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Klummen

AF FORMAND PETER TRETOW-LOOF

Det sidste år har været et godt og roligt år for Elevforeningen. Med-
lemstallet er stabilt på ca. 140 medlemmer, vores hjemmeside er blevet 
opdateret med foreningens vedtægter, som vi har fået ændret lidt ved de 2 
sidste generalforsamlinger. Læs mere herom i referatet fra generalforsam-
lingen, som i år fandt sted i så charmerende rammer som Traktørstedet 
ved Maglesø, hvor 36 medlemmer og ledsagere mødte op den 13. maj i 
strålende solskin.  Dejligt at så mange kom og med så stor en spredning i 
generationerne. Og ekstra dejligt var det at møde fl ere, der aldrig havde 
deltaget i foreningens arrangementer før. Tak til jer alle sammen og en 
speciel tak til bestyrelsen for et godt og hyggeligt samarbejde i det for-
gangne bestyrelsesår.

Igen i år havde vi den fornøjelse, at skolens formand Steen Bjerregaard 
Christiansen og hustru deltog i generalforsamlingen. Steen Bjerregaard 
Christiansen meddelte i sit indlæg, at man desværre blev nødt til at lukke 
skolens kostafdeling i Kirke Eskildstrup på grund af svigtende elevtal.

Det er naturligvis en anden slags kostskole, der nu lukker, end den kost-
skole der var i min tid, hvor jeg jo boede på selve skolen, og ikke i bygnin-
gerne i Kirke Eskildstrup. Alligevel gør det ondt i mit hjerte. 1928 – 2012. 
84 år blev det til – en hel menneskealder. Til gengæld trives dagskolen 
bedre end nogensinde, og skolen blev jo også oprettet i sin tid i 1895 som 
en privat dagskole for byens børn, og det er jo grundlaget for hele skolen, 
dengang som i dag. Musikefterskolen er jo også en slags kostskole, og her 
bor og trives eleverne jo som i min skoletid, dog under noget forbedrede 
rammer. Men begrebet Tølløse Kostskole TMR slutter ved denne som-
merferie. En Æra er slut.
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Til gengæld var det en glæde at udnævne Allan Augsburg til Æresmedlem 
af Elevforeningen. Allan har i årtier udført et ihærdigt, ansvarsbevidst og 
professionelt bestyrelsesarbejde for Elevforeningen, og har sammen med 
Dorthe tit lagt hjem til vores bestyrelsesmøder i deres hyggelige hus ned 
til fjorden i Ejby.

Efter generalforsamlingen fortalte Finn Helmer om det pragtfulde natur-
område og skabelsen af søen under istiden, hvorefter Finn viste de inte-
resserede rundt i det pragtfulde naturområde ved Maglesø, som Finn har 
erhvervet for ca. 10 år siden og ført tilbage til den stand, fredningsmyn-
dighederne i sin tid pålagde området, så det er tilgængeligt for publikum. 
En fl ot gestus og præstation af Finn, der selv har udført en stor del af 
arbejdet. Det blev en herlig og værdig dag.

Udover frøken Høyer og frøken Hesseldahl har én person været tilknyt-
tet skolen lige så længe og lige så intensivt – ja, lagt hele sit liv i skolen 
og ikke mindst dens mindste elever. Det drejer sig naturligvis om frøken 
Lykke Krarup.

Med hjælp fra et nært familiemedlem til frøken Krarup – øjenlæge Jens 
Christian Krarup, der nu har skrevet en artikel om sin faster til KON-
TAKTEN samt stillet en masse herlige billeder fra familiealbummet til 
rådighed, har vi dedikeret dette blad til frøken Krarup. Hun var en ener, 
der på grund af sin beskedenhed tit blev overset, men som i baggrunden 
har haft stor indfl ydelse og betydet utrolig meget for skolen og for både 
kost- og byelever.  På forsiden ses en lille kær pige, der på det tidspunkt 
naturligvis ikke anede, hvad hun ville komme til at betyde for tusindvis af 
børn, når hun engang blev voksen.

Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig dejlig sommer.

Peter Tretow-Loof
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Frøken Krarup

Af Peter Tretow-Loof, R67

DETTE NUMMER AF KONTAKTEN ER DEDIKERET TIL FRØKEN LYKKE KRARUP, 
DER I ÅR VILLE HAVE VÆRET FYLDT 95 ÅR.

De fl este af os, der i dag er medlem af Elevforeningen, har jo været meget 
sammen med frøken Krarup i vores skoletid, og jeg er sikker på, at alle 
kunne lide hende og synes at hun var elskelig og viede sit liv til os børn. 

Frøken Krarup ved godsforvalterboligen, ca. 1953.
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Frøken Krarup var tilknyttet TMR 
Sejergaardsskolen over 4 årtier, 
hvor hun på enestående vis tog sig 
af de små elever op til 5. klasse, un-
derviste pigerne (store som små) i 
gymnastik og idræt, og lærte os alle 
sammen at danse på Tølløse Hotel 
– bl.a. lancier.

Jeg husker min første dag på kost-
skolen i august 1961, hvor frøken 
Krarup var i fuld vigør med at vise 
os nye vores værelser og senge, 
hvor vores navne på et stykke papir 
var sat fast med en nål – naturligvis 
sirligt håndskrevet af frøken Krarup 
selv. Vi fi k alle udleveret en fi n kaki 
farvet gymnastikpose, med vores 
fulde navn broderet smukt med 
rødt af frøken Krarup.

Frøken Krarup var min fars grand- 
kusine og således en slags grand-
grand tante til mig. Men det var ikke 
noget der blev talt om, og noget jeg 
overhovedet bemærkede.

