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VORT BLAD.
Organ i or Lyngby højere Almenskole.

Nr. 3. Oirdag d. 15. Oktober 1913. 2. Aarg.

„Vor nye Præst“.

Provst Hjortkær — hidtil Sogne
præst i Malt — er bleven kaldet til 
Sognepræst i Lyngby.

Jeg tror vi her paa Lyngby højere 
Almenskole kan ønske os selv til 
Lykke med vor nye Præst.

Vor afdøde gamle Doktor var jo 

overordentlig rar, men han var gam
mel, 83 Aar, saa vi Unge havde 
vanskeligt ved at faa noget ud af 
hans Prædikener. Vor nye Præst er 
derimod kun 44 Aar og han er tilmed 
— efter hvad man siger — ungdom
melig af Sind og Væsen. 1 Malt 
Sogn ligger Danmarks største Folke
højskole. Askov, og op til Høiskolen 
er der bygget en Valgmenighedskirke, 
ved hvilken der er ansat en meget 
dygtig Præst, der hedder Helveg. 
Men skønt Højskolen saaledes har 
sin egen Præst, søger de Unge fra 
Højskolen dog op til Malt Kirke om 
Søndagen.

Provst Hjortkær taler ogsaa ofte 
ved Ungdomsmøder rundt omkring i 
Landet, saa vi haaber, at han ogsaa 
faar lidt tilovers for os Unge her.

Foreløbig glæder vi os til hans 
Komme og byder ham velkommen til 
Lyngby. Peter.
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„Frikvartet.
(Genrebillede fra Skolelivet)

Man venter spændt paa Klokkens 
Klang

den hele lange Time ;
men Ventetiden bliver lang 
— mon ej det snart vil kime ?

Nu kimer det til vild Halløj 
for alle Skolens Ho’der.
Man hører kun en rædsom Støj,, 
og alt sig sammen roder.

Kun „Il G.u man ikke ser 
i hele Skolens Qaard, 
ej én Elev kan øjnes her, 
— det ingen ret forstaar.

Man hurtigt dog derpaa biir klog, 
naar ret man for sig ser.
------- De læser Tysk og andre Sprog 
det hele Erikvarter.

Henry.

Jeg vil fremad!
Naar man til Dato har skullet nævne 

Verdens mest læste Bøger, saa har det 
været saadanne som Biblen og Onkel 
Toms Hytte, nu maa man imidlertid 
tilføje Dr. Martens : „Jeg vil fremad“. 
I flere Millioner Eksemplarer er den i 
Løbet af de sidste Aar bleven spredt 
over hele Jorden og skal efter Sigende 
have hjulpet mange i Kampen for Til
værelsen, hvilket er meget troligt, da 
den indeholder en Mængde opildnende 
Eksempler paa hvorledes Folk, tilsy
neladende uden en eneste Chance, har 
vundet frem. Deri ligger dens Styrke. 
Men ud over dette er der, saa vidt vi 

kan se ikke noget ekstraordinært ved 
den ; den er lidt for amerikansk, og 
kan paa enkelte Punkter virke frastø
dende, men alene paa Grund af dens 
Pointeren af Arbejdet som Midlet 
til „Vejen fremad“ er den læseværdig.

Svend 1 horsen.

Fodboldkampen
Nærum-Lyngby

som spilledes Onsdag den 17. Sep
tember var en for os Lyngbyer alde
les interesseløs Kamp — en rigtig 
Promenadekamp, hvad Resultatet jo 
ogsaa angiver ; vi vandt nemlig med 
11 Maal mod 2. Spillede vi da ovenud 
godt siden vi kunde staa os saaledes 
saaledes overfor Kostskolens ellers saa 
flinke Spillere? Nej, aldeles ikke, 
vi spillede kun jævnt godt, men de 
gode Nærummer manglede i allerhøj
este Grad Træning ! At gaa ina paa 
at skildre Kampen i Enkelthederne vil 
være at gøre den for megen Ære, vi 
skal nøjes med at anføre, at „forwards“ 
saa nogenlunde delte Maalene mellem 
sig og Fjendens to „goals“ skyldtes 
den Omstændighed at Heinrich Dørge 
til Slut maatte gaa i Maal, da Poul 
Asmussen pludselig fik Lyst til at 
tegne sig for et Par Maal. En saadan 
Ombytning, — særlig med det Mo
tiv — er særdeles forkastelig og bør 
ikke finde Sted. Kampens eneste 
nævneværdige Resultat var det Sølv
bæger som vi vandt, — men vilde en 
spændende Kamp mellem to jævnbyr
dige Hold mon ikke havde været in
teressantere — selv uden Sølvtøj ?

Sv. Th.



2. Aai'g. VORT BLAD Nr. 3.

Den 2den i Maaneden.

