MEDLEMSBLAD

Fødselsdagsreception
Foreningen har i 2019 eksisteret i 147 år, og det vil blive fejret
med en uformel reception i foreningens lokaler søndag den 17.
marts. Bestyrelse håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden
til at hilse på Gete Ankerstrøm. Hun glæder sig i hvert fald til at
møde mange af hendes drenge, som hun lærte at kende, da hun
var tilknyttet DKO.
Ved samme lejlighed vil der være en lille udstilling med nogle
af de tegninger, som skolens elever forærede Jørgen og Grete
Ankerstrøm, da parret blev tilknyttet skolen i 1963. Han som
skolens forstander, hun
som inspektrice.
Tegningerne har hun bevaret, og de er nu blevet
overdraget til foreningen.
Så derfor vil det være en
god idé at sætte kryds i kalenderen, så du husker at
komme til receptionen søndag den 17. marts 2019 kl. 13-16:00. Opfordringen gælder ikke
mindst de skorper, der gik på skolen i 1963, men naturligvis
også de mange andre, som senere mødte Jørgen og Grete..

Skal der nye boller på skorpesuppen?
Naturligvis skal vi tænke nyt. Men nye boller på suppen, hvor det eneste nye har været ”modne” film til et meget snævert publikum er langt fra de nye boller på suppen,
som bestyrelsen tidligere på året proklamerede på nettet og i medlemsbladet.
Der skal mere til! Men uden medlemmernes deltagelse bliver det meget op ad bakke.
Foreningens idégrundlag og formålsparagraf er og skal fortsat være at dyrke kammeratskabet og det fællesskab, som vi som skorpe – trods aldersforskelle – bærer rundt
med fra vore år på skolen i Hellebæk.
Men der er også en grænse for, hvad foreningen økonomisk kan kaste sig ud i af
aktiviteter, når der samtidig skal uddeles legater.
Bestyrelsen må derfor nogle gange afvise at gå ind i et projekt. Som da et medlem for
nyligt tilbød at arrangere en maleriudstilling i foreningens lokaler imod et honorar på
50.000 kr, til kunstneren og kuratoren. Og derover skulle foreningen sørge for, at lokalerne for en kortere periode blev ”ombygget” til formålet.
Kunstneren var ikke skorpe eller havde på anden måde tilknytning til DKO bortset fra
en forretningsmæssig relation til forslagsstilleren.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

De første julegaver er uddelt.
Igen i år kunne foreningen sammen med Beildorffs Legat uddele 8 uddannelseslegater til et samlet beløb på 50.000 kr.
Med det beskedne legatbudget, som foreningen selv har at
gøre godt med, er vi ovenud glad for, at Beildorffs Legat igen
i år har indvilget i at overtage de ansøgninger, som foreningens legatudvalg har fundet støtteberettigede, men som foreningen ikke selv har midler til at imødekomme.
Beildorffs Legat giver dog kun legat til ansøgere, der gør en
særlig indsats i deres uddannelsesforløb, hvilket har betydet,
at der er blevet givet afslag til to af de af legatudvalget indstillede ansøgninger.
Igen i år var det børn og børnebørn af skorper, der søgte legat; der var dog også en enkelt
skorpe iblandt, nemlig 14/96 Magnus Henriques, som nedenfor fortæller om baggrunden
for hans legatansøgning.
Bestyrelsen ønsker alle legatmodtagere - og de skorper som står bag – et stort tillykke
med legatet, som vi håber vil være til hjælp i deres uddannelsesforløb.
Finn Johansen
Formand for OHF og Legatudvalget.
Magnus Henriques:
Efter at have forladt folkeskolen og hermed DKO, vidste jeg ikke hvad jeg ville.
Efter en tid som arbejdsdreng for en tømrermester, startede jeg i murerlære. Jeg blev udlært og
arbejdede som svend i nogle år, før jeg i 2008 blev selvstændig med min egen lille murerforretning.
På et tidspunkt aftalte jeg med mig selv, at inden jeg rundede de 40 ville jeg prøve at beskæftige
mig med noget andet. Jeg besluttede for at blive i branchen, men i en anden funktion og valgte
at uddanne mig til byggekoordinator. En 2-årig fuldtidsuddannelse med stor fokus på kommunikation, ledelse og nye samarbejdsformer.
Der er selvfølgelig økonomiske afsavn forbundet med at skulle gennemføre en fuldtidsuddannelse. Med en familie på 5 skal der jo nogle havregryn på bordet, men med muligheden for at
søge støtte gennem Skorpeforeningen og Beildorffs legat samt en sød og støttende hustru har
det kunnet lade sig gøre.
Jeg vil gerne runde af med et stort tak for den økonomiske støtte og vil opfordre andre skorper,
der går med tilsvarende overvejelser om et sporskifte, til at udnytte mulighederne for at få et
legat..
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Den udskudte julefrokost
Bestyrelsen er blevet kraftigt kritiseret for dens håndtering af årets julefrokost.
Først var det, fordi frokosten blev præsenteret som
værende en Herre-julefrokost for skorper, altså uden
damer – hvilket skulle signalere en sammenkomst i en
atmosfære af ”mandehørm og kammeratschaft”, for at
citere kritikeren.
Men er det ikke netop i en forening som OHF, der som
formål har at vedligeholde kammeratskabet fra vor
skoletid, at man mødes med gamle skolekammerater til
en julefrokost for at udveksle fælles skolehistorier, et
møde som en udenforstående måske kan opleve som
”mandehørm. At kritikken skulle komme fra en skorpe,
er overraskende.
For det andet er bestyrelsen blevet kritiseret for ikke at
annoncere aflysningen af julefrokosten på de digitale
medier (web og FB).
FAKTA er:
Da der ved tilmeldingsfristens udløb kun var tilmeldt
11 skorper, valgte bestyrelsen at aflyse frokosten den
1/12, og alle de tilmeldte blev straks personligt informeret om aflysningen. Og straks derefter gik bestyrelse
i gang med at find en anden dato; og det blev besluttet,
at flytte frokosten til lørdag den 12/1 2019.
Det bliver naturligvis ikke en ”julefrokost ” med ris a
la mande, men en god, hyggelig frokost, hvor skorper
får lejlighed til at ønske hinanden er godt nytår og få
lidt godt at spise. På det tidspunkt burde de fleste have
genvundet appetitten efter den kulinariske tunge julemåned.
Bestyrelsen mener at have udvist rettidigt økonomisk
omhu ved den trufne disposition. Dels for at undgå
unødigt madspild, dels for ikke at trække på vore frivillige damers medvirken ved er arrangement med så
få deltagere.
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Lørdag den 12. januar 2019 kl. 13:00
Deltager: Medlemmer med/uden kone/
kæreste eller en skorpekammerat
Deltagerpris: 150 kr. for buffet, 2 genstande,
kaffe m.m.
Underholdning med quiz og bingo.
Tilmelding til formanden på tlf. 33141815
eller pr. e-mail til formand@ohf.dk
senest den 8. januar.
Der er max. plads til 30 personer.

