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Klummen

AF NÆSTFORMAND OG REDAKTØR TROELS HALLIG

Efter en noget fugtig og våd sommer nærmer julen sig med hastige skridt, 
og året er snart gået. 

I Elevforeningens regi tilbagestår det årlige julemøde, som de sidste 10 år 
er blevet noget af et tilløbsstykke. Interessen for at deltage i arrangemen-
tet er ikke blevet mindre efter gravstenen (nu mindestenen) er flyttet til 
Sejergaardsskolen. 

Efter den obligatoriske kransenedlæggelse er Elevforeningen traditionen 
tro vært ved en lille frokost. 

Det er en dejlig og positiv måde at slutte året på og samtidig få lejlighed til 
at ønske gamle skolekammerater en rigtig god jul og et godt nytår.

Se annonce for julemødet i dette nummer af KONTAKTEN.

Elevforeningens årlige generalforsamling blev afholdt den 21. maj 2017 på 
Hotel Frederiksdal i Kgs. Lyngby. Se omtale senere i bladet.
 
Foreningens kasserer gennem mange år Steen Johansen, R64 har valgt at 
udtræde af bestyrelsen.

Steen har gennem årene leveret en god og gedigen regnskabsmæssig ind-
sats og et solidt arbejde i bestyrelsen. Det skal du have rigtigt mange tak 
for og god vind fremover.
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Vi har fået en tilgang af 5 nye medlemmer. Stort velkommen til jer, og se 
omtale andetsteds i bladet.

Slutteligt kan det oplyses, at Elevforeningen har indgået en aftale med 
skolen om tegning af annoncer til KONTAKTEN. 

Der er et antal elever, der har meldt sig, og de vil kontakte de handlende 
og andre virksomheder i Tølløse og omegn for at få dem overtalt til at 
købe en annonce i bladet.

Eleverne modtager provision for de annoncer de sælger. Held og lykke 
med projektet.

Rigtig mange hilsener

Troels Hallig
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Generalforsamling 21. maj 2017

ElEvforEningEns årligE gEnEralforsamling blEv afholdt dEn 21. maj 
2017 på hotEl frEdEriksdal i kgs. lyngby.

Generalforsamlingen blev afholdt i det store konferencelokale, hvor vi 
var 31 deltagere inkl. ledsagere. Lidt færre end i 2016. Konferencelokalet 
ligger med en pragtfuld udsigt til Mølleåen, bådfarten og de mange herlig-
heder, der knytter sig til Frederiksdal, som ikke findes meget smukkere på 
en solrig forårsdag. 

Klaus Lunøe blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalfor-
samlingen var rettidigt varslet i henhold til foreningens vedtægter, og der-
med beslutningsdygtig. Herefter aflagde formand Peter Tretow-Loof be-
styrelsens beretning, som generalforsamlingen efterfølgende godkendte. 

Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
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Samtidig takkede formanden Steen 
Johansen for arbejdet som kasserer 
gennem en lang årrække. 

I kasserens fravær fremlagde Troels 
Hallig det fremlagte regnskab. Regn-
skabet blev efterfølgende godkendt 
uden bemærkninger. 

Bestyrelsen havde indstillet Søren 
Rahbek som nyt medlem af bestyrel-
sen, da Steen Johansen havde meddelt, 
at han ikke ønskede at genopstille. 

Søren blev herefter valgt ind i be-
styrelsen, hvor det er planen, at han 
skal afløse Steen Johansen som kas-
serer.

Referat fra generalforsamlingen 
kan læses på en af de følgende si-
der i bladet.

Herefter blev der serveret en 
fremragende frokost i restauranten. 

Under frokosten orienterede sko-
lens bestyrelsesmedlem Trine Bor-
re om skolen og de aktiviteter, der 
pt. pågår. 

Dagen sluttede sent på eftermidda-
gen efter en rigtig fin dag i selskab 
med tidligere skole- og klassekam-
merater.

Troels Hallig

Her kan du indrykke en

ANNONCE

Kontakt: 
ELEVFORENINGENS REDAKTION
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Elevforeningens generalforsamling 
21. maj 2017

bEstyrElsEns bErEtning

v/formand Peter Tretow-Loof,  R67

dEt Er mig En stor glædE at bydE jEr allE sammEn hjErtElig vElkommEn 
til årEts gEnEralforsamling, som vi igEn i år har valgt at afholdE hEr 
på dEt dEjligE hotEl frEdEriksdal.

Vi forventer, at selve generalforsamlingen varer en lille times tid. Herefter 
byder Elevforeningen – traditionen tro – på en dejlig frokost til de tilmeld-
te. Den første øl, sodavand eller glas vin er med i frokosten. Herefter er 

Der blev lyttet intenst, da punktet ”Elevforeningens fremtid”, blev drøftet.
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det for egen regning, og I afregner 
selv, hver især, med hotellet.

