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Klummen

AF FORMAND PETER TRETOW-LOOF

Den 26. november sidste år havde vi et rigtig hyggeligt julemøde på Trak-
tørstedet ved Maglesø.  Vi var ca. 27 medlemmer og ledsagere, der hyg-
gede os gevaldigt med et rigtigt dejligt julebord og en masse snak om 
gamle dage. Det var nok sidste gang, vi kan besøge stedet, da vi fik at vide, 
at ejeren måske ønsker at lave kroen om til privat beboelse. Rigtig ærger-
ligt, men nu får vi se. De kommer i givet fald ikke til at klage over udsigten.

Vores trofaste bestyrelsesmedlem og kasserer Steen Johansen har beslut-
tet at forlade bestyrelsen til generalforsamlingen. Steen har gjort et stykke 
fremragende arbejde, og der har virkelig været styr på tingene.  I stedet for 
Steen, vil bestyrelsen opstille Søren Bach Rahbek til generalforsamlingen. 
Søren, der er årgang 64, har været medlem af foreningen i rigtig mange år, 
og vi ser med glæde frem til det fremtidige samarbejde.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge nogle tanker omkring 
foreningens fremtid. Det er jo desværre ingen hemmelighed (som det har 
været skrevet mange gange før), at vi bliver færre og færre, og at det er 
svært at rekruttere nye medlemmer. Heldigvis har vi fået en del tidligere 
og nuværende medarbejdere ved skolen som medlemmer, og den tendens 
ønsker vi at fortsætte, da vi jo har så meget omkring skolen tilfælles.

Som der blev orienteret om i sidste nummer af KONTAKTEN er besty-
relsen i HH Fonden blevet enige om at nedlægge fonden og overdrage 
formuen til skolen. Skolen har i rigtig mange år manglet og savnet et kon-
certflygel i høj kvalitet, og i begyndelsen af i år, anskaffede skolen sig så, ef-
ter megen leden og søgen, et pragteksemplar af et koncertflygel, der blev 
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officielt indviet ved en meget smuk og fantastisk koncert i samlingssagen 
på skolen den 28. februar. Læs venligst artiklen andetsteds i bladet og se 
Elevforeningens hjemmeside www.tmr-elevforeningen.dk.

Den 17. juni holder Elevforeningens bedst repræsenterede årgang – 1967 
– 50 års jubilæum. Det er ikke til at tro, at det er så mange år siden, vi 
blev realister.

Endnu engang vil jeg tillade mig at efterlyse annoncører til KONTAKTEN. 
Har I ikke – kære gamle skolekammerater – nogle I jeres netværk eller 
børn, som kunne tænke sig at annoncere i vores blad. Det kan gøres for 
fra få hundrede kroner om året (for 2 numre), da vi meget gerne ser, at 
bladet giver et overskud, som vi så kan benytte til kammeratlige aktivite-
ter.

Nu er foråret på vej, og inden vi ser os for, skal vi have generalforsamling 
den 21. maj. Så er bøgen sprunget ud, og jeg håber også, at I springer ud 
og kommer denne hyggelige dag.

Rigtig mange TMR hilsener

Peter Tretow-Loof
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Flygelindvielsen på skolen

Af Peter Tretow-Loof, R67

Tirsdag den 28. februar 2017 blev der afholdT en megeT fesTlig indvi-
else af deT nye koncerTflygel i skolens samlingssal. 

Gæsterne, der naturligvis primært bestod af forældre og familie til ele-
verne – både musikskoleelever og elever fra Musikefterskolen – men også 
af flere lærere og omkring 15 elevforeningsmedlemmer og repræsentan-
ter fra Høyer Hesseldahl Fonden, blev først trakteret med en usædvanlig 

Fondens bestyrelse fra venstre mod højre: Helle Ovgaard-Jacobsen, Peter Tretow-Loof, 
Eva Hede, Holger Beck og Lisbet Rasmussen (Jan Nielsen var desværre syg).
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Skolens nuværende klaverlærer, Jesper Ankjær og hans kone Therese Ankjær (cello).

Jesper, Therese og skoleleder Eva Hede (sang).
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delikat buffet, som skolens særde-
les dygtige kok, Kasper Henriksen 
havde kreeret.

