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Klummen

AF FORMAND PETER TRETOW-LOOF

Hvor blev den vinter mon af? Nu er det forår, og vi har da vist kun fået nogle få 
millimeter sne og nogle få dage med frost.  Alligevel glæder jeg mig til at det igen 
snart er sommer, og til den 31. maj 2015, hvor vi har generalforsamling i Elevfor-
eningen nede på skolen med efterfølgende frokost på Elverdamskroen. For de, 
der endnu ikke har set ”den nye” skole, vil bestyrelsen sørge for, at der bliver en 
lille rundvisning.

På generalforsamlingen vil jeg gerne have tilkendegivelser af, hvorvidt Elevforenin-
gen skal være den nostalgiske forening, vi er, med fokus på tiden med frk. Høyer 
og frk. Hesseldahl og senere hr. og fru Binzer, eller vi skal prøve at forny os, og få 
yngre medlemmer ind i folden. Det er svært, og der er flere scenarier. Skal vi gøre 
en ekstra stor indsats for at tiltrække 25 års jubilarer og forsøge at gennemføre 
en blød udvikling? Det bliver ikke så let, da de jo er en Facebook generation, hvor 
foreningslivet ikke betyder så meget. Vi kan også via skolen prøve, om vi kan få de 
helt unge årgange ind? Her er problemet bare, at vores forening nok ikke siger 
dem noget som helst. Og at skolen for de fleste først bliver interessant som sam-
lingspunkt, når de når op i 40'erne. Eller skal vi lade foreningen være, som den er. 
Hvor vi hygger os, så længe vi nu kan holde os i gang, og ”sidste mand” lukker og 
slukker. Det er nogle af de emner, vi drøfter i bestyrelsen. Faktisk har vi kun 14 
medlemmer fra årgang 1975 og frem.

Et andet emne vi gerne vil drøfte på generalforsamlingen er bladet KONTAK-
TEN.  Vi er rigtig glade for bladet, og synes, det er både pænt og læseværdigt. Men 
det henvender sig i sit stof som sagt kun til os ”gamle” medlemmer. Får vi flere 
medlemmer fra de yngre årgange, vil indholdet naturligvis ændre karakter. Og vil 
det så interessere os ”gamle”? Ja, der er mange spørgsmål, der rejser sig.
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En anden udfordring med bladet er at skaffe annoncører. Det bliver sværere og 
sværere, og mange af de små butikker i Tølløse, der før i tiden var naturlige an-
noncører i KONTAKTEN, er desværre lukket. Hvis der er et medlem, der bor i 
Tølløse og omegn, som ville hjælpe med annoncetegning, selvom emnerne som 
sagt er blevet færre, vil vi blive lykkelige. Eller hvis der er nogle af vore medlem-
mer, der selv eller via sit netværk kan skaffe en annonce eller to, vil det kunne 
hjælpe rigtig meget. I dag giver bladet et underskud i størrelsesordenen kr. 14.000 
om året. Herfra skal så fratrækkes ca. kr. 6.000, som skolen betaler til bladet. Men 
vi skulle gerne have fordoblet vore annoncer, hvis bladet skal kunne hvile i sig selv. 
Alene porto udgør over kr. 6.000.

En mulighed er, at der kun udkommer et blad én gang om året, eller at vi går ned 
i kvalitet og antal sider. Men det vil være synd for alle de, der ikke kommer så me-
get til vore arrangementer.  Vi kunne også lade KONTAKTEN kun udkomme digi-
talt på vores hjemmeside eller tilsendt de, der giver os deres mailadresse. Der er 
mange muligheder, men også mange ting, der skal tages i betragtning. Helst så vi, at 
der kom flere annoncører, så bladet kan fortsætte i sin nuværende form. Har du 
nogle gode bud omkring bladets udvikling, er vi meget modtagelige i bestyrelsen.

