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- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø!
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Klummen

AF FORMAND PETER TRETOW-LOOF

I år har sommeren ladet vente på sig. Men den 29. maj, hvor vi igen holdt 
vor generalforsamling på Café K i Zoologisk Have, brød solen gennem 
skyerne, og vi fi k en dejlig og forholdsvis varm afslutning på en i øvrigt 
hyggelig generalforsamling. Igen i år var Elevforeningen vært ved den ef-
terfølgende frokost. Og vi må konstatere, at den var ualmindelig delikat. 
Vi afsluttede dagen med en lille tur i havens ”fut-tog” og en drink på re-
staurantens terrasse.

I Elevforeningsregi har året været præget af en rolig og stabil udvikling. 
Vi er nu 138 medlemmer, hjemmesiden er under fortsat udbygning, og 
vi har holdt vores traditionsrige kransenedlæggelse på Frøknernes grav 
1. søndag i advent. I øvrigt vil jeg henvise til bestyrelsens beretning ved 
generalforsamlingen længere omme i bladet.

De væsentligste ting i år er sket på skolen. Ved udgangen af april måned gik 
skolens forstander gennem 15 år – Christian Olsson – på pension, hvor 
repræsentanter for bestyrelsen sagde pænt farvel og tak for samarbejdet 
ved Christians afskedsreception. Den 1. marts 2010 tiltrådte så skolens 
nye forstander – Flemming Ellingsen. (Læs mere herom inde i bladet). Ved 
Flemmings reception i april måned, var næstformanden og undertegnede 
ligeledes mødt op, men denne gang for at sige pænt goddag til Flemming 
og udtrykke vore ønsker om et fortsat godt samarbejde mellem skolen 
og Elevforeningen. Efter receptionen blev skolens ordinære generalfor-
samling afholdt.
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Generalforsamlingen indledtes med at vi sang ”Hist hvor vejen slår en 
bugt”, hvorefter skolens bestyrelsesformand Steen Bjerregaard Christian-
sen afl agde sin beretning. Læs beretningen andetsteds i bladet.
 

Efter Steen Bjerregaard Christiansens beretning fortalte Flemming Elling-
sen lidt om sig selv og ikke mindst om hvordan han vil gribe sin udfordring 
an som ny forstander. Det tegner virkelig godt, og Elevforeningens besty-
relse glæder sig til samarbejdet.

Efter lidt kaffe og kage sagde Troels og jeg pænt farvel, og tak for en spæn-
dende og hyggelig eftermiddag og aften.

Efter 44 års uafbrudt virke som Elevforeningens revisor, har Jørgen Ahm 
(R39) ønsket at trække sig tilbage. Jørgen har været medlem af foreningen 
siden dens start i 1943 og var med i den første bestyrelse som kasserer. 
Elevforeningen siger et stort og varmt TAK for Jørgens store og trofaste 
engagement gennem alle årene.

Til slut vil jeg komme med en lille bøn til foreningens medlemmer. Kender 
I nogen, som godt kunne være medlemmer af foreningen, men som af 
én eller anden årsag ikke er det, så prøv at opfordre dem til at blive det. 
Fortæl om vore arrangementer, om bladet og om det hyggelige samvær vi 
har. Jeg vil også opfordre medlemmerne til at skrive artikler og personalia 
og sende dem til os. Gerne på mail til et af bestyrelsesmedlemmerne eller 
med almindelig post til undertegnede eller næstformanden. På den måde 
kan vi gøre KONTAKTEN endnu bedre.

Rigtig god sommer.
Peter Tretow-Loof
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Godmorgen, så står vi op!

Af Klaus Lunøe (R64)

HVEM HUSKER IKKE FRK. HENRIKSEN, NÅR HUN KOM IND PÅ DEN LILLE SOVESAL, 
HVER MORGEN, SOMMER, EFTERÅR, VINTER, OG FORÅR OG GJALDEDE SIT: ”GOD 
MORGEN, SÅ STÅR VI OP” MENS HUN SJOKKEDE GENNEM DE SMÅS SOVESAL I SIN 
HVIDE SYGEPLEJELIGNENDE KJOLE OG TÆNDTE DET ENE SKÆRENDE ELEKTRISKE 
LYS EFTER DET ANDET. SUR OG TRÆT VAR HUN AT SE PÅ MED SINE UINDFATTEDE 
BRILLER. INTET FORMILDENDE.  
 

Lille Klaus Lunøe stående til venstre i Frk. Henriksens sovesal for de små.
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Det var ikke sjovt, når man lå der 
i den simple træseng – for de helt 
små – med fi nérplader i siderne, 
som sikrede, at man ikke faldt ud 
af sengen. 28 senge, 28 små men-
nesker fra 1. til 4. klasse.  
 
Nu skulle man op. Ud af den trygge 
seng. Åhr, kunne man ikke lige ven-
de sig på den anden side og få 10 
minutter til. Godnat.
 
”Kan du så stå op”, så stod hun der 
frk. Henriksen, ved siden af sengen, 
og ikke nok med, at hun stod der. 
Dynen blev fl ået af en. Der lå man 
til skue, sengevarmen forsvandt 
og kulden trængte sig ind på den 
magre pyjamasklædte drengekrop i 
løbet af nul komma fem. Hvad var 
der andet at gøre, end værgeløst at 
svinge sig på højkant. Straks stod 
man overfor dagens første forplig-
tigelse; sengen skulle redes. Dynen 
af, glatte lagenet, banke hovedpu-
den, på med dynen igen. Dynen 
skulle foldes på midten, så den kun 
fyldte halvdelen af sengen. 
 
Meget blev der ikke talt med de an-
dre morgentrætte drenge de mør-
ke vintermorgener: Næste skridt 
var at blive vasket og få børstet 

tænder, så det var den lange vej, 
hen ad gangen, ned ad den store 
trappe, til venstre, hen ad den lange 
gang forbi stuerne, ned ad trappen 
til kælderen, hente håndklæde og 
toilettaske og ind i det fælles va-
ske- og baderum med sådan ca. 20 
håndvaske, side ved side og langs 
væggene i det 20 kvm store rum 
med 3 brusere i midten. Brusere, 
som kun måtte bruges en gang 
om ugen, nemlig fredag aften, som 
var ugens soigneringsdag, hvor fru 
Poulsen klippede negle på fi ngre 
og tæer. Godt for hende, at det var 
efter, at vi lige kom tilbage fra bru-
sebadet.  Skønt var det at komme i 
den nyvaskede pyjamas, og hver 4. 
uge i det nyvaskede dynebetræk, la-
gen og hovedpudebetræk, vasket af 
Thor-vask i Holbæk. 
 
Hvem husker ikke fredagsbadet 
– vi var mange, som skulle bruse-
bade i løbet af en halv time. Der 
var trængsel, nøgne og våde dren-
gekroppe, som kæmpede om de 3 
brusere. Humøret var højt, vand og 
vittigheder sprøjtede rundt i bruse-
rummet, shampooskum røg rundt i 
luften og i øjnene. Nogle blev holdt 
inde under bruseren i det det kolde 
vand. Skrig og skrål. Håndklæde-
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kampe udviklede sig – håndklæde-
snipperne blev dyppet i vand, så de 
gav et ekstra svirp på den ulykke-
lige balle. Blev det for vildt, kom frk. 
Krarup ind, i det for drenge hellige 
baderum, og skældte ud. 
 
