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Kværulaten i BIOHF
Orginaltitel 2014: Mielensäpahoittaja
Instruktion: Dome Karukoskis
Bogforlæg: Tuomas Kyrö
Spilletid: 98 min.
Tirsdag den 13. november kl. 17-20 viser BIOHF den
næstbedst sælgende finske film nogensinde:
Kværulanten.
Både blandt skorper og i den finske befolkning findes
der kværulanter – sure gamle mænd. Finsk film tar dem
under kærlig behandling i Kværulanten (2014). Vi følger en stædig gammel kartoffelbonde, som modvilligt
møder det moderne Finland som for ham er en ukendt
verden af uafhængige kvinder, elektriske tandbørster og
spaghetti bolognese.
Som nyt fast sanseligt programpunkt indlægger vi en
spisepause, hvor foreningen er vært ved et lettere måltid. Der vanker selvfølgelig som sædvanlig varme popcorn og cola i biografens
mørke. Send en mail til formand Finn at du kommer: formand@ohf.dk. Gæster er
som sædvanlig velkomne.
Filmen vises i Skorpeforeningens lokaler på Nordre Fasanvej 124B st.tv. 2000
Frederiksberg. Du kan osse læse mere om filmen på foreningens facebookside.
Film der rykker, skal ses i BIOHF!

Finsk julefilm i BIOHF den 11. december: Et fandens juleeventyr
Os skorper og andet godtfolk - vi glæder os i denne tid … Men også langt ude i
den finske ødemark ved den russiske grænse glæder man sig til jul og nyder duften af peberkager. Men det bliver en dyster december i det tyndtbefolkede Lapland. Glubske ulve tager livet af 433 ud af 435 rensdyr, og oppe i Korvatunturibjergene er man med dynamit ved at sprænge sig dybt ind i bjergets hjerte. Her
håber en excentrisk millionær at finde julemanden himself … Sådan står der i
den omtale af den 4. film i efterårssæsonens finske program som bliver annonceret i løbet af november.
Efter filmen holder vi OHFBIO-julestue, og når nu julesneen falder hvid, vanker
der selvfølgelig et passende traktement, der sørger for, at vi vender tilbage til
den trygge danske jul: æbleskiver og Glögg. Send en mail til formand Finn at du
kommer: formand@ohf.dk. Gæster er som sædvanlig velkomne.
Filmen vises i Skorpeforeningens lokaler på Nordre Fasanvej 124B st.tv. 2000
Frederiksberg.
Film der rykker, skal ses i BIOHF!
Carsten Hansen 19/68

Årets komplette Herre-Julefrokost 2018.
Lørdag den 1. december kl. 13:00
Det er NU, at du skal tilmelde dig – skriv til din gamle skorpekammerat, og
tilmeld jer til foreningens julefrokost. Det bliver Årets komplette HerreJulefrokost 
Programmet byder på:
Hyggeligt selskab med andre Skorper og muligheden
for et ægte juleeventyr.
Julebingo og præmiequiz.
Lækker julebuffet fra London Pub, inkl. 2 øl og 2 snaps.
For kun kr. 150,00 får du Herre-Kvalitetstid uden kone og børn (og de måske modsat), og samtidig en Skorpe sammenkomst, som kun kan beskrives
som Årets komplette Herre-Julefrokost.
Uanset om du har deltaget tidligere år eller om
det er første gang, så kom og vær med til at gøre
dette års Herre-Julefrokost til noget helt særligt

Tilmeld dig (og evt. din gamle skorpekammerat)
hos formanden pr. tlf. 3314 1815 eller pr. e-mail
til formand@ohf.dk senest den 24/11.
Men vent ikke for længe, hvis du vil sikre dig en
plads ved bordet. Tilmelding sker efter først-tilmølle-princippet.
På julegensyn den 1. december
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Runde fødselsdage
Vi gratulerer

Klassesammenhold

24/11 48/59 Jens Chemnitz Povelsen 75 år
19/12 32/59 Aage Johansen
75 år
29/12 97/53 Henrik Mandrup Tønnesen 80 år