Naturligvis var skolens leder Eva 
Hede og musikskoleleder Holger 
Beck værter, og efter velkomsten 
startede vi med at synge ”Spurven 
sidder stum bag kvist” – selvfølgelig 
akkompagneret med det nye flygel.

Herefter holdt Eva Hede en tale, 
der primært omhandlede den 
glæde og taknemmelighed skolen 
havde over, at HH Fonden havde 
skænket det smukke instrument, og 
hvor stor betydning det vil få for 
skolen fremover.

Anden taler var HH Fondens for-
mand Lisbet Rasmussen. Lisbet gav 
udtryk for, hvilken glæde det var 
for fonden at opleve, hvor stor en 
betydning netop erhvervelsen af 
koncertflyglet havde for skolen og 
for skolens fremtid, og at det var 
den helt rigtige idé at bruge fondets 
midler til netop dette formål.

Herefter blev flyglets mange mulig-
heder og høje kvalitet demonstre-
ret i 1½ time.

Først underholdt Duo Kokos med 
Therese og Jesper Ankjær på hen-

holdsvis cello og flygel med styk-
kerne Les Amants, 7 Aneis, Liber-
tango og Can you feel the love 
Tonight. Meget flot.

Stor var overraskelsen, da Eva 
Hede pludselig stod op på scenen 
og sang så smukt og professionelt, 
at man skulle tro, at Eva levede af at 
være koncertsangerinde. Helt utro-
ligt.  Vi skal helt tilbage til frk. Høyer, 
der også sang meget smukt. Men 
jeg synes, at Eva Hede overgik den 
enestående dame.

Efter Due Kokos spillede Viktor 
Heding 3 smukke stykker af Morris 
Albert, Oscar Peterson og Benny 
Green. Her fik flyglet virkelig vist 
sin styrke. Sikke en pianist.

Tredje optræden var en af musik-
skolens gamle elever – Zier Rom-
me-Larsen, der i dag er profes-
sionel musiker. Han ”jamede” sig 
igennem hele flyglets kapacitet, og 
fik ind imellem det meste af salen 
til at rokke med til musikken. En 
fantastisk oplevelse. Jo. Sejergaards-
skolens musikundervisnig er på et 
meget højt niveau.

Til sidst fik vi en stor oplevelse, da 
Brit-Tone Müllertz, der er sopran 
og en international operasanger-
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inde og Ulrich Stærk, der ligeledes 
er internationalt kendt som pia-
nist fremførte Dich teure Halle fra 
Wagners ”Tannhäuser”, 3 preludes 
af Gerswin og Sangen til Månen fra 
Dvoraks ”Rusalka”. En fantastisk af-
slutning på en helt vidunderlig aften.

Koncertflyglet, som skolen nu har 
erhvervet, er godt nok omkring 10 
år gammelt. Det har, så vidt jeg er 
blevet oplyst tilhørt en japansk fa-
milie i Danmark. Men det fremtræ-
der som fabriksnyt, da der så at sige 
ikke er blevet spillet på det. Flyglet 
må fra nyt koste mindst 300.000 kr. 
så det er noget af et ”scope”, sko-
len har gjort. Faktisk er flyglet ikke 
engang ”spillet til” endnu. 

Udover selve flyglet fik skolen også 
en smuk og professionel flygeltabu-
ret samt et dækken til flyglet. Så man 
har virkelig gjort en god handel. På 
såvel flyglet som på taburetten er 

der diskret sat smukke skilte, der 
henviser til Høyer Hesseldahl Fon-
den samt de lærere, der gennem ti-
den har siddet i fondens bestyrelse. 
Meget smukt.

Med det nyerhvervede flygel, har 
skolen nu fået et instrument, der 
virkelig ”spiller op til” de dygtigste 
pianist elever, og som er af en sådan 
kvalitet, at der fremover vil kunne 
gennemføres koncerter af meget 
høj kvalitet med de mest professio-
nelle musikere.

Det betyder, at Danmarks bedste 
musikskole og musikefterskole nu 
kan kravle endnu et par trin op ad 
stigen, og dermed fremstå endnu 
stærkere på Danmarkskortet.

Et stort tillykke til Sejergaards-
skolen.