Men tilbage til morgenrutinen. Der, 
hvor man var kommet ned i vaske-
kælderen, hvor der efterhånden 
kom lidt liv i kludene, når der blev 
skubbet, for at få plads ved en af 
håndvaskene, og få det kolde vand i 
hovedet, for der var kun koldt vand 
i hanerne. Det friskede op, tand-
børsterne blev svinget, og der blev 
gurglet. Snakken kom så småt i gang.
 
Nogle gange trådte hr. Sørensen, 
pedel og fyrmester ud af fyrrum-
met, som lå ved siden af vaskerum-
met. Ham skulle man for det meste 
lade være i fred. 
 
Så tilbage til sovesalen, hvor ens tøj 
om aftenen pænt var lagt på en ta-
buret, fi nde strømper, undertøj og 
skjorte frem, som, efterhånden som 
dagene gik, ikke var nogen fornøjel-
se at tage på. Værst fredag morgen, 
og med længsel tænkte man på de 
rene strømper, det rene undertøj 
og skjorten, som om aftenen blev 

lagt frem på taburetten til brug i 
den kommende uge.   
 
Lige meget. Vi var i den samme båd. 
På med de sure strømper og det 
urene undertøj, de beskidte bukser 
og plettede sweater. Pyjamassen 
hen under dynen. Så frisere sig, hvis 
det var muligt, for der var kamp 
foran det eneste spejl, og derefter 
samledes vi nede i gangen foran den 
store trappe, hvor vores navne blev 
råbt op. Vi skulle svare ja, som tegn 
på, at vi var der. Nogle gange skete 
det jo, at nogle af kosteleverne stak 
af fra skolen. 
 
Kl. 8 gik turen op af trapperne, op 
til spisesalen, der var hvidmalet og 
med hvide lange borde, dækket op 
med gule plastiktallerkener og te-
kopper, som kunne tåle hvad som 
helst. Stålterriner med storvalsede 
havregryn, mælk, te, rugbrød med 
smør og syltetøj. Dagens vigtigste 
måltid, her var man skikker på, at få 
noget, som var solidt og som smag-
te godt. Så det var om at fylde op. 

Nu gik snakken, humøret var oppe, 
skeerne hamrede ned i tallerke-
nerne, havregrynene sprang rundt, 
og rugbrødsstykker, som i mangel 
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af bedre blev belagt med et tykt lag 
sukker. Konkurrencer om, hvem, 
der kunne spise fl est halve styk-
ker rugbrød. Mon ikke rekorden 
var sådan 18-20 stykker. Hver dag 
den samme morgenmad, undtagen 
om søndagen, hvor havregrynene 
var skiftet ud med guldkorn, og en 
kvart krydder med smør!
 
Morgenspisningen blev ringet af ef-
ter 20 minutter, og nu var der 10 
minutter til at fi nde klasselokalet i 
de små grønlæderhuse. Havde hr. 
Sørensen nu fået skiftet koksene, 
eller var lokalet trist og koldt? Tid 
til at tage imod og hilse på byele-
verne, hvoraf nogle kom langt ude 
fra landet. Ballade i klasselokalet in-

den læreren kom og satte det hele 
på plads. Gab, så skulle man sidde 
der sådan ca. 45 minutter, og blive 
klog. Dagdrømmene satte ind, og 
lidt senere, hvis det blev for kede-
ligt, elastikken og plyssenysserne. 
Endelig frikvarter, hvis man ikke lige 
have klassevagten, for så var det 
skønt at jage alle ud og have klas-
selokalet for sig selv sammen med 
ens bedste ven og nogle gange og 
allernådigst, bedste veninde. 
 
Forunderlige var dagene i 50’er-
nes Tølløse, så regelbundne, og 
dog skete der så meget mystisk og 
skjult.

Klaus Lunøe

10
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Skjult pædagogik!

Af Kirsten Kierulff-Hansen (R51)

UNDER HAVREGRYNSSPISNINGEN EN TIDLIG MORGEN KOM AFBRYDELSEN: 

”Jens, du spiser med venstre hånd, det kan du ikke tillade dig. En dag vil du 
spise suppe med de kongelige (Jens var af adelig æt), og så vil du spilde på 
de fi ne kjoler, når du støder sammen med sidemanden”.
Os andre kejthåndede blev ikke nævnt, men det var heller ikke nødven-
digt. Skeerne kom for evigt over i højrehånden …. det kunne jo være?

Tak frk. Hesseldahl

Kirsten Kierulff-Hansen

Jens står her bag de 2 yndige unge damer 
Tove Waarst og Kirsten Kierulff-Hansen.

Hjalmar stående samt Jens på huk maler 
bænke i skolegården (Måske med højre 
hånd for at øve. Red.).

NR_115_2010.indd   11NR_115_2010.indd   11 20-12-2010   16:29:2220-12-2010   16:29:22



12

Også en slags besættelse

Af Hans Kierulff-Hansen (R50)

PASSIONERET SAMLER AF EFFEKTER FRA BESÆTTELSEN, HERUNDER DANSK OG 
TYSK MILITARIA. SKREVET I ANLEDNING AF 70-ÅRET FOR DEN TYSKE BESÆTTELSE 
AF DANMARK

Da de grønne OPROP dalede ned over min mor og mig den 9. april 1940 
vågnede mit endnu slumrende samler gen. ”Du må ikke samle noget op 
fra gaden” – sagde min mor, da jeg var på vej ud mellem sporvognsskin-
nerne. Men heldigvis var hun selv så nysgerrig, at hun puttede fl yvebladet 
i sin taske. 

Teksten på det famøse advarsels opslag var skrevet på både tysk og dansk.
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Nu lå den grønne seddel så på te-
lefonbordet der hjemme, så der var 
noget at notere på. Mine plagerier 
om at få det OPROP, vi havde sam-
let op, blev dog til sidst hørt, for 
hvem kan stå for en 7-årigs ihær-
dige bønner, når der kun er tale om 
en lap papir.

Et andet undseeligt stykke papir 
fandt jeg også mellem skinner, nem-
lig på jernbanesporene udenfor 

Tølløse – et meget forbudt område 
at færdes på. Nogle lapper papir fl øj 
rundt, og min kostskolekammerat 
Mogens Bisgaard, der ledte efter 
tyske tobakspakninger grinede, og 
sagde det var lokumspapir. Men det 
var et vinduesopslag fra et person-
tog. Et opslag med tydelig adresse 
til besættelsesårene.

Hans Kierulff-Hansen

13
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Tyskerne i Tølløse

Af John Bjørklund (R46) i 2007/2008 og bragt i LokalAvisen,
der dengang udkom i Tølløse og omegn.

VI BRINGER DEN HER I ANLEDNING AF 70-ÅRET FOR DANMARKS BESÆTTELSE 
OG 65-ÅRET FOR BEFRIELSEN, OG  IKKE MINDST I ERINDRING OM VOR AFDØDE 
ÆRESMEDLEM OG SKRIBENT I KONTAKTEN.

I virkeligheden ville den tyske afdeling i Tølløse være indkvarteret på pri-
vatskolen. Men tyskerne gjorde regning uden vært.