Den 29. november 2014 havde vi et rigtigt hyggeligt julemøde, hvor vi først 
nedlagde et par kranse ved frøknernes sten, der nu står så smukt foran skolen. 
Herefter var der en lille rundvisning til den nye multibane, inden vi kørte ned 
til Elverdamskroen, hvor vi fik en rigtig dejlig gammeldags julefrokost.  Vi var 21 
medlemmer, der deltog i herlighederne. Og jeg skal sige, at vi hyggede os.

Til slut vil jeg ønske alle vore medlemmer et lunt forår og en rigtig dejlig sommer. 
Men jeg håber, at se så mange af jer som muligt til generalforsamlingen den 31. 
maj 2015.

Rigtig mange hilsener

Peter Tretow-Loof
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Julemødet 29. november 2014

Af Peter Tretow-Loof, R67

21 medlemmer og ledsagere mødte på skolen kl. 12.00, hvor der blev 
lagt 2 kranse ved mindestenen for frk. hesseldahl og frk. høyer. 

Efter den lille ceremoni viste skolens bestyrelsesformand Steen Bjerrega-
ard Christiansen det nye flotte idrætsanlæg, der er placeret hvor Pilehuset 
tidligere stod. Det er en flot indhegnet bane med flere mindre fodbold- og 
håndboldbaner samt basketball og træningsområde.
Efter rundvisningen kørte vi alle ned på Elverdamskroen, hvor vi fik en 
dejlig  julefrokost, hvor der ikke manglede noget. Snakken gik, og mange 
minder kom frem. Hyggeligt var det også, at der kom flere, der ikke kom-
mer så tit samt et nyt medlem.
Efter en herlig eftermiddag kørte vi hjem, inden det blev helt mørkt.

Peter Tretow-Loof

Der blev lagt en krans på frøknernes mindesten.
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Hvad landsbynavnene fortæller i         
Gl. Tølløse Kommune

Af Flemming Damgaard Larsen
Folketingsmedlem og lokalhistoriker

et geografisk område fortæller megen historie, alene gennem de sted-
navne, der optræder i området. stednavne optræder i mange forskel-
lige sammenhænge. det er f.eks. navne på landsbyer, skove, søer, moser, 
bakker, fjorde, kilder, vandløb, gårde, godser, huse m.fl. denne artikel 
er afgrænset til landsbynavne i det tidligere tølløse kommune.

Her findes omkring 30 landsbynavne. I dag opfatter vi måske en landsby, 
som en der altid har været der, men sådan er virkeligheden slet ikke. 
Der er gennem århundreder sket en kolossal udvikling. Meget af denne 

Gl. Tølløse Kirke med Lindegaarden til højre.



9

udvikling beskriver landsbynavnene. 
Derfor er landsbynavnene særdeles 
interessante at se nærmere på.

Landsbynavne der har efterleddet 
–inge stammer fra ca år 200-300 
efter Kristi fødsel. Endelsen bety-
der ”beboerne i/ved….”. Det er det 
samme vi kender f.eks. i samsinger 
om dem, der bor på Samsø og mor-
singer om dem, der bor på Mors. 
Nogle forskere mener, at ordet vi-
kinger kommer af det samme, altså 
dem der kom fra den skånske by 
Vik og som gav navn til nærmest et 
nordisk folk. Så skulle man mene, at 
Kyringe stammer fra denne forkla-
ring. Men det er ikke tilfældet. For-
leddet ”Kyr-” kommer af ”klump”, 
og efterleddet kommer af ”ringe”. 
Dette skulle sigte til de dysser der 
findes i området.

