole eksamen
og blev derefter sendt på drenge kostskole i Haslev for
at blive student.
Jeg begyndte i Flyvevåbnet i 1965, der var jeg i 14 år,
blev uddannet inden for elektronik, og det har jeg beskæftiget mig med lige siden. Fra 1979 hos Chr. Rovsing
til det der blev Alcatel og fra 1996 Teknisk Erhvervsskole Center (TEC), indtil jeg gik på pension i 2008.
Under mit første ophold i USA i Alabama mødte jeg min første kone, som jeg
tog med til Danmark, men den kulturelle forskel var for stor, og hun tog hjem
igen. Jeg mødte mine 2 døtres mor i 1976 under et sabbatår på Den Internationale Højskole. Det forhold holdt desværre heller ikke, jeg havde truffet en
yngre pige, med hvem jeg boede sammen i 21 år inden jeg giftede mig med
hende. Det skulle jeg nok ikke have gjort, for det holdt heller ikke, så nu bor
jeg alene.
Som dreng interesserede jeg mig for musik, lystfiskeri og modeltog, og det har
holdt ved lige siden. Mit arbejde med elektronik har bragt mig rundt om i verden og efter murens fald kunne jeg også komme til Østeuropa. Prag og Dresden
blev mine yndlingsbyer, medens Sydspanien trak i den kolde tid.
Min interesse for jazz musik fik mig til at tage til New Orleans, medens jeg var
i USA, jeg havde hørt Louis Armstrong som dreng i Tivoli, og min første plade
var da også med ham. Jazzen holdt ved og det var også den, der bragte mig til
Tisvilde for mange år siden til et kursus om Louis Armstrong. Stedet, stemningen, atmosfæren og ikke mindst de mange andre gæster har fået mig til at
komme til Tisvilde, når jeg kan finde en god anledning. Det har altid været
hyggeligt og rart, ind imellem de sjove indslag som f.eks. Blå Mandag i gamle
badedragter på stranden skyllet ned med Snebajere på en varm sommerdag.
Kun sjældent er stemningen lidt anstrengt, men det er kun kortvarigt, så er vi
videre.
I disse moderne og teknologiske tider kan det gamle badehotel være lidt af en
udfordring for mange af os. Det kan knibe med at komme op ad trapperne, vi
er forvendte med bekvemmeligheder som bad og toilet på et hotel værelse, så
det skal være et af mine ønsker for Højskolen ,at man kan finde en løsning,
der kan tilgodese dette behov, samtidig med at man bevarer atmosfæren; det
er nok en vanskelig opgave. Men jeg skal nok komme igen.
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Lene’s madhjørne.
Så er det nu julen banker på døren….
Og den kommende tid byder på masser af traditioner,
mad, gløgg, julesmåkager og hygge.
Så for ikke at finde det mest traditionelle har jeg fundet
en at vores meget brugte, og meget nemme, grøntsagsretter frem. Nemlig vores bagte rødbeder med chili. Server
den evt. med en creme rørt af rygeost og cremefraiche,
smagt til med citron, salt og peber. Det spiller rigtig godt
sammen.
Den anden opskrift er et godt alternativ til æbleskiven,
hvis man nu skulle ha’ fået for mange af dem.

Bagte rødbeder med chili og farin
1 kg. Rødbeder – skrælles og skæres i 1 cm tykke skiver
1 frisk rød chili
4 spsk farin eller rørsukker
4 spsk olivenolie
Salt
Chilien hakkes fint og sammen med de øvrige ingredienser, vendes rødbeder med det
hele. Fordeles på en bageplade med bagepapir. Bages i godt 45 min ved 200 gr. og skru
derefter ned til 140 gr. og bag yderligere 15 min.

