Et nyt år med spændende medlemstilbud
Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår og løfter samtidig sløret for forårets alsidige program.
Vi lægger ud med noget så drastisk at droppe den traditionsrige herremiddag med gule ærter. Tilslutningen til dette arrangement har været støt faldende de sidste mange år.
Søndag den 18/3 vil bestyrelsen i stedet for genoptage en
anden gammel tradition med at markere foreningens fødselsdag. Herom kan du læse nærmere inde i bladet.
Tirsdag den 17/4 kl. 16 får vi besøg af advokat Knud
Foldschack, som de fleste nok kender fra hans arbejde for
fristaden Christiania og brugerne af Ungdomshuset på Jagtvej
60. Men nok så interessant for os gamle skorper er hans beretning om en barsk barndom, hvor han konstant blev flyttet
rundt mellem plejefamilier og kostskoler for alligevel at ende
med at få en videregående uddannelse og en karriere som advokat. Han er en sand mønsterbryder.
Foreningen byder på en lettere anretning.
Lørdag den 2/6 runder vi foråret af med en udflugt til Flakfortet – den kunstigt anlagte ø udenfor København, som i 1910-14 blev anlagt som
led i forbindelse i byens forsvar. Vi sejler med M/
S Langsø kl. 12:00 fra Nyhavn og kommer retur
ca. kl. 17:30. På øen vil der være en guidet rundvisning og mulighed for forplejning. Foreningen
betaler for sejladsen og rundvisningen.
Med forbehold for ændringer.
Og endelig har bestyrelsen iværksat etableringen af foreningens egen hjemmebiograf med
henblik på fremover at kunne invitere til udvalgte filmforevisninger. Det er langt billigere
og hyggeligere end f.eks. at betale Cinemateket for brugen af lokale, fremvisning og filmleje. Den første filmaften i egne lokaler forventes afholdt til efteråret.
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Medlemmer
Et år med medlemsfremgang
Foreningen oplevede i det forgangne kalenderår
en medlems lgang, som mere end opvejede den
naturlige afgang som følge af dødsfald og udmeldelser. Fakta er: 9 indmeldelser, 2 udmeldelser
og 4 døde.
Tilgangen af nye medlemmer er interessant derved, at de for hovedpartens vedkommende
kommer fra de to årgange 1966 og 1968, som
senest har kunnet fejre deres 50 års jubilæum.

Dødsfald
43/41 Torben Richter døde
den 10/10 2017

Michael Brimer

Revisorer
17/68 Fl. Højstrup Hansen
105/65 Peter Gehrke
29/70 Ole Kock

50/52 Ole Lange døde den
25/11 2017

Stiftelsen
103/57 Finn Johansen

Tlf. 33141815 efter kl. 18:00
E-mail: formand@ohf.dk

86/53 Jens Ole Frederik
Rasmussen – dato ukendt.

Adresseændring
Meddeles til foreningens sekretær Christian Beck på tlf.
39625512 eller e-mail sekretaer@ohf.dk

Kon ngent 2018

Bladet Skorpen

Årskon ngentet er uændret 250kr.
Vedlagt følger en skrivelse fra foreningens kasserer med prak ske oplysninger om, hvordan
du kan indbetale kon ngentet.

Redaktionsadresse:
Ndr. Fasanvej 124 B st.tv.

OBS. Men hvorfor ikke slippe for besværet med
hvert år at skulle huske at indbetale det beskedne beløb? Du kan blive livsvarigt medlem ved at
indbetale et engangsbeløb på 2.500 kr. Foreningen har i dag 8 livsvarige medlemmer.

Redaktion
Ansv. Redaktør
48/59 Jens Chemnitz Povelsen
Mobil 51 29 03 01
E-mail:
mail@jenspovelsen.dk

Foreningen fejrer sit 146. år
Søndag den 18. marts 2018 kl. 13:00
I dagens anledning inviteres medlemmer med koner/kærester l en frokostbuﬀet i
foreningens lokaler søndag den 18. marts kl. 13:00
Bestyrelsen håber, at mange vil være med l at
fejre vor gamle forening.
Af prak ske årsager skal man lmelde sig hos formanden pr. e-mail (formand@ohf.dk) eller pr.
telefon 3314 1815 senest den 12/3.
Vil man gerne give foreningen en gave, kan det
være et lskud l foreningens kommende hjemmebio eller l indkøbet af Ældresagens sangbog
”Sange l livet” af René A. Jensen og Vagn Nørgaard. Pris ca. 150 kr. Denne sangbog vil fremover
blive benyDet ved foreningens møder og arrangementer.