Endelsen -løse, som vi kender det 
i Tølløse, Store Merløse, Ugerløse 
og Kvarmløse er opstået år 400-
500 efter Kristi fødsel. Endelsen 
betyder egentlig ”lysning”, ”åbning”, 
græsgang” eller ”ager”. Forleddet 
i Tølløse er der stor usikkerhed 
om betydningen af, men muligvis 
kan det betyde ”kvist” eller ”træ-
stykke”, der har markeret grænse. 
Forleddet i Merløse hentyder til 
”grus” eller ”stensamling” og ”ste-

net strandbred”. Så Merløse bety-
der ”den grusede, stenede lysning”. 
”Store” i Store Merløse er siden 
1600-tallet anvendt for at adskille 
byen fra landsbynavnet Tveje Mer-
løse. Forleddet i Ugerløse kommer 
af noget med at ”bøje sig/noget 
krumt”, måske fra et vandløb eller 
areal. Derved betyder Ugerløse, 
”lysningen ved/på det krumme are-
al”. Den sidste -løseby er Kvarm-
løse. Forleddet har navneforskerne 
ikke nogen forklaring på, så det må 
stå hen i det uvisse.

Der findes her i området to lands-
bynavne, der har endelsen ”-ede”. 
Det er Tjørnede og Skimmede. 
Denne endelse kan have forskellig 
betydning afhængig af, hvor i landet 
vi befinder os. Men her er begge 
afledet af endelsen ”-tved”. ”-tved 
betyder ”skære”; ”sted hvor træer 
og buske er skåret væk”, altså en 
rydning. Da endelsen forekommer 
meget i Danelagen i England er 
det landsbynavnedannelser fra før 
vikingetiden eller fra vikingetidens 
begyndelse. Tjørnedes forled bety-
der tjørnekrat, så Tjørnede betyder 
”rydningen i tjørnekrattet”. Forled-
det i Skimmede er gammeldansk 
Skima, der oprindeligt var navnet på 
Truelsbæk. Skima kommer af ”lyse, 
skinne”. Skimmede kommer derfor 
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af  ”den skinnende bæk” og bety-
der ”rydningen ved bækken Skima”.

Endelsen ”-by” har vi meget lidt af i 
Gl. Tølløse kommune, men det fin-
des i Nyby. Endelsen stammer fra 
den tidlige vikingetid. Vi er dermed 
i tiden omkring år 700-900 efter 
Kristi fødsel. By betyder landsby 
eller bebyggelse. Der findes et me-
get stort antal af dem i de områder, 
som vikingerne drog til i Frankrig 
(Normandiet) og i England (Dane-
lagen). I Danmark findes der også et 
meget stort antal, nemlig omkring 
650. Forleddet ”Ny-”giver sig selv, 
så det betyder ”den nye landsby”.

Fra vikingetiden har vi også de byer, 
der ender på ”rup”. Det er det 
mest udbredte efterled i Danmark. 
Der findes over 2.000. Efterleddet 
kommer af thorp/torp, der betyder 
”udflytterbebyggelse”. I vikingeti-
den var der en kraftig befolknings-
udvikling i Danmark. Mange søgte 
ud som vikinger og bosatte sig 
f.eks. i Normandiet i Frankrig eller 
i det østlige England, der blev kaldt 
Danelagen, der betyder ”der hvor 
dansk lov gælder”. Andre brød op 
fra deres gamle landsbyer og dan-
nede nye tæt ved. På det tidspunkt 
var store dele af den tidligere Tøl-
løse Kommune øde og ubeboet. 

Det gælder hele Kirke Eskilstrup 
sogn, langt det meste af sognene 
Soderup og Store Tåstrup samt 
store dele af Ugerløse sogn. I oldti-
den har der dog været menneskelig 
aktivitet også i disse områder.

Vi har med omkring 17-18 lands-
byer at gøre. Det er en anselig 
mængde, næsten 2/3 af landsbyerne 
i Gl. Tølløse Kommune.