Adventskranse med marcipan og chokolade
12-16 stk.
250 g hvedemel
25 g gær
1 dl lun mælk
½ tsk salt
1 tsk sukker
1 æg
50 g blødt smør
Fyld:
200 g marcipan
125 g sukker
1 æg
50 g hakket chokolade
Sådan gør du:
Opløs gæren i mælken og tilsæt salt, sukker, æg, smør og hvedemel.
Ælt det sammen til en glat og smidig dej, som skal være blød. Lad den hæve et lunt
sted i ca. 30 min.
Rul dejen ud til en firkant på 40 x 30 cm.
Rør marcipan, sukker og æg sammen. Smør det ud på dejen og drys med chokoladen.
Fold dejen en enkelt gang og skær den i lange strimler – 12 til 16 stk.
Sno dem til spiraler og form dem som kranse. Lægges på bagepapir og pensles med æg.
Efterhæver og bages ved 180 gr. I ca. 12-15 min.
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FORSTANDEREN FORTÆLLER
Kære alle venner.
Som i alle ved åbnede vi skolen d. 10. maj dette år, og har haft fuld drift siden og videre helt frem til d. 15. december, hvor vi så holder julelukket efter et travlt år med
mange dejlige gæster i huset. Som altid en stor tak for jeres støtte. Salget er i fuld
gang for 2022, men vi vil jo gerne have kurserne fyldt op. Derfor kommer her de første
tre måneder i 2022.
Vi følger sundhedsstyrelsens corona anbefalinger som i kan læse på vores hjemmeside:
www.tisvildehoejskole.dk
Januar
07/01 - 09/01 Klassisk Vinterkor 1.895
10/01 - 13/01 Operafilm 3.695
17/01 - 20/01 Linedance for begyndere 2.895
25/01 - 27/01 Jamesession 2.295
28/01 - 29/01 Nytårskur 1.595.
Medlemmer af THV 1.195
31/01 - 03/02 Danske mesterfortællere 3.695
Februar
07/02 - 11/02 Krop og bevægelse 3.895
14/02 - 19/02 Linedance 4.195

21/02 - 25/02 Vinterferie for voksne 3.895
26/02 - 27/02 Fastelavnsjazz med "Blå Mandag"
1.595
28/02 - 04/03 Kunstfyrværkeri 3.895
Marts
07/03 - 11/03 Strikkestafetten 3.895
14/03 - 16/03 Pigtrådsfestival 2.595
21/03 - 25/03 Musik på alle tangenter 3.895
28/03 - 30/03 Carl Michael Bellmann - Den
guddommelige drukkenboldt

