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Klummen

AF BESTYRELSESFORMAND PETER TRETOW-LOOF

Så er det blevet sommer (i skrivende stund i hvert tilfælde), årets general-
forsamling er veloverstået og KONTAKTEN nr. 111 er på gaden.

Elevforeningen kan i år fejre 65 års jubilæum, hvorfor vi i dette nummer 
bringer et helt særligt indlæg – nemlig frøken Louise Høyers tale til Elev-
foreningen, da vi fejrede 25 års jubilæum på skolen i 1968. Talen har været 
opbevaret af frøken Krarup og senere af vort skattede æresmedlem John 
Bjørklund.

På generalforsamlingen blev der rystet lidt rundt på bestyrelsesposterne, 
ligesom vi fi k 3 nye og dugfriske vårharer til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. 
Desværre ønskede Iva Nyvold at forlade bestyrelsen.

Der er specielt 3, jeg gerne vil takke for mange års uegennyttigt arbejde 
for Elevforeningen. Nemlig vores nu ”gamle” formand, Morten Larsen, der 
gennem 10 år har ydet en forbilledlig indsats. Heldigvis fortsætter Morten 
i bestyrelsen som kasserer. Det er vi vældig glade for og særdeles trygge 
ved, da Morten jo er statsautoriseret revisor. Så kan det da ikke gå galt.

Jeg vil også sende en stor og hjertelig tak til Iva for hendes store slid i 
Elevforeningen, specielt med KONTAKTEN, som Iva har stået for siden 
2002. Jeg har selv været redaktør for vores blad for mange år siden, så jeg 
ved udmærket, hvad det er for et stort arbejde, Iva har lagt.

Endelig vil jeg sige en stor og varm tak til Tom Esmark, der nu forlader 
en almindelig bestyrelsespost, for at blive suppleant. Tom har været aktiv 
i bestyrelsen de sidste 10 år, og har en meget stor del af æren for, at så 
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mange omkring vores årgange har meldt sig ind i Elevforeningen, ligesom 
han ihærdigt har ringet rundt og overtalt medlemmerne til at komme til 
de forskellige arrangementer. Derudover har Tom været Elevforeningens 
bestyrelsesrepræsentant i skolens bestyrelse, hvor han i 5 år har ydet en 
kæmpe indsats.

Jeg vil slutte med at byde vores 3 nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. 
Nemlig Anne Voigt (R67), Lone Jensen (R66) og Kirsten Sørensen (R67). 
Vi glæder os til at arbejde sammen med jer. Kirsten har endda påtaget sig 
den vigtige post, også at overtage Tom’s bestyrelsesarbejde på skolen. Det 
er vi glade for, og takker dig for Kirsten.

Som de kvikke af læserne af dette nummer af KONTAKTEN kan se, har 
vi ændret lidt i bladets opsætning, idet Jane har påtaget sig at udforme bla-
det. Dette har også været nødvendigt, da det viste sig at være umuligt at 
overføre fi lerne fra de tidligere numre til de formater, Jane arbejder med.  
Vi synes, at det virkelig er lykkedes for Jane at udforme et smukt, fl ot og 
tidssvarende blad med hensyntagen til det historiske. En stor tak til Jane. 

Derudover arbejder bestyrelsen på at få Elevforeningens hjemmeside i 
drift.

Nu er jeg så blevet formand – en tillidspost, jeg naturligvis takker for. Men 
jeg sagde også ja, fordi Troels Hallig har lovet at være en meget aktiv næst-
formand, ligesom Allan Skak Augsburg vil fortsætte med at holde os alle 
sammen i bestyrelsen i ”kort snor”, så der er styr på det hele.

Jeg synes, det er lykkedes at få en rigtig god bestyrelse, når der nu skulle 
ske alle disse ændringer, og jeg ser frem til de næste års arbejde med stor 
glæde.

Rigtig god sommer.

Peter Tretow-Loof

66
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Frk. Høyer omgivet af sine gamle elever. Th. ses tidligere lærer R. Busschou-Rasmussen 
ved siden af Eva Binzer. Knud Binzer skimtes med stor cigar ved siden af sin frue.

I år kan Elevforeningen 
fejre 65 års jubilæum

I 1968 FEJREDE ELEVFORENINGEN TMR 25 ÅRS JUBILÆUM PÅ SKOLEN, VED EN 
STOR SAMMENKOMST I GYMNASTIKSALEN. DET VAR EN FESTLIG DAG, SOM JEG 
HUSKER TILBAGE TIL MED STOR GLÆDE. SPECIELT HUSKER JEG, AT FRK. HØYER, 
DER HAVDE FORLADT SKOLEN 4 ÅR TIDLIGERE, VAR VORES ALLE SAMMENS ÆRES-
GÆST OG VEL NOK HOVEDTALER VED FESTEN.

EN AF ELEVFORENINGENS GRUNDSTAMMER OG HJØRNESTEN, JOHN BJØRKLUND, 
FIK FOR NOGLE ÅR SIDEN EN UDKLIPSBOG FRA FRK. KRARUP. DEN HAR JEG FÅET 
LOV TIL AT LÅNE, FOR I DEN ER FRK. HØYERS TALE FRA 25 ÅRS JUBILÆET, DEN 
1. SEPTEMBER 1968, SAMT NOGLE FOTOS FRA DAGEN, SOM KONTAKTEN I DAG 
– 40 ÅR EFTER - KAN BRINGE MED STOR GLÆDE OG STOLTHED.
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Frk. Høyers tale:

Tak for jeres indbydelse til denne 
dag. Alt, hvad jeg vil og kan sige, vil 
rumme ét stort ” til lykke!” – med 
dagen – med fremtidens dage.

Jeg vil gerne på forhånd sige jer, at 
det ”jeg”, jeg vil og må bruge, er et 
”vi”. Da Frøken Hesseldahl forlod 
skansen, var der en, der skrev til 
mig: ”Jeg troede, Frøken Hesseldahl 
og Frøken Høyer var et evigt be-
greb”. Jeg tror, I selv vil opfatte mit 
”jeg” som et ”vi”.

Som svar på indbydelsen ville jeg så 
meget! Jeg ville tage billeder med til 
jer fra de første år. De billeder ville 
have interesseret jer:

Album’et fra jubilæet i 1953, - den 
smukke bog med navne, der fulgte 
fondet af 1962, disse dejlige ting 
bør tilhøre skolen og eventuelt for-
valtes af Elevforeningen.

