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Klummen

AF NÆSTFORMAND OG REDAKTØR TROELS HALLIG

Julen nærmer sig med hastige skridt og året er snart gået. I Elevforeningens regi 
har vi netop afholdt den årlige kransenedlæggelse, som de seneste år er blevet 
noget af et tilløbsstykke. Om det er kransenedlæggelsen på frøknernes grav, der 
trækker – eller det er den efterfølgende gratis frokost skal jeg være usagt. Under 
alle omstændigheder er det en dejlig og positiv måde at slutte året på og samtidig 
få lejlighed til at ønske gamle skolekammerater en rigtig god jul og et godt nytår.

De sidste par år har det været restauranten i Zoologisk Have, der har dannet 
rammen om dette herlige frokostarrangement.

Når det så er sagt, er Elevforeningen kommet ind i en god og positiv udvikling.
Det gælder både medlemstilgangen, KONTAKTEN, hjemmesiden, og ikke mindst 
foreningens økonomi. Herudover har foreningen oplevet en stigende interesse 
for medlemmernes deltagelse i de to årlige faste arrangementer, generalforsam-
lingen og den netop omtalte kransenedlæggelse.

Når vi skal se fremad, så tilbagestår der fortsat et arbejde med foreningens hjem-
meside. Det er bl.a. planen at alle numre af KONTAKTEN skal lægges på hjem-
mesiden, tilsvarende for foreningens vedtægter, mulighed for indmelding via hjem-
mesiden osv.

Nu vi er ved bladet KONTAKTEN, er det ingen hemmelighed, at det er et for-
holdsvis omkostningstungt blad at udgive, nu vi har besluttet os for at udgive et 
blad i en kvalitet som de sidste 4 numre. Udgifterne til opsætning, trykkeri, og 
distribution kan ikke afholdes indenfor annonceindtægterne. Dette selvom vi har 
justeret prisen for tegning af annoncer i KONTAKTEN.
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Der må således fi ndes nye veje til at skaffe indtægter til foreningens blad – så 
gode forslag er meget velkomne.

Når vi så er ved økonomien, så blev der valgt ny kasserer på den årlige gene-
ralforsamling. Morten Larsen (R88) har valgt at træde tilbage, og det gav plads 
til Steen Johansen (R64). Steen er gået på efterløn, men har i hele sit arbejdsliv 
beskæftiget sig med regnskaber – så endnu engang velkommen til – og endnu 
engang tak til Morten for et godt og gedigent arbejde gennem årene. 

Herudover efterlyser vi skribenter til KONTAKTEN. Det kan hurtigt blive lidt 
ensidigt, når det alene er bestyrelsen, der leverer artikler og øvrige indlæg til 
bladet. Så derfor opfordres alle til at fatte ”pennen” eller endnu bedre PC’en og 
send artikler om din skoletid eller fra tiden derefter til Elevforeningens besty-
relse og indlægget vil blive bragt i KONTAKTEN. Det er vigtigt med noget mere 
bredde i indlæg, artikler og andet stof, der kunne have interesse for Elevforenin-
gens medlemmer.

I forbindelse med et af vores mange besøg på skolen i indeværende år, meddelte 
forstander Christian Olsson, at han i forbindelse med skoleårets afslutning 2010 
har valgt at gå på pension. 

Elevforeningen har, i de mange år Christian har været forstander, haft et forbil-
ledligt samarbejde med skolen.

Derfor har vi også aftalt med Christian, at når en ny forstander er på plads, så vil 
Elevforeningens formand og næstformand gerne introduceres for den nye for-
stander. Dette ikke mindst med ønsket om, at få skabt en kontinuitet i forhold til 
et fortsat godt samarbejde med skolens ledelse.

Elevforeningens bestyrelse ønsker alle medlemmer, familie og samarbejdspart-
nere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 

De bedste julehilsener
Troels Hallig
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Salmernes Visdom – ”vor danske arve-
lod”– tanker om vor skoletids salmevers

Af Lone Jensen (R66)

VERDEN ER FULD AF TROSRETNINGER, NOGLE MERE SYNLIGE END ANDRE. DET 
KAN VÆRE SVÆRT AT SE SANDHEDEN BAG DE FORSKELLIGE RELIGIONER, SOM 
JO TRODS ALT OMHANDLER ÉN OG SAMME KILDE, NÅR MAN SER RIGTIGT EFTER.

Vi blev som børn opdraget i den kristne tro via tvungen morgensang og 
indpiskning af salmevers. Og mange er de gange, jeg helt naturligt har 
sendt ”frøknerne” en kærlig tanke og tak for, at jeg helt naturligt deltager 

Tølløse Kirke, hvor vi alle kom i ny og næ.
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– om det er i større eller mindre 
forsamlinger – hvor salmebogen 
kommer frem. Kald det blot gen-
synsglæde.

Det er kraftfulde og vise ord, vi blev 
indgivet, men vel ret fjerne for os 
som børn. Dengang var det for mig 
melodierne, som betød mest, det at 
synge sammen med jer andre. Nu 
er det ordene, der fylder mest på 
glædeskontoen. Disse salmer ligger 
i baghovedet – i en erindringsskuffe 
– som har det med at åbne sig af 
sig selv – ganske uventet. Med det 
resultat, at der popper en sætning 
frem på den indre lystavle. Et tilbud 
om lidt livsvisdom.

Jeg har vænnet mig til at tage en så-
dan hilsen alvorligt, at fi nde salme-
bogen frem og læse resten af tek-
sten – det der lige nu er glemt. Det 
er som om solen bryder igennem, 
og med et smil på læben, kan jeg så 
gå videre i min dag. Det er vel en 
skat, der er værd at tale om, lægge 
mærke til. Eksempelvis vågnede jeg 
en morgen ved ordet ”Julebudet”. 
Kun det, intet andet. Der hang det 
midt i tomheden, ganske alene.

Så gik tænkeren i gang. Det første, 
der kom på lystavlen, var salmen 
”Julebudet til dem der bygge”. Så 
fat i salmebogen. Salme 107 skrevet 
af J. Chr. Hostrup i 1881.

Julebudet til dem, der bygge her i 
Mørkets og Dødens Skygge,
Det er det Lys, som aldrig slukt, ja-
ger det stigende mulm på fl ugt,
Åbner udsigten fra det lave, trøster 
mildelig mellem grave.

Således lyder 1. vers.

Stærke smukke ord, som mindede 
mig om, at selv om den menneske-
skabte verden indimellem kan føles 
som mørkets og dødens skygge, så 
er der formildende omstændighe-
der.

