MEDLEMSBLAD

DKO og Børnesanatoriet i Hellebæk
De to ting har intet med hinanden at gøre,
skulle man mene. Og dog nævner journaliSanatoriet 1910
sten Bent Blüdnikow i sin anmeldelse
(27.08.16) af den nyligt udkomne bog om
det tidligere børnesanatorium i Hellebæk,
at mange drenge på DKO - i lighed med
pigerne på sanatoriet - også blev udsat for
en særdeles hårdhændet behandling.
En sådan miskreditering af DKO vil vi naturligvis ikke stiltiende acceptere, så bestyrelsen har været i kontakt med journalisten og bl.a. skriftligt meddelt ham:
”Ved at bringe Det Kgl. Opfostringshus ind i en artikel om nogle åbenbart skrækkelige forhold for pigerne på en anden institution i Hellebæk får læserne uundgåeligt et indtryk af, at der foregik lignende ting på DKO. Det har du ganske enkelt
ikke belæg for at skrive - uanset hvor meget du støtter dig til nogle avisartikler om
enkeltepisoder og slet ikke til litteraturen. Hvis det er Peter Høegs "De måske egnede", du tænker på, skal du være opmærksom på, at det er en roman og ikke noget Peter Høeg selv har oplevet, da han ikke har været elev på DKO.
Ved vores årlige "Skorpetræf" i Hellebæk havde vi lejlighed til drøfte din artikel
med flere gamle skorper og nogle tidl. ansatte. Ingen - overhovedet ingen - kunne
genkende det billede, du tegner af Det Kgl. Opfostringshus i Hellebæk. Skorpene
var som udgangspunkt kvikke og socialt veltilpassede drenge, som naturligvis måtte indordne sig under en vis disciplin – men ”hårdhændet behandling” var absolut
ikke en del af konceptet”.
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Film & Sangaften den 8/11 kl. 19:30
Kan du huske, hvor vi sang på skolen. Morgen, middag og aften – og indimellem?
Tirsdag den 8. november vil der blive rig mulighed for fællessang, og samtidig vil der blive vist
en samling lysbilleder fra dagliglivet i 1964-65
på DKO, en samling slides som foreningen fik
overdraget, da skolen blev nedlagt.
Derudover vil du få lejlighed til at se/gense DR
tv-rapportagen fra skolen i 1956.
En aften med fællessang og gensyn med 195060’ernes DKO. Du er velkommen til at tage egne fotos/slides med.
Tilmelding til formanden senest den 30/10.

Julefrokost tirsdag den 6/12 kl. 17:00
Nyt stort uddannelseslegat – fortrinsvis for skorper
Mange privatpersoner har igennem tiden testamenteret betydelige beløb til brug for skorpers videre uddannelse. Et sådant legat er netop blevet oprettet. Legatets navn er
”Elisabeth og Aage Petersen Beildorffs legat”. Legatets oprindelse er knyttet til et testamente efter Aage Petersen af 18/5 1967, ifølge hvilket den båndlagte formue skulle tilfalde
et legat for ”Skorper og Krummer”, tidligere elever fra Det kgl. Opfostringshus, når testators datter afgik ved døden. Det skete den 30/10 2011, og tiden derefter er blevet brugt til
en kompliceret boopgørelse, som nu endeligt er afsluttet.
Legatets samlede formue beløber sig til godt 18 mio kr., og det er afkastet heraf, som fremover skal uddeles som støtte til vanskeligt stillede unge i deres videre uddannelse – fortrinsvis tidligere elever ”Skorper” fra Det kgl. Opfostringshus.
Ifølge Legatets vedtægt skal legatet uddeles til hjælp til ophold og studier på anerkendte
kurser, skoler eller til undervisning i fremmed sprog i de pågældende lande.
Legatet administreres af en bestyrelse bestående af en advokat (formand), Vajsenhusets
forstander og OHF/Skorpeforeningens formand.
Legatuddelingen forventes først at kunne påbegyndes i 2017. Spørgsmålet er, om der da vil
være skorper, som er under uddannelse. Hvis du sender dit navn, nr. og årgang på DKO og
din postadresse til foreningens formand (formand@ohf.dk), vil du blive holdt orienteret.

