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Klummen

AF FORMAND PETER TRETOW-LOOF

I det forløbne år har vi haft travlt i bestyrelsen. Hjemmesiden er ved at 
være på plads, selv om en hjemmeside naturligvis altid skal udvikle sig og 
passes. Prøv at gå ind på www.tmr-elevforeningen.dk og se den. Vi har haft 
en del bestyrelsesmøder og redaktionsmøder. Og vi har sikret skolens hi-
storiske materiale, hvilket du kan læse mere om andetsteds i bladet. Dette 
er sket i et samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Tølløse, som vi frem-
over vil samarbejde med omkring alt af interesse fra Tølløse og omegn.

Den 21. april 2009 var jeg til skolens generalforsamling. Det var en meget 
opløftende begivenhed. Der var ikke mange til stede, men det er jo kun et 
godt tegn, for det betyder, at så går det godt. Og det gør det så sandelig. 
Skolen har i årets løb gennemgået en modernisering, og de fl este klasser 
har endda fået elektroniske tavler. Det betyder, at computeren og lærer-
nes bærbare PC kan tilsluttes, og så kan der arbejdes med skærmbilledet 
direkte på tavlen, lige som man stadigvæk kan bruge den som en tavle. Et 
fantastisk pædagogisk og læremæssigt brandgodt værktøj.

Skolen har nu nærmest ventelister, da den må være en af Danmarks mest 
moderne skoler. Nu går der over 415 elever i dagskolen – det er rekord. 
Og efter at alle disse investeringer er betalt og fi nansieret, har skolen for-
mået at lægge et overskud på over 2,8 millioner kroner. Det er ikke bare 
godt gået, det er fantastisk i disse såkaldte krisetider. Skolen har også en 
meget dygtig og effektiv bestyrelse med Steen Bjerregaard Christiansen 
som formand og Christian Olsson som forstander. Godt gået, og tak fra 
de gamle elever.
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Det at have gået på TMR, Tølløse Kostskole, Sejergaardsskolen er et pri-
vilegium. Vor gamle skole fra 1895 er værd at værne om. Og det er fanta-
stisk, når man nogle år efter at have forladt skolen, igen genser den og ikke 
mindst genser sine gamle klassekammerater. Det ved jeg fra mange, der 
har ”været væk” i en del år – ja, måske 20-30-40 år, men som så pludselig 
dukker op.

Vi i bestyrelsen synes – forhåbentlig sammen med mange medlemmer – at 
det er værd at mødes. Værd at mindes, værd at hygge sig sammen, grine og 
tænke på gamle dage – bare en gang i mellem. Derfor kan jeg kun opfordre 
til, at du – kære medlem – hjælper med til, at vi får endnu fl ere medlem-
mer. Overvej hvem af dine gamle skolekammerater, som du stadigvæk har 
kontakt til, eller som du ved hvor kan fi ndes, om ikke det var en god idé, 
at de blev medlem af Elevforeningen, hvis de ikke allerede er det. Er de 
ikke medlemmer, så gør en lille indsat og få dem til at melde sig ind. Giv 
dem et telefonnummer til en af os i bestyrelsen, eller giv dem vores e-mail 
adresse. Få dem til at kontakte os, så ordner vi resten. Du kan også give 
os deres telefonnummer, e-mail eller adresse, så skal vi nok tage kontakt. 
Det er også en god måde at sikre, at man kan samle sin gamle klasse, når 
man vil holde jubilæum.

Kom også selv til vore møder, hvis du ikke allerede gør det. Generalfor-
samlingen i det sene forår eller julemødet, hvor vi først mødes og nedlæg-
ger en krans ved frk. Høyer og frk. Hesseldahls grav. Det er altså utrolig 
hyggeligt. Jo fl ere medlemmer vi bliver, des sjovere kan vi få det, og des 
fl ere ting kan vi gøre. Det koster jo kun nogle få ører at være medlem om 
dagen. Det må ikke kunne skræmme nogen væk.

Nu står sommeren så for døren efter et dejligt langt forår. Jeg vil derfor 
ønske jer alle sammen en rigtig dejlig sommer, og tak for det første år som 
formand. Jeg håber, vi ses ved vore næste arrangementer, og gerne at nye 
”gamle” kammerater kommer med.

De bedste sommerhilsener
Peter Tretow-Loof
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Kontakt i KONTAKTEN

Af Peter Tretow-Loof (R67)

I SIDSTE NUMMER AF KONTAKTEN, BRAGTE VI EN LILLE ARTIKEL SKREVET I 
ELEVERNES SKOLEBLAD KONTAKT, AF SKOLEBESTYRER KNUD BINZER I 1966. VI 
VIL OGSÅ I DETTE NUMMER BRINGE ET PAR HISTORIER FRA SKOLEBLADET.

I Kontakt havde vi i en årrække en rubrik med titlen EFTERLYSNING. 
Her forsøgte vi elever med vores – til tider – platte humor, at skildre vore 
lærere, som vi i bund og grund holdt umådelig meget af. EFTERLYSNING 
handler i denne lille historie om drengenes fantastiske gymnastiklærer hr. 
Hermann Korshøj.

Dead or alive 10 øre i dusør.



8

EFTERLYSNING
”En herre med mærkværdige til-
bøjeligheder til at stå på hænder i 
timerne er undsluppet.