De tyske tropper, der var indkvarteret på Baptisternes Højskole, forlader skolen 
efter befrielsen.
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Løjtnanten og skolebestyrer-
inden
Og værten var skolebestyrerinde 
Louise Høyer. Da den tyske løjt-
nant kom ned på skolen, blev han 
mødt af frk. Høyer, som på værdig 
vis gjorde ham klart, at på skolen 
kunne den tyske hær ikke indkvar-
tere sig, da den havde ansvaret for 
en masse børn, hvis forældre arbej-
dede i udlandet. Den tyske løjtnant 
blev så overrasket, at han gjorde 
stramt honnør og kørte bort, og 
beslaglagde – så vidt jeg husker – 
Baptisthøjskolen i stedet. Det skal 
tilføjes, som en historisk kendsger-
ning, at frk. Høyer i lige linje var en 
direkte ætling af Christian den 4. 
Og hun havde i hele sin færd for-
mat over sig. Et format hun havde 
brug for i samtalen med den tyske 
løjtnant.

Befrielsen
Da frihedsbudskabet lød, gik kost-
eleverne ud i byen og jublede. Tre 
af os – Lene Steensberg, Hans 
Kierulff-Hansen og jeg – løb ned 
til missionshuset ”Mamrelund” på 
hovedgaden, for vi vidste, at her var 
tyskere. Det var nu noget overdre-
vet, for der var kun to, ældre tyske 
soldater til at passe på de indkvar-

terede tyske fl ygtninge. Vi skreg 
– på vores skoletysk – ”Tyskland 
har overgivet sig”. Virkningen var 
fantastisk. De to gamle tyske solda-
ter stillede deres geværer udenfor 
”Mamrelund”, og gik ind for at feste 
med deres internerede landsmænd. 
Den ene af dem forsøgte at komme 
med toget til København, for han 
ville hjem, men han blev sendt tilba-
ge igen af frihedskæmperne, hvoraf 
de fl este var lærere på TMR. Og to 
af dem – Kaj Holm Posselt og Poul 
Madsen – lever den dag i dag.

Det bliver aldrig glemt
Skolens leder – Louise Høyer – var 
ikke på skolen den 4. maj, hvor fri-
hedsbudskabet lød. I den høje alder 
af 50 år tog hun studentereksa-
men i København på aftenkursus. 
På grund af tingenes unormale til-
stand, måtte hun blive i København, 
da der ikke gik sene aften tog. Om 
formiddagen den 5. maj gik hele 
skolen ned til 10-toget og hentede 
frk. Høyer. Med skolens fane i spid-
sen og en stolt frk. Høyer, gik vi i 
optog fra stationen til skolen. Det 
var det første frie optog i Tølløse 
efter den 2. verdenskrig. Vi, der var 
med, glemmer det aldrig.
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Det skal tilføjes, at skolen skjulte 
en hel del jøder. Blandt andet Lene 
Steensberg og Arne Bockmann. De

blev ikke direkte skjult, men gik på 
skolen som arbejdsmænd og elever.

John Bjørklund

Tyske soldater på vej hjem.

Den tyske kommandant i Tølløse på motorcykel ved Lindegården i 
Gammel Tølløse under besættelsen.
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Nostalgi

Af Berit Andersen (R56)

I FORSØG PÅ AT FINDE UD AF, AT BEVÆGE MIG RUNDT PÅ FACEBOOK, FANDT JEG, 
AT ELEVFORENINGEN TMR OG BLADET KONTAKTEN STADIG EKSISTERER. 
DET VAR EN RIGTIG GOD OPLEVELSE, OG JEG HAR BRUGT EN DEL TID PÅ AT GÅ 
IND PÅ ELEVFORENINGENS HJEMMESIDE. 

Jeg meldte mig aldrig selv ind i Elevforeningen, selv om jeg også har været 
elev på Tølløse Mellem- og Realskole, (realen 1956). Det er ren nostalgi 
for mig at se billeder fra skolen. Der er naturligvis sket forandringer med 

R56, kun byelever.
Fra venstre bagerst: Inspektør William Pedersen, Erik Albæk Larsen, Bodil Kaas 
Jensen, Lissi Knudsen, Eli Petersen, Bjarne Jensen, Ole Nilson.
Midten: Minna Lund Pedersen, Bente Skytte Petersen, Lis Madsen, Berit Larsen 
(nu Andersen), Connie Hansen, Karen Henriksen.
Nederst: Jørgen Kornerup Kristiansen, Karl Bank Andersen, Ole Andersen, Poul 
Gøricke, Henri Myckemeier, Niels Otto Hansen.
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de nye bygninger, men meget ligner 
også sig selv.

Min tilknytning til TMR er faktisk 
meget gammel, og selv om det lig-
ger uden for, hvad jeg kan huske, 
har jeg besøgt mine bedsteforæl-
dre på slottet, inden det brændte i 
vinteren 1942.

Min morfar var pedellen, som hjalp 
drengene ud under branden, og 
min mormor stod igennem mange 
år for køkkenet på kostskolen. De 
hed Anna og Peter Hansen, og var 
vist temmelig afholdte.

Efter branden, hvor de efter si-
gende mistede alt, fi k de bolig på 
skolen i Tølløse. Deres lejlighed lå 
imellem køkkenet og spisestuen på 
1. sal. 

Jeg besøgte dem rigtig tit, og op-
holdt mig en del på skolen som 
barn. Fulgtes med morfar når han 
gik og rev i gården, når han passede 
fyr eller når han sent om aftenen 
pudsede kostelevernes sko.

De små drenges sko blev pudset 
oppe i køkkenet, og som regel kom 
frk. Krarup og frk. Henriksen (old-

fruen) op og hyggede sig med af-
tenkaffe og te.

I 1952 blev mormor spurgt, om hun 
mente, jeg kunne tænke mig at gå 
på skolen og tage en realeksamen.
Det lå ellers i kortene, at jeg skulle 
gå i den skole, som jeg var startet 
med hver anden dag i stationsbyen.

Det blev arrangeret, at jeg skulle 
have en friplads, og jeg startede i 
1. mellem i 1952. Den opdragelse 
og læring jeg fi k, betød utrolig me-
get for mig, og jeg har altid været 
dybt taknemmelig for, at jeg fi k den 
chance.

Alle årene i Tølløse var en ufor-
glemmelig tid, og jeg husker rigtig 
mange lærere og kostelever. 

Jeg har fulgt skolen lidt gennem 
årene, idet jeg altid har boet på 
midtsjælland, men jeg har aldrig 
vidst, at frk. Høyer og frk. Hessel-
dahl var begravet sammen, og der 
var en tradition med at besøge kir-
kegården.

Jeg vil prøve at fi nde stedet, når vej-
ret bliver lidt lunere.
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Efterskrift
I øvrigt døde morfar i 1956, mens 
jeg var i gang med realeksamen. 

Kort tid efter rejste min mormor 
fra skolen. Fra hun forlod TMR, og 
til sin død i 1961 fi k hun det gode, 
at vi måtte hente 2 retter varm 
mad til hende dagligt. Det beskriver 

lidt af den gavmildhed, som de også 
nød godt af fra de to skoleledere.
Mange hilsner og gode ønsker for 
Elevforeningen.

Berit Andersen

NB: Efterfølgende har Berit meldt 
sig ind i Elevforeningen.

