Mød en rigtig mønsterbryder
TIRSDAG DEN 17. APRIL KL. 16 mødes vi i foreningens lokaler til nogle underholdende og hyggelige timer sammen med mønsterbryderen, advokat
Knud Foldschack.
Knud er almindeligt kendt for sit arbejde med bl.a.
Christiania og Ungdomshuset. At være de svages forsvarer ligger i direkte forlængelse af hans lange seje
kamp for selv at klare sig gennem livet – efter en
barndom på skiftende børnehjem, benhårde kostskoler
og hos plejefamilier. I hans samfundsengagement som
advokat har han en ambition om at forene det skæve
og det regelrette Danmark, og han må ofte håndtere
både toppolitikere og christianitter inden for samme virkefelt.
Vi byder på kaffe og som afslutning på arrangementet serveres lidt godt til at stille den
værste sult og tørst. Helt gratis for medlemmer!
VIGTIGT! Tilmelding til mail@jenspovelsen.dk eller på mobil 51290301 – og gør det
snart, hvis du vil være sikker på, at der er plads!!!

Den nye sangbog ”Sange for livet”
Bestyrelsens valg af sangbog har skabt debat i skorpenetværket på Facebook. Nogen
har givet udtryk for, at Højskolesangbogen ville have været et bedre valg.
Bestyrelsen finder dog, at den valgte sangbog ”Sange for livet”, der er udgivet af Ældresagen, opfylder foreningens behov for et varieret udvalg af kendte og populære sange, og ikke mindst fordi denne sangbog er væsentlig billigere end Højskolesangbogen.
Og rigtig mange har allerede fulgt formandens opfordring til at støtte indkøbet af sangbogen. Ved hjælp af en af 19/68 Jens Carsten Hansen privat iværksat indsamling på
Facebook og gaver i forbindelse med fødselsdagen er det lykkedes at få anskaffelsen af
de første 20 bøger fuldt finansieret.
En stor tak skal lyde til alle bidragsydende medlemmer samt venner af foreningen.
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Dødsfald
52/55 Erik Knudsen
døde den 19/2-2018
Mindeord
af Ib Stjernekilde
(Vosse) 100/54.
Underligt at tænke
sig, at vi sad sammen til OHF’s julefrokost og hyggede
os og så 2 måneder
efter er han væk. Jeg
husker ham altid som den store eftertænksomme, som aldrig tabte fatningen, han var ikke
typen, der dyrkede sport som mange af os andre.
Men han mødte altid velforberedt op i klassen
og var ikke bange for at hjælpe os andre, som
”måske” ikke havde gjort vores hjemmearbejde
godt nok.
Han lagde også lejlighed til, da vores klasse
havde 50 års jubilæum, igen hjalp han os andre.
Så R.I.P. Erik Knudsen 52/55.

Meddeles til foreningens sekretær Christian Beck på tlf.
39625512 eller e-mail sekretaer@ohf.dk
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Fødselsdagsfesten
Søndag den 18. marts
Det må være kommet bag på mange af foreningens medlemmer, at
bestyrelsen pludselig inviterede til
fødselsdagsfest.
Sidste gang det blev fejret var, da
foreningen fyldte 125 år, og hvor
festen blev holdt i skolens store
gymnastiksal.
Når bestyrelsen nu efter 21 års pause har besluttet sig for at genoptage traditionen
med at fejre stiftelsesdagen, er det for at forberede medlemmerne på den dag, hvor
foreningens 150 års fødselsdag skal fejres om 4 år.
Og det viste sig at være et klogt træk, for mange af medlemmerne havde andre planer
for dagen. Ja, ingen havde vel forudset, at de ville blive inviteret til foreningens fødselsdag.
Så det var et lille sluttet selskab på 16,
der var med til at fejre dagen og indvielsen af foreningens nye filmfremvisningsanlæg og nye sangbøger.

En stor tak til de mange gratulanter og hilsner
fra de mange, som ikke kunne komme.
Bestyrelsen kan kun opfordre alle til, at man
allerede nu noterer sig, at de den 18. marts
2019 kan forvente at blive inviteret til fødselsdagsfest med film og sang i foreningen.

Foreningens hjemmebiograf
”Film skal ses i biografen”! Dette slogan har man i filmbranchen brugt i mange år til
at få filmelskere til at forlade den lille TV-skærm i privaten og søge oplevelsen foran
det store filmlærred i biografen.
Foreningen fik bekræftet med arrangementet i Cinemateket i efteråret, at der også
blandt foreningens medlemmer er en vis interesse for at se film på det store biograflærred.
Bestyrelsen måtte dog erkende, at det i længden ville blive en kostbar affære at henlægge filmforevisningerne til biografer som Cinemateket.
Så det blev besluttet at investere i et moderne fremvisningsanlæg, så foreningen selv
kan arrangere filmforevisninger i egne lokaler.

Anlægget blev indviet i forbindelse med fødselsdagen; og meget passende skete det med en
smagsprøve af Troels Kløvedals
tv-produktion ”Nordkaperen i
Grækenland”, en serie af flere
som Troels har foræret foreningen i anledning af fødselsdagen
og indvielsen af det nye fremvisningsanlæg.
Ved indvielsen kunne formanden i øvrigt afsløre, at foreningen med adgang til en privat filmsamling på over 5.000 titler i alle genre har de bedste muligheder for til efteråret at kunne præsentere et alsidigt program for den første filmsæson i ”BI.OHF” eller
hvad vi nu ender med at kalde ”barnet”.