Havde jeg været dronningen, havde 
jeg indledt med at sige; ”Endnu et år 
et gået”. Og det er rigtigt, men der 
er ikke sket så mange ting i Elevfor-
eningen i 2016.

Desværre mister vi stadigvæk med-
lemmer, og der kommer ikke så 
mange nye ind, så medlemstallet er 
derfor dalende – i skrivende stund 
123 betalende medlemmer og 6 
æresmedlemmer. Så det er første 
gang i rigtig mange år det er under 
130 medlemmer.

Dette emne vil vi tage op under 
punkt 4 på dagsordenen.

Vores snart mangeårige kasserer – 
Steen Johansen årgang 64 – har af 
private årsager valgt at trække sig 
ud af bestyrelsen ved denne gene-
ralforsamling. Steen har gjort en 
fremragende indsats som kasserer. 
Der har simpelthen altid været 
100% styr på regnskaberne, og vi i 
bestyrelsen er hele tiden blevet op-
dateret.  Vi er rigtig kede af, at Steen 
har måtte tage denne beslutning, 
men vi er meget taknemmelige for 

den indsats Steen har ydet, og det 
skal han have en stor tak for.

Desværre kunne Steen ikke være til 
stede i dag, men jeg skal hilse jer alle 
sammen mange gange fra ham.

Vi vil savne Steen ved vore bestyrel-
sesmøder, men håber, at han frem-
over vil deltage i vore julemøder og 
ved generalforsamlingerne.

Under valg til bestyrelse, anbefaler 
bestyrelsen, at Søren Bach Rahbæk 
årgang 64 indtræder i bestyrelsen i 
stedet for Steen. Søren har været 
medlem af Elevforeningen i en del 
år og har for et par år siden afslut-
tet sin karriere som en aktiv for-
retningsmand og ekstern lektor på 
CBS. Vi er rigtig glade for, at Søren 
med glæde har sagt ja til at indtræde 
i bestyrelsen.

Desværre er Søren ikke til stede i 
dag, da han holder en længe planlagt 
ferie med sin familie på Mallorca – 
tror jeg nok det var.

Vi håber, at generalforsamlingen 
godkender vort forslag til nyt be-
styrelsesmedlem under valg til be-
styrelsen.



11

For en uge siden modtog jeg en 
mail fra Nina Friis, der meddelte, at 
hendes mand Aage Friis desværre 
døde den 20. februar i en alder af 
knapt 90 år.  Aage var byelev og tog 
sin realeksamen i 1943. Jeg vil bede 
jer alle om at rejse sig, og sammen 
med mig mindes vores gamle skole-
kammerat.

Æret være Aages minde. Tak.

Selv om det først blev gennemført i 
år, vil jeg dog lige nævne, at Høyer-
Hesseldahl Fonden nu har skænket 
skolen kr. 100.000, og at der for 
pengene er indkøbt et næsten nyt 
koncertflygel i en super høj kvalitet. 
Vi arbejdede meget på at få det på 
plads i det forløbne år, og glæder os 

i dag over, at skolen nu har det me-
get fine tilbud til eleverne – såvel på 
musikskolen som på musikeftersko-
len. På vores hjemmeside kan I se 
en video over den fantastiske aften 
den 28. februar, hvor den officielle 
overdragelse fandt sted, ligesom de 
fleste nok har læst om det i sidste 
nummer af KONTAKTEN.

Dette var som før nævnt en kort 
beretning, og jeg vil samtidig sige jer 
alle sammen tak for at I støtter op 
om Elevforeningen, og kom i dag.

Jeg overlader hermed beretningen 
til generalforsamlingen.

Peter Tretow-Loof
Formand

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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Elevforeningens generalforsamling  
21. maj 2017

rEfErat

1.
Formand Peter Tretow Loof indledte generalforsamlingen med at byde 
velkommen, og foreslog Klaus Lunøe som dirigent.
Forslaget til dirigent blev vedtaget ved applaus.

Klaus Lunøe takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsam-
lingen var rettidigt varslet i henhold til foreningens vedtægter, og dermed 
beslutningsdygtig.

Klaus Lunøe gav herefter ordet til formanden for Elevforeningen, Peter 
Tretow Loof.

Efter generalforsamlingen blev der serveret frokost for deltagerne. 
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2.
Peter fortalte i bestyrelsens beret-
ning om året, der var gået (beret-
ning vedlægges).
Generalforsamlingen godkendte 
beretningen ved applaus.

3.
I kasserens fravær fremlagde Troels 
Hallig foreningens regnskab, som 
ved applaus blev vedtaget uden be-
mærkninger.

4.
Der var ikke kommet forslag fra 
medlemmerne, der skulle behand-
les.

4.1.
Elevforeningens fremtid.
Peter fremlagde bestyrelsens for-
slag om, at generalforsamlingen ac-
cepterede et løbende underskud, 
ved at fortsætte foreningen som 
hidtil, og dermed være en "uddø-
ende forening".
Forslaget blev vedtaget af general-
forsamlingen.