19
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Generalforsamlingen 29. maj 2010  

Igen i år lagde Zoologisk Have rammerne for vores generalforsamling, 
hvor vi mødtes på Café K. Bestyrelsen indledte med et bestyrelsesmøde 
kl. 12.00, og kl. 13.00 startede selve generalforsamlingen, hvor også sko-
lens formand Steen Bjerregaard Christiansen og den nye forstander Flem-
ming Ellingsen deltog. I alt var vi 29. Generalforsamlingen forløb efter 
dagsordenen med Klaus Lunøe som dirigent. Beretning og regnskab blev 
godkendt. De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev alle genvalgt. På 
revisorposten overtog Bent Ole Løjke (R66) hvervet efter Jørgen Ahm, 
der havde bedt om at måtte stoppe. Læs i øvrigt bestyrelsens beretning 
her i bladet.

Bestyrelsen fremlagde et forslag til vedtægtsændring, således at Elevfor-
eningens formue, ved en eventuel nedlæggelse af foreningen, skal gå til 
Sejergaardsskolen i stedet for HH-Fonden.

21

Der blev både spist og hygget og fortalt gamle historier.
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Forslaget blev godkendt af de tilste-
deværende, men kræver en ekstra-
ordinær generalforsamling, før det 
kan vedtages. Dette vil så ske som 
indledning til den ordinære gene-
ralforsamling til næste år.

Efter generalforsamlingen, hvor 
fl ere ”nye” ansigter var dukket op, 
spiste vi en ualmindelig lækker fro-
kost, som Elevforeningen var vært 
ved. Dagen sluttede med en tur 
rundt i haven.

Peter Tretow-Loof

22

Sauerberg’s
Blomster & Grønt

V/Michael Sauerberg
Tølløsevej 11
tlf 27994740
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TMR Elevforeningens generalforsamling
29. maj 2010

BESTYRELSENS BERETNING

v/betyrelsesformand Peter Tretow-Loof (R67)

Velkommen til Elevforeningens ordinære generalforsamling.

Elevforeningsåret 2009 / 2010 har været præget af stabilitet i foreningen. 

Igen i år holdt vi kransenedlæggelse ved frøknerne Høyer og Hesseldahls 
grav 1. søndag i advent og gik bagefter her hen til Zoologisk Haves restau-
rant for at indtage en lækker og let frokost. Efter frokosten viste vi Ebbe 

Stemningsbillede fra generalforsamlingen.
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Nyvolds snart 30 år gamle TV-fi lm om Kaffe-Karen. Jeg må konkludere, at 
den vakte begejstring. Bagefter gik de fl este en tur i haven, og fi k hilst på 
dyrene inden det blev mørkt.

Som nævnt i sidste nummer af KONTAKTEN, har vi desværre mistet 
vores meget trofaste æresmedlem og skribent til bladet – John Bjørklund 
(R46). Han blev 80 år. John var en ægte TMR-dreng, der aldrig glemte sin 
gamle skole og sine skolekammerater.

Tidligere skolebestyrer og æresmedlem Ejvind Kjølby, der var skolens 
leder fra 1978 til 1995 afgik ved døden den 16. november, hvilket ligele-
des har været omtalt i KONTAKTEN. Ejvind Kjølby efterlader sin hustru 
Birte, der ligeledes virkede ved skolen i alle årene – sidst som leder af 
musikskolen, som parret grundlagde. 

Til sidst må jeg desværre også meddele, at vort mangeårige medlem Jør-
gen K. Svendsen (R42), der i en årrække drev købmandsforretningen C.L. 
Svendsen & Søn i Tølløse, døde den 8. september - 82 år gammel.

Jeg vil bede generalforsamlingen sammen med mig mindes de afdøde.

Tak.

Elevforeningens medlemstal er også i år lettere stigende, og vi har nu 138 
medlemmer, hvilket er 5 fl ere end sidste år. Og igen i år er det lykkedes at 
skabe et mindre overskud i regnskabet, hvilket Troels vil gennemgå senere 
– i kassererens fravær.

Næste nummer af KONTAKTEN vil udkomme lige inden skolens som-
merferie. I får således ikke udleveret sommernummeret nu ligesom sidste 
år, hvor vi jo også holdt generalforsamlingen 14 dage senere – den 13. juni.

Elevforeningens hjemmeside udvikler sig stadigvæk, og jeg vil opfordre alle 
til at gå ind på den og se, hvor fl ot den efterhånden er blevet.
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Som det må være de fl este bekendt, forlod skolens leder siden 1995 – 
Christian Olsson - roret ved udgangen af februar måned. Vort bestyrelses-
medlem Kirsten Sørensen, der er Elevforeningens repræsentant i skolens 
bestyrelse samt Troels Hallig og undertegnede deltog i afskedsreceptio-
nen på skolen og fi k sagt pænt farvel og et stort tak for samarbejdet.

Christian og den nuværende bestyrelse fi k oparbejdet et rigtig godt sam-
arbejde de seneste år, og bl.a. sikret en masse af såvel skolens som Elevfor-
eningens historiske materiale, ved at overdrage det til Tølløse Lokalhisto-
riske Arkiv, hvor både skolen og Elevforeningen til hver tid kan få adgang 
til materialet. I det hele taget har Christian haft sin del af æren for, at 
skolen det sidste årti, har haft så god og positiv udvikling som tilfældet er.  
Christian og hans hustru var naturligvis inviteret med til generalforsamlin-
gen, men pga. et kommende barnebarns fødsel i Norge i disse timer, måtte 
de desværre melde afbud. Vor hensigt var at udnævne Christian til Æres-
medlem af Elevforeningen her i dag med generalforsamlingens godken-
delse, men nu må han så vente til næste år, hvor han har lovet at komme.

Den 1. marts 2010 fi k vor gamle skole så ny leder, som vi naturligvis var 
særdeles spændte på at møde og lære at kende. Det gjorde Troels og jeg 
så den 22. april 2010, hvor der var indbudt til velkomstreception for Flem-
ming Ellingsen, som det er mig en stor glæde at byde velkommen her ved 
Elevforeningens generalforsamling. Vi havde selvfølgelig gerne set, at du 
havde medbragt din bedre halvdel, men det må vi jo så have til gode til en 
anden gang. Det var en stor glæde for os, ved din reception, at konstatere, 
at du gav udtryk for en meget positiv holdning over for Elevforeningens 
arbejde og udtrykte ønske om, at den også skal udvikle sig med fl ere med-
lemmer af de yngre årgange og ikke mindst musikefterskolens elever. Vi 
håber, vi kan få en rigtig god samtale om dette oplagte emne inden længe.

Elevforeningens bestyrelse vil også ønske dig rigtig hjertelig velkommen 
på Sejergaardsskolen. Vi håber, det må blive til stor glæde for både dig og 
skolen, og ønsker dig al mulig held og lykke med dit fremtidige virke som 
forstander for én af landets bedste skoler og efterskoler. 
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Efter Flemmings reception blev skolens årlige generalforsamling så afholdt, 
styret på sædvanlig charmerende og effektiv vis af skolens formand Steen 
Bjerregaard Christiansen. Også velkommen til dig og din hustru, og tak for, 
at I endnu engang kommer til vores generalforsamling. Jeg håber, at også I 
vil få et par gode timer sammen med de gamle piger og drenge. 