Men som dagen nærmede sig, stod 
det klart for mig, at dagen er jeres, 
jeres jubilæumsdag, ikke skolens.

Tak for jubilæumsskrifter med al 
fællesfølelse, det rummer. ”Perso-
nalia” skal altid være en stor og le-

vende rubrik, det er mit personlige 
ønske for jer.

Og nu er vi her, takket være besty-
relsen, der ikke er veget tilbage for 
det kæmpearbejde, det har været, 
at samle Elevforeningen igen.

Den fællesfølelse, vi beherskes af, 
er jeres løn, jeres aldeles kontante 
løn.

Men altså: Det er jer, der skal tales 
om, jer, der skal tales til:

Der er liv i jeres motto: Den fortid, 
det nu og den fremtid, der tilsam-
men danner livets kæde, uendelig til 
begge sider.

Gennem det motto lover I at agte 
på fortidens gode tanker, både den 
fjerne fortids og den nære fortids.

Billedhuggeren Auguste Rodin skri-
ver til sine elever: ”Den, der vil have 
agtelse for overleveringen, må lære 
at skelne, hvor den indeholder det 
evigt brugbare. -----------.”

I må, hvis I vil have agtelse for over-
leveringen, altså hver for sig lære 
at vurdere, hvilke tanker der kan 
række jer og jeres tids mennesker 
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det evigt frugtbare – inspirationen 
og kraften til at leve et menneske-
værdigt liv. I må tage noget frem, 
ikke fordi, at sådan gør man; forka-
ste noget, ikke fordi at sådan gør 
man; men tage frem og forkaste i 
overensstemmelse med, hvad I selv 
behøver for jeres indre liv.

Rodin talte videre til sine elever om 
kunstneren selv, om hans gerning, 
om hans løn. Han ser i håbet, at 
kunstneren bliver læremester for 
os alle, at alle mennesker får kunst-
nersjæle:

”Kunstneren giver et stort eksem-
pel. Han tilbeder sin gerning. Den 

løn, han sætter højest, er velud-
ført arbejde. Nu til dags (skrevet 
før 1917) overtaler man desværre 
arbejderne – til deres egen ulykke 
– til at foragte deres arbejde og sju-
ske med det.

Verden vil ikke blive lykkelig, førend 
alle mennesker får kunstnersjæle, 
d.v.s., når alle føler glæde ved deres 
arbejde.

Kunstneren udtrykker altid, hvad 
han tænker, med fare for at støde 
an mod alle gældende fordomme.

Han lærer altså sine medmenne-
sker oprigtighed.

Henry Christoffersen, der var formand for Elevforeningen i 1968, taler til forsamlingen.
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Et udsnit af forsamlingen i gymnastiksalen.

Knut Holst holder tale for jubilæumsdeltagerne.



11Et udsnit af frk. Høyers håndskrevne tale. 

Tænk blot, hvilke vidunderlige 
fremskridt, der lige med ét ville 
blive gennemført, om ubetinget 
sandfærdighed herskede mellem 
menneskene.”

  ________

Disse ord af Rodin, af hvem I kan se 
mange skulpturer og tegninger på 
Glyptoteket i København, kan man 
arbejde videre på, blot man er et 
menneske.

Hvis du er begyndt, så tab ikke mo-
det, for – som Rodin siger: Sandhe-
dens sejr er sikker.

Hvis I gerne vil begynde at leve så-
dan, i kærlighed til jeres arbejde, i 
målbevidst udvælgen og forkasten, 
så tag fat!

Hvis I har en anelse om, men ikke 
ved med vished, at der er en måde 
at tage tingene på, som I ikke hidtil 
har kendt, så tag fat! Simpelthen tag 
fat! Spejd efter kammerater, der er 
ved at fi nde, at der eksisterer noget 
livgivende i denne verden.

Fordi jeg ved, at vi ikke i os selv 
strækker til, vil og må jeg sige: Gud 
velsigne jer, Gud velsigne os til at gå 
frem ad sandhedens og oprigtighe-
dens veje og gå med ……………..

(Desværre mangler den side fra frk. 
Høyers manuskript, med det sidste 
af hendes tale; men som jeg læser 
den, kan der kun være tale om nog-
le få linier. Red.)

Peter Tretow-Loof
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Knud Binzer overrækker blomster til frk. Lykke Krarup.

Frk. Høyer nyder selskabet med sine gamle elever og lærere. 
I midten ses Elevforeningens tidligere formand, desværre nu afdøde Mogens Høyer.
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TMR – dejlige minder fra mine syv år dér

Af Ruth Iversen Rollitt (R55)

TIDEN ER FLØJET – DET ER IKKE TIL AT FATTE. FOR NÆSTEN 61 ÅR SIDEN – FOR 
AT VÆRE HELT PRÆCIS – I AUGUST 1947 – KOM TO SMÅ BØRN TIL TØLLØSE FOR 
FØRSTE GANG. MIN BROR PER OG JEG. VI TALTE KUN LIDT DANSK, KENDTE IKKE 
LANDET SÆRLIG GODT – OG OM END VI ALLEREDE HAVDE GÅET PÅ KOSTSKOLE I 
AUSTRALIEN, VAR ALT MEGET FREMMED. VI VAR FØDT I MALAYA (NU MALAYSIA), 
MÅTTE FLYGTE MED VORE FORÆLDRE TIL AUSTRALIEN, DA KRIGEN BRØD UD I 
ØSTEN I FEBRUAR 1942 – OG VAR NU VENDT HJEM TIL VOR FARS FÆDRELAND 
FOR AT LÆRE, AT DETTE VAR VORT LAND. VOR MOR VAR HOLLANDSK, SÅ VI 
HAVDE ALTID TALT ENGELSK HJEMME, NU SKULLE VI LÆRE VORT FJERDE SPROG: 
DANSK. 