Peter Tretow-Loof

Der blev lyttet intens under flygelindvielsen.
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TMR's fodboldbane i 50'erne

Af Klaus Lunøe, R64

kosTskolens og skolens gymnasTiksal lå i en baggård bag deT sTore 
købsmandshus i Jernbanegade, som var eJeT af købmand svendsen. en 
gymnasTiksal, som nærmede sig dickenske dimensioner, og som kun 
os, der brugTe gymnasTiksalen den gang, kan faTTe, og som i dag ville 
være forbudT for børn.

Der, i en træt sammensunken bygning med en udvendig trætrappe med 
løst gelænder, som førte op til den lille hangarlignede gymnastiksal uden 

Fodboldbanen, som den så ud i 1950'erne under en kamp. Formentlig Niels Dalgas 
Hansen i midten af fotografiet. 
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bademuligheder, der havde vi dog 
mange festlige stunder, når vi spille-
de høvdingebold eller legede pirat-
krig, hed det vist, hvor gymnastik-
salen ligesom ved hjælp af bukken, 
plinten, hesten, bænkene, bomme-
ne, rullemadrasserne, måtterne og 
ribberne, blev lavet om til små øer, 
som man sprang rundt og over på, 
og hvor det gjaldt om ikke at falde i 
”vandet” eller blive fanget, når man 
blev jagtet eller selv jagtede rundt.

Der var, som jeg husker det, fælles 
gymnastik med pigerne i de små 
klasser. Pigerne havde et omklæd-
ningsrum i stueplan.  Der var ikke 
brusebad, hverken for drengene el-
ler pigerne efter gymnastiktimen.

Men hvordan var det nu med vo-
res udendørsgymnastik i 1950'erne. 
Den bestod for drengenes ved-
kommende i det store og hele i at 
spille fodbold på ”den store fod-
boldbane”, som den hed dengang i 
50'erne. 

Der var dog også en længde- og 
højdespringbane, så vi kunne tage 
idrætsmærker og Vestergade, som 
dengang lå ubebygget hen, blev 
brugt som løbebane. Pigerne spil-
lede rundbold på området på den 

lille fodboldbane. Beskedne forhold, 
men fungerede. 

Den ”lille fodboldbane” blev mest 
brugt af pigerne til at spille hånd-
bold og rundbold – indtil engang i 
slutningen af 50'erne, hvor den ”lil-
le fodboldbane” blev inddraget, for 
at give plads til opførelse af Allé- 
gården.

Den store fodboldbane var gymna-
stiklærer Korshøjs land og territo-
rium. Med sin fløjte dirigerede han 
og dømte et utal af fodboldkampe 
i løbet af en efterårs- og forårssæ-
son.  

I timevis, utrættelig, med humor 
med vrede – dømte hr. Korshøj 
frispark, straffespark, hjørnespark, 
målspark, dommerkast, mens han 
løb op og ned af fodboldbanen for 
at følge bolden. 

Når det gik for hårdt til blandt de 
ivrige fodboldspillere, når nogen 
kom med eftertacklinger eller for 
hårde tacklinger, ja direkte ”ned-
slagtninger” kom det ”røde” kort 
frem. 

Hr. Korshøj stormede hen mod den 
forsmædelige fodboldspiller –  med 
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begge arme bøjet frem foran sig – 
som om han var parat til bære syn-
deren ud af banen, mens han samti-
dig råbte ordene ”get out off lane”. 
Og så måtte synderen traske ud på 
siden af fodboldbanen, nogle gange 
i 10 minutter, andre gange i resten 
af timen, alt afhængig af grovheden 

Særligt i de små klasser var der 
voldsomt meget klumpspil. Alle løb 
på en gang efter bolden, hvor den 
var, alle ivrige efter at lave mål. Ingen 
forstod rigtigt at bruge at centre og 
bruge fløjene. De evner kom først 
senere.  Hr. Korshøj måtte ofte bru-
ge tid på at få opløst klumpspil af 
rugbyagtig karakter. 

Der var dem, som var dygtige til 
at spille fodbold, og dem, der bare 
var almindelig gode til spillet, og så 
var der også dem, som var udue-
lige til at spille fodbold, men spille 
med skulle de. Dommen var hård 
og gentagen for dem, der spillede 
dårligt fodbold.