Nyt blod i bestyrelsen.
André Fleron 2/90 er
42 år og gift med Tina
Fleron Petersen. Sammen har de 4 børn i alderen 14-26 og bor i Ørestaden.
Efter DKO i 1989 har
André taget flere handelsuddannelser, og arbejdede i en årrække indenfor Medicoindustien
hos bl.a. Maersk Medical A/S og Paul Hartmann A/S. André har endvidere siddet i Medicoindustriens bestyrelse, Medicoindustriens
Policygruppe og som formand i Medicoindustriens Ekspertgruppe For Forbrugsartikler.
Med en national og international erfaring indenfor salg, marketing og virksomhedsledelse,
stiftede André i 2013 OnlineShoppen365 ApS
samt Nordic Trading ApS, hvor han i dag fortsat er medejer i begge firmaer, og i starten af
2018 var André medstifter og fortsat medejer
af hhv. Uldmanden IVS og Bygge og Service
Banditten ApS.
I 2017/2018 var André tilknyttet Niels Brock
Innovationsgymnasium som ekstern underviser
i fagene virksomhedsøkonomi og afsætning, og
foruden sit daglige virke som adm. direktør i
Nordic Trading og OnlineShoppen365, så er
André aktiv i forskellige netværksgrupper.
André indtræder som suppleant til bestyrelsen,
og indstilles af bestyrelsen til bestyrelsesmedlem ved den kommende generalforsamling.

Årgang 66, som sidste år holdt deres 50års jubilæum har igen i år afholdt deres ”51års jubilæum” i foreingens lokaler på Nordre Fasanvej. Selv om vi maksimalt burde kunne være 17 nulevende personer(5 er døde), blev vi denne gang de 9, som man kan se på billedet. Peter, som
tidligere har boet i Island, havde skaffet den dejligste røgede laks, og Karl Henrik, hvis nabo er
fra Island, havde skaffet en liter god islandsk brændevin. Så vi spiste islandsk laks, samt dansk
smørrebrød, med øl og islandsk snaps. Efter maden var der kaffe og snak, og humøret var højt.
Vi havde en rigtig god og hyggelig eftermiddag og aften i hinandens selskab, og har allerede
aftalt at mødes igen til næste år.
Det med at afholde årlige klassesammenkomster,efter 50års jubilæet er en rigtig god ide, også
for Opfostringshusforeningen. Efter sidste års 50 års jubilæum meldte flere, som ikke i mange
år havde skænket foreningen en tanke, sig ind i foreningen. Dette har betydet, at årgang 66 nu
er den største årgang i foreningen med i alt 11 medlemmer heraf 4 dagelever. Vi er fire med
livsvarigt medlemskab, som har fået opbygget et rigtig godt sammenhold gennem vore første
to arrangementer. Vi overvejer til næste år at invitere klassen under og klassen over med til
arrangementet, således at vi bliver flere end de ni , vi var i år.
Det er fantastisk morsomt at få genopfrisket minderne fra dengang vi gik på skolen. Der er
altid nogle , som kan huske mere end andre, og ofte får man fortalt historier, som man ikke selv
kan huske, men når man får dem fortalt af andre, kommer episoderne frem fra ens hukommelse, og man bliver på den måde mindet om, hvor privilegerede, vi egentlig var ved at blive optaget på Skolen. For mange er det ikke godt at vide, hvordan ens skolegang og liv ellers havde
udviklet sig.
Jeg kan derfor varmt anbefale alle medlemmer af foreningen, at forsøge at samle så mange af
ens klassekammerater, skorper såvel som dagelever, som muligt, og derefter låne foreningens
lokaler til afholdelse af en klassesammenkomst. Dette kan man gøre frit og kvit, idet der dog
skal betales et mindre beløb for rengøringen.
Årgang 66, glæder sig allerede nu til næste års sammenkomst.
Søren Derving 55/66