Legatuddelingen 2017
Med vedtagelsen af s Eelsen formålsparagraf blev der åbnet for, at også skorpers børn og

børnebørn kan søge foreningens uddannelseslegat. Og det resulterede da også i, at
legatudvalget modtog langt ﬂere støDebereGgede ansøgninger, end foreningen selv
havde midler l at imødekomme.
Men heldigvis indvilgede bestyrelsen for det nye Beildorﬀs legat at overtage de ansøgninger, som foreningen ikke selv havde midler l at imødekomme; og det resulterede i, at alle støDebereGgede ansøgere kunne få et legat
Resultater blev, at foreningens legatudvalg uddelte 15.000 kr. l fem (ﬁre børn og et
barnebarn af skorper). Beildorﬀs legat uddelte 41.000 kr. l fem (en skorpe, tre børn
og et barnebarn af skorper).

Skorpe manchetknapper
Frems llet af gamle uniformsknapper

Pris: 200 kr. pr. sæt
Bes lles hos formanden

Ny hjemmeside og ny webmaster
Foreningens hjemmeside (ohf.dk) har fået ny webmaster. Det er 61/77 Michael
Brimer, som har aﬂøst hjemmesidens første webmaster (formanden), som har syntes, at den er inde l at nye og yngre kræEer tager over.
Og Michaels første opgave har været at forestå konverteringen af den gamle hjemmeside l et program, som er responsivt, dvs. som gør at hjemmesiden kan lpasse
sig de forskellige skærmstørrelser som f.eks. Smartphones, tablets o.lign., som af
mange i dag bruges l søgning på interneDet.

Foreningens omfaDende ﬁlm- og fotomateriale, som er lgængeligt på hjemmesidens fotogalleri, vil fortsat blive administreret af 79/63 Bjarne Larsen (Sakker).
Den nye hjemmeside er i skrivende stund endnu under opbygning; men den forventes snart at være oppe at køre, Michael modtager gerne input l, hvordan hjemmesiden kan gøres bedre – mere brugervenlig og lgængelig. Han kan kontaktes pr. email på webmaster@ohf.dk eller telefon 2081 7026

Julefrokosten 2017
De 21 medlemmer, som havde taget imod
invita onen l den årlige julefrokost, nød den
dejlige mad og hinandens selskab.
Undervejs var der underholdning med bl.a. en
skorpeskolequiz og en l lejligheden forfaDet
skorpemæskevise, hvor alle de deltagendes
navne optræder.
19/68 Jens Carsten uroplæste sin novelle
’Grønlænders v ’ der bliver publiceret med
tlen ’Zuzanne’ på Det Poe ske Bureaus Forlags dsskriE i marts 2018.
Mandelgaven (et eksemplar af Troels Kløvedals nye bog Alle mine morgener på jorden) blev vundet af 65/61 Ole Rafn.
Røvervise
Tekst & Musik: Thorbjørn Egner 1956
Vi lister oss så s lt på tå
når vi skal ut og røve
Vi røver bare det vi må,
og det som vi behøver.
Nå ligger mørket over land
i byen sover alle mann.
Da drar vi av gårde med sekker og spann,
både Kasper og Jesper og Jonatan
Skorpemæskevise
Tekst: Jens Carsten Hansen (19/68) 2017
Ude halser folk af sted
De hjuler og de juler
Men os herinde vi har fred
Og vi har rigt med smuler
For Finn han har købt rig’ligt ind
Alt hvad der lå ham tungt på sind
Så alle bliver fulde og mæDe og glad’
Både Knudsen og Vosse og Povelsen
Vi sidder bænket alle mand
Snart skal vi l og mæske
Vi duEe kan i hver en tand
Og øjner også læske
De’r øl og vand og brændevin
Og spise skal vi lækkert svin

Den ﬂæskesteg sprød og med kål og med surt
Både Thomsen og Fredskov og Villasen
Og vanker gør der lækker sild
Med æg og løg og æbler
Og laks graveret ik’ for lidt
Med herlig sennepsdræææsing
Det hele bli’r serveret af
De piger sød’ i køkkenet
Og nu ska vi høre hvem mer der er med
Både Aage og Chris an og Ib’ermand
SKRATTERAT (Hak i pladen)
Og nu ska vi høre hvem mer der er med
Båd Margrethe og Lisa og Hannepig’n
SKRATTERAT (Hak i pladen)
Og nu ska vi høre hvem mer der er med
Både Daugaard og Derving og ’Chris an
SKRATTERAT (Hak i pladen)
Og nu ska vi høre hvem mer der er med
Både Peermand og Eyvind og Carsten Jens
Både Palle og Ole og Hvem mon mer?