Steen har igen i år lovet at give os en kort briefi ng omkring skolens virke 
det forgangne år, når jeg er færdig med denne beretning. Dog må Elev-
foreningens bestyrelse udtrykke vor glæde og beundring over, at skolen 
– trods nye investeringer – igen i år er kommet ud med et fl ot stort 
overskud.

Elevforeningens revisor og æresmedlem Jørgen Ahm (R39), der har været 
medlem af foreningen uafbrudt siden dens start i 1943 har meddelt, at han 
synes, der er behov for en ny revisor, da han mener, at han nu har aftjent 
sin værnepligt. Det blev også kun til 44 årsregnskaber. 

Desværre kunne Jørgen ikke komme i dag, da han er nødt til at passe sin 
hustru. Alligevel vil vi gerne – her på generalforsamlingen – udtrykke en 
stor og varm tak til Jørgen for hans ukuelige trofasthed overfor Elevfor-
eningen og dens skiftende bestyrelser gennem tiden. Bestyrelsen har en 
lille gave i ærmet til Jørgen for hans mangeårige indsats for Elevforeningen, 
og vi vil så i stedet afl ægge Jørgen et besøg i nær fremtid. Så må han vente 
med at få Generalforsamlingens applaus, indtil vi forhåbentlig ser ham i 
vor midte til næste år.

Som ny revisor har vi været så heldige, at Bent Ole Løike (R66) har ind-
vilget i at stille op. Jeg vil derfor anbefale alle stemmeberettigede om at 
stemme på Bent Ole, når vi om lidt har valg af bestyrelse og revisor.

Som Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse har Kirsten Sø-
rensen indvilget i at tage endnu et år, hvilket vi er meget glade for – også 
på skolens vegne.
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Såfremt der ikke sker en paladsrevolution, når I senere skal vælge besty-
relse, er det den siddende bestyrelses hensigt, fortsat at udvikle forenin-
gen til medlemmernes gavn og glæde. Vi vil fortsætte med at få udviklet 
vor hjemmeside, ligesom vi vil fortsætte det gode samarbejde, vi i stor 
taknemmelighed har fået etableret med familien Ackermann i Tølløse (der 
som udgiver af Super Avisen og tidligere Lokalavisen naturligvis har an-
noncetegning i blodet), og hvor deres børn, der alle går eller har gået på 
Sejergaardsskolen, nu er begyndt at tegne annoncer til KONTAKTEN, så 
vi får et bedre forhold mellem bladets indtægter og udgifter.

Næste kransenedlæggelse bliver den 28. november 2010 kl. 12.00 på Sol-
bjerg Kirkegård, så jeg vil opfordre alle til at notere datoen, og så håbe, at 
I tilmelder jer, når tid kommer.

Det var så bestyrelsens beretning, som jeg hermed overdrager til gene-
ralforsamlingen.

Herefter vil jeg gerne give ordet videre til skolens bestyrelsesformand 
Steen Bjerregaard Christiansen.

Tak. 
Peter Tretow-Loof
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Sejergaardsskolen,  
– Generalforsamling 22. april 2010

BESTYRELSENS BERETNING

Af Steen Bjerregaard Christiansen
Bestyrelsesformand, Sejergaardsskolen 

JEG VIL HERMED PÅ BESTYRELSENS VEGNE AFGIVE BERETNING FOR DET FORLØBNE 
ÅR. DET HAR FOR SKOLEN OG FOR BESTYRELSEN VÆRET ET BEGIVENHEDSRIGT 
ÅR, OG VI KAN IGEN SE TILBAGE PÅ ET ÅR, HVOR ANTALLET AF ELEVER PÅ SKOLEN 
ER DET HØJESTE NOGENSINDE.

Fra venstre: Kirsten Sørensen, Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse, den 
nye forstander Flemming Ellingsen, Troels Hallig, Peter Tretow-Loof samt skolens besty-
relsesformand Steen Bjerregaard Christiansen.
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Strategi og rammer 
Sejergaardsskolen har en vision 
om, hvordan vores skole skal se 
ud – hvordan vi gerne vil under-
vise, og for rammerne hvori denne 
undervisning skal foregå. Vi vil vise 
høj faglighed, hvor udfordring af og 
hensynet til den enkelte elev er i 
højsædet; hvor det kreative ele-
ment og den praktisk-musiske di-
mension er fremhævet. 

Værdigrundlaget understøttes af 
tilbuddene til eleverne, som for-
uden undervisningen omfatter sfo, 
musikskole, drama og frivillig idræt. 
Alle disse aktiviteter er integreret 
på skolen omkring elevernes daglig-
dag, hvilket bestyrelsen anser for en 
af skolens store styrker. Rammerne 
omkring disse tilbud er strategi- og 
rammeplanen for Sejergaardssko-
len. 

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

Ny forstander 
Den vigtigste opgave, vi som besty-
relse har haft ansvaret for i mange 

år, er ansættelsen af ny forstander. 
Vi har i dag gennemført den sidste 
af en lang række aktiviteter i den 
forbindelse, nemlig ved afholdelse 
af velkomstreceptionen for Flem-
ming Ellingsen.

Den første planlægning af forløbet 
foretog vi i oktober 2008, og efter 
valg af samarbejdspartner i foråret 
2009 lå den køreplan fast, som vi 
har fulgt. 

Vores målsætning omkring proces-
sen var at fi nde så bredt en ansø-
gerfelt som muligt, at involvere sko-
len ansatte i processen, at sikre et 
godt beslutningsgrundlag gennem 
samtaler og test og endelig at be-
handle interne og eksterne ansø-
gere ens.

Jeg synes, at planen lykkedes godt. 
Der var stor interesse fra skolens 
ansatte i at være med til at udforme 
profi len for vores nye forstander, 
hvilket viste sig i stor tilslutning til 
de fællesmøder, der var en del af 
processen.

Vi havde et godt samarbejde gen-
nem interviewforløb med kandida-
terne, og det var meget glædeligt, at 
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bestyrelsen og repræsentanterne 
for skolens ansatte var enige i val-
get af Flemming.

Flemming, du har fået opgaven at 
bygge videre på en velfungerende 
skole, at fastholde en tradition og 
samtidig sikre en fornyelse. Det er 
en kompleks opgave, men jeg er 
sikker på, at du er rette person til 
at gennemføre den. De aktiviteter, 
som du allerede har igangsat, be-
kræfter, at det skal du nok klare, så 
vi glæder os til fortsættelsen.

Jeg vil også i den forbindelse nævne 
afskedsreceptionen for Christian, 
som jeg synes var en meget festlig 
dag, og hvor der var mange gæster. 
Der var lagt et stort arbejde i den 
dag fra skolens ansattes side, og det 
skal I have særskilt tak for.

Regnskab 2009
Sejergaardsskolen har i det forløb-
ne år haft et overskud på 1.384.000 
kr. Årets realiserede resultat er 
noget bedre end det lagte budget. 
Dette skyldes, at både dagskolen og 
kostskolen samt skolefritidsordnin-
gen har haft fl ere elever end forud-
sat i budgettet, hvilket har forøget 

indtægterne med 1,3 mio. kr. Om-
kostningerne til undervisning og til 
kostafdelingen er som budgetteret, 
mens omkostninger til ejendoms-
drift og administration er blevet 0,8 
mio. kr. højere end budgetteret. En-
delig er nettorenteudgifterne knap 
0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. 
Lægger man alt dette sammen, fås 
et resultat der er 0,8 mio. kr. bedre 
end budgetteret. Bestyrelsen anser 
resultatet som tilfredsstillende.

