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Klummen

AF FORMAND PETER TRETOW-LOOF

I år er det 75 år siden Elevforeningen startede en dejlig sommerdag i juli måned. 
Dette vil vi naturligvis markere, og på de efterfølgende sider kan du læse lidt om 
jubilæet, og hvorledes vi har tænkt os at fejre det.

75 år har Elevforeningen eksisteret og udviklet sig. Enkelte af vore medlemmer har 
været med hele vejen – et ekstra stort tillykke til jer. Vi håber, at I har mulighed for 
at komme til vores generalforsamling den 27. maj 2018, og blive fejret sammen med 
foreningen.

Vi føler, at der stadigvæk er en fin opbakning til Elevforeningen og dens virke – både 
fra skolen og fra medlemmerne. Måske knap så intens som i de første 25 år. Men vi 
har et stort problem, og det er polarisering. Forstået på den måde, at der er et stort 
skæl mellem vor medlemsskare, med en gennemsnitsalder på langt over 70 år, og 
dimittenderne på 16-17 år. Skiftende bestyrelser har i de sidste 25 år, med svigtende 
held kæmpet for at skaffe nye medlemmer. Vi har opfordret medlemmerne til at se, 
om der ikke er nogle gamle skolekammerater i omgangskredsen, der ikke er med-
lemmer, men som kunne blive det. Vi har også gennem tiden flere gange forsøgt at få 
medlemmer blandt dimittenderne, ved at tilbyde dem gratis medlemskab i både 1 og 
2 år. Men herefter meldte de sig så ud igen. 

Efterhånden er vi jo blevet lidt af en pensionistforening – og hvad siger sådanne unge 
mennesker mellem 17 og 30 år?

Ved sidste års generalforsamling talte vi ligefrem om at ”sidste mand lukker og sluk-
ker”. Det vil være en pinefuld ”død”.

Det Elevforeningen betyder for os, der stammer fra ”de gode gamle dage”, hvor man 
støtter op om foreningslivet samt de minder, man har fælles fra fortiden og noget man 
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holder af, har nok en anden betydning i dag for de yngre generationer. De holder sig 
i kontakt via Facebook og andre elektroniske medier. Men ligegyldig hvad årsagen er, 
må vi jo forholde os til facts. Vi bliver desværre færre og færre.

Vi mangler nyt frisk blod og arbejdskraft i bestyrelsen. Fra årgang 1975 og frem til i 
dag, hvor yngste medlem er årgang 2006, er der 15 medlemmer. Hvor ville det være 
berigende for foreningens overlevelse på lidt længere sigt, hvis bare et par stykker 
af jer, viste interesse for at yde en lille indsats. Men det er altså ved at være sidste 
udkald, ellers bliver der hverken fejret 100 års jubilæum eller 150 års jubilæum for 
den sags skyld.

Jeg håber, at du også synes, at Elevforeningen fortjener at køre videre i rigtig mange 
år endnu, til stor glæde for skolen og de gamle elever – også fra de nyere årgange.

Ring eller send en mail til Troels eller undertegnede, hvis du vil høre lidt mere. Indtil 
da, kan jeg fortælle, at vi holder 2-3 bestyrelsesmøder om året, hvor vi spiser hos 
hinanden på skift samt et sommermøde, hvor Elevforeningen er vært. Derudover får 
du dækket de fleste omkostninger, du må have i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Hvis du er hurtig, kan du nå at blive valgt ind i bestyrelsen ved denne generalforsam-
ling den 27. maj. Ellers kan du få et ”prøve år” som observatør, hvor du deltager på 
lige fod med bestyrelsen, og herefter kan blive valgt ind på generalforsamlingen 2019.

Vi har det ualmindelig hyggeligt, og meget af snakken, efter selve mødet, har selvfølge-
lig skolen og vor tid der som referenceramme. Er du først kommet ind i bestyrelsen, 
vil du næppe fortryde det. Så grib ”knoglen” eller kast dig over tastaturet.

Nu ikke mere om det. Snart mødes vi, forhåbentlig rigtig mange, til generalforsamlin-
gen og jubilæumsfesten, og så bliver det sommer. En sommer, vi nok er mange, der 
længes efter i år.

På forhåbentlig gensyn og rigtig mange hilsener

Peter Tretow-Loof
Formand
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Elevforeningens 75 års jubilæum

Af  Peter Tretow-Loof, R67

Søndag den 4. juli 1943 StiftedeS t.M.R.,tølløSe MelleM- og RealSko-
leS elevfoRening, i foRbindelSe Med en SaMMenkoMSt foR ”gaMle” eleveR, 
deR blev afholdt på Skolen efteR en indbydelSe fRa fRøken høyeR og 
fRøken heSSeldahl. i alt 89 eleveR efteRkoM indbydelSen.

I referatet (Forhandlingsprotokollen) fra mødet står følgende
”Ved Kaffebordet bød frøken Høyer velkommen og umiddelbart herefter 
holdt Pastor Willesen et Foredrag. Derpaa fremkom frøken Høyer med 
forslag om at danne en Elevforening.

Fra et af Elevforeningens mange arrangementer, her julemødet 2017.
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Ved aftensbordet behandledes 
frøken Høyers Forslag videre, og 
det vedtages enstemmigt at danne 
en Elevforening. Derpaa valgtes 
følgende Bestyrelsesmedlemmer;

Jørgen Dilling Hansen
Margrethe Lund Hansen
Hagbarth Skjalm Petersen
Jørgen Ahm Olsen
Paul Ravn Nielsen
Henning Larsen
Margrethe Funder

Mens det festlige Samvær fortsat-
te i Salen, samledes den nyvalgte 
Bestyrelse i frøken Høyers og frø-
ken Hesseldahls Kontor, hvor den 
konstituerede sig saaledes;

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

Det vedtages, at Kontingentet 
skulde være kr. 2,00. Endvidere, at 
der 2 gange aarligt skulle udkom-
me et Foreningsblad.