Hr. Korshøj havde sine kæledæk-
ker, og det var selvfølgelig dem, 
der spillede bedst fodbold. Det var 
som regel også 2 af dem, der som 
anfører fik lov til skiftevis at vælge, 
hvem skulle spille med på den ene 
og den andens hold.  Var der nogen, 

der havde fødselsdag, fik de lov til 
at få æren af at vælge et hold.  

De valgte selvfølgelig konsekvent 
først dem, som spillede allerbedst. 
Tilbage stod altid de, som spillede 
allerdårligst, klar over deres hårde 
skæbne. 

Også dengang var de store danske 
og udenlandske klubber forbilleder. 
De danske klubber var KB, AB, AGF, 
Vejle, Fremad Amager. De uden-
landske klubber man så op til var 
Juventus, Real Madrid, Milan, Man-
chester United. Allerbedst var at få 
en fodboldstrøje fra den klub, man 
var allerstørst fan af. Det var, som 
blev man en bedre fodboldspiller af 
det. 

Men hvordan var det nu med de fy-
siske forhold på fodboldbanen, så-
som omklædningsmulighederne og 
badefaciliteterne, dengang i 50'erne 
småt på selve fodboldbanens ved-
ligeholdelsesstand. 

Tja, omklædnings- og badefacilite-
terne var dengang – ganske enkelt 
– ikke eksisterende. 

Vi kostelever havde en slags mule-
pose med vores fodboldstøj godt 
blandet sammen. Fodboldstøvlerne 
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Min bror Michael på fodboldbanen, stående på Casper Thorsøes 
skuldre.
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lå dog ikke i muleposerne, men 
hang ved siden af. 

Med muleposen i hånden, drog vi ud 
til fodboldbanen, som længst nede i 
hjørnet til højre, ligesom havde fået 
tilføjet et trekantet stykke jord, af-
hegnet med en bom. 

Der var nogle store sten og et 
par grove bænke og det var der, vi 
klædte om – simpelthen ude i det 
fri. På det ene af fotografierne, kan 
man bagerst ane bommen. 

Efter 50 minutters hård fodbold-
kamp, hvor vi nemt kom til at dam-
pe af sved, var hen til omklædnings-
området i det fri, hvor vi skiftede til 
vores almindelige tøj.

Der var ingen bademuligheder. Det 
svedne fodboldstøj og de sure fod-
boldssokker kom ned i muleposen, 
hvor de lå til til næste gang, der 
skulle spilles fodbold. Og fodbolds-
tøjet – hvor tit blev det vasket? 
Svært at huske.  

Vi fik trods alt rent undertøj, skjor-
te og strømper udleveret en gang 
om ugen. Så tit fik vi ikke vasket 
vores fodboldtøj, så der kunne gå 
uger, før det blev frisket op, og i 
mellemtiden blev hørmen i mule-

posen værre og være, men hvad – 
vi klædte jo om i det fri. 

Og selve fodboldbanen. Den bug-
tede sig op og ned. Det var tydeligt 
at se, når man lagde sig på maven og 
kiggede ud over banen. Banen var 
hårdt ramt af slid og klumpspil på 
midten af banen. Den var ligesom 
delt ligesom op i 3 baner, jordbanen 
i midten, som strakte sig fra mål til 
mål, og som på hver side havde 2 
grønne baner, trods alt med lidt 
græs på. 

Nogle gange efter sommerferier, 
var der lagt nye stykker frisk græs-
tørv på midten af fodboldbanen. 
Lidt nyt græs prøvede også at spire 
op gennem den hårde jord, men ak, 
efter nogle ugers fodbold var ba-
nen, som den plejede være – med 
et langt og bredt stykke jord i mid-
ten – fra mål til mål. 

Men lige meget, os, der kunne spille 
fodbold og holdt af at spille fod-
bold, tænke ikke over det. Tænkte 
ikke over, bolden kunne springe 
helt besynderlig, når den en gang i 
mellem ramte en knold eller et hul 
i banen. 

Vi havde det bare sjovt. Vi morede 
os med Hr. Korshøj og hans mange 
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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

sjove udtryksformer, som når han 
med sit runde ansigt var ved at 
flække af grin eller blev rød i hove-
det af vrede og skældud.  

Jo, han var vores fodboldskaptajn, 
vores idrætskaptajn. 