Julen nærmer sig og tiden er inde til at sikre sig en plads ved foreningens julebuffet.
En god anledning til at sætte gamle klassekammerater stævne. Ja, koner og kærester
er også velkomne.
Medlemspris: 100 kr. Gæster: 150 kr.
Tilmelding til formanden på tlf. 33141815 eller email til formand@ohf.dk – efter først-til-mølle princippet - og senest den 20/11.

Foreningens legat 2016
Legatet kan søges af skorper og deres børn til uddannelse og af skorper, der har brug
for økonomisk hjælp.
Ansøgningsskema kan downloades fra foreningens hjemmeside www.ohf.dk
(legater) eller rekvireres hos foreningens formand – gerne pr. email til formand@ohf.dk eller telefon 33141815.
Ansøgningsskema + forskudsopgørelse 2016 skal sendes til foreningens formand
senest den 16/10-2016.
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Nye Medlemmer
Vi byder velkommen
36/68 Jan Horn Petersen
B-mdl. Lis Johansen

Skaf et nyt medlem!
Skaffer du foreningen et nyt ordinært (en skorpe) eller et bidragydende (person med interesse
for foreningen/skorper) medlem, få du som tak
en gave i form af et par unikke skorpe manchetknapper.
Send navn og
adresse på personen, som ønsker
medlemskab, til
formanden (email: formand@ohf.dk). Når første års kontingent er
indbetalt, vil du modtage gaven med posten.

Klokkestablen
Der har været forskellige meninger om det betimelige i at bruge penge på en klokkestabel. Var
der ikke andet, som foreningen hellere burde
støtte? Det mente et flertal ikke på årets generalforsamling. Beslutningen om at genrejse klokkestablen er truffet ud fra et ønske som at genskabe dette synlige mindesmærke for skorpernes epoke i Hellebæk; en klokkestabel som oprindeligt blev
rejst af foreningen, da DKO
flyttede til Hellebæk i 1953.
Vi venter fortsat på den
kommunale tilladelse.
Man kan fortsat støtte
projektet. Bidrag skal
indbetales på indsamlingskontoen i Danske Bank nr. 1551
7670002084

Hjertemødet den 21/9 er aflyst

Skorpetræf 2016
Det var blevet sensommer, men vejrmæssigt kunne vi ikke
have ønsket os det meget bedre, da det årlige Skorpetræf
blev afholdt den første lørdag i september.
25 havde taget imod foreningens invitation til brunch på
Café Hammermøllen.
Skolens rektor fortalte kort
om skolens aktuelle udfordringer med de mange elever
(250 + 24 i børnehaven) og
de snævre fysiske rammer.
Skolen har således måttet leje sig ind i den nærliggende Kongens Mølle til de to nye
ældste klasser, som man dog midlertidig har måttet placere i et par pavilloner på
gårdspladsen, mens Kongens Mølle bliver istandsat efter at man kort før sommerferien have konstateret et omfattende svampeangreb i møllens træværk.
Efter brunchen samledes vi
på gårdspladsen.
Nogle flere kom til.
Rektor låste op, så man på
egen hånd kunne se sig omkring i bygningerne.
Vi sluttede i den store spisesal, hvor vi først fik
lejlighed til at høre skolens madmor, Charlotte
Novak, fortælle om skolens
obligatoriske
madordning - som er en stor succes - og efterfølgende fik vist den gamle, genfundne Det nye science/fysiklokale
dokumentarfilm om de berømte danske
idrætsfolk , der levede en professionel tilværelse i
udlandet tilbage i 1950’erne (deriblandt skorpen
Carl Aage Præst).
Tusind tak til rektor Jesper Storm Nørskov for
gæstfriheden og den åbne invitation, som han sluttede af med at give til alle gamle skorper, som får lyst til at gense
deres gamle skole. Man er altid velkommen til at se indenfor i skolens åbningstid. Finn

