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Klummen

AF FORMAND TROELS HALLIG

Efter en særdeles pragtfuld sommer nærmer efteråret sig med hastige skridt.

Den 27. maj afholdt foreningen sin årlige generalforsamling samt foreningens 75-års 
jubilæum. Generalforsamlingen blev afholdt på Sejergaardsskolen, som i dagens an-
ledning bl.a. havde stillet lokaler til rådighed for arrangementet. Det blev noget af et 
tilløbsstykke med 58 deltagere. Omtale af den festlige dag kan læses længere omme 
i bladet.

Den 11. august holdt bestyrelsen sit årlige sommermøde. I den anledning meddelte 
Peter Tretow-Loof, at han ønskede at fratræde som formand for Elevforeningen. Her-
med er en æra slut. Peter har været en del af bestyrelsen siden starten af 1970'erne. 
Det kulminerede i 2008, da Peter tiltrådte som formand. En post han altså på bedste 
vis bestred i godt 10 år. Hvad er der så sket i den tid, Peter har været formand. Ikke 
så lidt. Her blot for at nævne nogle.

En af de første udfordringer var en relancering af Elevforeningens blad KONTAKTEN. 
Det blev til et nyt design. Det vi kender fra bladet i dag og til en aftale med Super 
Avisen om tegning af annoncer. Nye tider. 

Gennem årene er samarbejdet med skolens ledelse løbende blevet udbygget. Peter 
har i den forbindelse gennem flere år været dirigent ved skolens generalforsamlinger. 
Et forhold, der har været med til at skabe det positive samarbejde, foreningen i dag 
har til skolen. 

Yderligere kan det nævnes, at Peter var drivkraften, da vi fik etableret et formelt 
samarbejde og en aftale med Tølløse Lokalarkiv om opbevaring af diverse materiale 
fra Elevforeningens 75-årige historie. 
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Det er således også Peters fortjeneste, at de to årlige arrangementer, generalforsam-
lingen og det årlige julemøde, skulle afholdes under ordentlige forhold. Ikke ekstra-
vagant, men ordentligt og med respekt for medlemmernes penge.

Det har i mange år været et meget stort ønske for skolen at få et koncertflygel. Men 
skolen må ikke benytte sine undervisningsmidler til sådant et formål, da det ligger ud 
over de krav, der stilles, for at kunne drive en almindelig skole. Det var derfor en af 
Peters største bedrifter, da han fik overtalt Høyer Hesseldahl Fonden til at forære 
musikskolen et koncertflygel. Det skete i september 2016 med efterfølgende fejring 
med en koncert på skolen. Godt gået.

Et af Peters sidste store opgaver, var at arrangere Elevforeningens 75-års jubilæum, 
som blev afholdt den 27. maj i år.  Alle sejl var sat til. Lige fra kransenedlæggelse ved 
frøknernes mindesten, til en festmiddag med fremragende vine, til en flot festtale og 
musik ved skolen band, The Formænd. En mindeværdig dag og tak for det.

Peter fortsætter i bestyrelsen, nu som menigt medlem, men vil stadig arbejde med 
KONTAKTEN. 

Kære Peter,
Du har gjort det fremragende intet mindre.  Vi vil savne dig som formand og glæder 
os over, at du fortsat vil være en del af bestyrelsen. Derfor ser vi frem til et fortsat 
inspirerende og positivt samarbejde. Det bliver undertegnede, der overtager for-
mandsposten, indtil vi i bestyrelsen finder en mere permanent løsning. 

I Elevforeningens regi tilbagestår det årlige julemøde, som i år holdes den 18. novem-
ber. Se omtale i bladet. Efter den obligatoriske kransenedlæggelse er Elevforeningen 
traditionen tro vært ved en lille frokost. 

Rigtig mange hilsener

Troels Hallig
Formand
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Fra formand til bagmand

Af  Peter Tretow-Loof, R67

Kære gamle sKoleKammerater – Kære medlemmer

Alting har sin tid. Det har det også, at være formand for TMR Elevforeningen. Derfor be-
sluttede jeg ved vores bestyrelsesmøde den 11. august at meddele bestyrelsen, at nu trak 
jeg mig som formand. Jeg havde luftet tanken for bestyrelsen det sidste års tid, at jeg ikke 
ville blive ved som formand.

Det blev så i over 10 år, jeg havde denne post. Men til sidst begyndte jeg jo nærmest at 
betragte Elevforeningen som sin egen. Og det skal understreges, at det er den ikke – den 
er selvfølgelig alle medlemmernes. Jeg har nydt de mange gode år. Men også personlige 
årsager, har været medvirkende til min beslutning.

Peter hjemme i Herfølge i 1961inden det gik løs på TMR.
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Jeg har oplevet et helt fantastisk samar-
bejde i bestyrelsen og vil specielt frem-
hæve Troels og mit samarbejde. Det har 
været et fantastisk formandskab i den for-
bindelse.Troels har de seneste år trukket 
et større og større læs. Og tro mig. Hvis 
man gerne vil drive en god Elevforening 
med et godt og givtigt samarbejde med 
medlemmerne og ikke mindst med sko-
len (og det skal man), og samtidig passe 
en hjemmeside, udgive et medlemsblad og 
gennemføre arrangementer, så kræver det 
tid og arbejde. Nu er ”nøglerne” videregi-
vet til Troels, der har været en formidabel 
næstformand. Og han vil blive en lige så 
formidabel formand. Det står jeg inde for. 
Tak for din store hjælp Troels.

