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Tibetanere på skorpetræf
Af Anders Møller (Røde Orm 81/63)
Da de 20 tibetanere, som var i alderen 13-18 år (antagelig), kom til Ålsgårde sent i 1960,
varede det ikke længe inden vi drenge fra Det kongelige Opfostringshus havde kontakt med
dem. Tibetanerne var særdeles venlige og blev hurtigt vellidt. En dag inviterede forstander
Nelsson de 20 tibetanere, som ankom i deres hvide skjorter og med deres velfriserede kulsorte hår. De blev anbragt fordelt mellem skolens elever i spisesalen, hvor der blev trakteret med sodavand og kage, og imens gik snakken på engelsk så godt det nu kunne lade sig
gøre.
På muren udenfor Fennebergs hus på Nordre Strandvej 144, hvor drengene fik deres ophold
de næste år, kunne man se ordene ”TIBETANS HOUSE” skrevet med sort maling, og samme sætning nedenunder med tibetanske bogstaver
malet med rød farve.
Husets øverste etage blev inddelt i mindre værelser til drengene, som sov deroppe. Vi danske drenge kunne ikke lide at komme derop, da der var en
slags ”rovdyrlugt”. Folkeslag lugter angiveligt
forskelligt, og vores sovesale på Hellebækgaard
har nok heller ikke været tillokkende for tibetanerne!

Invitation til julefrokost
Tirsdag den 5. december 2017 kl. 17:30
Foreningen har sørget for borddækningen og maden, som i år kommer fra
London Pub på Godthåbsvej. Mens man nyder maden og hinandens selskab
vil der være underholdende indslag af forskellig slags; hvilke bliver først afsløret på dagen.

I 1962 spillede skorpedrengene MY FAIR LADY
(Pygmalion) som skolekomedie. Det var en særdeles flot opsætning med gode elever på rollelisten
som Eliza Doolittle, professor Henry Higgins og
Oberst Pickering.
Foto: Anders møller

Skuespillerne var så gode at der måtte foranstaltes ekstraforestillinger. En af disse blev afholdt i Folkets hus i
København, så elevernes forældre kunne se stykket, og
desuden arrangerede skolens tegnelærer Willadsen i
samarbejde med Sct. Georgsgilderne i Helsingør en forestilling på Hotel Marienlysts scene. Hertil tegnede han
den viste plakat, som oplyste at overskuddet fra forestillingen ville blive givet til hjælp for tibetanerne.
Da den store aften oprandt den 20. marts, indledtes forestillingen med at alle de 20 tibetanere lavede en danseopvisning på scenen, hvor de på en lang række udførte
diverse flotte dansetrin som de havde indøvet. Alle
pladser var fyldt med glade mennesker, som fik en god
oplevelse, og der kom lidt pengemidler til tibetanerne.
Se yderligere omtale af Tibetaner-besøget på
www.ohf.dk

Glæd dig til buffeten, der består af:
Marineret sild med løg og capers
Karrysild med æbler, løg og æg
Gravad laks med sennepsdressing
Flæskesteg med rødkål og surt
Mørbradbøf med bløde læg og surt
Kornblomst ost med syltede valnødder og appelsin
Lisa’s hjemmelavede risalamande med kirsebærsauce
Ledsaget med øl/vand og snaps. Og vi runder aftenen af med en kop kaffe.
Deltagerprisen er 100 kr. (det er ikke en trykfejl).
Desværre er der et begrænset antal pladser. 30 når vi sætter os tæt sammen.
Så medlemmer har førsteret til en plads ved bordet. Men ellers sker tilmeldingen til formanden (formand@ohf.dk eller pr. tlf. på 3314 1815) efter først-tilmølle-princippet senest den 1. december.
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Ny vedtægt vedtaget for Opfostringshusforeningens Stiftelse
På den ekstraordinære generalforsamling den 5/9
2017 blev vedtægtsændringerne endeligt godkendt.
Det indebærer, at også efterkommere af skorper, der
er under uddannelse kan søge legat. Dog er det sådan, at ordinære medlemmer og deres enker har fortrinsret til Stiftelsens legatmidler.
Endvidere blev det vedtaget, at det er Fonden Det
kongelige Opfostringshus, som vil skulle administrere ”Opfostringshusforeningens skolelegat”, som Stiftelsens midler skal overføres til, skulle foreningen
ophøre med at bestå.

Legatuddelingen i 2017
Den megen omtale af vedtægtsændringen er sandsynligvis årsagen til, at foreningen har modtaget væsentlig flere ansøgninger end de forudgående år, deriblandt også fra de første børnebørn af skorper.
Behandlingen af alle ansøgninger er endnu ikke afsluttet.

Klokkestablens sponsorer

En tur i biffen
Lørdag den 21. oktober fyldte en pæn stor gruppe fra OHF den lille Benjamin-sal i Cinemateket som foreningen havde lejet eksklusivt til en forevisning af David Lynchs The Straight Story. Efter filmen fulgte et Nachspiel hvor deltagerne over en en let forfriskning kunne lande sammen.
Ret beset var vi nogle stykker der havde varmet op i foreningens lokaler på Nordre Fasanvej siden kl.11 samme formiddag, Ikke nogen animeret forestilling, stille og roligt, som de
siger på Amager, med en platte, ost og nogle øl. Jens Carsten 19/68 havde helgarderet med
lysbilledshow m.m., men lad os bare konstatere at det blev der overhovedet ikke brug for.
Snakken gled let og ubesværet trods det at nogen ikke havde set hinanden i mere end 40 år.
Dagens overraskelse var Søren Ramløse 20/68 der dukkede op fra sydhavsøerne, og vel
også Keld Kristensen (KK) der havde taget turen fra selveste Hellebæk.
Klokken nogenlunde 16 troppede vi, repræsentanterne for 68-generationen, op i Cinemateket og forenedes her med en større gruppe skorper og pårørende. Jens Carsten – passende
til filmen iført cowboyhat og t-shirt med påskriften Where is your brother? – introducerede
filmen og understregede at vi var synkroniseret med et lignende arrangement i Los Angeles
hvor selveste Lynch deltog, og det danske Mikkelerbryggeri lancerede deres nye twin
peeks-øl. Globalisation times!
Og så filmen altså. En ældre mand krydser flere statsgrænser i midtvesten i USA på sin havetraktor for at besøge sin
lillebror, måske for sidste gang. Roadmovie forstås, men i
pagt med det søvnige midtvesten og american hearts og
minds. Den handlede mest af alt om at nå til vejs ende og
forsone sig med tilværelsen. Livet leves forlæns og forstås
baglæns, som filosoffen sagde, og man må vel konstatere at
de fleste i salen havde alderen til det projekt. Det var en
stor filmoplevelse.
Jeg kom til at tænke på at vi jo havde en ægte filmskaber i
egne rækker, Kim Schumacher. Måske nogen husker hans
James Bond-parafrase, som bl.a foregik på cykler bag Røverborgen i Hellebæk. Sjum skrev filmmanuskripter i stedet for danske stile og fik vist gode karakterer for det. Han
lavede også filmstoriens første psykedeliske film, Psykedelic Adventure, og en filmmatisering af Villy Sørensens groteske novelle Blot en drengestreg. Alle tre i super8-format,
og hvor mon de nu er henne? Kanske der her er en ide til
næste filmforevisning i foreningens regi.
Simon 36/68
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