Idrætsdagene på Holbæk Stadion, 
hvor vi dystede mod andre skoler, 
bl.a. Jyderup Privatskole, var noget 
helt særligt for frøken Krarup. Den 
del af planlægningen, som hun og hr. 
Korshøj stod for, var bare gennem-

tænkt.  Alle elever, der skulle del-
tage, var super trænede, og på selve 
dagen, fejede vi de andre skoler af 
banen. Først med vores indmarch 
i fl ot hvidt gymnastiktøj, hvor Den 
Kongelige Livgarde ikke kunne have 
marcheret fl ottere, siden i de for-
skellige konkurrencer, hvor vi vandt 
i næsten samtlige discipliner. Sølv-
pokalen, der var en stor fl ot van-
drepokal, vandt vi år efter år, så den 
stod altid på fl yglet i dagligstuen i 
alle de 6 år, jeg gik på skolen (bort-
set fra når vi tog den med ud til 
Holbæk, blot for at tage den med 
hjem igen).

Frøken Krarup var også forstå-
ende, og ikke spor naiv, hvilket vi 
”store” elever jo nok syntes, hun 
var set med vores daværende optik. 
Da vi i 3. real var på klasseudfl ugt 
til København, hvor vi bl.a. besøgte 
Tivoli, fi k jeg vist lidt for meget øl i 
Ølgrotten. Jeg blev i hvert fald fuld 
og hang ud ad toiletvinduet på to-
get hele vejen hjem til Tølløse. Fru 
Schnettler var med på turen, og var 
ikke særlig stolt af situationen. Hun 
fi k derfor nogle af kammeraterne til 
at bære mig/støtte mig fra stationen 
og ned til skolen. Her tog så frø-
ken Krarup imod os, og hun og fru 
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Schnettler talte så lidt sammen om 
situationen, hvorefter frøken Kra-
rup udbrød: Ak-ja, man må jo lære 
af sine gerninger. Næste dag fi k jeg 
så et bekymret smil fra frøken Kra-
rup, der sagde: Det her taler vi ikke 
mere om, det er aldrig sket.

Efter skoletiden holdt jeg kontak-
ten til frøken Krarup. De første 
mange år med et julekort indimel-
lem, siden ved besøg i Fiskerhuset, 
som jeg i øvrigt hjalp hende med at 
fl ytte fra til Selvagergaard. Frøken 
Krarup besøgte også mit hjem i Jæ-
gersborg sammen med fru Schnett-
ler og naturligvis hendes hund Kira. 
Det blev til nogle hyggelige fro-
koster. På det tidspunkt var mine 
drenge – Anders og Hans Chri-
stian – ganske små, og jeg husker, 
at frøken Krarup var helt henslugt. 
Da de blev lidt større, elskede de at 
konversere med Lykke – som vi nu 
kaldte hende.

Sidste gang jeg så frøken Krarup 
var på plejehjemmet i Regstrup, 
hvor hun havde fået indrettet sig 
en sød lille lejlighed. Jeg husker, 
hun var vældig glad for besøget, og 
for et foto, jeg havde medbragt til 
hende af mine 2 drenge. Men jeg 

kunne godt se, at det gik ”ned ad 
bakke”, og at hun ikke huskede så 
godt mere.

Ved begravelsen i begyndelsen af 
november måned 2000, var Anders 
og Hans Christian også med.

Som jeg skrev indledningsvis var 
frøken Krarup og jeg i slægt med 
hinanden. Dette førte til, at jeg i 
2010 blev kontaktet af Jens Cristian 
Krarup, der som hobby er slægts-
forsker. Lykke Krarup var hans fa-
ster, og siden har vi talt meget sam-
men om familien i telefon, mailet 
med hinanden og besøgt hinanden 
et par gange.

Da vi i Elevforeningen jo ikke ved 
så meget om frøken Krarups fa-
miliemæssige baggrund og ikke 
mindst barndom og ungdom, ind-
vilgede Jens Christian Krarup, der 
i øvrigt er praktiserende øjenlæge 
i Kolding, i at skrive en beretning 
om hans kendskab til sin faster. Den 
har vi hermed fornøjelsen at bringe 
sammen med en masse herlige pri-
vate billeder af frøken Krarup som 
barn, ung og voksen. 

God fornøjelse.
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Min faster Lykke Krarup

Af Jens Christian Krarup

Min farmor og farfar, Olga og Emil 
Krarup boede i deres pensionist-
tilværelse fra 1938 i Gl. Tølløse i 
godsforvalterboligen under Tølløse 
slot. Min farfar havde været offi cer, 
og han sluttede sin karriere som 
oberst med chefstillinger først for 
Jydske Dragonregiment i Aarhus 
og sidst som chef for rideskolen 
og rytteriets befalingsmandsskole i 
Næstved. De havde 6 børn, Grete 
(1907), Niels Henrik (1908, min 
far), Erling (1911), Ilse (1913), Karl 
Aage (1915) og Lykke (1917). Mine 
forældre blev skilt 1948, så min re-
lation til min fars familie var i mange 
år sporadisk. Jeg har besøgt min far 
et par gange, når han var på besøg 
i Tølløse.

På besøg i Gl. Tølløse
Mit første besøg i Gl. Tølløse må 
være i 1953, på hvilket tidspunkt 

Lykke længe havde været ansat på 
TMR. Omfartsvejen eksisterede 
selvsagt ikke. Den er en nødven-
dighed, men stemningen, som jeg 
husker den, er totalt væk. Man 
kunne som barn gå op og ned ad 
Kastanjealléen til slottet, og lande-
vejen ned til Tølløse føltes uendelig 
lang og noget kedelig sammenlignet 
med alléen. Jeg erindrer, at der i det 
åbne område foran godsforvalter-
boligen var et gadekær, som det var 
aldeles forbudt at nærme sig.

