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INDMELDELSE

Elevforeningen TMR og Sejer-

gaardsskolens Elevforening blev 

stiftet 4. juli 1943 med det formål, 

at styrke og videreføre fællesska-

bet fra skoletiden. Elevforeningen 

optager gerne nye medlemmer.

Indmeldelse til Elevforeningen via    

e-mail peter@tretow-loof.dk
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Elevforeningens bestyrelse

Formand
Peter Tretow-Loof, R67
Hvidegaardsparken 34
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 45 88 45 48
peter@tretow-loof.dk

Næstformand og redaktør
Troels Hallig, R67
Høgevej 1
2970 Hørsholm
Telefon 45 86 18 96
th@troels-hallig.dk

Kasserer
Steen Johansen, R64
Budager 10
4623 Ll. Skensved
Telefon 21 39 56 85
a.s.johansen@webspeed.dk

Sekretær
Allan S. Augsburg, R52
Ejby Havnevej 105
4070 Kirke Hyllinge
Telefon 46 40 50 03
a.s.augsburg@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Anne Voigt, R67
Ndr. Strandvej 241
3140 Ålsgårde
Telefon 23 81 81 23
voigtanne@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Sørensen, R67
Kvarmløsevej 61
4340 Tølløse
Telefon 28 74 67 46
kies@paradis.dk

Bestyrelsesmedlem
Klaus Lunøe, R64
Allégade 22 F
2000 Frederiksberg
Telefon 24 44 34 58
klaus.lunøe@gmail.com

Suppleant
Finn Helmer, R67
Ruchlistrasse 25B
6312 Steinhausen, Switzerland
Telefon 20 15 65 10
fi nn@helmer.com

Suppleant
Lone Jensen, R66
Ejbybrovej 28
4070 Kirke Hyllinge
Telefon 23 36 12 10

Suppleant og 
Eleforeningens repræsen-
tant i skolens bestyrelse
Tom Esmark, R67
Dalgas Boulevard 2, lejl. 6
2000 Frederiksberg C
Telefon 36 46 97 75

44
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Klummen

AF FORMAND PETER TRETOW-LOOF

I år fandt generalforsamlingen sted den 28. maj på vor gamle skole i Tøl-
løse, hvor ca. 80 tidligere elever var mødt op. Heriblandt tyve 50 års 
jubilarer, ti 60 års jubilarer og oven i købet en 70 års jubilar – Niels Peter 
Zøfting-Larsen. Alle jubilarerne blev dekoreret med en TMR nål, og nu 
håber vi naturligvis at de, der ikke var medlemmer i forvejen, fandt ud af, 
at det er en god idé, at være medlem af Elevforeningen. Derudover var det 
hyggeligt at gense mange fra min egen årgang, der havde valgt at benytte 
generalforsamlingen til et gensyn 5 år efter vi holdt 40 års jubilæum. Tak til 
alle, der kom og var med til at gøre dagen festlig og minderig.

Skolens kok – Henrik Krogh – forkælede os med en fantastisk lækker buf-
fet. Herefter var der rundvisninger på skolen, og jeg skal love for, at ”de 
gamle” drenge og piger syntes, det var spændende.

Til jer, der ikke mødte op, vil jeg blot sige, at I gik glip af en rigtig dejlig dag.

Vi har fået et rigtig godt samarbejde med skolens nye leder – Flemming 
Ellingsen, og har sammen fælles planer for at udvikle og udvide Elevfor-
eningen – specielt med de yngre årgange, så det ikke bliver den sidste fra 
vores årgange, der lukker og slukker.

Vores hjemmeside er nu bliver udvidet med de sidste numre af KONTAK-
TEN, der hermed nu også fremstår elektronisk.

Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse – Kirsten Sørensen, har 
valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet her op til sommerferien. Du 
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skal have en stor og varm tak for dit arbejde for skolen Kirsten. Nu håber 
vi, at du får lidt mere tid til det almindelige bestyrelsesarbejde i Elevfor-
eningens bestyrelse. Kirstens post bliver overtaget af en gammel kending, 
idet Tom Esmark har indvilget i at indtræde i skolens bestyrelse igen. I 
første omgang for 1 år. Du skal have en stor tak Tom.

Igen i år havde vi en dejlig dag i forbindelse med kransenedlæggelsen på 
frøknernes grav. Det var den 28. november 2010 – første søndag i Advent. 
Efter nedlæggelsen begav vi os igen til Zoologisk have, hvor en dejlig fro-
kost ventede de ca. 30 deltagere i Café K. Herefter var det den legendari-
ske tur rundt i haven for nogle af os.

Året 2010 har været stabilt på medlemssiden, og vi bør have fl ere med-
lemmer i foreningen. Derfor indvilgede Kurt Schnegelsberg, R56 i at hjæl-
pe bestyrelsen med af få fl ere medlemmer, og valgte at samle jubilarer. Det 
kan nu ses med de 50 års jubilarer, der mødte op til generalforsamlingen, 
og hvoraf de fl este nu har meldt sig ind i Elevforeningen. Vi håber i besty-
relsen, at du stadig har lidt kræfter tilbage, efter det store research ar-
bejde, du har gjort, og tager fat med næste jubilæumsårgang – 1962. Under 
alle omstændigheder skal du have en stor og varm tak Kurt.

Udover nye medlemmer, vil vi også gerne høre fra de medlemmer, der 
måske kunne tænke sig at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Gerne fra lidt yngre 
årgange, da bestyrelsens gennemsnitsalder kraftigt nærmer sig de 65 år. 
Det er vigtigt for Elevforeningen, som vi i øvrigt i al beskedenhed mener, 
er veldrevet, at der kommer til at ske en glidende overgang til yngre kræf-
ter. Så vi er ikke ude efter en ”paladsrevolution”. Tænk over det. Det er 
et både hyggeligt og givende arbejde og gælder i høj grad Elevforeningens 
fortsatte virke.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig dejlig sommer.

Peter Tretow-Loof

NR_117_2011.indd   6NR_117_2011.indd   6 16-06-2011   16:56:0716-06-2011   16:56:07



7

Dengang gymnastik ikke var for sarte 
sjæle

Af Peter Tretow-Loof (R67)

JEG HUSKER DET, SOM VAR DET FOR FÅ ÅR SIDEN. EFTER EFTERÅRSFERIEN I 1961, 
DET ÅR JEG STARTEDE PÅ TMR, VAR DET SLUT MED AT SPILLE FODBOLD PÅ SKO-
LENS BERØMTE FODBOLDBANE OG DYRKE ATLETIK I DALEN. NU SKULLE VI HAVE 
GYMNASTIK INDTIL PÅSKE NÆSTE ÅR.