Vi fulgte ham i tykt og tyndt på fod-
boldbanen, vi elskede hans ”uret-
færdigheder”, når han, som dom-
mer trak os nogenlunde blidt ved 
ørene ud af banen, vi elskede hans 
”uretfærdigheder”, når han dømte 
et tvivlsomt mål eller straffespark i 
vores favør, vi elskede hans sjove en-
gelske udtryk og hans meget talende 
kropssprog. 

Vi elskede, når han gik rundt på 
hænder på fodboldbanen i sine lange 
bukser, så nøgler og mønter drys-
sede ud af lommerne. 

Ved at gå på hænder viste han os, 
at han engang havde været Dan-
marksmester i gymnastik. Ivrig var 
han også, havde evnerne, til at gøre 
nogle af os til dygtige gymnaster 
i gymnastiksalen – til at lave salto-
mortaler, kraftspring, hovedspring, 
flikflak, spring over hest, buk og plint 
i fin stil. 

Jeg tror, at vi stadig er mange, der 
savner vores kaptajn på den gamle 
slidte fodboldbane med fløjten i 
hånden og et glad rundt ansigt, vo-
res kaptajn i gymnastiksalen til både 
den svære gymnastik og til de sjove 
lege, og som nød sit job, som gym-
nastiklærer på en af denne verdens 
–  i hvert fald i Danmarks – mest 
forunderlige kostskole og skole i 
1950'erne.  

Klaus Lunøe
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Kontorchef Jessen

Af Peter Tretow-Loof, R67

Jeg har desværre ikke de konkreTe årsTal, men fra eT TidspunkT i 50'erne 
Til begyndelsen af 70'erne sTyrede konTorchef Jessen skolens økonomi, 
ligesom han Tog sig af en række mere prakTiske gøremål i forhold Til 
os kosTelever.

Kontorchefen var en statelig og dannet herre med lune og lettere sar-
kastisk humor. Altid ulasteligt påklædt i musegrå habit med hvid skjorte 
og slips. Han havde sit kontor i den lille bygning ud mod Sejergaardsvej 

Den lave gule bygning, hvor kontorchef Jessen havde sit kontor og daglige gang. 
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til venstre for hovedbygningen. I 
perioder havde han sin kønne dat-
ter (Henriette hed hun vist) til at 
hjælpe sig, når der var ekstra travlt. 
Henriette havde også gået på sko-
len.

Det må have været en stor ud-
fordring for kontorchef Jessen at 
styre skolen økonomi dengang, da 
den ikke altid var lige god, og sko-
len måtte ind i mellem have kredit, 
for at kunne klare sine forpligtelser. 
Men det klarede hr. Jessen dygtigt 
og med værdighed.

Hver onsdag måtte vi få pakker 
hjemmefra, og de stod så til afhent-
ning på Jessens kontor. Skuffelsen 
var naturligvis stor, hvis der ikke 
var en pakke, man havde forventet. 
Men Jessen opfangede vores lidt 
triste udtryk i ansigtet og kom med 
et trøstende, men også nogle gange 
et formanende, ord.

Når vi skulle hjem på weekend, var 
der et større tabernakel på Jessens 
kontor. Han havde i forvejen fået 
købt billetterne til os, men da vi jo 
ikke skulle det samme sted hen alle 
sammen, var det noget af en orga-
nisering, der skulle til. Men det lyk-

kedes altid. Vi stod i en lang række 
udenfor bygningen, og kom så ind 
én ad gangen, og gik hen til Hr. Jes-
sens skrivebord, og fik udleveret 
vores brune papbillet.

Kostelever har også brug for dag-
lige fornødenheder så som tand-
pasta, blyanter, blokke, shampoo og 
meget mere. Og for at blive klippet 
en gang i mellem, ligesom vi også 
måtte holde vores fødselsdag sam-
men med 5 kammerater. Alt det 
stod hr. Jessen også for. Noget af et 
job, da vi på et tidspunkt var over 
160 kostelever.

Vi gik ind til ham efter skoletid, hvis 
vi manglede noget, vi måtte købe. 
Oftest var det hos boghandler 
Lundov vi skulle hen, for at få lidt 
skoleremedier. Så tog Hr. Jessen en 
fortrykt blok med skolens navn og 
adresse og naturligvis TMR-logoet 
frem, og skrev ned, hvad vi bad om 
(vel at mærke, hvis det var på posi-
tivlisten) og satte derefter sin spe-
cielle underskrift på papiret. 

