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Klummen

AF NÆSTFORMAND OG REDAKTØR TROELS HALLIG

En pragtfuld sommer nærmer sig sin afslutning selvom september er star-
tet med solskin og høje temperaturer. Næsten sommerligt.

Et tilbageblik viser, at vi har afholdt vores årlige generalforsamling 25. maj. 
Inden generalforsamlingen blev der afholdt en ceremoni på Sejergaards-
skolen i anledning af flytningen af frk. Hesseldahl og frk. Høyers gravsten 
fra Solbjerg Parkkirkegård på Frederiksberg til skolen. 

Det kan måske for nogen virke næsten morbidt, at gravstenen nu er pla-
ceret foran skolens hovedbygning. Det hænger sammen med, at Solbjerg 
Parkkirkegård er under afvikling (nedlæggelse). Det var derfor naturligt, at 
bestyrelsen kontaktede skolen ledelse med forslag om at flytte stenen til 
skolen. Såvel skolens bestyrelsesformand Steen Bjerregaard Christiansen 
og skoleleder Flemming Ellingsen støttede ideen. 

Da der var enighed om det, fik Tom Esmark til opgave at arrangere flytnin-
gen af stenen. Det klarede han på fornem vis, som en af de sidste opgaver, 
han nåede at udføre for Elevforeningen.

Ved siden af stenen bliver der opsat et lille skilt, der fortæller lidt om 
frøknerne som stiftere af skolen, samt hvorfor stenen nu er placeret, som 
den er. Stenen skal fremover stå som en mindesten for skolens stiftere. 

Selve generalforsamlingen blev holdt på Elverdamskroen på en strålende 
solskinsdag med deltagelse af knap 50 medlemmer inkl. ledsagere. Lone 
Jensen havde meddelt, at hun ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen. 
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I stedet træder Bendt Ole Løike til. Lone skal have tak for sin indsats i 
bestyrelsen og ønskes god vind fremover.   Alt i alt en meget vellykket og 
hyggelig dag i selskab med tidligere skolekammerater.

Elevforeningens bestyrelse holdt deres årlige sommermøde hos Anne 
Voigt. På mødet drøftede vi bl.a., hvordan vi fremover skal afholde det årli-
ge ”Gravmøde”, nu da stenen ikke længere står på Solbjerg Parkkirkegård. 
Det blev derfor besluttet at erstatte gravmødet med et julemøde. Hvor-
dan julemødet fremover skal afholdes, er omtalt inde i bladet.

På mødet blev det tillige oplyst, at skolens leder Flemming Ellingsen efter 
4,5 år fratræder sin stilling med udgangen af august måned 2014. Det er 
tillige omtalt i en artikel i nærværende nummer af KONTAKTEN. Elev-
foreningens bestyrelse vil gerne takke Flemming for det gode og positive 
samarbejde, vi har haft gennem årene. Samtidig held og lykke med dit nye 
arbejde.

Medlemstallet er desværre fortsat dalende. Formanden nævnte det i det 
forrige nummer af KONTAKTEN, og tendensen fortsætter. Er der med-
lemmer, der har kontakt til tidligere skolekammerater, kunne I opfordre 
dem til at blive medlemmer.

I årets sidste nummer af KONTAKTEN ønsker vi normalt medlemmer, 
skolen og annoncører en god jul og et godt nytår. Det undlader vi denne 
gang nu, da bladet udkommer i september.  Vi vil i stedet bringe en hilsen 
på foreningens hjemmeside, når vi nærmer os årsskiftet. 

Se: tmr-elevforeningen.dk hvor du også kan følge med i, hvad der sker af 
nyt i Elevforeningens regi.

Fortsat god sensommer.

Troels Hallig
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Damernes sten er flyttet ned på skolen

Af Peter Tretow-Loof, R67

Den 8. april 2014 blev frk. Høyer og frk. HesselDaHls gravsten flyt-
tet fra solbjerg parkkirkegårD på freDeriksberg neD til skolen, Hvor 
Den nu er placeret veD siDen af minDestenen fra 2. verDenskrig foran 
HoveDbygningen.

Solbjerg Parkkirkegård er under nedlæggelse, og Elevforeningens besty-
relse og skolen fandt, at det ville være det rigtigste, at stenen blev flyttet 
ned på skolen som en mindesten for de to så betydningsfulde damer.

Formand Peter Tretow-Loof takkede skolen for den smukke placering af 
mindestenen.
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Tom Esmark, R67, der i mange år 
havde holdt frøknernes grav for 
Elevforeningen, arrangerede flyt-
ningen.

Forud for Elevforeningens general-
forsamling 25. maj, der blev afholdt 
på Elverdamskroen, var der en cere-
moni på skolen. Dannebrog vejede 
fra flagstangen, og skoleleder Flem-
ming Ellingsen bød velkommen i 
det dejlige solskinsvejr.  Ved siden af 
stenen stod Allan Augsburg, R52 fa-
nevagt med skolens gamle bomulds-
fane. Herefter sang de ca. 50 frem-
mødte ”Jeg elsker de grønne lunde”.

Efter sangen gik skolens formand 
Steen Bjerregaard Christiansen 
på talerstolen og motiverede for 
skolens velvilje til, at stenen fik sin 

endelige plads ved siden af minde-
stenen med Jørgen Dilling-Hansens 
så smukke vers.

Til sidst gik Elevforeningens for-
mand Peter Tretow-Loof på taler-
stolen, og i den forbindelse lagde 
han sammen med Bessie Gideon, 
R43 en smuk krans ved stenen. 
Peters tale ved ceremonien ses ef-
terfølgende.Herefter afsluttede vi 
begivenheden med at synge ”I alle 
de riger og lande”.