Fem små søde skolekammerater fotograferet i sommeren 1948. Det er Ruth th.
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Det var begyndelsen til syv me-
get lykkelige år for mig. Min bror 
forlod TMR efter det første år og 
tog til Herlufsholm. Bortset fra en 
af pigerne, som jeg ikke kunne lide, 
var jeg totalt lykkelig og har mange 
dejlige minder. Frk. Krarup må vel 
have været yndlingslærerinden, hun 
lærte mig at sy og brodere, klip-
pede vore negle, læste historier 
for os små inden vi gik i seng og 
rørte æggesnaps med os til særlige 
lejligheder. Frøknerne Høyer og 
Hesseldahl var vidunderlige mod 
mig, jeg holdt meget af dem – og 
er sikker på, at de holdt af mig. Jeg 
mindes december måned, når frk 
Hesseldahl listede rundt om nat-
ten og lagde en lille ’surprise’ under 
vore puder – en gave fra julenissen. 
Jeg husker vore ’juleaftener’ når vi 
spiste risengrød og god mad, før vi 

gik ned i stuerne og spillede spil og 
sluttede aftenen med at synge jule-
salmer ude på ’marken’ (Det måtte 
vi ikke kalde det – det skulle hedde 
Parken!). Jeg husker at vi sang ’Nu 
lukker sig mit øje’ om aftenen in-
den vi skulle sove – alle døre stod 
åbne, og hele bygningen sang. Det 
er dejlige minder.

Frk. Henriksen var vi vel lidt bange 
for og gjorde, hvad vi kunne for at 
gøre hende glad. Husker I de lange 
spadsereture ud til Gammel Tøl-
løse med sko, der skulle repare-
res? Vi kunne ikke lide at gå forbi 
Kommuneskolen – børnene dér, 
kunne ikke rigtig lide os, og vi var 
bange for dem. Eller når vi skulle op 
til den gamle dame, der stoppede 
kostelevernes sokker og lappede 
vort tøj? Det kunne vi heller ikke 

Birthe Hagbo, Birthe Falck Petersen, Ruth Iversen, Trine Bendixen, Svend Harder, 
Per Hagbo, Kaj Jensen, Ib Thorup, Toto Østergaard, Ole Engholm, Jørgen Hansen, 1948
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lide, men lo, når vi så, at hun havde 
stoppet med alle umulige farver. Var 
det fordi hun ikke kunne se, eller 
var det bare for at drille?

Hr. Busschou, kunne jeg tale engelsk 
med – ham kunne jeg lide. Jeg hører 
stadig fra ham til jul! 

Hans og Kirsten Kierulff husker jeg 
fra min allerførste dag – de var så 
store og passede på os små. Og de 
har passet på mig hele mit liv! Sid-
ste år kom jeg til Danmark for at 
fejre deres guldbryllup. Der var et 
helt Tølløse bord, og jeg er sikker 
på, at der blev snakket mere dér 
end på nogle af de andre! 

Når Per og jeg fl øj ud til vore for-
ældre hvert andet år, festede hele 

skolen. Vi fi k lov til at tage nogle 
ekstra uger fri og hele skolen fi k en 
ispind! Vi var de første børn,  der 
fl øj uledsaget på en ny KLM rute 
mellem København og Amsterdam 
– og blev fotograferet til avisen! 
Den gang tog det fem dage at nå 
frem til Malaya! Min store sorg var, 
da jeg efter mellemskoleeksamen 
skulle forlade Tølløse og alle mine 
gode venner og begynde i 1. G på 
Lyngby Statsskole, men heldigvis 
mødte jeg adskillige af dem  fra tid 
til anden.

Ak ja, hvor tiden er forandret – 
men minderne er der altid. 

     
Ruth Iversen Rollitt
London 2008

Dette klassebillede er taget på skolens fodboldbane i begyndelsen af 50’erne. 
Det er Ruth som nr. 3 tv. med et stort smil.
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Der var engang en hund, der hed Freja

Af John Bjørklund (R46)

HVOR MANGE HUNDE SKOLEN HAR HAFT I ÅRENES LØB SKAL VÆRE USAGT. DER 
BLEV VEKSLET MELLEM NAVNE FRA DEN NORDISKE MYTOLOGI, OG DEN HUND, 
SOM KOM TIL AT STÅ MIT HJERTE NÆRMEST, VAR FREJA ALTSÅ EN AF DE MANGE 
”FREJA’ER”. I MIT TILFÆLDE EN STOR GODMODIGT SAVLENDE SANKT BERN-
HARDSHUND. HUNDENE VAR ISÆR KNYTTET TIL FRK. HØYER.

Min Freja har fået et minde, som ikke er at foragte
En gang i begyndelsen af 60’erne – helt nøjagtigt 16. december 1961 – var 
samlet nogle piger og min højgravide hustru i et værelses lejlighed i Bag-

Gymnastiklærer Poul Madsen, der var forgudet blandt drengene, underviser her et hold 
mindre drenge i håndboldens tekniske fi nesser.



18

sværd. Baggrunden var afslutningen 
på en halv sæson med lidt hygge – 
håndbold. Aftenen begyndte med 
lidt sund latter. Vi var i ABC-teatret, 
hvor vi oplevede Kjeld Petersen og 
Dirch Passer. Derefter hjem til den 
lille lejlighed for at få lidt natmad.

God stemning
Stemningen var god, og da den var 
bedst foreslog jeg – sådan løst og 
henkastet – om vi ikke skulle starte 
en håndboldklub. Ingen havde kræf-
ter til at sige mig imod.

Trøjefarven blev valgt på den måde, 
at pigerne gjorde op hvilke trø-
jer, de havde hjemme i skabet, så 
klubfarven blev rød trøje og hvide 
shorts.

Allerede på det tidspunkt af livet 
havde jeg erfaret, at det kan være 
på grænsen til livsfare at blande sig 
i kvinders påklædning.

Så skulle klubben have et navn. Så 
var det jeg tænkte på min herlige 
ven fra barndommen. Jeg foreslog, 
at klubben skulle hedde ”Freja” . 
Og sådan  blev det.

Det blev en stor og livskraftig klub. 
Hvad vi foretog os gennem årene, 
var ikke småting. Skabte de største 

internationale ungdomsturneringer 
med fl ere tusinde deltagere i Kø-
benhavn. Var det første hold som 
spillede i Sovjet, etablerede klub-
hus etc. Alt sammen  under navnet 
Freja.

I 31 år havde jeg den glæde at være 
klubbens formand, og det var ”ån-
den” fra Tølløse som stedse – også 
i dag – svæver over klubben. Stor 
og livskraftig er klubben blevet. 
Indeværende sæson har Freja an-
meldt ikke færre end 25 hold i tur-
neringen.

Ædle krigere
Her en lille sandfærdig beretning 
om det første Frejahold hos her-
rerne. Da jeg skulle stable et hold på 
benene, ringede jeg rundt til gamle 
kammerater fra Tølløse. Derfor 
kom holdet til at bestå af bl.a. Knut 
og Preben Holst, Otto Dilling Han-
sen, Carsten Dilling Hansen, Hen-
ning Svenson og mig selv.