Forleddet i Soderup er et gammel-
dansk mandsnavn, Soti og betyder 
således ”Sotis udflytterbebyggelse”. 
I Bukkerup er forleddet dyrebe-
tegnelsen buk: ”Udflytterbebyg-
gelsen med bukkene”. Tingerup 
er det gammeldanske mandsnavn 
Tingi; ”Tingis udflytterbebyggelse”. 
Smidstrup har i forleddet ”smed i 
betydningen håndværker”. Så det 
er ”Håndværkerens udflytterbe-
byggelse”. Mandsnavnet ”Ebbe” er 
forleddet i Ebberup. Nørre Eskil-
strup kar ligeledes et mandsnavn 
i forleddet, nemlig ”Eskil”. For at 
adskille byen fra Kirke Eskilstrup, 
har den siden midten af 1600-tallet 
haft et ”Nørre” foran. Man skulle 
tro, at Kirke Eskilstrup kommer af 
det samme, men det gør det ikke. 
Her stammer forleddet fra det 
gammeldanske mandsnavn Esger. 
Sønderstrups forled hentyder til 
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verdensretningen syd og betyder 
således ”den sydligste udflytterbe-
byggelse”. Stestrups forled er lidt 
usikkert, men er formentligt det 
gammeldanske mandsnavn ”Ster”. 
Bårup er formentlig en videreud-
vikling af, at der i 1500-tallet boede 
en stormand ved navn Bo i Torpe, 
der var blevet til Toarp, der så er 
endt med formen Bårup. Store Tå-
strup har i sit forled mandsnavnet 
”Thorsten” måske det gammeldan-
ske mandsnavn ”Tosti”. Tilføjelsen 
”Store” er for at adskille navnet fra 
Skee Tåstrup. Ordrups forled be-
tyder ”udyrket areal” og kommer 
af det gammeldanske ord ”wara”. 
Udstrups forled kommer fra det 
gammeldanske mandsnavn Odd. 
Have Borup har i sit forled mest 
sandsynligt betydningen ”bo, gård, 
bebyggelse” eller ikke så sandsyn-
ligt mandsnavnet ”Bo”. Tilføjelsen 
Have, der betyder indhegning, er 
sat på for at adskille det fra Mølle 
Borup. Forleddet i Marup kommer 
fra ordet ”made”, der betyder eng. 
Jonstrup har i sit forled mandsnav-
net Jon eller Johannes. Nyrup giver 
sig selv: Den nye udflytterbebyg-
gelse. Det gammeldanske mands-
navn ”Ubbi” har givet forleddet til 
Ubberup.

Efterleddet –holt, som vi her fin-
der i Brændholt betyder, ”den lille 
skov”. Forleddet Brænd- kommer 
af brænde, så Brændholt betyder 
”den lille, brændte skov”.  Vi støder 
på bynavnet første gang i 1552, men 
det er meget sikkert, meget ældre.

-rød-endelsen er også repræsente-
ret her.  Vi har det i Nørre Vallende-
rød, Skov Vallenderød og Lunderød.
Rød betyder rydning, så byerne er 
opstået i en rydning i skoven. 

Forleddet Vallende- betyder ”kro-
get landområde”. Så bynavnet be-
tyder ”rydningen på det krogede 
landområde”. De to Nørre og Skov 
er for at skelne byerne fra hinan-
den. Indtil midten af 1600-tallet hed 
Skov Vallenderød, Sønder Vallende-
rød. Forleddet i Lunderød kommer 
af lund, lig med lille skov. Så vi har 
at gøre med ”rydningen i den lille 
skov”.

Stednavne fortæller således histo-
rie og siger virkeligt meget om de 
geografiske lokaliteter, herunder 
den menneskelige indflydelse på 
stedet.

Flemming Damgaard Larsen
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Mamrelund

Af Klaus Lunøe, R64

en lund er et lille sted, som består af spredte træer, som har noget 
fredeligt over sig, og som er velegnet til menneskelige aktiviteter af 
forskellig karakter.

Ifølge det gamle testamente var Mamrelund en hellig lund nær Hebron. 
Det var der Abraham sad, da han fik besøg af Herren med 2 engle, som 
fortalte Abraham, at hans hustru Sara, som var over de 60 år gammel, 
skulle føde en søn inden, der var gået et år. 