Alle 6. klasses drenge stillede op i skolegården, og så kom hr. Korshøj og 
råbte ”… efter mig!”.

Gymnastiksalen på 1. sal i lagerbygningen i købmand Svendsens gård.
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Herefter løb vi ud på Sejergårdsvej 
og lidt efter ned ad en fi n sti bag 
rækkehusene på Vestergade, indtil 
vi stod i købmand Svendsens gård. I 
gården var der et mørkegult kalket 
gammelt hus med bindingsværk. I 
stueplan var der porte ind til køb-
mandens lager, og der var en meget 
gammel udendørs trætrappe, der 
førte op til en dør, så man kunne 
komme ind på 1. sal. ”Må jeg præ-
sentere skolens gymnastiksal”, sag-
de en af mine klassekammerater, 
der havde været der før.

Jeg troede, det var løgn
Jeg troede han tog gas på mig, men 
den var god nok. Da jeg kom op af 
trappen, som jeg var bange for ville 
bryde sammen, da alle vi unger spæ-
nede op, kom jeg ind gennem døren 
til en ”gymnastiksal”. Den var vel 
8-9 meter lang og ca. 5 meter bred. 
I siden ved indgangen, var der sat 
ribber op hele vejen ned – ca. en 
meter fra væggen. Der var ligesom 
et opholdsareal, så man kunne stå 
bag ribberne og kigge ud på de, der 
havde gymnastik, hvis man nu ikke 
deltog p.g.a. f.eks. en forstuvet fod. 
Loftet var buet, og var på sit høje-
ste sted vel næppe mere end 2,5 
meter.

Når man var kommet indenfor dø-
ren, var der til højre en døråbning 
ind til et lille rum. Der opbevare-
des gymnastikredskaberne. Hest, 
buk, plint, springbræt (skulle bruges 
med varsomhed p.g.a. loftets høj-
de), bomme samt rullemadrasser. 
Her skulle vi også klæde om. Lug-
ten i lokalet samt gymnastiksalen 
var meget tung. Som sursød sovs 
blandet med fodsved, armsved og 
prutter. 

Når det blev koldt udenfor, og der 
blev fyret op i de to kakkelovne, 
der var på ”høloftet”, som vi kaldte 
stedet, trådte denne ubeskrivelige 
stank ekstra tydeligt frem. 

Der var ingen badefaciliteter (der 
var slet ikke indlagt vand), så lige-
som når vi om sommeren dyrkede 
idræt udendørs, var der ikke noget 
bad bagefter. Men som kostelever 
kom vi dog i bad hver fredag aften 
på selve skolen, ligegyldigt om vi 
trængte til det eller ej.

Hr. Korshøj gjorde det bare
Stor respekt for hr. Korshøj, der tog 
det hele som ganske naturligt. Han 
gjorde virkelig hvad han kunne, for 
at lære os kraftspring, fl yvespring, 
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gymnastik på stedet (naturligvis 
uden musik, men med komman-
doer som den legendariske kaptajn 
Jespersen). Det bedste var, når vi 
fi k lov til at spille Høvdingebold el-
ler lege Sørøvere. Når vi spillede 
Høvdingebold blev der lagt en rul-
lemadras ned i hver ende af lokalet, 
og vi blev så delt i 2 hold med en 
kaptajn i hver ende. De gange vi le-
gede Sørøvere, kom alle redskaber 
og rullemadrasser ud på gulvet, og 
det gjaldt så om ikke at blive fanget 
af sørøveren, når vi løbende for-
søgte at balancere på redskaberne 
uden at falde ”i vandet”. For så var 
man ”død”.

Av min arm
Jeg husker engang i 1962, da vi le-
gede en af de to lege sammen med 
klassen under os, hvor Niels Jørgen 
Lundehøj Andersen gik, at han fi k 
armen ind mellem ribberne, så den 
brækkede rigtig slemt. Så var det på 
Holbæk Sygehus.

Hr. Korshøj var jo en herre af en 
bestemt støbning. Og selv om 
han allerede i 1961 var højt oppe 
i 50’erne, viste han os selv alle de 
øvelser, vi skulle lære. Kraftspring, 
spring over hest, fl ick-fl ack, gå på 
hænder osv. Tit ramte han loftet, 
når han udførte sine stunts, men de 
mislykkedes alligevel aldrig, og jeg 
har aldrig set ham gøre så meget 
som én fejl, når han demonstrerede 
sine færdigheder for os.

Efter 30 minutters gymnastik var 
det så omklædning og tilbage til 
skolen ad den hyggelige sti.

I 1964 fi k vi så en ”nye” fi ne gymna-
stiksal midt i skolegården, hvor der i 
dag er sal. Her var alle faciliteter, og 
nu kunne vi også begynde at træne i 
at klatre i reb, ligesom vi kunne få et 
varmt bad efter hver gymnastiktime. 
Sikke en luksus syntes vi.

Peter Tretow-Loof

Tlf.: 59185042
E-mail: toel@boesen.nu
www.boesen.nu
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Søndag 4. juli 1943

Af Peter Tretow-Loof (R67)

TIL DENNE DAG INDBØD FRØKEN HØYER OG FRØKEN HESSELDAHL GAMLE 
ELEVER PÅ TØLLØSE MELLEM- OG REALSKOLE TIL EN SAMMENKOMST. 89 ELEVER 
EFTERKOM INDBYDELSEN. 

Sammenkomsten blev grundlaget for oprettelsen af vores Elevforening, og 
i referatet i bestyrelsesprotokollen står følgende:

Søndag den 4. juli 1943.
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Ved Kaffebordet bød Frøken Høyer 
Velkommen og umiddelbart deref-
ter holdt Pastor Willesen Foredrag. 
Derpaa fremkom Frøken Høyer 
med Forslag om at danne en Elev-
forening.

Ved aftenbordet behandledes Frø-
ken Høyers Forslag videre, og det 
vedtages enstemmigt at danne en 
Elevforening. Derpaa valgtes føl-
gende Bestyrelsesmedlemmer:

Jørgen Dilling Hansen
Margrethe Lund Hansen
Hagbarth Skjalm Petersen
Jørgen Olsen (Ahm)
Poul Ravn Nielsen
Henning Larsen
Margrethe Funder

Mens det festlige Samvær fortsatte 
i Salen, samledes den nyvalgte Be-
styrelse i Frøken Høyers og Frøken 
Hesseldahls Kontor, hvor den kon-
stituerede sig saaledes:

Formand: Jørgen Dilling-Hansen
Næstformand: Margrethe Lund 
Hansen
Sekretær og redaktør: Hagbarth 
Skjalm Petersen
Kasserer: Jørgen Olsen (Ahm)

Det vedtages, at Kontingentet skul-
le være Kr. 2. Endvidere, at der to  
Gange Aarlig skulde udsendes et 
Foreningsblad.