For videre at fastlægge Linjerne 
for Foreningen, vedtages det at 
afholde Bestyrelsesmøde en Søn-

dag i Efteraarsferien hos Hr. Ravn 
Nielsen.

(underskrevet af den valgte besty-
relse, hvoraf Paul Ravn Nielsen var 
lærer på skolen).

Det første bestyrelsesmøde fandt 
således sted den 24. oktober 1943 
hos lærer Ravn Nielsen.

I føromtalte forhandlingsprotokol 
fra den 4. juli 1943 og frem til 12. 
februar 1973 førtes samtlige re-
ferater fra bestyrelsesmøderne, 
ligesom de skiftende bestyrelser 
i perioden fremgår af protokollen.
Herefter var protokollen fuld, og 
fremtidige referater blev skrevet 
på skrivemaskine som løsblade.

Fra midten af ’60erne var interes-
sen for Elevforeningen faldende, 
og der kom færre til arrangemen-
terne. Men søndag den 1. septem-
ber 1968 holdt Elevforeningen 
25 års jubilæum på skolen. Dette 
er bl.a. omtalt i artiklen ”I år kan 
Elevforeningen fejre 65 års jubi-
læum” i Kontakten nr. 111 fra juni 
2008 (kan også læses på vores 
hjemmeside). Dette arrangement, 
der blev afholdt på skolen, blev et 
stort tilløbsstykke. Med forenin-
gens daværende formand – nu af-
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døde P. H. (Henry) Christoffersen 
i spidsen og frøken Høyer og Hr. 
Binzer på sidelinjen, blev der vir-
kelig sat skub i medlemstilstrøm-
ningen, og foreningens medlemstal 
kom igen i god fremgang.

Elevforeningen startede jo midt i 
2. verdenskrigs tid, og det er in-
gen hemmelighed, at der var en 
vis tilknytning til modstandsbe-
vægelsen. Bl.a. var Jørgen Dilling 
Hansen dybt involveret, og hans 
hjem – Sønderstrup Sæbefabrik – 
lagde det meste af krigen lokaler 
til modstandsbevægelsen. Bessie 
Lønholdt Gideon, der på det tids-
punkt stadig gik på skolen, enga-
gerede sig også i modstandsbevæ-
gelsen.

Flere gange har jeg hørt, at skolen 
de sidste år af krigens tid, faktisk 
opbevarede våben til modstands-
bevægelsen på loftet, men jeg har 
aldrig fået dette 100% verifice-
ret. Men én ting er helt sikkert. 
Danskheden stod stærkt på TMR 
og i Elevforeningen.

På de efterfølgende sider, er der 
billeder fra Elevforeningens start i 
1943 samt de 75 år, der nu er gået.
(diverse billeder)

Et 75 års jubilæum skal naturligvis 
fejres.

Som det kan læses andetsteds i 
bladet afholder Elevforeningen, på 
grund af jubilæet, den årlige ge-
neralforsamling på skolen søndag 
den 27. maj 2018 kl. 12.30.

Kasper – skolens eventyrlige kok 
– vil fremtrylle en lækker gourmet 
menu, hvortil der vil blive serveret 
lækker vin. Elevforeningen er vært.
Skolens fantastiske orkester ”The 
Formænd”, der bl.a. består af tid-
ligere bestyrelsesformænd for 
skolen samt Eva Hede og Holger 
Beck, vil sørge for underhold-
ning og måske lægge op til en lille 
swing-om. Derudover vil der være 
et par festlige indslag i løbet af ef-
termiddagen. Så vær sød at regne 
med, at vi først er færdige med at 
fejre Elevforeningen omkring kl. 
ca. 17.00. Det bliver en rigtig dejlig 
og festlig eftermiddag. 

TILMELDING
SENEST FREDAG DEN 18. MAJ 
2018 TIL FORMANDEN ELLER 
NÆSTFORMANDEN.

Denne dag er I meget velkomne til 
at tage ”søndagstøjet” på.
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Frøken Høyer og frk. Hesseldahl i dagligstuen på skolen.

Henry og Bessie ved et hyggeligt bestyrelsesmøde i kælderen hos Henry Christoffersen 
på Borgevej i Kgs. Lyngby.
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Endnu et bestyrelsesmøde. På billedet ses bl.a. Preben og Knut Holst, Kirsten Kierulff, 
Henry Christoffersen og Hans Kierulff i midten. Formodentlig fra engang i ´60erne.

Aage Arildsen, Bessie Gideon Lønholdt, Cecil, en smuk kvinde der desværre ikke kan 
genkendes samt Henry. Fra bestyrelsesmøde hos Henry i begyndelsen af ´70erne.
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Fra et af de første arrangementer i Elevforeningen engang i ´40erne. Personerne kan 
desværre ikke genkendes.

Kommende Elevforeningsmedlemmer i 1964 sammen med lærer Lassen. På billedet 
ses Dirch Bertram (nu Steen), Karsten Malmmose, Jacob Brahe-Pedersen samt Anders 
Rosenkrantz i krydset ved Sejergaardsvej og Tølløsevej.
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Endnu et bestyrelsesmøde i TMR-stuen hos Henry Christoffersen, hvor Elevforeningen 
faktisk holdt til i ´60erne og ´70erne. Her ses bl.a. Bendt Brahe-Pedersen med cigaret, 
ca. 1970.

Smuk Æresport på skolens hovedindgang ved 25 års jubilæet i 1968.



14I 1959 så tallene lidt anderledes ud!



15Elevforeningens arrangement på skolen i forbindelse med idrætsdagen 
på Holbæk Stadion i 1973.



For de interesserede mødes vi kl. 11.30 foran skolen, hvor vi lægger en buket ved frøknernes mindesten.

Herefter er der arrangeret en rundvisning på skolen. 

Efter generalforsamlingen serveres der en udsøgt middag med gode vine.  
Middagen inkl. drikkevarer er gratis. Ægtefælle/ledsager er velkomne. 