Han havde også en skarp hukom-
melse, så han kunne udmærket hu-
ske, hvad vi bad om for nogle dage 
eller uger siden, så han havde et 
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godt blik for, hvad vi bad om at få 
”skrevet på regning” – som det blev 
kaldt.

Når så regningen dukkede op hos 
ens forældre (én gang om måneden 
eller i kvartalet husker jeg ikke), så 
måtte man alligevel engang imellem 
skulle forklare sig derhjemme).

En af mine gode klassekammerater, 
der ellers var en meget ærlig og 
retsskaffen person, havde øvet sig i 
at efterligne Jessens underskrift, og 
en dag så han åbenbart sit snit til at 
tage en af Hr. Jessens ordre blokke 
fra kontoret. Så nu kunne han selv 
udskrive ordresedler. Fy-føj.

I sagens natur har man jo kun fød-
selsdag én gang om året, men min 
ven holdt alligevel fødselsdag 2-3 
gange om året, og det lykkedes ham 
ikke at blive opdaget af Hr. Jessen, 
når ordresedlen blev sendt tilbage 
til skolen til betaling. Det havde 
bager Lorentzen stor glæde af, lige-
som os, der blev inviteret til fød-
selsdag. Man måtte nemlig få 2 liter 
is, 6 flødeskumskager og 6 soda-
vand, når man holdt sin fødselsdag. 
Engang var jeg inviteret med alene, 
så det var hårdt at komme igennem 

herlighederne, og jeg kan huske, at 
jeg blev så syg, at jeg b……. mig.

Min ven, som jeg på grund af min 
svigtende hukommelse ikke kan 
huske hvad hed, sagde altid "det 
betyder ikke noget, da det ikke 
er min far, der betaler". Regningen 
gik nemlig direkte til en verdens-
omspændende organisation i New 
York. Flere af deres danske medar-
bejderes børn gik i øvrigt også på 
TMR.

Det eneste vi fik penge til af Hr. 
Jessen var, når vi skulle klippes. Så 
fik vi 3 kroner og gik op til barber 
Mørk. Han var så sød, så han vidste 
udmærket, at vi kostelever altid var 
i pengebekneb, så når vi bare bad 
om en studsning (den kostede 2 
kroner), så blev vi klippet alligevel. 
Og så havde man jo scoret 1 krone, 
der kunne bruges til 6 duller og en 
ananas sodavand hos Kaffe Karen. 
Jo – vi kostelever holdt gang i byens 
forretningsliv.

Selv havde jeg måske et lidt specielt 
forhold til Hr. Jessen. Han spillede 
nemlig bridge sammen med min 
tante Gudrun i Roskilde en gang 
om ugen. Jeg har hørt Hr. Jessen 
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skælde kostelever ud, men selv, har 
jeg aldrig fået en skideballe – måske 
på grund af tante Gudrun.

Jeg er ikke i tvivl om, at Hr. Jessen 
var dybt respekteret af alle – ikke 

mindst af frøken Høyer og frøken 
Hesseldahl. Uden hans store ind-
sats, var skolens økonomi dengang 
desværre nok løbet af sporet.

Peter Tretow-Loof
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Kransenedlæggelse/Julemødet 2016

Af Troels Hallig, R67

lørdag den 26. november 2016 afholdT vi åreTs Julemøde.

Vi mødtes kl. 12.00 på Sejergaardsskolen, hvor der blev lagt en krans på 
frøknernes mindesten. Kransenedlæggelsen foregik i flot solskin, men det 
var meget koldt.

Efter kransenedlæggelsen kørte vi til Maglesø Traktørsted, hvor Elevfor-
eningen var vært ved den traditionelle julefrokost.  

Deltagerne nød julemaden og den smukke udsigt over Maglesø.
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Her kan du indrykke en

ANNONCE
Kontakt: 

ELEVFORENINGENS REDAKTION

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.

Frokosten blev indtaget i have-
stuen, hvor der var dækket op ved 
to borde. Vi havde den skønneste 
udsigt over Maglesø og landskabet 
omkring, der bliver kaldt de Vest-
sjællandske Alper.

