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Kære Skorper
Bestyrelsen er nu klar til at tage hul på vores efterårs-og vintersæson med et
par Åbent Hus aftner – nærmere herom senere i bladet - og hvis diverse pandemier ellers tillader det, med et brag af den årlige Nytårskur til januar.
Men inden da, så har jeg lavet en lille oversigt over de årgange, som har jubilæum i år.
OHF ønsker alle årgange tillykke med Jubilæet.
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Bestyrelsen har besluttet at udnævne fødselaren til ekstraordinært medlem, hvormed der
følger kontingentfrihed og fulde medlemsrettigheder.

Legater 2022
I budgettet for 2022 er der ikke afsat midler til
legatuddeling. Bestyrelsen valgte med generalforsamlingens billigelse at anvende alle
disponible midler på fejringen af foreningens
150 års jubilæum – der som bekendt skete
med en reception, en fest og et års kontingentpause.
Når legatudvalget alligevel efterlyser ansøgninger, skyldes det alene den mulighed, som
foreningen har for at formidle økonomisk
støtte til uddannelsesmæssige formål gennem
Beildorffs Fond (legat).

Adresseændringer

Foreningens ansøgningsskema for uddannelseslegat skal benyttes. Det kan downloades fra foreningens hjemmeside.

Meddeles til sekretæren pr
e-mail: sekretaer@ohf.dk

Ansøgningsfristen er søndag den 2. oktober
2022

Bladet Skorpen

Redaktion
Ansv. Redaktør
103/57 Finn Johansen
Tlf.: 33141815
E-mail: redaktoer@ohf.dk
Sms: mobil 22808068

Ægte
Skorpe
manchetknapper

Redaktionsadresse:
Ndr. Fasanvej 124 B st.tv.
2000 Frederiksberg

Pris: 200 kr.
Bestilles hos redaktøren

Efterårets medlemsarrangementer
Efter den langvarige arrangementspause har aktivitetsudvalget valgt at starte
efteråret op med 2 åbenaften arrangementer i foreningens lokaler på Ndr. Fasanvej:
Den 4. oktober kl. 18 - 21:00
Socialt samvær med ølsmagning på programmet
Den 6. december kl. 18 – 21;00
Socialt samvær (gerne med damer) med julen og banko på programmet.
Det er helt gratis.
Tilmelding er ikke nødvendig; men af hensyn til indkøb m.v. må du gerne forinden advisere 34/71 Aage Rasmus Buss pr. e-mail til sekretaer@ohf.dk, hvis
du har til hensigt at deltage.

Årgang 1972’s 50 års jubilæum.
For præcis 50 år siden, og næsten på samme dato skiltes vores veje, da vi efter
de sidste ord fra forstander Jørgen Ankerstrøm tog på sommerferie. Meget få har
haft kontakt i de forløbne 50 år, og det var derfor vi med spænding mødtes i foreningens lokaler lørdag den 18. juni. Vi mødtes syv gamle klassekammerater,
som havde en dejlig aften, hvor vi talte om de 350 år, der samlet var gået siden
vi skiltes.

Bogen blev
udgivet i anledning af
DKO’s 250
års jubilæum
den 29. juni
2003.
Det beskriver
skolens historie
fra Frederik V’s
hustru, Louises
ønske om oprettelse af opfostringshuse for
nødstedte fattige
børn, og frem til i
dag.
Bogen koncentrerer sig mest om
de personer, der har haft tilkytning til skolen: forstandere, lærere og elever,
men den giver også et levende billed af samfundet og skoleudviklingen i de
250 år, og af hvordan pædagogikken og børneopdragelsen har ændret sig.
Bogens titel ”Skorpeskolen—på den yderste pynt” refererer til den byggegrund på Christianshavn, som kong Frederik V skænkede til det gode formål.
DKO kom i en vis forstand til at ligge på jomfruelig jord, men den statelige
bygning, som i dag er kendt som
Søkvæsthuset, blev rejst på et areal, der
for en stor dels vedkommende lå under
vand.

Bogen kan købes gennem foreningen ved henvendelse til redaktøren
pr. e-mail: redaktoer@ohf.dk
Pris: 100 kr. excl. forsendelse.