To der også har ydet en stor indsats i 
bestyrelsen er vores sekretær Anne, der 
altid har sørget for udførlige referater fra 
vore mange møder og meget mere, samt 
vores ”nye” kasserer Michael, der, da vi 
pludselig sidste år stod uden kasserer, og 
uden nævneværdig erfaring med regnska-
ber osv., påtog sig at sætte sig ind i det, 
og overtage kassererrollen. Også Klaus, 
Flemming og Finn har ydet godt til vore 
møder samt leveret gode artikler i KON-
TAKTEN. Og endelig Bendt Ole, der har 
varetaget den tidskrævende post, det er, 
at sidde i skolens bestyrelse.

Jeg vil gerne give en samlet tak til jer alle 
for en super god og loyal bestyrelse. Der 
har aldrig været nogen form for fnidder 
– tværtimod har vi altid nogle meget kon-
struktive og hyggelige bestyrelsesmøder.

Vi har et formidabelt godt samarbejde 
med skolen, og jeg vil gerne takke for den 
store interesse skolen har vist overfor 
Elevforeningen. 

Når vi vil holde et møde på skolen, en ge-
neralforsamling eller måske en jubilæums-
middag – både for enkelte klasser som 
for hele Elevforeningen, er vi altid blevet 
mødt positivt, og skolen har virkelig stillet 
op og hjulpet os igennem på højt niveau. 
Og der skal lyde en speciel tak til skolens 
leder Eva Hede, der altid bakker Elev-
foreningen op, skolens superkok Kasper, 
der altid sørger for formidabel mad, når 
vi har et arrangement og til Holger Beck 
og skolens orkester ”The formænd”, der 
spillede så fedt ved Elevforeningens 75 års 
jubilæum, der blev fejret den 27. maj i år.

Tak til alle på skolen – både lærere, øvrige 
medarbejdere og eleverne, hvor iblandt 
elever fra Musikefterskolen serverede for 
til os ved vores jubilæumsmiddag.

Dette er ikke et afskedsbrev, da jeg fort-
sætte i bestyrelsen som suppleant, bag-
mand (det må det vel hedde, når man ikke 
længere er formand) og som assisterende 
redaktør for KONTAKTEN, da jeg også 
gerne fremover vil yde en indsats for 
Elevforeningen – dog mere moderat. Men 
også slippe formandsansvaret. Så må vi jo 
se, om generalforsamling i 2019 indvælger 
mig som suppleant.

Jeg ved, at den bestyrelse, vi har i dag, hvor 
der også er kommet et par nye kræfter til, 
vil være en dygtig bestyrelse, de vil sikre 
og fortsætte det gode samarbejde med 
alle, så det altid vil være et privilegium at 
være medlem af TMR Elevforeningen.

Tak for opbakning og for de gode år, jeg 
har haft som formand.

De varmeste hilsener
Peter 
Bagmand
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Generalforsamling og 
75 års jubilæum den 27. maj 2018

Af  Peter Tretow-Loof, R67

omKring 40 medlemmer, hvoraf mange med ledsager, samt sKoleleder 
eva hede, tidligere formænd fra sKolebestyrelsen, musiKsKoleleder 
holger becK m.fl. fra sKolen, deltog i generalforsamlingen samt den 
efterfølgende jubilæumsfest. vi var i alt omKring 85.

På generalforsamlingen fik vi valgt 2 nye suppleanter til bestyrelsen. Trine 
Borre, der er både tidligere elev og som mor har siddet i skolens bestyrel-
se samt Kirsten Sørensen, der tidligere har været medlem af bestyrelsen, 
og som Elevforeningens repræsentant tidligere har siddet i skolens besty-
relse. Bestyrelsens beretning og regnskabet blev godkendt med applaus.

Formanden iført formandsjakken byder velkommen til den årlige generalforsamling 
samt til Elevforeningens 75-års jubilæum.
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Jubilæumstalen blev holdt af Klaus Lunøe, R64. A lle lyttede med stor interesse. 

Humøret var højt under fejringen af 75-års jubilæet. 
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På skolens vegne gav Holger Beck 
en jubilæumsgave til Elevforenin-
gen. Et spændende gammelt rekla-
meskilt for Kostskolen TMR, som 
nu vil blive ophængt et passende 
sted på skolen.

Efter generalforsamlingen, indtog 
vi en formidabel middag, som sko-
lens fantastiske kok Kasper havde 
tilberedt. En lækker fiskeforret, 
dejlige stege med tilbehør, vi fik fra 
buffet samt en spændende dessert. 

Hertil lækre vine som bestyrelsen 
havde medbragt, og som var er-
hvervet for næsten halv pris samt 
kaffe og the og efterfølgende øl 
og vand. Elevforeningen var natur-
ligvis vært til hele arrangementet. 
Elever fra Musikefterskolen var 
rigtig søde, og hjalp med at servere 
og rydde op. Tusind tak til jer.

Klaus Lunøe holdt en meget gri-
bende jubilæumstale, det vil være 
alt for omfattende at referere her.

Herefter spillede ”The Formænd” 
op til dans. Som det er de fleste 
bekendt, består orkestret af nuvæ-
rende samt tidligere formænd for 
skolens bestyrelse samt Eva Hede 
og Holger Beck og Holgers søn.
 

De er meget professionelle og 
spillede en masse dejlig 80'er mu-
sik. Til orientering kan orkestret 
hyres, hvis nogle af jer holder fest 
eller andet, der skal fejres. Kon-
takt blot Eva Hede.

