MEDLEMSBLAD

Skorpetræffet

TV. Skolebygningens gang

Årets skorpetræf i Hellebæk var atter i år begunstiget af et dejligt sensommervejr. Vi var 25, der
mødtes på Hammermøllen, hvor der var brunch i
den lille hyggelige café. Skorpeskolens rektor
Jesper Storm Nørskov deltog, og han fortalte –
som introduktion til det efterfølgende besøg på
skolen – om bl.a. de store bygningsmæssige forandringer, som vi ville få at se, samt om skolens
idégrundlag og aktuelle udvikling.
Efter brunchen gik turen til skolen, hvor rektor viste rundt.
DKO’s splitflag var oppe i dagens anledning.

Manchetknapper
Ægte Skorper bør eje et sæt manchetknapper med de gamle slidte uniformsknapper.
Pris: 200 kr.
Knapperne bestilles hos formanden pr. tlf.
eller e-mail: formand@ohf.dk
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Legatuddeling 2015
Hammermøllen

Foreningen yder økonomisk støtte til ordinære medlemmer og deres enker samt
til ordinære medlemmers børn, der er i lære eller er i gang med en videregående
uddannelse.
Ansøgningsskema skal benyttes, og et sådant kan rekvireres ved henvendelse til
legatudvalgets formand Finn Johansen – gerne pr. email til formand@ohf.dk
eller telefon 33141815.
Ansøgningsskemaet kan også downloades fra foreningens hjemmeside
www.ohf.dk (legater).
Ansøgningsfrist: den 16. oktober 2015
Legatet uddeles i december måned.

Julefrokost
Det nye sciencelokale

Torsdag den 26. november kl.17:00
Så åbnes der for tilmelding til foreningens traditionsrige julefrokost. En god
anledning til at sætte gamle klassekammerater stævne. Ja, skorpekoner og
kærester er også velkomne.
Medlemspris: 100 kr. Gæstepris: 150 kr.
Tilmelding til formanden på 33141815 eller e-mail: formand@ohf.dk
Begrænset antal pladser. Tilmelding efter først-til-mølle princippet.
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Bestyrelse
103/57 Finn Johansen, formand
48/59 Jens Chemnitz Povelsen
næstformand
32/59 Aage Johansen, kasserer
3/57
Christian Beck, sekretær
89/52 Kjeld Simon Villadsen
55/66 Søren Derving
19/68 Jens Carsten Hansen

Suppleanter
39/74

Stig Sonne

Dødsfald
39/45 Tonny Axel Lyngbirk
77/45 Erik K.W. Rasmussen
Æret være deres minde.

den 27/6-2015
den 4/7-2015

Mindeord
Tonny Lyngbirk vil af mange bl.a. blive husket som medstifter af Ishøj Teater, hvor han
var leder og instruktør gennem flere årtier.
Hans kone, Jytte Lyngbirk, skrev teatrets skuespil, og deres børn indtog funktioner på og bag
scenen frem til et bittert brud i starten af 2011,
da Ishøj Teater fik frataget sin status som
egnsteater.
Tonny var uddannet cand.phil. og exam.art i
teatervidenskab .
Han sov stille ind i juni – blot 14 dage efter, at
hans hustru Jytte var afgået ved døden.

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

Stiftelsen
103/57 Finn Johansen
Tlf. 33141815 efter kl. 18:00
E-mail: formand@ohf.dk

Adresseændring
Meddeles til foreningens sekretær
Christian Beck på tlf. 39625512
eller e-mail sekretaer@ohf.dk
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Erik Rasmussen
”Min tid på skolen var den bedste og lykkeligste tid i min barndom, og jeg tænker på den
tit”. Det skrev han til mig, efter han sidste
gang havde været ”hjemme” på besøg. Det var
i forbindelse med Skorpetræffet i 2009. Erik
blev tjeneruddannet på D’Angleterre, aftjente
værnepligten i marinen og tog derefter hyre i
den danske handelsflåde. I 1953 under Korea
krigen bosatte han sig USA. Efter aktiv tjeneste i USA Army i to år vendte han tilbage til
hotelbranchen, hvor han hurtigt fik skabt sig
en flot karriere. I 1982 blev han selvstændig,
da han åbnede sin egen restaurant ”Erik’s Restaurant” i Grant Pass i Oregon. I 1997 solgte
han restauranten og gik på pension.
Igennem alle årene holdt han en tæt forbindelse til sine klassekammerater. Han døde på Independence Day, July 4th, og hans aske blev
bisat på the Veterans Memorial i Las Vegas.
Af Finn Johansen

DKO-Fonden
Ifølge Finn Johansen, medlem af fondens bestyrelse, forventes det, at fondens uddelingspolitik bliver endeligt fastlagt på bestyrelsesmødet i oktober. Det er overskuddet fra udlejningen af fondens ejendom til privatskolen, som vil være grundlaget for, at fonden kan give støtte til vanskeligt stillede børn og unge i deres uddannelse.
Fonden har støttet etableringen af et moderne sciencelokale (fysiklokale) i gymnastiksalsbygningen. Skolen har hidtil været henvist til at skulle leje sig ind i et fysiklokale på den lokale kommunale skole.
Fondens bestyrelse har endvidere besluttet at undersøge muligheden for at genopføre den bygningsfløj, som nedbrændte i 1907. Dette for at imødekomme skolens
behov for på sigt at få flere spor på de ældste klassetrin, og forbedre skolens økonomiske grundlag og dermed evne til fortsat at betale fonden den aftalte leje.

Klokkestablen
Projektet med genetablering af den store klokkestabel i Hellebæk har ligget underdrejet i sommermånederne, så først nu har Skorpeskolens bestyrelse haft lejlighed
til at tage stilling til Opfostringshusforeningens forslag. Fra skolen foreslår man, at
den placeres på plænen ved havetrappen, hvor skolen jævnligt har elevsamlinger.
Her vil klokkestablen kunne integreres i den indretning af udearealet, som man arbejder på at få godkendt i diverse styrelser.
Indsamlingen blandt foreningens medlemmer
har foreløbig skaffet 41.000 kr. eller cirka
halvdelen af det beløb, som den nye klokkestabel vil koste.
Skulle det ikke lykkes at skaffe det nødvendige
beløb ved frivillige bidrag, vil projektet fortsat
kunne realiseres. OHF råder over kontoen for
Emma Johansen’s legat, hvor der gennem årene er opsparet et afkast, som OHFs bestyrelse i
henhold til legatets fundats kan anvende.
Men det skal dog ikke afholde nogen fra at
give et bidrag til projektet. Støtten skal indbetales på den særlige indsamlingskonto
1551 – 7670002084 i Danske Bank. Oplys
nr./årgang, navn og klokkestabel.
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