Inden vi drog ned til Elverdams-
kroen, var der afsat 30 minutter til 
rundvisning på skolen, der jo har 
gennemgået en stor bygningsmæs-
sig forandring, som mange af de 
fremmødte endnu ikke havde stif-
tet bekendtskab med.

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.



9

Tale ved ceremonien for mindestenen 
for frk. Høyer og frk. Hesseldahl på  
Sejergaardsskolen 25. maj 2014

Den 1. august 1928 – for snart 86 
år siden – købte frk. Louise Høyer 
skolen. 33 år tidligere, havde en 
kreds af mænd fra Tølløse og om-
egn den 23. marts 1895 sat sig sam-
men for at danne en skole i Tølløse. 
I 1896 startede skolen, der frem til 
1928 blev ledet af henholdsvis sko-
lebestyrer Hans Jacob Thorkils og 
siden af skolebestyrer Fjeldbo. Men 
i 1928 blev skolen privateje under 
frk. Louise Høyer. Allerede i 1929 
blev frk. Marie Hesseldahl tilknyt-
tet skolen, som de to damer drev i 
samdrægtighed frem til sommeren 
1962, hvor frk. Hesseldahl pludselig 
døde den 13. august få dage før sko-
lestart – 69 år gammel. Frk. Hessel-
dahl blev begravet på Solbjerg Park-
kirkegård på Frederiksberg.

Målet var, udover at drive og udvik-
le en god dagskole, at etablere en 
kostskole, og den første kostelev 
var Margrethe Gregersen, der an-

kom på skolen den 22. august 1928. 
Siden tog det fart, og i 1937 var der 
så mange kostelever, at frk. Høyer 
lejede Tølløse Slot, hvor der blev 
indrettet en eksklusiv kostafdeling 
med rammer, der sagtens kunne 
måle sig med Herlufsholm. Selve 
skolen udvides på Sejergårdsvej, 
hvor kosteleverne jo fortsat gik i 
skole. Bogstavelig talt fra Gl. Tøl-
løse til skolen, og hjem igen efter 
undervisning.

Den 21. februar 1942 brændte slot-
tet næsten ned til grunden. Helt 
mirakuløst omkom ingen – bl.a. 
takket være skolens pedel hr. Han-
sen. Kosteleverne blev indlogeret 
rundt om i byen, indtil skolen på 
Sejergårdsvej var blevet ombygget, 
så eleverne kunne bo der, og de 
såkaldte Grønlænderhuse blev op-
sat som undervisningslokaler. Hele 
Tølløse hjalp til.
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Herfra udviklede skolen sig op gen-
nem 1940'erne, med besættelsen, 
1950'erne og frem til 1962, hvor 
frk. Høyer overdrog sin skole til at 
blive en selvejende institution. Frk. 
Høyer overdrog således sin ejen-
dom og sit livsværk. 

Efter frk. Hesseldahls død, sendte 
frk. Høyer bud efter Knud Binzer, 
der var tidligere lærer på skolen og 
nu var seminarierektor i Godthåb 
på Grønland. Herefter kørte de 
2 parløb i små 2 år, hvorefter frk. 
Høyer gik på pension og flyttede 
til Fredensborg. Ved sommerferien 
i 1964 forlod frk. Høyer således sin 
elskede skole efter 36 års virke.

Den 14. december 1975 døde frk. 
Høyer, der var født det år skolen 
blev grundlagt – 1895. Frk. Høyer 
blev ligeledes begravet på Solbjerg 
Parkkirkegård – ved siden af Marie 
Hesseldahl.

Siden da har TMR Elevforening 
(TMR står for jer, der ikke ved det, 
for Tølløse Mellem- og Realskole) 
varetaget og passet graven, hvor vi 
hvert år i december efter frk. Høy-
ers død, har holdt en lille mindehøj-
tidelighed.

Nu er Solbjerg Parkkirkegård under 
afvikling. Derfor besluttede Elev-
foreningen sammen med skolen, 
at den smukke sten med det flotte 
TMR-mærke skulle flyttes ned på 
skolen og placeres ved siden af 
mindestenen for de faldne danske 
soldater under den 2. verdenskrig. 
En periode skolen og de to damer 
var dybt involveret i. TMR Elevfor-
eningen blev stiftet den 4. juli 1943, 
og dens første formand var Jørgen 
Dilling-Hansen, der har skrevet det 
smukke vers på mindestenen.

Damernes mindesten er nu kom-
met så fint på plads her på skolen, 
hvor det hele jo startede. Cirklen er 
fuldendt. Og vi må aldrig glemme, at 
denne dejlige skole, der har betydet 
så meget for tusindvis af børn, og 
for den sags skyld også voksne, ja 
for hele Tølløse, nok ikke havde ek-
sisteret den dag i dag, hvis ikke frk. 
Hesseldahl og måske endnu mere 
frk. Høyer havde ydet den store og 
uegennyttige indsats, de gjorde.

Vi er mange gamle by- og kostele-
ver, der er, og gennem tiden har væ-
ret damerne dybt taknemmelige.

Æret være deres minde
Peter Tretow-Loof
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Telefonvagten

Af Klaus Lunøe, R64

i sommeren 1954 i begynDelsen af august, flytteDe jeg inD på tølløse 
kostskole, lige fylDt 6 år. 

Heldigvis havde jeg en storebror, som allerede havde gået et år på kost-
skolen. Men lige meget hvad, det var overvældende at blive overladt til sig 
selv i den store bygning, som duftede at lak og ny bonede gulve. 