For videre at fastlægge Linjerne for 
Foreningen, vedtages det at afholde 
Bestyrelsesmøde en Søndag i Efte-
raarsferien hos Hr. Ravn Nielsen.

Elevforeningen er stadig i besiddel-
se af den fi ne protokol, der dækker 
perioden fra den 4. juli 1943 til den 
12. februar 1973. Altså Elevforenin-
gens første 30 år.

Jørgen Ahm valgt til Elevfor-
eningens første bestyrelse
Vores netop afgåede revisor – Jør-
gen Ahm – var med fra starten, og 
har i et interview fortalt lidt mere 
om opstarten, hvor han blev valgt 
som Elevforeningens første kasse-
rer.

Jørgen fortæller:

”Opstarten af Elevforeningen havde 
for så vidt ikke noget med krigen 
at gøre – som jeg siden har hørt 
fl ere give udtryk for. Frøknerne op-
fordrede blot til, at der blev etab-
leret en Elevforening.  At fl ere fra 
foreningen allerede var eller senere 
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blev frihedskæmpere, havde altså 
intet med Elevforeningens opstart 
at gøre.

Men Jørgen Dilling-Hansen havde 
en meget aktiv rolle i modstands-
kampen. Efter krigen skrev han de 
berømte ord på stenen – der sta-
digvæk står foran skolen.

Skjalm P. – som han blev kaldt – 
gik under jorden senere i 1943 og 
skrev det illegale blad Hjemme-
fronten. Senere måtte han fl ygte 
til Sverige. Efter krigen åbnede han 
sin berømte forretning på Strøget i 
København – Skjalm P.

Og fl ere af foreningens første med-
lemmer deltog aktivt i modstands-
kampen”.

Bestyrelsesmøderne 
”Første bestyrelsesmøde den 24. 
oktober 1943blev holdt hos Hr. 
Ravn Nielsen, der var skolens kon-
taktlære. Efterfølgende blev der 
holdt bestyrelsesmøde den 19. fe-
bruar 1944 på Sønderstrup Sæbe-
fabrik ved Tølløse. Det var Jørgen 
Dilling Hansens fars virksomhed, 
som har været drevet siden af fami-
lien, indtil for nogle år siden, hvor 
fabrikken blev solgt. 

Jørgens far, Christian Hansen, blev 
sidst i krigen sat i koncentrations-
lejr, og Sønderstrup Sæbefabrik 
sprængt i luften da tyskerne fandt 
ud af, at fabrikken dannede grundlag 
for en større gruppe modstands-
folk. Heldigvis overlevede Christian 
Hansen, og kom hjem igen.

Mindestenen med Jørgen Dilling-Hansens smukke vers.
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Under krigen blev der jo indført 
spærretid, hvor man skulle være 
inden døre efter kl. 20.00. Det var 
svært at nå hjem inden spærretiden 
i forbindelse med bestyrelsesmø-
derne. Jeg husker således, hvorle-
des jeg måtte snige mig fra møder-
ne uden at blive opdaget.

På skolen var Einer Vaaben ansat 
som lærer indtil besættelsen. Han 
var både afholdt og dygtig, men 
viste sig at have en høj placering i 
DNASP, og rejste til Tyskland i 1940. 
Han kom dog til Danmark igen, og 
da besættelsen ophørte den 5. maj 
1945 blev han anholdt af en gruppe 
modstandsfolk i et sommerhus i 
Nordsjælland. Det var en tidligere 
elev fra R38, der hed Andersen, jeg 
husker ikke hans fornavn, der gen-
nemførte anholdelsen. Det må have 
været en mærkelig situation for dem 
begge”. (Læs mere om Einer Vaaben 
i KONTAKTEN nr. 57. Red.).

Jørgen fortsætter.

”Novemberaftenerne, der jo har 
fundet sted lige siden, startede i 
1943. De første år foregik afte-
nerne i selskabslokaler i Palægade 
i København. Jeg husker bl.a. skue-
spilleren Preben Neergaard, der for 
135 kr. underholdt os ved arrange-
mentet i 1947. 

Vi var typisk 50-60 deltagere ved 
Novemberaftenerne, men der var 
altid underholdning eller en fore-
dragsholder. Således husker jeg 
også, at vi engang havde direktøren 
for Bondestandens Sparekasse som 
foredragsholder”.

Jørgen Ahm var kasserer i bestyrel-
sen indtil 1948. Siden blev det til 44 
år som foreningens revisor.

De efterfølgende sider viser fotos 
fra de to første generalforsamlinger.

Kopi af underskrifterne i protokolbogen ved etablering af Elevforeningen.
De 7 underskrifter, der startede TMR Elevforeningen den 4. juli 1943. 
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Skolens kontaktlærer Hr. Ravn Nielsen ringer med klokken, mens 
den nyvalgte formand for Elevforeningen Jørgen Dilling-Hansen får 
sig en velfortjent pibe tobak på skolens trappe.
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To yndige tidligere elever, hvoraf den ene er Birthe Rasmussen, ved 
forenings start på skolen.

Frøken Hesseldahl i samtale med det nyvalgte bestyrelsesmedlem 
Margrethe Lund Hansen i midten.
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Den nye bestyrelse overvåget af Carl Albert Bluhme.

To gamle skolekammerater – Kirsten og Ib Jensen – deltager som 
nygifte i sammenkomsten i 1943.
Ja, man kan have fået mere end lærdom ud af at gå på TMR.
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Den næste generalforsamling blev, af en eller anden årsag, først af-
holdt den 8. juli 1945.
På skolens trappe ses den 2. bestyrelse efter konstituering: Knud 
Binzer, Hr. Ravn Nielsen (dog afgået bestyrelsesmedlem), Jørgen Dil-
ling-Hansen og Jørgen Olsen (Ahm), der stadig ligner sig selv. De 
kvindelige bestyrelsesmedlemmer er Margrethe Lund Hansen, Gerda 
Jensen og Margrethe Funder.
.

Dannebrog sættes ved generalforsamlingen 1945.
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Jeg skylder skolen 45 minutter

Af Peter Tretow-Loof (R67)

UNDSKYLD, UNDSKYLD, UNDSKYLD! DET SKAL IKKE GENTAGE SIG.