5.
Alle bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter, der var på valg, blev 
genvalgt ved applaus.
Søren Rahbæk blev indvalgt til be-
styrelsen ved applaus.

6.
Flemming Jørgensen blev genvalgt 
som revisor.
Kirsten Kierulf-Hansen accepte-
rede genvalg som revisorsuppleant, 
for valgperioden, og fratræder der-
efter som revisorsuppleant.

7.
Generalforsamlingen besluttede at 
fastholde kontingentet på kr. 200,00.

8.
"Bessie" som var med til at stifte 
foreningen i 1943 forærede for-
eningens formand Peter Tretow-
Loof sit TMR emblem fra 1943.

9.
Peter takkede for god ro og orden.

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

Generalforsamlingen hævet den 
21.05.2017.

Dirigent
Klaus Lunøe

Referent
Anne Voigt
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Teenager i Australien

Af  Michael Huusom, R64

Fra kostskolen i Tølløse til undervisning i Kununurra, West 
Australien
Flyet har ”take off” kl. 21:00 fra lufthavnen i Perth. Det er et lille fly, 
Douglas DC 3, Dakota, som flyver op langs kysten i fire hop (fra Perth ne-
derst i venstre hjørne af kortet via Meekataharra, Port Hedland, Broome 
og Derby). Selv om det er nat og mindre varmt, blev jeg rigtig, rigtig luftsyg 
da vi havde været nede og oppe igen i Port Hedland. Resten af turen er 
en lidelse, indtil vi næste morgen kl. 6 når Wyndham (oppe i højre hjørne 
af kortet). Jeg husker ikke meget fra turen, men Wyndham er den varme-

Kort over Vestaustralien (fra 1960).
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ste ”flække” i Australien og bestod 
dengang af en anlægsbro (havn), et 
slagteri, et lille usselt hotel, fire bu-
tikker, et posthus, en kirkegård og 
et nødtørftigt hospital med kun én 
læge.

I Wyndham Lufthavn, en landings-
strip med en elevation på ”5 feet”, 
bliver vi modtaget af far, og vi kører 
direkte de ca. 60 miles mod Ku-
nunurra. Vejen mellem Wyndham 
og Kununurra er grusvej på hele 
strækningen, rødt støv og jord over 
alt, og den er kun farbar i den tørre 
periode. Undervejs ser vi underlige 
træer, såsom eukalyptus, baobab 
(flasketræ), mange kakaduer og pa-

pegøjer samt flere ihjel kørte kæn-
guruer og kæmpestore slanger.

Ved Ivanhoe Crossing er vejen en 
lav dæmning over Ord River. Dæm-
ningen er farbar uden for regntiden 
med almindelige biler. Det var den, 
da vi kørte over. Vejen videre mod 
Kununurra ligger ret højt og er næ-
sten altid farbar.

Hvad er nu dette for en beretning? 

Jo, jeg er blevet anmodet om at skrive 
lidt om tiden efter mine tre år på TMR. 
Jeg kom til kostskolen fra Tyrkiet, hvor 
min far arbejdede for Christiani og 
Nielsen.

Kort med Wyndham, Ivanhoe Crossing, Kimberley Research Station 
og Kununurra.
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Mens jeg gik på TMR fik han job i 
Australien, og så flyttede familien efter 
… inklusiv under-tegnede … Tilbage 
til historien,

I Kununurra var der dengang ikke 
markerede veje, og kun ca. 20 huse 
er opført på stedet.

Vores hus og have er ikke helt fær-
dige, da vi ankommer, men vi flytter 
selvfølgelig ind.

Huset står på 12 pæle. Under hele 
huset er der betongulv, som skal 
bruges dels som carport til fars 
flotte lyserøde og grå bil af mærket 
Holden, og dels som frilufts-gildesal. 

Der er også et vaskerum under hu-
set med vaskemaskine, stort bord 
og rindende vand.

Hele grunden bliver senere hegnet 
ind med ca. 1,5 meter højt stålhegn 
(hønsetråd) og med en dobbelt 
tråd låge til bilen.

Det nederste trin på de to trapper 
er fjernet, således at slanger og an-
det kryb, som er kommet inden for 
hegnet, har sværere ved at komme 
op i huset.  Hele terrassen har kun 
fluenet, ingen glasruder, men der er 
en skydedør mellem stue og ter-
rasse. Resultatet er, at man kan se 
og høre det meste af det, der fore-

Ivanhoe Crossing i regntiden
(det er min far der står på taget).

Ivanhoe Crossing når den er 
farbar (mor og mine to brødre).
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går, overalt i huset. Når man kom-
mer op ad trapperne, kan man bl.a. 
se de bare ben, med bukserne nede 
om hælene, skulle nogen sidde på 
toilettet.

Huset har stort et tagudhæng, men 
når det både regner og blæser me-
get, er der en del regnvand, der 
blæser ind i huset via terrassen.