Lykke Krarup boede dengang på 
skolen. Lindegården kom nogle år 
senere, men jeg ved ikke hvornår. 
Jeg var med faster Lykke på skolen 
et par gange under mine besøg hos 
farmor og farfar, men mine indtryk 
derfra er meget få. Et stort trappe-
rum, en idrætsplads, men ellers ikke 
noget, der har fæstnet sig. 
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I 1959/60 lejede vi et sommerhus 
i Liseleje, hvilket blev til 2 dejlige 
sommerophold i det nordsjælland-
ske. Det ene år cyklede en af mine 
kammerater og jeg fra Odense til 
Liseleje med overnatning i Linde-
gården hos Lykke. Det var noget 
min mor arrangerede med faster 
Lykke. Jeg har få erindringer herom.

Sammen med familien
Herefter gik der små 20 år indtil 
Lykke var blevet pensionist, men 
så blev kontakten først langsomt, 
siden mere intens. Lykke arrange-
rede i Fiskerhuset ved Maglesø fa-
milietræf for familien Krarup. Det 
var fi ne arrangementer, ikke kun på 
grund af de natursmukke omgivel-
ser, men også fordi det var en gen-
oplevelse af minder for deltagerne. 
Det seneste af disse arrangemen-
ter blev dog først i 1980’erne af-
holdt hos Lykkes storesøster Ilse, 
der boede i et tidligere skovfoged-
hus under Sorø Akademis Skovdi-
strikt. Ilse var enke efter kunstma-
leren Knud Raaschou-Nielsen. Han 
havde som bijob været ansat som 
lærer på Sorø Akademi, hvor hans 
far i øvrigt havde været rektor.

Disse to fastre blev jo naturligt nok 
ældre, men alligevel øgedes kontak-
ten til begge. De besøgte os her i 
Kolding fl ere gange, selv efter at 
Ilse havde haft en lille hjerneblød-
ning, der heldigvis kun medførte 
et mindre fysisk handicap. Det blev 
til dejlige ture til områder, hvor 
de havde boet som børn. Det var 
mange steder, idet min farfar som 
nævnt havde været offi cer.

Lykkes opvækst og ungdom 
Familien boede i 1916 i en villa øst 
i Holsted. Da vi for omkring 20 år 
siden var forbi denne villa, voksede 
der en stor rose ved hovedindgan-
gen.  Den rose var ifølge fastrene 
min farmors yndlingsrose. En spe-
cielt kyndig (chefgartneren for ro-
senhaven i kurparken i Baden-Ba-
den) fortalte mig året efter, at med 
den alder rosenplanter kan opnå, 
kunne min farmor sagtens have 
plantet den rose.  

Vi fi k også besøgt Aarhus, Viborg 
og Randers, hvor Lykke blev født i 
1917. Desværre har jeg ikke bille-
der fra Lykkes tid der, men jeg har 
set fl ere, der viser en meget ride-
sportsaktiv pige, endog med inte-
resse i voltigering. Fra den tid stam-
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mede Lykkes bekendskab med ”lille 
Grete Mose”. Regimentet i Ran-
ders havde en overdyrlæge Mose, 
der var privat ven med min farmor 
og farfar. Datteren blev livslang ven-
inde til Lykke gennem ridesporten. 

Min farfar var i sine yngre dage en 
af Danmarks bedste military rytte-
re, en kunst Lykkes bror Karl Aage 
har gjort ham efter. Ikke underligt, 
at en sportsinteresseret pige som 
min faster Lykke også var aktiv in-
denfor ridning. Lykke har sammen 
med min hustru og jeg besøgt ”lille 
Grete Mose”, bedre kendt som 
Grete Honnens de Lichtenberg på 
godset Bidstrup.  Det var veninder-
nes sidste personlige møde. Det 
var sidst i 1990’erne. Vi fi k forevist 
slottet, og ved den ene søns hjælp, 
fi k vi en dejlig tur rundt i en pragt-
fuld skov. (Geert Honnens de Lich-
tenberg, der var søn Grethe, var i 
øvrigt kostelev i 6. klasse fra 1961 
– 62. Red.)

Vi kørte også til området, hvor vo-
res families navn kommer fra. Kra-
rup er en samling af 4 gårde nær 
Tistrup ved Varde. Lykke havde 
kort forinden denne tur hørt en 
radioudsendelse om den gamle 

skole i Hodde lidt syd herfor. Det 
blev nok en interessant tur, hvor vi 
også besøgte Dejbjerg kirke. Fami-
liens stamfader Christian Krarup 
ejede en overgang Dejbjerglund. En 
slægtning bekostede i 1928 opsæt-
telsen af et epitafi um over ham.

Jeg kan ellers ikke sige, at Lykkes 
erindring om familien var stor. Det 
havde ikke hendes interesse. Hun 
var bundet til sit liv og gerning på 
skolen. Kærligheden til de børn, der 
var betroet skolen var stor. Glæ-
den, hun havde som ældre og pen-
sionist over fortsat at være husket, 
var meget betydningsfuld. 

De runde fødselsdage
Familien sørgede for, at Lykkes 70 
års fødselsdag blev fejret på behø-
rig maner med en fi n middag på 
Lindenborg Kro. Min datter ledsa-
gede mig på turen, hvor vi trans-
porterede fastrene frem og tilbage, 
dels fra Sorø, dels fra Fiskerhuset. 
Da jeg på tilbageturen fulgte Lykke 
op til Fiskerhuset, fi k vi en bekræf-
telse på, at grævlingegraven lige 
oppe bagved huset var beboet. Den 
kan lyde meget aggressiv, når man 
i mørket kommer den for nær. Fi-
skerhuset var et enestående sted, 
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hvor jeg i forbindelse med møder 
i Hovedstaden har benyttet mig af 
overnatningsmuligheden fl ere gan-
ge. Det blev til mange dejlige ture 
rundt om søen eller blot i skoven. 
Også på Selvagergård, hvor faster 
Lykke boede efter Fiskerhuset, var 
gæstfriheden uændret, og det var til 
glæde for os alle. 