Det vides endnu ikke, om han ved 
rømningen har medbragt nogle af 
hans ”drenge”! Det er overmåde 
sandsynligt, da disse hans ”drenge” 
er hans et og alt.

Han har den svaghed, at han ved 
synet af en fotograf straks begiver 
sig til den nærmeste trappe, hvor 
han så vidt muligt står på hænder 
på gelænderet. Til tider nøjes han 
dog med at gå op og ned ad trap-
pen på ovennævnte overudviklede 
legemsdele.

Til læsernes orientering kan det 
oplyses, at personen har været i 
Canada, hvor den har oplært det 
canadiske folk i cigaretrulningens 
kunst.

Dessertøren har en speciel måde 
at ryge og nyde disse håndrullede 
cigaretter på: Efter at have indhal-
leret røgen med et særdeles kulti-
veret ansigtsudtryk, pustes røgen 
højlydt og med en grimasse ud skif-
tevis gennem næse og mund.

Det er yderst karakteristisk for 
personen under dens meget sand-
færdige beretninger om dens be-
drifter i nævnte land, at udsende 
visse meget udsøgte næse- og hals-
lyde (sh-sh-zz-zr).

Korshøj sad på en bold og sang
la-la-la-la-la-la-la-la-la
alle hans drenge omkring ham sprang
tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la

Bolden sused og Korshøj gled
la-la-la-la-la-la-la-la-la
midt i målet bolden sved
tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la

Øjet skinned og tårer stred
la-la-la-la-la-la-la-la-la
alle hans drenge fra banen skred
tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la”

                   ________

88
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Det næste fra samme skoleblad, 
der udkom i maj 1966, er en lille 
opfordring fra Elevforeningen til de 
ældste årgange om at indmelde sig.

Jo, reklame virker. Se selv i sidste 
nummer af KONTAKTEN hvor 
mange medlemmer Elevforeningen 
har fra årgangene 1966/1967!

Elevforeningen T.M.R.
”Elevforenigen er i fuld sving med 
alle sine opgaver. Først og frem-
mest prøver man at få adresserne 
på 2. og 3. realisterne fra 1940-1966 
igennem protokoller og kartoteker, 
idet så mange som muligt får op-
lysninger om foreningens genop-
rettelse. De nuværende 3. realister 
kan også blive medlemmer. Giro-
blanketter til indmeldelse fås hos 
redaktionen eller ved henvendelse 
til Preben Holst, Sankt Annæ Plads 
16, København K”.

Peter Tretow-Loof

9
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At møde gamle skolekammerater i 
”Elevforeningen”

Af Lone Jensen (R66)

I FORBINDELSE MED MIN KLASSES 40 ÅRS JUBILÆUM, BLEV VI OPFORDRET TIL AT 
GÅ IND I ELEVFORENINGEN FOR TMR OG SEJERGAARDSSKOLEN AF IVA, DER VAR 
MEGET AKTIV I DENNE.

Jeg meldte mig, som mange af os vist gjorde – lidt automatisk, da vi havde 
haft en meget vellykket genforening. Derfor glædede jeg mig til at gense 
mange af mine klassekammerater igen det følgende år til Majfrokost og 

Gensynet med klokken bringer mange gode minder.
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generalforsamling i en af de små ha-
ver på Pile Allé. En lille håndfuld af 
os fra årgang 66 mødte da også op, 
og vi havde endnu en dejlig som-
merdag sammen.

Til at begynde med var det lidt 
skuffende, at der var kommet så få 
af os, men det skulle vise sig, at det 
var en anden oplevelse, der stod og 
ventede på mig den sommerdag i 
maj – at møde gamle skolekamme-
rater, der tidligere var mig ukendte 
– forstået på den måde, at vi ikke 
tidligere havde haft kontakt med 
hinanden. Så på sin vis var vi hinan-
den ukendte.

Jeg huskede naturligvis navne, som 
havde svirret rundt i luften i sko-
letiden, og som nu igen kom i brug 
efter mange år. Ældre former, ja 
tiden har påvirket os alle fysisk. 
Nogle genkendelige og andre helt 
ugenkendelige. Det skulle så vise 
sig, at vi har mere til fælles, end jeg 
forventede.

Det var og er fortsat, som at møde 
nye mennesker – uden at skulle 
begynde helt fra bunden af. Vi har 
noget fælles at mødes om; en op-
vækst på TMR under frk. Højer’s og 

frk. Hesseldahl’s ledelse – og for de 
yngre årgange – på Sejergaardssko-
len under hr. og fru Binzer.

Det er som at stå foran en trappe 
og springe de første 3-4 trin over. 
Hopla, hvor det går hurtigt med at 
fi nde fælles fodslag i Elevforeningen 
for TMR og Sejergaardsskolen.

Vi har det rart, når vi mødes i TMR-
regi, både til de årlige møder i maj 
og december (og når vi mødes i 
bestyrelsessammenhæng). Vi fi nder 
naturligt nok sammen årgangsvis 
plus/minus et par år, men fælles-
skabet på tværs af 5, 10, 15 og 20 
år er der ingen tvivl om.  Vi har jo 
også tilbragt en del af vor opvækst i 
samme rammer – fysisk, mentalt og 
følelsesmæssigt. 

