
Kære Tirsdagsdamer 
Den 11. juni sker det, vi har ventet på så længe: Banen åbner med samtlige 18 huller – nogle 
helt nye, nogle ombyggede, og nogle som vi kender dem! 

Eclectic fra og med 14. juni  
Som tidligere meddelt, har vi – så længe vi kun havde ni huller at spille på – kun registreret 
point til pointmatchen som Order of Merit. 

Men nu, hvor vi igen får 18. huller til rådighed fra og med 14. juni, bliver eclectic koblet på 
vores turnering også, så vi har TO Order of Merit rækker at følge med og samle point i.  

Hvad skete der lige med udflugten? 
I år har vi for første gang måttet udskyde årets udflugt – det har vi ikke været ude for tidligere, 
og vi har i Udvalget tænkt meget over, hvad årsagen til det mon kunne være. Det kan 
naturligvis sagtens tænkes, at Covid-19 stadig ’spøger’ lidt i baghovedet hos mange 
tirsdagsdamer, så man måske føler sig lidt utryg ved at skulle transporteres samlet i bus over 
længere afstand og længere tid. 

Hvem var Jane Schaldemose? 
Udvalget vil her gerne give jer lidt indsigt i vores overvejelser omkring udskydelsen af 
udflugten, og for at gøre det vil vi – af hensyn til de mange nye tirsdagsdamer – gå lidt tilbage 
i tiden og præsentere jer for Jane Schaldemose (1926-2002). 

Jane Mc-Kinney Møller kom til verden 1. januar 1926 som datter af A.P. Møller og Chastine 
Estelle Roberta Mc-Kinney Møller. Hun var lillesøster til skibsreder Mærsk Mc-Kinney 
Møller. Jane blev gift med ingeniør Kjeld Schaldemose, der havde en ledende stilling hos Det 
Danske Stålvalseværk. 

”Hos vor familie er Esplanaden og familien noget strengt adskilt,” sagde Jane Schaldemose i 
1997 og føjede til, at hun havde ”nydt stoltheden ved at have haft en elskelig far og en kærlig 
bror, som begge i mine øjne aldrig kan roses for meget.” (Kilde: Søren Ellemose: 
Skibsrederen. Forlaget Forfatterskabet.dk, 1997). 

Jane Schaldemose stiftede i 1992 Jascha Fonden, som årligt uddeler midler til foreninger, 
institutioner og private personer, primært inden for det sociale område. Ved Jane 
Schaldemoses død i 2002, fik Fonden testamenteret et større beløb, som forøgede Fondens 
formue. Efter Jane Schaldemoses død, er formandskabet for Fonden overdraget til hendes 
datter Anette Følsgaard, hvis to søstre også sidder i Fondens bestyrelse.  
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Janes Match og støtte til Tirsdagsdamerne og til HGK 
Jane Schaldemose var medlem af Tirsdagsdamerne i Hillerød Golf Klub, og har bl.a. doneret 
de lysestager, der bruges som vandrepræmier ved den årlige Janes Match og den smukke 
Georg Jensen sølvopsats, der bruges som vandrepræmie til vinderen af årets Tirsdagscup.  

Derudover testamenterede Jane Schaldemose en sum penge til Tirsdagsdamerne i HGK, som 
vi stadig har en del tilbage af, og som vi bl.a. bruger til betaling af den bus, vi lejer, når vi 
drager på udflugter længere væk. 

Som et lille kuriosum kan det tilføjes, at Jane Schaldemose også donerede den fine, lille 
golfspiller, der sidder som vejrhane på klubhuset.  

På udflugt med Tirsdagsdamerne – hvad går pengene til? 
Som en del af vores matchprogram planlægger vi hvert år en udflugt til en anden golfbane - 
hvert andet år er det i bus og hvert andet år i egen bil. 