I løbet af arrangementet vises TMR-filmen, som omhandler perioden fra 1963-1966.  
Under kaffen og fremefter underholder skolens fantastiske orkester ”The Formænd”.   

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:
  * Troels Hallig, R67 
  * Klaus Lunøe, R64 
  * Michael Huusom, 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 13. maj 2018.

Foreningens reviderede regnskab for 2017 udleveres og kommenteres på generalforsamlingen.

Tilmelding senest fredag den 18. maj 2018 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 27. maj 2018 kl. 12.30  
på Sejergaardsskolen, Sejergaardsvej 2, 4340 Tølløse  
samt indbydelse til Elevforeningens 75 års jubilæum

INDKALDELSE

ELEVFORENINGEN TMR
SEJERGAARDSSKOLENS ELEVFORENING

Stiftet 4. juli 1943

KOMMENDE ARRANGEMENTER
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Del 2 af min beretning:  
Teenager i Australien

Af  Michael Huusom, R64

Bøgerne falder ned fra himlen
Vore skolebøger er en slags tegnehæfter med spørgsmål og tilhørende 
forklaringer, som skal besvares og afleveres til læreren, hæfte for hæfte. 

Der er næsten ingen kateterundervisning, idet de mange børn, som er fra 
7-15 år, skal undervises i samme rum. Læreren og jeg går rundt og hjælper 
hver enkelt elev efter behov og efter min formåen. Læreren udleverer 
nye hæfter, som oftest er kommet til skolen med bil; men det sker også, 
at vi ser hæfterne smidt ned fra et lille fly, som flyver forbi skolen et par 

Kort over Vestaustralien (fra 1960).
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gange. Mange børn ude på de store 
øde farme får undervisning af deres 
forældre eller over radioen fra en 
skole i nærheden. Her er det ofte 
”The flying Doctor”, en læge som 
flyver rundt til farmene på sygebe-
søg, der medbringer og uddeler de 
næste måneders lærehæfter, og ta-
ger de udfyldte hæfter med retur til 
skolen. Således også på vores skole. 
Både nye og rettede lærehæfter 
”falder ned fra himlen”.

Da vores flyttegods og dermed 
mine danske skolebøger ankom-
mer, skal jeg kun gå på Kimberley 
Skolen tre dage om ugen, og skal så 

to dage om ugen gå til dansk hos 
Fru Ludvigsen. Hun er lærer og gift 
med en dansk ingeniør. De dage, 
hvor jeg er hos Fru Ludvigsen, va-
rer undervisningen kun 2-3 timer, 
hvilket medfører, at jeg får en hel 
del fritid på egen hånd i og omkring 
Kununurra. Det passer mig rigtig 
fint.

Slange med 15 frøer i maven
På skolen får vi en dag besøg af en 
af de ansatte fra forsøgsstationen. 
Han medbringer en kæmpestor, 
død kvælerslange. Man vander bl.a. 
forsøgsmarkerne ved at tappe vand 
fra overrislingskanalerne, via for-

Som billederne herunder viser, gik vi en del på jagt.



19

bundne kar, ud på markerne ved 
hjælp af ca. 3 meter lange og 10 cm 
tykke, fleksible, sorte gummislan-
ger/rør.

Manden, der kom på besøg, var om 
morgenen ved at samle disse rør 
sammen for at flytte dem fra én 
mark til en anden; men et af rørene 
”opførte sig anderledes”. Det viser 
sig at være en fed, rigtig slange. Han 
slår den ihjel og kommer så ind til 
skolen for at vise os den. Slangen er 
ca. 3 meter lang og 15 cm i diame-
ter om maven. På terrassen foran 
skolen sprætter han slangen op 
og viser os indholdet i maven. Jeg 
kan se, at der er mindst 15 frøer i 

alle stadier fra næsten levende nær 
munden til en flydende gul masse 
nær endetarmens gat. Det er en 
oplevelse og et syn, jeg aldrig glem-
mer.

Diverse sygdomme
Jeg har senere læst i min mors bre-
ve til familien i Danmark, at både 
Jan og Steffen har fået tracoma, en 
slags øjeninfektion, og jeg har fået 
ringorm; begge dele noget hun me-
ner, vi er blevet smittet med af de 
indfødte i skolen. Heldigvis kom-
mer lægen til Kununurra hver tirs-
dag, og vi får således bugt med disse 
og andre dårligdomme.

Vild kalkun og en stor goanna. Lille kænguru (wallaby).



20

Nedenstående foto på forrige side 
til venstre er taget, lige før jeg bli-
ver bidt kraftigt i fingeren af en lille 
goanna, som jeg troede var ved at 
blive tam. Det var den så ikke. Min 
mor bliver lidt bange for infektio-
ner, men ”tirsdagslægen” har nok 
nogle gode antibiotika piller. Den 
lille goanna måtte dog lade livet.

Jagt med egen salonriffel
Nedenstående foto til højre er 
taget af min far nede nær arbejds-
pladsen. Jeg har just været på gåtur 
med min salonriffel og stødte ind 
i en flok ænder, som gik på jorden 
ved et vandhul. Jeg ligger længe og 
sigter på én bestemt and i forgrun-

den … skuddet går … men to æn-
der letter ikke. To ænder i et riffel-
skud, det er ret svært/heldigt.

På mine gåture og ture på hesteryg 
(uden saddel) i området mødte jeg 
ofte grupper af kængurulignende 
dyr kaldet wallaby. De blev betrag-
ter som skadedyr, og var et yndet 
jagtbytte. Min mor lavede ofte god 
mad af disse dyr.

