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BELLAHØJ SKOLE

MEDDELELSER FOR 1949-50
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen fredag d. 16. og lørdag d. 17. juni indbydes

forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.

Skolens motto: En skole uden disciplin er som en vandmølle
uden vand; thi berøver man kværnen vandet,
står den stille, og når skolen savner disciplin,
£år den 1 sti- Komenius.

O

Årsberetning
Personalia.
Inspektør: Oluf Egerod.
Viceinspektør: H. P. Staller. Viceinspektrice: frk. Helga Strandberg.
30 lærere: A. Alsløv, Ingolf Andersen, Rudolf Benner, Johs. Bertelsen, Børge
Christiansen, Ove Christiansen, Frode Gjerløv, Svend Glenner, N. R. Hemmingsen,
W. Herslund, Verner Holdum, Knud Jensen, W. Jespersen, Joh. Johansen, Poul
Jørgensen, Arne Kettner, R. Langhoff Sørensen, Freddy Marcussen, E. Marquardsen, W. Nicolaisen, Aage Nielsen, Jørgen Nølke, K. E. Petersen, C. A. Rasmussen,
Aage Sørensen, Per Kjær Sørensen, Rich. Sørensen, Erik Tangfelt, Poul Therkelsen, Bjarne Thomsen.
28 lærerinder: frk. A. Abildgaard, frk. Ellen Andersen, frk. Ulla T. Andersen,
fru E. Bøge Jørgensen, frk. Inga Christensen, fru E. Dissing, fru E. Garbøl, fru E.
Juul-Hansen, fru Inger Kalf, frk. Dagmar Larsen, fru K. M. Larsen, frk. Ellen
Matzen, fru A. Mortensen, frk. Edith Nielsen, frk. Thora Nielsen, fru A. Nøjgaard,
frk. Else Parding, frk. Elisabeth Petersen, fru K. Randskov, frk. Hilda Schneider,
fru A. Schøndorff, fru Inger Teglbjærg, frk. A. K. Terkelsen, fru A. S. Worsøe
Schmidt, frk. L. Behrndt.
5 vikarer: hr. Ib Thejls Hansen, hr. Kj. Carlsen, hr. E. Eriksen, fru Ida Marott, frk. Lise Dalsjø.
Skolelæge: dr. A. Bjørum. Sundhedsplejerske: frk. Helle Berkild. Tandlæge:
fru T. Riisberg Møller. Klinikdame: frk. Lizzie Falck Jørgensen. Skolebetjent: P.
H. Lyngkjær. Økonoma: frk. Paula Jacobsen.
Skolens forældreråd der fungerede til det nye skolenævn valgtes den 31. maj,
bestod af
hr. varmemester Jens A. Kvolsbjærg (formand). Parkstykket 12,
fru Ellen Nielsen, Arnesvej 192,
fru Else Lund, Bakkevej 46,
hr. kontorchef Odin Larsen, Bakkevej 5.
hr. bryggeriarb. Regnar Nielsen, Fr.sundsvej 127 D.
Skolens repræsentanter er Inspektøren, overlærer Fr. Gjerløv og frk. E. Peter
sen, (formand og næstformand for lærerrådet).

Eleverne.
Til realeksamen, som afholdtes i maj—juni 1949 indstilledes 5 piger og 12
drenge, hvoraf 16 bestod. 1 opnåede ug4-, 9 mg, 5 mg-? og 1 g x .
Til mellemskoleeksamen indstilledes 20 piger og 21 drenge, som alle bestod.
5 opnåede ug-?, 7 mg x , 20 mg og 9 mg?.
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Den 12. august 1949 startedes med 60 klasser, nemlig 13 drengeklasser, 13
pigeklasser og 7 blandede klasser fra 1.—5. klasse, 1 blandet repetitionsklasse, 4
læseklasser, 12 fm klasser, en 1., en II., en III. og en IV. EM drenge, to I., en II.,
en III. og en IV. em piger, samt en blandet realklasse. Det samlede elevtal var 841
drenge og 891 piger, ialt 1732 elever.
Skolen får næste skoleår, 1950—51, 60 klasser.

Livet i skolen.
Forældreuge. Mandag den 7. og onsdag den 9. november var forældrene ind
budt til at overvære undervisningen i deres børns klasser og til et aftenmøde onsdag
den 9. Ved aftenmødet var lærerne at træffe i de respektive klasser kl. 19—20,
hvorefter inspektøren i aulaen fortalte om sine indtryk fra amerikanske skoler.