Der er næppe ret mange, særlig i 
Underklasserne, der ikke gaar i en 
vis Spænding den 2den i Maaneden. 
Op paa Formiddagen hører man føl
gende Udbrud: Mon vi faar vore 
Karakterbøger i Dag! Mon Hr. Thys
sen selv vil dele dem ud! Det sid
ste betyder nemlig, at man skal staa 
til Regnskab for de Anmærkninger, 
der i Maanedens Løb er samlet i 
Dagbøger. Gid man mærkede lidt 
mere til denne Frygt i de større 
Klasser. Jeg var en Dag Vidne til 
en Samtale mellem to store Elever; 
den drejede sig om Anmærkninger, 
den ene havde faaet 5 og den anden 
7 i een Maaned. Vedkommende, 
som havde 7, erklærede, at nu var 
han »lige glad«, for man var jo saa 
vant til det. Jeg kom derved til at 
tænke paa min egen Skoletid og 
mindedes den Frygt, hvormed vi 
Sødskende nærmede os Far’s Kon
tordør, hvis der var lidt i Vejen med 
Karakterbogen — men ogsaa den 
Glæde, hvormed man forlod Stuen, 
efter at Far havde k'appet een paa 
Skuldren og sagt: „Bliv saadan ved 
min lille Ven!“ Frygt er vel nok et 
Udtryk, som moderne Pædagoger ikke 
ynder; jeg tror nu, at det vilde være 
baade sundt og godt, om Børnene 
kendte lidt mere til denne Frygt. 
Jeg synes, det er en daarlig Dreng 
eller daarlig Pige, som ikke frygter 
for ikke at gøre sit Skolearbejde saa 
godt, at han eller hun kan høre til 
de flinkeste i Klassen, og det er en 
daarlig Dreng, der ikke frygter for 
at komme hjem og bedrøve Far 
og Mor med en mindre god Karak
terbog — Anmærkninger for Uro og 

daarlig Opførsel er man da selv 
Herre over at holde borte fra sin 
Bog, og een Ting endnu, det er en 
daarlig Dreng, der ikke frygter for 
at bande eller føre raa Tale og der
ved blive et slet Eksempel for sine 
Kammerater og mindre Sødskende. 
En Dreng tror maaske, at hans Kam
merater faar mere Respekt for ham, 
naar han bander lidt, i de gode Kam
meraters Øjne opnaar han imidlertid 
det modsatte, thi:
En Drossel kendes paa sin Sang, 
Og Fisken paa sin Hale.
En Klokke paa sin Lyd og Klang, 
Men Manden paa sin Tale.

K.-n.

Alle
Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „ Vort 
Blad11. 35 Øre Kvartalet.

Meddelelse fra Redak
tionen.

Vi har besluttet at forhøje Abonne
mentsprisen for Udenbys-Abonnenter 
med 25 Øre Kvartalet til Porto.

Ved sidste Diskussionsklubsmøde 
blev der valgt 2 Revisorer til „Vort 
Blad". Det blev besluttet, at den 
sidst afgaaede Forretningsfører, i 
dette Tilfælde Asgeb Gudmundson, 
skulde være det sammen med én til, 
denne blev Henry Ludvigsen.
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F. D. F.
Der b!ev i forrige Nr. af „Vort 

Blad“ fortalt at F. D. F. havde haft 
en Bazar, der blev ogsaa fortalt, at 
denne Bazar blev godt besøgt, om 
alt hvad de besøgende kunde købe, 
vinde i Tombolaen, skvde til Skive, 
spise Lagkage og Æbleskiver og 
meget andet. Endvidere blev der 
fortalt, at Indkomsterne havde belø
bet sig til ca. 500 Kr.; men hvad 
der ikke blev fortalt, var, hvad Pen
gene skulde bruges til, og da det 
har vist sig, at der var mange af de 
besøgende, som ikke vidste, hvad 
de gav deres Penge ud til, vil jeg 
her i Bladet fremføre, hvad de fleste 
Penge vil blive brugt til. For det 
første vil der blive købt Horn til et 
Orkester, hvilket vil komme til at 
koste de 2/s Dele af Kapitalen. Disse 
bliver købt baade af praktiske Grund
lag og af en Slags Forfængelighed. 
Det ser jo ulige bedre ud naar vi 
kommer med fuld Musik gennem 
Byen, end naar vi kommer med det 
Par Trommer og Fløjter, vi nu sidder 
inde med. Endvidere skulde vi helst 
have Penge til nogle Maaneders, for 
ikke at sige et Aars Undervisning i 
Musik af en eller anden militær Horn
blæser. Saa maa der ogsaa betales 
Leje af en Gymnastiksal om Vinteren 
og en Fodboldbane om Sommeren, 
samt et Lokale i Missionshuset til 
Afholdelse af Fjortendagsmøderne. — 
Dette løber jo altsammen op, saa 
det maa være letforstaaeligt, at de 
500 Kr. ikke slaar til Aaret rundt. 
Nogle enkelte mod F. D. F, venlig
sindede har da af den Grund, paa 
vor Anmodning bevilget os et aarligt 
Bidrag til vor Kasse. — Den, der 

skriver disse Linier har kun forsøgt 
at klargøre, at Forbundets Penge ikke 
bliver ødslet bort — men kun brugt 
til virkelig nyttige Ting.