Vi blev udsat for næsten samme på-
virkning, selvom vor synsvinkel og 
oplevelse af de voksne i vor daglig-
dag var og er meget forskellig.

At have tid til at tale sammen om 
vore skoleår i Tølløse er meget gi-
vende. Det fortæller ikke blot om 
skolen, men i høj grad om, hvem vi 
er og hvad vort liv har indeholdt og 
ført til.
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TMR førte os sammen som sko-
lebørn. Elevforening fører os sam-
men som ældre voksne (en dejlig 
oplevelse var at spise frokost i Zoo 
med udsigt til løvernes spisetid, og 
en efterfølgende stille vandretur i 
haven til det nye og til slut tak for 
i dag og glædelig jul). Jeg kan med 
tilbagevirkende kraft forstærke mit 
fundament via de andres hukom-
melse. Jeg var byelev, og meget gik 
hen over hovedet på mig i min sko-
letid, nu fyldes hullerne efter 50 år. 
Fint for mig.

Elevforeningen har vist mig, at det 
med Barndommens Gade ikke er 
helt tom snak: ”Møder du en med 
det samme blik, vil du vide, at han 
er din ven…”

Nogle havde ikke set hinanden i 55 
år.

Der blev snakket og snakket om 
gamle dage, vi fi k en udemærket 
frokost, senere besøgte vi skolen, 
hvor forstander Christian Olsson
fortalte om skolen anno 2008, det 
er jo en helt anden skole end den-
gang, vi var elever.

Vi var 19, et helt pænt fremmøde. 

Lone Jensen

12
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Gør som Tine.
Betal dit kontingent via PBS.
Det er billigere og nemmere.
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Da lakridsfabrikken Expect ”sprang i 
luften”

Af Peter Tretow-Loof (R67)

LAKRIDSFABRIKKEN ”ER SPRUNGET I LUFTEN” – RENDTE VI ELEVER DRAMATISK 
RUNDT OG RÅBTE TIL HINANDEN DEN 9. FEBRUAR 1964.

Det var da dramatisk, men ikke så dramatisk, for fabrikken brændte, og 
det var jo alvorligt nok. Heldigvis kom ingen til skade, og ilden spredte sig 
heller ikke til de omkringliggende ejendomme.

På denne tegning, der er udlånt af Tølløse Lokalarkiv, skimtes lakridsfabrikken Expect
i gården bag ved Lundsbjerg th og Hafa og Kronebanken tv på Jernbanevej i Tølløse.
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Næsten alle elever på skolen og i 
øvrigt de fl este af byens børn, fl ok-
kedes om brandtomten, da vi kun-
ne komme til. Og der lå så, i kæmpe 
bunker, tusindvis af kasser med de 
gule æsker med ”Flintstone” lakrids 
saltpastiller. Et orgie for børn af slik.

Vi var mange om de eftertragtede 
kasser med vel 100 små æsker i 
hver. Selv fi k jeg raget et par kasser 
til mig, inden vi blev gennet væk og 
området afspærret. Og så var det 
bare om at komme ned på skolen 
med ”rovet”. Ærgerligt, at jeg ikke 
fi k fl ere, tænkte jeg. De to kasser 
låste jeg inde i mit skrivebord. Dog 
havde jeg lige taget en æske, så jeg 
kunne hygge mig.

Da jeg åbnede æsken, var lakridser-
ne slet ikke sorte, som jeg kendte 
dem. Nej, de var hvide. Jeg tænkte, 
at det nok var sukker, og smagte på 
dem. Det var salt. Det viste sig, at 
al saltet i lakridserne var trængt ud, 
og havde lagt sig som et lag på hver 
eneste saltpastil, på grund af den 
kraftige varmepåvirkning, de havde 
været udsat for. Men de smagte al-
ligevel ganske godt, når man væn-
nede sig til dem.

Hverken frk. Høyer, hr. Binzer (der 
netop var startet) eller nogen af læ-
rerne havde tilsyneladende fundet 
ud af, at vi elever, havde været på 
lakrids rov, for der blev intet sagt. 
Ikke et ord. Heller ikke under læ-
setimen. Men kl. 19.30 om aftenen, 
blev vi alle imidlertid kaldt ned i 
stuen. Der stod fru Westrup og så 
lidt streng ud. Så tog hun en masse 
sække frem, og beordrede os elever 
til at hente alle de Flintstone æsker 
vi havde, og smide dem i sækkene. 
For de skulle afl everes tilbage, da 
det jo var tyvekoster, og at vi der-
udover ville blive meget syge, af at 
spise dem, da pastillerne var blevet 
dårlige. Og hvis vi ikke gjorde det, 
så…………..!

Jeg tror, at næsten alt blev puttet 
i sækkene, til stor ærgrelse for de 
fl este. Øv og øv og 3 gange øv.

Men som en steppebrand lød ryg-
tet dagen efter, at man, i forbindelse 
med oprydningen efter branden, 
havde kørt sækkefulde af kasser 
med de eftertragtede saltpastil-
ler op ved mergelgraven bag Tegl-
værksvej – hvor der var en losse-
plads.
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Knap nok havde jeg hørt rygtet, før 
jeg spænede derop - alt hvad rem-
mer og tøj kunne holde. Og min-
sandten. Der lå virkelig sækkefulde, 
og bare ventede på at blive taget og 
ført i god behold.