Frk. Høyer og frk. Hesseldahl tog hjerteligt imod, men hurtigt var min mor 
væk, og frk. Krarup og frk. Henriksen tog over. 

Mønttelefonen som den hang på væggen i mellemgangen på skolen.
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Frk. Henriksen anviste min seng på 
de smås sovesal, hvor der intet an-
det var end 28 små senge på rad 
og række og som køjesenge langs 
væggene, hvor der ikke var vinduer 
samt 28 små runde skamler, hvor 
vi hver især kunne lægge vores tøj 
sammen, når vi ved sengetid skulle 
klæde om til pyjamas.  

Min seng, som stod i 2. række nr. 5, 
var ligesom de andre senge forsy-
net med 40 cm høje tynde kryds-
finerplader langs sengerammen, 
hvoraf halvdelen af pladen kunne 
skydes frem og tilbage, så man lå li-
gesom i en lille kasse, sikker på ikke 
at kunne falde ud af sengen. 

Frk. Krarup anviste – i et skab på 
mellemetagen op til spisesalen lige 
uden foran de smås sovesal – en 
zinkkasse på 40x20x15 cm med et 
beslag til en hængelås. I den zink-
kasse fik vi lov til at have vores pri-
vatliv.

Derudover anviste frk. Krarup det 
værelse, hvor de små nye 1.-3. klas-
ses elever kunne opholde sig og 
lege om eftermiddagen. I det væ-
relse stod der en række stole langs 
væggene og midt i værelset var der 
et stort bord. Det var det. 

Sengen, zinkkassen og det fælles 
nærmest nøgne værelse uden no-
get blødt, dannede rammen om det 
dagligliv, som kostskolen kunne til-
byde os små ny startede kostelever, 
som erstatning for et hjem.

Dagligstuen var ligesom for de lidt 
større elever. Den blev ikke brugt 
meget af de små elever, som skulle 
ligge i deres senge hver aften kl. 
20.00.  

Sengen var det vigtigste. Her kunne 
man krybe under dynen og drøm-
me sig væk fra chokket over at 
være flyttet til en kostskole. Der-
næst zinkkassen. I den kunne man 
have sine små private ejendele, så-
som små legetøsbiler, hønseringe, 
en lille foldekniv, en plastikkam, et 
foto af ens far og mor, lidt brunka-
ge med hjemmefra, nogle farvebly-
anter og sådan.  Det var vigtigt, at 
zinkkassen havde en hængelås, men 
selv med hængelås var låget nemt 
at vride op. Det var ikke sjovt, når 
ens brunkage var blevet stjålet   

Værelset, som de små fik stillet til 
rådighed, lå lige ved siden af det lille 
rum, hvor skolens fælles mønttele-
fon var hængt op. Telefonrummet 
var ligesom i en mellemgang mellem 
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tomandsværelset for enden af gav-
len mod Sejergårdsvej på den ene 
side og den brede gang på den an-
den side, hvor morgensangen blev 
afviklet, indtil Allégården blev byg-
get hen i slutningen af 1950’erne. 

Dér inde i det lille rum hang mønt-
telefonen, som kunne benyttes af 
forældre til at ringe til deres kost-
skolebørn, men også kostelever 
kunne ringe til deres forældre. Te-
lefonen var en gammel sort KTAS-
model med håndholdt telefonrør, 
som lå ligesom på en gaffel over 
telefonkassen. På telefonkassen sad 
et svinghåndtag, som skulle drejes 
rundt for at få fat i en telefondame 
på telefoncentralen. Man skulle så 
sige telefonnummeret, for mit ved-
kommende var nummeret til min 
mor, Palæ 1485. Man skulle bruge 
10 øre for at ringe, og for den 10 
øre fik man et par minutters taletid. 

For det meste var det forældrene, 
som ringede til deres børn på kost-
skolen.  10 øre var dengang mange 
penge at bruge for en kostelev til 
at ringe. Til sammenligning fik vi 50 
øre om ugen i lommepenge. Bedre 
at ens forældre ringede op, end at 
bruge de meget små lommepenge 
på at ringe forældre op.

Telefontiden for forældre var mel-
lem kl. 16.30 og kl. 19.00 – altså i 
læsetimerne. 

Når vi sad til læsetimerne kom te-
lefonvagten, lukkede døren op til 
klassen, hvor vi havde læsetime og 
råbte ud i lokalet: Telefon til den el-
ler den. 

Hvad den telefon dog ikke må have 
kunnet fortælle om kostskolelever 
og forældres savn, glæder, sorger og 
fortvivlelse. 

Selv husker jeg, hvordan jeg måtte 
bede min mor om ikke at ringe til 
mig i læsetimen. Der skete nemlig 
det, at først blev jeg glad ved, at der 
var telefon til mig. Første del af te-
lefonsamtalen var fin, men da der 
skulle siges farvel, var det pludselig 
ikke nemt som 6-7-årig, hjemveen 
brød ud, tårerne løb, og der skulle 
trøstes, men det blev det kun vær-
re af. 

Der var ikke langt fra telefonen 
tilbage til læsetimeklassen. Der 
var ikke tid nok til at få de røde 
øjne til at forsvinde.  Skammen og 
flovheden ved at have grædt blev 
overvældende, når man trådte ind i 
klassen for at finde sin plads.  Værst 
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af alt, man var helt sikker på at alle, 
havde set ens røde øjne og den 
slags svagheder var ikke godt at 
vise på en kostskole, da det kunne 
føre til mobning. 
 