Livsrigdommen, der rækkes mig af 
en kærlig hånd en sommermorgen 
i år 2009, nedskrevet for mere end 
100 år siden.

Vi blev alle givet en nøgle til visdom, 
ja et helt ”nøglebundt”, i vor skole-
tid. (Selv om det ikke altid var med 
vores gode vilje). Tankevækkende.

Flere stærke ord fra samme salme.
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Menneskets Adel på ny erkendt.
Hjertets ret til at kæmpe og vinde.
Fred til at stride vor strid med mod, 
fred til at vente på enden god.

Og som en slutsalut: Glæd dig kun 
du menneskesjæl, stinger end or-
men endnu din hæl. Favn kun trø-
stig, hvad Gud har givet. Løft dit 
hoved og tak for livet.

Glædelig Jul alle sammen, hvorend I 
måtte befi nde Jer Nu og Her.

Jeg Lone, befi nder mig vel i Ejby i 
det smukke Hornsherred – blot et 
stenkast fra Tølløse.

Lone Jensen

9

Gør som Tine.
Betal dit kontingent via PBS.
Det er billigere og nemmere.
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Eventyrer og specialist i solcelle drevne 
biler – Hans Tholstrup årgang 61

Af Kirsten og Hans Kierulff-Hansen (R50)

EN DAG I JUNI I ÅR KOM HANS THOLSTRUP PÅ BESØG HOS OS. HAN VAR PÅ VEJ 
FRA AUSTRALIEN FOR AT TILBYDE INTERESSEREDE I DANMARK ET SAMARBEJDE 
OM AT UDVIKLE EN SOLCELLE-DREVET CYKEL. DESVÆRRE KUNNE MAN IKKE HER-
HJEMME OVERSKUE IDÉEN, SÅ NU VIL MAN GØRE BRUG AF DEN I TYSKLAND.

Men vi fi k alle tre en god dag; for os var det interessant at høre om Dan-
mark og Danmarks situation netop nu, set med en globetrotters øjne. Og 
vi kom vidt omkring i hans og vores liv og specielt om oplevelser, indtryk 

Hans Tholstrup på besøg hos Kirsten og Hans Kierulff-Hansen.
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og erfringer fra tiden som kostele-
ver på TMR.

Tiden som kostelev på TMR var en 
god tid for mig, sagde Hans, som 
indledning til en længere snak om 
netop det fællesskab. I alle de 3 år 
var frøken Høyer og frøken Hes-
seldahl en del af dagligdagen. I læ-
setimerne, som foregik i deres stue, 
var der ro og arbejde – og det var 
OK. Og det var også OK, at vi både 
var drenge og piger, der skulle dele 
hverdagen. At kunne arbejde for-
nuftigt og at kunne omgås med det 
andet køn, er god lærdom at få i en 
ung alder. Og Hans fortalte:

”Ja, der var jo det med pigerne. Jeg 
husker mest boghandlerens dat-
ter. Hun var sød og duftede ”an-
derledes”, lidt stærkt og rart som 
nyslået græs, og når jeg møder den 
duft, tænker jeg altid på hende. Og 
så går tankerne naturligvis videre 
mod den gode tid på TMR”. Og 
Hans fortsatte:

”De brandreb vi havde, der jo var 
beregnet som redningsreb i tilfælde 
af ildebrand – ligesom det reb, H.C. 
Andersen altid medbragte på sine 
rejser – kunne jo også bruges til 

noget andet fornuftigt, nemlig som 
redningsreb, når der gik ild i dren-
ge- og pigehjerter. Med dem kunne 
man jo fi re sig ned for at få et kys 
og et kram hos den udkårne nede 
i haven, og så få slukket lidt af den 
slags brand”.

Ulovlig knallert og leverpostej
”Og så var der det med min ulovli-
ge knallert, som jeg havde anskaffet 
mig, og meget praktisk havde fået 
skjult på stationens godsudlevering. 
Sådan nogle ture var en ekstra dej-
lig oplevelse, ligesom mad, der jo 
var et vigtigt emne for en sulten 
kostelev. Leverpostej i tykke skiver 
proppet ind i et friskbagt fransk-
brød var også en ulovlighed, men 
det hele var dog naturprodukter og 
sikkert lidt sundt, og i alle tilfælde 
dejligt at sætte tænderne i”, slutter 
Hans.

Med kaffe og wienerbrød på bor-
det bevæger samtalen sig fra emne 
til emne, indtil den spændende og 
hyggelige dag med Hans Tholstrup 
alt for hurtigt er smuttet, men han 
vil altid være velkommen igen.

Kirsten og Hans Kierulff-Hansen
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Undskyld Boesen

Af Tom Esmark (R67) 

JEG GIK UD AF SKOLEN I 1967 MED REALEKSAMEN EFTER 3 RIMELIGE GODE ÅR. 
DER KUNNE SKRIVES BØGER OM ALLE DE TING, VI OPLEVEDE I DE 3 ÅR.

Jeg havde et ekstra job som skribent for det daværende Aktuelt. En avis 
som desværre ikke er mere. Jeg kom hver onsdag aften til byrådsmøde, 
hvorfra jeg refererede. Det var selvfølgelig med cigar og øl. Det sidste vid-

De 4 musketerer: Jens Rasmussen, Niels Jørgen Lundehøj Andersen, 
Svend Rump og Tom Esmark på vej i skole om morgenen efter ugerningen.



14

ste hr. Binzer selvfølgelig ikke. Som 
referent til avisen fi k jeg 10 øre pr. 
spaltelinie. Dette kunne godt give 
en pæn månedsløn. 

Ofte lånte jeg Kirsten Olsen’s 
(best.medlem Kirsten Sørensen) 
fars Mercedes, således jeg kunne 
køre ud og referere fodboldkampe 
til avisen. Jeg havde også det privile-
gium at køre fru Binzer til Holbæk 
i hr. Binzers mørkeblå Opel, når 
dette var påkrævet.

Nå! Tilbage til mine store indtæg-
ter fra avisen. På et tidspunkt var 
overskuddet på ca. 500 kroner. 
Dette store beløb skulle ikke bru-
ges hos ”Dulle-Karen” eller på hele 
små franskbrød med remoulade og 
ristede løg eller saltstænger til læ-
setimen. Næh – Christian Hover og 
jeg havde en bedre idé, der kunne 
løse et stort problem!

