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3. Aarg. 1. Juli 1908 Nr. 7

Den store Skovtur.
»Søndag den 19.-Juli 190S

afholder Foreningen Skovtur. Afrejsen 
finder Sted Kl. 1056 Form, fra Øster
bros Banegaard

til Skodsborg.
Her spises den medbragte Frokost, 

hvortil serveres Drikkevarer.
Efter Frokosten spaseres til Ved

bæk og undervejs besøges Omegnens 
smukke Partier, bl. a. „Bøllemosen“ og 
„Lokes Høj“.

Kl. 5
Middag paa Vedbæk Hotel.

Om Aftenen Punchesold.
Pris pr. Deltager Kr. 2,75 (exclusive Befordring').

Anmeldelse om Deltagelse modtages 
hos Næstformanden, Aage Schæffer, 
Klareboderne 14, 3. Sal.

Tegningen sluttes Lordag den 11. Juli.
Saafremt der ikke tegner sig et til

strækkeligt Antal Deltagere, aflyses 
Turen, hvorom Meddelelse i saa Fald 
vil blive tilsendt.

Sange bedes sendt til Basmus Pedersen, 
Marstrandsgade 2 D.

Den store Skovtur.
—o—Som det vil ses af omsfaaende Meddelelse, har Bestyrelsen arrangeret en ”stor Skov- lur” efter de traditionelle Mønstre; men det maa. til løjes, at det kun sker med store Betænkeligheder og efter megen Overvejelse. Vilde man nemlig udarbejde en Statistik over Antallet af Deltagere i Foreningens Sammenkomster, vikle det vist hurtigt, vise sig, at ”den store Skovtur“ kom ind som en flot Nummer sidst; Skovturen 1907 maatte som bekendt aflyses, og f. Eks. paa Skovturen 1906 var der 22 Deltagere og i 1905 i en. 16 (begge inci. Damer), saa. det kan jo ikke siges, at en Bevarelse af Traditionen fa.ar nogen kraftig Støtte af den Grund. Naar vi paa Trods deraf, med stort Arbejde for I al faa passende Lokaler, alligevel har arrangeret Turen, er det sket udelukkende, fordi vi fra flere Sider har fattet meget indtrængende Opfordringer (il at gøre det.Som det tillige sos af Meddelelsen, aflyses Turen, saafremt der ikke melder sig et tilstrækkeligt Antal Deltagere, og vi beder derfor de, der vil være med og derved pointerer, at de ønsker "den store Skovtur” bevaret blandt Foreningens traditionelle Sommerudflugter, om at tegne sig inden den fastsatte Tid, d. 11. Juli. Viser det sig, at Skovturen alter i Aar maa aflyses, maa den vist derved siges, af have dødsdømt sig selv.

Glem aldrig at agitere for Grundfondet!

Grundlovsturen.
—o—Al Elevforeningen holder sin første egentlige Sommerudflugt Grundlovsdagen er jo en gammel Skik, og Medlemmerne pleje da og- I saa, Traditionen tro, at møde i større An- j lal paa. denne Tur end paa nogen anden af Foreningens øvrige Udflugter Sommeren igennem. Atter iaar viste det sig, at Grundlovsturen. til trods for det mildest talt noget I ublide Vejr, havde formaaet at samle ca. et halv! Hundrede Damer og Herrer ved Tre- pilelaagen, hvor Aftenen tilbragtes paa den fornøjeligste Maade.Grundlovsturen er jo ogsaa Damernes Tur, 