En hel sæk kunne jeg vel næppe 
smugle ind på skolen. Hvis man blev 
opdaget, var det garanteret UD. 
Heldigvis fandt jeg en stor margari-
nekasse, som jeg fyldte med vel nok 
5-6 kasser á 100 æsker. Så sneg jeg 
mig bag om skolen og ind ved Allé-
huset, hvor jeg gemte kassen under 
barakken. Det var nemlig week-
end dagen efter, og så skulle jeg jo 

Direktør Kaj Hansen står her ved den pastilpakke-
maskine, der pakkede de berømte Flintstone salt-
pastiller.  Avisbilledet fra Holbæk Amts Venstreblad 
er fra 1970, da Expect igen var genopbygget. 

bare lige ha’ herlighederne over i 
min kuffert. Så fi k jeg godt nok ikke 
noget tøj med hjem til vask – det 
var der ikke plads til – men lakrids-
pastillerne var jo også vigtigere at 
redde.

Mit forehavende lykkedes, og hjem 
kom jeg til Piniegaarden i Herfølge, 
hvor jeg stolt viste min mor hele 
min lakridsformue. Jeg fortalte na-
turligvis ikke min søde mor, at vi 
ikke måtte have lakridserne, men 
jeg mener, at hun sagde, at dem 
skulle jeg ikke spise, for så blev jeg 
syg. Nå et par æsker blev det vel al-
ligevel til over den week-end, og så 

tog jeg tilbage til sko-
len – naturligvis uden 
lakridser.

Lakridsfabrikken Ex-
pect, der lå i en af bag-
gårdene på Jernbanevej, 
blev genopført og star-
tede produktionen op 
igen i november måned 
1964. Jeg mener, at den 
fortsatte indtil engang i 
’80erne.

Men jeg glemmer al-
drig de gule Flintstone 
æsker med saltpastiller.

Peter Tretow-Loof
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Kaffe Karens Kaffemølle

Af Peter Tretow-Loof (R67) 

I KONTAKTEN NR. 110 BRAGTE VI EN HISTORIE OM KAFFE KAREN, DER 
HELT FREM TIL SIN DØD DEN 18. NOVEMBER 1983, HAR GJORT ET UUDSLÆT-
TELIGT INDRYK PÅ ALLE OS KOSTELEVER OG MANGE BYELEVER.

Umiddelbart efter Karens død blev hendes hyggelige lille bolig og den 
spændende lille butik tømt for inventar.

Karens gamle kaffemølle efter at butikken er lukket.
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Det menes, at familien ikke var in-
teresseret i meget af det, så den 
legendariske kaffemølle blev, ifølge 
Inge-Lis Madsen fra Tølløse Lokal-
historiske Arkiv, på en eller anden 
måde overtaget af Tølløse Kommu-
ne, der satte den til opbevaring på 
Tølløsegaards Avlsgaard. Der stod 
den så i fl ere år, indtil den blev fl yt-
tet til kælderen på Tølløse davæ-
rende rådhus.

Efter at lokalarkivet blev etableret, 
blev kaffemøllen endnu engang fl yt-
tet, og står nu i arkivet på Tølløse 
Bibliotek, hvor den kan beskues.

Redaktionen

Fra lukningen af Tølløse Kaffemagasin.
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Mindestenen 

Af Kirsten og Hans Kierulff-Hansen (R51/50)

PÅ SKOLENS GÅRDSPLADS UDEN FOR HOVEDINDGANGEN STÅR EN SMUK MINDE-
STEN SOM AF MANGE KALDES 5. MAJ STENEN.

Vores skole lod stenen rejse til minde om de tre hovedbegivenheder i 
forbindelse med den tyske besættelse af Danmark fra 1940 til 1945.

Det offi cielle billede fra 1946 af Mindestenen.
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9. april 1940
Tidligt om morgenen ruller ka-
tastrofen ind over Danmark. Det 
kommer til kamp fl ere steder, men 
allerede samme dag bliver det be-
sluttet at kapitulere overfor den 
langt overlegne angriber.

29. august 1943
Denne dato er den mest fremtræ-
dende på mindestenen. Det var den 
dag da den danske regering endeligt 
sagde nej til nye tyske krav, hvoref-
ter tyskerne afvæbnede det danske 
militær efter en række korte kam-
pe. Den danske marine sænkede 
en del af fl åden, mens en række 
orlovsfartøjer sejlede i sikkerhed i 
Sverige. Tyskerne overtog den ud-
øvende magt, og den danske kon-
gemagt og regering ophørte med at 
fungere. Det var Danmarks ende-
lige brud med Tyskland. Nu kunne 
Danmark tælles blandt de nationer, 
der kæmpede mod det nazistiske 
Tyskland.

5. maj 1945
Datoen for Danmarks befrielse er 
dagen, der bedst huskes af de fl este, 
og derfor har givet stenen sit andet 
navn – ”5. Maj Stenen”.