Mordet på ”vækkeuret”
Problemet var Boesen’s hane. En 
rigtig fl ot hane, som havde den 
grimme vane at vække os kostele-
ver kl. 5 om morgenen. Hos os faldt 
det slet ikke i god jord. Dette måtte 
Christian og jeg jo gøre noget ved.

Vi gik derfor op i byen og købte en 
luftbøsse hos den lokale isenkræm-
mer (en Diana 25). Ingen af mine 
andre kammerater – Jens, Svend og 
Niels Jørgen – opdagede noget.

En tidlig morgen – kl. 5, da hanen 
begyndte at gale som sædvanlig – 
måtte Christian og jeg skride til 
handling. Vi gik ud på drengenes ba-
deværelse på 2. sal for at pacifi cere 
vores daglige ”vækkeur”.

Hanen var rigtig fl ot, men det for-
tog sig hurtigt efter vor behandling. 
Dræbt ved første skud. 

Vi fi k dog en meget dårlig samvit-
tighed, da vi fra badeværelset så 
manufakturhandleren stå med et 
uforstående blik og beskue sin af-
døde hane.

Heldigvis anskaffede han sig aldrig 
en ny.

Christian Hover var vel nok den, 
der fi k fl est stuearrester. Jeg forstår 
stadigvæk ikke hvorfor. Han havde 
simpelthen et ”klippekort” til at 
læse lektier alene, mens vi andre 
hyggede os. Desværre har vi ikke 
Christian mere iblandt os. Men han 
var bare en alle tiders guttermand. 
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En man kunne stole på, ja, en rig-
tig god kammerat. På trods af hans 
mange ”afvigelser”, kunne hr. Bin-
zer alligevel godt lide ham – på sin 
måde.

Den stakkels fasan
Engang var Christian og jeg på tur 
i Aastrup Skov. Her fangede han – 
utroligt nok – en fasan kok med de 
bare næver. Jeg bad Christian om at 
slippe den løs igen, men Christian 
mente nu, at den skulle skolen have 
glæde af.

Vel ankommet til skolen, og efter 
læsetime og spisning, syntes Chri-
stian, at fasanen skulle slippes løs 

nede i dagligstuerne. Det stakkels 
dyr var selvfølgelig skræmt fra vid 
og sans, og fl agrede bange og for-
virret rundt. HOVER skreg hr. Bin-
zer som en selvfølge. Han var ikke 
i tvivl om hvem der var synderen. 
(redaktionen er sikker på, at den 
stakkels fasan blev sluppet ud i det 
fri igen, efter denne grimme ople-
velse – at se så mange uartige kost-
elever på én gang).

Vi kostelever har haft så mange 
gode og sjove oplevelser de år, vi 
var elever på skolen, så de værste 
vil jeg undlade her.

Tom Esmark

Før mordet.
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Generalforsamlingen 13. juni 2009  

Det var en forholdsvis lun og dejlig solrig dag, Elevforeningen holdt den 
årlige generalforsamling. 40 ”gamle” elever og ledsagere var mødt op, og 
vi fi k en rigtig lækker frokost og eftermiddag i den gamle have. Efter fro-
kost og generalforsamling var der mulighed for at gå en tur rundt i haven 
og hilse på dyrene. Det tilbud var der mange, der tog imod.

Det er virkelig dejligt, når så mange møder op, og hyggeligt at gense gamle 
kammerater fra skole tiden. Jeg kan kun opfordre medlemmerne til at 
udnytte denne mulighed, hvor Elevforeningen er vært til frokosten. Vel 
mødt i 2010.

Peter Tretow-Loof

21

Som det kan ses var både fremmøde og stemning høj.
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Referat

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Klaus Lu-
nøe som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Bestyrelsens beretning kommer separat og vil i øvrigt blive bragt i næste 
nr. af KONTAKTEN. Under beretningen blev formanden for skolens be-
styrelse Steen Bjerregaard Christiansen budt velkommen, og bedt om at 
fortælle nyt fra skolen.

Christian Olsson stopper desværre næste år til marts, efter mange års 
virke.

Man vil behandle skolelederskiftet meget åbent, i samarbejde med et pro-
fessionelt fi rma. Alle er velkomne, til at komme med input i perioden. Der 
er nu 75 ansatte ved skolen. Det kræver, at man er god til at kommunikere.

Troels Hallig udleverede og kommenterede regnskabet, på Morten Lar-
sens vegne. Overskuddet var kr. 8.000,00 kr. bl.a. grundet højere annon-
ceindtægter. Endelig har der været fl ere medlemmer i 2008 end i 2007.

Der var ikke fremkommet forslag.

Hele bestyrelsen blev genvalgt, med undtagelse af kasserer Morten Lar-
sen, der grundet sit erhvervsmæssige arbejdspres, måtte sige nej til at 
fortsætte i bestyrelsen. I hans sted blev Steen Johansen (R64) valgt.

Revisor Jørgen Ahm og revisorsuppleant Kirsten Kierulff-Hansen blev 
genvalgt.

Bestyrelsens forslag, til forhøjelse af medlemskontingentet til kr. 200,00 
om året, blev enstemmigt vedtaget.
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Under eventuelt, rettede Lone Jensen og Anne Voigt en stor tak til Peter 
Tretow-Loof og Troels Hallig, på alles vegne, for det meget store og fl otte 
arbejde, der var ydet i Elevforeningen. Samtidig en meget stor tak til Jane 
for det fl otte blad.

Bessie Gideon (R43) takkede for udnævnelsen til æresmedlem og var ikke 
alene glad, men også meget stolt.

På forespørgsel måtte man konstatere, at klasselisterne desværre ikke 
fi ndes i lokalarkivet. Men de efterlyses stadig.

Hans Kierulff-Hansen bragte en hilsen fra Hans Tolstrup (R61), der arbej-
dede med solcelleforskning.    

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden takkede 
dirigenten for vel udført arbejde.

Bestyrelsen samledes herefter til sit konstituerende møde. 

23
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Bestyrelsens beretning
– Generalforsamling 13. juni 2009

v/betyrelsesformand Peter Tretow-Loof (R67)

Elevforeningsåret 2008 / 2009 startede med en ny bestyrelse med fl ere 
nye bestyrelsesmedlemmer, omrokering på nogle af posterne og mig selv 
som ny formand og Troels som næstformand.

Det har været et spændende år med mange positive udfordringer, men 
også et år, hvor vi har mistet alt for mange gamle skolekammerater, som 
vi alle holdt meget af.

Stemningsbillede fra generalforsamlingen.
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Den 11. august sidste år, døde Jørgen Woldsen af kræft efter en længere 
sygdomsperiode. Jørgen, der forlod skolen i 1962, har været et trofast 
medlem af Elevforeningen i mange år. Han blev kun 62 år.

