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Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig:

Formand Anette SJ0I, KV 91

Nsestformand Christian Schnettler, BV 6

Kasserer Poul Thorpen Teglers, CPV 31

Sekretser Finn Lassen, CPV 17

Medlem Alice Brink Jensen, CPV 55

Suppleant Lene Frydenlund, CPV 33

Finn Lassen er stadig bestyrelsens repraesentant i Bygningsudvalget

Christian Schnettler har af!0st Anne Marie Pii som bestyrelsens reprsesentant i det

Gr0nne udvalg.

Bestyrelsen opfordrer alle som har lyst til at deltoge i et udvalg til at henvende sig til

Anette SJ0I.

Kalenderen for det kommende halve ar:

23.6 Sankthansbal med midsommervise 01 og vand i Dalen kl. 21.00

20. 8. sommerfest om aftenen.

8.-9.10. efterarets arbejdsweekend

24.11. Julem0de

Hver torsdag aften kl. 19.00 grill pa Havremarken, sidste gang 25.8.

Bestyrelsen 0nsker alle romere en varm og dejlig sommer.



Heisin%3rDagfciad Timdag den 31. m^ 2011

Dedsfald
Karin Margareta Wijkman
Kjasrsgaard, tidligere Romer-
husene i Helsinger, er den 2.
maj d0d 90 ar pa Plejehjem-
met Falkenberg i Alsgarde
efter et langt og godt iiv.

Karin Wijkman Kjaarsga-
ardvar fedti 1921 Stockholm
og uddannet sygeplejerske
fra Svenska Roda Korsets
Sjukskotersskeskola. Hun
arbejdede herefter blandt
andet i Rotterdam og i Kiru-
na i Nordsverige, hvor hun
traf sin kommende danske
mand Aage KJEersgaard, der
varteege.

Han havde tidligere ar-
bejdet for R0de Kors i Indien
og Pakistan med beksempel-
se af spedalskhed, og det la
dem derfor ikke fjerat at rej-
se ud sammen i den klassi-
ske kombination kege/syge-

plejerske.
Valget faldt f0rst pa 0st-

grenland, hvor de rejste til
i begyndelsen af 1950'erne
for at arbejde i det Mile bly-
muiesamfundiMestersYig,
Her havde hun endvidere
god brag af sin svenske her-
komst, og snevant spgendte
hun gerne skiene pa og strag
af sted med gevaaret over
skulderen ud for at skyde po-
larrseve, hvis hun ikke fige
dyrkede sin store fotografi-
ske interesse i den storslaede
natur.

Senere bosatte parret sig
i Amerika, hvor Aage fik en
forskerstilling i Chicago og
hun et job som sygeplejerske
pa det nasrliggende hospital.

t)e giftede sig ogsa i Arae-
rika, i New York, hvor de fik
venner for livet Da de sene-
re 0nskede at vende hjem,
besluttede de at bosastte sig
»midt i mellem Stockholm
og Skive«, hvor ban kom fra.

Valget faldt naturligt pa
Helsing0r, hvor han kunne
fa arbejde pa Neuroseho-
spitalet Montebeilo, og hun
»hurtigt kunne komme hjem
til-Sverige.«

Inden for ia ar kom par-
rets to drenge til verden.
Dem passede hun hjemme
den ferste rid i det nybygge-
de Romerhus pa Baggesens-

Her boede hun i evrigt i
nsesten 50 ar inden det sidste
ar blev for uoverkommeligt
og hendes krasfter for sma,
oghun valgte at flytte f0rst til
Teglvaarksgarden og senere
tildet nybyggede Falkenberg
Plejehjem i Alsgarde, som

hun var glad for at vssre pa.
Karin og Aage KJEersgaard

var blandt de cirka tyve for-
£ddrepar, der var initiaovta-
gere til oprettelsen af Helsin-
ger Lille Skole.

De kautionerede sammen
med andre for kobet af pen-
sionatet i Borrevold pa Fre-
dericiavej, og satte det med
faslles ibrseldre-kraft i stand.
Skolen la det f0rste ar dog
stadig hos private i Romer-
husene, mens man knok-
lede pa Borrevold. Det var
meget store elevtal i folke-
skole-klasserne og en - folte
de - umoderne pasdagogik,
der file dem og andre feel-
dre til at ga sammen om at
opretteskolen.

Karin Wijkman Kjsers-
gaard hjalp som sygeplejer-
ske i sin mands Isegepraksis,
f0rst pa to adresser i Stenga-
de og senere i Anna Queens
Strasde 4 i Helsingsr, men da
s0nnerne var blevet store tog
hun igen »job ude som syge-
plejerske«, blandt andet hos
Lasgerne pa Axeltorv, hvor
hunvari mange ar.

Men hun rundede og-
s§ stillinger pa Montebeilo,
Poppelgarden og sagar ho-
spitalet i Helsingborg inden
hun matte trsekke sig l ~
grundet en smertefuM i
delse.

Hun mistede sin mand
i 1993 og boede alene i Ro-
merhuset siden da, omgi-
vet af gode naboer i et abent,
trygt og tolerant milj0, hvil-
ket hun aitid satte bsjt Li-
vet igennem bevarede hun
enstaarfc tiiknytnlng til Sve-
rige; men regnestykket end-

te med at hun boede flere
ar i Danmark end i Sverige.
Med en talrig svensk fami-
lie spredt fra Vlken i syd over
Katrineh9lm7 Julita og Stock-
hohn til Ostersund i nord, og
roed en brori mange arbosat
i den svenske hovedstad som
famiUe-dynamo, kunne hun
naturJigvis heller ikke andet.

Ofte talte hun om si-
ne baradoms-somre i den
midtsvenske kulturvugge
i lulita ved s0en Oljeren og
om oplevelser omkring »fa-
strene« ved Julita kirke, hvor
hendes farbror ogsji var or-
ganist.

Og hun fortalte med be-
gejstring om en fyrretrEes-
kl£edt grand pa en klippe0
i den svenske skargard som
fora^ldrene k0bte af den
svenske stat, der udstykkede
omradet, og hvor familien sa
byggede sommerhus.

Og var det ikke svensknok
med den svenske familie-
gren, sa kunne hun igennem
en menneskealder glaade sig
over samlingerne i den ufor-
melle klub af omkring 15 an-
dre svenskf0dte/danskgifte
kvinder i He!sing0r-omra-
det - »Svenskepigerne«, som
m0dtes pa skift hos-iiinari-
den og togpa ture^®"

Et langt og godtWfoade
r0d-hvide og bla-gule fairer
sluttede passende netop her
i Helsing0r, pa kanten af de
to rigers graenser.

man Kjffirsgaard^fterlader
nssrmest s0rmerne Mads og
Stenmedfamilier.

Urne-nedseettelsen bar
fundetsted.