De år, hvor vi kører i egen bil, går udflugten til en golfbane i rimelig afstand fra Hillerød. Dvs. 
30-45 minutters kørsel. Når vi derimod skal længere væk fra Hillerød, lejer vi en bus, da der er 
en del af vores medlemmer, der ikke bryder sig om at køre alt for langt.  

I bussen plejer vi at have lidt forplejning på både ud- og hjemturen, måske en sang eller andre 
festlige indslag. Vi tager som regel tidligt af sted fra Hillerød, så nogle kan også vælge at tage 
en lille lur på ud- eller hjemturen. 

Udgiften til greenfee og frokost dækkes af brugerbetaling. 

Udgiften til præmier, evt. busleje samt forplejning i bussen, dækkes af Tirsdagsdamernes 
fælleskasse, herunder Jane Schaldemoses arv. 

Rettidig omhu … 
I år var vi så i den situation, at der ’kun’ var 30 damer, der tilmeldte sig udflugten programsat 
til den 7. juni. Det vil sige, at vi kun ville være i stand til at fylde lidt mere end en halv bus op, 
da der normalt er plads til ca. 50 i en bus. Dermed syntes vi faktisk, at prisen pr. næse for 
buskørslen ville blive urimeligt høj.  

Jane Schaldemose var jo opvokset med sin far A. P. Møllers motto om, at ”Intet tab bør 
ramme os, der kan undgås ved rettidig omhu”. Derfor føler vi os også forpligtet til at forvalte 
de midler, vi har fået stillet til rådighed, på en sådan måde, at så mange som muligt kan få 
glæde af dem så længe som muligt.  

Ny dato: 30. august – turen går til Sorø 
Vi håber, at ovenstående forklarer, hvorfor vi valgte at aflyse turen til Sorø den 7. juni – vi har 
aftalt en ny dato med Sorø, nemlig tirsdag den 30. august, så vi håber, at det denne gang kan 
lykkes at samle et rimeligt antal tirsdagsdamer til en hyggelig dag – vi skal gerne op omkring 
minimum 40-45 deltagere for at vi synes, vi forvalter Jane Schaldemoses arv fornuftigt.  

Lidt af hvert …  
Vi er glade for at se, at rigtig mange har taget vores fælles mailadresse til sig og kontakter os 
ad den vej – det er en stor hjælp for os, da hele Udvalget har adgang til vores fælles mail og 
kan gå ind og besvare spørgsmål og henvendelser, så spørgeren ikke skal vente alt for længe 
på svar.  

Som I ved, bruger vi efterhånden også hjemmesiden til rigtig meget, og vi (især Tina) bruger 
meget tid på at holde den opdateret i forhold til matchprogram, spilleformer mm.  

Vi har dog et lille hjertesuk i forhold til hjemmesiden – vi opfordrer stærkt alle til at holde sig 
orienteret om diverse aktiviteter, spilformer, registrering af scores og alt, hvad der ellers kan 
være relevant at vide noget om via hjemmesiden, for det kan jo ske, at vi ikke når at få sendt 
informationsmail ud.  
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Efterlysning (igen-igen) 
Klubben efterlyser stadig damer, der har lyst til at være med i Arrangementsudvalget – 
Onsdagsherrerne er også blevet kontaktet om dette. Hvis man har lyst til at indgå i dette 
arbejde, så kontakt Kim Hyrzkov. 

Hjemmeside og email adresse 
Tirsdagsdamernes hjemmeside findes her: TirsdagsdameForside - HILLERØD GOLF KLUB 
(hillerodgolf.dk) 

… og Udvalget kan altid kontaktes på vores fælles e-mail adresse 
tirsdagsdamer.hilleroed@gmail.com.  

Udvalgets medlemmer  
Tirsdagsdameudvalget består i sæsonen 2022 af følgende: 

o Lisbet Pals Svendsen (formand) 
o Lis Brammer (kasserer) 
o Merete Elleboe 
o Tina Machalet 
o Lena Olesen 

Og husk at golf er for sjov …  

 

 

 

 
 