Verset på stenen
De Roser på Graven kan visne
Men Aanden dør aldrig hen
Det sejrende Smil vil vi kende
Hos Slægternes drenge igen

Verset er skrevet af den tidligere 
modstandsmand og Elevforenin-
gens første formand Jørgen Dilling-
Hansen (R36). I Jørgens dagbog 
som han kalder ”Hvor er min vej? 
Hvor er min plads? / En ung mands 
udvikling og modning under 2. ver-
denskrig 1941-1946”, skriver han 
den 25. august: ”Den kommende 
29. August går jeg spændt imod. 
På skolen vil de afsløre en sten til 
minde om besættelsestidens data. 
På stenen står skrevet et vers fra et 
af mine digte om ”Henry” – Hans 
Johansen, den brave gut. Apropos 
skolen – så gik jeg i år af som for-
mand for Elevforeningen på grund 
af min forestående rejse. Frk. Høy-
er og frk. Hesseldahl har takket mig 
så smukt”.

På bagsiden af bogen er stenen afbil-
det, og herunder står der: ”Stenen 
som blev opsat ved Sejergaardssko-
len efter krigen med Jørgens digt, 
i anledning af faldskærmsjægeren 
”Henry’s” død i juli 1944.
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Afsløring af stenen
Før afsløringen af stenen, der i øv-
rigt stammer fra ”Sejergaarden’s” 
jorde, der dengang lå på markerne 
for enden af Sejergaardsvej, var 
stenen dækket af et Dannebrog. 
To elever – Knut og Preben Holst i 
daglig tale kaldet ”Inderne” – fore-
stod afsløringen. Knut og Preben 
var stærkt involveret i krigens be-
givenheder, da deres forældre i en 
lang periode var i fangenskab hos 
japanerne. Under hele forløbet var 
brødrene kostelever på TMR.

Ved den efterfølgende højtidelig-
hed talte frk. Høyer og Jørgen Dil-
ling-Hansen.

Begivenheden blev bl.a. skildret i 
Holbæk Amts Venstreblad den 30. 
august 1946.

Kirsten og Hans Kierulff-Hansen

21
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Skolens gamle papirer m.v. er nu sikret 
for fremtiden

Af Peter Tretow-Loof (R67)

DEN 28. APRIL 2009 BLEV SKOLENS GAMLE PAPIRER, FOTOSAMLINGER M.V. OVER-
DRAGET TIL LOKALHISTORISK ARKIV I TØLLØSE. ÅRSAGEN ER DEN, AT JETTE 
FISCHER, DER HAR VÆRET LÆRER PÅ SKOLEN SIDEN 1970, GÅR PÅ PENSION TIL 
SOMMER. DERUDOVER GÅR SKOLEBESTYRER CHRISTIAN OLSSON LIGELEDES PÅ 
PENSION I BEGYNDELSEN AF DET NYE ÅR.

Da Jette Fischer har passet på de mange kasser med de gamle papirer, og 
nu holder op, var såvel skolen som vi i bestyrelsen bange for, at de ville 

Inden overdragelsen gennemgik Christian Olsson, Jette Fischer og næstformand
Troels Hallig samt undertegnede materialet.
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blive smidt væk eller forgå i løbet 
af nogle år.

Aftalen går dog ud på, at skolen og 
Elevforeningen til enhver tid kan 
låne materialet, når vi har brug for 
det, og at Lokalarkivet skal levere 
materialet retur til Elevforeningen 
eller skolen, såfremt lokalarkivet 
nedlægges eller fl yttes uden for 
Tølløse.

Materialet er nu blevet journalise-
ret af Inge-Lis Madsen, der er leder 
af arkivet.

Vi i bestyrelsen er rigtig glade for 
denne løsning, der sikrer de histori-
ske ting, som også har en stor lokal 
interesse i Tølløse.

Tak til alle som har bidraget med at 
fi nde denne gode løsning.

Redaktionen
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Nyt fra skolen

Af Christian Olsson
Forstander, Sejergaardsskolen 

INFO NYT

Generalforsamlingen den 22. april blev afviklet i god ro og orden. Der var 
ikke mange fremmødte, men vi var vel i alt ca. 25 inklusive bestyrelsen. 
Det må vi tage som udtryk for, at man ikke mener, at der er kontrover-
sielle sager i gang, og at man i det store hele er tilfreds med den måde, 
skolen forvaltes på.

Sejergaardsskolen.
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Skolens tilsynsførende blev valgt 
til dirigent, og han gav straks ordet 
videre til mig, så jeg kunne afl ægge 
min beretning, hvor jeg kunne ud-
trykke tilfredshed med, at det øko-
nomiske resultat for 2008 var mere 
end tilfredsstillende, og at vi har 
haft et år, som i det store og hele 
er forløbet godt. 

Vi har haft problemer med at fast-
holde elever og ansatte på kostaf-
delingen, men mener nok, at vi nu 
efter et noget turbulent efterår 
er ved at fi nde takterne og kan se 
frem til, at resten af skoleåret i år 
og næste skoleår vil forløbe, som vi 
ønsker det. 

Vi har fået ansat nye medarbejdere, 
elevgruppen er rimeligt stabil, og vi 
har tanker om nye tiltag, som in-
debærer, at kostafdelingen i lighed 
med efterskolen vil være en enhed i 
skolen, som i kraft af afdelingsleder 
og det faktum, at kostafdelingens 
personale fremover kun vil være at 
fi nde i denne afdeling og ikke ind-
går i den øvrige skole, kan optræde 
mere frit og i højere grad kan tilret-
telægge forløbet for vore kostele-
ver uafhængigt af den øvrige skole.

Det har været en succes for efter-
skolen, og det er mit håb, at det 
også vil være det for kostskolen.