Et meget særpræget hold. Henning 
Svenson skulle overtales. Han var 
ikke meget for at spille om sønda-
gen, for så skulle han være hjem-
me hos Rene’. Carsten Dilling var 
driftsikker, men han var bedre til at 
spille mausel.
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Knut og Preben var fra naturens 
side ikke de største boldkunst-
nere. Så de fi k ordre på, at hvis de 
greb bolden – hvilket var tvivlsomt 
– skulle de straks afl evere den til 
mig. Herefter råbte og dirigerede 
jeg spillet, hvilket i nogen grad ge-
nerede dommer og modstandere. 
Egenskaber der senere hen gjorde 
mig til landstræner.

Otto Dilling Hansen var holdets 
store stjerne. Han er født et par 
generationer for tidligt. I dag ville 
han være sikker på usselt mammon 
– både i håndbold og fodbold.

Vi ved, hvor vi kommer fra
Se sådan har eftermælet trukket 
sit spor lidt op af historiens gang. 
Generationer af børn og unge har 
trukket i den røde trøje uden at 
vide, hvad deres baggrund er. Men 
sker det, at en lille pige eller dreng 
spørger om, hvorfra klubben med 
det mærkelige navn stammer, så 
lyder svaret – med kærlig under-
tone.

”Der var en gang en hund, der hed 
Freja”.

TMR’s legendariske fodboldhold fra 40’erne med gymnastiklærer Poul Madsen ragende 
op i midten. De øvrige på billedet er i øverste række f.v. Eigild Hansen, Preben Leth, 
Paul Madsen, Martensen, Paul Jensen. I midten ”Basse” Leth,  Arne Dilling Hansen, 
Jørgen Dilling Hansen og forrest Svend Ravn, Hamæl og Jensen. 
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Topnazist lærer på TMR

Af John Bjørklund (R46) 
Fortalt af Henry Christoffersen (R38)

INGEN KAN SÆTTE EN PLET PÅ SKOLENS NATIONALE SINDELAG UNDER BESÆT-
TELSEN. FRA SKOLEN DELTOG TVÆRT IMOD FLERE LÆRERE I MODSTANDSKAMPEN. 
SAMLET I EN GRUPPE, DER OGSÅ HAVDE SIT UDGANGSPUNKT I SØNDERSTRUP 
SÆBEFABRIK.

Frk. Høyer sammen med Einar Vaaben og Freja på skolens stentrappe.  
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Flere gamle elever var også aktive 
i andre grupper, men det er en an-
den historie.

Derfor er det også lidt overra-
skende, at det danske Nazistpartis 
chefi deolog en overgang var lærer 
på skolen.

Cand.mag Ejnar Vaaben var ble-
vet betaget af nazismen allerede i 
begyndelsen af 30’erne, og i 1931 
skrev han bogen ”Hagekorset over 
Tyskland”. Han var lærer i tysk og 
historie, og hans påklædning for-
talte alt om, hvem hjertet bankede 
for. Ridestøvler - bukser var hans 
yndlings påklædning.

Helt korrekt var Vaabens ”uniform” 
imidlertid ikke, for han yndede også 
at gå med blød hat.

Familien, hustru og datter, fl yttede 
ind i villa ”Lindely” i Soderup.

Vis velvilje
Einar Vaaben var lærer på skolen en 
rum tid, og han havde en vis vel-
vilje hos frk. Høyer. Måske var hans 
autoritære som besnærede lidt. 
Sagt i kærlighed til og det meste af, 
hvad hun stod for.

Historisk set tilhørte Einar Vaaben  
fraktionen ”rebellerne” indenfor 
DNASP, og at han var tilkendt en 
stor post i en kommende dansk – 
tysk regering er givet.

Kort efter besættelsen rejste Einar 
Vaaben imidlertid til Tyskland for 
at forny kontakten med regimets 
spidser. Den 1. januar 1945 meldte 
han sig som frivillig til Waffen SS.

Den sidste handling kostede ham 
fem års fængsel i Københavns Byret 
efter befrielsen.

Fuldblods nazist
Ejnar Vaaben dukker pludselig op 
igen i 50’erne, hvor han i en kort 
overgang var lærer på Bogø kost-
skole, men havde svært ved at klare 
sig.

Vil man vide mere om hans liv fi n-
des der en del litteratur. Blandt an-
det Vilhelm la Cours bog ”Fra mel-
lemkrigstid til efterkrigstid.”

De 27. februar 1997 afgik Ejnar Va-
aben ved døden. Han levede sine 
sidste mange år i Glumsø.

Ejnar Vaaben blev 94 år gammel.
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Elevforeningens generalforsamling
17. maj 2008

Ca. 30 veloplagte ”gamle” piger og drenge mødte op i M. G. Petersens 
familiehave til årets generalforsamling med efterfølgende frokost. Og i år, 
var frokosten bare i orden, efter at Tom, efter sidste års lidt kedelige mad 
oplevelse, havde talt dunder til værten, der oven i købet kvitterede med 
at give rabat og gratis kaffe.

Også i år havde vi den glæde, at skolens bestyrelsesformand Steen Bjer-
regaard Christiansen deltog med sin hustru. Nedenstående er bestyrel-
sens beretning, som blev fremlagt af Allan Skak Augsburg i formandens og 
næstformandens fravær.

Efter selve generalforsamlingen, der varede en lille time, blev der hygget 
og snakket om gamle dage, og det var svært at løsrive sig, da vi skulle til at 
hjem.  Vi håber, at endnu fl ere vil slutte sig til næste års generalforsamling. 
Det kan kun anbefales, for det er utrolig hyggeligt.

Som det kan ses, hyggede de fremmødte sig under frokosten ved generalforsamlingen.
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Referat

Valg af dirigent
Klaus Lunøe blev valgt som dirigent

Bestyrelsens (formandens) beretning
Da hverken formand eller næstformand var til stede fremlagde Allan Skak 
Augsburg beretningen. Beretningen blev godkendt med applaus. (Læs be-
retningen andetsteds i bladet). Da Morten Larsen havde meddelt, at han 
ikke ønskede at fortsætte som formand, men gerne i bestyrelsen, takkede 
Allan Morten for en dygtig og konstruktiv formandsperiode over 10 år. 
Det glædede alle, at Morten vil fortsætte i bestyrelsen. Ligeledes takkede 
Allan Iva Nyvold for de år hun har været medlem af bestyrelsen og med 
fl id og dygtighed har haft ansvaret for KONTAKTEN, som hun har mo-
derniseret, da Iva af personlige årsager ikke ønskede at fortsætte i besty-
relsen. Der blev klappet af begge.

