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129. årg.

Julebanko i foreningen
Tirsdag den 6. december
Kl. 18:30 til 21:00

OHF inviterer hermed medlemmerne, med børn og ledsager til julebanko i
lokalerne på Ndr. Fasanvej.
Vi sørger for julestemning med gløgg og æbleskiver fra kl. 18:30, og spiller
3 spil efter internationale spilleregler.
Af hensyn til indkøb og bordopstilling vil vi meget gerne vide, hvor mange
vi bliver, og derfor vil vi blive glade for en tilbagemelding, om du/I ønsker at
deltage i julehyggen denne aften.
Det gøres på: sekretaer@ohf.dk eller på sms til 22875392 senest fredag den
2. december.
Æbleskiver og gløgg er gratis, mens bankopladerne koster 10 kr. pr. plade.
Der er gløgg og drikkevarer, vand og saft med og uden alkohol, så der er noget for både børn og voksne.
Vi glæder os til at se dig tirsdag den 6. december. Husk at skrive det i kalenderen
På bestyrelsens vegne
Mikael og Rasmus
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Legatuddelingen 2022
Foreningens egen legatuddeling var som bekendt sat på pause til fordel for fejringen af
jubilæet.
Men takket være Beildorff Fondets beredvillighed fik årets legatansøgere alle et legat til
støtte for deres igangværende, videregående
uddannelser.
Ansøgerfeltet var beskedent. Kun tre - alle
børn/børnebørn af skorper - havde søgt om
legat. De fik samlet 28.000 kr.

Runde fødselsdage
Hvornår fylder du rundt?
Foreningen har en tradition for at markere
medlemmers runde fødselsdage her i spalten.
Det forudsætter naturligvis, at redaktionen er
bekendt med medlemmernes fødselsdatoer.
Hvem som måtte ønske, at benytte sig af denne medlemsservice, skal blot meddele deres
fødselsdag og –år til redaktøren, e-mail: redaktoer@ohf.dk
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Nytårskur lørdag d. 14/1-2023
Corona resulterede jo i, at vi måtte springe nytårskuren over i 2021 og 2022; men
nu er det blevet tid til, at vi igen kan invitere til vores årlige nytårskur med god
mad og drikke, god stemning og højt
Skorpehumør.
Nytårskuren afholdes lørdag d. 14. januar 2023 fra kl. 13.00 til ca. 17.00 i foreningens lokaler på Ndr. Fasanvej 124.
Vi regner igen i år med, at få fulde huse.
Så vent ikke for længe med at tilmelde dig
og din ledsager, da der er begrænset antal
pladser, og det er først-til-mølle princippet (maks. 30 personer), der vil være gældende.

Foto fra nytårskuren 2020

Om det bliver traditionel ”julefrokost-mad”, vides endnu ikke, men det bliver
godt, sjovt og hyggeligt.
Det er helt gratis for OHF-medlemmer, og for en ledsagende gæst er prisen 150 kr. Sidstnævnte kan også vælge at blive medlem og straks høste
fordelen af medlemskabet.
Tilmelding sker til formanden pr. e-mail til: formand@ohf.dk senest den
4/1-2023.

Medlemskontingent 2023
Efter det kontingentfrie jubilæumsår finder foreningens kasserer anledning til
at minde medlemmerne om, at der med det nye foreningsårs begyndelse atter
skal indbetales årskontingent. Og der sker som bankoverførsel til konto nr.
1551-0003022536 i Danske Bank.
Årskontingentet andrager fortsat beskedne 250 kr..
Livsvarige og kontingentfrie medlemmer er naturligvis undtaget.

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.