Første del af rejsen til Australien
Er en anden historie. Far arbejdede 
som sagt for Christiani & Nielsen, 
et dansk entreprenørfirma, og var 
rejst i forvejen med fly. Mor og vi 
tre brødre tog toget til Esbjerg, 
færgen til Harwich, toget til Sout-

hampton via London og steg om-
bord i P&O Orient Lines nyeste 
skib ”HMS Canberra”. 23 dage se-
nere gik vi i land i Freemantle, som 
er havnebyen ved Perth, Vestaustra-
lien.

Dagliglivet i Australien og en 
klatretur til bjergets top
Vi ankommer til Kununurra, 
Vestaustralien den 24. juni 1961 kl. 
ca. 10 om formiddagen.

En af de første dage, efter vi er an-
kommet, beslutter vi tre børn at 
kravle op på toppen af Kelly’s Knob, 
et lille bjerg få hundrede meter fra 
huset. Klatreturen viser sig dog 

Huset som det så ud da vi ankom 1961. Sådan var huset indrettet.
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at være lidt længere og mere be-
sværlig, end vi havde forudset, idet 
Kelly’s Knob er mere end 400 me-
ter høj, og der er ingen markerede 
stier.

Faktisk er det tvivlsomt, om der 
overhovedet tidligere havde væ-
ret ”hvide børn” oppe på bjerget. 
Vi snegler os langsomt derop i bar 
overkrop, korte gymnastikbukser, 
uden vand og kun med gummi klip-
klap sandaler på fødderne.

Da vi omkring fem timer senere 
kommer hjem, er vores mor ”helt 
hysterisk”. Hun har selvfølgelig væ-
ret meget nervøs for, om noget 

skulle være sket med os i dette 
barske land, og vores far med flere 
venner er blevet kaldt hjem fra ar-
bejdspladsen for at lede efter os. Vi 
får ”læst og påskrevet” om slanger, 
store firben, skorpioner, dingoer, gif-
tige torneplanter, vandmangel, bræk-
kede ben og mange andre farer.

Det var ikke så heldigt en start, 
men for os var det en meget spæn-
dende og lærerig tur.

Skolen
Allerede første mandag efter an-
komsten skal min yngre bror Jan 
og jeg starte i skolen på Kimber-
ley Research Station, som ligger ca. 

Huset med Kelly’s Knob i baggrunden.
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12 miles fra Kununurra. Meningen 
er, at jeg skal støtte Jan lidt og selv 
lære bedre engelsk/australsk.

Der går allerede ti hvide elever i sko-
len, børn af de hvide australiere, som 
arbejder på forsøgsstationen, og ni 
sorte elever, aboriginals, som er børn 
af de indfødte australiere, der arbej-
der som ”stockmen” (= cowboys) på 
Ivanhoe Crossing, kvægfarmen nede 
ved Ord River. På mandag, når vi skal 
starte, vil vi blive hentet ved vores hus 
kl. 8 i en landrover, som vil bringe os 
retur ved 16-tiden.

I skolen viser det sig, at jeg nu er 
den ældste elev, ca. tre år ældre end 

den næstældste, og jeg bliver næ-
sten en slags hjælpelærer. Der er 
kun én lærer og kun én skolestue.

De indfødte, som går i skolen, har 
en anden opfattelse end os andre 
af blandt andet personlig hygiejne. 
Nye elever tisser, hvor det passer 
dem. De graver larver op fra jor-
den og spiser dem levende. De har 
ingen fodtøj eller undertøj, bruger 
ikke sæbe, tandbørste og kam og er 
næsten altid plaget af snue og snot.

I skoletiden lærer jeg flere af mine 
sorte skolekammerater at børste 
tænder og får enkelte af dem klip-
pet helt korthåret. De har ellers 

Drenge på bjerget, taget i 1962.



20

langt, krøllet, uvasket hår. Enkelte 
beholder deres kam og bruger den 
sågar jævnligt.

Da skolen har flest elever, er vi 
oppe på 24 i alt. De indfødte taler 
engelsk, men kan ikke læse, og de 
starter i første klasse, når de er 8-9 
år gamle. De løber eller går hver 
dag de ca. 7 miles, der er mellem 
Ivanhoe Crossing og skolen.

Jeg lærer dem at spiller ”terre” (det 
med fem terninger, som skal gribes 
og samles op på jorden), jeg lærer 
dem at spille land (kaste en kniv i 

jorden og erobre land) og flere an-
dre spil … som jeg lærte på kost-
skolen i frikvarterer og om aftenen.

 (Jeg har senere i livet funderet over, at 
denne skole var et godt eksempel på 
et mødested for vidt forskellige ”civili-
sationer” og fra vidt forskellige økono-
miske kår, samt at de indfødte ”sorte” 
… også her … må tilpasse sig ”de 
hvide kolonisters normer”).

Fortsættes i næste nr. af KONTAK-
TEN. 