En ”krumme” i Fidel Castro-styrets søgelys
Det tredje og sidste afsnit af Lars Erik Stenderups erindringer om hans d i det danske udenrigsministerium og
e!erfølgende civile erhvervskarriere. De to første afsnit blev bragt i Skorpen nr. 2/17 og nr. 3/17.

Det kom ikke som en stor overraskelse, at
UM lbød en s lling i den egentlige tjeneste.
Men på det dspunkt var der forhandlinger
med Coloplast, Mærsk Medical, Dameca og
Nikomed (alle med produkter l sundhedssektoren) for at opbygge et forhandlernet i
hele La n Amerika, fra Mexico l Punta Arenas. Og dén udfordring kunne jeg ikke lade
ligge.
Det blev l 11 år for Coloplast, som på trods af gode resultater valgte selv at etablere
daDerselskaber. En naturlig udvikling for en virksomhed af den størrelse. Dameca og Nikomed var med i mere end 25 år, så alt i alt en fornuEig beslutning, at vælge udenrigstjenesten fra.
Alt var dog ikke en dans på roser. I 1989 blev jeg bedt om at invitere 2 cubanske læger l
en kongres på Hotel Marienlyst i Helsingør. Virksomheden Polystan ( en af de førende
inden for hjerte kirurgi ) som var kommet l senere i gruppen ( 1985 ) skulle aVolde en
verdenskongres for lanceringen af deres nye produkter.
Da Cuba var en vig g aEager af Polystans produkter, var det naturligt at invitere de to
vig gste læger fra Cuba. Noel Gonzalez, øverste hjertekirurg og Eduardo Quientero, øverste for perfusion ( lægen som holder pa enten i live under opera onen ) var et naturligt
valg.
Eduardo Quintero havde ved ﬂere lejligheder hjulpet Polystan med at undervise i brugen
af Polystans produkter på hospitaler i Mexico City.
Hvad vi ikke vidste var, at Eduardo var blevet inﬁltreret af en an ( Fidel ) Castro gruppe
og var under mistanke hos de cubanske myndigheder.
Til stor overraskelse ﬁk Eduardo Quientero lladelse l at rejse l Danmark og deltog i
kongressen på Hotel Marienlyst. Da det var meget vanskeligt på det dspunkt blot at
drømme om en rejse uden for Cuba var det oplagt at udnyDe friheden og et turistbesøg i
Spanien blev indlagt i rejsen, som gik l Alicante, med transit i Barcelona.
Under denne ﬂyvning fortalte Eduardo, at han ville søge poli sk asyl i Barcelona, da han
på ingen måde kunne komme lbage l Cuba. De forhør som var påbegyndt af myndighederne inden afrejsen, ville blive genoptaget og han ville få en fængselsstraf for undergravende virksomhed mod Castro styret. Bevismaterialet havde man fået fra en anden cubaner som var anholdt.

Jeg ﬁk forklaret Eduardo, at reglerne var, at han ville blive deporteret l Danmark,
hvilket også skete. Havde derfor kontaktet en ven, som kunne huse Eduardo på Frederiksberg. Næste dag gjorde Eduardo et nyt forsøg, denne gang i Madrid.
En me eEer Eduardo havde forladt lejligheden på Frederiksberg sprængte to agenter døren l lejligheden. De
var kommet op fra Østberlin. I Madrid luEhavn gik det
på samme måde som i Barcelona, deporteret l København, dog med den forskel, at den cubanske ambassade
var forberedt og havde to agenter i luEhavnen, som det
ikke lykkedes for at få fat i Eduardo, denne sad i et ﬂy
mod Kastrup. Historien blev et indslag på CNN.
Sandholmlejren blev for en kort d opholdsstedet og
senere fandt man en gård i Jylland, hvor Eduardo kunne gemmes væk. EEer 6 måneder ﬁk Eduardo indrejse lladelse l USA.
Sagen var yderst ubehagelig, idet der blev sendt anonyme skrivelser fra Cuba, hvor
ord som forræder samt at man skulle holde sig langt væk fra Cuba blev nævnt. Det
var en periode på mange måneder, man helst ønsker at glemme.
Gennem gamle kontakter fra min d som diplomat, lykkedes det at få en mødeaEale i stand med den cubanske ambassadør i Ecuador. Denne skrev en indberetning l
det cubanske udenrigsministerium og eEer nogle måneder, blev der givet besked
om, at sagen var henlagt, da der ingen beviser var for, at Polystan eller jeg havde
haE indﬂydelse på Eduardos valg om at forlade Cuba.
Lars Erik Stenderup, Ecuador. Årg.1966

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen aVoldes rsdag
den 24/4 kl. 19:00. Reservér datoen!
Indkaldelse, dagsorden og regnskab vil
blive udsendt med det næste medlems-