Den 10. november 2009 mistede vi vort æresmedlem Henry Christof-
fersen. Vi er mange, der husker Henrys store engagement i Elevforenin-
gens bestyrelse, hvor han startede helt tilbage i 1948 for i 1949 at blive 
formand. Henrys bestyrelsesarbejde varede – bortset fra en kort periode 
– helt frem til 1978. Henry blev 86 år.

For blot et par måneder siden – den 19. april – mistede vi desværre endnu 
et trofast medlem af Elevforeningen, da Aage Arildsen døde.  Aage, der fi k 
sin realeksamen i 1946, blev 80 år. 

Pinselørdag, den 30. maj kl. 22.50 lukkede vort kære æresmedlem Toto 
Østergaard sine øjne for sidste gang. Desværre – vil mange sige – ud fra 
et egoistisk synspunkt. Men selv om Toto elskede livet, elskede sin hustru 
Galina og holdt så umådelig meget af vores Elevforening og de gamle 
kammerater, havde de sidste 4-5 måneder været meget smertefulde og 
uudholdelige. Og kampen mod den håbløse kræftsygdom, magtede han 
ikke længere. 

I 1952 forlod Toto skolen som realist. Fra 1971 og frem til 2004 var Toto 
medlem af vores bestyrelse, heraf 15 år som formand og næstformand, en 
samlet periode på i alt 33 år. Han blev 74 år.

Jeg vil bede Generalforsamlingen rejse sig op, og sammen med mig mindes 
disse 4 prægtige kammerater og venner. 

Tak.

Vores første store udfordring som ny bestyrelse var, at få et nyt nummer 
af KONTAKTEN på gaden inden sommerferien 2008. Med Troels som 
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redaktør og Jane som bladmager, lykkedes det at få et – synes jeg – meget 
fl ot blad sat hurtigt på benene.

Næste udfordring for redaktionen var så december nummeret, og i dag 
er jeg glad for at kunne fortælle, at det nye sommernummer netop er 
kommet fra trykkeriet, så I alle kan få et eksemplar med hjem. De vil blive 
udleveret inden vi afslutter selve generalforsamlingen.

Den 30. november holdt vi – traditionen tro – vores hyggelige kransened-
læggelse på frk. Høyer og frk. Hesseldahls grav på Solbjerg Kirkegård. Efter 
kransenedlæggelsen gik vi over til Zoologisk Haves Restaurant, som vi jo 
også besøger i dag, hvor vi fi k et dejligt lokale på 1. sal med direkte udsigt 
til løverne, og en lille lækker frokost, som foreningen – også traditionen 
tro – var vært ved. Efter frokosten gik vi en tur rundt i haven, og så bl.a. 
det nye spændende elefanthus tegnet af den berømte arkitekt Norman 
Foster. Vi var 19, der fi k en rigtig dejlig vintereftermiddag.

Fra skolens sommerferie holder lærer Jette Fischer op og går på pension, 
ligesom – den unge mand – forstander Christian Olsson, går på pension i 
løbet af det kommende skoleår. Da Jette har været den person, der tog sig 
af skolens historiske materiale, og da hun og Christian hører til de sidste, 
af de såkaldt ”gamle” lærere fra Knud Binzers tid, har vi i bestyrelsen haft 
nogle drøftelser med Christian og Jette om, hvorledes vi kan sikre dette, 
for Elevforeningen så vigtige materiale. 

Da Elevforeningen også har en del historisk materiale, der har haft en skif-
tende tilværelse i diverse kasser hos skiftende bestyrelser i Elevforenin-
gen, men hvor der desværre gennem de mange år er forsvundet noget, var 
det vigtigt at fi nde en samlet og holdbar løsning.

Bestyrelsen synes, vi har fundet den bedst tænkelige løsning, ved at al 
materialet nu samles på Tølløse Lokalarkiv, hvor det professionelt vil blive 
journaliseret og opbevaret. Vi har dog lavet den skriftlige aftale med lo-
kalarkivet, at såvel Elevforeningen som skolen til enhver tid kan låne det 
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materiale, vi har brug for, ligesom det skal leveres tilbage til Elevforeningen 
eller skolen, såfremt lokalarkivet nedlægges eller fl yttes uden for Tølløse 
sogn.

Jeg deltog i år på skolens generalforsamling den 22. april, og må sige, at det 
var en opløftende begivenhed. Skolen fremstår fl ottere end nogensinde, 
med nye lokaler, elektronisk undervisningsmateriale og faciliteter, ingen 
af os tilstedeværende nogensinde kunne have drømt om – i vore vildeste 
fantasier. Derudover er det – pga. en dygtig daglig ledelse og en dygtig 
skolebestyrelse lykkedes at skabe et overskud på 2.8 millioner kroner. 
Men det vil jeg nu lade skolens bestyrelsesformand Steen Bjerregaard 
Christiansen komme mere ind på – som det kan ses i referatet fra Steen.

I det forgangne år var vi 133 betalende medlemmer. Det er 7 fl ere end 
sidste år, hvilket vi fi nder tilfredsstillende. Det er dog vort håb, at vi bli-
ver endnu fl ere, hvorfor jeg kun kan opfordre de tilstedeværende om at 
tænke på hvem, af de gamle skolekammerater I har kontakt med, som ikke 
er medlem, men som I kunne få til at melde sig ind. Jo fl ere medlemmer vi 
er, des fl ere gode arrangementer kan vi lave, ligesom de enkelte årgange, 
ved at blive styrket, jo også kan samles til fælles hygge, jubilæer m.v.

Når vi om lidt kommer ind på regnskabet, kan man se, at vi har en pæn 
beholdning. Men vi føler også, at vi er nødt til at værne om den behold-
ning, for, hvis det bliver nødvendigt, at have noget at stå imod med. Da vi 
samtidig gerne vil gøre endnu mere for medlemmerne fremover, og fort-
sat være en god vært ved vore arrangementer, og holde vort blads høje 
niveau, vil bestyrelsen under punkt 7 – fastlæggelse af kontingent – foreslå, 
at vi i år sætter kontingentet op med 13 øre om dagen – fra de 150 kr. til 
200 kr. om året.  Det skal også ses i lyset af, at kontingentet ikke er steget 
i rigtig, rigtig mange år.