For 50 år siden – den 11. juni 1966, kom jeg for sent til en af lærer Dal-
bergs timer. Det var noget, der kostede. Knud Dalberg havde på en sprit-
duplikator fremstillet en eftersidningsseddel, jeg skulle have med hjem til 
underskrift, inden straffen kunne eksekveres den 14. juni mellem kl. 13.45 
og 14.30. Vi kostelever skulle have Knud Binzers underskrift.

Den berømte eftersidningsseddel. Formodentlig den eneste eksisterende af slagsen.
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Det var jeg ikke særlig stolt af. Men 
også for at tjekke Knud Dalbergs 
registreringsarbejde og hukom-
melse, undlod jeg at fremvise min 
forlastelighed til hr. Binzer og møde 
op til afsoning.

Og hvad skete der så? INTET – 
simpelthen intet. Så jeg skylder sta-
digvæk skolen 45 minutter.

For at lette min samvittighed, vil jeg, 
næste gang jeg taler med Flemming 
Ellingsen forhøre mig om mulighe-
den for at afsone min straf, hvis den 
altså ikke er forældet.

Peter Tretow-Loof
(skulkeren)

20
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Generalforsamlingen 28. maj 2011  

REFERAT

I ÅR VAR DER MØDT CA. 80 DELTAGERE OP TIL DEN ÅRLIGE GENERALFORSAM-
LING, DER I ÅR FANDT STED PÅ SKOLEN. DET VAR NOGLE DEJLIGE RAMMER, IKKE 
MINDST FOR DE TYVE 50 ÅRS JUBILARER, DE TI 60 ÅRS JUBILARER SAMT IKKE 
MINDST NIELS PETER ZØFTING-LARSEN, DER KUNNE FEJRE SIT 70 ÅRS JUBILÆUM. 
ELLERS VAR 66 ÅRGANGEN RIGTIG GODT REPRÆSENTERET. 

Om formiddagen frem til kl. 13.00 var der aktivitetsdag for skolens elever, 
med musik fra musikskolen samt loppemarked m.v. Så der var noget at 
se på for os ”gamle” elever, da vi ankom. Generalforsamlingen fandt sted 
i skolens store dejlige spisesal, hvor vi bagefter indtog en fortræffelig fro-
kost, tilberedt af skolens dygtige kok. Jo, der er sket noget med maden, 
siden vi gamle kostelever gik der.

På grund af lærer Jørgen Linds begravelse på dagen var Dannebrog på halvt.
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Da generalforsamlingen startede 
med lidt forsinkelse (gensynsglæden 
blandt jubilarerne var simpelthen så 
stor, at de ikke var til at kalde til ro 
og orden), bød formanden velkom-
men og gav herefter ordet til sko-
lens leder Flemming Ellingsen, der 
bød velkommen på skolens vegne, 
og fortalte lidt om dagens program 
samt gav den kedelige meddelelse, 
at en af skolens værdsatte lærere 
– Jørgen Lind – var død, og blev 
begravet denne dag. Derfor var der 
lidt ændringer i programmet. Men 
de gamle elever skulle nok få set 
deres gamle værelser samt alle de 
nye fl otte faciliteter, der er kommet 
på skolen de sidste år.

Bendt Ole Løike, R66 blev valgt 
som dirigent, hvorefter der først 
skulle gennemføres en ekstraordi-
nær generalforsamling, hvor et for-
slag fra sidste års generalforsamling 
skulle vedtages. Forslaget går ud 
på, at Elevforeningens midler ved 
en eventuel nedlæggelse af Elevfor-
eningen skulle gå direkte til skolen 
frem for Høyer-Hesseldahl Fonden. 
Forslaget blev vedtaget ved et sam-
let fl ertal.

Herefter startede den ordinære ge-
neralforsamling ved, at formanden 
gennemgik bestyrelsens beretning. 
Denne blev godkendt med akkla-
mation, og er refereret andetsteds 
i bladet.

Under formandens beretning fi k 
Anders Larsen fra skolens besty-
relse ordet, for at berette lidt om 
skolens status og fremtid. Disse ord 
er ligeledes refereret andetsteds i 
bladet.

Herefter blev ordet givet til Steen 
Johansen, der som bestyrelsens 
kasserer gennemgik regnskabet, 
der i år havde et lille underskud på 
små kr. 500. Regnskabet blev god-
kendt med akklamation.

Efter regnskabet forelagde Troels 
Hallig to nye ændringsforslag til for-
eningens vedtægter. 

Det ene forslag går ud på, at fl yt-
te kontingentopkrævningen fra 1. 
marts frem til 1. januar, så det føl-
ger foreningens regnskabsperiode. 
Dette vil gøre regnskabsafslutnin-
gen betydelig nemmere samt gøre 
det lettere for nye medlemmer at 
forstå, hvis de f.eks. melder sig ind 
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i januar måned, for kort herefter 
igen at modtage en opkrævning for 
det år, de troede, de havde betalt 
for.

Det andet forslag går ud på, at der 
fremover indkaldes til generalfor-
samlingen via hjemmesiden samt 
gennem KONTAKTEN alene, i ste-
det for med brev. Dette vil kunne 
spare foreningen for fl ere tusinde 
kroner samt en masse arbejde.

Der var stort fl ertal for begge for-
slag (over 3/4 af de fremmødte). 
Forslagene kunne dog ikke godken-
des, da 3/5 af elevforeningens stem-
meberettigede medlemmer ikke 
var til stede. Derfor skal forslagene 
stilles igen ved en ekstraordinær 
generalforsamling, for at kunne 
vedtages ved at 2/3 stemmer for.

Herefter var der valg til bestyrelsen. 
Der var ikke stillet nye kandidater 
op, så Peter Tretow-Loof, R67,  Allan 
S. Augsburg, R52, Kirsten Sørensen, 
R67, Anne Voigt, R67, Tom Esmark, 
R67, Lone Krestine Jensen, R66 
samt Finn Helmer, R67, der alle var 
villige til genvalg, blev valgt. Revisor 
Bent Ole Løike, R66 og revisorsup-
pleant Kirsten Kierulff-Hansen, R51 
blev ligeledes genvalgt.

Ved fastsættelse af kontingent blev 
det foreslået og vedtaget, at det 
forbliver uforandret med kr. 200 
om året.