Når man sad der i læsetimen, lukket 
inde i 2,5 time sammen med 30 an-
dre elever og en lærer, kun afbrudt 
af en halv time til middagsmåltidet, 
ønskede man tit, at man var en te-
lefonvagt med al den frihed, som en 
telefonvagt måtte have. 

Årene gik og miraklet skete. Jeg 
og en anden kostskoleelev, Niels 
Henrik Koch, blev ved starten af 8. 
klasse udpeget som telefonvagter. 

Det var ikke til at tro, at det var 
sandt, men det var det. Hvad der 
kvalificerede os til det job står 
uklart, men vi havde begge gode ka-
rakterer og let ved lektier. 

Dengang boede vi på 12 mandsvæ-
relset, værelset lige ved siden af de 
små kostelevers sovesal.

Der var trods alt sket meget, siden 
vi kun havde vores zinkkasser. Nu 
havde vi egne skriveborde, men sta-
dig de samme firkantede lakfarvede 
senge, nu alle som køjesenge, dog 
uden krydsfinerpladerne. 

Lille Klaus Lunøe stående til venstre i Frk. Henriksens sovesal for de 
små.
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Det var rent svir.  Vi sad ikke længe-
re i de beklumrede læsetimeklasser, 
men læste vores lektier ved vores 
skriveborde uden overvågning af en 
lærer, og derudover kunne vi i 2,5 
time gøre nærmest, hvad der pas-
sede os. 

Vi gjorde os livet behageligt.  Hørte 
musikudsendelser på vores tran-
sistorradioer, spillede plader på 
en rejsegrammofon, læste alskens 
junklitteratur og blade, småsnak-
kede, spiste slik, lavede te på dyp-
kogere, sloges for sjovt, slap undu-
laterne, som sad i bure, ud at flyve 
i værelset og spillede spil. Lektierne 
lavede vi hurtigt ind imellem.

Men telefonvagten havde vi også, og 
det klarede vi fint. Det var en nem 
sag.  Der var vel i det daglige ikke 
meget mere end 3-5 telefonopkald 
til ca. 130 kostelever. I begyndelsen 
sloges vi om at tage telefonen for 
at hente den elev, som der var te-
lefon til. 

Efterhånden fandt vi også ud af, at 
vi havde en vis magt, som telefon-
vagter.  Vi blev uopfordret bestuk-
ket med slik eller cigaretter til at 
give besked til en elev om, at der 
var telefon til ham, så han kunne få 
en pause fra de kedelige læsetimer.

Ja, nogle få gange blev vi end ikke 
bestukket, men blev truet af nogle 
af de fysisk større elever til at give 
besked om, at der var telefon. De 
skulle vel ud og have en cigaret.

Også nogle af pigerne bestak os 
med søde blikke og smigre om at 
give besked om, at der var telefon, 
så de kunne få fri nogle minutter.

Nogle gange var det blot en af vo-
res klassekammerater, vi gav be-
sked om, at der var telefon, så vi 
kunne få lidt sjov sammen. 

Og havde vi en kæreste i den tid, 
var det også hyggeligt lige at give 
hende besked om telefon for få 
hende ud et par minutter og ned 
bag grønlænderhusene for lidt flir-
ten.  

Det var nu ikke dagligt, vi gav for-
kerte beskeder om telefon. Det var 
vi for kloge til, da det ikke var uden 
fare for at blive opdaget, og vi øn-
skede ikke at miste vores tjans, som 
telefonvagter og den følelse af fri-
hed det gav. Heldigvis blev vi aldrig 
opdaget i at gøre noget forkert. 

Klaus Lunøe
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"Gravmøde" nu "Julemøde" 2014

Af Troels Hallig, R67

som bekenDt er frk. HesselDaHl og frk. Høyers gravsten flyttet fra 
solbjerg parkkirkegårD til en placering foran sejergaarDsskolens 
HoveDbygning. 

Det foregik ved en ceremoni 25. maj 2014. 

Efter flytning af stenen vil der således ikke længere være tale om en grav-
sten, men om en mindesten for skolens stiftere. 

Elverdamskroen, hvor årets julemøde finder sted.
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I den forbindelse opsættes der et 
skilt ved mindestenen med en kort 
omtale af frøknerne, samt hvorfor 
stenen nu er havnet foran Sejers-
gaardsskolens hovedbygning. 
 
Som en konsekvens af flytningen af 
stenen erstattes det traditionsrige 
"Gravmøde" af et "Julemøde", hvor 
Elevforeningens medlemmer med 
ledsager får mulighed for at mødes 
og ønske hinanden en god jul. 

Traditionen tro vil Elevforeningen 
fortsat være vært ved en frokost.

Det første julemøde afholdes den 
29. november 2014 kl. 12.00, hvor 
vi mødes på Sejergaardsskolen og 
lægger en krans ved frøknernes 
mindesten.

Herefter går turen til Elverdams-
kroen, hvor Elevforeningen er vært 
ved en julefrokost. Tilmelding se-
nest mandag den 24. november 
2014 til Peter Tretow-Loof e-mail: 
peter@tretow-loof.dk eller til 
Troels Hallig th@troels-hallig.dk 
  
Hvor vi fremover vil afholde jule-
mødet vil indledningsvis blive med-
delt fra gang til gang samt oplyst på 
foreningens hjemmeside. Det er 
således ikke tanken, at vi fremover 
nødvendigvis skal indlede "Julemø-
det" på Sejergaardsskolen. 

