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MEDLEMSBLAD

NR. 10. 1. SEPTEMBER 1906. 1. AARG.

„Gymnastik“.
—o—

l'or en liiilv Snes Aar siden lik 
nogle al' vi ganske unge .Mennesker, 
som nylig havde forladt Skolen. Til
ladelse til al lænylle Skolens Gymna
stiksal i nogle Allenlimer. og der die- 
ves saa. i hvor slor Ldslnekning hu
sker jeg ikke, nogen Indmilorsidra I 
paa. de gamle kendte Sleder. Jeg maa 
selv havt1 vieret ammielig sløj til al 
møde, for del hele shiar mig saa 
uklarl. men her kan maaske el af For
eningens gode Hoveder, som var med 
den Gang, hjielpe mig lidt paa -Gled 
og ved Lejlighed opfriske Alinderne 
lier i Bladet.

Delle lille Gymnastikhold fik imid- 
lerlid Grund lil at bryste sig med e I 
Resultat. iiJii vivseniligst indenfor den 
Kreds modnedes den.Tanke, som, ført 
ud i Livel. lik del slott.e Navn D. F. A . 
S. S. E. F.

Akerkelig nok forsvandi delle Gym
nastikhold omtrent samtidig med For
eningens Dannelse, i alt Eald fra min 
Synskreds, og senere dukkede der. 
maaske nok mere end en Gang, In

teresse for Legemsøvelser op indenfor 
Foreningens Bammer, men Skueplad
sen var da forlagt til el andet Lokale, 
og, maaske af .Mangel paa Tilslutning, 
var Holdet supplere! med Fremmede 
økkcmedleinmer).

Skulde jeg i disse Linier have frem
sal faktiske Lrigtigheder (jeg har selv 
Eornemmelsen <leral). beder jeg som 
sagt bedre vidende berigtige Berellel- 
serne; .Minderne fra den Tid kan sik
kert va're al tnleresse. for os alle. 
Hensigten er kun en passende Indled
ning til. mil-Forslag.

Skolen har i disse Feriedage, som 
just nu udløber, faaed sit Gymnastik 
hus ombygget paa den Aiaade. al I.ol
iet over den gamle Gymnastiksal, 
som vi jo som bekendt benylledc som 
Legeplads sammen med Gaarden, er 
bleven sænket saaledes. al den lidli
gere Sal nu fremtræder som en over- 
da'kkel Legeplads med ca. halvfjerde 
Alens indvendig Højde, medens Gym- 
nasliksalen bolinder sig he roven paa. 
Fordelene, er indlysende. Salen er 
bleven lunere, lysere og rener:1, der 
Imekker ikke mere Fodkulde ind mi
der Port Højene. Gulvet, som her er al 
Brædder, bliver ikke lilsølel af alle de 
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niårige Fødder, sum Irallaardcm slæbte 
Fugtighed og Snavs derind, ug de i 
den ny Sals Loll anbragte Vindner gi
ver den niere Dagslys, end det gamle 
Lokale nogensinde lik. En stor Ge
vinst Tor Salen er el SLyrlebadsrum 
med kold og varm Douche.

Inspeklør Lund har lier l'aaei en 
Tanke reuliserei, han sikkert gennem 
liere Aar har bakset med, og hans 
Sommerferie har vistnok været ham 
nok saa slræng. sum de Hlstumdende 
pædagogiske Arbejdsdage bliver det. 
idel ham foruden al han har maullel 
Lænke paa Skolens Tarv og Velgmen- 
nedsselskabels Pengekasse, ogsaa har 
maa lel tænke lor baade Almære, Tøm
rere, Snedkere, Smede og Malere, og 
dog vieret den virksomme Privatmand 
i sil Hjem.

Skulde der endnu lindes saa mange 
Hester af gammel nordisk Hedektad 
gemt i Foreningens Medlemmer, al 
der kunde samles et (fur man tør vel 
ikke drømme om liere) Idrælshold, 
vilde man her kunne laa el Lokale, 
som sikkert vil lilfredsstille alle no
genlunde rimelige Krav, hvor man un
der en Lærers Ledelse kunde dyrke 
Gymnastik, Fægtning, Boksning, At
letik o. s. v. Bekostningen her for 
den enkelte vil rimeligvis blive mindre 
end de Heste andre Steder, og' Resul
tatet skulde, foruden sumle Kroppe 
og spænslige Lemmer (paa Medlem
merne). vise sig som endnu et Styrke
bælle om Foreningens Midje.

Jeg overgiver hermed Sagen i Be
styrelsens I laand. kun beder jeg: Hold 
saa vidt muligt Fremmede udenfor.

'I' hor B e e n f o 1 d I.
*

Bestyrelsen sympatiserer i el og alt 
med ovenslaaende Forslag og har der
for henvendt sig til Ifr. Gymnastiklæ
rer Alb. Jensen, der som Medlem af 
Foreningen vil være de Heste bekendl, 
og formaaet ham til al lede del evil. 
Hold, ligesom vi har været saa heldige 
at faa Skolens nye Gymnastiksal Hl 
Øvelseslokale. Prisen kan derfor sæt
tes saa billigt som Kr. 1.50 pr. Del

lager om Maaneden for 2 Timer ugent
lige øvelser. SaafremT cl tilsi række- 
ligl Anlal Dellagere tegner sig inden 
15. Seplember, haaber vi ai faa Sagen 
i Gang fra 1. oktober.