Til sidst viste vi den gamle film fra 
skolen, som Jacob Brahe-Pedersen 
R67 har taget i perioden 1964-67. 

Det er en gammel smalfilm uden 
lyd, og starter i sort/hvid men bli-
ver dog til farver fra 1965. 

Den viser daglig livet blandt kost-
eleverne, dagene i klasselokalerne 
og skolegården samt idrætsdagen 
i Holbæk. Der var ikke et øje tørt.

Det blev en rigtig dejlig dag med 
mange gode gensyn, og alle hyg-
gede sig gevaldigt. Klokken nær-
mede sig 18.00, før den sidste for-
lod skolen. 

Tak til alle der deltog og bidrog 
med at skabe en herlig dag. 

Og ikke mindst tak til skolen, der 
engagerede sig så meget i vores 
jubilæum og lagde hus til.

Peter Tretow-Loof

Humøret var højt under fejringen af 75-års jubilæet. 
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Bestyrelsen i arbejdstøjet inden generalforsamlingen. De sidste opgaver skal fordeles. 

Elevforeningens generalforsamling 
27. maj 2018

bestyrelsens beretning

v/formand Peter Tretow-Loof,  R67

i dag er det mig en særlig stor glæde at byde velKommen til årets 
generalforsamling, hvor vi også fejrer vores 75-års jubilæum. som de 
fleste af jer noK ved, blev elevforeningen stiftet den 4. juli 1943 på 
foranledning af frøKen høyer og frøKen hesseldahl.

Vi har naturligvis valgt at afholde denne mærkedag på vores gamle skole. 
Flere af jer har jo gået med på rundvisningen, hvor skolens leder Eva Hede 
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fremviste herlighederne. Og de af 
jer, der ikke har været på skolen 
de seneste år, vil jo nok kunne for-
nemme, at der er sket en kæmpe 
udvikling siden vi selv gik hernede. 
Godt nok havde vi hyggelige om-
givelser den gang, men luksus var 
det ikke. Det må man jo sige, at det 
er det blevet, selv om vi stadig kan 
genkende enkelte rum og hjørner.

Desværre mister vi stadigvæk med-
lemmer, men heldigvis melder nye 
sig også ind, bl.a. flere fra tidligere 
ansatte fra skolen. Det skal I have 
en stor tak for, og det er mit håb, at 
I trives blandt gamle elever. For vi 
har jo trods alt mange ting til fælles. 
I dag er vi således 124.

Sidste år blev Søren Rahbæk R64 
valgt ind i bestyrelsen og udnævnt 
til kasserer. Efter julemødet på Bro-
mølle Kro valgte Søren imidlertid at 
droppe bestyrelsesarbejdet og mel-
de sig ud af Elevforeningen. Det er 
ikke så let, når en ny kasserer, efter 7 
måneder melder sig ud. Det at være 
kasserer er jo tros alt et krævende 
job, der kræver en vis kompetence, 
men det lykkedes os at få overtalt 
Michael Huusom, der har en profes-
sionel karriere som jagerpilot, til at 
sætte sig ind i sagerne, således, at vi 
i dag under næste punkt kan frem-

lægge foreningens regnskab. Tusind 
tak til Michael.

Resultatet er selvfølgelig ikke helt 
tilfredsstillende, men følger dog den 
plan, der er lagt, når det nu ikke kan 
være anderledes.

Som vi var inde på ved sidste års ge-
neralforsamling, så vi gerne, at flere 
af medlemmerne ville engagere sig i 
bestyrelsesarbejdet, hvilket jeg også 
annoncerede ret kraftigt i Klummen 
i sidste nummer af Kontakten. Men 
desværre har ingen kontaktet hver-
ken Troels eller mig, såfremt man 
ville høre lidt mere om arbejdet. Vi 
må således konkludere, at den nu-
værende bestyrelse kører forenin-
gen så længe vi kan og har lyst, indtil 
sidste mand lukker og slukker.

Desværre har vi mistet flere af vore 
dejlige kammerater og venner fra 
skolen, siden vi holdt sidste general-
forsamling.

Den 3. september døde Lotte Kühl, 
der var tæt ven med Finn og i mange 
år havde følt en så stor tilknytning 
til skolen og Elevforeningen, at hun 
blev optaget som medlem – uden 
tidligere at have haft tilknytning til 
skolen. Lotte blev kun 63 år gam-
mel. Derudover holdt Lotte årgang 
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’67s jubilæumsfest sidste sommer. 
Lotte døde helt uventet af en blod-
styrtning og blev bisat fra Nykøbing 
Falsters kirke.

Den 11. november døde Bessie 
Lønholdt Gideon, R43 91 år gam-
mel. Bessie havde kræft, men deltog 
alligevel i sidste års generalforsam-
ling på Hotel Frederiksdal, hvor hun 
også indlogerede sig dagen før, og 
på den måde fik et lille weekend 
ophold. På generalforsamlingen 
overrakte Bessie mig sit gamle TMR 
Emblem fra dengang Elevforeningen 
blev grundlagt. Den sidder i dag på 
min revers. Bessie blev bisat fra Ny-
købing Sjælland kirke.

Den 22. november mistede vi også 
Tove Skov (født Stæhr-Olsen), R46 
– 87 år gammel.  Efter kort tids syg-
dom sov Tove ind på Roskilde Sy-
gehus. Tove, der havde være by-elev, 
boede på Præstegårdsvej i Hvalsø. 
Desværre har vi ikke set Tove de 
seneste år, og det var hendes 2 søn-
ner – Lars og Jens – der skrev den 
kedelige meddelelse til mig.