Under eventuelt berettede Preben 
Holst, R48 om sine sidste besøg og 
samtaler med Rasmus Busschou-
Rasmussen og om sin tid som FN 
soldat, hvor han fi k en speciel mis-
sion til Jerusalem fordi han, som 
Preben udtalte, vidste hvordan, man 
opførte sig. Her henviste Preben så 
til den opdragelse han havde fået på 
skolen – specielt af frk. Høyer og 
frk. Hesseldahl.

Bessie Gideon, R43 takkede og ro-
ste bestyrelsen for dens store ar-
bejde samt berettede om branden 
på Slottet i Gl. Tølløse i 1942, hvor 
hun boede, og som lagde Slottet i 
ruiner, og hvor Højskolen åbnede 
sine døre for logi til alle dem, der 
ikke kunne indlogeres på anden 
måde. Mange blev jo indkvarteret 
privat i Tølløse og Gl. Tølløse ind-
til man kunne fl ytte ind på Sejer-
gaardsvej.

Nu var maverne begyndt at rumle, 
så formanden takkede dirigenten 
samt de fremmødte for god ro og 
orden og hævede generalforsamlin-
gen.
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Herefter blev den dejlige frokost, 
der både havde koldt og lunt, ser-
veret, og snakken gik ved bordene 
indtil sidst på eftermiddagen, hvor 
der var rundvisning på skolen.

Det blev en dejlig dag, bestyrelsen 
gerne vil takke Flemming Ellingsen 
og skolen for at ville lægge rammer 
til.

Jeg har senere fundet ud af, at fl ere 
at de jubilarer, der ikke er medlem 
af Elevforeningen troede, at det 
var skolen, der var initiativtager og 

vært. Flemming Ellingsen var ini-
tiativtager til, at generalforsamling 
kunne afholdes på skolen, men ind-
bydelserne og traktementet stod 
Elevforeningen for. Så skulle dét 
være sat på plads.

Peter Tretow-Loof

-------
Vores 70 års jubilar, Niels Peter 
Zøfting-Larsen glædede Elevfor-
eningen med et økonomisk tilskud. 

Tak Niels Peter.

24
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TMR Elevforeningens generalforsamling
28. maj 2011

BESTYRELSENS BERETNING

v/betyrelsesformand Peter Tretow-Loof (R67)

Velkommen til Elevforeningens ordinære generalforsamling, der starter 
nu, efter vi har afholdt en lille ekstraordinær generalforsamling, for at få 
vedtaget en vedtægtsændring.

Min beretning vil i år blive kort. Vi er rigtig mange samlet, og de fl este vil 
nok hellere sidde og hyggesnakke med hinanden end at høre på forman-
den.

Stemningsbillede fra generalforsamlingen.
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Vi har i år gjort en ekstraordinær 
indsats for at få nye medlemmer til 
foreningen. Et af tiltagene er således 
denne generalforsamling, hvor Kurt 
Schnegelsberg har gjort en stor ind-
sats for at samle 50 års jubilarerne 
og andre årgange til at deltage. Tak 
Kurt. Jubilarerne vender jeg tilbage 
til om lidt.

Troels Hallig og undertegnede har 
i april haft et godt møde med sko-
lens nye leder – Flemming Ellingsen, 
for bl.a. at drøfte muligheder for 
at tiltrække medlemmer til Elev-
foreningen fra de yngre årgange. Vi 
er glade og taknemmelige for det 
gode samarbejde, vi har fået, og jeg 
vil gerne benytte lejligheden til at 
takke dig Flemming for, at du i år 
har indbudt os til at afholde vores 
generalforsamling på skolen. Det er 
jeg sikker på har glædet de mange, 
der er til stede her i dag.

Første søndag i Advent, der i år 
faldt den 28. november, holdt vi 
vores årlige kransenedlæggelse på 
frøknernes grav, hvorefter vi, tradi-
tionen tro, gik til Café K i Zoologisk 
Have for at indtage en dejlig frokost 
og hyggesnakke. Vi var små 30 del-
tagere, og efter frokosten og kaffen 
gik nogle af os en tur rundt i den 
hyggelige have, der er ved at blive 

ombygget med bl.a. et kæmpe fug-
levoliere, havens gæster kan gå ind i.

Vores blad – KONTAKTEN – er nu 
kommet på Elevforeningens hjem-
meside, startende med nummer nr. 
111. Og vi arbejder løbende på at 
udbygge og forbedre siden.

Tidligere i år døde Rasmus Bus-
schou-Rasmussen 97 år gammel. 
Busschou-Rasmussen var en meget 
afholdt lærer ved skolen fra 1945 
– 1955, men holdt i alle årene her-
efter kontakt med skolen og ikke 
mindst med Elevforeningen, hvor 
han var æresmedlem.

Som vi under velkomsten fi k at vide 
af Flemming Ellingsen, blev skolens 
mangeårige lærer Jørgen Lind be-
gravet her til formiddag. Jørgen 
Lind, der har været tilknyttet Se-
jergaardsskolen i mange år, var en 
meget værdsat lærer. Desværre 
døde han alt for tidligt, efter fl ere 
måneders sygdom. 

Jeg vil bede generalforsamlingen 
sammen med mig mindes Rasmus 
Busschou-Rasmussen og Jørgen 
Lind.

Tak.
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Vi har i år den glæde, at have en 
masse jubilarer med til generalfor-
samlingen. Næsten hele 61-årgan-
gen er mødt og, mange fra 51-år-
gangen op fra 41-årgangen har vi 
den glæde, at Niels Peter Zøfting-
Larsen er kommet. I skal have et 
stort tillykke alle sammen og hjer-
telig tak for, at I ville dele jeres jubi-
læum med alle os andre. Som bevis 
på, at I er rigtige TMRér, er det mig 
en glæde, at uddele Elevforeningens 
lille emblem som tegn på jeres sko-
letid her på Sejergaardsskolen.

1966 årgangen er også pænt repræ-
senteret, men I må vente med at få 
det fi ne emblem foræret i 5 år end-
nu. Kan I – og alle andre naturligvis, 
ikke vente, kan to emblemer købes 
hos kassereren for en fl ad halvtres-
ser – i dagens anledning.

Så har jeg 2 hilsener til Jer. Den ene 
er fra Pia Knudsen, der bor i Grøn-
land. Pia ville have været kommet og 
fejret ”45 års jubilæum”, men p.g.a. 
hendes fars død for en måneds tid 
siden, hvor hun tog til Danmark, 
syntes hun ikke, at hun ville rejse 
herned igen. Men jeg skulle sende 
de varmeste hilsener.