Vores nuværende kasserer Morten Larsen, der jo bor i Skanderborg, hvor 
han arbejder som statsautoriseret revisor, har desværre meddelt os, at 
han ikke kan påtage sig at varetage kasserer rollen foreløbig pga. meget 
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stort arbejdspres. Vi har fuld forståelse for Mortens situation og takker 
ham rigtig meget for den indsats han har gjort. Vi vil således ved konsti-
tueringen fi nde en ny kasserer, der kan overtage Mortens veltilrettelagte 
regnskabsarbejde i det nye år. (Steen Johansen (R64) blev valgt ind i besty-
relsen i stedet for Morten, og overtog ligeledes kasserer-posten).

Inden vi kommer til næste punkt på dagsordenen, har vi en person iblandt 
os, som er noget ganske særligt. Det er vores trofaste revisor Jørgen 
Ahm, der i år kan fejre 70 års skolejubilæum. Derudover har Jørgen været 
foreningens revisor siden 1966 uafbrudt indtil nu. Altså i 43 år. Det burde 
kunne give Dronningens fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste, selv om 
det jo nok ikke gør det. Til gengæld synes jeg, at vi skal give Jørgen en fl ot 
klapsalve som et stort tillykke med jubilæet.

Til sidst har jeg lovet at sende en stor hilsen fra vore 2 bestyrelsessup-
pleanter Kirsten Sørensen, der er Elevforeningens repræsentant i skolens 
bestyrelse samt Tom Esmark. De er desværre begge forhindrede i at del-
tage i generalforsamlingen i år. Og så kan jeg meddele, at fru Eva Binzer 
fylder 90 år den 20. juli 2009, hvor bestyrelsen naturligvis vil sende en 
lykønskning.

Tak. 
Peter Tretow-Loof
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Sejergaardsskolen,  
– Generalforsamling 22. april 2009

BESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING

Af Steen Bjerregaard Christiansen
Bestyrelsesformand, Sejergaardsskolen 

JEG VIL HERMED PÅ BESTYRELSENS VEGNE AFGIVE BERETNING FOR DET FORLØBNE 
ÅR. DER ER IGEN I DET FORLØBNE ÅR IGANGSAT EN RÆKKE AKTIVITETER, OG 
ANTALLET AF ELEVER PÅ SKOLEN ER DET HØJESTE NOGENSINDE, SÅ DET ER EN 
STOR FORNØJELSE FOR MIG AT STÅ FORAN JER I DAG. 

Sejergaardsskolens smukke kobberplade.
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Strategi og rammer 
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. 

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

Regnskab 2008 
Sejergaardsskolen har i det forløb-
ne år haft et overskud på 2.813.661 
kr. Årets realiserede resultat er væ-

sentligt bedre end det lagte budget. 
Dette skyldes, at både dagskolen 
og kostskolen samt skolefritids-
ordningen har haft fl ere elever end 
forudsat i budgettet, hvilket har be-
tydet øgede indtægter. Samtidig er 
omkostningerne totalt set holdt på 
det budgetterede niveau. Bestyrel-
sen anser resultatet som tilfreds-
stillende. 

Skolens likvide beholdning er for-
bedret med 3.262 tkr. i forhold til 
2007. Ombygningen af køkken og 
den gamle gymnastiksal er fi nansie-
ret ved realkreditlån, og de øvrige 
investeringer i anlægsaktiver er fi -
nansieret af den likviditet, der er 
skabt af den løbende drift. 

Det er værd at bemærke sig, at sko-
len faktisk stort set kunne have be-
talt ombygningen af gymnastiksalen 
alene ved at bruge den likviditet, 
som driften har skabt i 2008. Vi har 
dog valgt at fastholde en langfristet 
fi nansiering af ejendomsinvesterin-
gerne for at skabe de størst mulige 
økonomiske frihedsgrader. 

Bestyrelsen anser skolens likviditet 
og økonomi for meget tilfredsstil-
lende. 
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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 elevtallet i dagssko-
len har været på det højeste niveau 
i skolens historie. Det er i hoved-
parten af året lykkedes at realisere 
målsætningen om, at elevtallet i alle 
klasser i dagskolen er oppe på den 
maksimale klassekvotient på 21. 

Vi er også meget glade for, at de 
kommende børnehaveklasser for 3. 
år i træk er fyldt op, næsten i hvert 
fald. Det er en klar målsætning for 
bestyrelsen, at vi også fremover har 
fyldt vores klasser op fra skolefor-
løbets start. Vi vil fortsat fokusere 
på, at skolens gode tilbud profi leres 
i lokalsamfundet. 

Musikefterskolen har igen i 2008 
været fuldt besat, og der er vente-
liste til kommende skoleår og for-
ventninger om fuldt hus året efter. 
Vi har et super godt efterskoletil-
bud til de unge mennesker, og dette 
giver sig år efter år udslag i fuldt 
hus og mange meget dygtige elever. 

Elevtallet på kostskolen er for øje-
blikket 19, hvilket er under kapaci-
teten på 24 elever. 
Elevtallet svinger en del i løbet af 
året, og der er derfor i de senere 
år arbejdet med en række struk-
turændringer på kostskolen med 
forbedring af tilbuddet til eleverne 
for øje og med henblik på at skabe 
en optimal arbejdssituation for de 
ansatte. 

Søgningen til kostskolen er forbed-
ret i forhold til især 2007, og det 
styrker os i troen på, at der både er 
behov for og en fremtid i at drive 
en kostskole som en del af Sejer-
gaardsskolen. 

Aktiviteter i 2008 
Et væsentligt element formulerin-
gen af visioner og strategier er den 
løbende realisering af og opfølgning 
på, at skolens elever og forældre 
også oplever dette i hverdagen. 
Derfor iværksættes løbende tiltag, 
ligesom der foretages evalueringer 
af forskellige elementer af visioner 
og strategier. 
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Bestyrelsen og ledelsen har arbej-
det en IT vision for skolen, som 
dækker områderne undervisning, 
administration og kommunikation. 

Første skridt i denne vision foku-
serer på kommunikation, og der er 
gennemført en omfattende opdate-
ring af skolens hjemmeside. Næste 
skridt på kommunikationsfronten 
er implementering af lærerintra, 
elevintra og forældreintra. De to 
sidste er p.t. iværksat for henholds-
vis 11 og 9 klasser. Dette åbner en 
helt ny form for kontakt mellem 
skolen og elever og forældre – det 
bliver meget nemmere og mere 
overskueligt for forældrene at følge 
med i aktiviteterne, lærerne kan 
bruge mere tid på undervisning og 
forberedelse, og en række admini-
strative processer bliver mere smi-
dige. 
 
