MEDLEMSBLAD

En klassesammenkomst
Årgang 66 holdt 53-års klassesammenkomst torsdag den 29. august kl. 17-02.
Vi havde atter stort fremmøde af både krummer og skorper med få afbud. Vi
var i alt fjorten.
OHF’s lokaler er gode, billige og en tryg ramme for en sammenkomst af gamle venner, der på relativ kort tid skal finde tilbage til gamle dage. Enkelt og let
kan det fx gøres med færdigt smørrebrød, kolde øl og gerne en snaps til en
spand sild (vi fik dog islandsk laks).
Efter ganske kort tid gik snakken livligt. Bl.a. kom en hel del anekdoter frem.
Fx er vi fra en tid, hvor ”mobning” var et fremmedord, men ofte fik det frit
løb.
Næste års sammenkomst er allerede på tegnebrættet. I mellemtiden holder
OHF åbent hus en aften om måneden i vinterhalvåret. Tak til min klasse for et
endnu mindeværdigt samvær.
Jørn 66/66

Dobbeltarrangement i Helsingør lørdag den 2/11
Troels Kløvedal-udstillingen ”Frihedens værksted” åbner i oktober på Søfartsmuseet i
Helsingør, og den udstilling vil mange Skorper sikkert gerne opleve.
Lørdag den 2. november har foreningen derfor lavet et dobbeltarrangement i Helsingør:
Kl. 11-14:00 Besøger vi den lokale
”Naverhule”, klubben for berejste håndværkere. Troels var om nogen også en farende
”svend”.
Vi slutter besøget med en let frokost.
Og derfra går vi til fods til
Udstillingen ”Frihedens værksted” på Søfartsmuseet, som vi besøger som gruppe
uden guide. Kl. 14:30-17:00.

Gratis lån af foreningens lokaler og tilskud til klassejubilæer
Som medlem kan du gratis låne foreningens lokaler til klassejubilæer og
klassesammenkomster i den udstrækning, de er ledige.
Eneste betingelse er, at man overholder husordenen, og at man afleverer lokalerne i samme stand, som man får dem overdraget.
Foreningen støtter runde klassejubilæer (hver femte år), der holdes i foreningens lokaler, med 100 kr. pr. deltager.
Bookingen og tilskuddet aftales med formanden eller foreningens kasserer.

Mødetid og – sted: kl. 10:30 foran Helsingør Station.
Pris: Gratis for medlemmer og ved samtidig tegning af medlemskab for 2019/20 (250
kr.) For ikke-medlemmer er prisen 250 kr. Børn under 18 år 150 kr.
Tilmelding: Hos formanden senest den 20/10 pr. mail (formand@ohf.dk) eller pr.
telefon 3314 1815
Max. 30 personer. Medlemskab skal betales ved tilmeldingen. Gæster ligeledes.
Først-til-mølle princippet.
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En fast månedlig Åbent Hus aften i foreningens lokaler

80 år

Vi ønsker tillykke
Foreningen har en fødselsdagsliste, som
man kan skrive sig på, hvis man gerne vil
annoncere, at man fylder rundt (50, 60, 65
år og så videre).
Send din fødselsdato (dag og år) til formanden.

Legater 2019
Skorper og deres børn har mulighed for at
søge legat/støtte til en igangværende uddannelse.
Foreningen råder ikke selv over store økonomiske midler; men heldigvis vil
Beildorffs Legat (Fond) igen i år træde
hjælpende til med legater til kompetencegivende og SU-berettigede uddannelser.
Efteruddannelse støttes normalt ikke.
Ansøgningsskema kan downloades fra
foreningens hjemmeside fra den 6/9- 2019
Ansøgningen skal indsendes pr. mail til
formand@ohf.dk senest den 1. oktober
2019.
Uddelingen forventes at ske i december måned 2019.

Bestyrelsen har ladet sig inspirere af erfaringerne fra sidste års filmaftener og
iværksætter til oktober et forsøg med en fast månedlig Åbent Hus aften. Det
kræver ikke medlemskab – alle skorper er velkomne til et par timers samvær
og til at deltage i de aktiviteter, som deltagerne selv vælger. Det kan være kortspil eller anden form for spil og naturligvis også filmvisning på foreningens
store lærred. Eller det kan blot være at mødes til en snak med kammerater fra
skolen.
Hvornår: Første tirsdag i måneden.
Planlagte datoer: den 1/10, den 5/11, den 3/12, den 7/1 og 4/2.
Tidspunkt: kl. 19-21:00
To bestyrelsesmedlemmer vil i starten være tovholdere.
Foreningens økonomiske støtte er 500 kr. pr. aften samt indkøb af spil m.m.
Foreningen har gratis adgang til et omfattende, privat filmbibliotek af nyere og
ældre film i alle genre.
Bestyrelsen efterlyser skorper med erfaring indenfor f.eks. bridge og skak, og
som vil påtage sig instruktørens rolle for mindre øvede hhv. nybegyndere.
Bestyrelsen vil meget gerne høre din mening om initiativet. Er der noget,
som mangler, eller som skal gøres anderledes, for at du vil deltage eller
overveje at deltage?
Giv din mening til kende!
Send den til 2/90 André Fleron pr. mail:
andref@live.dk
Bestyrelsen håber, at rigtig mange skorper vil
tage imod invitationen.