Der blev serveret traditionel ju-
lemad, og snakken gik lystigt mel-

lem de 24 deltagende medlemmer, 
hvoraf en del var nuværende og tid-
ligere lærere på skolen.  

Sidst på eftermiddagen brød selska-
bet op efter en dejlig dag i selskab 
med gode venner.

Troels Hallig
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KÆRE FORÆLDRE, ELEVER OG MEDARBEJDERE!

Så er foråret endelig kommet. Jeg håber, I har nydt påskedagene og blevet fyldt 

op med ny og god energi.  Vi har, som I ved, været ramt af en del sygdom både 

blandt elever og lærere, og jeg håber virkelig, at det mildere og mere solskinsrige 

vejr, vil gøre det endeligt af med diverse vira og dårligdomme.

SPIREBØRN 
 
Om et par uger byder vi velkommen til vores nye spirebørn. De har i løbet af 

det sidste halve år både været til visitation med deres forældre, på besøg med 

børnehaverne, og vores 0.klasses lærere har besøgt de fleste i deres egne børne-

haver. Traditionen tro indledes spireforløbet med en velkomstfest onsdag d. 26.4., 

hvor elever og forældre møder hinanden, skolens mikrokor synger for de nye 

elever, og der spises kage og hygges i både 0.klasse og spirelokale. Første rigtige 

spire-skoledag bliver 1.maj, hvor flaget naturligvis skal til tops.

VALGFAG  
 
Elever i kommende 7.-8.klasse er midt i marts blevet oplyst om kommende 

års valgfagstilbud. Der var 9 fag at vælge i mellem. Udbuddet er bl.a. et udtryk 

for lærernes egne faglige passioner, som har været afgørende for, hvilke fag, der 

kunne oprettes. Enkelte forældre har efterspurgt ”nørderi-fag” så som fysik el-

ler sprogfag. Dette kan måske kan komme i spil i næste omgang. Der var stor 

begejstring ved informationsmødet, og eleverne var meget interesserede i, de nye 

muligheder, de ville få.  Alle har været gode til at melde tilbage, så vi kan komme 

i gang med den endelige valgfagsfordeling. Eleverne bliver oplyst om individuel 

fagtildeling inden sommerferien, da lærernes fagfordeling også er en del af denne 

opgave.

SIDSTE NYT FRA SKOLEN
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MEDARBEJDERINFO  
 
Vi har ansat Ann Louise Kniesek, som skal være dansk-, tysk og idrætslærer i 

udskolingen pr. 1.august. Hun har været lærer siden 1992 og har altså mange års 

erfaring med sig.

I den kommende tid skal der ansættes yderligere en lærer til indskolingen samt 

1 pædagog i SFO, 1 barselsvikar for Nadia (AKT) og en ny pedel. Vi håber og reg-

ner med at have fuldt hus, inden vi går på sommerferie. Det er dejligt, at I er så 

gode til at dele vores Facebook-annoncer i den forbindelse. Mange tak for det!

Birthe Hansen, har efter næste 40 års tro tjeneste, valgt at gå på pension ved 

dette skoleårs afslutning. Birthe oplyste sine egne klasser om beslutningen 

før påske. Birthe har de seneste år løftet en kæmpe opgave, sammen med de 

øvrige indskolingslærere, med at implementere vores nye afdelingsopdeling samt 

dagsstruktur, men hun har tidligere også ført adskillige elever til afgangsprøven 

i 9.kl. både i dansk og engelsk.  Vi tager ordentlig afsked med Birthe, når tiden 

nærmer sig, og glæder os over hendes tilstedeværelse lidt endnu. 

Irene Hansen har efter længere tids sygdom besluttet at gå på efterløn pr. 1.4.17. 

Irene har været fast og loyal medarbejder i vores SFO siden 1992, hvor hun både 

har taget sig godt at børnene og påtaget opgaver af mere administrativ karakter. 

Irene har været en værdsat medarbejder, og vi ønsker hende al mulig held og 

lykke med tilværelsen som pensionist.