Skolescenen. Fra 5. klasse og opefter har ialt 298 piger og 179 drenge besøgt
skolescenens forestillinger og 286 piger og 245 drenge de dertil knyttede filmsfore
stillinger. Repræsentanter er frk. Matzen og hr. Ingolf Andersen.
Museer. 1 årets løb har alle klaserne i mellemskolens to afdelinger samt en
kelte andre klasser aflagt besøg på byens forskellige museer og samlinger.

Skolens facade langs Solkrogen.
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Frivillig gymnastik. I vinterens løb har en del børn uden for skoletiden del
taget i frivillig gymnastik under ledelse af frk. Inga Christensen og hr. Poul Jørgen
sen og Aage Nielsen.
Svømning. Adgangen til frivillig svømning både på kommunens søbadeanstal
ter og i svømmehallen på Statens Gymnastikinstitut under frk. Pardings ledelse har
været godt benyttet af eleverne, og der er udstedt en del beviser til frisvømmere.
Idrætsdagen. 1 de københavnske skolers idrætsdag på Genforeningspladsen
tirsdag den 13. september deltog flere af skolens klasser i langbold og fodbold. 2
fm b vandt finalen i langbold for deres aldersklasse.

Dukketeater. I dagene før jul opførtes hr. Ingolf Andersens „Hilsen til
Hanne“. Overskudet går til juletræet, andre skoleformål og feriehuset.

Foreningen „Norden“ . Skolen havde den 5. januar besøg af overlærer Asger
Bjerre, Malmø, som læste op af Selma Lagerløfs værker. Den 25. januar fortalte frk.
Marie Bjørnslie fra Trondheim om fiskeri i Norge.
Færdselsundervisning. Politiet har dels ved foredrag i de enkelte klasser,
dels ved forevisning af lysbilleder i aulaen indprentet eleverne, hvorledes de skal
færdes på gaden, men desværre klager politiet over, at mange børn endnu overtræ
der færdselsreglerne, f. eks. ikke respekterer forgængerovergangene.
Stjernekammeret har i 1949 været besøgt af 233 klasser og 74 foreninger.

Skolekomedie. Kender man kun et barn fra undervisningstimen, bliver ind
trykket undertiden for ensidigt. Det legende barn udfolder helt andre egenskaber,
som vi ofte kender for lidt til. Det er derfor morsomt, når det sker, at børn og lærer
mødes i en opgave, hvor arbejde og leg går hånd i hånd. Dette oplevede vi ved børneforestillingen i februar. Arrangementet var delt i en komedie og en kabaret. Kome
dien var Hostrups „Den tredie“, iscenesat af hr. Marcussen, som havde fundet de
rigtige typer til rollerne blandt de større elever. Efter komedien fulgte kabaret’en,
som blev ledet af hr O. Christiansen og hr. W. Herslund. Sammensætningen kome
die •— kabaret viste sig at være god. Først komedien, hvor barnet indordner sig
under helheden og prøver sig frem til at være voksen, og så kabaret’en, hvor barnenaturen helt slår sig løs, er sig selv. Det var morsomt at se den begejstring, hvor
med børnene optrådte i deres små scener.
Der kom over 1500 kr. netto i weekend hyttens kasse, og det siger vi publikum
og de optrædende tak for.
Lidt fra Amerika.
Fra inspektørens amerikatur bringes nogle billeder, der taler for sig selv. Der
vises et bespisningslokale af en størrelse, vi må misunde dem. Til gengæld kender
de ikke gratis skolebespisning som herhjemme. Et andet billede viser hvor ganske
anderledes højtideligt man i U.S.A, hilser flaget ofte med musik 2 gange om dagen,
ved højtidelige lejligheder endda ved aflæggelse af en særlig faneed. Endelig vises
et par billeder af amerikanske skolebygninger.
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Spisesal i en amerikansk skole.

Honnør for flaget i en amerikansk skole.
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Amerikanske skoler.

Sociale forhold og lignende.
Sparemærker. Salget forestås af viceinspektricen, som i det forløbne år har
solgt for 1500 kr.
Viceinspektøren har uddelt 80 par træsko.
Fra Børnenes kontor er der gennem repræsentanterne frk. E. Petersen og hr.
R. Benner ydet hjælp til 82 elever til sommerferien og til 45 til julen.
Mange børn har været udsendt på ferie- og svagbørnskolonier, og en del har
gennem „Komiteen for københavnske skolebørns landophold.“ fået tildelt ferieplads,
ligesom der er uddelt adgangskort til „Gabriel Jensens ferieudflugter“.
Der blev udstedt 412 feriebilletter til baner og skibe.
I skolebespisningen deltager over 1300 elever.

Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag fra kl. 12—13 og desuden onsdag fra
kl. 18—19. Her modtager inspektøren meddelelser og besvarer forespørgsler vedrø
rende skolen og dens elever. Skolens telefon er: Bella 2282.

Forsømmelser. Man beder hjemmet straks sende meddelelse om en elevs fra
værelse på grund af sygdom. Når det ikke drejer sig om visse epidemiske sygdomme,
forlanges lægeattest kun, når skolen tilsender hjemmet en blanket til udfyldning af
lægen. Forsømmelser i al anden anledning end sygdom kan kun finde sted efter forud
indhentet tilladelse hos elevens klasselærer eller inspektøren. Man bedes notere sig
skolens fridage, der meddeles børnene i god tid, og så henlægge udflugter, indkøbs
ture o. lign, til disse dage. Ønskes en elev undtagelsesvis af helbredshensyn fritaget
for opholdet på legepladsen i frikvartererne, må han medbringe skriftlig anmodning
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fra hjemmet. Konfirmander kan få fri konfirmationsmandag og evt. lørdag, søskende
mandag til kl. 11.
Konfirmationsforberedelse i skoletiden, mandag og torsdag fra kl. 13, fin
der sted i 2 FM og i slutningen af II EM og begyndelsen af III EM. Aftenforbere
delse kan selvfølgelig finde sted nårsomhelst.
Mulkter. Skolenævnet kan idømme skolebøder for ulovlige forsømmelser.
Indskrivning af børn til 1. klasse begynder hvert år den 1. september. Der
må medbringes dåbs- eller navneattest. Kom inden jul!!!
Glemte sager. Alt over- og hovedtøj bør være tydeligt mærket med navn.
Værdisager bør ikke medtages. Glemte sager opbevares i ..glemmeskabet“. Udleve
ring kl. 11 og 13.
Cykler. Kun fjerntboende børn kan efter bestemte regler få tilladelse til at
cykle til skole og får anvist plads til cyklen på skolen. Cyklerne skal altid være lå
sede, og skolen har intet ansvar, hvis cyklen bortkommer.

Eksamen — Forældredage.
ReaF og mellemskoleeksamen afholdes i maj—juni måned.
Eksamen i III EM, se omstående skema.
I de øvrige klasser afholdes der ikke eksamen ; men forældrene ind=
bydes til at overvære undervisningen i deres børns klasser efter omstående
skema.
Sommerferien varer fra den 20. juni til den 11. august (begge dage incl.).

Udstilling af børnenes arbejder.
Elevernes skriftlige arbejder er fremlagt i klasseværelset på forældredagene.
Håndarbejder, sløjdarbejder og tegninger er udstillet på nr. 29 og 31 de samme dage
kl. 9—llf samt fredag den 16. kl. 18f—19.

Afslutning.
Afslutning holdes fredag den 16. juni kl. 19. Herunder sangopvisning under
ledelse af hr. O. Christiansen. Uddeling af eksamensbeviser og flidspræmier.
Forældrene og børn fra 5. kl. og opefter indbydes. Man bedes ikke medtage
børn under den skolepligtige alder. Program for afslutningen findes på omslagets
sidste side.

Forevisning af stjernekammeret.
For forældre, der ikke tidligere har set stjernekammeret, arrangeres der en fore
visning fredag den 16. kl. 17| pr. Der lukkes ingen ind, efter at forevisningen er
begyndt. Billetter kan bestilles hos viceinspektricen.

★
Feriehuset er nu en realitet. Da bøgen sprang ud i begyndelsen af maj, ryk
kede de første børn ind. På frihedsdagen, den 5. maj, blev „Feriehuset“, som vi har
døbt hytten, indviet ved en smuk højtidelighed. Viceskoledirektør frk. Valborg Bat
taglia repræsenterede skoledirektionen og redaktør frk. Rose Marie Tang lærerorga
nisationerne. Indbudt var desuden den lokale presse, præst, lærere, sognerådsfor-
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Feriehuset (Weekend hytten) i Grønholt.
mand og naboer. Tilstede var endvidere de fleste lærerinder og lærere samt udvalgte
børn og tilsidst den første klasse på weekendtur, der straks efter indvielsen skulle
overtage huset. Det blev en smuk og indholdsrig dag.
Viceskoledirektøren indledte højtideligheden med at overrække skolevæsenets
gave, flaget, der skal vaje over vore børn, når de skal opleve landet både i ferie og
lejrskole. Inden flaghejsningen oplæste hr. W. Herslund et længere af ham selv for
fattet recitativ, hvoraf vi citerer:

En skoles liv er slid med bog og pen,
den gamle arv, vi fik som sliddets gave,
omplanter vi i unges sind igen
og poder væksterne i barnets have;
men lære ungt det gamle at forstå
gør let en skoles hverdag trist og grå,
og tit går barnets blik mod stuens rude,
mens tanker ønsker: Gid jeg var derude.

