MEDLEMSBLAD

Forslag til ændringer af
Fundats for Opfostringshusforeningens Stiftelse
(ændringerne er skrevet i kursiv)

§ 2 Stiftelsens formål
Foranstaltninger der er egnet til at gavne Opfostringshusforeningen
Hjælp til skorper. Ordinære medlemmer af Opfostringshusforeningen eller deres
enker har fortrinsret til Stiftelsens legatmidler.
Hjælp til ordinære medlemmer af Opfostringshusforeningen under uddannelse.
Efterkommere af skorper, der er under uddannelse, kan søge legat.
§ 8 A Stiftelsens legatudvalg
Udøvelsen af generalforsamlingens bevillingsmyndighed bestrides af et legatudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 andre medlemmer af Opfostringshusforeningen, valgt på generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Opfostringshusforeningens formand er tillige formand for legatudvalget. Bestyrelsen udpeger de 2
bestyrelsesmedlemmer.
Legatudvalgets fornyelse sker for de generalforsamlingsindsatte medlemmers vedkommende ved, at der afgår 1 medlem hvert år. Til udfyldning af afgang i mellemtiden vælges hvert år 2 suppleanter.
§ 8 B Procedure for legatuddeling
Legatudvalget konstituerer sig selv til behandling af de indkomne legatansøgninger. Den endelige afgørelse om uddeling træffes efter simpelt stemmeflertal. Tildeling af legat kan højst ske for ét år ad gangen. Afgørelse om uddeling til foranstaltninger, der er egnet til at gavne Opfostringshusforeningen, træffes dog alene af Opfostringshusforeningens bestyrelse med godkendelse af generalforsamlingen
De nærmere regler for ansøgning og uddeling af legat fastsættes af Opfostringshusforeningens bestyrelse.
§10 Opfostringshusforeningens ophør
Skulle Opfostringshusforeningen ophøre at bestå, overføres stiftelsens midler og
andre ejendele, efter at alle gældsforpligtelser er afviklet, til et legat
”Opfostringshusforeningens skolelegat”.
Legatet administreres af Fonden Det kongelige Opfostringshus.
Tidligere ordinære medlemmer af Opfostringshusforeningen eller deres enker har
fortrinsret til Opfostringshusforeningens skolelegat. Efterkommere af skorper, der
er under uddannelse, kan også søge støtte.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 5. september 2017 kl. 20:00
Såfremt generalforsamlingen kl. 19:30 ikke er beslutningsdygtig, indkaldes
der til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringsforslagene kan besluttes med kvalificeret majoritet (tre fjerdedele) uden hensyn til de mødendes antal.

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 5. september 2017 kl. 19:30
De på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag til vedtægtsændringer
skal for at træde i kraft vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, når
generalforsamlingen tæller mindst halvdelen af foreningens ordinære medlemmer, og når mindst tre fjerdedele af de mødende stemmer derfor.

David Lynch: The Straight Story i OHF
I samarbejde med Cinemateket & Det Danske Filminstitut viser Skorpeforeningen
lørdag den 21. oktober David Lynch: The Straight Story fra 1999. Vi har lejet den lille
sal Benjamin med 42 pladser. Billetter a 50 kr. forudbestilles hos formand Finn Johansen på tlf. 33141815 eller email formand@ohf.dk senest 14. oktober. Gæster er
velkomne.
Vi mødes fra kl. 16 i Cinematekets foyer Gothersgade 55, lige over for Kongens Have, hvor man løser billet hos formanden. Filmen starter kl. 16:30. Spilletiden med
introduktion af Jens Carsten Hansen 19/68 er ca. 2 timer.
The Straight Story er en rørende film om en gammel mands rejse gennem USA - på
en havetraktor!
David Lynch har undersøgt menneskets skyggesider i tidligere filmiske
eksperimenter, og med denne varme
humanistiske film fejrer han menneskets positive aspekter, uden at det på
noget tidspunkt bliver drivende sentimentalt.
Da 73-årige Alvin Straight får nys om
sin brors hjerteanfald, starter han på en
odysse gennem to stater for at blive forenet med den bror, han ikke har set i ti år.
Men hvad gør man, når man ikke har kørekort, afskyr busser og skal krydse to stater?
Man tager da havetraktoren! Lige ud af landevejen.
(fra Cinematekets Nyhedsbrev 2009)
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En “ krumme “ i Latin Amerika
Tidligere dagelev Lars Erik Stenderup fortsætter sin beretning