Troels Hallig

VESTSJÆLLANDS STØRSTE MODEHUSE
Vestergade 62, Tølløse  –  Nytorv 16, Kalundborg  –  Algade 62, Holbæk

www.boesen.nu
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Sejergaardsskolen skal have ny leder

Af Bendt Ole Løike, R66

sejergaarDsskolen skal Have ny leDer, Da skolens nuværenDe leDer, 
flemming ellingsen Har opsagt sin stilling for at tiltræDe som konsu-
lent i rambøll management consulting. Her vil en stor Del af Hans 
opgaver blive rettet moD unDervisnings- og uDDannelsessektoren i 
skanDinavien. 

Flemming har haft 4,5 år som leder for Sejergaardsskolen, og det har 
været 4,5 produktive år. Der er bygget 17 helt nye klasselokaler, og den 

Vi ønsker Flemming Ellingsen god vind fremover.
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øvrige del af skolen har gennem-
gået en omfattende renovering og 
istandsættelse. Skolen er tillige ved 
at få etableret en kunstgræsbane. 

Derudover er skolen ved at starte 
helt nye fag op efter sommerferien, 
fordi der er en overbevisning om,  
at der i fremtidens samfund bliver 
brug for andre kvalifikationer, end 
dem der i dag tilbydes i folkeskolen. 
Dertil kommer en række organisa-
toriske ændringer.

Flemming efterlader en skole på et 
meget højt niveau.  Skolen har ikke 
kun et højt fagligt niveau, men er 
samtidig en vigtig dannelsesinsti-
tution, hvor især en meget kreativ 
tilgang med musik, drama, musical 

m.v. giver eleverne mulighed for at 
udtrykke sig på mange forskellige 
måder. 

Flemmings sidste dag på skolen blev 
den 31. august 2014 og i perioden 
frem til ansættelsen af en ny leder, 
vil Eva Hede blive konstitueret i 
stillingen. 

Skolens bestyrelse har  startet en 
proces vedrørende ansættelsen af 
den nye leder, som forventeligt vil 
falde på plads omkring 1. december 
2014. Der henvises i øvrigt til sko-
lens hjemmeside, www.sejergaards-
skolen.dk

Bendt Ole Løike, R66

MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING

Elevforeningen 

v/formand Peter Tretow-Loof 

Hvidegaardsparken 34 

2800 Kgs Lyngby 

Tlf 45 88 45 48 

peter@tretow-loof.dk
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Generalforsamlingen 25. maj 2014

Hyggeligt var Det, igen at komme på elverDamskroen, Der nok Har 
betyDet meget for os, Dengang vi gik på skolen. vi var omkring 40 til 
generalforsamlingen, og kunne lige præcis være i De Hyggelige loka-
ler. vejret var strålenDe solskin og alle fremmøDte var glaDe efter 
ceremonien på skolen, og glæDeDe sig til at få en goD frokost, som 
elevforeningen som sæDvanlig var vært veD.

Inden frokosten skulle vi dog lige have gennemført generalforsamlingen. 
Formandens beretning, blev godkendt, og referatet kan læses nedenstå-
ende. Kassererens beretning blev ligeledes godkendt.

Under valg til bestyrelsen havde Lone Jensen, R67 valgt at udtræde af be-
styrelsen som suppleant, hvorfor foreningens revisor Bendt Ole Løike, R66 

Bestyrelsesmødet inden generalforsamlingen på Elverdamskroen.
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indtrådte i stedet. Der skal lyde en 
stor tak til dig Lone for de år, du 
har været med. Vi vil savne dig ved 
bestyrelsesmøderne, men håber, at 
du vil komme ved de fremtidige ju-
learrangementer og generalforsam-
linger.

Samtidig valgtes Flemming Jørgen-
sen, R67 som revisor. Tak Flemming, 
og velkommen til den anstrengen-
de post.

Efter generalforsamlingen kastede 
vi os over bordets glæder, og fik 
en masse hyggelige snakke om den-
gang vi gik på skolen. Efter en dejlig 
dag, drog de sidste hjem omkring 
kl. 17.00.

Peter Tretow-Loof

Elevforeningens generalforsamling 
25. maj 2014

bestyrelsens beretning

v/formand Peter Tretow-Loof,  R67

på bestyrelsens vegne er Det mig en stor glæDe, at byDe alle velkom-
men til årets generalforsamling Her på elverDamskroen – som jo er 
en slags Hjemlige omgivelser. fra år tilbage Har vi nemlig HolDt en Del 
generalforsamlinger i Disse Hyggelige lokaler.

I år startede vi nede på vor gamle 
skole ved en lille ceremoni i forbin-
delse med flytningen af frk. Hessel-
dahl og frk. Høyers sten fra Solbjerg 
Parkkirkegård på Frederiksberg.

Det var meget stemningsfuldt og 
flere fik efter ceremonien lejlighed 
til at se den nyrenoverede og ud-
byggede skole, der fuldt ud lever op 
til nutidens krav om en moderne 
og velfungerende skole.
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Jeg vil gerne takke skolens formand 
Steen Bjerregaard Christiansen og 
skolens leder Flemming Ellingsen 
for, at det kunne lade sig gøre. Uden 
damernes uegennyttige indsats 
havde skolen måske ikke eksisteret 
i dag, så det er vel derfor også pas-
sende, at der nu står en mindesten 
for dem, så eftertiden ikke glem-
mer deres indsats.

En speciel velkomst skal også lyde 
til Steen Bjerregaard Christiansen 
og hans søde hustru Hanne.