Næste skridt i realiseringen af IT 
visionen er brugen af IT i undervis-
ningen, som også er rullet ud i stor 
stil i 2008 med trådløst netværk, 
bærbare computere til lærerne og 
projektorer og interaktive tavler i 
klasseværelserne. Dette har mar-
kant forøget anvendelsen af IT i de 
store klasser, og det er blevet rigtig 

godt modtaget af både elever og 
lærere. 

Der er i 2009 ligesom for 2008 af-
sat en investeringspulje på 750.000 
kr. til fortsat opgradering af IT ni-
veauet i undervisningen og på sko-
len. Dette betyder fortsat udbre-
delse af projektorer og interaktive 
tavler, bærbare pc’ere til alle lærere 
samt udbygning af elev- og foræl-
dreintra. 

Der er gennemført en ombygning 
af skolens gamle gymnastiksal og 
køkken, således at vi har fået en ny 
samlingssal, nyt indgangsparti med 
toiletter samt et nyt bibliotek og 
lektielæsninglokale, Endvidere er 
der sket en udbygning af køkkenfa-
ciliteterne og omklædning for per-
sonalet. 

Tankerne omkring alternativ an-
vendelse af den gamle gymnastiksal 
blev igangsat allerede da halbyggeri-
et var i projektfasen, og som sådan 
er denne ombygning den logiske af-
slutning på det forløb, der startede 
med halbyggeriet. Vi i bestyrelsen 
er meget glade for denne ombyg-
ning, og jeg håber I har haft lejlighed 
til at se og nyde faciliteterne. 
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Udbygningen af køkkenfaciliteterne 
har bl.a. været en nødvendighed, da 
bespisning af dagskoleeleverne er 
fortsat meget populært. Der er ca. 
125 tilmeldte, hvilket er fuld udnyt-
telse af vores kapacitet. 

Bestyrelsessammensætning 
Grith Dieckmann og Anders Larsen 
er på valg i år og modtager genvalg. 
Som suppleant foreslår bestyrelsen 
Connie Jahn, som desværre ikke 
har mulighed for at være her i af-
ten. Connie er mor til Julie i 2B og 
er selvstændig. 

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.

Steen Bjerregaard Christiansen

ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen bliver afholdt den 29. maj 2010 kl. 13.00 med efterfølgende 

gratis frokostarrangement. 

Indkaldelse samt dagsorden vil blive udsendt jvf. Elevforeningens vedtægter. 

Bestyrelsen ser frem til, at rigtig mange møder op. 

KOMMENDE ARRANGEMENT
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Nyt fra skolen

Af Christian Olsson
Forstander, Sejergaardsskolen 

INFO NYT

Efter en dejlig efterårsferie og med overgangen til vintertid er vi nået 
ind i den mørke og til tider våde periode frem mod julen. Husk i den 
forbindelse, når vi kommer lidt længere frem, og mørket igen ligger tæt 
om morgenen, cykellygter og refl ekser for de cyklende og gående elever!

Sejergaardsskolen.
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Novemberaften for tidligere
kost- og dagelever
Den anden lørdag i november er 
der novemberkomsammen for 
gamle dag- og kostskoleelever kl. 
18-22 i skolens spisesal. Novem-
beraften er et begreb i skolens liv, 
idet det er den aften, hvor man un-
der uformelle forhold kan mødes 
med gamle kammerater og få sig en 
snak om sin skoletid. Nogle gange 
har der været rigtigt mange gamle 
elever forbi, og andre gange har 
fremmødet været sparsomt. Der er 
ingen tilmelding, man kommer bare, 
kigger ind og slår sig ned for en 
kortere eller længere bemærkning.

Sidste år oplevede vi dog, at frem-
mødet var højere end nogensinde, 
og da vi spurgte til dette, fi k vi den 
besked, at mange havde aftalt på 
Facebook at mødes, så hvis det 
er tendensen, kan vi vist forvente 
et væsentligt forøget fremmøde i 
fremtiden. Samtidig kan vi se frem 
til et stort ryk ind af tidligere kost-
elever, der ikke nåede at tage afsked 
med afdelingsleder Irene Lauridsen 
ved hendes pensionering før efter-
årsferien, og som derfor vil benytte 
sig af denne lejlighed til at sige hen-
de farvel og tak. Så alt i alt er det 
vores forventning, at der vil være 

et stort fremmøde på denne aften 
både i år og fremover, hvilket vi ser 
frem til med stor glæde.

Personaleforhold, kostskolen
I slutningen af oktober sagde vi som 
oven for nævnt farvel til Irene på 
kostafdelingen. Irene startede her 
på skolen i 1979, hvor hun sammen 
med sin mand Alex, som samtidig 
blev ansat på kostafdelingen fl yt-
tede ind i en af de lejligheder, som 
er på den nuværende efterskole. 

Kostskolen var dengang herinde på 
skolen i netop efterskolens bygnin-
ger, og der var dengang ca. 80 kost-
elever, hvilket er 4 gange så mange 
som i dag. Det var derfor en stor 
opgave for det unge par at påtage 
sig, men de fi k en god start og fl yt-
tede med ud til Kr. Eskilstrup, da 
kostafdelingen i 1992 rykkede ud 
for at give plads til efterskolen. For 
nogle år siden sagde Alex op for at 
gå på pension, og Irene blev tilbage 
som afdelingsleder.

Irene har altid været en vigtig per-
son i kostskolen. Hun har med stor 
empati formået at være nærvæ-
rende i elevernes verden, og mange 
kostelever tænker tilbage på deres 
tid med Irene med stor veneration, 



37

og da vi tog afsked med Irene på 
kostafdelingen før efterårsferien, 
var 75 gamle elever da også mødt 
op for at takke Irene for de år, de 
tilbragte sammen med hende, og 
for den imødekommenhed og for-
ståelse for deres situation, som Ire-
ne udviste på et tidspunkt i deres 
liv, hvor det netop var det, der var 
brug for.

Irene vil blive savnet, men hun har 
valgt at gå af for at få tid til leve et 
andet liv, og jeg ønsker hende et 
spændende og indholdsrigt otium.
I Irenes sted er Mette Sand trådt 
til som ny afdelingsleder. Mette er 
tidligere efterskolelærer på Osted 
Fri- og Efterskole.

Personaleforhold dagskole og
efterskole
Vi sagde ligeledes i starten af ok-
tober farvel til Trine Lyngby efter 
mere end 35 år på skolen.