Jeg var ikke klar over, hvordan 
Lykke kom til TMR, før jeg i anled-
ning af hendes 75 års fødselsdag 
fra Lykke fi k tilsendt et avisudklip 
– sandsynligvis fra Holbæk Amts 

Venstreblad. Der står, at min far-
mor Olga Krarup ønskede én af 
døtrene i nærheden i deres pensio-
nisttilværelse. Hun kendte frøkner-
ne Louise Høyer og Marie Hessel-
dahl, hvilket skaffede Lykke job på 
skolen. Det må have været i 1942, 
hvor Lykke blev 25 år. Jeg gætter på, 
at min farmors bekendtskab med 
frøknerne gik via menighedslivet i 
Tølløse. Inden ansættelsen på TMR 
havde Lykke arbejdet i Brønderslev. 
Lykke var uddannet på Paul Peter-
sens Idrætsinstitut. Ifølge institut-
tets hjemmeside var uddannelsen 

Lykke Krarup i Lapland sidst i 1960´erne.
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dengang treårig. Der var tale om 
en uddannelse i gymnastik og idræt 
inklusive svømning. Hvor dansen 
kommer ind i Lykkes undervisning, 
ved jeg ikke.

Rejser i Norden
Lykke var meget glad for den tur 
til Færøerne, hun fi k foræret ved 
pensioneringen. Vi talte tit om 
Færøerne, hvor jeg har vikarieret 
15 gange i årene 1984-2003 som 
øjenlæge. Jeg mener, ud fra hendes 
rejseplan, at min faster Grethe var 
med på turen. De to søstre havde 
rejst sammen tidligere. Jeg har dog 
kun hørt om en fælles tur til Lap-
land og Lykkes besøg hos Grethe 
på Grønland. Grethe havde været 
ansat som sygeplejerske på Rigs-
hospitalet hos professor Husfeldt. 
Hun valgte – på nudansk en senior-
ordning – med en retrætepost som 
ledende sygeplejerske på Dronning 
Ingrids Hospital i Nuuk.

Typisk frøken Krarup
Lykke var et elskeligt menneske, 
der ikke ønskede at se de mere 
kontroversielle sider hos andre. 
Det skal forstås på den måde, at 
hun helt sikkert erkendte alle de 
menneskelige nuancer, men det 

blev gemt væk, og der blev ikke talt 
om det. Det var for hende helt un-
derordnet, men undertiden kunne 
man godt få en kort kommentar 
til denne eller hin fi nurlighed. Man 
drøftede så ikke emnet yderligere: 
Der var åbnet og lukket for det. Et 
godt eksempel på dette er min klas-
sekammerat fra Mulernes Legat-
skole i Odense, hvor jeg var elev fra 
1957 til realeksamen i 1962. Af mig 
ukendte grunde blev Erik sendt på 
TMR. Der var siden i begyndelsen 
af 1960´erne fortsat kontakt mel-
lem os. Han fortalte mig om cigar-
rygning på frøken Høyers kontor. 
Han havde røget cigaretter, hvilket 
var blevet opdaget, og nu skulle han 
”lære at ryge ordentligt”. Da han 
fortsatte med at pulse på cigaren, 
blev frøken Høyer angiveligt noget 
ophidset, og dette forsøg på at lære 
en ulydig elev noget om rygningens 
ufortræffeligheder kæntrede. Erik 
kom senere efter hjemkomsten til 
Odense i dårligt selskab, landede 
et år i fængsel og blev dræbt ved 
en soloulykke mellem Skælskør og 
Korsør 22 år gammel i 1966. Da jeg 
sidenhen fortalte Lykke om disse 
hændelser, var kommentaren, at 
Erik havde været en god dreng! Ty-
pisk for Lykke.
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16Ved Hodde kirke sammen med sin elskede hund, Kira og Else Krarup, 1990.

Lykke hunde
Hundene Shelley (Berner Sennen), 
Sara (Grand danois) og Kira (vist 
Norsk buhund) fyldte, især først- 
og sidstnævnte, meget i dagligdagen. 
Hundene kom til Lykke fra en ken-
nel/pension, hvor uønskede hunde 
blev opsamlet. Med Sara var det 
ingen succes. Dens temperament 
passede ikke til Lykke. Hundene sov 
selvfølgelig i sengen, men Sara for-
måede, at få Lykke til at fl ytte på so-
faen i stuen. Det gik selvsagt ikke i 
længden, og derefter kom Kira i hu-
set. Hundene blev selvfølgelig pas-

set i alle ender og kanter. De havde 
et særdeles godt hundeliv. Sorgen 
over tabet af Shelley og Kira var 
stor, ligeledes ærgrelsen over, at det 
ikke gik med Sara.

Den sidste tid
Efter Kiras død begyndte det at gå 
ned ad bakke med Lykke. Ikke kun 
var der noget med blodtrykket, 
men en fremadskridende demens 
gjorde fl ytning nødvendigt. Først en 
periode på plejehjemmet Aavang i 
Regstrup, hvor jeg ikke tror Lykke 
faldt til. Den tiltagende demens 
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nødvendiggjorde fl ytning til Øster-
gården i Undløse, hvor Lykke døde 
den 6. november 2000. Den efter-
følgende bisættelse fra kirken i Gl. 
Tølløse og sammenkomsten på 
Traktørstedet viste familien, hvor 
afholdt Lykke havde været.