Det forgangne år har været roligt 
og stabilt, men desværre med en 
mindre medlemstilbagegang. Vi var 
i 2013 132 betalende medlemmer 
og 6 æresmedlemmer.

Vi bliver jo desværre ikke yngre. 
Derfor er det vigtigt, at vi i for-
eningen gør en indsats for at få nye 
medlemmer. Foreningslivet tiltaler 
ikke de helt unge. De bruger Face-
book til at holde kontakten. Men vi 
vil i bestyrelsen se, om vi ikke kan få 
kontakt med f.eks. 25 års jubilarer, 
da tankerne jo, når man er kommet 
godt i gang med livet, går tilbage til 
ens skolegang og de gamle skole-
kammerater.

Vi må jo konstatere, at Elevfor-
eningen, siden den blev etableret i 
1943, aldrig har været nogen ung-
domsforening. Så jeg er bange for, 
at vi generelt kan glemme de yngre 
årgange.

Jeg havde fornøjelsen af at deltage 
i skolens generalforsamling den 23. 
april, hvor jeg endda fik den ære at 
være dirigent. Det er en stor glæde 
at konstatere, hvor godt det går på 
skolen, og at skolens økonomi, også 
efter den store udbygning, ser rigtig 
pæn ud, da skolen igen kom ud med 
et overskud på lidt over en million.

Som det vil kunne ses af årsregn-
skabet, har vi i år et kedeligt under-
skud på ca. kr. 5.000. Dette er der 
flere forklaringer på.

En af dem er, af vi valgte at udgive 
det særlige hæfte med søstrene 
Høyer til julenumret. Et tiltag, vi har 
fået mange roser for.

Et andet af dem er, at der – og hel-
digvis – kommer mange medlem-
mer til vores generalforsamling og 
til julemødet, hvor foreningen jo, 
traditionen tro, er værter ved det 
efterfølgende traktement. 
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En tredje grund er desværre, at 
vi mangler at få lidt over kr. 3.000 
fra annoncører, der ikke har betalt. 
Nogle er lukket, og andre ignorerer 
vores venlige rykkere.

Men ellers vil det blive gennemgået 
ved næste punkt på dagsordenen – 
årsregnskabet.

Den 25. juli sidste sommer, mistede 
vi en af Elevforeningens helt store 
fortalere og kære ven, da Hans Kie-
rulff-Hansen desværre sov ind efter 
lang tids svækkelse – 80 år gammel. 
Hans var dybt engageret i skolens, 
kammeraternes og Elevforeningens 
ve og vel. Så skal man finde et pas-
sende udtryk for, hvad Hans var, så 
var han en rigtig guttermand, som 
vi er rigtig mange, der savner. I 
KONTAKTEN fra september skrev 
vi et mindeord, hvorfor jeg ikke vil 
sige mere her.

Men jeg vil bede generalforsamlin-
gen rejse sig i et minut, så vi i fælles-
skab kan mindes Hans.

Tak.

Jeg vil nu give ordet videre til sko-
lens formand Steen Bjerregaard 
Christiansen, der kort vil orientere 
os om, hvad der er sket på Sejerga-
ardsskolen det forløbne år.

Tak Steen.

Til sidst vil jeg udtrykke håbet om, 
at vi får nogle rigtig hyggelige timer 
sammen, får talt om gamle minder 
og fortalt hinanden en masse sjove 
historier fra vores tid på skolen. Så-
fremt der er nogen, der under fro-
kosten har lyst til at rejse sig op og 
fortælle erindringer fra jeres skole-
tid, er I meget velkomne.

Velbekomme!

På bestyrelsens vegne
Peter Tretow-Loof
Formand
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Elevforeningens generalforsamling  
25. maj 2014

referat

Formand Peter Tretow-Loof indledte generalforsamlingen med at byde 
velkommen, og foreslå Bendt Ole Løike som dirigent.

Forslaget til dirigent blev vedtaget ved applaus.

Bendt Ole takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlin-
gen var rettidigt varslet, i henhold til foreningens vedtægter, og dermed 
beslutningsdygtig.

Det var en stemningsfyldt generalforsamling.
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Bendt Ole gav herefter ordet til 
formand Peter Tretow-Loof.

Peter fortalte i bestyrelsens beret-
ning om året der var gået, beretnin-
gen blev enstemmigt vedtaget.

Peter gav ordet til Sejrgårdsskolens 
bestyrelsesformand Steen Bjerre-
gaard Christiansen, som oplæste 
skolens visioner og efterfølgende 
fortalte om fremtidige projekter. 
Steen gennemgik kort skolens øko-
nomi, som er yderst positiv.

Årsregnskabet blev fremlagt og 
gennemgået af Steen Johansen. Ge-
neralforsamlingen godkendte regn-
skabet uden indsigelser.

Bestyrelsen havde ikke modtaget 
forslag til behandling på generalfor-
samlingen.

Bestyrelsesmedlemmer på valg, der 
ønskede genvalg blev enstemmigt 
valgt ved applaus. Bendt Ole blev 

valgt som suppleant, i stedet for 
Lone Jensen.

Til revisor valgtes Flemming Jør-
gensen, og Kirsten Kierulff-Hansen, 
som supleant

Generalforsamlingen tilsluttede sig 
bestyrelsens forslag om at fasthol-
de årskontingentet på kr. 200,00.

Formanden afsluttede generalfor-
samlingen, og takkede for en god 
generalforsamling.

Peter havde på foreningens vegne 
medtaget en protokol fra 1895, 
hvor opstart og stiftelse af skolen 
er beskrevet.