Dagskolen har formået at holde 
elevtallet stabilt omkring de 415 
elever. Vi nåede max elevtallet 420 
i efteråret, men har mistet lidt ter-
ræn siden. 

Jeg udtrykte glæde over, at intro-
duktionen af de interaktive tavler 
er gået godt, at både elever og 
lærere er glade for dem, og at jeg 
ser frem til, at de også bliver sat op 
andre steder på skolen, ligesom jeg 
udtrykte ønsket om, at IT i højere 
grad fremover vil være et arbejds-
redskab i hverdagen for såvel læ-
rere som elever. 

Også det faktum, at Skoleintra nu 
er i gang, kan bidrage til opnåelsen 
af dette mål.

SFO vil komme til at opleve væ-
sentlige ændringer, idet Berta 
Thomsen jo går af, og også Ingrid 
og Bodil går på pension, mens Mik-
kel vil til at studere. Så der bliver 
nogen udskiftning der. Vi har haft 
annoncer i bladene for de ledige 
stillinger og har fået en del ansøge-
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re på medarbejderstillingerne, men 
kun meget få på afdelingslederstil-
lingen. Sidstnævnte slår vi derfor op 
igen og håber på den måde på at 
kunne udvide ansøgerfeltet, mens 
vi afholder ansættelsessamtaler den 
29. april vedrørende de to medar-
bejderstillinger.

Jeg kunne derudover meddele, at 
efterskolen kører godt med fyldte 
ventelister to år frem, og at musik-
skolen stadig har god søgning og er 
et stort plus for vores skole.

Derefter var det skolens formand 
Steen Bjerregaard, der fi k ordet. 
Steen kom selvfølgelig ind på det 
meget gode økonomiske resultat 
med et overskud på 2.8 mill. og 
på det vigtige i, at pengene bliver 
brugt til skolens og elevernes bed-
ste. Jeg kan i den forbindelse sige, 
at bestyrelsen i den grad har været 
foregangsmænd i projektet med de 
nye tavler og det langt større fokus 
på IT i undervisningen, ligesom be-
styrelsen har givet grønt lys for ny-
indretning af vores legeplads i den 
nærmeste fremtid. Det er noget, vi 
går i gang med her og nu, ja, vi har 
allerede taget kontakt til tre for-
skellige fi rmaer for at få gode idéer 

og for at få en melding om prisni-
veau. Så det ser vi frem til i kom-
mende skoleår!

Revisor gennemgik skolens regn-
skab, som han gav en blank påteg-
ning, og skolens tilsynsførende, Per 
Hvashøj, afl agde rapport om det 
forløbne år. Per havde lagt mærke 
til det store fokus på IT, som han 
anerkendte som en vigtig indsats 
dog med den bemærkning, at det 
ikke måtte tage fokus væk fra andre 
ligeså vigtige investeringer i fag som 
f.eks. fysik og biologi, hvor det er 
essentielt, at der er materialer, så at 
vore elever kan få ”fi ngrene i bol-
ledejen” og mærke verden. Ellers 
var det tilsynsførendes opfattelse, 
at der på skolen bedrives en solid 
og ordentlig undervisning, som vi 
kan være stolte af!

Alle beretninger kan ses på skolens 
hjemmeside under Dagskolen/aktu-
elt.

Spireskolen
Den 4. maj starter så igen et nyt 
hold spirebørn. I skrivende stund 
ser det ud til, at vi kommer til at 
mangle 3 elever for at være helt 
fyldt op, men vi er glade for, at der 
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nu er hhv. 19 og 20 elever i klas-
serne. Det er pænt, og måske er 
der stadig forældre derude, som 
har lyst til at få deres børn på vores 
skole, og så er det bare at ringe, for 
pladserne er der!

Musik i april-maj
Hvis man går ind på skolens hjem-
meside, vil man kunne se rigtigt 
gode billeder fra den nys afholdte 
forårskoncert. Det var bare en god 
aften med glade optrædende og 
deraf gode oplevelser.

Foran os ligger festivallørdagen den 
16. maj, som jo er skoledag. Det er 
vort håb, at vi i lighed med sidste år 
må opleve en solrig dag, hvor vi kan 
være udenfor med såvel musik som 
boder. Der er sendt indbydelse ud 
til denne dag, og jeg håber, I vil være 
os behjælpelige med, at eleverne 
møder i skole denne dag, da det er 
bittert for de optrædende bands 
og i de til dagen opstillede boder, 
hvis elever mangler på vigtige po-
ster, ligesom dagen medregnes i det 
pligtige samlede antal på 200 skole-
dage i skoleåret, hvilket vil sige, at vi 
har holdt denne dag fri på forskud 
i juleferien.

Personalesituationen
Vi skal ikke ansætte nye lærere i 
dagskolen, derimod vil vi med det 
ovenfor beskrevne tiltag i kostsko-
len skulle ansætte to nye fuldtidslæ-
rere i denne afdeling alene. Disse er 
opslået på hjemmesiden, og det er 
mit håb, at vi kan få nogle gode og 
velkvalifi cerede ansøgninger til de 
absolut spændende, men også kræ-
vende jobs som kostskolelærere.

Prøver
Den 4. maj starter de skriftlige prø-
ver, som forløber i hele uge 19 og 
lidt af uge 20.