Her i Kolding tænker vi tit på den 
omsorg og interesse, som Lykke vi-
ste os alle. Der kom hilsner til fød-
selsdagene, julen og mange gange 
fra steder, hun netop havde besøgt. 
Et af de mere morsomme var fra 
et besøg på Karen Blixen Museet i 

Rungsted. Der stod ganske lakonisk, 
at ”Kira måtte ikke komme med ind, 
så vi sidder udenfor”. Jeg ved ikke 
hvilken forening, Lykke var med, på 
denne tur. Der kom fl ere postkort 
til Kolding, da vi fl yttede til Ejlersvej. 
Spørgsmålet ”Hvem var Ejler” blev 
gentaget så mange gange, at jeg til 
sidst måtte på det lokale Stadsar-
kiv og bibliotek. Takket være Lykkes 
stædighed fi k jeg dermed konstate-
ret, at Ejlers mor var født Krarup, 
og han står i vores slægtsbog.

Jens Christian Krarup

Selvagergård, 27. august 1995 – besøg af Jens Christian Krarup med hustruen, Else.
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Lykke Kraup med tante på højre side og moderen til venstre, Gl. Tølløse, 1930.

Lykke Krarup, ca. 1937.
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19Frøken Krarup, ca. 1934.
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20Strømpestrikning, 4. maj1989. Formanden fi k et par strømper af Jens Christian Krarup.
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21Lykke Krarup med broderen Karl Aage 8. januar 1994.

Sammen med familie + Kira, Struer, 5. maj 1989.
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En æra er slut

Sejergaardsskolens kostafdeling i Kirke Eskildstrup lukket med udgangen 
af dette halvår. Dermed er en æra slut, siden Frk. Høyer i 1928 overtog 
skolen.
Sejergaardsskolens bestyrelse har besluttet at nedlægge kostafdelingen. 
Det sker efter et dalende elevantal – så der i dag kun er 17 elever ind-
skrevet på kostafdelingen.
Personalet har gjort en stor indsats for at få fl ere elever, men det er 
ikke lykkedes. Kostafdelingen på Sejergaardsskolen er fra 1928 og i 1930 
overdrog en kreds af forældre skolen til frk. Høyer, der sammen med frk. 
Hesseldahl drev skolen. Den gang var der fem kostelever, men i skolens 
storhedstid var der op mod 200. 
For bestyrelsen har det været en svær beslutning at træffe, fordi så mange 
mennesker bliver berørt. Det gælder for de elever, der nu bliver tvunget 
ud af deres vante rammer og de 12 personer, der er ansat.

Susanne Helmo, Midtsjællands Folkeblad

Sejergaardsskolens kostafdeling i Kirke Eskildstrup.
Foto: Claus Hansen.
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Elevforeningens generalforsamling
13. maj 2012

BESTYRELSENS BERETNING

v/formand Peter Tretow-Loof,  R67

Velkommen til Elevforeningens ordinære generalforsamling der starter nu, 
efter vi igen i år har indledt med at afholde en kort ekstraordinær gene-
ralforsamling, for at få vedtaget vedtægtsændringer.

Det er dejligt at se, at så mange har valgt at komme i år, selv om vi blev 
nødt til at ændre datoen til i dag og ikke den 12. maj, som vi annoncerede 
ved sidste års generalforsamling. Årsagen er, at vi havde valgt Traktørste-

Formand Peter Tretow-Loof fremlægger bestyrelsens beretning.
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det som den smukke ramme, men 
de kunne ikke have os den 12. på 
grund af konfi rmationsselskaber. 
Det har dog fremstået på vor hjem-
meside de sidste måneder, ligesom 
alle jo har fået tilsendt indkaldel-
sen. For at imødekomme ønsket 
fra fl ere medlemmer, har vi nu fået 
regnskabet revideret så tidligt, at 
det, som I kan se, er kopieret bag 
på indkaldelsen.

Medlemstallet har i år været stabilt 
med ca. 140 medlemmer. Det ni-
veau har vi holdt de seneste 3-4 år.

Den 27. november – 1. søndag i ad-
vent, holdt vi, traditionen tro, kran-
senedlæggelse ved frøknernes grav 
på Solbjerg Kirkegård, og spiste ef-
terfølgende en lille frokost på Café 
K i Zoologisk Have. Det blev som 
sædvanlig en rigtig hyggelig vinter-
dag, jeg kun kan opfordre medlem-
merne til at deltage i næste gang.

Vor hjemmeside er stadig under ud-
vikling. Nu er Elevforeningens ved-
tægter også på hjemmesiden. Lidt 
sent, men bedre sent end aldrig.

Den 18. april holdt skolen sin gene-
ralforsamling. Da Elevforeningens 

bestyrelse holdt bestyrelsesmøde 
hos Kirsten Sørensen i Tølløse 
samme dag, drog vi alle efter besty-
relsesmødet ned til skolens gene-
ralforsamling, der startede kl. 19.30.

Det var dejligt at se, at der var fl ere 
forældre tilstede end ved tidligere 
generalforsamlinger, og at foræl-
drekredsen således viser den inte-
resse, skolen så sandelig fortjener. 
Også i år var der et overskud – dog 
en del mindre end tidligere år, da 
der er brugt rigtig mange penge på 
renovering af skolen. Men al det vil 
skolens formand Steen Bjerregaard 
Christiansen komme ind på om lidt.