Peter havde herudover fået over-
draget en protokol fra 1943, hvor 
stiftelsen af Elevforeningen er be-
skrevet. 

Referent
Anne Voigt
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Sejergaardsskolen – 
Generalforsamling 23. april 2014

referat

Der var 21 fremmødte inkl. bestyrelsen, forældre, Elevforeningen og med-
arbejdere. Formand Steen Bjerregaard Christiansen bød velkommen til 
generalforsamlingen.

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
Formand for Elevforeningen Peter Tretow-Loof blev foreslået af besty-
relsen og valgt af generalforsamlingen som dirigent. Peter Tretow-Loof 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dagsordenen 
sendt rettidigt ud i overensstemmelse med skolens vedtægter.

Peter gav herefter ordet til skoleleder Flemming Ellingsen.

Skiltet der pryder skolens indgang.
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2.   Skolelederens beretning
Skolederens beretning blev taget til 
efterretning.
Peter Tretow-Loof gav herefter or-
det til formand Steen Bjerregaard 
Christiansen.

3.   Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev taget til 
efterretning.
Steen Bjerregaard Christiansen 
sluttede af med at takke bestyrel-
sesmedlem Niels Stern for en flot 
og god indsats i bestyrelsen de sid-
ste 3 år.
Der var spørgsmål vedrørende par-
kering og afsætning ved Vestergade. 
Sejergaardsskolen har sendt brev 
til Holbæk Kommune med forslag 
om, at kommunen køber 1 meter 
af skolens grund langs Vestergade. 
Herved vil fortovet kunne flyttes 1 
meter ind, og det vil give plads til at 
kunne parkere og aflevere børnene. 
Kommunen har dog endnu ikke ta-
get stilling til vores forslag.
Manglende lys ved P-plads ved Ve-
stergade blev nævnt. Der vil kom-
me lys op iforbindelse med opfø-
relse af multibanen.

4.   Tilsynsførendes beretning
Idet skolens tilsynsførende Per 
Hvashøj i dag er fraværende, blev 

beretningen læst op af Peter Tre-
tow-Loof.
Peter Tretow-Loof gav herefter or-
det til statsautoriseret revisor Per 
Larsen.

5.   Forelæggelse af det reviderede  
regnskab til orientering v/ PwC
Statsautoriseret revisor Per Larsen 
fremlagde regnskabet for 2013, og 
hovedtallene kan findes på skolens 
hjemmeside og på forældreintra.

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og suppleant
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 
3 år.
Connie Jahn er på valg og modta-
ger genvalg. Connie Jahn blev valgt 
for en periode på 3 år.
Niels Stern er på valg og modtager 
ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller 
nuværende suppleant Peter E.  An-
dersen til bestyrelsen. Peter E.  An-
dersen blev valgt for en periode på 
3 år.
Valg af suppleant for 1 år
Peter E.  Andersen er på valg. Be-
styrelsen foreslår Trine Borre som 
suppleant. Trine er mor til Laura i 
2A, Freja i 58 og Frederik i 6B. Trine 
er bankuddannet og arbejder i BRF 
Kredit med økonomisk rådgivning 
af privatkunder. Herudover har 
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Trine erfaring med lokalpolitik og 
skolebestyrelsesarbejde.
Trine Borre blev valgt for en pe-
riode på 1 år.

7.   Fastsættelse af kontingent for 
medlemskab af skolekredsen
Kontingentet blev endnu en gang 
fastsat til 0 kr.

8.   lndkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

9.   Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt.

Dirigent Peter Tretow-Loof slut-
tede af og takkede for en god gene-
ralforsamling. Generalforsamlingen 
slut kl. 20.45.

Bestyrelsens mundtlige beretning 
ved formand Steen Bjerregaard 
Christiansen kan læses på Sejerga-
ardsskolens hjemmeside. Skolele-
der Flemming Ellingsens mundtlige 
beretning kan ligeledes læses på 
Sejergaardsskolens hjemmeside: 
www.sejergaardsskolen.dk.

Bestyrelsen
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Lunøe Advokatfirma 
Østergade 55 

1100 København K 
Tlf 7020 8031 

Klaus Lunøe 
Advokat (H) 

Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater  

Alices Køreskole
Egevej 12, Undløse, 4340 Tølløse

Mobil: 4056 9392 
Mail: frederiksen.alice@gmail.com
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Julemødet 2014
LØRDAG DEN 29. NOVEMBER 2014 KL. 12.00

Julemødet afholdes lørdag den 29. november 2014 kl. 12.00, hvor vi 

mødes på Sejergaardsskolen og lægger en krans ved frøknernes minde-

sten.

Herefter er Elevforeningen vært ved en julefrokost på Elverdamskroen.  

Ledsagere er velkomne.

Tilmelding senest mandag den 24. november 2014 til Peter Tretow-Loof 

e-mail: peter@tretow-loof.dk eller til Troels Hallig e-mail: th@troels-

hallig.dk 

Generalforsamling 2015
Generalforsamlingen afholdes søndag den 31. maj 2015 kl. 12.30 på  

Sejergaardsskolen med efterfølgende frokost på Elverdamskroen.

Indkaldelse samt dagsorden m.v. vil i henhold til Elevforeningens 

vedtægter blive annonceret her i KONTAKTEN samt på Elevforenin-

gens hjemmeside.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen
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IN MEMORIAM

Tom Esmark, R67

Den 10. juli 2014 blev Tom fundet død i sin seng. Tom var ikke så rask, som han 

gerne ville give udtryk for, hvorfor hans hjerte formodentlig sagde stop, mens han 

lå og sov.