Herefter fi k skolens bestyrelsesformand Steen Bjerregaard Christiansen 
ordet, hvor han gennemgik årets gang på skolen samt de udfordringer 
skolen står over for. Skolens økonomi er meget fl ot og en del penge skal 
investeres i områder, der vil være til gavn for skolen. Steen Bjerregaard 
Christiansens beretning. (Læs beretningen andetsteds i bladet).

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Troels Hallig forelagde det reviderede regnskab, der blev god-
kendt med applaus.

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Valg til bestyrelse samt valg af suppleanter
KONTAKTENs redaktør Iva Nyvold havde på forhånd tilkendegivet, at 
hun ikke ønskede genvalg på grund af sygdom.
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Ligeledes havde bestyrelsesmedlem og medlem af Sejergaardsskolens be-
styrelse Tom Esmark meddelt, at han ikke ønskede genvalg som bestyrel-
sesmedlem i Elevforeningen, men gerne ville fortsætte som suppleant.

Klaus Lunøe, der var suppleant, var indstillet på at stille op til valget som 
bestyrelsesmedlem.

Kasserer Troels Hallig var villig til genvalg.

Peter Tretow-Loof, der var suppleant, var villig til genvalg som bestyrel-
sesmedlem.

Finn Helmer var villig til genvalg som suppleant. 

Derudover opstillede Kirsten Sørensen og Anne Voigt til posten som be-
styrelsesmedlemmer og Lone Jensen til posten som suppleant.

Alle der stillede op, blev valgt med applaus.

Efter konstituering ser bestyrelsen således ud:

Formand   Peter Tretow-Loof
Næstformand og redaktør Troels Hallig
Sekretær   Allan Skak Augsburg
Kasserer   Morten Larsen
Menigt medlem   Klaus Lunøe
Menigt medlem   Kirsten Sørensen
Menigt medlem   Anne Voigt
Suppleant   Tom Esmark
Suppleant   Lone Jensen
Suppleant   Finn Helmer

25



Da Tom Esmark, der som før nævnt har siddet i skolens bestyrelse i 5 år, 
ligeledes ønskede at udtræde af skolens bestyrelse, har Elevforeningens 
bestyrelse valgt denne post til Kirsten Sørensen, som vi er meget glade og 
taknemmelige over vil overtage den efter Tom. Vi ønsker Kirsten held og 
lykke med posten. Samtidig takkede vi Tom for sin indsats ligesom Steen 
Bjerregaard Christiansen også takkede på skolens vegne. Men som han 
sagde, så ville der komme en ekstra tak, når Tom deltog i det sidste besty-
relsesmøde på skolen næste gang – sammen med Kirsten.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Jørgen Ahm var villig til genvalg – og blev genvalgt med applaus.
Revisorsuppleant Kirsten Kierulf-Hansen var villig til genvalg – og blev  
ligeledes genvalgt med applaus.

Fastlæggelse af kontingent
Der blev vedtaget uændret kontingent på kr. 150,00 pr. år.

Eventuelt
Der var ikke nogen punkter under eventuelt. Tom Esmark sendte dog en 
række hilsener fra gamle skolekammerater, der desværre ikke kunne del-
tage til generalforsamlingen af den ene eller den anden årsag.

Bestyrelsen for 2006/2007 var repræsenteret ved:  Allan Skak Augsburg, Troels Hallig, 

Tom Esmark samt suppleanterne Klaus Lunøe og Peter Tretow-Loof.

Ny formand, Peter Tretow-Loof (R67) Toto Østergaard (R52) og Poul Isaksen (R53)
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Bestyrelsens beretning
Generalforsamling 17. maj 2008

v/betyrelsesformand Morten Larsen (R88)

Indledning
Velkommen til Elevforeningens årlige generalforsamling her på Frederiks-
berg.

Særlig velkommen til vores æresmedlemmer og til skolens bestyrelsesfor-
mand – Steen Bjerregaard Christiansen. 

I lighed sidste år har vi valgt at afholde generalforsamlingen først. Hvor-
efter vi bagefter kan få et par fornøjelige timer til vores majfrokost.

Til årets generalforsamling har vi afsat en time, hvilket vi håber, er tilstræk-
keligt.

Stemningsbillede
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Igen i år har vi prøvet at melde ud i god tid omkring datoen ved allerede 
i vinterudgaven af KONTAKTEN at annoncere dagen. Endvidere ved at 
fl ere i bestyrelsen har gjort en stor indsats for at få folk til at møde op i 
dag - hvilket jeg jo kan se er lykkes. Dejligt at se så mange mennesker!

Antal medlemmer
Som det har været sagt de sidste år har Elevforeningen det ikke let hvad 
angår antallet af nye medlemmer. I 2007 fi k Elevforeningen 1 (et) nyt med-
lem fra afgangsklasserne på skolen. Imidlertid har vi med glæde konsta-
teret tilgang fra tidligere årgange, således at det samlede medlemsantal 
udgør 130 betalende medlemmer (som det fremgår af regnskabet, som 
Troels senere vender tilbage til).

Over for afgangseleverne i 2007 havde Elevforeningen ellers gjort en sær-
lig indsats, idet disse har modtaget KONTAKTEN og særskilt tilbud om 
indmeldelse i Elevforeningen. Det er således skuffende, at der ikke er fl ere 
som har meldt sig ind i Elevforeningen.

Derimod har tilgangen af medlemmer fra tidligere årgange være positivt, 
og årsagen hertil skal bl.a. fi ndes i en stor indsats fra nuværende med-
lemmer med at ”skubbe til” tidligere skolekammerater. En tak for denne 
indsats skal lyde fra Elevforeningens bestyrelse.

Ud over de 130 betalende medlemmer kommer så vores æresmedlem-
mer og de medlemmer som stadig er registreret som medlem, på trods af 
manglende betaling, men som vi lader blive stående som medlem, indtil et 
år efter sidste modtagne kontingent-betaling.

KONTAKTEN
Iva har i det forløbne år ydet en stor arbejdsindsats med at lave KON-
TAKTEN. Desværre har Iva på grund af sygdom været nødsaget til at for-
lade bestyrelsen. En stor tak til Iva for arbejdet med KONTAKTEN, hvor 
hun har været redaktør siden 2002.
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Bestyrelsen vil arbejde med at fi nde en kvalifi ceret ny redaktør, og har 
allerede fl ere emner i kikkerten, således at bladet som sædvanlig udkom-
mer før sommerferien, om end måske en smule forsinket.