Trine har været involveret i utro-
ligt mange ting på skolen og har i 
det store hele undervist i alle fag 
og i alle afdelinger, ligesom hun 
har iværksat mange tiltag i skolens 
hverdag ikke mindst her de store 
lejrskoletiltag med besøg på såvel 

Færøerne som Island og Grønland, 
et program som fl ere elever har 
nydt godt af. Trine har også kolle-
gialt været en respekteret person-
lighed, som har været valgt af læ-
rerne til diverse tillidsposter. Trine 
har stået for en yderst professionel 
tilgang til sin metier med solid faglig 
undervisning og vægten lagt på god 
omgangstone og opførsel fra alle.

Jeg ønsker ligeledes Trine et godt 
og lykkebringende otium og takker 
hende for den enorme indsats, hun 
igennem årene har ydet for skolen.

I samme åndedrag skal også næv-
nes, at Trines mand Poul Østerga-
ard torsdag før efterårsferien fulgte 
Trines eksempel og gik på pension. 
Poul var ansat i efterskolen, men 
har ikke altid haft sin gang der. Poul 
blev som Trine ansat på skolen for 
mere end 35 år siden og har i alle 
årene været garant for solid faglig-
hed i fagene matematik og fysik/
kemi. Poul har desuden været sko-
lens faste konsulent i forbindelse 
med vore tidligere køb af busser, 
ligesom han har været skolens AV 
mand med ansvar for skolens tek-
niske hjælpemidler og for indkøb af 
papirvarer m.m.
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Også Poul ønskes et smukt otium. 
Det forlyder, at Poul og Trine inden 
for overskuelig fremtid vil være at 
fi nde på den anden side af jorden 
i gang med deres livs rejse. Må det 
bekomme dem vel!

Trine er som nævnt i tidligere num-
mer af Infonyt blevet erstattet af 
Susan Christoffersen, og for Poul 
træder Astrid Pedersen ind fra på 
mandag den 2. november.

Astrid er faktisk gammel elev på 
skolen, idet hun gik sine første syv 
år her. Siden har Astrid så taget læ-
rereksamen og har været ansat på 
en anden efterskole, inden hun nu 
vender tilbage til sin gamle skole 
som matematik- og fysiklærer.

Ny leder
Det er i disse dage, at der fi nder 
samtaler sted med henblik på an-
sættelse af ny skoleleder. Det er 
bare spændende! Bestyrelsen har 
udvalgt kandidater fra det felt, som 
har søgt, og samtalerne fi nder sted 
med deltagelse af repræsentanter 
fra de forskellige afdelinger på sko-
len, bestyrelsen og fra konsulentfi r-
maet, som fi k til opgave at forestå 
ansættelsesproceduren.

Det er lidt mærkeligt at sidde på si-
delinjen og ikke have hånd i hanke 
med tingene, men det er bare så-
dan, det er, og jeg håber på, at det 
snarest bliver afgjort, hvem der skal 
træde i mit sted den 1. marts 2010. 
Jeg er sikker på, at I så hurtigt som 
muligt derefter vil blive delagtig-
gjort i resultatet!

Christian Olsson
Forstander
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60 ÅR

Troels Hallig (R67)

Elevforeningens næstformand og redaktør Troels Hallig fyldte 60 år, den 27. juli i år.

Troels blev født i Moshi i Tanganyika (det nuværende Tanzania), hvor hans far var 

ansat hos A.P. Møller, hvor han ledede en række sukkerplantager.

Da Troels var 5 år gammel flyttede familien til Danmark. I 1960 kom Troels på 

Tølløse Kostskole og afsluttede med realeksamen i 1967.

Herefter kom den unge realist i lære som smed og maskinarbejder. Efter læreti-

den startede Troels i 1970 på teknikumingeniør studiet. Efter at have fuldført 

studiet blev han indkaldt som værnepligtig soldat, og fortsatte sin militære karri-

ere i Den Kongelige Livgarde i 14 år. I 1986 fratrådte Troels Livgarden for at blive 

afdelingsleder i Dansk Sygeplejeråd. Efter 19 års virke der, startede Troels hos 

VKR Holding, hvor han i dag har ansvaret for alle virksomhedens ejendomme og 

fabrikker m.v.

Undervejs har Troels dog haft tid til at blive far til 4 søde piger, hvoraf de ældste 

endda er tvillinger.  De er dog flyttet hjemmefra, så Troels og resten af familien 

nyder nu livet i deres dejlige hus i Hørsholm.

Jeg har selv kendt Troels siden 1961, og kan bl.a. huske, at min mor kom op på 

skolen til min 14 års fødselsdag, hvor jeg måtte invitere 4 kammerater med på 

Elverdamskroen om eftermiddagen. En af deltagerne var Troels, som min mor 

mente, var en ualmindelig køn dreng!

Vi så lidt til hinanden efter skolen i et par år, og genså så hinanden i forbindelse 

med Elevforeningen. Det var et dejligt gensyn, og vi har nu haft et hyggeligt sam-

arbejde omkring Elevforeningen, i bestyrelsen og med KONTAKTEN i flere år,

PERSONALIA
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ligesom vi hygger os gevaldigt sammen under mere private former – ofte med 

god rødvin. Et samarbejde og et venskab jeg sætter stor pris på – ligesom Troels’ 

til tider ret så sarkastiske humor. 

Derudover er Troels en særdeles flittig og dygtig næstformand og redaktør i 

foreningen, og jeg er meget glad for, at Troels indvilgede i at dele formandsposten 

med mig.

Vi kan også takke Troels for, at Elevforeningen har fået en flot hjemmeside og i 

det hele taget er ved at forny sig på mange måder – og på den positive måde.

Endnu engang et stort tillykke gamle dreng.

Peter Tretow-Loof
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IN MEMORIAM

John Bjørklund (R46) er ikke blandt os mere. John blev født den 29. juli 1929 

og døde den 27. august 2009 i en alder af 80 år. 

Fra 1951 til 1957 var John formand for Elevforeningens bestyrelse med en kort 

pause i 1956 og har siden været et aktivt og skattet medlem af foreningen og en 

spændende og elsket skribent i KONTAKTEN.

John var journalist af profession – en af de helt store og tunge drenge, og nok 

den bedste sportsjournalist BT nogen sinde har haft, siden han startede på avisen 

i 1972.

John var også en af de mest succesfulde håndboldtrænere gennem tiderne og 

gjorde i 1971 Efterslægten til Danmarksmestre. I 31 år var han formand for 

håndboldklubben Freja, der i øvrigt er opkaldt efter frk. Høyer og frk. Hessel-

dahls hund – Freja, og som han stiftede i 1961.

