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Tisvilde Højskoles Venner 
Meld dig ind i foreningen og støt 

på denne måde Tisvilde Højskole. 

Tilmelding: Jyttemn@privat.dk, 

eller på hjemmesiden: thv.one 

Køkkenet 
Køkkenet på Tisvilde Højskole ønsker at forkæle dig 

mest muligt under dit ophold og give dig kulinariske 

oplevelser. Vi serverer sund, varieret og velsmagen-

de mad med fokus på friske råvarer og at tilberede 

fra bunden. Specielle diæter som diabetes, glutenfri 

og vegetarisk imødekommes – blot vi ved besked i 

forvejen. 

Kurserne 2021 

Vores brede vifte af kurser er arrangeret og designet i 

samarbejde med højskolen af meget kyndige og enga-

gerede lærere, foredragsholdere og kunstnere, der 

samtidig underviser/optræder på de enkelte kurser. 

Morgensang, musik og koncerter er en del af højsko-

lens profil, og er med til at skabe den unikke stemning, 

der kendetegner højskolen. 

Giv et gavekort til kursus på Tisvilde Højskole. 



Velkommen 
til Tisvilde Højskole 50+ 

Kultur - Ferie & Kursushotel 

Stedet Seniorer Mødes 

Det er en stor glæde at præsentere dette spænden-

de kursusprogram for Tisvilde Højskole 2021. Vores 

kurser og ferietilbud er målrettet alle seniorer 50+ 

og er planlagt ud fra vores ønske om at tilbyde vore 

gæster ophold af høj faglig og oplevelsesmæssig 

karakter. 

Højskolen kan lejes som kursushotel. 

Her i folderen kan du se kursusoversigten for 2021. 

Beskrivelser og kursusprogrammer vil løbende blive 

lagt på hjemmesiden: tisvildehoejskole.dk fra 1. okt. 

2020, hvor du kan få yderligere information om kur-

sernes indhold. Har du brug for flere oplysninger, 

kan du ringe mandag - torsdag 

kl.10.00 - 14.00 på tlf. 48 70 76 36. 

Da højskolen supplerer de faste kurser med nye 

aktiviteter og tilbud i løbet af året, opfordrer vi dig til 

jævnligt at besøge vores hjemmeside og følge os 

på facebook. 

Med ønsket om et ople-

velsesrigt 2021 hilser per-

sonale, bestyrelse og fri-

villige medarbejdere dig 

hjertelig velkommen. 

Forstander 

Mogens Chr. Johansen 

Højskolen har til huse i en fin gammel badepension fra 

1912 med dejlig lys spisesal, hyggelig dagligstue, bibliotek 

og to foredragssale. Der er enkelt- og dobbeltværelser med 

håndvaske, alle med særpræg af kunst fra forskellige lande 

- nogle med bad/toilet. Herudover 18 toiletter og 13 bade-

værelser. Udsmykningen er egne malerier samt udlånte fra 

Statens Kunstfond og Vejby-Tibirke Selskabet. Vores smuk-

ke blomsterhave har møblerede solkroge, pergola, guldfi-

skedam, pétanquebane og havepavillon. 

Tisvilde Hegn, det maleriske landskab og den rene og 

uspolerede sandstrand ved Kattegat lægger op til dejlige 

cykel- og gåture. Højskolen har nye cykler, man kan låne. 

Højskolen ligger i den lille gamle fiskerby Tisvildeleje, me-

get tæt på stationen. Tæt på ligger også butikkerne, de hyg-

gelige cafeer, den fine biograf og kunstgallerierne. 

Badepension Julsgaard anno 1912 

Tisvilde Højskole anno 2021 

 Kursus Pris kr. 

Januar     

Februar     

Marts     

April     

Maj     

10/05 - 14/05 Fransk for fuld udblæsning 3.695 

15/05 - 19/05 Strikkestafetten 3.495 

31/05 - 06/06 Linedance 4.495 

Juni     

07/06 - 10/06 Visefestival 3.695 

10/06 - 11/06 Gourmetophold 1.895 

14/06 - 18/06 Slægtsforskining på Højskole 4.095 

14/06 - 18/06 Tisvildevejen - Pilgrimsruten i Nord-
sjælland 

4.595 

18/06—20/06 Linecance for begyndere 1.895 

21/06 - 26/06 Sankt Hans Bridge 5.095 

26/06 - 27/06 "Blå Mandag" farer til Bloksbjerg 1.495 

28/06 - 02/07 

Cirkussommerferie for bedste-
forældre og børnebørn 
Barn i dobbeltværelse kr. 1.900 -  
Opredning kr. 1.500 

4.495 

Juli     

05/07 - 09/07 

Cirkussommerferie for bedste-
forældre og børnebørn 
Barn i dobbeltværelse kr. 1.900 -  
Opredning kr. 1.500 

4.495 

11/07 - 14/07 
Badehotellet for mænd der kan lide 
mænd 

1.995 

17/07 - 22/07 Badehotellet 3.795 

25/07 - 01/08 Klassisk  sommerkor 5.195 

 Kursus Pris kr. 

August     

02/08 - 06/08 

Cirkussommerferie for bedste-
forældre og børnebørn 
Barn i dobbeltværelse kr. 1.900 -  
Opredning kr. 1.500 

4.495 

09/08 - 14/08 Badehotellet 3.795 

23/08 - 28/08 Sommerbridge  5.095 

30/08 - 03/09 SommerJazz 4.695 

September     

06/09 - 10/09 Pigtrådsfestival 2.495 

11/09 - 15/09 
Karen Blixen -  
Herregårdsfortællingerne 

2.895 

27/09 - 29/09 Høstfest 2.495 

29/09 - 01/10 Høstmarked 2.495 

Oktober     

11/10 - 15/10 Masser af musicals 3.695 

11/10—15/10 Spansk for fuld udblæsning 3.695 

15/10 - 17/10 Fremtrædende franske skuespillere 1.895 

18/10 - 20/10 

Efterårsferie for bedsteforældre og 
børnebørn 
Barn i dobbeltværelse kr. 1.000 -  
Opredning kr. 700 

2.495 

29/10 - 31/10 Kammermusik Festival 2.695 

For klubber og foreninger afholdes juledagture 

29. nov. - 3. dec. og 6. -10. dec. kr. 325 

Priserne er incl. fuld forplejning. 

Tillæg for enkeltværelse kr. 400 

Der tages forbehold for ændringer. 

November     

01/11 - 03/11 
En hyldest til Papa Bue og hans  
vikinger 

2.495 

04/11 - 07/11 Fransk for fuld udblæsning 3.495 

08/11 - 12/11 Strikkestafetten 3.495 

14/11 - 19/11 Linedance 3.895 

22/11 - 26/11 Vinterferie for voksne 3.695 

26/11 - 28/11 Et sjovere seniorliv 2.295 

December     

13/12 - 15/12 Julejazz med "Blå Mandag" 2.195 

15/12 - 17/12 
Carl MichaelBellmann - Den gud-
dommelige drukkenbold 

2.495 