Jeg vil her komme med en opfordring og anmodning om at bakke den nye 
redaktør op, f.eks. ved at indsende artikler og nyheder om vores tidligere 
skolekammerater, men også i form af konstruktiv kritik og forslag til even-
tuelle forbedringer.

Siden sidst
På de i året afholdte møder har bestyrelsen drøftet hvorledes Elevfor-
eningen kan blive endnu mere interessant at være medlem af. Dette er 
ikke nogen ny diskussion, og selv intentionerne er mange, er det fortsat 
ikke lykkedes at fi nde lige det, som der skal til.

Som jeg tidligere har omtalt er det min opfattelse, at det kræver en ind-
sats fra alle medlemmer af Elevforeningen – ikke kun bestyrelsen.

Jeg skal derfor i den forbindelse komme med en opfordring til at Elevfor-
eningens medlemmer bidrager med forslag til eventuelle aktiviteter, men 
også med en opfordring til opbakning fra Elevforeningens medlemmer når 
sådanne aktiviteter skal føres ud i livet.

Et af mine store ønsker at få etableret en god og brugbar hjemmeside, 
hvor medlemmer og interesserede har mulighed for at komme i kontakt 
med Elevforeningen, og har mulighed for at orientere sig om Elevforenin-
gen. Iva havde påtaget sig denne opgave, men som følge af Iva’s afgang, er 
der behov for at en anden overtager opgaven. Interesserede medlemmer 
må derfor meget gerne henvende sig til bestyrelsen.

Fremtiden
Efter 10 år som formand har jeg valgt at forlade posten i år, idet jeg føler, 
at jeg har brug for mere tid til min familie og mit arbejde.

29



30

Dette betyder ikke, at jeg siger farvel til Elevforeningen, idet jeg stadig 
fortsætter i bestyrelsen.

I denne forbindelse vil jeg gerne opfordre til at nye kræfter stiller op til 
bestyrelsesarbejdet. Jeg kan kun anbefale det. Jeg har altid befundet mig 
godt i Elevforeningen og har været glad for de mange hyggelige møder vi 
har haft.

Gravmøde
I lighed med tidligere år blev der i starten af december afholdt gravmøde 
på Solbjerg Kirkegaard. Alle er velkomne. I december måned sidste år 
deltog ca. 10 medlemmer.

Sejergaardsskolen
Inden jeg overlader ordet til skolens bestyrelsesformand Steen Bjerre-
gaard Christiansen, vil jeg gerne have lov til at takke Tom Esmark, der som 
Elevforeningens repræsentant har siddet i skolens bestyrelse de sidste 5 
år. Som Steen Bjerregaard Christiansen sikkert også vil kunne bevidne, 
kræver bestyrelsesarbejdet på skolen en engageret indsats. Tom har ydet 
en indsats, som vi som tidligere elever kan være stolte af, og det er derfor 
med beklagelse, at Tom nu har valgt at stoppe. Ligesom med redaktør-
posten er jeg sikker på, at vi fi nder en god ny repræsentant til skolens 
bestyrelse.

Nå, men hvordan går det så på skolen i dag?

Jeg vil her overlade ordet til Steen Bjerregaard Christiansen – Steen, vil du 
give et par ord om skolen i dag?
---
Tak Steen. Det er altid rart at høre sidste nyt fra skolen.

Afslutning
Herefter synes jeg, at vi skal udråbe et hurra for vores gamle skole!
Sejergaardsskolen TMR længe leve – hurra – hurra – hurra!
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Sejergaardsskolen,  
Generalforsamling 15. april 2008

BESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING

Af Steen Bjerregaard Christiansen
Bestyrelsesformand, Sejergaardsskolen 

JEG VIL HERMED PÅ BESTYRELSENS VEGNE AFGIVE BERETNING FOR DET FORLØBNE 
ÅR. SKOLEN HAR IGEN HAFT ET GODT OG SPÆNDENDE ÅR MED NYE AKTIVITETER 
OG VIDERE UDVIKLING AF SKOLEN.

Sejergaardsskolen
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Strategi og rammeplan
Sejergaardsskolen har en vision om, 
hvordan vores skole skal se ud – 
hvordan vi gerne vil undervise og 
rammerne, hvori denne undervis-
ning skal foregå. Vi vil høj faglighed, 
hvor udfordring af og hensynet til 
den enkelte elev er i højsædet; hvor 
det kreative element og den prak-
tisk-musiske dimension er fremhæ-
vet.

Værdigrundlaget understøttes af 
tilbudene til eleverne, som foruden 
undervisningen omfatter sfo, mu-
sikskole, drama og frivillig idræt, 
som alt sammen er integreret på 
skolen omkring elevernes dagligdag, 
hvilket bestyrelsen anser for en af 
skolens store styrker. Rammerne 
omkring disse tilbud er strategi- og 
rammeplan for Sejergaardsskolen 
2010. 

Bestyrelsens opgave er at sikre, at 
målene i strategi- og rammeplanen 
opfyldes, samtidig med at skolens 
gode økonomiske situation fasthol-
des.

Regnskab 2007
Sejergaardsskolen har i det forløb-
ne år haft et overskud på 1.799.496 
kr. Årets realiserede resultat er væ-
sentligt bedre end det lagte budget. 

Dette skyldes dels, at både dagsko-
len og kostskolen har haft fl ere ele-
ver end forudsat i budgettet, sam-
tidig med at lønomkostninger og 
andre omkostninger vedrørende 
undervisning, er lavere end budget-
teret. Bestyrelsen anser resultatet 
som tilfredsstillende.

Skolens likvide beholdning er for-
bedret med 813 tkr. i forhold til 
2006, samtidig med at den løbende 
investering i materielle anlægsak-
tiver i 2007 er fi nansieret af den 
likviditet, der er skabt af den løben-
de drift. Bestyrelsen anser skolens 
likviditet og økonomi for tilfreds-
stillende. 