Udover håndbold var interessen også stor indenfor hestesport, jazz, som han 

selv spillede, og film og teater. I 1981 debuterede han med manuskript og 

drejebog til filmen ”En mand og hans hest” om Karl Laursen og Tarok og i 1989 

debuterede han som dramatiker på Boldhus Teatret med ”Farvel min elskede”. 

Også forfatterskabet kastede John sig over, med sin sidste udgivelse i 2006 med 

bogen ”Sælsomme hændelser fra Danmarks historie” illustreret af tegneren 

Claus Seidel.

Da John fyldte 80 år i sommer – 1 måned før sin død, havde han indbudt de 

nærmeste til en lille festligholdelse, heriblandt Kirsten og Hans Kierulff-Hansen, 

der har skrevet følgende:

John fyldte 80 den 29. juli, men havde inviteret til fødselsdag et par uger senere. 

På selve dagen mødte en kreds af venner alligevel spontant op hos ham i lej-
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ligheden på toppen af et af højhusene i Bellahøj. Det blev til et festligt surprice-

party med grin, snak, taler og hyggelig fælles spisning af Johns mange kulinariske 

gaver. Som det blev bemærket… ”det her er jo helt som på kostskolen, når der 

var kommet pakke hjemmefra”. Da det i en tale blev bemærket, at John var en 

ualmindelig stædig person replicerede han: ”Nej, jeg er ikke stædig. Jeg er stand-

haftig”, og det var vel dagens replik.

Men John var ikke rask og i den kommende måned blev han indlagt akut flere 

gange, indtil han den 27. august ikke kunne mere. John kunne opfattes som hård 

og kontant, men inderst inde bankede et varm og kærligt hjerte.

Jeg har kendt John siden ´70erne, og var – må jeg indrømme – bange for ham 

i begyndelsen. Men som årene gik, fik jeg en noget anden mening, og havde de 

sidste år et varmt og tæt venskab med ham, specielt når det galt Elevforeningen, 

gamle kammerater og KONTAKTEN, som han begavede med sine dejlige indlæg 

og artikler. Tak John.

Æret være John Bjørklunds minde.

Peter Tretow-Loof

IN MEMORIAM

Aage Arildsen, (R46), er død den 19. april 2009. Aage har altid været et meget 

aktivt medlem af Elevforeningen og gennem årene deltaget i stort set alle Elev-

foreningens generalforsamlinger.  

Per Hansen, (R52), Hvalsø er død i december 2008. 

Æret være deres minde

Elevforeningen
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IN MEMORIAM

Toto Østergaard (R52).  Vores gode TMR-kammerat Toto har forladt os efter 

længere tids sygdom. Han blev knapt 75.

Vi er mange, som vil savne ham. Han var et særdeles engageret menneske i alt, 

hvad han foretog sig og som kammerat var han særdeles trofast, hjælpsom og 

betænksom. Skoletiden på TMR betød meget for Toto og han har altid været på 

pletten, når gamle skolekammerater mødtes bl.a. ved Elevforeningens mange ar-

rangementer samt ved besøg på den gamle skole.

Han inviterede selv til flere store fester. Sidst i sommerhuset på Orø, hvor han 

trods sin fremskredne sygdom fejrede sin og sin kones runde fødselsdage sam-

men med deres store vennekreds. 

Fra skoletiden i Tølløse mindes jeg også Toto som en stor og imponerende mål-

mand på fodboldbanen – fuldt professionelt udstyret bl.a. med nogle kæmpemæs-

sige knæbeskyttere. Han satte en ære i at vogte sit holds mål og med samme 

ildhu gik han forrest, når det gjaldt hele vort TMR-fællesskab.

Vi vil savne at have ham iblandt os.

Tove Waarst R52
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IN MEMORIAM

Toto Østergaard (R52).  Toto (Kristen) Østergaard blev født den 21. juni 1934 

og døde den 30. maj 2009. 

Toto´s far var diplomat i Spanien under den spanske borgerkrig, og Toto har 

fortalt mig, hvordan han og hans søster og mor blev evakueret i begyndelsen af 

2. verdenskrig fra Spanien i en tysk krigsflyver over et krigshærget Europa. Efter 

et ulykkeligt år på Bagsværd Kostskole kom Toto til TMR. Hvad vor skole og alle 

de gode kammerater har betydet for Toto, ved vi jo alle sammen. Toto, der var 

Æresmedlem af Elevforeningen, var foreningens formand fra 1988 til 1998. Toto 

var iøvrigt medlem af bestyrelsen fra 1971 og frem til 2004.

Toto efterlod sig sine 2 døtre og hans elskede hustru Galina.

Du vil altid være i vore tanker.

Peter Tretow-Loof

IN MEMORIAM

Ejvind Kjølby. Tidligere skolebestyrer for Sejergaardsskolen, æresmedlem af 

Elevforeningen Ejvind Kjølby døde den 16. november.

Ejvind Kjølby og hans hustru Birte startede som bestyrer par på skolen i 1978, 

hvor de fungerede indtil 1995. Undervejs udviklede hr. og fru Kjølby skolen til 

også at blive en musikefterskole med Birte Kjølby som leder, og lagde således 

fundamentet til den skole, vi har i dag.

Vore tanker går specielt til Birte Kjølby i denne svære stund.

Peter Tretow-Loof
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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.

Lone Jensen, (R66) fyldte 60 år den 3. august 2009. Lone bor i dag i Ejby og har 

været medlem af Elevforeningens bestyrelse siden 2008. 

Iva Nyvold, (R66) fyldte 60 år den 10. juni 2009. Iva bor i dag i Brøndby. Iva har 

været medlem af Elevforeningens bestyrelse i perioden fra 2000-2008, hvor hun 

var radaktør af foreningens blad KONTAKTEN. Siden 2005 har Iva været næst-

formand i bestyrelsen indtil hun fratrådte i 2008 og lod nye kræfter komme til. 

Iva var byelev og boede i Tølløse, hvor hendes far bl.a. var skolens læge. Mange 

kostelever har gennem årene besøgt Iva og hendes meget gæstfrie forældre. 

Bodil Tjellum Olsen, (R67) fyldte 60 år den 5. juli 2009. Bodil bor i dag i Stub-

bekøbing. 

Jens Rasmussen, (R67) fyldte 60 år den 4. december 2009. Jens bor i dag i 

Odense, hvor han arbejder som præst på Odense Univesitetshospital. 

Tillykke fra Redaktionen
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