Operadage på Tisvilde Højskole med Henrik Engelbrecht - 10.-13. Januar.
Hør om opera før og nu, når en af landets mest efterspurgte operaformidlere fortæller
og viser operafilm i de skønne omgivelser i Tisvildeleje.
Hvad er opera?
En lynguide til operaens verden for alle, der er nysgerrige på genren – et crash-course i
opera med vilde historier fra 400 års operaliv med både kastrerede drenge, komponister med storhedsvanvid og operachefer, der svindler løs – og selvfølgelig med videoklip
med fantastiske eksempler på sangere fra før og nu undervejs. Henrik Engelbrecht tager os med på et par timers intens og morsom slentretur i operaens verden.
Henrik Engelbrecht er tidligere operaredaktør på DR P2, operadramaturg ved Det Kongelige Teater og musikchef i Tivoli. Han er forfatter til flere anmelderroste bøger om
dansk opera - og musikhistorie, og er kendt som en sprudlende fortæller og formidler.
Pressen skrev bl.a.:
“Henrik Engelbrecht er fortælleren over alle i dansk musik … i en helt ny genre mellem
det fine og det folkelige …”Søren Schauser, Berlingske Tidende “Henrik Engelbrecht er
et fænomen i dansk musikliv.” Gregers Dirckinck-Holmfeld, www.gregersdh.dk
“Ikke siden Leonard Bernstein på amerikansk tv i sin tid gennemgik Beethovens
’Skæbnesymfoni’, har jeg oplevet så suveræn musikformidling … indsigtsfuldt, velforberedt og supertjekket … Bedre kan det ikke gøres.” Thomas Michelsen, Politiken.
Se mere på www.tisvildehoejskole.dk
Obs! stadig få pladser til Julejazz med "Blå Mandag" fra d. 13.-15. december.
Nu ønskes i alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.
Mogens Johansen
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Historien og Kaj Walther
Jeg har skrevet min bog om Kaj Walther, fordi han fortjener at blive husket. Jeg har
mødt for mange mennesker, der ved så meget om Tisvilde, men ikke har hørt om Kaj
Walther og hans fantastiske bedrifter, og det må der laves om på. Derfor er jeg særlig
glad for at skrive om ham til Tisvilde Højskoles venner.
Jeg har kendt ham personligt, og han var min store helt.
Kaj Walthers baggrund:
Kaj blev født i Odense den 22. april 1916.
Han var hittebarn, men blev adopteret af to damer, der var forstanderinder på det
plejehjem, hvor han var blevet afleveret af ukendte forældre.
De flyttede senere alle tre til Charlottenlund. Han lærde at spille på orgel og kom på
Ordrup Gymnasium, men han gik ud af 2g, da han led af stor udlængsel.
Han tog først et stykke tid til Tyskland, og derefter sejlede han på Østen.
Da han kom hjem var han så heldig at få arbejde som livredder på stranden i Tisvilde.
Johansen
Han var fantastisk til at svømme, vidste hvordan han skulle opføreMogens
sig og talte
tre
sprog. Og så var han en fantastisk flot mand. Han kom til at gå under navnet Tarzan.
Efter at jeg har skrevet denne bog, er der ca. 90 damer, der har henvendt sig til mig og
fortalt, at de har haft en affære med Kaj Walther. Noget af en bedrift må jeg sige.
Han blev en fantastisk livredder og svømmelærer. Selv har jeg gået til svømning hos
ham, det har Malene Schwarz og Susse Wold også.
Den store redningsdåd:
I november 1941 gik en tomastet galease på grund og sprang læk ud for Vejby Strand
på grund af et voldsomt stormvejr. Der var to sømænd om bord. Strandfogeden og en
del hjælpere prøvede at skyde en redningsraket med en line ud til skibet, men det