Mamrelund ved indvielsen den 28. septemer 1926. Missionshuset blev opført og 
anvendt af Indre Mission. I 1998 blev det nedlagt og indrettet til private boliger.
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I Tølløse var der også et Mam-
relund. 

Det var Missionshuset Mamrelund, 
som lå på Hovedgaden, og som 
lå som nabo til Doktor Petersen 
smukke lægehus. 

Missionshuset Mamrelund blev op-
ført i 1926 og blev drevet som et 
missionshus af Indre Mission. 

Men også Indre Mission havde mis-
sionshuse andre steder i landet, 
som hed Mamrelund. Blandt andet 
i Vejle. 

I Mamrelund holdt Frivilligt Dren-
ge Forbund (FDF) til. Det var som 
spejderdreng, som FDF’er, at jeg 
engang i slutningen af 1950'erne 
lærte Missionshuset Mamrelund at 
kende indefra. 

Kostskolen bød ikke på aktiviteter 
efter skoletid. Som kostelever måt-
te vi hver eftermiddag og i de fleste 
weekender underholde os selv.  Vi 
kunne gå ture eller spille fodbold 
på fodboldsbanen eller lege i ”Da-
len”. Dog var det muligt at blive 
medlem som ”lilleput” i den lokale 
fodboldklub, som havde til huse på 
Tølløse Kommuneskole, som den-

gang havde en prægtig stor og rigtig 
flot fodboldbane til forskel fra kost-
skolens beskårne og ujævne fod-
boldbane, og som altid manglende 
græs på midten – fra det ene mål 
til det andet mål – i en bredde på 
10 meter. Klumpspil var vi dygtige 
til på kostskolen, for hvad er den 
nærmeste vej mellem 2 mål. 

Men det var også muligt at blive 
spejder i FDF. Og hvem ville ikke 
gerne være en spejderdreng som 
10-årig.

Blive blå spejder eller grøn spejder, 
blive en ulveunge, ligesom Lille Per 
i filmen "Far til 4 og Ulveungerne". 
Eller Søspejder med mulighed for 
at lære at sejle en optimistjolle. 

Hvilken lille purk ville ikke gerne 
tage på spejderlejr, bage snobrød 
eller stege pølser på en gren hen-
over et lejrbål, og patruljere rundt i 
skovene om natten.

Blå eller Grøn spejder kunne man 
ikke blive i Tølløse, og Søspejder 
var en umulighed, da Tølløse var 
omgivet af landbrugsjord i miles 
omkreds.  At blive FDF-spejder var 
den eneste mulighed, så jeg meldte 
mig ind ved hjælp af frk. Krarup i 
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efteråret sådan ca. 1958, fik en grå 
spejderskjorte, et blåt halstørklæde 
og var klar til at møde op på Mam-
relund en gang om ugen. Forvent-
ningen om fysiske aktiviteter gen-
nem patruljer og spejderlejre, var 
store. Der blev taget godt imod 
mig på Mamrelund af de ældre og 
ledende FDF’ere.  Vi fik saftevand 
og småkager. Der blev sunget sal-
mer og talt, men der var ikke rigtig 
nogen udendørsaktiviteter. 

Ugerne gik og blev hurtigt til et par 
måneder. Der blev stadig kun sun-
get sange og talt om biblen. Der var 
dog kommet en smule aktiviteter 
på bordet, kunsten at binde knuder 
og flette med peddigrør.

Der blev aldrig talt om eller stillet 
i udsigt, at der skulle patruljeres el-
ler laves bål med snobrød og grilles 
pølser. Langsomt men sikkert ind-
trådte skuffelsen. 

Der var ikke meget forskel på den 
religiøse opdragelse, vi fik på kost-
skolen med megen salmesang, re-
ligionsundervisning og opdragelse 
i den kristne tro. Flette med ped-
digrør havde vi allerede lært på 
kostskolen. Så efter nogle måneder 
besluttede jeg mig for at melde mig 
ud af FDF. 