Den 2. april sov Allan Skak Augsburg 
ind efter en sygdomsperiode, hvor 
han led mere og mere af lungefi-
brose. Allan gik ud af TMR i 1952, 
og havde en travl og succesfuld kar-

riere i erhvervslivet, indtil han gik på 
pension og nød det dejlige hus ved 
Ejby Havn sammen med sin søde 
hustru Dorthe, der nu har meldt sig 
ind i Elevforeningen. Jeg lærte Allan 
at kende gennem Elevforeningen i 
løbet af '70'erne, og de seneste 25 
år har vi siddet i Elevforeningens 
bestyrelse sammen, hvor Allan gen-
nem rigtig mange år har ydet en 
stor indsats. Bestyrelsesmøderne 
bliver ikke mere det samme. Allan 
blev bisat fra Kirke Sonnerup kirke 
den 11. april.

Jeg vil bede generalforsamlingen om 
at rejse sig, og sammen med mig 
mindes de 4 vidunderlige kamme-
rater og venner, der ikke er blandt 
os mere.

Tak!

Den 23. april holdt skolen sin ordi-
nære generalforsamling, hvor Bendt 
Ole – som Elevforeningens repræ-
sentant i skolens bestyrelse – samt 
Troels og jeg deltog. På skolens 
hjemmeside kan I læse formand Pe-
ter Andersens og Eva Hedes beret-
ninger samt se regnskabet. Jeg kan 
dog godt røbe, at det går særdeles 
godt med skolen, både elevmæssigt, 
undervisningsmæssigt og økono-
misk. 
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Inden jeg overlader min beretning 
til generalforsamlingen, vil jeg ger-
ne takke bestyrelsen for et godt 
og konstruktivt samarbejde i årets 
løb, samt ikke mindst Eva for, at vi 
kan holde denne generalforsam-
ling og mærkedag her på skolen.

Tak bestyrelseskolleger og tak Eva.

Jeg har dog lige lidt jeg vil sige, ud 
over beretningen.

Vi har en stram tidsplan, og for-
venter, at generalforsamlingen va-
rer ca. 50 minutter. Kl. 13.30 by-
der Elevforeningen på en lækker 
middag med gode vine samt øl og 
vand til de, der måtte ønske det. 
Herefter serveres der kaffe og te 
med fødselsdagslagkage. 

I den forbindelse vil Klaus Lunøe 
holde jubilæumstalen. 

Middagen er kreeret af skolens 
mesterkok Kasper. Glæd jer.

Kl. 15.00 spiller skolens forry-
gende orkester ”The Formænd”, 
der består af tidligere formænd 
for skolebestyrelsen og den nuvæ-

rende, og det er Steen Bjerregaard, 
Anders Larsen og Peter Ander-
sen samt musikskoleleder Holger 
Beck, Holgers søn Christoffer 
på trommer og sidst, men ikke 
mindst, skoleleder Eva Hede som 
sopran mv. De, der har lyst til en 
swing-om, er mere end velkomne.

Ca. kl. 16.00 vises filmen fra TMR 
Sejergaardsskolen fra perioden 
1963-1966. Filmen er produceret 
at Jacob Brahe-Pedersen, da han 
gik på skolen.

Vi forventer at afslutte lidt over 
17.00 efter en forhåbentlig dejlig 
dag i hinandens selskab.

(Efter eventuelt på dagsordenen).

Jeg synes, vi alle sammen afslutte 
generalforsamlingen med at rejse 
hinanden op, og udråbe et 3-foldigt 
leve for vor gamle skole.

Sejergaardsskolen længe leve.

Hurra-hurra-hurra.

Peter Tretow-Loof
Formand
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Dagen startede med kransenedlæggelse ved frøknernes mindesten.

Elevforeningens generalforsamling  
27. maj 2018

referat

1.
Formand Peter Tretow Loof indledte generalforsamlingen med at byde 
velkommen, og foreslå Bendt Ole Løike som dirigent.

Forslaget til dirigent blev vedtaget ved applaus.

Bendt Ole Løike takkede for valget, og kunne konstatere at generalfor-
samlingen var rettidigt indkaldt, i henhold til foreningens vedtægter, og 
dermed var beslutningsdygtig.
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Bendt Ole Løike gav herefter or-
det til formand Peter Tretow-Loof.

2.
Peter fortalte i bestyrelsens be-
retning om året, der var gået (be-
retning vedlægges).

Generalforsamlingen godkendte 
beretningen uden bemærkninger.

3.
Kasserer Michael Huusom frem-
lagde det uddelte regnskab, og ho-
vedtallene blev gennemgået.

Regnskabet blev godkendt uden 
bemærkninger.

4.
Der var ikke indkommet forslag.

5.
Troels Hallig, Klaus Lunøe og Mi-
chael Huusom var på valg. Alle 
blev genvalgt.
Som suppleanter til bestyrelsen 
blev valgt Trine Borre og Kirsten 
Sørensen.
Alle blev valgt med applaus.

6.
Flemming Jørgensen blev genvalgt 
som revisor.
Kirsten Kierulf-Hansen blev gen-
valgt som revisorsuppleant.

7.
Kontingentet forbliver uændret 
med kr. 200,00 årligt.

8.
Ejeren af stationsbygningen havde 
foretaget en oprydning på loftet, 
og her fundet et reklameskilt for 
TMR, formentlig fra 1928. Dette 
blev overrakt til Elevforeningen.

