MEDLEMSBLAD

OHFs egen Facebookgruppe
OHF-gruppen er et offentligt forum under Opfostringshusforeningen, oprettet
på initiativ af foreningens bestyrelse. Gruppens primære formål er at orientere
om foreningens aktiviteter. Gruppens administrator vælges på den årlige generalforsamling, Carsten Hansen 19/68 er frem til generalforsamlingen i 2019
konstitueret administrator.
Du kan tilmelde dig gruppen på :
https://www.facebook.com/groups/2139117596361978/

Turen til Flakfortet
Vejret kunne næsten ikke være bedre til et besøg på hovedstadens
nyeste forsvarsværk, der ligger på en kunstig ø (flak) lige udenfor
Københavns havn en lille times sejlads fra Nyhavn.
En lille gruppe skorper med koner og venner havde taget imod invitationen; og de fik alle en oplevelse, som de sent vil glemme.
Her vises et lille udpluk af de fotos, som formanden har uploadet i
Fotogalleriet på foreningens hjemmeside.

Skorpetræf i Hellebæk
Lørdag den 25. august kl. 12-16:00
Foreningen har lavet en aftale med vejrguderne, så solen skulle skinne fra en
næsten skyfri himmel, når du og andre gamle skorper sætter hinanden stævne i
Hellebæk lørdag den 25. august.
Programmet er følgende:
Kl. 12 vil der blive ringet til samling med den store
klokke til et uformelt møde med skolens rektor,
Jesper Storm Nørskov, som vil vise os rundt på
ejendommen.
Kl. 13 vil man kunne spise den medbragte mad på
plænen, eller hvis vejrguderne svigter så inden døre.
Kl. 15 vil der være en guidet rundvisning i Hellebæk by og omegn med lokalhistorikeren Peter
Uldum (tidligere dagelev) for de interesserede.
Vi forventer at slutte ved 16-tiden

Arrangementet er åbent for alle skorper og familie. Der er ingen tilmelding,
men du må dog godt sende en mail, hvis du har planer om at deltage, til formanden på formand@ohf.dk.
Vi ses i Hellebæk.
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Vi lægger ud med tirsdag den 11. september kl. 17.00 at vise Aki Kaurismäkis Miraklet i Le Havre.
I 'Miraklet i Le Havre' er det en lille sort afrikansk dreng på flugt, og ikke en finsk arbejder, der er den socialt udstødte. Det føles sært
og endda forkert til at begynde med, men efterhånden som Kaurismäki rundhåndet drysser sin tørre finske pokerfjæs-humor udover
'Miraklet i Le Havre', falder filmen på plads
som en seriøs kommentar til en verden, der er
i fare for at miste sin moral og sin menneskelige værdighed.
Det er det virkelige mirakel i 'Miraklet i Le
Havre' (Per Juul Carlsen i DR1).

Troels Kløvedal på museum
Han har besejlet de syv verdenshave,
skrevet bøger og lavet TV, og nu bliver
han omdrejningspunktet for en kommende udstilling på Naturhistorisk Museum i
Århus og Museet for Søfart i Helsingør.
Udstillingen bliver en blanding af fotos,
videoer og kultur- og naturhistoriske
genstande, som Troels har haft med sig
hjem fra sine mange rejser. Man vil kunne opleve, hvordan Nordkaperen er indrettet under dæk og få følelsen af at stå til
søs.

Tilmelding sker på det annoncerede event
efter først-til-mølle princippet.

Efterårssæsonens øvrige tre forestillinger bliver den 16. oktober, den 13. november og den 11. december. Alle på tirsdage med start kl. 17.00.
Der vanker popkorn og en forfriskning, og gæster er velkomne.
Ud over annoncering på OHF’s facebookgruppe bliver forestillingerne annonceret pr, mail til de medlemmer, som er tilmeldt foreningens digitale nyhedsmail.
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Medlemstilbud: Tag med BIOHF * til Finland
Vores finske naboer har korsflag og velfærdsstat og er verdens frieste land,
men vi danskere ved nærmest intet om Finland. I fjor fejrede finnerne 100 års
selvstændighed, og BIOHF markerer fejringen ved i efterårssæsonen at vise
fire eksemplariske finske film. Forestillingerne bliver annonceret som events
på OHF’s facebookside (se link på side 4) hvor også supplerende materiale
om finsk kultur og mentalitet vil blive postet. Der bliver fortalt historier om
og fra Finland – om hvordan et fattigt folk har skabt en rig kultur og en velstående nation.

Kronprins Frederik åbner udstilling i
Aarhus den 31/10. Et år senere flyttet den
videre til Museet for Søfart i Helsingør.

Gode film skal ses i BIOHF!
Carsten Hansen 19/68
* BIOHF er navnet på foreningens nye ”filmklub”