Flere ankommer til ”byen”
Efterhånden, som der i løbet af 
sensommeren flytter flere og flere 
familier til stedet, bliver der også 
mere og mere civiliseret. Der byg-
ges en kantine, hvor min mor kan 

Beboelsesområdet set fra luften. Swimmingpoolen i Kununurra.
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hente næsten færdiglavet mad, bl.a. 
til de mange gæster hun, som che-
fens hustru, skulle holde middage 
for. Man skal huske, at alt frisk og 
fersk spiseligt bliver fløjet ind til 
Wyndham, at alle langtidsholdbare 
varer og konserves sejles til Wynd-
ham, og at selv de trætte, seje kre-
aturer, som er blevet drevet flere 
hundrede mil til slagteriet i Wynd-
ham, efter slagtning bliver frosset 
ned i Wyndham.

Fra Wyndham køres madvarerne 
til de ca. 150 arbejderne og ca. 20 
familier i lastbil til kantinen i Ku-
nunurra. Her kan mor og andre så 

købe varer til deres egen hushold-
ning. Når vejene er farbare, kører 
mor og andre husmødre (en til to 
gange om måneden), selv til Wynd-
ham for at handle ind, mest mad-
varer.

I perioder, uden for meget sol el-
ler for meget regn, høster mor lidt 
fra egen have, såsom tomater, majs, 
salat, agurker og meloner.

Næsten civilisation
Et mindre (bytte bøger) bibliotek 
oprettes, en udendørs, ikke ind-
hegnet, klapstols-biograf til ca. 200 
tilskuere indrettes, og en beton-

Vi undersøger køb af hest.
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tennisbane kan tages i brug. Far og 
jeg bruger ofte tennisbanen, og jeg 
er en trofast biografgænger. I perio-
der op til og efter regntiden, som 
er september-oktober og februar-
marts, er det faktisk sådan, at selv 
om det styrtregner næsten en hel 
time hver eftermiddag, kan man 
forudsige tidspunktet for regn den 
efterfølgende dag med ca. en halv 
times nøjagtighed; altså planlægge 
brug af tennisbanen, og hvornår 
biograffilmene kan fremvises. 

I Kununurra, tæt ved ækvator, bli-
ver det mørkt i løbet kun 30 mi-
nutter. Biografen er også blevet en 

succes for de indfødte, som bor i 
nærheden, det vil sige inden for 
15 miles. Når den engelske natio-
nalsang, ”God save The Queen” er 
spillet færdig før hver forestilling, 
lyder der en puslen i krattet rundt 
om biografen, og de forreste ræk-
ker bliver hurtigt besat med ikke 
betalende aboriginals. To gange om 
ugen i sæsonen bliver der vist to 
spillefilm, og det er rigtigt billigt at 
se med, børn betaler heller ikke.

På Kimberley Research Station er 
der en swimmingpool, som vi skole-
børn ofte benytter, og efterhånden 
som vi børn fra Kununurra vedbli-

Hesten Gingerlash.
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ver med at plage vore fædre, bliver 
der opført en mindre rund pool i 
beboelsesområdet nær vores hus. 
Poolen er fremstillet af nogle mate-
rialer, som er blevet tilovers fra en 
cementsilo nede på arbejdspladsen.

Der er endnu ikke oprettet et ho-
spital, men som omtalt tidligere, er 
der et lille hospital i Wyndham med 
kun en læge. Denne læge er også 
den læge, som Kununurra, Ivanhoe 
Crossing, Kimberley Research Sta-
tion og de øde farme i omegnen, 
skal benytte sig af.

Hver tirsdag kommer han flyvende 
eller kørende til byen, så det er 
derfor bedst at komme til skade 
om mandagen.

En gang i mellem kommer der 
en ”kørende tandlæge” med sin 
Landrover bil, tandlægestol og ud-
styr på visit. Så kan folk med dårlige 
bisser lige få en omgang.

Egen hest … måske
På et tidspunkt er det på tale, at 
jeg eventuelt kan købe en hest fra 
Cattle Station Ivanhoe Crossing, og 
familien tager derhen for at købe en 
tilredet hest. En kvægstation, som 
Ivanhoe Crossing, har et område 
næsten på størrelse med Falster, og 
deres antal kvæg måles ikke i hund-

reder men i tusinder. Desværre har 
de ikke en hest, der er tam nok til 
mine ridefærdigheder. Som plaster 
på såret siger min far på vej hjem 
fra Ivanhoe Crossing:

”Pyt med det, du må så vente lidt 
med den hest. I stedet synes jeg vi 
to skal gå hjem og lave en badmin-
tonbane i haven”.

Det gør vi så de næste par aftener, 
og tilmed laver vi en lille skydebane 
til luftgevær og luftpistol i haven.
Selvom jeg lige i øjeblikket bliver 
lidt skuffet over det med hesten, 
betyder det ikke så meget. En na-
bopige, Mignonne på 13 år, har en 

Så er der bid … krokodillebid.
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hest, og da hun efter jul skal rejse 
på kostskole i Perth, kan jeg til 
den tid overtage hesten. Dette 
betyder samtidig, at hun og jeg 
faktisk er fælles om hesten, indtil 
hun rejser.

Krokodiller i floden
Første gang jeg hørte om kroko-
dillerne i Ord River, var i et brev, 
min far havde sendt hjem til mor 
og mig lige før vores afrejse. Han 
og to andre havde været nede ved 
floden på det sted, hvor dæmnin-
gen skulle opføres. Der var en 
klippeformation på tværs af flo-
den, som hed Bandicoot Bar. Det 
var lavvande, og de kunne med 
lidt besvær komme over på den 
anden side, hvor de gik et par km. 
opstrøms. Da de skulle retur, be-
sluttede de to kloge kolleger at 
gå tilbage til Bandicoot Bar; men 
min far besluttede at svømme 
over floden. Efter at have afført 
sig sko, skjorte, bukser, hat og sol-
briller hoppede han, med dette i 
hænderne, ned i floden på et ro-
ligt sted. Da han fik hovedet over 
vandet igen, opdagede han, at en 
krokodille, næsten inden for ræk-
kevidde, så ham lige ind i øjnene. 
Han udstedte et brøl om hjælp og 
smed alt, hvad han havde i hæn-
derne, i hovedet på ”modstan-
deren”, samtidig med at han i al 

hast svømmede rygsvømning mod 
bredden, mens han fulgte kroko-
dillen med øjnene. Da dens øjne, 
som min far påstår, der var mindst 
10 cm imellem, pludselig forsvandt 
under vandoverfladen, blev kaden-
cen sat betydeligt op, og han nå-
ede tilbage på bredden med alle 
lemmer i behold uden angreb fra 
dyrets side. Efter at have fisket det 
meste af sit tøj op af vandet igen, 
fulgte han klogelig de andres rute 
hjem. Først nogle dage senere fik 
han at vide, at den type krokodil-
ler, der findes i floden (ferskvands 
Johnson type), ikke angriber hver-
ken dyr eller mennesker.