Skolens likvide beholdning er for-
mindsket med 828.000 kr. i forhold 
til 2008, men er stadig på et meget 
tilfredsstillende niveau på 10,9 mio. 
kr.  Altså med andre ord, skolen har 
næsten 11 mio. kr. stående i banken, 
og vi er selv herrer over, hvordan 
disse penge disponeres. Det er en 
god situation at befi nde sig i.

Investeringen i anlægsaktiver, dvs. 
indkøb af inventar, IT m.v., er for 
størstepartens vedkommende fi -
nansieret af den likviditet, der er 
skabt af den løbende drift, mens 
faldet i likviditeten stort set svarer 
til nedbringelsen af den langsigtede 
gæld. 
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Bestyrelsen anser skolens likviditet 
og økonomi for meget tilfredsstil-
lende. 
 
Udviklingen i de tre 
skoleformer 
Flemming 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 det gennemsnitlige 
elevtal i dagsskolen har været på 
det højeste niveau i skolens histo-
rie. Det er i hovedparten af året 
lykkedes at realisere målsætningen 
om, at elevtallet i alle klasser i dag-
skolen er oppe på den maksimale 
klassekvotient på 21. 

Vi er også meget glade for, at de 
kommende børnehaveklasser for 
4. år i træk ser ud til at være fyldt 
op. 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 2009 
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 22, hvilket er tæt på den 
fulde kapacitet på 24 elever. 

Det er meget glædeligt at se, at det 
store arbejde der er gjort, både 
strukturelt og blandt de ansatte på 
kostskolen, har betydet et meget 
mere stabilt lærer- og elevgrundlag.

Vores kostskole er i meget bedre 
form nu i forhold til de vanskelige 
tider omkring kommunesammen-
lægningerne, der tog livet af en del 
kostskoler, og jeg er sikker på, at vi 
har og kan videreudvikle den form 
på kostskolen, så vi også i fremtiden 
vil drive en kostskole som en del af 
Sejergaardsskolen. 

Aktiviteter i 2009 
Et væsentligt element i 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 udar-
bejdet en IT vision for skolen, som 
dækker områderne undervisning, 
administration og kommunikation. 

Første skridt i denne vision foku-
serede på kommunikation, og der 
blev gennemført en omfattende 
opdatering af skolens hjemmeside 
efterfulgt af implementering af læ-
rerintra, elevintra og forældreintra. 

Det har åbnet en helt ny form for 
kontakt mellem skolen og elever 
og forældre – det er blevet meget 
nemmere og mere overskueligt for 
forældrene at følge med i aktivite-
terne, lærerne kan bruge mere tid 
på undervisning og forberedelse, og 
en række administrative processer 
bliver mere smidige. 

Næste skridt i realiseringen af IT 
visionen var brugen af IT i under-
visningen, 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. 

Aktiviteter i 2010
Denne udbygning fortsætter i 2010, 
hvor der også sker en opdatering af 
forældreintra og efterfølgende en 
gennemgribende omlægning af sko-
len hjemmeside, så den integreres 
yderligere med intranettet.

Der er i 2010 ligesom i de to fore-
gående år afsat en investeringspulje 
på 750.000 kr. til fortsat opgrade-
ring af IT niveauet i undervisningen 
og på skolen. 

Ombygningen af samlingssalen og 
udvidelsen af køkken og nyt biblio-
tek fungerer godt. Udbygningen af 
køkkenfaciliteterne var bl.a. nød-
vendig, da bespisning af dagskole-
eleverne er  meget populært. Der 
er ca. 125 tilmeldte, hvilket er fuld 
udnyttelse af vores kapacitet. 

Bestyrelsen har igangsat en gen-
nemgang af bygningsmassen for 
at få et fuldstændigt overblik over 
vedligeholdelsesbehovet over en 
længere periode. Dette overblik 
skal danne grundlaget for opstilling 
af en langsigtet plan for udviklingen 
af bygningsmassen, hvor vi ser på 
moderniseringer og ønsker til de 
bestående bygninger.
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Endelig når vi i 2010, det sidste år 
af den ramme- og strategiplan, som 
blev formuleret i 2003 og 2004, og 
vi skal sammen med skolens ledelse 
tage stilling til, hvordan vi opdate-
rer og nyformulerer denne.

Bestyrelsessammensætning 
Anni Axelsen og jeg selv er på valg 
i år og modtager genvalg. Som sup-
pleant foreslår bestyrelsen genvalg 
af Connie Jahn, der blev valgt som 
suppleant sidste år. Valgperioden 
for suppleanten er 1 år og 3 år for 
bestyrelsesmedlemmer.

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

KRANSENEDLÆGGELSE PÅ FRØKNERNES GRAV

Traditionen tro samles Elevforeningens bestyrelse og andre interesserede med-

lemmer af Elevforeningen 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 hyggelig frokost.

I år vil kransenedlæggelsen finde sted søndag den 28. november 2010 kl. 1200.

De af jer, der har lyst til at deltage, bedes tilmelde jer samt eventuel ledsager 

senest fredag den 19. november 2010 til Troels Hallig, telefon 2423 2658 eller på 

e-mail: th@troels-hallig.dk

Elevforeningens bestyrelse ser frem til, at mange møder op.

KOMMENDE ARRANGEMENT
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Nyt fra skolen

Af Flemming Ellingsen
Forstander, Sejergaardsskolen 

INFO NYT

Sikken en måned vi har haft på Sejergaardsskolen. I takt med at lyset er 
vendt tilbage efter en historisk lang vinter, er der rigtig kommet liv på 
skolen. Det vil være helt umuligt at komme ind på alle de spændende ting, 
der er foregået siden sidste Infonyt, så det følgende er blot som en buket 
af blomster fra en stor frodig blomstereng.

TMR – skolens logo indtil 1985, hvor det blev udskiftet.
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Nye børnehaveklasser
Vi har som sædvanlig fyldt vores 
kommende børnehaveklasser, og 
det var en stor fornøjelse at møde 
børn og forældre til velkomstfesten 
den 19. april 2010. Vores nuværen-
de elever i børnehaveklassen bød 
de nye velkommen med tre meget 
fl otte sange. Det er fantastisk at se, 
hvordan effekten af vores obliga-
toriske kortimer komme til skue 
sådan en dag. Tak til vores små syn-
gende elever. I var bare knaldgode.

Det var mindst ligeså godt at hilse 
på vores kommende elever til bør-
nehaveklasserne og deres forældre. 
Jeg mærkede et oprigtigt engage-
ment hos forældrene og en masse
forventningsfulde børn, som vi al-
lerede møder i spireskolen den 3. 
maj 2010.