Skolen lovede at opbevare rekla-
meskiltet, og senere finde en god 
plads til det på Sejergårdsskolen.

Peter takkede for god ro og or-
den.

Bendt Ole Løikee takkede også 
for god ro og orden og hævede 
generalforsamlingen

Dirigent
Bendt Ole Løike 

Referent
Anne Voigt
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Del 3 af min beretning:  
Teenager i Australien

Af  Michael Huusom, R64

Krokodillefangst
Politimandens søn John og jeg fanger krokodiller på store fiskekroge, 
sprætter dem op og rengør dem i min mors vaskerum under 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 tider dyrplageri, siger de ikke 
noget.

Politimanden går ofte selv på jagt, og en dag skyder han både en krokodille 
og to vilde kalkuner. Han ved, at begge dyr er fredede; men påstår han 
skød dem i ”selvforsvar”.

Kort over Vestaustralien (fra 1960).
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Metoden, John og jeg fanger kro-
kodiller på, er ret simpel. Vi sæt-
ter et stykke kød eller fisk på en 
stor krog. Vi kalder den en haj-krog. 
Herpå er de nærmeste to meter 
snøre lavet af en tynd stålwire, og 
de næste ca. 25 meter er en stærk, 
kraftig snor.

Vi har hver 3-4 stykker af den slags 
redskaber. Vi smider krogene ud i 
floden på steder, hvor der ikke er 
for meget strøm og binder enden 
fast i en busk eller et træ på bred-
den.  Efter 1-2 dage går vi ned til flo-
den og undersøger, om der er bid.

Stram snøre er normalt lig med 
en krokodille på krogen, mens slap 
snøre betyder, at andre mindre dyr 
eller fisk nok har ædt maddingen. 
Først trækker vi de slappe snører 
ind og lægger dem klar til hjemtu-
ren. Så trækker vi snøre med bid op 
på bredden, og størrelsen på dyret 
er så afgørende for, hvordan vi skal 
aflive det. Dyr under ca. en meter 
får blot rullet snøren om den aflan-
ge mund og bliver druknet i floden; 
mens vi er nødt til at trække de 
større krokodiller (1-2 meter) op 
mellem nogle buske eller små træ-
er, som de kan komme i klemme i.

Nu kan, eller rettere tør, vi nærme 
os dem og gøre det af med dem. 

Vi har et par gange fanget en stor 
fisk, som havde slugt en mindre fisk 
… to fisk på samme krog.

Krokodilleskind
Oftest kan vi nede ved floden ikke 
trække krogene ud af maven på 
krokodillerne uden at ødelægge 
skindet. Så ruller vi hele snøren 
rundt om hver krokodille og tager 
dem med hjem til vaskerummet un-
der huset, hvor vi sprætter dem op, 
fjerner indmaden og piller krog og 
snøre ud igen.

Det er vigtigt ikke at ødelægge kro-
kodillens kraniefacon, idet vi jo skal 
sælge de rengjorte skind med den 
rette hovedfacon til arbejderne 
nede på byggepladsen.

Når vi har rengjort dyret, spæn-
der vi det ud på en plade på bor-
det i vaskerummet med indersiden 
opad og skraber den seje, fedtede 
hud af skindet helt ud til kløerne 
på fødderne og halespidsen. Næste 
skridt er at rulle skindet sammen, 
sætte en kraftig snor omkring og 
lægge det overdækket ud i haven, 
inden for havens trådhegn, således 
at større krybdyr, rovdyr eller rov-
fugle ikke stjæler skindet.

Samtidig skal skindet placeres tæt 
på en af de store myretuer uden for 
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hegnet; mor hælder jo gift på my-
retuerne i haven. Efter ca. to dage 
har myrerne totalt ”pillet” alt spi-
seligt ud af kraniet, fødder og re-
sterne på skindet. Så følger endnu 
en ”udspændning” på pladen, hvor 
vi strør lidt salt over skindet; det 
driver resten af fugtigheden ud.

Et par dage senere: Af med saltet 
og på med en blanding af konser-
veringsmidlet alun og den blødgø-
rende væske glycerin. Skindet får 
så lov at suge til sig i et par dage, 
og vupti nu er skindet blødt og 
klar til salg.

Slangeskind og firbensskind 
Efterhånden spredes rygtet, at 
John og jeg også laver slangeskind. 
Det betyder, at når en af arbejder-
ne har slået en slange ihjel, kører 
de lige rundt forbi vores hus og 
smider den op nær vores have-
hegn. Her kan jeg så samle den op 
og, hvis den ikke er for ødelagt, 
bearbejde den og sælge den retur 
til arbejderne.

Andre gange når de voksne ser 
en større slange på vejen, kører 
de over den med forhjulene og 
hugger så bremsen i. Baghjulene 
blokerer på grusvejen og dræber 
slangen, men oftest går skindet 
dog i stykker. Som helt skind er 

det derfor ikke værd at behandle 
med salg før øje. Små pæne styk-
ker slangeskind kan dog bruges til 
punge, cigaretetui, bæltespænder 
med mere. Når John og jeg laver 
en god handel, får køberen lige et 
par pæne skindstykker med i kø-
bet.