Gik til frk. Krarup og fortalte, at det 
at være FDF’er ikke var noget for 
mig. 

Frk. Krarup stillede mig meget over-
raskende det spørgsmål, om det var 
fordi jeg ikke troede på Gud, at jeg 
meldte mig ud. Det var godt nok et 
stort spørgsmål at stille til en dreng 
på 10 år.

I min verden havde det intet med 
Gud at gøre, at jeg meldte mig ud af 
FDF.  Det var ganske enkelt og ær-
gerligt nok, fordi det var for kede-
ligt at sidde i Mamrelund, blot for at 
synge salmevers og høre om biblen, 
lære at binde knuder og flette ped-
digrør. Min krop havde i den alder 
brug for fysiske aktiviteter, og den 
åndelige føde sørgede kostskolen 
for.

Jeg fortalte frk. Krarup det, som det 
var, at jeg mente at tro på Gud, men 
at det var en skuffelse, at FDF-spej-
derne aldrig patruljerede og lavede 
lejrbål, aldrig havde sjove uden-
dørsaktiviteter, men altid holdt sig 
inden døre i Mamrelund. Frk. Kra-
rup sørgede så for, at jeg blev meldt 
ud som FDF, og det var jeg hende 
taknemmelig for.

Klaus Lunøe
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Kostskolen Tølløse Slot 1938/39

I 1937 lejede frk. Høyer og frk. Hesseldahl Tølløse Slot og indrettede det 
til Kostskole. Inden da havde skolen på Sejergaardsvej også været hjem for 
kosteleverne, men da der kom flere og flere kostelever, og frøknerne helt 
sikkert havde ambitioner, lejede og indrettede de det smukke gamle slot 
i Gl. Tølløse til Kostskolen Tølløse Slot. Desværre varede æraen kun 5 år, 
da slottet nedbrændte den 21. februar 1942.

Marie-Louise Ricard, R60 henvendte sig for nogle måneder siden til un-
dertegnede og fortalte, at hun fra Søren Grønbech, vist også R60, havde 
fået en fotokopi af en ”salgsbrochure” og et reglement/optagelsesbetin-
gelser for skolen fra 1938/39. Dem har vi nu lånt i originaler fra Søren, så 
vi hermed kan gengive dem i deres fulde omfang i KONTAKTEN. Det er 
nærmest et stykke kulturhistorie. Den er fantastisk læsning, og sproget er 
formidabelt. Jeg kan kun ønske jer alle sammen rigtig god fornøjelse.

Tusind tak til Marie-Louise og Søren.

Tølløse slot, som det så ud i slutningen af 1940'erne, efter genopbygningen.
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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

Her kan du indrykke en

ANNONCE
Kontakt: 

ELEVFORENINGENS REDAKTION
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ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2015

Indkaldelse til Generalforsamling  

Søndag den 31. maj 2015 kl. 12.30 på Sejergaardsskolen, Sejergårdsvej 2,  

4340 Tølløse samt indbydelse til Majfrokost.

Efter generalforsamlingen afholdes der frokost på restaurant Elverdamskroen, 

Roskildevej 498, 4340 Tølløse.

Frokosten er gratis ekskl. drikkevarer. Ægtefælle/ledsager er velkomne. 

DAGSORDEN til generalforsamlingen: 

1) Valg af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning 

3) Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse 

4) Indkomne forslag 

5) Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter 

På valg er: 

* Peter Tretow-Loof, R67   

* Anne Voigt, R67 

* Kirsten Sørensen, R67 

* Allan Skak Augsburg, R52 

* Bendt Ole Løike, R66 

* Finn Helmer, R67

6) Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er: 

* Flemming Jørgensen, R66 

* Kirsten Kierulff-Hansen, R51

7) Fastsættelse af kontingent 

8) Eventuelt    FORTSÆTTES NÆSTE SIDE
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Roskildevej 498  -  4340 Tølløse - Tlf. ( fra 12-22 ) :  59 18 50 54 

Mandag og tirsdag lukket  - begge  dage modtages dog selskaber

Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

kl. 12.00-20.30
kl. 12,00-20.30
kl. 12.00-20.30
kl. 12.00-20.30
kl. 12.00-15.00

Åbningstider for køkkenet:

Køkkenet er lukket  hver
dag mellem 15.00 og 17.30

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skrift-

ligt i hænde 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest søndag den 17. 

maj 2015.