Den 29. maj har afgangsklasserne 
sidste skoledag, så nu går det slag i 
slag frem mod sommerferien.

Vejret er vidunderligt for tiden. Jeg 
håber, det holder ved, og at I nyder 
det!

Christian Olsson 
Forstander
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60 ÅR

Peter Tretow-Loof

Formand Peter Tretow-Loof (R67) fyldte 60 år den 3. maj i år. Peter er født i 

København, men opvokset på landet i Herfølge, hvor hans far drev en forsøgssta-

tion, der udviklede foderstoffer til landbruget.

Efter nogle år i den ”stråtækte skole” i Vedskølle fortsatte han på centralskolen i 

Herfølge. I 1961 startede han på TMR og tog realeksamen i 1967, kun afbrudt af 

godt et år hos sine forældre på Mallorca.

I 1967 blev han trafikelev i SAS - med flot uniform. I 1970 blev han udlært og blev 

herefter indkaldt til Livgarden. Herefter en tur omkring H.E. Gosch Tændstikfab-

rikker videre til Philips, hvor han var ansvarlig for husholdningsapparater.

I 1975 blev han ansat hos Rank Xerox som marketingassistent. Siden blev det til 

produktchef, sælger, marketingschef, salgschef og til sidst kvalitetsdirektør med 

bl.a. udvikling af kvalitetsledelse. Peter fratrådte firmaet i 1984.  

Herefter blev han ansat i konsulentvirksomheden IMR-Gruppen. Samme år blev 

han gift med Lis, med hvem han har to drenge.

Startede med sin kompagnon i 1986 konsulentfirmaet Lobra Management indtil 

1993. Herefter startede Peter,  Tretow-Loof Consult. I perioden fra 1994 – 1995 

arbejdede han sideløbende som direktør for Frederiksværk Turist- og Erhvervs-

råd. Boede fra 1994 – 2001 i Frederiksværk.

I 2000 flyttede han til Lyngby, hvor han i dag bor i Hvidegårdsparken.  Arbejdet i 

dag omfatter dels virksomheden Tretow-Loof Consult, men også undervisning på 

Teknologisk Institut, Niels Brock og i en lang række andre virksomheder.

PERSONALIA
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Sideløbende arbejder han som bestyrelsesformand for en lille opfindervirksom-

hed med navnet ”Udviklingsselskabet af 2002”.

Gennem årene har Peter tillige siddet i et antal erhvervsbestyrelser.

I Elevforeningens regi, er det også blevet til mange år, hvor han startede som 

medlem i 1972. Efterfølgende har Peter i skiftende perioder været medlem af 

Elevforeningens bestyrelse, og i 2008 blev han formand.

Jeg har haft lejlighed til at arbejde sammen med Peter i en årrække i Elevforenin-

gens bestyrelse. Det har været umådeligt positivt og inspirerende, både når vi har 

været sammen i Elevforeningens regi, men også under mere private former. 

Peter har i perioden tillige taget initiativ til, at Elevforeningens og skolens arkiver, 

billedmaterialer m.v., der primært har været opbevaret på Sejergårdsskolen, nu 

er overflyttet til Lokalhistorisk Arkiv i Tølløse og således bevaret for eftertiden. 

Samtidig er det sikret, at Elevforeningen til enhver tid kan få adgang til materialet.   

Tak for din indsats i Elevforeningens bestyrelse og dine mange indlæg og artikler 

i KONTAKTEN. Vi har været vidt omkring, både ”Kaffe Karen” – historien om 

barber Mørch, og man kunne blive ved. Mange af dine historier er endda blevet 

bragt i de lokale nyhedsmedier.

Formandsposten bestrider du med stor energi – og ikke mindst din humor, din 

systematiske måde at arbejde på og store samarbejdsvilje, sættes der meget pris 

på.

Troels Hallig
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60 ÅR

Hans Mogens Thobo-Carlsen

Hans Mogens Thobo-Carlsen (R67) kunne den 15. marts fejre sin 60-års dag.

Thobo startede på TMR i august 1961 – 12 år gammel. Han kunne ikke et ord 

dansk, da han hele sit daværende korte liv havde boet i Quito i Equador sammen 

med sine forældre og søskende.

Heldigvis var der flere kostelever, der talte flydende spansk – også i 6. klasse, 

hvor han startede - så helt isoleret var han da ikke. Jeg selv kunne også lidt 

spansk, så Thobo og jeg blev hurtigt gode venner – og har været det siden.

Jeg glemmer aldrig hvor lykkelig Thobo var, da han engang i slutningen af 6. klasse 

fik et TG i diktat. Nu var han på rette spor med det danske – syntes han.

Thobos familie havde dengang Odense Marcipanfabrik, og det var ikke tosset for 

os kostelever, der delte værelse med ham. For der kom i ny og næ en kæmpe 

kasse fyldt med marcipan og nougat og popcorn – de popcorn, der hedder Kim’s.

Hvad de færreste ved, er det faktisk Thobo, der er fadder til navnet. For en aften, 

da Thobo var på week-end fra skolen hos sin onkel i Odense, talte de om, hvad 

de nye popcorn skulle hedde, og Thobos onkel syntes, de skulle kaldes Thobos 

kælenavn Mumsy. Det syntes Thobo imidlertid ikke om, og så foreslog han navnet 

Kim.