Flemming Ellingsen har nu været 
skolens forstander i 2 år, og har alle-
rede sat sit positive præg på skolen. 
Det var store udfordringer Flem-
ming tog imod, da han startede, 
men de er blevet løst på forbilled-
lig vis. Ikke alle udfordringerne har 
dog været lige sjove. Som gammel 
kostelev stak det noget i hjertet, da 
jeg blev orienteret om at kostafde-
lingen i Kirke Eskilstrup lukker ved 
skoleårets afslutning. Godt nok er 
den i dag en noget anden kostskole, 
end dengang vi, der var kostelever, 
gik der. Vi var en integreret del af 
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skolen, boede på skolen, og var, da 
det gik vildest for sig, vel omkring 
165 kostelever. Men lidt vemodigt 
synes jeg nu, det er, at denne epoke 
nu er slut. Jeg tror også at skolens 
formand vil komme ind på dette.

I det forgangne år har vi desværre 
mistet 5 medlemmer.

Som det kunne læses i sidste num-
mer af KONTAKTEN døde vores 
tidligere revisor og æresmedlem 
Jørgen Ahm R39 den 11. juni. Jør-
gen var en af initiativtagerne og 
med fra Elevforeningens start den 
4. juli 1943 som kasserer.

Som det også kunne læses i sidste 
nummer af KONTAKTEN miste-
de vi den 11. august 2011 Jørgen 
Dilling-Hansen R37. Jørgen Dilling-
Hansen var Elevforeningens første 
formand fra dens start i 1943, og 
således, ligesom Jørgen Ahm, en af 
stifterne. Jørgen Dilling-Hansen var 
naturligvis også æresmedlem.

Den 11. marts 2012 mistede vi et 
tredje æresmedlem. Eva Binzer, 
R34 sov stille ind på plejehjemmet 
Akaciegården på Frederiksberg i en 
alder af 92 år. Fru Binzer var, ved 

sin mand Knud Binzers side, med til 
at lede TMR og Sejergaardsskolen 
fra 1964 til langt ind i 70’erne. Fru 
Binzer var søster til Jørgen Dilling-
Hansen.

Emmy Holm Nielsen, R51 og man-
geårigt medlem af Elevforeningen 
har vi desværre også måtte sige far-
vel til i år, ligesom Susanne Clausen, 
R66 (født Sørensen) døde efter 
længere tids sygdom i marts må-
ned. Jeg var klassekammerat med 
Susanne i 6. og 7. klasse.

Jeg vil bede generalforsamlingen 
rejse sig op, og sammen med mig 
mindes Jørgen Ahm, Jørgen Dilling-
Hansen, Eva Binzer, Emmy Holm 
Nielsen og Susanne Clausen.

Tak.

Det er hårdt at sige det endegyldige 
farvel til så mange kære gamle sko-
lekammerater. Men det er dejligt at 
møde jer, der er her i dag. Jeg tror 
også, at I synes det er dejligt at mø-
des – også på tværs af årgange – for 
vi har på én eller anden måde noget 
godt og grundlæggende til fælles. Et 
fællesskab det er værd at dyrke. Jeg 
vil derfor opfordre medlemmerne 
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til at blive ved med at komme, og 
gerne indbyde nye medlemmer fra 
jeres årgange, så vi til stadighed kan 
holde liv i og blive ved med at ud-
vikle Elevforeningen.

Og jeg håber, at skolen vil anbefale 
tidligere elever at kontakte Elevfor-
eningen – gerne via vores hjemme-
side – når de besøger skolen f.eks. 
til novemberarrangementet eller 
når de kommer ned for at se de-

res gamle skole, måske i forbindelse 
med et klassejubilæum.

Jeg vil nu give ordet til skolens for-
mand Steen Bjerregaard Christian-
sen, der vil give os en kort oriente-
ring om, hvad der er sket på skolen 
det forgangne år.

Tak Steen.

Peter Tretow-Loof

27

Lunøe Advokatfirma 
Østergade 55 

1100 København K 
Tlf 7020 8031 

Klaus Lunøe 
Advokat (H) 

Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater  
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Elevforeningens ekstraordinære 
generalforsamling 13. maj 2012  

REFERAT

Formand Peter Tretow-Loof indledte generalforsamlingen med at byde 
velkommen, og foreslå Klaus Lunøe som dirigent. Forslaget til dirigent 
blev vedtaget ved applaus.

Klaus takkede for valget, og kunne konstatere, at den ekstraordinære ge-
neralforsamling var rettidigt varslet, i henhold til foreningens vedtægter, 
og dermed beslutningsdygtig.

Stemningsbillede fra generalforsamlingen.
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Klaus Lunøe satte straks de frem-
lagte forslag til ændring af forenin-
gens vedtægter til afstemning.

Klaus oplyste at ændringsforsla-
gene første gang blev fremlagt på 
generalforsamlingen den 28. maj 
2011.

2.1 – Ændring af elevforeningens 
vedtægter § 5, stk. 5.1 blev vedtaget 
med overvældende fl ertal til:

Generalforsamlingen indkaldes ved 
annoncering i foreningens blad KON-
TAKTEN og ved annoncering på for-
eningens hjemmeside med mindst 3 
ugers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling, der 
ikke afholdes i forbindelse med en 
ordinær generalforsamling, indkaldes 
skriftligt med mindst 8 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorde-
nen for generalforsamlingen.

Såfremt det ikke er muligt at annon-
cere i foreningens blad KONTAKTEN 
eller på foreningens hjemmeside, kan 
bestyrelsen beslutte at udsende ind-
kaldelse til generalforsamlingen skrift-
ligt.

2.2 – Ændring af elevforeningens 
vedtægter § 9, stk. 9.1 blev vedtaget 
med overvældende fl ertal til:

Kontingentet fastsættes hvert år på 
generalforsamlingen. Bestyrelsen kan, 
når den skønner, at særlige forhold 
taler herfor, nedsætte eller lade kon-
tingentet bortfalde.