Aske over Europa
Vores 9. klasser var i Rom samtidig 
med den islandske vulkan, Eyjafjal-
lajökull for alvor gik i udbrud. Det 
betød, at turen blev forlænget med 
nogle ufrivillige dage og desværre 
også en dårlig erstatning i forhold 
til den planlagte hjemtransport i fl y. 
To og en halv time i fl y blev plud-
selig til 30 timers hjemtransport i 

bus. Dette var bestemt ikke en øn-
skesituation, men alle klarede stra-
badserne på meget fl ot vis. Det vi-
ser både, at vore elever besidder et 
stort overskud og en stor moden-
hed - når det gælder. Det er dejligt 
at vide, inden I skal sendes videre 
ud i livet efter sommerferien. Også 
en stor tak til de 3 trætte lærere.

Med musik og fl odbåd i 
Holland
Musikefterskolen har været i Hol-
land, hvor de har sejlet rundt på 
kanalerne i husbåde i området om-
kring Amsterdam. Når der blev lagt 
til kaj, blev der givet ”koncerter” 
til glæde for den lokale befolkning. 
Særlig var optrædenen ved planeta-
riet i Amsterdam en stor oplevelse 
og et meget stort tilløbsstykke. Det 
er fantastisk at have 70 unge men-
nesker, som alle er i besiddelse af et 
så stort og åbenlyst musisk talent. 
Jeg er sikker på, at alle efterskole-
eleverne vil huske denne fantastiske 
tur til Holland resten af deres liv.

Forårskoncert for 25. gang
Dagskolens musikskole kunne i år 
arrangere forårskoncert for 25. 
gang. Jubilæet blev fejret med pomp 
og pragt. Holbæk Garden gav en 
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fantastisk fl ot optræden i Tølløse 
og efterfølgende på skolens bold-
bane. De var helt utroligt gode og 
efter at have set dem, forstår man 
godt, at de har kvalifi ceret sig til 
verdensmesterskaberne i tattoo. 
Optrædenen var en jubilæumsgave 
fra Sej Musik. Tak.

Efterfølgende optrådte vores egne 
elever i kor, bigband og steelband 
i en fyldt hal med ca. 600 menne-
sker. Det blev en fantastisk og en 
helt uforglemmelig aften for både 
artister og publikum. Super.

Prøver
9. og 10. klasserne er nået frem til 
afgangsprøverne, og alle elever øn-
skes held og lykke. Go for it!

Generalforsamling
Generalforsamlingen er skolens 
øverste organ, og derfor var det lidt 
ærgerligt, at der kun mødte ganske 
få personer op. Det er fristende 
at tolke det som om, at der er en 
generel tilfredshed med skolens til-
bud, når interessen ikke er større, 
men alligevel håber bestyrelsen og 
jeg på et større fremmøde næste år.

Beretningerne og referatet fra ge-
neralforsamlingen kan fi ndes på 
Forældreintra og på skolens hjem-
meside.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen, vo-
res revisor og skolens tilsynsføren-
de for et rigtig godt samarbejde i 
min tid på skolen. Jeg glæder mig til 
fortsættelsen.

Reception
Skolen holdt en dejlig velkomstre-
ception for mig den 22. april. 2010. 
Dette var et virkelig fl ot arrange-
ment, som har trukket store veks-
ler på mange i personalegruppen. 
Det er svært ikke at blive taknem-
melig for sådan en dag.

1000 tak til alle som arrangerede 
og ikke mindst alle dem, der afsat-
te tid til at ønske mig tillykke med 
jobbet som forstander. Sådan en 
opbakning forpligter, og det vil jeg 
gøre alt for at leve op til. Endnu en 
gang tak.

Flemming Ellingsen
Forstander
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SKOLEFORSTANDER PÅ PENSION

Christian Olsson (tidl. skoleforstander).

Christian er fratrådt som forstander på skolen. Det skete med udgangen af februar 

i år. Det blev til 37 år, hvoraf de sidste 15 år var som skolens leder. I marts i år 

fyldte Christian 62 år og kunne sagtens have fortsat.

Sejergaardsskolen har ca. 500 elever. Heraf hører de 420 til den almindelige skole 

(byelever), mens 70 går på musikefterskolen. Herudover har skolen 24 kost-

skoleelever. 

Skolen er meget populær, og det kan bl.a. måles på, at der stort set er venteliste til 

alle klassetrin. 

Da skolen samtidig har fået skabt en sund økonomi, har det gjort det muligt at 

bygge ud og udskifte inventar i takt med behovene. På IT området er skolen også 

helt fremme i tiden.

På spørgsmålet om hvad fremtiden byder på er der forskellige aktiviteter, at tage 

bid på. Sommerhuset skal males, herudover overvejer han at starte på at lære 

italiensk samt dyrke noget mere motion, samt måske endda tilbyde lidt undervis-

ning på aftenskolen i Ringsted, hvor familien nu har boet de sidste 5 år.

Elevforeningen har gennem årene haft et forbilledligt samarbejde med Christian, du 

har altid været imødekommende og hjælpsom, når vi har henvendt os. 

Elevforeningen ønsker dig alt mulig held og lykke i fremtiden, nu du skal starte på 

en ny fase af din tilværelse.

Tak for et godt samarbejde.

Elevforeningens bestyrelse

PERSONALIA
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NY SKOLELEDER

Sejergaardsskolens bestyrelse har ansat en ny skoleleder pr. 1. marts 2010, hvor 

Christian Olsson går på pension. Vi har valgt Flemming Ellingsen, som senest 

kommer fra en stilling som konsulent, som ny leder af skolen.

Flemming er 46 år og bor i Sorø. Han er uddannet lærer i 1989, og har en meget 

bred erfaring fra skoleverdenen, dels som lærer, dels som leder. Flemming har 

været viceskoleinspektør på Sorø Private Realskole, skoleleder i Dianalund og 

Ishøj samt skolechef i Slagelse Kommune. Senest har Flemming været konsulent 

og arbejdet med strategi samt ledelses- og organisationsudvikling i private og of-

fentlige virksomheder.

Vi er meget glade for i bestyrelsen at kunne præsentere Flemming som vores 

nye skoleleder. Flemming har en alsidig baggrund og den helt rigtige profil til at 

videreføre den gode udvikling, vi har på Sejergaardsskolen.

Vi har haft en god proces med at finde vores nye skoleleder. Alle personalegrup-

per på skolen har været involveret i at opstille den ønskede profil, dels gennem 

interview, dels gennem fællesmøder, hvor alle interesserede har haft mulighed for 

at deltage. Vi har haft et godt samarbejde med konsulentfirmaet Bøgetorp, der 

har hjulpet os i processen. 

Det har været en grundig proces, der har involveret flere samtaler og testforløb 

for de kandidater, der har været med i den sidste del af processen. Repræsent-

anter for skolens ansatte og ledelse har været med i hele processen, og vi vil i 

bestyrelsen gerne takke for en godt og konstruktivt samarbejde i hele forløbet.

På bestyrelsens vegne

Steen Bjerregaard Christiansen

Formand
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60 ÅR

Finn Helmer (R67) 

Finn Helmer fyldte 60 år den 13. december 2009. Finn har gået på skolen som 

byelev fra 1. klasse til 3. real (R67). Han fortsatte herefter på Stenhus Gymnasium 

i Holbæk, hvor han i 1970 blev student.

Så gik turen til DTU, hvor han læste til civilingeniør på elektroniklinien indtil 

1980, hvor han blev færdig.

Studierne finansierede han selv bl.a. via sin virksomhed, der beskæftigede sig med 

biavl. En virksomhed og ”bibeskæftigelse” der i en periode havde en omsætning 

på næsten kr. 800.000 pr. år. 