Michael Huusom

Elever på Kimberly Research Station skolen. Jan vinker lige bag mig.
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Elevforeningens Legat 2017

Af Bent Ole Løike, R67

lEgatEt tildElEs dEn ElEv, dEr har udmærkEt sig på En særlig mådE, og 
som følgE hEraf har lEvEt op til skolEns samlEdE værdigrundlag.

På årets sidste skoledag, den 23. juni blev elevforeningens legat for 2017 
uddelt til de to modtagere, der hver især modtog kr. 1.000.

For 8.A blev det Phillip Thames, der modtog legatet, og for 8.B blev det 
Jonas Kofoed.

Skoleleder Eva Hede flankeret af de stolte legatmodtagere, Phillip Thamsen, 8A (tv.) 
og Jonas Kofoed, 8B.
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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.

Begge elever var yderst populære 
blandt såvel kammerater som læ-
rerkollegiet.

De to modtagere, der var udpeget 
af deres klassekammerater er et 
forbillede for skolens elever. 

De kommende årgange har således 
meget at leve op til.

Begrundelsen for de to elevers til-
deling af legatet blev begrundet af 
klassekammeraterne, således:

8.A Phillip Thamsen
”Phillip er altid glad, han hæver hu-
møret i klassen, han er rar at være 
sammen med og en rigtig god kam-
merat. Han snakker med alle og kan 
grine med alle. Han gør mig glad, og 
han er en god ven, han hjælper en 

med lektier. Han er en god kamme-
rat, fordi han altid giver os alle sam-
men i klassen et smil på læben. Når 
han ikke er i skole, kan man virke-
lig mærke det på humøret. Han er 
god til at hjælpe alle, og så har han 
virkelig gjort noget godt for klassen 
socialt, siden han startede i klassen 
i slutningen af 7. klasse”.

8.B Jonas Kofoed
”Han er altid med til at skabe en 
god stemning i klassen, og derud-
over er han altid klar med en hjæl-
pende hånd til ALLE, der har brug 
for det. Man kan altid stole på ham, 
hvis man har behov for en at tale 
med. Han er meget hjælpsom, når 
man ikke helt har forstået lekti-
erne”.

Bent Ole Løike
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Sejergaardsskolen – Tølløse og omegns 
nye musik kulturhus

Af  Peter Tretow-Loof, R67

holgEr bEck – lEdEr af musikskolEn har virkElig sat sEjErgaardssko-
lEn og vErdEnskortEt – i hvErt tilfældE på midtsjælland, vEd løbEndE 
at arrangErE spændEndE koncErtEr – ligE fra dEt klassiskE til bEat og 
rock.

Både musikskolen, der har tilbud til alle elever fra 1.-10. klasse og musikef-
terskolen, har lærerkræfter og undervisning af høj karat. Så vores gamle 
skole summer af musik, hvilket har en stor gavnlig pædagogisk effekt. Mu-
sikefterskolen har frembragt mange dygtige musikere, hvoraf nogle af dem 

Trio Kodadore.
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senere har valgt karrierevejen via 
musikkonservatoriet. 

Al dette betyder, at skolen i dag 
afholder en række koncerter for 
offentligheden, og af høj karat, in-
denfor mange genrer.

Den 6. september spillede Trio Ko-
kadore en række spændende for-
skelligartede numre i genrer, der 
bredte sig vidt. F.eks. Astor Piaz-
zollas Libertange, Jan Johanssons 
Vida från Utanmyra og Chick Co-
reas Spain. Gruppen består af Per 
Egholm – saxofon, Therese Adorján 
Ankjær – cello og Jesper Adorján 
Ankjær på flygel. Jesper er også læ-
rer på musikskolen og musikefter-
skolen. 

I pausen blev der serveret en læk-
ker tapas-buffet, og man kunne 
købe vin mv. til maden. Det blev 
til et par spændende timer, med et 
stort publikum, der faktisk fyldte 
det meste af samlingssalen.

Den 2. november spiller Rugsted & 
Kreutzfeldt efter, at skolens egen 
superprofessionelle orkester ”The 
Formænd”, der består af nuværen-
de og tidligere bestyrelsesmedlem-
mer/formænd samt lærere, varmer 
op i en halv time.

Da disse ord skrives inden kon-
certen finder sted, kan jeg ikke, i 
sagens natur, referere noget som 
helst. Men det er planlagt, at Rug-
sted og Kreutzfeldt bl.a. spiller nog-
le af sine evergreens, bl.a. ”Jeg ved 
det godt”, ”Kom tilfældig forbi” og 
Sad i parken”.

Jeg er i skrivende stund sikker på, at 
det bliver en formidabel oplevelse, 
der kommer til at foregå i den sto-
re gymnastiksal, der kan rumme op 
til 600 tilhørere. Skolen sælger bil-
letter til koncerterne via www.bil-
letto.dk, og i sidste ende skulle de 
alle gerne give et vist overskud, der 
kan tilføre musikskolen og musik-
efterskolen midler til bl.a. indkøb af 
nye instrumenter mv.