26 D. F. K S. S. E. F. Medlemsblad. 3. Aarg. Nr. <idet en Komité, besinnende af nogle af Foreningens Damer, arrangerer Feslen, laver Mad, dækker Bord o. s. v., og da Deltagerne Kl. ca. 5 mødte, siod Kaffebordet dækkel, festligt smykket med Blomster og Egeløv. Kaffen blev drukket i straalendo Solskin, og den af den betænksomme Styrelse medbragte Cognac fandt rigelig Afsætning lil den billige Pris af 10 Øre pr. Glas. Efter Kaffebordet, ved hvilket Stemningen var megel munirr, foreloges en lille Spadseretur op til Eremilagen, hvor en af Dagens store Begivenheder fandt Sted, nemlig et A’æddeløb.fall afholdtes der 5 Løb: først el Hurtigløb for Damer, hvor Frk. Beck, Damekomitéens utrættelige Formandinde, kom ind som en flot Nummer 1. Dernæst 2 indledende Løb til Hurtigløb for Herrer, som ikke tidligere havde startet paa. Banen: disse vandtes henholdsvis af Osvald Larsen og Otlo Jul. Jensen. I det senere afholdte, Udholdenhedsløb for Herrer, startede størsle Delen af den tilstedeværende maskuline Ungdom; Løbet vandtes af Osvald T.arsen: det førtes af — en Ko, som antagelig ogsaa vilde prøve sin Lykke, og nogle menle da ogsaa, al den havde vundet Løbet: men de nedlagte Pro- lester toges ikke lil Fø'ge og Osvald Larsen blev staaende som A’inder. Der blev spiUel livligt i Totalisatoren, øg Odds gik i andet Løb helf op (il 8Efter A'æddeløbet vendte man tilbage til Trepilelaagen, hvor Bordet imidlertid var dækkel. Og her var atter en Overraskelse, ■ det der, hvad, vist er enestaaende i Foreningens Historie, blev serveret varm Aftensmad paa en Grundlovstur. A’ed Bordel blev holdt en Masse Taler, hvoraf kun skal nævnes nogle enkelte, valgt i Flæng. Formanden bød velkommen, og udbragle i faa, men velvalgte Ord et Tæve for Skolen. Herm. Clausen holdt en udmærket Tale for Bestyrelsen og Mondrup Poulsen en med stor Jubel modtaget Tale for Damerne; endvidere var der selvfølgelig mange Taler bande for ”Komitéen og Frk. Beck“ og for ”Frk. Beck og Komitéen“; men de (ikke Talerne) var mi ogsaa utrættelige. 1 hele Regnvejret, og det regnede nu slet ikke saa lidt, vare de tjenende Aander og serverede, ledsagede af forskellige af Bestyrelsens Herrer, som holdt Paraplyer, ikke over Damerne, men over Steg, Sovs og Kartofler, og lil Trods for del store Arbejde, som Damerne præsterede, fil Trods for at de maa have været ved at dø af Sult, var det umuligt, at faa dem til at sætte sig ned og spise, saalænge der endnu var en Kniv og Gaffel i Virksomhed ved Bordet.Da man havde spist, Bibragtes en lille Tid med forskellig Leg o. s. v., medens der blev faget af Bordet og Punchesoldet arrangeret: Illuminationen blev tændt et Par Gänge, men hver Gang der kom en Byge, ledsaget af en Kastevind, gik nogle Lamper ud og maatte paany tændes. Naa, til Trods for Vejret og for, at nogle af de tilstedeværende maatte tage Afsked, var Stemningen ogsaa ved Punchen ovenud storartet. Ogsaa her blev holdt en Del Taler, ligesom en i Dagens 

Anledning skrevet Sang — selvfølgelig en Hymne fil Komitéens Pris — blev sunget. Af Talerne kan nævnes Formandens for "de gamle“, Præsiruds for Foreningen, Otto Jensens for ”Komitéen“, samt en hn-fr.æffélig Takkelale, som Frk. Beck holdl paa egne og Komitéens Vegne. Frk. Wandel og flere diverterede Forsamlingen med. en .Del Sange, der modtoges med stormende Bifald, men man maatte snart bryde op, da Vejret blev værre og værre for hvert Øjeblik, der gik. Fakkeltoget til Stationen foregik dog i nogenlunde Tørvejr og her skiltes man saa efter mangt et ”Tak for i Dag“ og efter, sikkert for alles vedkommende, at have tilbragt en overmande munter Dag. II.
6te Klasses Skovtur.

Et Interview.Som bekendt plejer Skolens .ældste Klasse hvert Aar at foretage en særlig Skovtur, hvormed Eleverne ligesom lager Afsked med de glade Skoledage, inden den sidste An- slrengelse før Eksaminen begynder. Denne Tur en en gammel og fillige god Tra- dilion, men da don i de senere Aar har, ml- viklel sig i høj Grad og sikkert fuldstændigt overgear 6te Klasses Ture i tidligere Tid, kunde det maaske være al' Interesse for Medlemsbladets Læsere af faa al vide, hvorledes en saadan Tur nu gaar for sig.Man vil sikkert forbavses, naar man hører, al Skovturen strækker sig over hele 2 Dage, og man maa beundre den Energi, Eleverne udfolder for al samle alle de mange Penge, en saadan Udllugl koster; der benyt- les da ogsaa de snart sagl alle mulige Mid- ler, for al det store Maal kan naas: der laves Lotteri (det er jo moderne her i Landet), hver Elev befaler et ugentligt Kontingent, de, der kommer for sent, maa betale Bøde, og Lærerne maa selvfølgelig ogsaa spytte i Bøssen. For at faa noget nærmere, at vide om deri nuværende ældste Klasses Udflugt, der efter alles Sigende har været overmande vellykket, har jeg.faaet det Hverv overdraget at underkaste den egentlige Arrangør af Turen, Hr. Richard Paulsen, et Interview.Medens vor Meddeler, som det hedder i Journalistsproget, tager Plads i Vindueskarmen, sætter jog mig til Rette paa en Stol, og med et Suk over, at jeg ikke er i den Grad up-fo-dafe, at jeg kan stenografere, faar jeg min Lommebog og Blyant frem. I delle historiske Øjeblik, da jeg for første Gang i mif unge Liv skal optræde som In- lerviewer, er jeg egentlig noget forlegen; jeg aner ikke, hvad jeg skal spørge om; men R. Paulsen har den Lighed med R. Kipling, al man slet ikke behøver at spørge: han fortæller alf af sig selv, og giver nu en begejstre! Skildring af den Udflugt, som 6te Klasse under Ledelse af d’Hrr. Lind, Rosent og Rich. Paulsen, foretog den 2den og 3die Juni. Det veksler med Udtryk som ”en skøn Drum“, ”en Oplevelse, jeg aldrig vil glem- 