VEDR. KONFIRMANDUNDERVISNING  
 
Efter samarbejdsmøde med præsterne fra oplandet blev det tydeligt, at 

præsterne har samme holdning til konfirmandundervisningen.  Alle elever går 

som udgangspunkt til konfirmandforberedelse i eget sogn. Tølløses ene præst kan 

ikke løfte opgaven for alle de 7.klasses elever, der går i byen. Forældre kan i helt 
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særlige tilfælde ønske og ansøge om både forberedelse og/eller selve konfirma-

tionen hos en anden præst/kirke, men denne henvendelse skal foretages direkte 

til præsten fra den kirke, hvor den unge ønsker at blive forberedt/konfirmeret. 

Fordelingen af de eventuelt ”ledige” pladser i Tølløse kirke er op til præsten at 

fordele. Forældre kan få svar om muligheden ved direkte henvendelse til kirke-

kontoret. 

Skolen har ingen indflydelse på konfirmationen eller dens forberedende under-

visning. Dette er udelukkende et anliggende mellem hjem og kirke. Pt. er der 

ingen præst i Gl. Tølløse kirke, da Therese Nielsen opsagde sin stilling i marts 

måned. Men kirkegårdskontoret kan modtage henvendelser indtil en ny præst er 

ansat.

ELEVRÅDENE  
 
Elevrådene har arbejdet godt i dette skoleår. De har været adspurgt og inddraget 

i forskellige forbindelser, og særligt det store elevråd har været involveret i både 

projekt Udeliv og indretning af hyggerummet for 7.-9-kl. Begge elevråd har fokus 

på det gode fællesskab og drøfter på møderne forskellige temaer, som er rel-

evante for klasserne. Senest har man diskuteret det gode sprog i det lille elevråd.

SFO FOR 5.-7.KL.  
 
Husk at alle skolens elever i 5.-7.kl. kan benytte SFO i morgenmodulerne samt 

i alle ferieperioder. Ferietilmelding skal ske ved henvendelse til både SFO- og 

skolekontor (Rie Søgaard).
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VIGTIGE DATOER 
Der er generalforsamling d. 27.april kl. 19.30 i skolens samlingssal. Alle er 

velkomne.

Festivalfredag bliver i år den 19.maj fra 13-17. Sejergaarden trækker op og åbner 

festivallen. I år vil der også blive mulighed for at høre et par af vores musikefter-

skoles bands på scenen. Det er vi glade for.

Sommerlejren ligger fra 19.-21.juni på Sejerborg ved Høve strand. Alle klasser 

sover i telte. Nærmere information følger selvfølgelig.

Dimission for 9.klasse og forældre er torsdag d. 22.juni kl. 17.30. Tilmelding følger 

på intra.

Eva Hede    

Skoleleder



27

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Generalforsamling 2017
SØNDAG DEN 21. MAJ 2017 KL. 12.30

Generalforsamlingen afholdes søndag den 21. maj 2017 kl. 12.30  

på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kongens Lyngby  

med efterfølgende frokost.

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

vedtægter annonceret andetsteds her i KONTAKTEN samt på  

Elevforeningens hjemmeside.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen
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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
  4.1  Elevforeningens fremtid herunder forventninger til foreningens fremtidige økonomi
 
 5)  Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter

  På valg er:
  *  Peter Tretow-Loof, R67
  *  Anne Voigt, R67
  *  Bendt Ole Løike, R66
  *  Finn Helmer, R67
  *  Allan Skak Augsburg, R52
  *  Steen Johansen, R64 ønsker at udtræde af bestyrelsen.
   I stedet indstiller bestyrelsen Søren Rahbek, R64

 6)  Valg af revisor og revisorsuppleant

  På valg er:
  *  Flemming Jørgensen, R66
  *  Kirsten Kierulff-Hansen, R51

 7)  Fastsættelse af kontingent
 8)  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage før  
generalforsamlingen, hvilket vil sige senest søndag den 17. maj 2017.

Foreningens reviderede regnskab for 2016 udleveres og kommenteres på generalforsamlingen.

Tilmelding senest fredag den 14. maj 2017 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

til ordinær generalforsamling 
søndag den 21. maj 2017 kl. 12.30  
på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kongens Lyngby  
samt indbydelse til frokost

INDKALDELSE

ELEVFORENINGEN TMR
SEJERGAARDSSKOLENS ELEVFORENING

Stiftet 4. juli 1943
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Lunøe Advokatfirma 
Østergade 55 

1100 København K 
Tlf 7020 8031 

Klaus Lunøe 
Advokat (H) 

Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater  
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