Der kommer flere koncerter hen-
over året, så følg med på Elevfor-
eningens hjemmeside, og oplev en 
dejlig koncert på din gamle skole.

Peter Tretow-Loof

Bandet The Formænd.
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17. juni fejrede 1967 årgangen 50 års 
jubilæum

Af  Peter Tretow-Loof, R67

vi mødtEs på skolEn til rundvisning og kaffE og kagE. mangE havdE 
ikkE sEt, hvordan skolEn har udviklEt sig dE sEnEstE mangE år, og fik 
sig En stor og positiv ovErraskElsE. sjovt var dEt at gEnsE noglE af dE 
gamlE værElsEr, dEr dog har forandrEt sig, Er byggEt sammEn mv. 

Minderne fik frit løb, og de 2 søde unge lærere ved skolen, der viste os 
rundt, fik også en del historisk viden om skolen – ting de ikke anede, men 
som de var vældig interessere i at høre mere om.  Vi talte ligefrem om, at 

R67 bænket i samlingssalen. 
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vi en dag burde samle hele lærer-
kollegiet et par timer, og fortælle 
dem om Sejergaardsskolens rødder 
og historie.

Efter et par timer kørte vi ned til 
Lotte Kühl på Igelsøgård. En dejlig 
og smuk gulkalket 4-længet gård, 
der ligger lige ned til den lille smuk-
ke sø – Igelsø, hvor kreaturerne 
græsser.

Lotte lagde sødt hus til og en mas-
se arbejde i at fejre os. Maden fik vi 
udefra, og den var særdeles lækker. 
Drikkevarer tog vi selv med. 

Vi startede festen med at nyde en 
herlig champagnepunch, som Lotte 
havde kreeret samt dejlige jordbær, 
som Finn selv havde dyrket. Efter at 
have hygget os et par timer i den 
fortryllende have, gik vi til det vel-
dækkede bord i den store spise-
stue. Vi var vist 22, så snakken gik 
godt omkring bordet. Her fortalte 
hver især også lidt om sig selv. Efter 
den 3-retters menu fik vi kaffe, lidt 
sødt og en lille én til kaffen.

Op under midnat var der flere, der 
kørte hjem eller blev hentet, men vi 
var 5, der blev dér og overnattede i 
dejlige gæsteværelser. Kl. 09.00 var 
der et herligt veldækket morgen-

bord i haven med alt hvad hjertet 
kan begære inkl. den skønne udsigt. 
Efter at have spist morgenmaden 
og hygget os endnu mere i det dej-
lige solskinsvejr, hjalp vi 5 med til at 
rydde op, inden vi sagde farvel, og 
tak for en dejlig weekend.

Men livet er noget skrøbeligt no-
get. Helt uden forvarsel døde Lotte 
den 3. september.

Lotte var Finn Helmers hjerteven-
inde gennem måske 20 år. Og de 
seneste år var de blevet naboer, da 
Finn har lejet sit tidligere hjem – 
en mindre gård – få minutter fra 
Igelsøgård.

At Lotte var medlem af elevfor-
eningen skyldes naturligvis Finn. 
Selv havde Lotte aldrig gået på 
vores skole, men hun følte sig så 
knyttet til elevforeningen og ikke 
mindst bestyrelsen, at hun bad om 
at blive medlem, hvilket man godt 
kan, hvis man føler en særlig tilknyt-
ning.  Det er med stor sorg, at vi nu 
må konstatere aldrig mere at kunne 
møde Lotte.

Jeg henviser til personalia sidst i 
dette blad.

Peter Tretow-Loof
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SKET I FERIEN 
I juli måned er vi begyndt på en del af vores projekt omkring Udeliv på Sejer-

gaardsskolen. Første etape var at få flyttet cykelstativerne, så der kunne blive 

bedre plads til leg og ophold, der hvor stativerne var placeret tidligere. Meningen 

er, at der skal plantes buske og andet i de store betonkar, så der kommer lidt 

mere grønt at se på.  Vi håber, at vi snarest kan få en aftale i hus vedrørende om-

strukturering af parkeringspladserne omkring skolen, så disse bliver mere sikre at 

aflevere børn og færdes på.

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 
Vi har sagt farvel til elever op til sommerferien, men også budt mange velkom-

men til. Jeg håber, alle nye elever og forældre vil falde godt til i både klasser og 

forældrefællesskaber. Brug jeres klasselærere godt og fornuftigt og henvend jer, 

hvis I behøver svar på noget. I er også altid velkomne til at kigge forbi kontoret, 

hvis der opstår spørgsmål. Husk at skoleintra er vores officielle informationsplat-

form og alle oplysninger (info til klasser/forældre og lektier m.m.) lægges ud her. 