3. Aarg. Nr. 7, 1). F. V. S. S. E. F. Medlemsblad. 27ine”. ”det herligste og morsomste, jog endnu .har været med til“ o. s. v. Hvad der især bidrog til al goro Turen saa vellykket, var- det fortrinlige Solskinsvejr og først og fremmest det glimrende Humør, som Drengene visle sig i Besiddelse af. Den første Dag gik Turen fra Hillerød, hvortil man var taget med Toget, fil Grib Sø, videre til Esrom Sø og Esrom Kloster og herfra iil Gilleleje, hvor man ankom Kl. 8 Aften. Hele Vejen blev der sunget og sagt aandrige Artigheder i Mængde, og overalt, hvor man kunde komme tit det, gik man i Vandet. Turens Kulminationspunkt blev sikkert det lille Punchesold, der afsluttede den første Dags Vandring. Her herskede en overordentlig inunter Stemning: der blev sunget (bl. a. ”Nu er det stille“, indstuderet af Hr. Lind), og baade Lærere og Elever holdt Taler, krydrede med Vid og attisk Salt, for Skolen, Lærerne, Kammeratskabet, Bacchus o. s. V.Den næste Dag gik man efter et forfriskende Bad i det kølige Kattegat videre langs Stranden fil Hornbæk, hvor man atter gik i Vandef; efter en animeret Frokost kørte Deltagerne, der ganske vist nu var trætte, men stadig i glimrende Humør, til Helsingør, og da man havde spist Middag paa Afho'ds- holellet og set sig om. tog man til København. — Dette lille Interview er kun blevet et tørt Referat, der ikke kan give noget Begreb om den glødende Begejstring, hvormed Rich. Paulsen omtaler alle de muntre Episoder og den fortrinlige Stemning, der herskede. paa. Turen. Hans Begejstring smitter mig og vækker Erindringen om den 2-Dages Skovtur, jeg var paa, da jeg gik i 6te Klasse; hvilke Taler i Lynæs Kro, hvor vi med el halvt Glas Punch søgte at vise, at vi kunde svinge Tyrsosstaven og dog være Bacchanten! Var det ikke saaledes, Hr. Lind havde sagt? Men disse Tanker, disse Minder — dem maa. jeg bevare for mig selv, for jeg har visf allerede skrevet mere end de stakkels tre Fjerdedele af en Spalte, der er bleven mig overladt. D r o m e d a r i u s.
Fodturen den 21. Juni.Himlen holdt sit Løfte til Elevforeningen, om at vise sit mest straalende Ansigt den 21de Juni. Det straalende Solskinsvejr havde da. ogsaa, som man kunde vente, samlet en talrig Skare af unge, energiske Mennesker. der fil at begynde med ikke var bange for al spadsere, de 2| Mil, som Fodturen ifølge Programmet skulde strække sig over. Ganske vist sad den egentlige Leder af Turen, den raske ”Vandrer“ i Svendborg og spisle Boghvedegrød, men ikke desto mindre begav den store Skare sig af Sted til Frederiksdal, hvor den medbragte Frokost spistes til 01 og Kaffe, som Bestyrelsen ædelmodigt skænkede. Da man havde nydt den henrivende Udsigt over Furesøen, og da Bestyrelsen havde været i Vandet et Par Timers Tid, gik man videre over Virum til Søllerød, hvor man spiste den medbragte 