Samlet har John og jeg nok lavet 
og solgt tæt på 15 krokodilleskind 
og10 skind fra kæmpefirben, som i 
Australien kaldes goanna. På sam-
me måde har vi ”pelset, skindet og 
behandlet” endnu flere store og 
små slanger.

En dag kommer min far hjem og 
fortæller om en slange, som var på 
vej over den grusvej, han kørte på. 
Han kan hverken se hoved eller 
haleparti på slangen. Han stopper 
og lader den passere. Den er sim-
pelthen for stor.

Fuglefangst og voliere
Inden for hegnet i vores cirka 
1500 kvadratmeter store have er 
der tre større træer, og ofte kom-
mer der en flok finker, papegøjer, 
kakaduer, Crimson Rosella eller 
andre spændende fuglearter og 
slår sig ned i træerne.

Med det som baggrund får min 
far nogle af arbejderne nede fra 
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Parakeet. Crimsom Rosella.

dæmningen til at lave en stort 
torums fuglevoliere i rundjern/
betonjern og trådnet med masker 
lidt mindre end hønsetråd. Da de 
kommer med buret, som er 2x3 
meter og to meter højt, finder vi 
et perfekt sted i haven at anbringe 
det, således at jeg kan se det fra 
mit værelse.

Jeg kan tilmed, via en lang snor fra 
mit værelse, udløse en fuglefælde, 
også lavet af rundjern og trådnet, 
som er anbragt oven på volieren. 
I fælden bruger jeg havregryn, sol-
sikkefrø og vand som lokkemad. 
Der er næsten hver morgen mu-
lighed for at udløse fælden med 

held, især når de vilde ”selskabs-
papegøjer”, tiltrukket af de fugle 
som allerede var fanget, får smag 
for fuglefoderet og vandet i fæl-
den.

Alternativ papegøjefangst
En anden måde, John og jeg får fat 
i fugle på, er at skyde dem med 
luftgevær eller slangebøsse. Han 
og jeg går ofte timelange ture i 
omegnen medbringende hvert sit 
luftgevær, et par læderhandsker, 
slangebøsse og et lille fuglebur.

Vi har blandt andet nogle favo-
ritvandhuller nær floden samt 
et område ved en pumpestation, 
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Kakadue.

hvor der er næsten rent vand. 
Dels kan vi bade der, og dels kom-
mer der mange dyr og fugle for 
at drikke. Når fuglene sætter sig 
i træerne nær vandet, kan vi for-
holdsvis nemt ramme dem.

Vores formål er ikke at slå fuglene 
ihjel, men at vingeskyde dem så 
de ”blafrer” ned på jorden. Når vi 
med handsken på får fat i papegø-
jen, som ret ofte ”simulerer død”, 
kan vi afgøre, om den er hårdt så-
ret eller værd at gemme. Hvis vi 
vil have den med hjem, skærer vi 
den yderste del af den beskadi-
gede vinge af og smører såret ind 
i noget betændelses-hæmmende 

salve. Denne salve er beregnet 
til mennesker, men virker fint til 
fugle.

Når vi rammer en fugl med slan-
gebøsse, falder den ned, som om 
den er død. I slangebøsserne bru-
ger vi metalkugler fra ødelagte 
kuglelejer fundet i et værksted på 
arbejdspladsen. Hvis fuglen stadig 
er ”bevidstløs af skræk”, sprøjter 
vi lidt vand på den, og hvis den så 
vågner, det gør de fleste, tager vi 
den med hjem i det lille fuglebur. 

Når vi sådan har skudt eller fan-
get nye levende papegøjer, bliver 
de sat ind i små bure, så de ikke 
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Michael Huusom.

Født i 1946. 
Faderen var ”omrejsende ingeniør” 

i et stort dansk firma ”Christiani og 

Nielsen", hvorfor familien blandt andet 

har boet nogle år i Vest-Australien. 

Efter tre år i Tyrkiet gik jeg som kost-

elev på TMR fra 1957 til 1960. I 1961 

gik turen så til Australien. 

Det var sidste del af min beretning 

om en dansk teenager i Kununurra, 

Australien. 

Kun hvis du har læst (og husker lidt 

om) beretningens del et og del to i 

de to foregående numre af ”KON-

TAKTEN”, giver sidste del det rette 

indtryk af historien.

kan baske/flyve rundt og dermed 
beskadige sig selv. Det er især de 
bløde næsebor de kan ødelægge, 
ved gentagne gange at flyve ind 
i hønsetråden. Med tiden får de 
større og større bure og til slut 
kommer de i selskab med de an-
dre papegøjer i volieren.

Der er penge at tjene
Hele formålet med vores fugle-
fangst er jo, ligesom formålet med 
slangeskind og krokodilleskind, at 
tjene lidt Australske pund på sal-
get til arbejderne, når de drager 
til byerne længere væk end Wynd-
ham for at bruge penge og more 

sig. Vi fabrikerer også selv de små 
fuglebure, som vi sælger fuglene i. 
Priserne er ca. 1 pund (15 kr.) for 
2 finker, 2 pund for en Crimson og 
op til 5 pund for en flot, stor hvid 
kakadue (inklusiv buret).

De er da flotte disse fugle. Af 
”gode grunde” havde jeg ikke 
krokodille- eller slangeskind med 
hjem til Danmark.

Ovennævnte beretning er udpluk 
fra min livshistorie skrevet til og 
for mine børn og børnebørn.