Ny bolle på skorpesuppen I
Fastelavnsfest for skorpers børn og børnebørn.
Søndag den 3. marts 2019
Bestyrelsen pusler med en idé om at arrangere en fastelavnsfest
med traditionel tøndeslagning, godteposer og præmier for den
mest kreative forklædning. Vi forestiller os, at tøndeslagningen
skal foregå med en paptønde for de mindste og en trætønde for
de lidt større børn.
Tøndeslagningen skal foregå i fællesgården på foreningens
adresse på Frederiksberg.
Arrangementet er endnu på tegnebrættet, og dets gennemførelse afhænger bl.a. af,
hvor mange børn og forældre/bedsteforældre, der vil være interesseret i at deltage.
For at få det afklaret bedes man sende en e-mail til 2/90 André Fleron på
andref@live.dk med oplysning om antal børn og deres alder.

Ny bolle på skorpesuppen II
Foreningens bio (BIOHF)
Foreningen har som bekendt investeret 10.000 kr. i et
moderne filmfremvisningsanlæg i forventning om, at der
vil være interesse i skorpekredse for at mødes og sammen at opleve en god film på et lidt større lærred end de
fleste har mulighed for privat..
17/68 Carsten Hansen var primus motor for opsætningen
af anlægget, og han har stået for filmklubbens første sæson, hvor temaet har været 4 finske film. Efter en lidt
svag start er deltagelsen steget; dog hovedsagelig i kraft
af, at Carstens egen årgang har taget imod invitationen til at mødes og se en film sammen i foreningen.
Men ingen tvivl om, at fremvisningsanlægget kan bruges til det gode formål at få skorper til at mødes.
Planen var også, at Carsten skulle fortsætte med BIOHF, som barnet hedder, i den næste sæson. Bestyrelsen havde accepteret hans programforslag, da han lidt overraskende
meddelte, at han ikke ønsker at fortsætte som programansvarlig.
Bestyrelsen er naturligvis kede af hans beslutning; men det skal ikke betyde, at anlægget puttes i mølpose. Carsten har jo vist vejen til, hvordan det kan bruges til at få skorper til foreningen.
En af løsningerne vil blive, at foreningen inviterer skorper og deres venner til filmforevisninger med populære film på programmet.
Bestyrelsen ser dog også gerne, at der udefra kommer skorper, som er interesserede i
film, og som f.eks. vil samle sin eller flere årgange til en ”lukket” filmaften.
Foreningen vil da tilbyde at stille med en operatør (hvis dette er nødvendigt) og et
mindre traktement i fbm. fremvisningen.
Kontakt formanden på formand@ohf.dk, hvis du har et filmønske eller en god idé.

