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Tilbage til normale tilstande?!
Nu er vi omsider ved at få normale tilstande – vi kan mødes uden de mange restriktioner, som vi har måttet leve med, siden landet blev lukket ned i marts
2020. Bestyrelsen glæder sig til at kunne annoncere efterårets arrangementer og
til at kunne påbegynde planlægningen af 150-års jubilæumsfesten i 2022.
Bestyrelsen modtager fortsat gerne forslag til, hvordan jubilæet skal fejres. Og
invitationen til at deltage i planlægningen og det praktiske arbejde med festen
står fortsat ved magt.
Interesserede skal kontakte formanden f.eks. pr. mail til ”formand@ohf.dk”
eller sende en sms til ham på 2280 8068.

Legater
Ansøgningsfrist den 30/9-2021
Legat kan søges af ordinære medlemmer, der er under uddannelse eller befinder sig i en trangssituation. Legatet kan også søges af ordinære medlemmers
efterkommere, der er under uddannelse. Støtte gives primært til igangværende,
SU-berettigede, videregående uddannelser, herunder studieophold i udlandet.
Ansøgningsskema skal anvendes. Det rekvireres ved henvendelse til Legatudvalgets formand Finn Johansen pr. mail til ”formand@ohf.dk”. Ansøgningen
med bilag skal indsendes digitalt til samme e-mailadresse senest den 30. september 2021.

Medlemstallet stabilt
Efter skolens lukning for nu snart 20 år siden var flere i foreningen hurtigt ude
med profetier om foreningens snarlige nedlæggelse. Ifølge en forsigtig prognose ville foreningen have 100 medlemmer i år 2020 og 80 i 2030 – blot som følge af den statistiske dødelighed.
Sådan er det heldigvis ikke gået. Foreningen har i dag 133 medlemmer takket
være tilgang af nye medlemmer – skorper og for fleres vedkommende også af
deres ægtefælle.
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Dødsfald
Mindeord af formanden
Lis Johansen, vor
mangeårige kasserer
og æresmedlem Aage
Johansens hustru,
døde den 27. juli i en
alder af 75 år efter
nogle år med tiltagende fysisk og mental svækkelse, der
forhindrede hende i
at deltage i de foreningsmæssige arrangementer.
Lis vil ikke mindst blive husket for sit store bidrag til genrejsningen af skolens
klokkestabel, og for at have foræret foreningen det store Christianshavner-maleri,
der hænger i foreningen – et motiv med
reference til vor skoles oprindelige adresse. Mindre kendt er den indflydelse, som
Lis har haft på foreningens formandsvalg
i starten af 00’erne. Aage var som næstformand, den naturlige kandidat til at
overtage dirigentstokken, da den daværende formand (Ernst Maigaard) måtte trække sig pga. sygdom. Det passede tydeligvis ikke Lis. Aage skulle fortsætte som
kasserer, og resultatet blev, at jeg blev
valgt til formand.
Så vi har meget at takke Lis for.
Æret være hendes minde.

Kontingent for 2021
Kun for kontingentrestanter!
Bestyrelsen undrer sig:
Er skorper mere gældsplagede end danskere i al almindelighed? Eller er de blot
mere påholdne, når det gælder betalingen af deres regninger? Det var jo en
skorpe, der grundlagde ”Ribers Kredit”.
Situationen er den, at det ikke er lykkedes for foreningens kasserer at formå
alle kontingentrestanter til at indbetale, hvad de skylder foreningen. Pt. drejer
det sig om hele 27 medlemmer, som for hovedpartens vedkommende skylder
de 250 kr., som medlemskabet koster årligt.
Er du i tvivl, om du har betalt, kan du altid spørge vor kasserer Aage Johansen
på tlf. 3537 2456.

Nyt fra Hellebæk
På kanten af Langebro
Titlen på årets amatørforestilling på Hammermøllen henviser naturligvis til bådebroen i Ålsgårde. Bådebroen var i forbindelse med forestillingen genopført over
holdedammen ved Hammermøllen, hvor
den dannede baggrundskulisse for handlingen, som foregik i 1971.
Når forestillingen skal omtales her i bladet, skyldes det alene, at en ”skorpe” spillede en helterolle som kæreste til en af de
lokale unge piger, og at denne ”skorpe” på
alle måder optrådte på en måde, som –
hvis han skal opfattes som lokalområdets
erindring om skorperne – vi der har været
elev på DKO kun kan være tilfredse med. Og det til trods for, som der står i
forestillingens program, at skorperne altid fik besøg af politiet som de første,
når der skete noget i Hellebæk og omegn.
Forestillingen handlede ellers om kvindekampen (kvinderne ud på arbejdsmarkedet), om seksualundervisningen i skolen (Hellebækskolen) og om mobning
og ung kærlighed.
Alt i alt en dejlig oplevelse med fremragende musik og vokale præstationer. Og
så skal det også nævnes, at forestillingens instruktør Anja Omgaard Rasmussen
er datter af skorpen 49/78 Christian Rasmussen.
Hammermøllens Teatergruppes næste forestilling finder sted i juli/august 2023.
Foto: Skorpen og pigens far, som ikke kunne forlige sig med, at datterens udkårne er en skorpe

Nyt fra Hellebæk
Skorpeskolens 9.klasser
har førertrøjen på i Helsingør kommune
Hvis man i dag skal vælge en skole ud fra afgangskaraktererne, så er det privatskolen Skorpeskolen, der har førertrøjen på i Helsingør kommune. Sidste
skoleår sluttede skolens 9. klasser med et gennemsnit på 8,9. Markant højere
end de bedste kommuneskoler, som er Tibberup Skole og Hellebækskolen,
der har et gennemsnit på 8,1 og 8,0.
De tre skoler ligger alle pænt over landsgennemsnittet på 7,4, der også er
gennemsnittet for skolerne i hele Helsingør kommune. Kilde: Helsingør
Dagblad.
Uden at drage sammenligning med den gode undervisning, som vor skole
igennem generationer har været kendt for, så må vi konstatere, at Skorpeskolen, der i dag residerer på Hellebækgård, også præsterer en undervisning på
højt niveau.
Red.

Runde jubilæer anno 2021
Følgende årgange kan fejre et rundt jubilæum i år:
1941
1961
1981
2001

80 år
60 år
40 år
20 år

1946 75 år
1965 55 år
1986 35 år

1951 70 år
1971 50 år
1991 30 år

1956 65 år
1976 45 år
1996 25 år

Medlemmer kan låne foreningens lokaler gratis til afholdelse af jubilæumssammenkomsten. Man skal blot selv sørge for rengøringen.
Foreningen støtter derudover de runde jubilæer, der afholdes i foreningens lokaler, med 100 kr. pr. deltagende skorpe - medlem som ikke-medlem.

Få hele historien for 100 kr + forsendelse
Bogen ”Skorpeskolen på den yderste pynt ” giver
med sine 142 sider en detaljeret beskrivelse af institutionens historie fra oprettelsen tilbage i 1753
og 250 år frem.
Bestilles hos formanden på formand@ohf.dk