NYE MEDARBEJDERE 
Den 23. juni tog vi afsked med tre meget trofaste medarbejdere; Birthe Hansen, 

Flemming Nielsen og Peter Sørensen.  Alle tre medarbejdere har været loyal og 

stabil arbejdskraft for Sejergaardsskolen i henved 30 år.  Vi ønsker det bedste for 

dem og byder samtidig velkommen til Berit Weise og Ann Louise Kniesek, som 

skal arbejde henholdsvis i indskolingen og udskolingen. Jeg håber, I også bliver 

glade for at være her. 

MOBILER, IPADS OG COMPUTERE 
Debatten om mobilens og Ipadens effekt på udviklingen af elevernes sociale 

kompetencer fylder i medierne, og vi har også på Sejergaardsskolen oplevet flere 

elever end før, som har sværere ved at indgå i det sociale fællesskab, sværere ved 

aflæse følelser og kropssprog og ringere ordforråd end tidligere. Nogle skoler 

har helt forbudt mobiler og iPads og andre forsøger at finde et passende leje.

SIDSTE NYT FRA SKOLEN
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Ingen må være i tvivl om, at vi mener, at den teknologiske udvikling er interessant 

og spændende og, at vi naturligvis skal implementere og lærer eleverne at benyt-

te disse redskaber samt udvikle deres viden, færdigheder og kompetencer inden 

for dette område. Men de skal også være sociale og kunne indgå i fælles- 

skaber, og dette læres og trænes bedst i klassefællesskabet og særligt i frikvarter 

og SFO-tiden. Derfor har vi vedtaget følgende regler for kommende skoleår:

• Ingen mobiler i morgentiden eller til morgensang 8.05-8.25 (gælder alle ele-

ver og undervisere).

• 0.-4.kl. må som udgangspunkt ikke benytte deres mobiler eller iPads i fri-

kvarterene. 4.kl. kan på udvalgte dage bruge dem i SFO ml. 14-16 samt 

evt. på legetøjsdag, hvor øvrige SFO-elever ligeledes må bruge skærmene. 

Forældre bedes undlade at ringe/sms/messenger til eleverne i skoletiden.  Al 

henvendelse bør ske til enten skolens kontor eller til SFO-kontoret, hvor 

der stort set altid er mulighed for at komme i kontakt med en medarbejder.

• 5.-9.kl. må gerne have adgang til deres maskiner i frikvarterne, men bør 

jævnligt tale med deres klasselærere om, hvordan og om brugen påvirker 

det sociale liv i klassen. Man kunne indføre mobilfri perioder for at se og 

mærke forskellen. Pædagogisk råd kan vedtage, at det enkelte klasseteam 

kan beslutte anderledes for sin udskolingsklasse. Regler bør da fremgå tyde-

ligt for både elever, lærere og vikarer. (Læs endvidere de uddybede retnings-

linjer for tiltaget på opslagstavlen)

MORGENSANG 
Morgensang er en vigtig del af dagen på Sejergaardsskolen.  Vi får set hinanden og 

store og små elever oplever at kunne være sammen uden at det er farligt eller ir-

riterende. De yngste får lært den danske sangskat, og de ældste hygger sig med at 

høre de små skråle i vilden sky. Jeg kunne dog godt tænke mig, at der blev sunget 

mere med fra de bagerste rækker, og jeg vil i samarbejde med det store elevråd 

tage en snak om, hvorfor sangstemmen forsvinder i udskolingen. Det er dejligt, at 

så mange forældre vælger at deltage og også synge med på alle vores gode sange. 

Eftersom vores ene 9.kl. er lille i dette skoleår vil 9.AB stå samlet til morgensang. 

Eva Hede    

Skoleleder
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IN MEMORIAM

Aage Friis, R43 
Den 20. februar døde vort trofaste og mangeårige medlem Aage, der blev knapt 

90 år. De seneste år så vi ikke Aage mere ved vore møder, men tidligere var han 

en trofast aktiv deltager – både ved generalforsamlinger og julemøder.

Aage var en lun og hyggelig gammel skolekammerat, og vi var kede af det, da han 

til sidst holdt op med at kunne komme til arrangementerne. Men det var ikke så 

godt med bentøjet til sidst.

Aage hørte til den generation, der har været på slottet, dengang kostskolen lå 

der – i Gammel Tølløse.

Vore tanker går til Aages familie – ikke mindst hans hustru Nina.

Æret være Aages minde. 

Peter Tretow-Loof

PERSONALIA

Morten Larsen, R65 

Liselotte Buhl, R67 

Bo Dilling Hansen, R67 

Kirsten Lya Jørgensen, R67  

Trine Borre, skolebestyrelsesmedlem 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER



30

IN MEMORIAM

Bessie Lønholdt Gideon, R43 
Natten til den 11. november sov Bessie stille ind i en alder af 91 år. 

De seneste uger var Bessie indlagt på hospice i Højby ved Nykøbing 

Sjælland, hvor Bessie boede. Bessie blev begravet fra kirken i Nykøbing Sjælland 

den 21. oktober. Bessie var Æresmedlem i Elevforeningen, og en af kræfterne bag 

Elevforeningens start helt tilbage i 1943, hvor hun tog realeksamen, og forlod 

skolen. Fra 1970 til 1977 var Bessie formand for Elevforeningen.