S. n.
Sektionsfører.

Kullensturen.
Endelig kom Dagen den 30., da 

Rejsen til Kulien skulde gaa for sig. 
Vi skulde med første Tog fra Lyngby 
og maatte derfor tidligt op. Der blev 
smurt en ordentlig Bunke Mad til 
mig, men den skulde ogsaa vare i 
to Dage og tjene baade til Morgen- 
Middag- og Aftensmad. Kl. 7 mødte 
alle Deltagerne paa Skolen, med 
Ranslen fyldt af, hvad der skulde 
bruges paa den lange og sikkert an
strengende Tur. Alle var i godt 
Humør og glædede sig meget til 
Turen. — Toget for af Sted med 
os gennem Nordsjælland forbi 
Hillerød og Fredensborg med deres 
dejlige Slotte. Ved 9-Tiden naaede 
vi Helsingør. Her havde vi et lille 
Ophold, inden vi skulde med Fær
gen til Helsingborg. Nogle pakkede 
op for Smørrebrødet og tog sig et 
lille Foder. Pludselig opdagede vi 
Færgen ude i Sundet. Den kom ha
stig nærmere og nærmere og lagde 
endelig til ved Bolværket. Nu stor
mede vi alle over paa den, og da 
Vognene var kommet om Bord, for
lod vi den sjællandske Kyst. Det 
tog ikke ret lang Tid at sejle over, 
allerede Kl. 10 var vi i Helsingborg. 
Her havde vi hele tre Timer at se 
os om.

Fortsættes.
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LYNGBY SPEJDERE.
Redigeret af POUL ASMUSSEN.

Under denne Rubrik vil vi hver Gang bringe Meddelelser og Referater 
af Ture. etc. fra Troppen herude. Vi lægger for med:

Kalølejren.
Da vi har ment, at det kunde in

teressere vore Læsere at høre lidt 
om den store Lejrsamling, der i Som
mer blev afholdt ved Kalø, har vi 
ladet følgende Oversigt udarbejde.

*

Straks efter vor Ankomst til Lejren 
om Eftermiddagen den 8. Juli fik vi 
anvist vor Lejrplads. Vi gik straks 
i Gang med at rejse Telte for at 
være under Tag inden Aften ; og da 
vi havde arbejdet hermed 1 Times 
Tid, stod der ogsaa to Telte, et stort 
og et lille, med Grav om og rum
mende Drengenes Soveposer, Bagage 
etc. I det største Telt, hvor Helge 
Knudsen residerede, var der Plads 
til 8 af de 9 Spejdere fra Lyngby- 
troppen, der deltog i Lejren, og i 
det mindre, hvor Poul Asmussen her
skede, fik alle vore medbragte Ma
terialer, Spande, Lygter, Økser, Gaf
ler, Knive, Tallerkener o. s. v. Plads. 
Resten af Dagen gik med Losningen 
og Udleveringen af forskellige Ting: 
Kogekedler, Feltkomfurer, Stegepan
der, der var ankommet med Søspej
dernes Skude; desuden fik vi ud

leveret Forplejning bestaaende af 
Blodbudding og Jordbær. Trætte af 
Dagens anstrængende Arbejde gik 
vi til Køjs Kl. 9‘/2.

(Fortsættes.)

Smaa Notitser.

Som det vil være de fleste bekendt, 
har Premierløjtnant Lembcke hidtil 
været Korpsets Instruktør. Ved Af
skeden paa Kalø traadte Premierløjt
nanten imidlertid tilbage, da han skal 
gennemgaa Officerskolens ældste 
Klasse, og som Følge heraf ikke har 
den fornødne Tid til sin Raadighed. 
Posten overgaves derefter til Løjnant 
S. Svendsen, der tidligere ledede 
Korpsets Frederiksberg-Division, fra 
hvilken han nu har taget sin Afsked.

* * *

1 Kalølejren samledes 536 Spejdere, 
deraf 20 fra England og 12 fra Sve
rige. Lejren bestod af ca. 125 Telte, 
foruden Depotet, der var bygget af 
Træ.
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Har I hørt, at I. G. har faaet en 
etnografisk Samling i sit Klassevæ
relse ; det er formodentlig for at den 
altid kan være — ved Samlingen !