Kontingentet betales ved opkrævning/
bankoverførsel for 1 år ad gangen, 
hver den 1. januar.

Der var ikke kommet forslag under 
eventuelt.

Klaus Lunøe afsluttede generalfor-
samlingen.

Referent
Anne Voigt
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Elevforeningens ordinære 
generalforsamling 13. maj 2012  

REFERAT

Formand Peter Tretow-Loof indledte generalforsamlingen med at byde 
velkommen, og foreslå Klaus Lunøe som dirigent. Forslaget til dirigent 
blev vedtaget ved applaus.

Klaus takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var 
rettidigt varslet, i henhold til foreningens vedtægter, og dermed beslut-
ningsdygtig.

Formand Peter Tretow-Loof, R67 overrækker beviset for æresmedlemsskabet til 
Allan S.  Augsburg, R52. 
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Klaus gav herefter ordet til for-
manden for elevforeningen Peter 
Tretow-Loof.

Peter fortalte i bestyrelsens beret-
ning om året, der var gået (læs an-
det steds i bladet). Beretningen blev 
enstemmigt vedtaget.
                                                
Peter bød velkommen til skolens 
bestyrelsesformand, Steen Bjer-
regaard Christiansen, og gav ham 
ordet.

Steen Bjerregaard Christiansen 
fortalte at skolen kører godt og 
i år har et mindre overskud end 
tidligere på grund af investeringer 
i istandsættelser og nye bygninger. 
Der er i øvrigt lange ventelister på 
både dag- og musikskolen. Kostsko-
len lukkes med udgangen af dette 
skoleår, da den ikke længere opfyl-
der minimums elevtallet.

Kasserer Steen Johansen gennem-
gik det fremlagte regnskab, der blev 
vedtaget ved applaus. Der blev li-
geledes vedtaget budget for næste 
regnskabsår.

Der var ikke kommet forslag til be-
handling.

Bestyrelsen havde besluttet at 
udnævne Allan Skak Augsburg til 
æresmedlem.

Peter overbragte æresmedlemsbe-
viset til Allan.

Bestyrelsesmedlemmer og supple-
anter der var på valg, genopstillede 
alle.

Troels Hallig, R67
Steen Johansen, R64
Klaus Lunøe, R64
Tom Esmark, R67
Lone Krestine Jensen, R66
Finn Helmer, R67
Alle blev genvalgt med applaus.

Revisor Bendt Ole Løike, R66 og 
revisorsuppleant Kirsten Kierulff-
Hansen, R51 modtog genvalg – 
også ved applaus.

Bestyrelsen opfordrede til at kon-
tingentet blev fastholdt på kr. 
200,00 pr. år. Forslaget blev vedta-
get ved applaus

Klaus Lunøe afsluttede generalfor-
samlingen og takkede for god ro og 
orden.

Referent
Anne Voigt
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Sejergaardsskolen –
Generalforsamling 18. april 2012

Elevforeningens bestyrelse deltog i år i Sejergaardsskolens generalforsam-
ling. Der var stort fremmøde primært fra forældrekredsen. Hele general-
forsamlingen var præget af en livlig, men en også konstruktiv debat.

Bestyrelsens mundtlige beretning ved formand Steen Bjerregaard Christi-
ansen kan læses på Sejergaardsskolens hjemmeside. Forstander Flemming 
Ellingsens mundtlige beretning kan ligeledes læses på Sejergaardsskolens 
hjemmeside: www.sejergaardsskolen.dk.

Efter generalforsamlingen var der mulighed for lidt god mad og drikke.

Bestyrelsen

Indgangspartiet til skolens fælleslokaler, hvor årets generalforsamling blev holdt. 
Bygningen rummede tidligere skolens gymnastiksal.  

NR_119_2012.indd   33NR_119_2012.indd   33 02-07-2012   10:12:0502-07-2012   10:12:05



3434

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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Alices Køreskole
Egevej 12, Undløse, 4340 Tølløse

Mobil: 4056 9392 
Mail: frederiksen.alice@gmail.com

Her kan du indrykke en

ANNONCE
Kontakt: 

ELEVFORENINGENS REDAKTION

GRAVMØDET

Gravmødet finder i år sted søndag den 25. november kl. 12.00, hvor vi mødes 

ved Kapellet på Solbjerg Kirkegård for herefter at lægge en krans ved frk. Høyer 

og frk. Hesseldahls grav. Ledsagere er velkomne.

Efter kransenedlæggelsen er Elevforeningen vært ved en frokost. 

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

fredag den 18. november 2012 til Troels Hallig, telefon +45 2423 2658 eller på 

e-mail: th@troels-hallig.dk

KOMMENDE ARRANGEMENT
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IN MEMORIAM

Eva Lund Binzer, R34 

Den 11. marts døde  æresmedlem Eva Binzer. Fru Binzer var født Dilling-Hansen, 

og del af den store søskendeflok fra Sønderstrup Sæbefabrik. En af fru Binzers 

brødre var således Jørgen Dilling-Hansen, der var Elevforeningens første for-

mand, og som døde den 11. august sidste år. Eva Binzer var elev på TMR, ligesom 

de fleste af familien har været i årtier. Det var også på skolen, at den unge Eva 

mødte sin tilkomne Knud Binzer. Efter krigen flyttede de til Grønland, hvor Knud 

Binzer blev rektor for seminariet i Godthåb. Jeg har ladet mig fortælle, at de 

havde nogle meget lykkelige år på Grønland. 