Tom blev kun 66 år gammel, og vi fik alle sammen naturligvis et stort chok, da vi 

hørte om Toms alt for tidlige død.

Tom blev bisat fra Langø Kirke ved Nakskov den 19. juli kl. 16.00, der, hvor hans 

datter Karen bor med sin familie, og hvor han nu er blevet sat til hvile.

Jeg har kendt Tom siden skoleåret 1963/64, og efter at jeg flyttede til Mallorca 

med mine forældre i 1964, fik jeg i sommeren 1965 besøg af Tom, Niels Jørgen 

Lundehøj og Christian Waaben. Vi havde en rigtig sjov og festlig uge sammen. 

I efteråret 1965 kom jeg tilbage til TMR og blev klassekammerat med Tom. 

Efter skolen sås vi ofte de første år, bl.a. ved fester i Odd Fellow ordnens ung-

domsafdeling, hvor Tom inviterede mig med. Siden blev Odd Fellow ordenen et 

stærkt holdepunkt i Toms liv.

Tom har i rigtig mange år været medlem og siddet i bestyrelsen af Elevforenin-

gen, og vi kan takke ham for, at årgangene 1966 og 1967 er så godt repræsen-

teret blandt medlemmerne. Det er bl.a. hans fortjeneste at jeg igen sagde ja til 

at deltage mere aktivt i Elevforeningens arrangementer, selv om jeg havde været 

medlem siden 1968. Også Troels Hallig ved jeg, at det er Toms æra, at han blev 

medlem, ligesom mange andre. Tom var i mange år Elevforeningens repræsent-

ant i skolens bestyrelse, og efter at Kirsten Sørensen trak sig pga. arbejdspres, 

stillede Tom op igen for et par år.

PERSONALIA
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Tom tog en læreruddannelse, og lærergerningen blev hans kald. I ’80erne var han 

i flere år kostskoleinspektør på vores gamle skole. Siden blev han skoleinspektør 

på den arabiske friskole Al-Aqsa på Frederiksberg. Her havde Tom godt fat i in-

tegreringen af muslimske børn i det danske samfund, men pga. politisk bølgegang, 

blev skolen desværre lukket, selv om Tom virkelig kæmpede for den. Nogle 

husker måske også indslagene i TV Avisen om hele sagen. 

Herefter tog Tom sin gamle uddannelse som lærer op igen, og var en skattet 

lærer i bl.a. dansk og matematik på Sankt Joseph skolen, indtil han for nogle år 

siden valgte at gå på pension.

Tom var en rigtig god ven.  Altid meget betænksom og hjælpsom. Ja, han var en 

rigtig god fyr. 

Han har også skrevet nogle herlige indlæg i KONTAKTEN, bl.a. om Boesens 

hane, som flere nok kan huske, og var i det hele taget et meget aktivt besty-

relsesmedlem i Elevforeningen.

Hele sommeren tilbragte Tom i sit skattede sommerhus ved Korsør, hvorfra Tom 

i øvrig stammede. Toms far var læge i Korsør. Derudover havde han en passion 

for lækre gamle Mercedes biler.

Tom var fraskilt og efterlader sig to voksne børn.

Kære Tom. Tak for din indsats – vi er rigtig mange, der vil savne dig.

Æret være Toms minde

Peter Tretow-Loof
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IN MEMORIAM

Flemming Tougaard Jepsen, R53

Flemming Tougaard Jepsen, født den 14. november 1935 er død. Flemming gik på 

skolen indtil 1952.

Ruth Rollitt R55 skriver:

Jeg kendte Flemming fra TMR, hvor han var en af de store, flotte drenge. Da han 

kom i gymnasiet på Herlufsholm gik han i klasse med min bror Per.

Flemming blev nysproglig student i 1955 og var en dygtig sportsmand. Han stu-

derede medicin på Københavns Universitet, men forlod studiet til fordel for en 

handelsuddannelse og en karriere i medicinalbranchen, med ansættelser som 

konsulent, produktchef og marketingchef. Fra 1990 drev han selvstændig agentur-

virksomhed. Han blev gift med Else Hansen i 1958. De har to sønner – Lars og 

Anders. Flemming døde efter lang sygdom den 6. maj 2014.

Jeg har holdt forbindelsen med ham og hans hustru i alle disse mange år, og be-

tragter dem som blandt mine mange dejlige venner.

Sidste gang jeg mødte Flemming var til Elevforeningens generalforsamling i Hol-

bæk for omkring 20 år siden. Jeg var kørt op fra Bonn, hvor jeg boede. Herefter 

til frokosten i Holbæk med en af Holst tvillingerne, men jeg blev kørt hjem af 

Flemming. Hr. Busschau var med til frokosten, og holdt tale – for mig. Der blev 

taget fotografier, men selv om jeg har ledt som en gal, kan jeg desværre ikke finde 

dem.

Flemming var en dejlig ven.

Æret være hans minde

Ruth Rollitt

PERSONALIA
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SKOLEKOMEDIEN 1952

Ruth Rollitt har sendt os dette foto fra skolekomedien på Tølløse Hotel i 1952, 

hvor eleverne spillede ”Feriegæsterne”. På billedet ses:

Bageste række: Jørgen Andersen, Flemming Tougaard Jepsen (Livredder), Palle, 

Jens Brockenhus-Schack og Karl.

Forreste række: Hanne Rosenstand, Annelise Boe Olesen og Jytte Rosenstand.
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Her kan du indrykke en

ANNONCE
Kontakt: 

ELEVFORENINGENS REDAKTION 
Høgevej 1, 2970 Hørsholm

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