Udviklingen i de tre 
skoleformer
Christian har i sin beretning gen-
nemgået den aktuelle status, så jeg 
vil ikke gå i detaljer på dette områ-
de. Bestyrelsen er naturligvis meget 
tilfreds med, at dagskolens elevtal 
fortsat er højt, og vi er meget glade 
for, at de kommende børnehave-
klasser er fyldt op. Det er en klar 
målsætning for bestyrelsen, at vi 
også fremover har fyldt vores klas-
ser op fra skoleforløbets start. Vi vil 
fortsat fokusere på, at skolens gode 
tilbud profi leres i lokalsamfundet.
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Musikefterskolen har venteliste 
til kommende skoleår og forvent-
ninger om fuldt hus året efter. I 
forlængelse af de ændrede krav til 
10. klasse, er der nu indarbejdet 
brobygning i efterskolens tilbud, 
og med denne ændring fortsætter 
efterskolen i sin nuværende form. 
Udviklingen omkring kravene til 10. 
klasse følges fortsat nøje, således at 
skolen er på forkant med eventu-
elle krav til efterskolens tilbud.

Elevtallet på kostskolen er for øje-
blikket 20. Elevtallet varierer en del 
gennem året. Søgningen til Sejerga-
ardsskolens kostskole og kostsko-
ler generelt var meget beskeden 
i sidste halvdel af 2006 og første 
halvdel af 2007, hvorfor bestyrel-
sen har haft elevsituationen og den 
videre drift af kostskolen under 
evaluering.

Der er gennemført strukturæn-
dringer på kostskolen med forbed-
ring af tilbuddet til eleverne for øje, 
ligesom der i fællesskab med en 
række andre kostskoler er iværk-
sat en kampagne med henblik på at 
øge de anbringende myndigheders 
kendskab til kostskolerne som en 
mulighed. På denne baggrund blev 
det besluttet at afvente elevsitua-
tionen efter sommerferien 2007, 

hvor en fornyet interesse fra kom-
munernes side har betydet, at kost-
skolen igen har været fuldt besat af 
elever det meste af skoleåret.

Vi må dog også konstatere, at vi 
med vores kostskoletilbud har sta-
dig vanskeligere ved at håndtere 
de unge mennesker, som henvises 
fra kommunerne. Det medfører 
en stor elevudskiftning og et stort 
pres på vores ansatte – faktorer, 
som indgår med stor vægt i vores 
overvejelser omkring den fortsatte 
drift af denne skoleform.

Aktiviteter i 2007
Et væsentligt element formulerin-
gen af visioner og strategier er den 
løbende opfølgning på, at skolens 
elever og forældre også oplever 
dette i hverdagen. Derfor foreta-
ges der løbende evalueringer af 
forskellige elementer af visioner og 
strategier.

Bestyrelsen har arbejdet på en IT 
vision for skolen, som dækker om-
råderne undervisning, administra-
tion og kommunikation.

Som det første skridt er der fo-
kuseret på kommunikation. Der 
er derfor lagt et stort arbejde i en 
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gennemgang af skolens hjemmeside, 
således at der gives et godt overblik 
over skolens tilbud og aktiviteter, 
både til nuværende og potentielle 
elever og forældre. 

Strukturen og menuvalget er stan-
dardiseret, ligesom tekster og bille-
der er opdateret. På hjemmesiden 
kan man eksempelvis læse skolens 
værdigrundlag, resultatet af diverse 
undersøgelser, samt hente tilmel-
dingssedler til musikskolen.

Næste skridt i realiseringen af IT 
visionen er brugen af IT i undervis-
ningen. Der er afsat en investerings-
pulje på 750.000 kr. til dette formål 
i budgettet for 2008. Det vil i første 
omgang især være de ældste klas-
ser, hvor vi med trådløst netværk, 
bærbare computere og projekto-
rer i klasseværelserne markant vil 
forøge anvendelsen af IT.

Formuleringen af skolens sund-
hedspolitik er konkretiseret i en 
handlingsplan på de fi re områder; 
idræt og bevægelse, kost og er-
næring, rusmidler og arbejdsmiljø. 
Bespisning af dagskoleeleverne er 
fortsat meget populært. Der er ca. 
125 tilmeldte, hvilket er fuld udnyt-

telse af vores kapacitet. Som sup-
plement hertil er det nu muligt at 
købe sandwiches.

Der foreligger nu færdige planer 
for en ombygning af skolens gamle 
gymnastiksal og køkken, og der er i 
budgettet for 2008 indarbejdet ef-
fekten af en ombygning. Bestyrelsen 
har netop vedtaget den endelige 
plan for ombygningen, som igang-
sættes i sommerferien.

Bestyrelsessammensætning 
Lisbeth Dandanell er på valg i år 
og modtager genvalg. Som supple-
ant foreslår bestyrelsen genvalg af 
Louise Mogensen.
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til 
at takke den øvrige bestyrelse for 
indsatsen og et godt og konstruk-
tivt samarbejde i året. Også tak til 
skolens ledelse og administration 
for samarbejdet, og endelig tak til 
skolens lærere og øvrige personale 
for jeres indsats i hverdagen for at 
give vores børn den bedst mulige 
uddannelse.

Jeg overlader hermed beretningen 
til generalforsamlingen. 
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70 ÅRS JUBILÆUM

Æresmedlem af Elevforeningen Henry Christoffersen (R38) kan i år fejre sit 

70 års jubilæum fra han forlod TMR som realist. 

Henry startede på skolen som byelev kort tid efter af frk. Høyer og frk. Hessel-

dahl overtog skolen, så Henry er en ægte Tølløser, der dengang vidste alt om, 

hvad der rørte sig i byen. Efter Realeksamen i 1938 kom Henry til B&W som 

elev, hvor han var, indtil han læste til ejendomsmægler.

Henry var under krigen en aktiv modstandsmand, primært på det kommuniker-

ende plan, og meget værdsat i modstandsbevægelsen.

Siden nedsatte Henry sig med sin søde hustru Gunver på Borgevej i Lyngby, 

hvorfra han indtil for ca. 20 år siden drev Ejendomsmæglerfirmaet 

P. H. CHRISTOFFERSEN.

Det dejlige hus, i det grønne område, er i øvrigt tegnet af arkitekten Simon 

Henningsen, der var søn af P.H., der sammen med sin far var en aktiv arkitekt i 

Tivoli i 40’erne. 

Fra den store beboelige kælder, hvorfra Henry drev ejendomsmæglerfirmaet, var 

der også plads til en af Henry’s store passioner – nemlig piberygning. Henry var 

formand - og formodentlig også initiativtager til – Lyngby Stop Klub, hvor man 

sikkert ikke har kunnet skære sig igennem for røg, når der var møder.