Da frk. Høyer skulle til at gå på pension hidkaldte hun Knud Binzer som sin 

aftager. Det første år kørte de parløb, men i 1964 overtog Knud og Eva Binzer 

hele lederansvaret, og de flyttede ind i en dejlig lejlighed i den nye tilbygning til 

kostafdelingen, så snart den var færdigopført. Som mor til 5 børn, er der noget 

at se til, alligevel deltog fru Binzer aktivt i den daglige drift på skolen, og var ofte 

at finde i dagligstuen. Fru Binzer var af natur sød og mild, men kunne også blive 

streng, hvis det var nødvendigt. Det tror jeg, det var engang imellem.

Eva og Knud Binzer var af den ”gamle skole”, og de fik mange udfordringer, der 

ikke altid var lige morsomme, i kølvandet på ungdomsoprøret i 1968/69. Alligevel 

formåede de at fastholde den ånd, der altid havde hvilet over skolen. En flot 

præstation tiden taget i betragtning.

Den 1. august 1975 valgte de at træde tilbage, for at yngre kræfter kunne komme 

til. De flyttede ind til Carl Plougsvej på Frederiksberg, og Knud Binzer fortsatte 

nogle år som lærer ved Ordrup Skole.

Eva og Knud Binzer havde et dejligt sommerhus oppe ved Lumsås, som de tog til, 

så meget tiden tillod det. Også i min tid på skolen. Her havde de en fri plet – et 

helle, hvor de kunne slappe af, være sig selv og lade op.

PERSONALIA
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Efter Knud Binzers alt for tidlige død blev Eva Binzer boende i lejligheden på 

Frederiksberg, men de sidste par år kneb det med helbredet for fru Binzer, der 

måtte flytte til plejehjemmet Akaciegården, hvor hun døde.

Den 24. marts blev fru Binzer begravet fra Lunsås Kirke ved siden af sin mand.

Tak for alt.

Æret være Eva Binzers minde.

Peter Tretow-Loof
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IN MEMORIAM

Preben Holst, R48 

Onsdag den 6. juni 2012 døde Preben Holst i en alder af 81 år efter længere tids 

sygdom.

Preben var sammen med sin tvillingebror Knut stærkt knyttet til skolen og 

specielt til frøken Høyer og frk. Hesseldahl samt de lærere, der var på skolen 

dengang.

Deres forældre boede på Sumatra, hvor deres far var direktør for en stor gum-

miplantage. Da krigen og specielt stillehavskrigen startede, besluttede deres 

forældre at sende dem til Danmark og til TMR. Krigen betød desværre, at deres 

forældre efterfølgende kom i japansk fangenskab indtil krigen sluttede. De var 

udsat for meget grimme oplevelser, men overlevede heldigvis og kom hjem i slut-

ningen af 1945 / begyndelsen af 1946, hvor deres far startede et vinimport firma.

Under fangenskabet gik brødrene på skolen på frøknernes regning, da der jo ikke 

var nogen, der kunne betale for opholdet. Begge damer gav al den kærlighed de 

kunne til de to drenge, i den forfærdelige situation de stod i. Det har betydet 

utrolig meget for både Preben og Knut hele livet.

Som ung mand blev Preben FN soldat i Israel og blev bl.a. udtaget til at mødes 

med kong Hussein af Jordan, da officererne mente, at han havde en god op-

dragelse, og vidste, hvordan man opførte sig. Det har Preben siden fortalt skyldes 

den opdragelse, han havde fået på skolen.

Efter den militære karriere kom Preben, så vidt jeg er blevet det fortalt, ind i 

faderens vinimport firma sammen med broderen Knut. Herefter gik det mere 

over i søde sager, idet Preben blev repræsentant for et stort chokoladefirma, og 

bl.a. solgte Ritter Sport.

PERSONALIA
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For 5-6 år siden flyttede Preben med sin hustru Hanne til Malaga i Spanien, hvor 

de var meget glade for at bo. Preben havde skrantet nogle år, og det spanske 

lægesystem satte Preben så stor pris på, at han blev spansk statsborger.

Preben var en stor personlighed, som vi sidst havde den store glæde at møde ved 

Elevforeningens generalforsamling i 2011, hvor Preben berettede en længere 

historie om sin ungdom og militærtjeneste under FN regi.

Vore varmeste tanker går til Hanne og bror Knut.

Tak for din trofasthed overfor skolen og Elevforeningen i alle disse år.

Æret være Preben Holst minde.

Peter Tretow-Loof
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IN MEMORIAM

Susanne Clausen (f. Sørensen), R66 

Den 22. marts døde Susanne Clausen efter længere tids sygdom. Susanne 

voksede op i Tølløse, hvor hendes far var fabrikant.

Jeg husker Susanne, som jeg gik i klasse med i 6. og 7. klasse, som en rolig og sød 

klassekammerat man kom godt ud af det med.

Susanne boede i Holbæk, og efterlader sig bl.a. sønnen Thomas, der orienterede 

mig om hans mors alt for tidlige død.

Æret være Susannes minde.

Peter Tretow-Loof

PERSONALIA

IN MEMORIAM

Emmy Holm Nielsen (f. Johansen), R51

For nogle måneder siden døde vort trofaste medlem Emmy Holm Nielsen i en 

alder af 77 år. 

Emmy var gårdmandsdatter fra Møllegården ved Fristrup Mølle og blev af både 

lærere og kammerater betragtet som en meget dygtig elev.  Efter skolen læste 

Emmy til lærer og arbejdede bl.a. som lærer og siden skoleinspektør på Stevns. 

Emmy var ikke så aktiv i Elevforeningen, men holdt alligevel fast, ligesom hun del-

tog i flere årgangs jubilærer. 

Æret være Emmy Holm Nielsens minde.

Bestyrelsen
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