Karrieren fortsatte herefter hos Texas Instruments. De sidste år hos Texas 

var han Produkt Marketing Manager, med ansvar for Skandinavien og Benelux 

landene.

I perioden fra 1991 til 1992 blev virksomheden Santech startet. Selvom investe-

ringen var beskedne kr. 50.000 var omsætningen efter 4 år oppe på næsten en 

mia. kr.

Mest kendt blev Finn dog efter sin ansættelse i 1991, som direktør i firmaet 

GIGA, et Datterselskab af NKT Holding. GIGA opererede indenfor telecom seg-

mentet og udviklede sig meget positivt – så fint at GIGA i 2000 blev solgt til Intel 

for ca. 10 mia. kr. 

I 2001 udkom bogen ”GIGA Manden – en frontløber i en dansk milliardsucces”, 

der bl.a. beskriver Finns periode hos GIGA, men også meget andet omkring Finn 

og hans livsforløb, holdninger, iværksætter trang, vilje til at hjælpe nye virksom-

heder på vej, pioner i naturopretningsprojekter m.v. 
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Da Finn i 1999 rundede de 50 år besluttede han sig for at holde en fest. Den blev 

holdt i år 2000 på lørdagen før Sankt Hans. Vejret var pragtfuldt, og der var godt 

400 festklædte deltagere, som fra nær og fjern havde taget turen helt til Alge-

strup (hvor ligger Algestrup?). 

Her havde Finn – nær fødegården Algestrupgård, opstillet et 1.000 kvm. stor telt. 

Finns ønske var, at holde en fest for de mennesker, der siden ungdomsårene 

havde støttet og inspireret ham til at gøre de ting, han nu en gang valgte at gøre i 

perioden op til hans 50 års fødselsdag. Det blev en fest af dimensioner og en fest 

ingen af deltagerne nogensinde vil glemme. Et imponerende og meget positivt 

initiativ.

Forretningsmand har Finn altid været. Når vi om sommeren efter en lang dag i 

skolen, blev inviteret til Finns forældres landejendom i Algestrup, cyklede vi de ca. 

7 km., der var fra skolen. Der lå et par fine moser, vi kunne bade i, men inden vi 

fik lov til at svale os, blev vi udstyret med et hakkejern og kunne så gå i gang med 

at hakke og udtynde et par hundrede rækker med spirende roeplanter. Først 

derefter fik lov til at dyppe vores svedige kroppe i mosens kølige vand. Gæstfri-

heden var dog altid stor i det Helmerske hjem.

Privat er det blevet til to børn, datteren Helena og sønnen Philip.

Hjertelig til lykke.

Troels Hallig

E-MAIL ADRESSER

Alle medlemmer af Elevforeningen bedes venligst oplyse deres e-mail adresse. 

Det vil gøre en del korrespondance nemmere, men ikke mindst vil det spare 

porto for Elevforeningen, i forhold til at udsende informationsmateriale m.v. som 

traditionel ”sneglepost”.

Så send en e-mail til: info@tmr-elevforeningen.dk

Hvis du ændrer din e-mail adresse – så husk at meddel det til Elevforeningen.
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Tlf.: 59185042
E-mail: toel@boesen.nu
www.boesen.nu

DEN NY SLAGTER
Jernbanevej 8
4340 Tølløse

Tlf. 59 18 51 03 - Fax 59 18 51 00
SE.nr. 14 73 06 72

Her kan du indrykke en

ANNONCE
Kontakt: 

ELEVFORENINGENS REDAKTION 
Høgevej 1, 2970 Hørsholm

2423 2658
e-mail th@troels-hallig.dk

MODE-
FRISØREN

Tølløsevej 9
4340 Tølløse

Tlf.: 59 18 61 71
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IN MEMORIAM

Jørgen K. Svendsen, (R42), Jernbanevej 16, Tølløse er død den 8. september 

2009, 82 år gammel. Jørgen var handelsuddannet og drev gennem mange år 

købmandsforretningen C.L. Svendsen og solgte korn og foderstoffer fra huset 

på Jernbanevej, som hans far havde bygget. Da forholdene i baggården hvor han 

havde lager og en lille silo blev for små, byggede Jørgen den store silobygning på 

Industrivej. Ad åre overtog Superfosd siloen på Industrivej og købmandsforret-

ningen rykkede Irma ind i. Jørgen blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Tølløse 

kommune for Venstre i 1978 og sad i 2 perioder frem til 1985. Så blev han direk-

tør for VAB (Vestsjællands Amts Boligselskab) – en post han gik meget op i. Det 

var et drømmejob at stoppe sin karriere med.  Til sidst forlod han arbejdsmarke-

det og helligede sig familien og sommerhuset ved Bjerge Strand. Jørgen blev bisat 

fra Tølløse kirke den 14. september 2009. 

Jørgen efterlader hustruen Benthe og to døtre, Kirsten og Lone samt 4 

børnebørn og 1 oldebarn (Magnus på 3 år – Louises barn). Kirstens børn er 

Louise på 27 og Tine på 19 -  Lones børn er Kasper på 25 og Rasmus på 19. Hele 

familien har haft deres skolegang på Sejergårdsskolen, fortæller Benthe Svendsen 

(R.51).

Indtil sin død var Jørgen medlem af Elevforeningen.

Æret være Jørgens minde. 

Bestyrelsen
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MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING

Elevforeningen

v/formand Peter Tretow-Loof

Hvidegaardsparken 34

2800 Kgs Lyngby

Tlf 45 88 45 48

peter@tretow-loof.dk

JØRGEN AHM ER FRATRÅDT SOM REVISOR

Jørgen Ahm (R39)

Jørgen er fratrådt som revisor, hvilket skete på Elevforeningens generalforsamling 

den 28. maj 2010.  

Jørgen er en af pionererne, idet han var med til at starte Elevforeningen tilbage i 

1943.  

Herudover har Jørgen i en lang årrække været med i Elevforeningens bestyrelse. I 

1966 blev Jørgen valgt som revisor for Elevforeningen, en post han således bestred 

i 44 år. 

Det er imponerende godt gået.  Nu har Jørgen valgt at trække sig. Det er ham vel 

undt og samtidig tak for et godt og positivt samarbejde gennem alle årene.

Bestyrelsen
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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.

Inger Elgaard, R67 fyldte 60 år den 2. maj 2010. 

Inger bor i dag i Virum.

Erik Heegaard, R67 fyldte 60 år den 12. januar 2010. 

Erik bor i dag i Svendborg.

Bitten Jensen (nu Bitten Kruse), R67 fyldte 60 år den 21. maj 2010. 

Bitten bor i dag i Hvalsø.

Lilian Jørgensen (nu Lilian Bovbjerg), R67 fyldte 60 år den 22. maj 2010. 

Lilian bor i dag i Frederikssund.

Ragnhild Jensen (nu Ragnhild Lütken), R67 fyldte 60 år den 27. januar 2010. 

Ragnhild bor i dag i Hvalsø. 

Et stort til lykke til jer alle 5, og til alle jer, der har fyldt rundt det sidste halve år, 

men hvor vi desværre ikke har jeres fødselsdato.

Tillykke fra Redaktionen
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