Så er der bid … krokodillebid
Det er sådanne Johnson-type 
krokodiller, John og jeg fanger på 
store fiskekroge, sprætter op og 
rengør i min mors vaskerum un-
der huset. Vore forældre, Johns 
far er politimand i Kununurra, ved 
godt, hvad vi går og laver, og selv 
om dette er både ulovligt og til ti-
der dyrplageri, siger de ikke noget.
Politimanden går ofte selv på jagt, 
og skyder en dag både en kroko-
dille og to vilde kalkuner. Han ved, 
at begge dyr er fredede; men på-
står han skød dem i ”selvforsvar”.
Fortsættes i næste nr. af KONTAK-
TEN. 
Michael Huusom
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Et lille frihedshjul under besættelsen

i aften vil deR væRe lyS i vindueRne på fjoRdStien 3 i nykøbing.

- Jeg vil tænke på dem, der ikke er her mere, siger Bessie Gideon. Den 
82-årige kvinde er en af flere tusinde frihedskæmpere, som sloges imod 
tyskerne under de fem forbandede år.
- Men lad nu være med at overdramatisere det. Det var jo intet i forhold 
til, hvad andre bedrev. Jeg var kun et lille hjul, siger hun flere gange i løbet 
af samtalen.

Besættelsestiden ligger mange år tilbage, men Bessie Gideon genkalder 
uden besvær tiden med hemmelige koder, hurtige beskeder og våben, der 
skulle gemmes. Hele tiden med en angst for op at blive opdaget. Og med 
et konstant had til den tyske besættelsesmagt.

Her ses Bessie med henholdsvis sit ægte og sit falske legimationskort. 
Bragt med tilladelse fra dagbladet NORDVESTNYT – ODSHERRED-redaktionen, 
20. oktober 2017.
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Bessie var ikke den eneste i fa-
milien Gideon, som var med i 
modstandsbevægelsen. Faderen, 
landsretssagfører Henry Gideon, 
ledede modstandsgruppen i Ny-
købing. 

Og storebroderen Jørgen var tid-
ligt ude med sin modstand. Bessie 
Gideon var i 1941 taget på kost-
skole i Tølløse for at få sin real-
eksamen. 

Og fra København sendte store-
broderen undergrundsmaterialer 
ud til Bessie. Hun sneg sig ind på 
skolekontoret for at hente pak-
kerne, før frøkenerne kom. Og så 
smed hun ellers de illegale blade 
ind i udvalgte Tølløse-postkasser.

Voksede op med nationale 
værdier 
Allerede som ung pige havde hun 
en vis interesse for politik, men 
det var modviljen mod tyskerne, 
som fik hende ind i modstandsbe-
vægelsen.
- På kostskolen var det "Gud, 
Konge og Fædreland". Hjemme-
fra var jeg også blevet opdraget 
meget danskbevidst. Jeg havde en 
stor aversion imod besættelsen. 
Men vi unge talte ikke om det, og 
jeg fortalte ikke nogen om det, jeg 
lavede i Tølløse.

Bessie Gideon var havnet på kost-
skolen, fordi der ikke var nogen 
pigeklasser på Stenhus Kostskole 
i Holbæk. Hun gik oprindeligt i 
skole på Nykøbing Borger- og 
Real-skole, men det brød hun sig 
ikke om. Og i det hele taget var 
unge Bessie en pige, der traf man-
ge hurtige og selvstændige beslut-
ninger. Da realeksamen var i hus 
i 1943, flyttede hun, imod foræl-
drenes ønske, til København for at 
bo sammen med storebroderen 
Jørgen.

Hun var konkurrencesvømmer og 
ønskede at uddanne sig til idræts-
lærer. Hun begyndte derfor på en 
to-årig uddannelse. I begyndelsen 
boede hun sammen med brode-
ren på et tyskbesat hotel tæt ved 
Strøget.
-  Vi skulle hver dag forbi tyske 
vagter for at komme op på 5. sal, 
hvor vi boede. Men det var meget 
trygt. Tyskerne passede på vores 
cykler i gården, griner hun.

Senere flyttede Bessie Gideon til 
et pensionat på Frederiksberg. Og 
hun blev formelt optaget i mod-
standsgruppen "KF", som sandsyn-
ligvis stod for "Kristelig Forening".
- Jeg blev optaget i et mørkt rum, 
og her fik jeg at vide, hvad der ville 
ske, hvis tyskerne fangede os. Det 
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gjorde et stor indtryk, og derfor 
havde jeg altid en revolver liggen-
de, for jeg skulle ikke tages. Nu fik 
hun farligere opgaver.
- Jeg gemte våben og ammunition. 
Jeg havde også en skrivemaskine, 
som jeg brugte til at skrive beske-
der og ordrer med. Det var me-
get hemmeligt, for der var mange 
navne på det, jeg skrev.

Hendes overordnede havde givet 
klare hende instrukser om, hvor-
dan hun skulle forholde sig, hvis 
der var fare på færde.
- Jeg skulle brænde mine papirer, 
hvis der kom nogen hen til min 
dør. Jeg havde derfor et fad med 
papir og tændstikker, der lå klar i 
en gryde.