B-mdl.
Emma Birkedal Hansen
Datter af skorpen
19/68 Carsten Hansen

Som fortalt i sidste nummer af ” SKORPEN ” gik drømmen om at få tildelt et Eksportstipendium i opfyldelse.
Januar 1978 startede introduktionen i det, der dengang hed Danmarks Erhvervsfond.
Efter introduktion i diverse ministerier og erhvervsorganisationer samt besøg på en
række af de vigtigste danske virksomheder med interesser i Latin Amerika, var der medio februar afgang til Bogota, Colombia.
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Portræt af en skorpe
Foreningens æresmedlem, forfatteren og
kunsthistorikeren Hans Edvard NørregårdNielsen (67/62) er blevet portrætteret af maleren Thomas Kluge midt i den danske natur,
som Hans Edvard har elsket hele livet. Maleriet kan ses på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Den danske ambassade i Colombia skulle
de kommende 5 år være min nærmeste
kontakt til kongeriget og derfor var et
ophold i Bogota nødvendigt.
Den danske ambassadør mente, at diplomatisk status var nødvendig for at promote Danmark og danske produkter i Ecuador på rette vis.
24 april 1978 startede opholdet i Quito,
Ecuador, på det danske General Konsulat.
Ecuador befandt sig på det tidspunkt i en
meget gunstigt periode, var det land i Latin Amerika med den mest stabile økonomi og med det mest stabile politiske klima. Betydningsfulde indtægter på olie og
optagelse i OPEC gjorde landet særdeles
kreditværdigt. Det lykkedes at forbedre
Danmarks eksport til Ecuador med ca. 100 % i hvert af de 5 år eksportstipendiatet varede. Oprindeligt var aftalen på 3 år, men den blev forlænget med 1 + 1 år.
Produkter som blev eksporteret fra Danmark udviklede sig til en meget bred vifte.
Landbrugsmaskiner, anlæg til fremstilling af instant kaffe, ( som Nescafe ) Mejeri udstyr, hospitalsprodukter, mælkepulver, udstyr til fiskeindustrien.
Men det hele var ikke kun handel. Som eneste dansk udsendte diplomat oplevede jeg
således også at blive betroet opgaver med diplomatiske relationer, herunder møder med
ministre og embedsmænd, som havde sigtet indstillet på at forbedre Danmarks eksport.
En meget speciel opgave var det i 1979 at forberede Prins Henriks besøg i Ecuador.
Denne og andre erindringer om spændende personer, som har krydset min vej i det latinamerikanske, kan jeg måske vende tilbage til ved en senere lejlighed.
De 5 år på General Konsulatet i Quito var tilfredsstilliende for alle parter. De opnåede
resultater talte for sig selv og den faglige erfaring var af stor betydning for mit liv i Latin Amerika i årene som fulgte.
Fortsættelse følger i næste nummer.

De vandt alt – næsten da!

Skorpetræf

Der var en tid, da skorperne i Hellebæk vandt næsten alt på fodboldbanen. Det var i
hvert fald tilfældet i sæsonen 1958-59 – og det er der endda dokumentation for!

Årets skorpetræf vil blive husket for indvielsen af den nye klokkestabel; en begivenhed som også havde fundet vej til den lokale avis Helsingør Dagblad.

Dokumentationen foreligger i form af en lidt speciel statistikbog, som Nimmer –
Niels Herbert Jørgensen (23/1958)
– redigerede med stor omhu. Fyldt
med kampresultater, holdopstillinger og målscorere samt kontante
bedømmelser af de enkelte spilleres aktuelle kampform – og når
det gjaldt ham selv, var han ikke
bleg for udtrykke nådesløs kritik.
Nimmer var juniorholdets selvskrevne anfører og suveræne topscorer.

Men dagen startede med, at 34 skorper med koner og kærester - havde sat hinanden
stævne til brunch og hyggeligt samvær på
Hammermøllen.

Skorpeskolens juniorhold nåede i
1959 - efter en stribe gedigne sejre
- frem til finalen om Sjællandsmesterskabet, hvor Nimmer glimrede
ved at brænde et straffespark,
hvorefter Herluftsholm-drengene
vandt 1-0.
Fodboldbogen
indeholder også Nimmers
farvemættede
illustrationer
fra nogle af
kampene. Her er det Eski – Erik Povelsen (56/58) – der scorer
på straffespark.
PS. Niels arbejdede i shippingbranchen i 49 år, indtil han lod sig
pensionere i 2008. Siden da har han på det sportslige plan koncentreret sig om at forbedre et golfhandicap.

Foreningens legat 2017
Legatet kan søges af skorper og efterkommere af skorper til uddannelse og
økonomisk hjælp.
Ansøgningsskema kan downloades fra foreningens hjemmeside www.ohf.dk
eller kan rekvireres hos foreningens formand – pr. e-mail til formand@ohf.dk
eller telefon 33141815.

Med som gæst var sædvanen tro Skorpeskolens rektor Jesper Storm Nørskov,
som på sin sædvanlige engagerede facon
fortalte om skolens idégrundlag og særlige skorpeånd, som præger forholdet mellem elever og voksne på skolen.
Skolen har ved det nye skoleårs begyndelse 270 elever, hvortil kommer børnehaven med 24 børn.
Og man har venteliste på alle klassetrin.
Det lå ham stærkt på sinde at understrege, at det fortsat er en skole for alle slags
børn. Det er ingen ”strandvejsskole”.
Eneste undtagelse er, at antallet af 2sprogede elever er få.
Han fortalte, hvordan skolens fysiske
rammer med de seneste lokaleændringer i
sidefløjen (den tidligere sovesalsfløj) og
9 klassens forflyttelse til Kongens Mølle
nu er udnyttet til
bristepunktet. Han håbede, at det vil lykkes at skaffe midler
til genopførelsen af den gamle (nedbrændte) fløj.
Endeligt glædede det ham meget, at det var lykkedes skolen
at få tilladelse til at genetablere og bruge fodboldbanen i
skoven. Og endvidere at skolens kloak i sommerferien var
blevet renoveret og udbygget, så kapaciteten passer til skolens størrelse,
Efter brunchen gik turen til skolen, som fejrede sin 4 års
fødselsdag med kaffe og kage på plænen, og hvor den nye
klokkestabel efterfølgende blev indviet.