Det samme skal jeg fra Hans Thol-
strup, der ville have været her for at 
fejre sit 50 års jubilæum. Faktisk var 
Hans allerede på vej fra Australien, 
hvor han har boet næsten lige si-
den, han forlod TMR, da han under-
vejs med et stop i Japan, blev kaldt 
tilbage p.g.a. problemer med en af 
hans gårde.

Men som sagt – en stor hilsen fra 
Hans.

Til slut vil jeg gerne takke Elevfor-
eningens bestyrelse, for et rigtig 
godt samarbejde i årets løb. Og en 
ekstra stor tak til vores næstfor-
mand Troels, der har ydet en formi-
dabel indsats for foreningen i årets 
løb, ligesom Jane, der er den grafi -
ske kapacitet på KONTAKTEN. Tak 
alle sammen.

Inden jeg giver ordet til skolens 
bestyrelsesmedlem Anders Larsen, 
der har lovet at sige et par ord om 
skolen og dens planer, vil jeg til sidst 
opfordre alle jer, der endnu ikke 
er medlem af Elevforeningen til at 
melde jer ind i dag. Som I kan se, 
har vi det utrolig hyggeligt sammen, 
og årskontingentet er kun kr. 200 
eller 54,5 øre om dagen. For det 
beløb modtager I KONTAKTEN 2 
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gange årligt, og I bliver inviteret til 
generalforsamlingen samt kranse-
nedlæggelsen, hvor Elevforeningen 
er vært til frokosten. 

I kan melde jer ind hos vores kas-
serer Steen Johansen samt Tom Es-
mark, der er parate med indmeldel-
sesblanketter.

Og så vil jeg gerne give ordet til An-
ders Larsen. (Læs Anders Larsens 
indlæg andetsteds i bladet).

Tak Anders.

Det sidste jeg vil komme ind på, 
er Elevforeningens repræsentant i 
skolens bestyrelse. Efter 3 år som 
aktivt bestyrelsesmedlem, har Kir-
sten Sørensen besluttet at forlade 
bestyrelsen p.g.a. for stort arbejds-

pres på hjemmefronten. Kirsten er 
desværre ikke til stede i dag, så vi 
kunne give hende en ordentlig tak 
for de 3 års arbejde. Men alligevel 
skal der her lyde en tak for din ind-
sats Kirsten.

I stedet for Kirsten, er Tom Esmark 
indtrådt i skolens bestyrelse. Den-
ne post havde Tom også før Kirsten 
overtog. Men nu er Tom som sagt 
tilbage igen. Det skal du også have 
en stor tak for Tom.

Næste års generalforsamling bliver 
den 12. maj 2012. I vil senere blive 
orienteret om, hvor det kommer til 
at foregå.

Tak

Peter Tretow-Loof

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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Sejergaardsskolens generalforsamling 
14. april 2011

BESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING 
(UDDRAG VED ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING)

Af Anders Larsen
Bestyrelsesmedlem, Sejergaardsskolen  

KÆRE ELEVFORENING, FORMAND OG REPRÆSENTANTSKAB. HERMED SKOLENS BE-
STYRELSESBERETNING. DET HAR VÆRET ET ÅR MED MASSER AF UDVIKLING PÅ DET 
PÆDAGOGISKE OG ORGANISATORISKE OMRÅDE.
 

Vores gamle skole.
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Strategi og rammer 
Beretningen indledes altid med at 
omtale vores vision for hvordan 
Sejergaardsskolen skal se ud – 
hvordan vi gerne vil undervise, og 
for rammerne hvori denne under-
visning skal foregå. Vi vil høj faglig-
hed, hvor udfordring af og hensynet 
til den enkelte elev er i højsædet; 
hvor det kreative element og den 
praktisk-musiske dimension er 
fremhævet. 

Bestyrelsens opgave er, i samarbej-
de med skolens ledelse, at fastlægge 
planer for skolens videre udvikling, 
samtidig med at skolens gode øko-
nomiske situation fastholdes. 

Vores vision 2013 er fastlagt under 
4 hovedoverskrifter: Undervisnin-
gen skal give resultater (gennem 
etablering af en evalueringskultur), 
skolen skal have en tydelig identi-
tet, vi vil have en glad og effektiv ar-
bejdsplads samt at skolen vil være 
førende på IT området (fra isen-
kram til pædagogisk værktøj).

Skolen er heldigvis i en fordelagtig 
situation, fordi vores gode økonomi 
giver os råderum og handlefrihed 
og sikrer, at vi kan tænke og priori-
tere langsigtet.

Ny struktur
Pr 1. marts 2010 ansatte bestyres-
len Flemming Ellingsen som for-
stander. Vi ansatte Flemming bl.a. 
fordi vi mente, at Flemming kunne 
hjælpe med at udvikle os videre – 
og man må sige, at der er handling 
bag intentionerne.

Vi har allerede i praksis taget fat på 
udviklingen af undervisningstilbud-
det gennem den afdelingsopdelte 
skole, som for alvor bliver imple-
menteret efter sommerferien. Vi 
har i forbindelse med afdelingsop-
delingen ansat Eva Hede som afde-
lingsleder for dagskolen.

Den afdelingsopdelte skole er før-
ste skridt på vejen til at sikre et 
endnu højere fagligt niveau på sko-
len. 

Regnskab 2010 
Skolens resultatopgørelse for 2010 
udviser et overskud på 1.5 mio. kr., 
og skolens balance pr. 31. december 
2010 udviser en egenkapital på 26,3 
mio. kr.

Årets realiserede resultat er bedre 
end det lagte budget. På indtægts-
siden er skolepengene højere end 
budgetteret, da både dagskolen og 
kostskolen samt skolefritidsord-
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ningen har haft fl ere elever end 
forudsat i budgettet, mens statstil-
skuddet er mindre end budgetteret 
som følge af, at skolen i 2010 har 
udgiftsført den tilbagebetaling af 
det tilskud for 2010, som forfalder 
i 2011. Samlet er indtægterne 0,6 
mio. kr. højere end budgetteret, 
mens omkostningerne totalt set er 
på budget.
 
Skolens likvide beholdning er for-
øget med 2.1 mio. kr. i forhold til 
2009, og er på et meget tilfreds-
stillende niveau på 12,9 mio. kr. 
Investeringer i anlægsaktiver er 
fi nansieret af den likviditet, der er 
skabt af den løbende drift, og der 
er herudover afdraget 0,8 mio. kr. 
på den langfristede gæld. Bestyrel-
sen anser skolens likviditet og øko-
nomi for tilfredsstillende. Skolens 
likvide indestående er spredt på 5 
pengeinstitutter.