Michael Huusom
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Elevforeningens Legat 2018

Af Bent Ole Løike, R66

på årets sidste sKoledag, den 29. juni blev elevforeningens legat for 
2018 uddelt til to glade elever. det var tredje gang legatet blev ud-
delt. i modsætning til tidligere år, var der i år rigtig mange, der var 
indstillet til at modtage årets legat. 

Det tegner godt for fremtiden, og i Elevforeningen er der enighed om at 
fortsætte med uddelingen af legatet. Det blev Harald Kjeldahl Gehl An-
dersen, 8A, og Sara Malling Overgaard, 8B, der modtog legatet.

Skoleleder Eva Hede flankeret at de to glade legatmodtagere, Harald Kjeldahl Gehl 
Andersen, 8A og Sara Malling Overgaard, 8B. Stort tillykke herfra.
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Begge var meget populære mod-
tagere såvel blandt kammerater 
som lærere, især var Harald me-
get overrasket og glad for valget.

De to modtagere, der igen i år var 
udpeget af deres klassekammera-
ter, ses som et forbillede for sko-
lens øvrige elever. 

Begrundelsen for de to elevers 
modtagelse af legatet blev således 
begrundet af klassekammeraterne:

8.A, Harald Kjeldahl Gehl 
Andersen:
En, der har støttet klassekamme-
raterne og altid har været der for 
andre.

Har klaret sig rigtig godt både på 
det faglige og det sociale område. 

Han er rigtig god til at tage initia-
tiv og holder sig ikke tilbage med 
at kaste sig ud i nye ting.

Han er altid glad og spreder god 
energi i klassen.

8.B Sara Malling Overgaard:
Altid super energisk, og altid i 
godt humør. Hun skaber en god 
stemning og støtter en, hvis man 
har brug for opbakning. Og så er 
hun afholdt af alle.

Hun spreder glæde i klassen og 
hendes gode humør smitter af på 
klassekammeraterne.

Hun er sød, sjov og en fantastisk 
veninde.

Bent Ole Løike
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kransenedlæggelse og 
Julemødet 2018
SØNDAG DEN 18. NOVEMBER 2018 KL. 12.00

Julemødet afholdes søndag den 18. november 2018 kl. 12.00, hvor vi mødes 

på Sejergaardsskolen og lægger en krans ved frøknernes mindesten. 

Ledsagere er meget velkomne.

Efter kransenedlæggelsen er Elevforeningen vært ved en frokost på:  

Ungdomsgården, Pilevej 8, 4340 Tølløse.

Tilmelding senest søndag den 8. november 2018 til: 

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

ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2019

Ordinær generalforsamlingen afholdes søndag den 12. maj 2019 kl. 12.30.

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

annonceret på hjemmesiden samt i KONTAKTEN nr. 133. Her vil lokalitet for 

afholdelse af generalforsamlingen tillige blive oplyst.

Troels Hallig
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FEJLAGTIG OPKRÆVNING AF KONTINGENT

En del medlemmer er blevet opkrævet kontingent i juli og august 2018. Det er 

en fejl, som tilsyneladende er opstået hos Betalingsservice. Hvordan fejlen er op-

stået, undersøges pt. 

Er du en af dem, der er blevet opkrævet i nævnte måneder, har du to muligheder:

1. Oplys dit kontonummer til info@tmr-elevforeningen.dk og 

 det for meget betalte beløb vil blive overført til din konto

2. Beløbet modregnes i den/de kommende opkrævninger af kontingent

Jf. Elevforeningens vedtægter opkræves kontingent en gang årligt i januar måned.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du rette henvendelse til nævnte e-mail-

adresse eller til Troels Hallig, tlf.: 2423 2658.

Troels Hallig 
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VELKOMMEN TIL DE NYE 
Vi har fået både nye elever, forældre og medarbejdere. Velkommen til jer alle 

sammen. Jeg er sikker på, at I vil blive taget godt imod og I er altid velkomne til 

at henvende jer med spørgsmål eller andet. Skoleintra er vores officielle informa-

tionsplatform. Det er vigtigt, at I dagligt orienterer jer om nyheder, lektier, klasse-

begivenheder, skolearrangementer m.m. Husk at der findes en mobilapp, som gør 

det lidt lettere at få tjekket op i dagligdagen.  

Vi har desværre også måttet sige farvel til Eva Sahl, som har søgt nye veje. Vores 

trofaste og dygtige vikar Casper von Bülow vil gennemføre Evas skema, indtil vi 

har fået ansat en ny lærer senest den 1.10. Vi har modtaget en del ansøgninger og 

ser frem til ansættelsessamtaler i uge 34.

PARKERINGSPLADS VED VESTERGADE 
I sommerferien har vi fået omlagt vores parkeringsplads ved Vestergade. Pladsen 

er blevet ensrettet med optegnede båse, og der er etableret en ny udkørsel 

længst nede mod SFO. Vi håber, det vil skabe et bedre flow i trafikken og resultere 

i bedre sikkerhed for både bilister, fodgængere og cyklister særligt omkring  

afleveringssituationen om morgenen.  

Der mangler fortsat skiltning, men vi regner med, at dette kommer op i løbet af 

de første dage.

ANTI-MOBBESTRATEGI 
Sidste skoleår blev der udarbejdet en strategi for arbejdet med trivsel og fore-

byggelse af mobning. Alle elever, lærere, ledelse og skolebestyrelse var inddraget i 

samarbejdet, hvilket resulterede i den første udgave af skolens anti-mobbestrategi. 