Den nye klokkestabel
Som optakt til den officielle indvielse fortalte foreningens formand Finn Johansen, at han
selv havde deltaget i indvielsen af den oprindelige klokkestabel, som foreningen forærede
skolen, da den i 1953 flyttede fra København til Hellebæk.
Med fra København bragte man kun den lille skoleklokke, som alle skorper kender fra skolegården. Hvad der har inspireret til rejsningen af den store
klokkestabel vidste han ikke, men han kunne forestille sig, at
man har ment, at der ville blive brug for en større klokke,
som drengene kunne høre selv i de fjerneste kroge af Hellebæk og Teglstrup hegn.
Den gamle klokkestabel blev bygget af gammelt egetømmer fra
renoveringen af sidefløjen, der
den gang rummede kostskolens
sovesale. Egetømmeret, som allerede den gang må have været
mindst 400 år gammelt, kunne
dog ikke klare mere end 50 år, før
der gik så meget råd i tømmerstokkene, at klokkestablen af sikkerhedsmæssige hensyn måtte nedrives.
Den gamle malmklokke blev heldigvis bevaret. Så da den nye
skorpeskole så dagens lys, gav skolens ledelse udtryk for, at man
gerne så klokkestablen genrejst. Og i foreningen vandt dette ønske straks sine tilhængere.
Men de færreste havde forstillet sig, at det skulle tage
mere end 2 år at få
den genrejst. Heldigvis havde foreningen et medlem, som vederlagsfrit påtog sig at
udarbejde de nødvendige tegninger
til en klokkestabel
magen til den oprindelige. Han havde kun et gammelt foto af den oprindelige klokkestabel, den gamle malmklokke og de fire granitsten i plænen, at gå efter. Det er arkitekt Jan Utzon,
som var dagelev på skolen. Vi skylder ham stor tak for
hans aktive medvirken.
Den næste udfordring var at finde et firma, som ville påtage sig opgaven. Det viste sig at
være vanskeligt.

De fleste stod af, da de blev præsenteret for tømmerets dimensioner. Men heldigvis fik vi kontakt til den tidligere naver Rasmus Bjørn Frederiksen, som i sit firma Bjørns Træværk Restaurering har mange års erfaringer med at arbejde med tømmer i de store dimensioner.
Med et tilbud på hånden fra dette firma kunne bestyrelsen så gå i gang med at få projektet
finansieret. Planen var, at det skulle ske med frivillige bidrag fra foreningens medlemmer og
fra andre, som godt ville støtte sagen.
Indsamlingen lykkedes. Navnene på donatorerne kan ses på den lille plakette,
som er opsat på den ene af klokkestablens lodrette søjler (ben).
Men den altafgørende betingelse for genrejsningen var naturligvis, at projektet
blev godkendt af myndighederne. Og
disse var Kystdirektoratet og Helsingør
kommune. Sagsbehandlingen tog rigtig
lang tid, bl.a. fordi Kystdirektoratet i
samme periode blev flyttet til Ringkøbing. Men i december 2016 fik vi da
omsider grønt lys fra Kystdirektoratet og
en byggetilladelse fra Helsingør kommune.
Tilladelsen var betinget af, at klokkestablen blev placeret tilbagetrukket fra kysten og dermed uden væsentlig påvirkning af oplevelse af kystlandskabet. Så det er forklaringen på, at den nye klokkestabel er placeret sådan,
som den er blevet. Hvilende på de fire oprindelige granitsten.
Formanden takkede Rasmus Bjørn, som selv var tilstede ved indvielsen, for det yderst vellykkede og flotte resultat, og han sluttede sin tale med at udtrykke sin og foreningens håb for, at
den nye klokkestabel må finde sin funktion i skolens daglige liv, og at klokkestablen vil blive
husket for dens tilknytning til Det kgl. Opfostringshus og skorpernes 50-epoke i Hellebæk.
Derefter fulgte den officielle indvielse, som skete
med medvirken af Grete
Ankerstrøm, tidligere direktrice på DKO og enke
efter skolens forstander
Jørgen Ankerstrøm (196386). Hun sørgede for, at
gaven (klokkestablen)
symbolsk blev pakket ud
ved at bryde den røde
båndsløjfe. Og derefter
demonstrerede 21/65 Erik
Reimer, hvordan han som
klokkedreng ringede med
klokken.
Efter klokkeringningen var der smagsprøver på de 10-14 mm tykke, fedtsmurte rugbrødshumpler, hvorfra skorpenavnet stammer.