Udviklingen i de tre 
skoleformer 
Bestyrelsen er naturligvis meget 
tilfreds med, at dagskolen forsat 
er helt fyldt og at det i hovedpar-
ten af året er lykkedes at realisere 
målsætningen om, at elevtallet i alle 
klasser i dagskolen er oppe på den 
maksimale klassekvotient på 21. 

Vi oplever for tiden meget stor 
søgning på stort set alle klassetrin, 
hvilket betyder lange ventelister.

Vi er også meget glade for, at de 
kommende børnehaveklasser for 5. 
år i træk er fyldt op. Det er en klar 
målsætning for bestyrelsen, at vi 
også fremover har fyldt vores klas-
ser op fra skoleforløbets start. 

Vi vil fortsat fokusere på, at skolens 
gode tilbud profi leres i lokalsam-
fundet. 

Musikefterskolen har igen i 2010 
været fuldt besat, og der er vente-
liste til kommende skoleår og for-
ventninger om fuldt hus året efter. 
Vi har et super godt efterskoletil-
bud til de unge mennesker, og dette 
giver sig år efter år udslag i fuldt 
hus og mange meget dygtige elever. 

Elevtallet på kostskolen er for øje-
blikket 19, hvilket er mindre end 
den fulde kapacitet på 24 elever. 
Der bliver løbende arbejdet med 
justeringer af tilbuddet samt løben-
de tilpasning af visitationen af nye 
elever, og det har båret frugt gen-
nem et stabilt elevniveau.

NR_117_2011.indd   31NR_117_2011.indd   31 16-06-2011   16:56:2816-06-2011   16:56:28



32

Aktiviteter i 2010 
Bestyrelsen og ledelsen udarbejdede 
i 2007 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. 

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 læ-
rere. Der arbejdes på en ny hjem-
meside, som er i luften til sommer.

Vi har foretaget en større gennem-
gang og vurdering af den bestående 
bygningsmasse, og det står klart, at 
vi har en opgave foran de kommen-
de år. Den mest pressende opgave 
er en renovering af det gule hus 
(hovedbygningen), hvor en række 
opgaver trænger sig på. Hertil kom-
mer også en renovering af kloak-
kerne på skolen.

Der er i årets løb foretaget mindre 
ombygninger i sfo huset og en ny-
indretning af kontorerne.

Aktiviteter i 2011
På den pædagogiske side er imple-
menteringen af den afdelingsopdel-
te skole den store opgave. Vi glæder 
os meget til at følge udmøntningen 
af de mange spændende ideer i 
praksis.

Renoveringen af den gule bygning 
bliver igangsat i 2011, ligesom klo-
akrenoveringen sættes i gang.

Afslutningvis vil jeg på bestyrelsens 
vegne gerne benytte lejligheden til 
at takke Kirsten for indsatsen og et 
godt og konstruktivt samarbejde i 
årene, god vind fremover. Vi glæder 
os ligeledes til samarbejdet med 
Tom.

Med disse få ord vil jeg overlade 
resten af generalforsamlingen til 
dens øvrige gøremål og vil være til 
stede under frokosten, hvis nogle 
har spørgsmål, så med ønsket om 
at se jer alle igen en anden gang, de 
bedste hilsner og ønsker fra den 
siddende bestyrelse.

Anders Larsen
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Nyt fra skolen

Af Flemming Ellingsen
Forstander, Sejergaardsskolen 

INFO NYT

Spirebørn
Vi har netop passeret den 1. maj og det betyder, at to nye spireklasser 
skal starte hos os. Det er altid en glædelig begivenhed, når et helt nyt 
kuld glade og forventningsfulde børn møder op til deres første dag på 
Sejergaardsskolen, men det er også tiden, hvor der skal være plads og tid 
til eftertanke.

Dybt engagerede elever anno 2011.
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Jeg kan umuligt komme i tanke om 
noget vigtigere end at holde skole, 
først og fremmest fordi det er så 
utroligt vigtigt, at alle børn og unge 
oplever deres skolegang tryg, nær-
værende og relevant, så de både 
udvikler solide kundskaber og de 
egenskaber, der skal gøre dem klar 
til et godt liv efter skolen. At blive 
klar til livet efter skolen indeholder 
både en intention om, at alle får 
muligheden og friheden til at ska-
be sig et godt og meningsfuldt liv, 
men samtidig må intentionen om 
at blive klar til livet også indeholde 
perspektivet om at tage et ansvar 
for helheden.

Finanskrisen har mindet os om no-
get, vi nærmest havde glemt gen-
nem mange års uafbrudt opsving. Vi 
kan ikke tage vores velfærdssam-
fund for givet, og det vil givet sætte 
nye begreber på den skolepolitiske 
dagsorden, hvor jeg forudser, at 
begreber som innovation og iværk-
sætteri vil indgå som kernebegre-
ber.

Derfor kommer vi til at stå over-
for nogle spændende pædagogiske 
udfordringer i de nærmeste år, der 
ganske enkelt ligger i at fi nde den 

rette balance mellem den enkel-
tes personlige udvikling og de krav 
og forventninger, samfundet har til 
den enkelte.

Skriftlige prøver
Samtidig med vores spireskole be-
gynder er vores ældste elever ved 
at afslutte deres sidste skoleår på 
Sejergaardsskolen. Det betyder, at 
folkeskolens afsluttende prøver lig-
ger lige foran dem.

Jeg er sikker på, at det vil gå vo-
res elever rigtig godt, og her vil jeg 
gerne ønske alle rigtig meget held 
og lykke – også med de mundtlige 
prøver, som starter i slutningen af 
maj.

Tider for prøverne og anden rele-
vant information ligger på Intra.

Sidste skoledag
Den 27. maj har vores elever på 
9. klassetrin deres sidste skoledag. 
Det betyder, at der traditionen tro 
vil være karamelkastning og også 
lidt vand. Der vil også være et ar-
rangement i Hallen, som eleverne 
står for. Jeg har aftalt med eleverne, 
at dagen skal forløbe på en måde, 
så ingen får en dårlig oplevelse.

NR_117_2011.indd   34NR_117_2011.indd   34 16-06-2011   16:56:2916-06-2011   16:56:29



35

Der vil være områder på skolen, 
hvor man kan være fuldstændig 
”fredet” denne dag.

Lejrskoler
Vi har besluttet, at vores lejrskoler 
næste år afholdes i to uger. Dette 
gøres for at minimere vikardæk-
kede timer for de elever, der er 
tilbage på skolen, når klasserne tid-
ligere har rejst på kryds og tværs 

i løbet af året. Det er besluttet, at 
0.-4. klassetrin afvikler deres lejr-
skoler i maj/juni, og 5.-9. klasserne 
fremover afholder deres i august/
september.