Ung pige med nerver af stål 
Bessie Gideon var fuld af mod på 
opgaven. 
- Jeg var ikke bange, men jeg var 
hele tiden på vagt. Men man var jo 
ung og havde nerver af stål.

Og igen er det vigtigt for hende 
at understrege, at hun altså ikke 
stod i forreste række.
- Jeg var ikke en af de mest aktive. 
Jeg var for ung, og så var jeg pige.
I foråret 1945 var de fleste klar 
over, at det kun var et spørgsmål 
om uger, før Tyskland ville kapi-

tulere. Men ikke Gestapo og de 
hjemlige Hipo'er. I stort tal udfør-
te disse i april en række terror-
handlinger mod mere eller min-
dre tilfældige danskere. Terroren 
var hævn for frihedsbevægelsens 
sabotageaktioner.

Den 25. april blev Jørgen Gideon 
skudt ned på en tankstation på 
Østerbrogade. Samme dag kom 
forældrene, helt tilfældigt, til Kø-
benhavn. Og da de modtog det 
triste budskab, rejste de straks 
tilbage til Nykøbing.

- Mine forældre kendte heller 
intet til mine aktiviteter og blev 
rædselsslagne. Min far fortalte 
mig ikke noget om sine aktivite-
ter i Odsherred. Jeg tror, han tog 
tilbage så hurtigt, fordi han skulle 
ordne noget i sin gruppe. For nu 
hvor Jørgen var fanget, kunne det 
også ramme ham. Der var jo ikke 
så mange, der hed Gideon.

Hverken Bessie Gideon eller for-
ældrene vidste, om Jørgen havde 
overlevet skuddene. Men det 
havde han lykkeligvis. Han slap 
dog ikke for et grusomt tortur-
forhør, hvor han blev smidt på et 
cementgulv, og man smadrede et 
maskingevær i hovedet på ham.
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Rødtop blev sorthåret 
Da Jørgen blev taget, gik resten af 
gruppen straks under jorden. Bes-
sie Gideon ønskede ikke at tage til 
Sverige, og derfor skulle hun have 
en helt ny identitet. Det betød, at 
hun i de hektiske timer efter ned-
skydningen pludselig stod med to 
legitimationskort. Først hed hun 
Elisabeth Irene Winther.
- Det var fjollet med et engelsk 
navn, men det hele gik hurtigt, og 
vi var måske overgearede, siger 
hun og ryster på hovedet, mens 
hun studerer legitimationskort. 
Men så blev hun døbt om til Eli-
sabeth Nielsen, fik briller og fik 
farvet de røde lokker sorte.

Bessie Gideon var under jorden 
fra den 25. april til den 5. maj om 
morgenen. Omkring 1. maj – hun 
husker ikke tidspunktet præcist – 
tog hun til Odsherred, hvor hun 
boede hos nogle af forældrenes 
venner i Nykøbing.

Den 4. maj var hun hos sine for-
ældre i barndomshjemmet Algade 
54. Og den 5. maj om morgenen 
kunne hun sammen med de lo-
kale frihedskæmpere møde op på 
Nykøbing Borger- og Realskole, 
hvor faderen ledte slagets gang på 
årets første frihedsdag. I Nykøbing 

var tyskernes kapitulation forlø-
bet nogenlunde fredeligt, efter at 
Henry Gideon havde forhandlet 
med den lokale tyske komman-
dant Knapp.
- En rigtig lille spradebasse, var 
han, ham Knapp, siger Bessie Gi-
deon med stemmen fuld af foragt.
Men hverdagen indhentede hur-
tigt danskerne efter nogle ufor-
glemmelige dage i frihedsrus. 
Bessie Gideon skulle tilbage til 
København for at få sin eksamen. 
Og derfor gik en stor del af befri-
elsessommeren med at læse, men 
der blev alligevel tid til sjov og fest 
i hovedstaden. Blandt andet sam-
men med en skotsk soldat, som 
hun havde mødt i befrielsesda-
gene i forældrenes hjem. Thomas 
Meechan fra Edinburgh blev dog 
ikke til mere end en uskyldig som-
merromance.

Han rejste tilbage i juni, og de 
unge så aldrig hinanden igen. Til 
gengæld blev hun penneveninde 
med soldatens søster.
- Jeg havde ondt af de engelske 
soldater. De kom hjem til en ræd-
selsfuld tid.

Genbrugsbutik gør en forskel 
Efter eksamen blev Bessie Gedion 
idrætslærer. I to år underviste hun 
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i konkurrencesvømning i Norge. 
1948-1951 drev hun danseskoler 
i Nykøbing og Rørvig. Hun blev 
gift med Eyvind Lønholdt Nielsen 
fra Rørvig, som hun havde kendt 
fra barnsben. Ægtefællen skulle 
læse til styrmand, og da parret 
havde fået deres første barn, 
måtte Bessie Gideon opgive sine 
danseskoler.
- Det var en skam, men det var for 
besværligt, for vi havde ingen bil.
Hun blev hjemmegående husmor 
på Østerbro i København, senere 
flyttede parret til Gentofte. Ey-
vind Lønholdt Nielsen blev lods 
i 1957 og var det frem til sin død 
i 1978.

Sidst i 1960'erne underviste Bes-
sie Gideon i ældreidræt, og det 
fortsatte hun med, indtil hun flyt-
tede til Nykøbing i 1978.
- Jeg var ikke tvivl om, at jeg skulle 
tilbage, da min mand døde. Mine 
forældre levede fortsat.

Faderen, som efter krigen blev 
folketingsmedlem for Venstre, 
døde i 1986, moderen i 1982. 
Bessie Gideon kastede sig med 
stor energi ud i foreningslivet i 
sin fødeby. I foråret 1979 var hun 
med til at oprette Folkekirkens 
Nødhjælps første genbrugsbutik 
på Sjælland. Og i 30 år har gen-

brugsbutikken fyldt meget i hen-
des liv.
- Det skal ikke lyde helligt, men 
her kan man gøre en forskel.