Middagsmad, og da. man havde nydt Udsigten over Søllerød Sø, var Klokken bleven G, og saa log man hjem glad og veltilfreds. For at delte Referat ikke skal afvige i alt for høj Grad fra Medlemsbladets sædvanlige Referater, vil jeg ogsaa referere Indholdet af de Taler, der blev holdte paa Vejen: medens den indbildske ”Dromedarius“ gik og brummede noget om en vis Redaktør, der lagde sig hindrende i Vejen for unge Talenters stilistiske l’dfoldelser, kritiserede den spydige ”homo novus“ vor Konseilspræsident og haanede ham især for den‘programtro Gennemførelse af Turen; tilsidst niaafte Formanden kalde Ministeren uden Portefølje Iil Hjælp; derimod var l’rigdommen, repræsenteret af Axel og Ludvig Ped(t)ersen, me- gel tilfreds med Finansministeren, der havde vist sig overordentlig liberal, og opfordrede Bestyrelsen til al arrangere mange af døn Slags billige Fodture.Sandhedssøgere n.
FORSKELLIGT.—o—Det forenede Velgørenheds-Selskabs aar- lige Generalforsamling fandt Sted den 25. Maj. Formanden, Hr. Oberst Dahl, aflagde Beretning for Aaret 1907. Om ledige Skolepladser var der i det forløbne Aar indkommet 110 Ansøgninger, og der optoges 1G nye Elever; Skoloaaref begyndte med 98 Elever og sluttede med 9G: tir”Almindelig Forberedelseseksamen“ indstilledes 11 Elever. Til Medlem af Selskabets Bestyrelse valgtes Hr. Dr. phil. H. H. Hæder i Stedet for Hr. Kommunelærer Alstrup.Skole-Legat. En af Skolens ældste Elever, fhv. Købmand J. C. W Christensen, har testamentarisk skamkel et Legat paa ca. 3000 Kr. til ”Det foreriede Azelgørenheds-Sel- skab“. Renlerne af Legalet, hvis Navn er ”Købmand W. Christensens Skole-Legat“, skal i Følge Fundatsen tilfalde Skolefonden til Anvendelse i Skolens Øjemed.Skolens Skovtur blev i Aar afholdt den 13. Juni og’ gik Til Søllerød. Til Trods for daar- ligt Vejr om Formiddagen, herskede der paa. hele Turen, et udmærket Humør, der naaede sil Højdepunkt i et Par Røverlege. Da man efter et Besøg i Vandfaarnet, hvorfra man j havde en glimrende Udsigt, syngende drog Iil Holte, var baade Lærere og Elever enige om, at de havde moret, sig glimrende.Zacharias Topelius og Frederik Barfod. En Brevveksling, meddelt og med Indledning og Noter forsynet af L. F. la Cour. En Bog med ovenstaaende Titel er for kort Tid siden udkommet paa G. B. N. F. Der skal senere fremkomme en mere udførlig Meddelelse desangaaende, da. Pladsmangel ikke tillader det i dette Nummer.Den ved Grundlovsturen serverede fortrinlige Kaffe var leveret af Firmaet J. Lauritzen & Co. og den fortrinlige Cognac var leveret af Firmaet Berner & We- 1 a n d e r. — Se Annoncesiden.
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C. R. Evers & Co.s 
Ægte 

MaltextrakVBolscher. 
Faas og'saa med Menthol, 

Cacao m. m. 
Citronbolscher. Frugtbolscher. 

£vers .Sodapastiller 
(store og smaa)

i Ruller og' Æsker ä 10 og' 25 0.

4 ffriis
Vinhandel,

St. Kongensgade 106,
Telefon H 317,

anbefales.

K C. G. Paulsens Eftf.,
I Axel Johansen,

»
Vesterbrogade Nr. 50.

Stort Udvalg i

) Hl alt ^u/d- og SøJoarbejde. ®
Fest- og Brudegaver.

Slseer og Grafler i priina Fcrsslvmng.

Nyeste Facons i

Forlovelsesringe.
Alle Slags Reparationer udfores solidt og billigt.

Berner Oelander.
Vinhandel.

20, Kompagnistræde 20.
Telefon H '1095.

Annoncepriser: Kr. 1,00 pr. Felt. For 12
Indrykninger (1 helt Aar) 10 Kroner.

Bladets Ekspedition: Klareboderne 14, 3. 
Sal (Cand, pharm. Aage Schæffer).

Prøv
Raadhus Kaffe, 

garanteret ren Java, 

å 98 Øre pr. Pd.

]. Lauritzen a Co. As, 
Raadhusstræde Nr. 5.

Grundlagt 1873.
Telefon H 1383.

Dette Blad er leveret paa Posthuset 3. Juli-
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