Skolen, og specielt frøken Høyer lå Bessies hjerte nær. Selv om Bessie faktisk kun 

gik 2 år på skolen som kostelev, hævdede hun altid, at de 2 år var de bedste år i 

hendes liv. 

Bessie fyldte 90 år den 4. juni 2016. I den forbindelse bragte KONTAKTEN en 

mindre artikel om Bessie i nr. 128 fra oktober 2016, hvor du kan læse mere om 

Bessies spændende og aktive liv.

Ved generalforsamlingen den 21. maj i år, havde vi den store glæde, at Bessie kom 

og deltog. Bessie gav en masse positive, men også formanende ord med på vejen, 

da hun holdt en sød og kærlig tale. Bessie, der havde skrantet lidt de seneste år, 

pga. en kræftsygdom, valgte at gøre generalforsamlingen til en lille ferie. Dagen før 

tog hun sin bil, og kørte selv den lange vej til Hotel Frederiksdal hvor generalfor-

samlingen foregik. Troels hjalp med at hun fik bestilt et super godt værelse, med 

udsigt lige over Furesøen. Om aftenen gik Bessie ned i restauranten, hvor hun 

havde bestilt sin yndlingsret – en unghane. Efter at have nydt middagen, og den 

skønne udsigt fra hotellets terrasse, gik Bessie op på sit værelse, for at se Barnaby 

i fjernsynet, og nyde en medbragt gin og tonic. Efter morgenmaden nød Bessie det 

dejlige hotel, og da vi ankom til generalforsamlingen, stod Bessie og tog smilende 

og glad imod os. Det var herligt. Efter generalforsamlingen satte Bessie sig så ind i 

sin bil igen, og kørte hjem til Nykøbing. Præcis 6 måneder før hun døde.

Bessie har altid været én af grundstenene i Elevforeningen, og vi er mange, der vil 

savne hende.

Æret være Bessies minde. 

Peter Tretow-Loof
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IN MEMORIAM

Lotte Kühl 
Den 3. september afgik Lotte helt uventet ved døden pga. en blod-

styrtning, i en alder af kun 63 år.

8 dage inden havde vi været sammen ved bestyrelsens årlige sommermøde, hvor 

vore ledsagere også deltager. Det fandt sted hos Anne og Jesper i Hellebæk. Her 

var Lotte i bedste vigør, og vi havde en rigtig dejlig eftermiddag, efter at besty-

relsen havde holdt sit møde.

Som tidligere nævnt her i bladet, havde Lotte aldrig gået på vores skole, men hun 

følte sig så nært tilknyttet Elevforeningen og bestyrelsen, at hun gerne ville være 

medlem. 

Lotte deltog sammen med Finn i alle de arrangementer, Elevforeningen afholder 

og var så sød at lægge sit hjem til, da 1967 årgangen fejrede 50 års jubilæum i 

sommer.  Ved tidligere arrangementer på Traktørstedet ved Maglesø, viste hun os 

også rundt i området.

Lotte drev kommunikationsfirmaet Kühl & Co., som hun i sin tid etablerede med 

sin rigtig nære ven Finn Helmer, der jo som bekendt er medlem af vores besty-

relse. Derudover drev hun gården Igelsøgård med over 60 Dexter køer.

Finn og Lotte var hjertevenner, og har hjulpet hinanden igennem de seneste 

mange år – i både op- og nedture. Lotte var en livsglad, skarp, flittig og festlig 

kvinde alle kun kunne holde af, og vi vil savne hende rigtig meget fremover.

Lotte blev bisat i Nykøbing Falster, hvor hun stammer fra – en regnfuld dag – den 

14. september.

Vore tanker går til Lottes gamle mor og søster og ikke mindst til Finn.

Æret være Lottes minde. 

Peter Tretow-Loof
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ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2018

Ordinær generalforsamlingen afholdes søndag den 27. maj 2018 kl. 12.30.

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

annonceret på hjemmesiden samt i KONTAKTEN nr. 131. 

Troels Hallig 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kransenedlæggelse/ 
Julemøde 2017
SØNDAG DEN 26. NOVEMBER 2017 KL. 12.00

Vi mødes på Sejergaardsskolen og lægger en krans ved frøknernes mind-

esten. Ledsagere er meget velkomne.

Efter kransenedlæggelsen er Elevforeningen vært ved en frokost på: 

Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup,

Tilmelding senest søndag den 12. november 2017 til: 

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

eller til Troels Hallig, tlf.: 2423 2658 eller på e-mail: th@troels-hallig.dk
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Lunøe Advokatfirma 
Østergade 55 

1100 København K 
Tlf 7020 8031 

Klaus Lunøe 
Advokat (H) 

Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater  

Super Hobby & Legetøj, Tølløsevej 9, 
4340 Tølløse, www.superhobby.dk
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