Vor første visdom lærte vi i leg;
om arbejd’ senere skal fast den fæste,
tror vi dog mer end før på legens vej,
når vi skal barnets tankeverden gæste.
Ja, barnets leg og barnets eget blik
skal lære det at fatte sæd og skik;
vi åbner døren for den mørke stue,
går ud med barnet under himlens bue.

Vi så det alle, for det tit er sket,
var timens lektie tung og svær at lære;
det hændte, vi en sådan stund har set,
at vi en omvej til vor viden bærer.
Vi leder livets lov i stuen ind;
men der er anden vej til unges sind,
og denne tanke vokser mer og mer:
Man husker bedst, hvor egne øjne ser.

Vi ønsker gennem dig, vort smukke hus,
at skolen helt naturen får i tale,
at blomstens duft og fuglesangens brus
når gennem dig til byens skolesale,
at leg med arbejd her går hånd i hånd,
som det fra først af var vor tankes ånd.
Med dette ønske hejser vi dit flag.
Til lykke, hytte, på din fødselsdag.
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Feriehuset.

Efter en lettere forfriskning beså man huset, en ombygget mindre gård, og gæ
sterne var fulde af lovord over den praktiske indretning.
Ved det påfølgende smørrebrødsbord, hvor Inspektøren og Forældrerådet var
værter, blev der talt mange ord om huset og det opgave. Viceskoledirektøren over
rakte endnu en gave, en klokke, samt lovede en vimpel, Inspektøren gav et elek
trisk ur, Viceinspektørerne en klokke og en gong-gong, hr. J. Bertelsen en petro
leumslampe, fundet på gården i stumper og stykker, nu strålende som nogen Aladdinslampe, hr. Åge Nielsen og frue 2 cykler, Pelle farmer, 3 FM, 50 kr. til et
orienteringskort (overskud fra hans skoleblad), 2 fm a, den første ordinære klasse
som gæst, en gæstebog, skolebetjent Lyngkjær og frue køkkenredskaber. (Senere
har 2 FM A foræret et barometer — og der er plads til meget endnu, også adskillige
tusind kroner i den slunkne kasse!).
Af formanden, hr. W. Nicolaisens tale anfører vi: Ca. 7 års arbejde med at
samle penge ind og bygge hus er da gået, og hvad er det så blevet til? I penge
41.000 kr., som omsat i fast ejendom har givet sovesal til 36 børn, vaskerum, toilet
ter, spisesal, køkken og værelse til lærerne, det hele beliggende på 3 tdr. land. Vi
vil gerne benytte lejligheden til at bringe alle, som har andel i dette store resultat,
og det gælder jo især vore mange hjem, en hjertelig tak, men beder tillige alle om
fortsat bistand, når vi igen får brug for hjælp.
Feriehuset har allerede nu inden ferien 1950 været besøgt af flere klasser både
på kortere ture og på 8 dages lejrskoleophold.
Oluf Egerod.

Køb lodsedler til Feriehusets lotteri.
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Arsafslutiiingen 1950
(Besøgsdage)

FREDAG DEN 16. JUNI
Eksaminator.
8 — 950 tysk ................ ... hr. J. Bertelsen

Censor.

DRENGEKLASSER
II I M (nr.19) kl.

hr. Gjerløv
Gæstelærer.

Lærer.

11 M

1

3

2

2

1

1

5

4

(nr. 27) kl.
(nr.21) M
(nr.23) kl.
(nr.25) (nr. 11) FM (nr.37) kl.
FMA(nr.25) kl.
(nr.23) FMB(nr.43) kl.
FMA(nr.l7) kl.
FMB(nr. 19) kl.
(nr.21) A
(nr.41) kl.
A
(nr.39) kl.
-

8 — 8’"
9 — 95”
10 —105"
8 — 85"
9 — 95°
10 —1050
10 —105"
Il10—12
12'°—13
8 — 850
9- — 95U
10 —105“
9 — 950
10 —105"
Il10—12
8 — 850
9 — 950
10 —1050
10 —1050
11"’—12
12"’—13
8 — 85”
9 — 95“
10 —105(’
10 —1050
Il10—12
1210—13

fysik .............. ... hr.
historie ......... ...
regning ......... ...
dansk ............
geografi .........
naturhistorie .
tysk ................ ...
dansk ............
regning .........
geografi ......... •1
dansk ............. . J historie .........
regning ..........
geografi .........
dansk .............
dansk .............
geografi .........
naturhistorie .
historie .........
1 dansk .............
regning .........
dansk ............
regning ..........
historie ..........
dansk .............
historie .........
regning .........

