Li

ndersdorf's Reisefond

Den 4/101986 døde Ove Lindersdorf.
Han havde i mange år været medlem

af DFKF og været bestyrelsesmedlem i både Storkøbenhavnsafdelingen og i landsforeningen, da den blev

oprettet. Hans interesse for foreningen gjorde, at han havde oprettet et
testamente, der angav, at formuen
skulle bruges til en rejsefond til gavn
for foreningens medlemmer. Denne
rejsefond er nu endelig en realitet, og
herunder kan man læse om nogle af
de betingelser, der er knyttet til rejse-

Som legatmodtager forpligtiger man
sig tilfølgende:
Der skrives en artikel til FYSIK.KEMI

på1-2A4 sider.
Ved større legatportioner forpligtiger
legatmodtageren sig til at tilbyde et
foredrag i lokalforeningen om rejsen.
lfølge de vedtægter, som Lindersdorf
testamentarisk har efterladt, skal
man have været medlem af DFKF i 5
år for at kunne modtage legatet. Hvis

Entreer. Forplejning. Evt. andre udgif-

der kun udbetales een legatportion,
har et medlem af StorkøbenhavnsAfdeling fortrinsret, også dette er en
bestemmelse fra testamentet.
Ansøgninger sendes til formanden
for legatbestyrelsen, som er den til
enhver tid værende formand for Storkøbenhavns Afdeling.
Udbetaling af legatet finder normalt
sted 2 gange årligt, d. 13/6, Lindersdorfs fødselsdag og i december.
Ansøgninger skal være formanden i
hænde senest d. 1 /5 tor juni uddelingen og senest d.20/10 fordecember

ter så som fri vikar eller lign.

uddelingen.

fonden.
Legatuddelingen finder sted efter ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Rejsemå|. Rejselængde. lndhold
samt formål med rejsen.

Et overslag over udgifterne, specificeret som:Transport fra bopæl til rejsemål, evt. lokal transport, opholdsudgifter.

Der påregnes at være ca. 100.000 x'

til uddeling pr. år.
Fondens bestyrelse består p.t. af:
Jørgen Maach-Møller
Viggo Eriksen
Per Jensen
Erland Andersen.

Fondens adresse:
Erland Andersen
Lerholm Vænge 33
2610 Rødovre.

Til sidst er der grund til at sige foreningens næstformand, Viggo Eriksen, tak for det store arbejde han har
gjort for at få papirarbejdet gjort færdigt.

Hvem var Ove Lindersdorn
Af K.D. Poulsen

Han er tødt 17 /3 1923, blev vikar ved
Københavns skolevæsen i 1942 og
fast ansat i 1944 på Sjællandsgades

tor, en slags "mekaniseret" hektograf. Han holdt dog ret hurtigt op
med redaktørhvervet, der blev over-

skole.

taget af lngolf Andersen, dersiden på

Han "demonstrerede" første gang i
Fysiklærerforeningen i 1953. I 1955
fik formanden Otto Jensen den tanke, at man skulle udsende en beskrivelse (det, der senere blev til TIPSSIDER) af torløbet af foreningens
møder. Det blev Lindersdorf, der påtog sig hvervet som redaktør.

den fortræffeligste måde har udtørt
dette omfattende arbejde. Han har

Mangfoldiggørelsen- skete

i

den

første tid på en såkaldt spritduplika-
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oven i købet skrevet de spritduplikerede sider om til den fine udførelse,
som nu benyttes, således at der nu
foreligger en fuldstændig udgave.
Lindersdorf kom i '1955 ind i foreningens bestyrelse og var der stadig, da
han i 1975 (52 år) afgik som lærer på
+
grund af sygdom.

Han var en meget dygtig fysiklærer,

der gav eleverne mange gode oplevelser. Han gjorde ligeledes en stor

indsats i foreningsarbejdet. Han tegnede Landsforeningens symbol

(LOGO hedder

det vist på

Nu-

Dansk).

Uden for det faglige var han lidt af en

eneboernatur og levede vist nok ret

ensomt efter sin afgang, hvor han
helt trak sig ud af det faglige.
Han havde i sin bestyrelsestid nogle
gange over for Egon Ditlevsen og mig
udtrykt, at foreningen skulle være
hans arving.
Han blev fundet død i sit sommerhus
den 4. okt. 1986 (63 år). Derefter var
daværende landsformand Helene

Sørensen, vor første landsformand
Sigurd Jacobsen (jurist) og jeg nogle
gange i Skifteretten. Man fandt nemlig ikke noget "juridisk. testamente,

men blot nogle notater (fra omkr.
1970) og et indtalt bånd (fra 1976).
Foruden foreningen var en tidligere
kvindelig bekendt (indtil 1982) nævnt

som mulig arving. Skifteretten var
derfor stærkt i tvivl om, at der var tale

om nogen 'juridiske arvinger.. Det

lykkedes os at få sagen ført videre til
Justitsministeriet, der heldigvis gav
foreningen arven.

.) Tipssiderne vil jeg gerne benytte
lejligheden til at anbefale. Det er en
guldgrube af forsøg, der er værd at
grave i. Det vil være en god id6, hvis

man ikke har det, til skolen at anskaffe et sæt.
Det fås hos foreningens publikationsafdeling, Kai Strriwing,
ilf. 31 60 35 40.

Billedet viser Lindersdorf i lokalet ca

Sjællandsgades Skole (engang t 5C e":
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