Den 82-årige nykøbingenser står 
stadig i butikken en gang om ugen. 

Hun kom aldrig ud på arbejds-
markedet, efter at hun vendte til-
bage til Nykøbing.
- Jeg havde rigeligt at gøre med at 
passe mine forældre. Og jeg kun-
ne klare mig. Jeg har en udmærket 
enkepension. Og jeg er ikke af-
hængig af modetøj, jeg køber selv 
en masse tøj i genbrugsbutikken.
Bessie Gideon har bestemt ikke 
ligget på den lade side. Hun har 
blandt andet været aktiv i me-
nighedsrådet, den lokalhistoriske 
forening og ældrerådet.
- Jeg holdes i live af indignation, 
smiler hun.

Derfor blev hun også friheds-
kæmper. I aften vil hun med lys 
og flag tænke på dem, der ikke er 
her mere. 
Imens vil mange andre danskere 
tænde lys og i det stille takke Bes-
sie Gideon og de øvrige friheds-
kæmpere.

Bragt med tilladelse fra 
dagbladet NORDVESTNYT – ODSHERRED-
redaktionen, 20. oktober 2017.
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Kransenedlæggelse/Julemødet 2017

Af Troels Hallig, R67

Søndag den 26. noveMbeR 2017 afholdt vi åRetS juleMøde.
Kl. 12.00 mødtes vi på Sejergaardsskolen, hvor der blev lagt en krans på 
frøknernes mindesten. Kransenedlæggelsen foregik i regn og blæst og bi-
dende kulde. Som det fremgår af foto nedenfor, var det Kirsten Kierulff og 
Vera Nielsen, der lagde kransene på mindestenen.
Efter kransenedlæggelsen kørte vi til Bromølle Kro i Jyderup, hvor der var 
dækket op i Møllesalen. Her indtog vi en gedigen julefrokost med gode 
veltillavede danske juleretter.
Snakken gik lystigt blandt de 37 deltagere, hvoraf en del var nuværende og 
tidligere lærere på skolen. Sidst på eftermiddagen brød selskabet op efter 
en dejlig dag i selskab med gode venner.

Bromølle Kro ved Jyderup, hvor julemødet blev holdt.
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KÆRE FORÆLDRE, ELEVER OG MEDARBEJDERE! 
 
SKOLEUDVIKLING 
Implementeringerne og strukturændringerne fra skolereformen i 2014 er efter-

hånden godt indarbejdet. Der har været foretaget justeringer på baggrund af 

evalueringer både i elev- og lærergruppe med passende mellemrum. I ledelsen 

diskuteres løbende, hvordan vi bedst klæder eleverne på til den virkelighed, de 

bliver mødt af efter deres tid på Sejergaardsskolen. Med det stigende fokus på 

digital læring og løsninger ændres synet på skolens indhold. Det bliver nødvendigt 

for alle at kunne håndtere de eksisterende og kommende digitale værktøjer, så 

alle muligheder holdes åbne. Det er udfordrende at finde en passende balance for 

implementering af denne anvendelse, og vi kommer til at udvikle samtidig med vi 

prøver os frem. 

De krævede personlige kompetencer; kritisk tænkning, kreativitet, kommunika-

tionsevne og samarbejde skal hele tiden holdes for øje, så eleverne får de opti-

male muligheder for at udvikle disse igennem undervisningens aktiviteter. Dette 

skal samtidig ske i en læringssituation, hvor eleverne oplever meningsfulde forløb 

og problemstillinger, som byder på forskellige og individuelle løsningsmuligheder, 

hvor deres tillærte viden og færdigheder bringes i spil. Der er mange faktorer, 

der skal tilgodeses og vi skal hele tiden overveje, hvordan vi bedst tilrettelægger 

og planlægger skoledagen for eleverne. Et vigtigt spørgsmål er om vi rent faktisk 

underviser i de fag/områder, som giver bedst mening og ruster eleverne til deres 

videre uddannelse og (arbejds)liv. 

ANTIMOBBESTRATEGI – STATUS 
Lærere og elevråd har nu givet deres inputs til forebyggende indsatser og mulig 

konkret håndtering af mobning. Det har givet gode snakke om problemstillingen 

og vist, hvor forskelligt man kan tolke begrebet. Særligt den digitale mobning 

fylder hos eleverne, og de er selv meget bevidste om, hvad der kan såre eller være 

uhensigtsmæssigt at gøre. Det betyder dog ikke, at de afholder sig fra at eksperi-

mentere med medierne og også kommer i situationer, hvor de har brug for hjælp 

SIDSTE NYT FRA SKOLEN
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og/eller vejledning til at få rettet op på misforståelser. Ledelsen arbejder nu videre 

med alle inputs og samler trådene til skolens samlede strategi for området. I vil 

blive orienteret, når den lægges på hjemmeside og intra.

VALGFAG 7.-8.KL. 
De første fag er blevet afprøvet og der evalueres naturligvis efterfølgende på 

både indhold og afvikling. Næste valgfagsperiode begynder den 15.1. Anne Louise 

tager valgfaget i Design for Helle Andreasson, indtil hun er tilbage fra plejeorlov. 

Vi håbede i sidste forløb, at Helle kunne nå at komme tilbage fra sin plejeorlov og 

starte sit valgfag op, men dette blev desværre ikke muligt. 

Programmering er som tidligere udmeldt mandage fra 14.00-15.30 og foregår i 

7A.

Kommende skoleårs valgfagstilbud bliver udmeldt i marts/april med efterfølgende 

tilmelding og fordeling på hold.

EMNEUGE FOR 5.-9.KL. I UGE 6 
Emneugens indhold samt struktur er fortsat under udarbejdelse, men kommer 

til at ligne tidligere års emneuger. Eleverne bliver opdelt på tværs af årgange og 

klasser ud fra individuelle ønsker og arbejder med forskellige forløb. Emneugen 

begynder allerede torsdag i uge 5, da musicalens elever arbejder koncentreret fra 

denne dag. Emneugen forventes slut torsdag i uge 6, hvor der ligeledes er skole-

fest om aftenen.