**
Ha’t Ludvigsen ingen stiv Hat ha’t, 

saa ha’t han ingen Hat ha’t.

Paa Væggen i I. G. er ophængt 
afrikanske Vaaben, Bue, Pile, Spyd 
osv. ; derimod mangler der et Skjold. 
Det er formodentlig, fordi de har det 
i Forvejen i Klassen.

* * *

Da jeg har bragt i Erfaring, at den 
Person, som skjulte sig under Mær
ket „Delle“ (efter Artiklens Indhold 
at dømme velsagtens en Trykfejl for 
„Dille“) og som i forrige Nr. af „V.

B.“ retter en Række Komplimenter 
mod mig er — Henry Ludvigsen, 
skal jeg undlade at svare.

Kommentarer overflødige !
Svend. Tho/sen.

* * *

Al'e Skolens Klasser blev den 13. 
ds. fotograferet af Hr. Fotograf Türck. 
En uventet Udgift hidførte Sven Clau
sen, Dagmar Holm og Agnes Bau
mann, der nemlig ikke kunde være 
paa samme Plade som den øvrige 
Klasse, men maatte fotograferes en
keltvis. „longissimus".

I)e sparer Penge ved at købe

Isenkram & Køkkenudstyr, Qlas & Por
celæn, Værktøjer & Avlsredskaber, 

Bord- og Hængelamper, hos
Chr. Bisserup.

Tlf. 21. Hovedgaden 20, Tlf. 21.

Inger Ditlevsens Bogbinderi & Papirhandler
-----------------samt Skolematerielhanclel anbefales. ------------------

(Lige ved Siden af Realskolen )
Salmebøger ! Prospektkort ! Dykønskningskort !

C. Kl estrup, Urmager og Guldsmed. Telf. 337.

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34. Øre pr. Dusin. Empire Visit, 
mat, 2 Kr. pr. Dusin. = Aaben Søndage og Hverdage far 9=7.

CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10, Tlf. 175,
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[HEI [HE1 IHel IHE1IHE1 IHEl IHEl 

Kranse og Buketter 
Altid i eleganteste Ud'arelse.

Oscar Hamann, 
Lyngby Hovedgade 26. Telf. 179.

Nordre Birks 
Bogtrykkeri.
„Gutenberghuset“, Lyngby. - Telef. 301

Alt
Bogtryk= 

arbejde 

smukt, billigt, 
hurtigt.

Tandlæge

Frk. M. Fauerholt.
Telf. 346.

Hovedgaden 76.
Konsultationstid: Hverdage 9—3.

Lyngby Broderimagasin.
En Mængde Nyheder er hjemkomne til Efter- 

aarssæsonen.

Mary Petersen,
Jernbanevej 1.

Vask og Strygning
udføres af

Søstrene Christiansen.
Jernbanevej 15.

y Den sparsomme Husmoder anvender kun y

§ IRMA VEGETABIL |
øl ----------------------------- R

—Køb hos vore Annoncerende. 
Annoncerne bedes læste.
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Stort Udvalg i

— Samlermærker ——
Og

Samlermærke=Mbum.
Brugte Frimærker 33°/0 under Katalogpris.

Største Lager af FYLDEPENNE fra 50 Øre.
Lommeknive. „Fin calla“. Skolematerie’

Knud Henriksen,
Bog- og Pap rhandel. hovedgaden 26. Telf. 57.

Rafns Skotøjsmagasin ~~ "
fører altid det største Ud 'alg af fikse solide Nyheder fra de bedste 
danske Fabrikker. Prøv vore stærke Skolestøvler og Vinteriodtøj. Ima 

Gymnastik- og Damesko meget billigt.
Reparationer hurtigt, solid’, bestemt Levering. Tlf. Lyngby 17.

Husk
Den bedste Skolestrømpe er Her

kules med dobbelt Knæ og Hæl.
Faaes kun i

‘‘Tøjhuset“.

Kjoletøjer og Drengetøj
bedst og blilligst hos

R. W RASMUSSEN
Hovedgaden 34. Tel. 151.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

A. R. Andersen,
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.

— Kødbørsen — 
anbefaler sig med

L Kl.s Okse,- Kalve og Lammekød 
til billigste Priser.

Kun stimpede Var-r fra Københavns offent- 
ige Slagtehuse.

Bagsværdvi j 4. A. Petersen, Te’.f. 3Î7.

H. Kruse Jørgensen.
Meget stort Udvalg i

Vine, Tobakker, Cigarer oj Olga etter. 
Hovedgaden 14, Lyngby.

Klaverundorvisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. 1 Redaktionen : Kar; n Stub og Helge Knudsen
Forretningsfører Helge Knudsen. Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