I 1967 tog Thobo realeksamen på skolen og startede som elev hos Plumrose og 

med et klubværelse hos sin moster på Ølandshus på Amagerbrogade. Efter ud-

dannelsen og aftjent militærtjeneste på kassernen i Holbæk, blev Thobo udstatio-

neret til vist nok England og siden De Kanariske Øer.
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Da Thobo kom hjem, blev han forlovet med Kirsten og de blev snart ægteviet, 

oven i købet af Kirstens far – pastor Ib Schiellerup. 

Efter nogle år i en lille hyggelig lejlighed på Teglbrændervej i København blev 

Thobo igen udstationeret. Denne gang til Caracas i Venezuela, hvor de boede i en 

del år, og fik sønnerne Lars og Steffen.

Venezuela var et uroligt land, så da Thobo en dag blev holdt op af en fyr med 

pistol, havde de fået nok. Thobo forlod sin karriere hos Plumrose og familien 

rejste til Equador og startede egen virksomhed indenfor textilfremstilling. Her 

trivedes de alle 4, men egentlig ville de gerne tilbage til Europa – ikke mindst for 

børnenes skyld. Verden er jo lille ind i mellem, så pludselig blev Thobo og Jørgen 

Bodum enige om, at Thobo skulle starte Bodum op i Spanien. Det var vist nok 

i 1994. Siden har Thobo fået opbygget en succesfuld virksomhed med Bodums 

produkter, der er blevet mere og mere efterspurgte på det spanske marked.

Kirsten og Thobo har alle årene boet i omegnen af Madrid, og bor i dag i et dej-

ligt hus nord for den spanske hovedstad, hvor min familie og jeg har besøgt dem 

mange gange i årenes løb.

Tillykke ”gamle jas”.

Peter Tretow-Loof
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60 ÅR

Niels Jørgen Lundehøj-Andersen

Niels Jørgen Lundehøj-Andersen fyldte 60 år den 22. maj i år. Niels Jørgen også 

kaldet Niller er født og opvokset på Frederiksberg. Hans mor havde en frisørsa-

lon på Peter Bangsvej, som hun drev en hel menneskealder.

Da Niller skulle starte i skolen faldt valget på Tølløse Mellem- og Realskole, hvor 

Niller er en af de få elever, der er gået på skolen fra 1. klasse, til han forlod skolen 

i 1967 med realeksamen. Niller havde et klart talent som fodboldspiller og til 

atletik - sprint, højdespring og kuglestød var nogle af favoritdisciplinerne.  Allerede 

i en meget ung alder repræsenterede han skolen ved de årlige idrætsstævner, hvor 

han dystede med meget ældre deltagere og klarede sig over alle forventninger.

I realklassen startede han sammen med Svend Rump og Benny Andresen ban-

det ”The Useles”. Niller spillede single guitar i bandet, som bl.a. optrådte ved 

skolearrangementer i oplandet omkring Tølløse. I samme periode flyttede Niller 

ind i den nye værelsesfløj , hvor han boede på værelse med Tom Esmark, Jens 

Rasmussen og Svend Rump.

I 1967 forlod han skolen med realeksamen og Niller forsøgte sig indenfor det 

musikalske bl.a. med klassisk fløjte og var i samme periode en tur forbi Vestbirk 

Højskole. Herefter blev han optaget på Det jydske Musikkonservatorium, men 

fandt ud af, at det ikke lige var ham – så musikken som levevej blev droppet.

Det blev i stedet pædagogfaget valget faldt på. Niller er gift med Karin og bor i 

dag i Brønshøj og arbejder som ungdomspædagog. To drenge er det også blevet 

til.  Musikken er lagt på hylden – i stedet bruges fritiden flittigt på familien, og en 

del rejseaktivitet bliver der også tid til. 

Hjertelig tillykke – Troels Hallig
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LYKØNSKNINGER

Desværre kender Elevforeningen kun få af medlemmernes fødselsdato. Dette er 

vi rigtig kede af, da vi altid gerne vil bringe et stort tillykke – og helst med lidt 

levnedsforløb - på runde dage o.l. 

Derfor vil vi være glade, hvis I sender en mail eller et brev til Troels Hallig med 

oplysningen. Redaktionen modtager også meget gerne indlæg i forbindelse med 

personalia – også om andre ting end fødselsdage.

Bendt-Ole Løike (R66) fyldte 60 år den 12. februar 2009. 

Bendt-Ole er bankmand og bor i Roskilde.

Ingelise Mortensen (nu Lisa Maurer) R66 fyldte 60 år den 25. marts 2009. 

Lisa bor med sin familie i Madrid, og var hjemme i Danmark for at fejre klassens 

40 års jubilæum i 2007.

Lisbeth Johansen (nu Lisbeth Fredberg) R66 fyldte 60 år den 4. maj 2009. 

Lisbeth, hvis far var tømrermester i Uggerløse, bor nu sammen med sin mand 

i Solrød Strand.

Jens Løppenthin fyldte 60 år den 28. maj 2009.  

Jens er i dag ansat hos Harboes Bryggeri i Skælskør.

Et stort tillykke og HURRA til jer alle 4, og til alle jer, der har fyldt rundt det sid-

ste år, men hvor vi desværre ikke har jeres fødselsdato.

Redaktionen
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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 29. november kl. 12.00. 

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