MUSICAL OG SKOLEFEST 
Onsdag og torsdag i uge 6 er der hhv. skolefest for 0.-4.kl. og 5.-9.kl. Vi begynder 

begge aftener med at se skolens årlige musical, som i år er Kim Fupz musicalfilm 

”Mirakel”. Den havde premiere tilbage i 2000, hvor bl.a. Sidse Babett, Peter Frödin 

og Thomas Bo Larsen spillede hovedrollerne. Efter musicalen er der mulighed for 

at hygge sig med sin klasse, vinde i det amerikanske lotteri og danse til diskoteket 
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i musikhuset. Arrangementet efter musicalen foregår i hallen om onsdagen men 

rykkes op i samlingssalen om torsdagen.

KIRKEKONCERT 
I lighed med tidligere år afholder musikskolen klassisk koncert mandag den 22.1. i 

Gl. Tølløse kirke. I løbet af året bliver den rytmiske og mere moderne musik ofte 

prioriteret, men denne dag kan elever og forældre nyde akustiske og klassiske 

numre fremført af udvalgte elever. 

Eva Hede    

Skoleleder

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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IN MEMORIAM

Allan S. Augsburg, R52 
Allan S. Augsburg, R52 døde anden påskedag, den 2. april 2018 – 82 

år gammel.

Det var med stor sorg, at jeg sidst på aftenen blev ringet op af Allans søde hustru 

Dorthe, der fortalte mig den bedrøvelige nyhed.

Allan blev syg og indlagt i begyndelsen af marts måned, og efter en lang række 

undersøgelser fandt lægerne ud af, at Allan led af lungefibrose, der gør det svært 

at optage ilt.

Efter behandling, og udstyret med et iltapparat, kom Allan hjem igen og virkede 

fit-for-fight. Men han fik desværre et tilbageanfald efter en uges tid, og måtte  

derfor genindlægges på Holbæk Sygehus, hvor han så sov ind efter 5 dage.

Jeg husker Allan som en ung, målbevidst og elegant mand, efter jeg forlod TMR, 

og blev medlem af Elevforeningen. Han var i sine unge dage en lidt kontant herre, 

man havde respekt for. Gennem årene udviklede det sig dog til et rigtig godt 

venskab, bl.a. gennem vort fælles arbejde i Elevforeningens bestyrelse helt tilbage 

til ´80erne.

Allan har altid været klar og kontant i mælet, men med årene dog noget mil-

dere. I nr. 127 fra april 2016, bragte vi under personalia en artikel om Allan i 

forbindelse med hans 80 års dag den 21. april 2016.

Heri kan man læse, at Allan var en særdeles driftig herre og dygtig forretnings-

mand gennem årene. Selv havde jeg den store glæde, som gæst, at være med til at 

fejre ham, ved en storslået fest på fødselsdagen.

Allans tid ved Den Kongelige Livgarde kunne heller ikke fornægte sig, og har helt 

sikkert også sat sit præg på Allans udvikling. Både med hensyn til at stille krav, 

være præcis og retskaffen, men også vise hensyn, være hjælpsom og sine venners 

PERSONALIA
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ven. Det ved alle, der har arbejdet sammen med Allan i bestyrelsen og i det hele 

taget kendt ham.

Med den store indsats Allan har ydet i Elevforeningen gennem rigtig mange 

år, besluttede den øvrige bestyrelse, at indstille Allan til at blive Æresmedlem 

ved generalforsamlingen den 13. maj 2012, der fandt sted på Traktørstedet ved 

Maglesø. Indstillingen blev naturligvis godkendt med applaus af hele general-

forsamlingen. Allan var dog af natur en yderst beskeden person, så for en gangs 

skyld måtte jeg se ham lidt strengt i øjnene for at sikre, at han tog imod æres-

medlemsskabet.

Siden jeg mistede min egen fader for 16 år siden, har jeg på en måde betragtet  

Allan som lidt af en reservefar, der altid, når han fornemmede det, er kommet med 

gode råd og har hjulpet. Det skal du have en rigtig stor og kærlig tak for Allan.

Men hele bestyrelsen har også meget at takke Allan og hans søde hustru Dorthe 

for. De har bl.a. lagt deres skønne hjem ved Ejby Havn, med verdens skønneste 

udsigt, til, ved en lang række bestyrelsesmøder i de hyggelige stuer, og bestyrel-

sens sommermøde på den skønne terrasse (af Allan kaldet bokseringen). Her har 

Dorthe fremtryllet den lækreste og dejligste mad og forkælet os langt ud over 

alle grænser. Og det skal du have en meget stor og varm tak for Dorthe. I har 

altid været et fantastisk værtspar.

Vi er mange, der tænker på dig i denne svære tid Dorthe, og du skal vide, at du 

har meget til gode. Det vil vi ikke glemme.

Fremover vil vore bestyrelsesmøder, generalforsamlingen og julearrangementet 

ikke blive helt det samme som før, for du vil altid være i vore tanker, og vi vil 

savne dig Allan.

Tusind tak for alt kære gamle ven. 

 

Æret være Allans minde. 

Peter Tretow-Loof
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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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Lunøe Advokatfirma 
Østergade 27 

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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SJET LYD PA DIT BUDSKAB 

Ji har alt i instrumenter og udstyr. 
Uanset om du er pro.ff. eller ska/ ti/ at starte op, vii vi hjadpe 
dig med at finde det rigtige. 
Ji har Vestsjcellands stnrste udvalg i forretningen og rader 
over Danmarks stnrste lager, sa vi har ogsa det du snger ! 

Gaya Musik Danmark 
Smedelundsgade 30 A 

4300 Holbrek 

59 44 34 05 
www.gaya.dk 
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