Foreningens reviderede regnskab for 2014 udleveres og kommenteres på  

generalforsamlingen.

Tilmelding senest fredag den 15. maj 2015 til: 

Troels Hallig, 2423 2658, e-mail: th@troels-hallig.dk 

eller Peter Tretow-Loof, 4588 4548, e-mail: peter@tretow-loof.dk

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen
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ELEVFORENINGENS HJEMMESIDE

Elevforeningens hjemmeside blev etableret i sommeren 2008. Nu 7 år efter er 

tiden inde til at give siden et nyt design, som er mere tidssvarende og moderne 

end den nuværende. 

Herudover har der været nogle tekniske forhold, som har bevirket, at det er 

nødvendigt at lægge hjemmesiden i et andet program og på en anden og mere 

tidssvarende platform. 

Det er derfor indlysende, at vi med det som udgangspunkt, benytter lejligheden 

til at give hjemmesiden et nyt og flottere udseende. 

Samtidig vil det betyde, at hjemmesiden fremover vil være betydeligt nemmere at 

opdatere og vedligeholde for vores grafiker og webredaktør.

Den nye hjemmeside går i luften med udgangen af maj 2015. I perioden indtil da, 

vil den nuværende hjemmeside fortsat være i drift. 

Nærværende KONTAKTEN nr. 125, vil dog først blive lagt på hjemmesiden, når 

den nye version går i luften. 

Slutteligt kan det oplyses, at hjemmesiden i gennemsnit har 500 besøgende hver 

måned. Ganske flot. 

Troels Hallig 
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Lunøe Advokatfirma 
Østergade 55 

1100 København K 
Tlf 7020 8031 

Klaus Lunøe 
Advokat (H) 

Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater  

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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NY SKOLELEDER PÅ SEJERGAARDSSKOLEN

Den 1. december 2014 fik Sejergaardsskolen ny skoleleder.

Efter flere samtaler med potentielle emner til posten som skoleleder valgte  

ansættelsesudvalget, Kasper Greve Sørensen.

Kasper kommer fra en stilling som viceskoleleder gennem 10 år på Falkenborg-

skolen i Frederikssund. Kasper har desuden været formand for skoleleder- 

foreningen i Frederikssund og har siddet i diverse kommunale udvalg til udvikling 

af skolevæsenet.

Kasper er 42 år og er gift med Katrine, som arbejder som adjunkt på Metropol. 

Sammen bor de i et byhus i Holbæk og har 3 børn: Olivia på 4½ år og  

tvillingerne Vigga og Sofus på 1½ år.

For 2 år siden begyndte Kasper at læse ved CBS for at videreuddanne sig til  

Master of Public Governance.

Kasper blev præsenteret for hele skolen ved morgensangen den 1. december 

2014. Under morgensangen var der indslag fra såvel musikskolen som efter-

skolen. En meget festlig start på dagen.

Kasper virker altid i godt humør, er en meget udadvendt og imødekommende 

person, som vi er overbeviste om, skolen vil få stor glæde af fremover.

Ansættelsesudvalget bestod af skolens bestyrelse, skolens afdelingsledere, tillids-

repræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanten og en repræsentant for skolens  

administrative personale. Stillingen som skoleleder har været annonceret på 

nettet, i fagblade og i Politiken. Vi er i ansættelsesudvalget enige om, at vi har 

valgt den helt rigtige leder.

På bestyrelsens vegne 

Bendt Ole Løike
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