I vil alle blive præsenteret for strategien på kommende forældremøder, da vi 

naturligvis har brug for inputs til hele tiden at forbedre indsatser og fokus- 

områder.  

Jeg håber, det vil give nogle gode drøftelser, så I i forældregruppen bliver klogere 

på jeres muligheder for at støtte op om elevernes og klassens trivsel.

SIDSTE NYT FRA SKOLEN
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SAMTYKKEERKLÆRINGER 
Ifølge persondataforordningen skal vi bede om underskrifter i forbindelse med 

forskellige forhold omkring jeres børn. Dette har der tidligere været sendt opslag 

ud omkring, og vi har da også modtaget underskrevne blanketter. Men vi mangler 

fortsat mange hvilket betyder, at vi ikke må opbevare overleverede informationer 

eller udveksle oplysninger om eleverne med øvrige samarbejdspartnere. Dette 

kan være nødvendigt for at hjælpe eleven bedst muligt.  

På forældremøderne vil klasselærerne medbringe blanketter til underskrift, så vi 

kan få afsluttet denne opgave.

MOBILER I SKOLETIDEN 
I lighed med sidste skoleår skal mobiler og andre elektroniske redskaber låses 

inde ved ankomst til skolen. Dette både for at give plads til det sociale samvær 

samt mindske risikoen for tyveri af elevernes værdigenstande.  

Det er elevens opgave og ansvar at få lagt sine sager i skabet, så læreren kan låse 

ved afgang til morgensang. Læreren i de yngste klasser minder naturligvis om  

rutinen, så eleven får afleveret. 

Mobiltelefoner må selvfølgelig benyttes som undervisningsredskab, hvis læreren 

har planlagt det således. Det er vigtigt, at eleverne også får låst deres iPads/pc'er 

inde ved f.eks. undervisning i hal eller musikhus, hvor redskaberne ikke benyttes.  

Forsøg at undgå at sende sms/messenger til jeres børn i skoletiden, da det ofte er 

forstyrrende at modtage beskeder fra sine forældre midt i en time. Ved akut be-

hov for kontakt bedes man ringe til skolens kontor, som vil tage kontakt til enten 

klasselærere og/eller elev.  

Eleverne i 8.-9.kl. har i år selv ansvaret for at få låst deres ting inde, da de har fået 

nye elev-lockers med individuelle hængelåse. 

Eva Hede    

Skoleleder
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IN MEMORIAM

Tove Skov, R46 
Tove Skov (født Stæhr-Olsen) blev født den 9. februar 1930 i Rye.

I 1937 flyttede hun sammen med sine forældre og storebror Mogens til Hvalsø, 

hvor forældrene blev det første bestyrerpar på det daværende Rekonva-

lesenthjem, Hvalsø Gl. Lægebolig (under Frederiksberg kommune). Hun fortsatte 

dog med at cykle til Tølløse for at afslutte skolegangen på TMR.

I de næste 55 år blev Hvalsø omdrejningspunktet for Tove. Hun arbejdede på 

Skovkontoret på Skovvej og engagerede sig i de lokale foreninger – Folkedanser-

forening, Husmoderforening og Gymnastikforening. I 1964 mødte hun sin tilkom-

mende mand – Johannes Skov – som kørte bus mellem Hvalsø og Roskilde og i 

1965 fødtes hendes søn Lars og i 1967 hendes søn Jens. 

I 1992 flyttede Tove og Johannes til Møn hvor Johannes var født og her ønskede 

de at tilbringe deres pensionisttilværelse med fokus på have, hus, fritid og familie. 

En dejlig have beliggende ned til Stege Nor voksede op under deres kyndige 

hænder. Efter Johannes’ død i 2006 besluttede Tove sig dog for at vende tilbage 

til sin fødeegn – bl.a. for at være tæt på sin søn Jens og hans familie – og købte 

hus på Præstegårdsvej i Hvalsø.  Tove glædede sig over gensynet med Hvalsø 

og udadvendt som hun var, knyttede hun hurtig kontakt til gamle venner og 

bekendte, men var også god til at finde nye venner i byen.

Tove havde i årene efter hun sluttede sin skolegang på TMR kontakt til enkelte 

af hendes skolekammerater via Elevforeningen, men det blev jubilæet i 1968    

der knyttede Tove tættere til sine gamle skolekammerater. Herefter mødtes de 

regelmæssigt og deres besøg hos hinanden var altid forbundet med en kulturel 

oplevelse / besøg inden de gik over til en bid brød og havde det hyggeligt sam-

men.

Tove døde efter kort tids sygdom på Roskilde Sygehus den 22. november 2017.  

En skoleveninde besøgte hende i den sidste tid og de gamle skolekammerater 

PERSONALIA



35

deltog i begravelsen. Tove blev 87 år gammel og er begravet på Hvalsø kirkegård 

ved siden af Johannes. 

Hendes søn Jens er stadig boende i Hvalsø og har 2 børn. Hendes søn Lars bor i 

Frankfurt am Main i Tyskland.

Æret være Toves minde. 

Bestyrelsen

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.

VELKOMMEN TIL

Inge Lise Nielsen, R67 

Anders Larsen 

Dorthe Augsburg 

Peter E. Andersen

NYE MEDLEMMER
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MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING

Elevforeningen 

v/formand Troels Hallig 

Høgevej 1 

2970 Hørsholm 

Tlf +45 2423 2658 

th@troels-hallig.dk
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Her kan du indrykke en

ANNONCE
Kontakt: 

ELEVFORENINGENS 
REDAKTION

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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