lykkedes ikke. De vidste ikke, hvad de skulle gøre, men så fik en af dem en ide. Han
hentede Kaj, som med det samme indså, at der kun var et håb. Han måtte bjerge dem
i land. Han smed alt tøjet og sprang i det stormpiskede og iskolde vand. Med stor fare
for sig selv bjergede han sømændene i land, en ad gangen. Fiskerne fortalte, at uden
Kaj var sømændene druknet.
Det var en utrolig bedrift. Allerede næste dag var der stor omtale i Frederiksborg Amts
Avis. Kaj kom til audiens hos Kong Frederik 9., og fik overrakt en redningsmedalje for
”Mands mod og mands hjerte”. Men han blev også kendt langt ud over landets grænser,
den internationale presse omtalte ham, og det væltede ind med breve og telegrammer.
Han fik tildelt Carnegie-fondens pris for tapper dåd.
Men Kaj var en ydmyg helt, der ikke gjorde noget ud af sig selv og helst ikke talte om
gerningen.
Kærligheden til Tisvilde
Han elskede at bo i den lille by Tisvildeleje. Han skulle aldrig væk herfra. Og på stranden mødte han kærligheden, en smuk rødhåret dame ved navn Estrid, som gik under
kælenavnet Strit. De blev hurtigt gift og var meget lykkelige hele deres liv. Men desværre var de meget fattige. Kaj tjente lidt ved at malede julekort og kort af folks huse, og Strit arbejdede som lærerinde.
Desuden malede han de skønneste malerier af egnen. Han fik et studie på hjørnet af
Hyrdebakken.
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Modstandsmand:
Under krigen arbejdede han som modstandsmand. Han måtte flytte rundt for at tyskerne ikke skulle finde ham. Han var meget modig. Sørgede blandt andet for at et hus blev
brændt ned, og at der blev malet hagekors på de folks huse, der var for tyskervenlige.
Grønland:
Siden sine teenage år havde Kaj drømt om at male Grønland og efter mange rejser
rundt om i Europa fulgte den første rejse til Grønland i 1957. Det forandrede alt og blev
hans halve liv.
Han fik arbejde på byggeriet Daneborg, som blev base for Slædepatruljen Sirius. De
første år som arbejdsmand. Men det var lyst hele natten på grund af midnatssolen, og
han brugte det meste af natten til at male i. Han sov kun 2-4 timer. Men så tilsmilede
heldet ham, da den daværende kok på Daneborg stoppede, og Kaj overtog jobbet og fik
mere tid til at male. En sæson beskæftigede han sig med sø opmåling helt oppe omkring
Polarcirklen. Nogle år senere fik han mulighed for at rejse frem og tilbage med Søværnet, så han kunne tegne og male alle de gamle fangsthytter, som Sirius brugte til depoter og overnatninger. Blandt andet kom han til Ellaø, en ø på størrelse med Fyn. Her gik
han rundt langs kysten kun bevæbnet med sin hund , sit malergrej og en riffel i tilfælde
af bjørn. Han blev virkelig udfordret af naturen, måtte vade gennem iskolde elve, og
klatre op af ”råddent fjeld”.
Han lærte virkelig landet at kende. Alle hans malerier var inspireret af ensomheden i
det enorme land.
Kaj vender hjem:
Kaj kom tilbage til Danmark i 70erne, men holdt ikke op med at rejse rundt i Europa.
Desuden holdt han foredrag, underviste, lavede keramik og stofmaling.
Han var nu så kendt, at han levede af sit maleri.
Efter eget valg kom Kaj på Trongården i Vejby. Han sad op i sengen og tegnede til sin
død i 2001. Han døde kort før sin 85 års fødselsdag efter et langt og spændende liv.
Kiti Weil.