Henry’s tilknytning til frøknerne og til skolen var helt speciel. Han var en af initia-

tivtagerne til oprettelsen af Elevforeningen, og senere, ved 25 års jubilæet i 1968 

(omtalt andetsteds i bladet) initiativtager til at få sat Elevforeningen på skinner 

igen, efter nogle lidt stille år. Derudover var Henry i en årrække medlem af sko-

lens bestyrelse, og med til at sikre, at skolens oprindelige ånd blev holdt i hævd 

– også i perioder med store forandringer.

PERSONALIA
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Allerede i 1949 blev Henry formand for Elevforeningen første gang, og han slut-

tede sin karriere som kasserer i Elevforeningen i 1978, efter 30 års tro tjeneste, 

kun afbrudt af få års pause i begyndelsen af 50’erne.

I alle de mange år foregik de fleste af Elevforeningens møder i Lyngby Stop Klubs 

hyggelige lokale – ja selv efter, at Henry gik på ”pension”. Og hver gang havde 

Gunver bagt sine dejlige kager til os. Ved Elevforeningens julemøde bagte Gunver 

i mange år også det legendariske kage hus, til Elevforeningens basar.

Vi er mange, der tænker tilbage på disse hyggelige stunder, og vil samtidig benytte 

lejligheden til at takke Henry for dem og samtidig ønske Henry et stort tillykke 

med 70 års jubilæet.

Red.
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60 ÅR

Forstander på Sejergaardsskole Christian Olsson fyldte 60 år 23. marts i år.

Han er født i København 1948, hvor han tilbragte de næste 8 år frem til 1956.

Herefter flyttede familien til rækkehus i Bagsværd. Da familien senere flyttede til 

Stevns, blev Christian boende som kostelev på Bagsværd Kostskole de næste 5 år 

og forlod skolen som student.

Efter 17 måneder i Søværnet og et halvt år i Postvæsenet som reservepostbud, 

flyttede han til Holbæk for at gå på seminariet der. Han dimitterede januar 1973.

Christian stiftede bekendtskab med Sejergaardsskolen gennem en kammerat, 

som havde fået ansættelse på skolen, som aftenvagt i kostskoleafdelingen. Kam-

meraten mente bestemt, at det også måtte være noget for Christian. Efter som-

merferien 1971, medens han endnu gik på seminariet, startede han således sit 

lange virke på skolen.

Efter sin eksamen i 1973 blev han fastansat og har været der siden. Chris-

tian fik hurtigt forskellige tillidsposter, som lærerrådsformand i flere omgange              

og som konstitueret viceskoleleder. Det var i en af hans perioder som lærerråds-

formand, at han en mørk aften i marts 1995 blev kontaktet af skolens bestyrelse, 

som ville høre, om han kunne tænke sig, at blive forstander på skolen. Det var 

med bævrende hjerte, han heldigvis sagde ja. 

Han har nu i 13 år, været en meget afholdt leder på denne post til ug + og  

slange, hvis man må bruge den karakterskala i dag.

Han har været med til at udvikle skolen fra en stor kostskole på 100 kostelever 

og lige så mange dagelever til den store institution, vi har i dag, med knapt 500 

elever fordelt på musikefterskole med 71 elever, kostskole med 24 elever og dag-

skole med 400 elever. Heri også musikskolen, som betjener kost- og dagskolens 

elever og SFOén med sine mere end 160 børn.

Elevforeningen siger tak for dit flotte virke og ønsker et meget stort tillykke!
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60 ÅR

Bestyrelsesmedlem Tom Esmark fyldte 60 år den 23. marts i år.

Tom blev født i Korsør, hvor hans far var praktiserende læge. I 1964 startede 

Tom på Tølløse Mellem- og Realskole i 1. real. I 1967 afsluttede han skolen med 

realeksamen. 

Efter skolen gik Tom på lærerseminariet og blev efter endt uddannelse inspektør 

på Sejergaardsskolen, kostskoleafdelingen. I den periode Tom var tilknyttet Sejer-

gaardsskolen boede han på skolen. Han har gennem tiderne underholdt mange 

med historier om de mange oplevelser, han har haft i tiden som inspektør på 

skolen.

Senere i sin karriere fortsatte Tom på den Arabiske Friskole, Al Aqsa på 

Frederiksberg, hvor han var lærer og siden inspektør i ca. 20 år. I 2003 besluttede 

Undervisningsministeriet at fratage skolen det årlige statstilskud, hvorefter 

Al Aqsa blev tvunget til at lukke.

Herefter optog Tom sin lærergerning på Sankt Joseph Skolen på Østerbro i 

København, hvor Tom stadigvæk har meget travlt med de store klasser.

Tom har i en lang årrække været medlem af Elevforeningens bestyrelse, og har 

i dag en stor andel i, at hans årgang 1967 er så stærkt repræsenteret i Elevfore-

ningen. Tom har i det hele taget været dybt engageret i Elevforeningens arbejde, 

ligesom Tom har været Elevforeningens repræsentant i Sejergaardsskolens besty-

relse, en til-lidspost han fratræder efter sommerferien. 

Udover Elevforeningsarbejdet, har Tom i mange år været aktivt medlem af Odd 

Fellow ordenen.  Derudover bruger Tom sin tid i sommerhuset tæt ved vandet 

i Korsør. Her er han en ivrig lystfisker, uanset om fiskeriet foregår fra stranden 

eller fra hans båd.

Elevforeningen takker dig Tom, for din store og engagerede indsats i Elevforenin-

gens arbejde – og ønsker dig hjertelig tillykke med den runde dag – ”gamle” ven.
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KRANSENEDLÆGGELSE PÅ FRØKNERNES GRAV

Traditionen tro samles Elevforeningens bestyrelse og andre interesserede ved 

kapellet på Solbjerg Kirkegård før jul, for at lægge en krans ved frk. Høyer og 

frk. Hesseldahls grav. Efter kransenedlæggelsen er Elevforeningen vært ved en lille 

hyggelig frokost.

I år vil kransenedlæggelsen finde sted søndag den 30. november kl. 12.00. 

De af jer, der har lyst til at deltage, bedes tilmelde jer og evt. partner senest 

fredag den 21. november 2008 til Troels Hallig, telefon 45861896 eller på 

e-mail: trh@vkr-holding.com

Vi håber, at mange møder op.

KOMMENDE ARRANGEMENT
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Tølløse Afdeling
Tølløsevej 1, 4340 Tølløse
Tlf. 45121650
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www.boesen.nu
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