Øvelsesdagen:' bliver Mandag og 
Torsdag Kl. —OA Allen.

Grundfondet.
—o—

\ i har modtaget følgende:
Grundfondel er lor Foreningén, hvad 

Forsvarssagen er lor Rigsdagen, saa 
snart iler røres vod den, giver den 
straks den siddende Bestyrelse et 
Grundstød ved det deraf Ilydende 
Vrøvl, og dermed ligger Sagen alter 
hen i el Kaos.

Jeg tror, al en Følelse af Magtesløs
hed paa dette omraade stadig holder 
denne Sag nede, og. ganske uden 
Grund: naar Sagen gribes rigtig an 
og lages med Lempe, kan vi udmær
ket godi naa Hl el pænt Resultat.

Vi hørte paa sidste Generalforsam
ling mange smukke Tanker udlali. og 
del mest glædelige var. al hvor ueni
ge vi end var paa andre Punkter, ét 
var vi enige om: der bør gøres noget 
for Grundfondel.

En Ide. jeg husker ikke, fra hvem 
den kom. synes jeg allerførst burde 
realiseres, nemlig Opkrævelse af el 
Ekslrakontingent iil Grundfondel af 
25 Øre Kvartalet eller mere, ali efter 
Lyst og Evne.

Jeg beder derfor Bestyrelsen lage 
denne Tanke under Overvejelse, idet 
jeg meddeler Dem, at jeg er villig Hl 
al betale 25 Øre Kvartalet ekslra. der
som det kan opkræves sammen med 
del andet Kontingent.

A x e 1 Jo h a n s c ii.
*

Med Tak for Hr. Johansens Indlæg 
og venlige Tilbud vil vi dog oplyse om. 
al. vi langt fra føler os magtesløse over- 
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l'or 'ranken om Grundfondels Forøgel
se. tværtimod har vi sladig, void Løfte 
Ira sidste Generalforsamling lin. hall 
delle for Øje, men først fundel Tiden 
for vore Planers Realisation heldigsl 
eller endt Somniersaison, som ved 
sine mange Tillokkelser skyder en Del 
al' Foreningsinlcresserne fra sig.

Som el Led i disse vore Planer har 
vi allerede for længe siden halt Tan
ken fremme om ved el lille Ekslrakon- 
lingenl al faa Grmidlondei til al vokse. 
Delle synes os al være en Ide, der for- 
haabenllig maa vinde Medlemmernes 
Sympati; noget vi forøvrig! allejede 
nu har l'aael bekræftet, ikke alene ved 
lir. Johansens Brev, men ogsaa ved. 
at de smaa Prøveballoner, vi har ud
send!, er vendi tilbage med Ønskerne 
fra en halv Snes Medlemmer om ved 
et lille kvartaarligl Bidrag al yde Sa
gen sin Støtte.

Vi sender nu Tanken gennem vort 
Blad videre til alle Medlemmerne og 
beder dem tage godt imod den.

Til Brug l'or alle dem, som har 
Lyst, Evne og Inleresse l'or vor For
ening og dens Grundfonds Forøgelse, 
anmoder vi om paa nedenslaaende Ku

ponal tegne sig for et Beløb, stort eller 
lille, Ira |() øre og opefter, al opkræve 
kvanlaariig ellej' en Gang for alle.

Beløbene vil, saafreml andet ikke 
opgives, l'øi-sie Gang blive indkrævet 
samtidig med Kontingentet l'or Okto
ber Kvartal.

Bestyrelsen.

Lørdag den 25. August fejrede et af 
Foreningens kendte og mest skallede 
Medlemmer, Trafikassistent Mandrup 
Poulsen, sil Bryllup med Frk. Sigrid 
Jensen.

# * *
Artikler etc., der ønskes optaget, i 

Bladet, bedes tilstillet et af Bestyrel
sens Medlemmer senest d. 15. i Maa- 
neden.

Foreningsmeddelelser.
—o—

Lørdag' den 15. September 
KL 8*2 afholdes Kegleaften for 
Mødtemn erne paa „Gimte“, Grundt- 
vigsvej 14.

nede ønsker at bidrage til Grundfondet:

Kr. Øre, at opkræve en Gang for alle.

Kr. Øre, at opkræve kvartalsvis.

Navn: ... . ..................................................................

Adresse: ........................................................................
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ANNONCER.
—o—

BOGBINDER

CHR. VALERIUS’ ENKE
(VED THORVALD VALERIUS)

KØBENHAVN K GRUNDLAGT W BROLÆGGERSTRÆDE 2
TELEFON 17,587 y.

Joh. H. Paulsen,
Juveler & Grnldsnied, 

8, Sværtegade S.
Stort Udvalg i Jubilæums-, 

Fest- og Brudegaver.
Alt Guld- og Selvarbejde.

Stort Udvalg i prima forsølvede Skeer og Gafler,
Alle Slags Reparationer udføres 

solidt $ billigt.
SPECIALITET:

Forlovelsesringe.
Anbefales ved AXEL JOHANSEN.

Annoneer fil Illadet modtages til rimelig 
Betaling efter næt mere Forhandling med For
eningens Bestyrelse.

Udgivet af: Det Forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 
Universal-Trykkcriet (Skou S Madsen), GI. Mønt 13, København K.

Herr

Hermann Jensen,

Sortedamsgade 17, 3. Sal,

A.