Motiv fra Grønlalnd af Kaj Walther. Billedet hænger i højskolens spisesal.
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NYTÅRSKUR
Fredag d. 28/1 2022 kl. 14:00 – Lørdag 29/1 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 lykkebringende nytår.

POGRAM:
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.
Erik Grip
Kl. 15.30 Mogens Johansen og Søren Svagin afholder Jazz-matine.
Kl. 17.30 mødes vi i den hyggelige dagligstue og her får vi serveret en boblende velkomstdrink 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 Bandet ”Chimbo’s Revival” underholder med musik fra vores ungdom.
Kl. 21.15 serveres aftenkaffen med småkager og her er det muligt at bestille
en “Irish Coffee”. I øvrigt er baren åben hele aftenen.
Kl. 22.30 Musikken stopper.
Lørdag:
Kl. 09.00 brunch med alt hvad dertil hører.
Kl. 10.00 slår afskedens time for denne
gang.
Prisen for arrangementet er kr. 1.195 for
medlemmer af THV. For andre er prisen kr.
1.595. Tillæg for eneværelse er kr. 250 — bad
og toilet kr. 250.
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Indkaldelse
fil ordinær generalforsamling

Fredag, den 4. marts 2022, klokken 13
på Tisvilde Højskole
I henhold fil vedtægterne indkaldes hermed fil foreningens årlige generalforsamling. Vi begynder kl. 12.00 med en frokost fil kr. 120,-, som skal forudbesfilles på tlf. 48707636. Generalforsamlingen begynder klokken 13, 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 for 2021
4. Budget for 2022
5. Fastsæftelse af konfingent for 2023
6. Eventuelle forslag fra medlemmerne. (Skal senest 8 dage
før generalforsamlingen sendes fil “formand@thv.one”.)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år (afgående er Bente
Jørgensen og Holger Skovkjær—villige fil genvalg)
b. Valg af en suppleant for 1 år (afgående er Lise-Lofte Kiær—villig fil
genvalg)
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt
Vi håber på et stort fremmøde, og en god og konstrukfiv generalforsamling.
Mange vennehilsener og på gensyn
p.b.v. Preben Etwil (formand)
NB! HUSK at se efter om du har betalt konfingent for 2022, da du kun kan
stemme, hvis du har betalt. Det bliver kontrolleret i døren.
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TISVILDELEJE OG DEN STORE SANDFLUGT
Tisvildeleje
Landsbyen Tisvilde nævnes første gang i Esrum klosters brevbog 1286. Den var
en bondelandsby, der dyrkede jorden, og havde kvæg på de frugtbare strandenge. Den hørte under Tibirke sogn sammen med Asserbo hovedgårds område
og Tibirke by.
Navnet Tisvilde betyder egentligt Tyrs kilde. Der er ikke nogen tvivl om, at
det er den senere Sankt Helene kilde.
Historien om Sankt Helene kilde skulle være, at i fordums tid blev en pige ved
navn Helene overfaldet i Skåne og dræbt af røvere. Men da de kastede hendes lig i havet, steg en stor klippeblok op fra havets dyb, og bar hendes legeme over havet, hvor det drev i land, der hvor kilden ligger i dag.
Sagnet siger også, at da de lokale bønder og fiskere ville bære liget op over
skrænten mod Tibirke Kirke for at give hende en kristen begravelse, skete der
det jættetegn, at en slugt åbnede sig i skrænten for deres fødder. Betaget og
chokeret af synet satte de båren fra sig, og straks sprang en kilde frem fra
stedet. På vejen mod kirken begyndte nogle af bærerne imidlertid at føre
uhøvisk tale, og da sank båren med Helene ned i jorden, hvorved hun fik sit
sidste hvilested kun nogle hundrede meter inde i landet på det der dengang
var åben mark.
Både helligkilden og gravstedet havde helt op i forrige århundrede en stor
tilstrømning af mennesker for sin lægende virkning.
Sankt Helenes kilde var intet mindre end en af landets mest besøgte.
Sankthansaften var kilden særlig lægende, og Tisvilde var forvandlet til et
nærmest ufremkommeligt menneskemylder på et broget kildemarked af gøgl
og handel.
En lille sidehistorie er, at Kristian den fjerde gik meget op i kilden, og byggede sig sin egen badstue i forbindelse med den.
Tisvildeleje By kommer først til med middelalderens sæsonsildefiskeri på den
Nordsjællandske kyst. Grupper af omegnens bønder slog sig her i efterårsmånederne ned på stranden i primitive boder.
Herfra fiskede de sild og nedsaltede dem. I de ældste kilder kender vi det
som Saltboleje. Navnet leje kommer af liggeplads, og henviser til hvor fiskerne lå i fiskerisæsonen.
I 1500-tallet udviklede lejet sig til helårsbebyggelse, hvor der blev suppleret
med fiskeri på kuller og torsk i vinter og forår. Det følgende århundrede bød
imidlertid på svigtende fiskeri og sandflugt og lagde på et tidspunkt lejet helt
øde.
Hvis vi springer frem til vores århundrede, blev der i 1907 opført bølgebryder.
I 1930erne var der planer om anlæggelse af en havn, men den blev opgivet
igen.
I januar 1980 lagde de sidste erhvervsfiskere i Tisvildeleje op.
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Den store sandflugt
Der har boet mennesker i Tisvilde Hegn siden stenalderen. Men fra og med 1500
-tallet begravede kæmpestore vandrende sandklitter landsbyer og forvandlede
egnen til en ørken.
Tre samtidige årsager:

Skovhugst og afgræsning af strandenge

Større og koldere storme

Vandstandssænkning
Omkring 1700 var sandflugten
så omfattende at både Tisvilde
og Tibirke landsbyer var truede
– sidstnævnte blev faktisk flyttet
I 1724 blev Johan Røhl ansat til
bekæmpelse af sandflugten.
Han gik resolut i gang med at
bekæmpe flyvesandet.
Der blev bygget 22 km gærde,
gravet utallige grøfter og lagt
tang ud på sandbakkerne. Der
blev også plantet marehalm og
hjælme på klitterne, og endelig blev der sået og plantet eg
og bøg.
Røhls forehavende gav pote. Der blev dæmmet op for sandet, og i 1738 kunne
Christian den 6. rejse Sandflugtsmonumentet i udkanten af Tisvildeleje.
Røhl var imidlertid blevet afskediget på grund af klager fra de lokale bønder,
som han ikke tøvede med at kalde ”luddovne”, og behandle dem derefter.
Fra omkring 1800 begyndte man systematisk beplantningen af Tisvilde Hegn for
endegyldigt at stoppe sandflugten. Denne plantagebeplantning var først færdiggennemført 100 år senere – altså lige omkring år 1900.
Preben Etwil
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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 medlemmer 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 Seniorer.
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 kursusoversigt på: “www.tisvildehoejskole.dk”





INDMELDELSESBLANKET TIL TISVILDE HØJSKOLES VENNER
Jeg indmelder mig hermed i THV som: enlig

par

(sæt kryds).

Navn/navne
Fødselsdato/fødselsdatoer
Adresse
Postnr./By
Telefon/mobiltelefon
Email
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.

