MEDLEMSBLAD

En gammel skole til salg
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har sat Søkvæsthuset
på Christianshavn til salg.
Hovedbygningen, der oprindeligt blev opført til at huse det
første opfostringshus, er tegnet
af arkitekt Johan Christian Conradi i 1754 og betragtes i dag som hans hovedværk.
Søetaten overtog bygningerne i 1776 til brug som sygehus for flåden, heraf
navnet ”Søkvæsthuset”. Søkvæsthuset har senest tjent som domicilejendom
for Farvandsvæsenet, og er indrettet med kontorer, mødelokaler samt kantine
og velfærdsfaciliteter.
Om føje tid kan vi sikkert regne med, at det fredede Søkvæsthuset vil være
omdannet til lukrative ejerlejligheder! Red.
Genrejsningen af klokkestablen
Det er endnu uafklaret om klokkestablen overhovedet kan genrejses. Skolens
bestyrelse har ikke kunnet beslutte sig for stablens placering. Den må ikke
stå i vejen for elevernes færden, så man skal finde et andet sted for dens placering. Og først når placeringen er besluttet, kan man gå videre til Helsingør
kommune med projektet og få den kommunale godkendelse.
Indsamlingen, som vi iværksatte i sidste
blad, går også meget trægt. Ja, vi har faktisk
ikke modtaget et eneste nyt bidrag, så vi har
fortsat kun de godt 20.000 kr., som vi startede med.
Bestyrelsen skal derfor gentage opfordringen til, at man NU viser sin interesse
og støtte til genrejsningen ved at indbetale et bidrag på den særlige indsamlingskonto 1551 – 7670002084 i Danske Bank.
Oplys nr./årg., navn og klokkestabel.
Alle bidrag vil blive tilbagebetalt, såfremt
genrejsningen må opgives.
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Årets Skorpetræf i Hellebæk
Lørdag den 29. august 2015
Vi gentager succesen fra sidste år og
inviterer til skorpetræf med brunch
kl. 10:30 i Hammermøllens hyggelige café i Hellebæk og et efterfølgende besøg på skolen, hvor rektor
Jesper Storm Nørskov vil være vores guide.
Brunchen er GRATIS for medlemmer. For ikke-medlemmer er
prisen 150 kr. På Hammermøllens
café er der kun plads til 40 indendørs, så tilmeldingen sker efter først
-til-mølle princippet. Af samme årsag må vi begrænse antallet af gæster til max én pr. medlem.
Bindende tilmelding sker ved indbetaling af 150 kr. pr. person (for både
medlem og for evt. gæst) på netbank kontonr. 1551 – 0003022536 Danske
Bank. Husk at anføre navn ved indbetalingen.
Tilmelding senest mandag den 17. august
NB! De 150 kr. for medlem vil blive refunderet ved fremmøde.
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Mindeord
Hans-Ole Munck Petersen 28/59
Efter kort tids sygdom døde Hans-Ole den
6. juni 2015 i en alder af
72 år. På skorpeskolen
blev han kaldt ”Sild” på
grund af hans bornholmske oprindelse og
sproglige dialekt. Han
uddannede sig som ingeniør; og nogle kan
måske huske ham fra en række DRudsendelser om bygningen af et skib på
Helsingør Værft, kaldet TV-SKIBET i 1960
-erne, hvor han var manden, som fortalte
om skibsbyggeriet, som det skred frem.
I foreningen har vi haft fornøjelsen af HansOles selskab – ofte sammen med hans kære
hustru Glenn – som var præget af hans afbalancerede væsen og meget lune, bornholmske humør. Som bestyrelsesmedlem nød
han stor agtelse for hans altid velovervejede
og konstruktive bidrag til de beslutninger,
der skulle træffes. Finn Johansen

Kontingent 2015 og evt. restancer
Bestyrelsen gentager sin opfordring til de,
der endnu ikke har fået indbetalt de 250 kr. i
årskontingent - plus hvad man måtte have
af restance fra tidligere år - på foreningens
netbank kontonr. 1551 – 0003022536 i Danske Bank.
Du kan kontakte foreningens kasserer (Aage
Johansen), hvis du er i tvivl. Han kan kontaktes på tlf. 35372456.

Mindeord
Jens Gert Rasmussen 90/40
For et år siden blev Jens Gert for alvor syg af sin sukkersyge, men han rejste sig og kunne fejre sin 90 års
fødselsdag den 30. marts og fik gang i sin computer og
kommunikationen til familien og venner. Men så blev
han ramt af en blodprop i hjernen, der lammede hele
hans ene side, og det blev begyndelsen på enden. Jens
Gert døde natten til søndag den 13. juni.
Ved bisættelsen fik vi fortalt, hvordan han som 5-årig
med sin mor og far emigrerede til Canada I 1935 var familien nødt til at
vende tilbage til Danmark, da hans mor blev alvorligt syg. Og da hans far
uventet døde, kom Jens Gert på Det kgl. Opfostringshus i Randersgade.
Som dygtigste i sin klasse blev han tilbudt plads på Birkerød Gymnasium,
som havde en kostafdeling. Han ville dog hellere arbejde med kemi og fik
en læreplads på Polyteknisk læreanstalt, det senere DTU. Hans chef fik ham
overtalt til at få sig en rigtig uddannelse, så efter realeksamen var han vagt i
en flygtningelejr og arbejdede i brunkulsleje for at klare sig, mens han gik
på adgangskursus til ingeniørstudiet.
Jens Gerts første stilling var på Flyvestation Værløse, hvor han udførte
forskningsarbejde med ultralyd, hvilket skaffede ham et Nato Science
Fellowship, som gav ham mulighed for at tage en doktorgrad ved MIT
(Massachusetts Institute of Technology).
Han fik tilbudt arbejde som lektor på DTU og et liv med forskning, konferencer, et længere ophold i Salt Lake City og forelæsninger. Hans engagement og smittende glæde ved sit fag gjorde ham til en institution på DTU.
Vi vil huske Jens Gert som det store passionerede og begejstrede menneske,
som han var. Finn Johansen

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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