Fortsat godt forår til alle.

Flemming Ellingsen
Forstander

35
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GRAVMØDET

Traditionen tro samles Elevforeningens bestyrelse og andre interesserede 

medlemmer 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 27. november 2011 kl. 1200.

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

senest fredag den 18. november 2011 til Troels Hallig, telefon 2423 2658 eller på 

e-mail: th@troels-hallig.dk

Elevforeningens bestyrelse ser frem til, at mange møder op til årets sidste ar-

rangement.

KOMMENDE ARRANGEMENT

37

Modefrisøren Wellness
Tølløsevej 9, 4340 Tølløse

Tlf.: 59 18 61 71
Book tid online på

www.Modefrisoeren.dk

Alices Køreskole
Egevej 12, Undløse, 4340 Tølløse

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

Her kan du indrykke en

ANNONCE
Kontakt: 

ELEVFORENINGENS REDAKTION
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IN MEMORIAM

Rasmus Busschou-Rasmussen, 1913 – 2011.

Hr. og Fru Busschou-Rasmussen kom til Tølløse Mellem- og Realskole – Kostsko-

len, Tølløse efter sommerferien 1945.  Her efterfulgte B-R lærer Posselt, som en-

gelsk- og tysklærer. I 1945 forlod 4 lærere skolen, idet Ravn-Nielsen havde købt 

Ida Holst’s private Realskole i Svendborg, og han tog Frk. Oxenvad, Hr. Posselt 

og Hr. Madsen med til Svendborg.  Det gav plads til nye lærere på Tølløse Mel-

lem- og Realskole nemlig Villiam Petersen, Børge Nerup og Rasmus B-R.  Også 

legendariske Frk. Krarup blev i tiden heromkring tilknyttet skolen, hun afløste 

Frk. Knudsen, datter af købmand Knudsen.

Hr. Busschou havde en naturlig myndighed, og han forlangte at eleverne kunne 

deres lektier.  Efter overhøring af dagens lektier, blev den kommende lektion 

grundigt gennemgået, og hvis man var opmærksom, var man godt rustet til næste 

sprogtime!  Hr. Busschou var et musikalsk menneske med kunstneriske egen-

skaber. Mange af hans elever har modtaget en skriftlig hilsen med hans smukke 

håndskrift kaligrafi.  Også hans tegninger på tavlen i december måned vakte en 

julestemning med forventningens glæde.

Hr. og Fru Busschou havde den store sorg at miste deres første søn; derefter 

fik de 2 raske drenge: Frank født i 1947 og Helmer i 1951.  Hr. Busschou var 

lærer ved skolen i 10 år.  I 1955 flyttede familien til Taagerup, men efter et år 

blev Hr.  Busschou kaldet til forbundsskolen i Sdr. Jernløse.  Forbundsskolen 

var en ny-startet realskole etableret af flere små landkommuner.  Her virkede 

Busschou-Rasmussen som en afholdt sproglærer til sin pensionering in 1978.  

Familien blev en afholdt og integreret del af det lokale kirke- og meninghedsliv.  

Efter pensionering flyttede familien til København til en stor dejlig lejlighed på 

Strandboulevarden. Her har mange ”gamle” elever besøgt familien.  Hr. og Fru 

Busschou havde en aktivt pensionisttilværelse. Hr. Busschous historiske viden 

og store kærlighed til Sydslesvig gjorde ham til en afholdt foredragsholder bl.a. i 

kirkelige kredse.  Han medbragte altid sin violin, og hans oplæsning på sjællandsk 

dialekt var uovertruffen.

Hr. Busschou blev en ven for livet! I taknemmelighed og kærlig erindring, 

Ole Rønnenkamp Holst, R51 

PERSONALIA
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IN MEMORIAM

Jørgen Lind.

Jørgen Lind døde 20. maj 2011 efter lang tids sygdom.  Jørgen vil blive husket 

som en fantastisk kollega og en højt kvalificeret lærer, som gennem sin enorme 

interesse for sine fagområder formåede at løfte dem op over det sædvanlige og 

gøre dem levende og relevante for eleverne. 

Jørgen var gennem sit lange virke og store engagement på Sejergaardsskolen 

nærmest blevet en institution i skolen. Han varetog bl.a. funktionerne som tillids- 

og sikkerhedsrepræsentant. I disse funktioner – og i det hele taget – formåede 

Jørgen altid at have et overordnet fokus på skolen, og det der tjente den bedst. 

Sejergaardsskolen har således mistet en højt agtet og skattet kollega, som i lang 

tid vil skabe et tomrum for os alle. Vi vil komme til at savne Jørgen, men nok 

først og fremmest minde hans tillidsfulde og åbne væsen, hans gode humør og 

ikke mindst hans fuldstændige kompromisløse tilstedeværelse, når nogle havde 

brug for den. Jørgens bortgang er et meget stort tab for skolen.

Vi sender Jørgens famille og nærmeste vores bedste tanker i en svær tid.      

Flemming Ellingsen, forstander, Sejergaardsskolen
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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
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LYKØNSKNINGER

60 år.

Tvillingerne fra årgang 67 fyldte 60 år den 31. december 2010

Anne Voigt (født Jensen)

Ib Bøje Schmidt (født Jensen)

Anne og Ib kom til Sejergaardsskolen i 1963 som byelever. Begge afsluttede sko-

len i 1967 med realeksamen.

Anne tog HF fra Roskilde Katedralskole og blev pædagog fra Dansk Fritidshjems-

seminarium.  Anne har boet 30 år i Roskilde og har 2 børn på 25 og 30 år.  Anne 

bor i dag på Standvejen i Ålsgårde og er gift med Jesper. 

Anne er i dag lærer på Produktionsskolen Sundet i Helsingør. Anne har gennem 

årene været primus motor for de mange jubilæer og sammenkomster for 67 år-

gangen.  Anne sidder i Elevforeningens bestyrelse,som sekretær.

Ib fortsatte efter skolen på studenterkursus, og blev matematisk student i 1971. 

Ib læste biologi på KU og afsluttede sin uddannelse med en handelsuddannelse 

fra Niels Brock. 

Efter forskellige relevante job, startede Ib virksomheden In-Vitro as, som i dag 

er beliggende i Fredensborg. Ib er direktør i virksomheden, og Ib bor i dag på 

Hegnsvej i Nærum sammen med ”Bølle”(Marian Aaby).

Redaktionen
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