-

Ingolf Andersen
Hemmingsen
viceinsp. Staller
Benner
Aage Nielsen
C. A. Rasmussen
J. Bertelsen
Holdum
Johansen

hr. Holdum

-

C. A. Rasmussen

-

Benner
Nølke
Hemmingsen
Aage Nielsen

Knud Jensen

-

Povl Jørgensen

Herslund
Børge Christiansen
Bjarne Thomsen
Gjerløv
Kettner
Herslund
Kettner

-

Aage Nielsen
Ove Christiansen

-

Tangfelt

-

Joh. Johansen
Marcussen
Knud Jensen

Børge Christiansen

-

Kjær Sørensen

Therkelsen
Glenner
Laughoff Sørensen
Hemmingsen
Aage Sørensen
Therkelsen
Marqvardsen

fru
hr.
-
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Povl Jørgensen
Aage Nielsen
Bjarne Thomsen
Teglbjærg
Therkelsen
Benner
Aage Sørensen

Lærer.
4 C

4 G

3 B

3 G

2 A

2 B

2 C
1 G

(nr.35) kl.
(nr.25) (nr.44) kl.
(nr. 8) kl.
(nr. 11) (nr.45) kl.
(nr. 6) kl.
(nr.10) kl.
(nr.14) kl.
(nr. 12) kl.
-

10 — 1050
Il10— 12
12"'- ■13
8 —■ 85u
9 — 950
10 — 10S0
11"'— 12
12"’— 13
10 — 1050
11"’— 12
8 — 8'"
9 — 95“
10 — 1050
10 — 1050
Il10— 12
12"'— 13
8 —■ 85"
9 — 950
8 — 850
9 — 950

dansk .............. .. hr.
regning ...........
geografi ...........
dansk .............. •1
historie ........... J ’
dansk ..............
regning ...........
naturhistorie ..
dansk .............. •1
regning ........... J dansk .............. l
frie øvelser .... J regning ...........
dansk ..............
regning ...........
sang .................
dansk ..............
regning ...........
dansk ..............
regning ...........

Joh. Johansen
Kettner
Børge Christiansen

dansk ........... .... hr.
regning ......... .... frk.
dansk ...........
}hr.
frie øvelser ..
regning ......... .... frk.
dansk ........... .... hr.
dansk ...........
regning .........
dansk ...........
jfru
frie øvelser ...

Povl Jørgensen
Behrndt

Nølke

Gæstelærer.
hr.
frk.
fru
hr.
frk.

IV. Nicolaisen
Terkelsen
Teglbjærg
Langhoff Sørensen
Terkelsen

Langhoff Sørensen
Aage Sørensen
Alsløv
Alsløv

Tangfelt
Marcussen
Gjerløv
Herslund
Ove Christiansen
Bjarne Thomsen
Glenner
Marcussen
Joh. Johansen

BLANDEDE KLASSER
2 rep. (nr.46) kl.
(nr. 10) kl.
1 a
1 b
(nr. 2) kl.
1 c
(nr. 8) kl.
1 d
(nr. 4) kl.
-

10 — 1050
Il10— 12
8 — 850
9 — 950
8 — 85’
9 — 950
8 — 8’"
9 — 950
8 — 850
9 — 950

Terkelsen
Benner
Therkelsen
Kjær Sørensen

Nøjgaard

Eksaminator.

PIGEKLASSER
III m (nr. 11) kl.

IV. Nicolaisen

8 — 950 naturhistorie .. .. fru Garbøl

Censor.
frk. E. Matzen

Lærer.
I ma

I mb

(nr.32) kl.
(nr.15) kl.
-

10 — 105"
11"'— 12
1210— 13
8 —- 850
9 — 9“°
10 — 1050

regning
dansk .
historie
regning
dansk .
engelsk

frk. E. Petersen
Ellen Andersen

-

viceinsp. frk. Strandberg
hr. Ingolf Andersen
fru Randskov
11

Gæstelærer,
frk. Parding

-

E. Petersen

fru Randskov

frk. Abildgaard

Lærer.
4 fm

3 fm

2 fma

2 fmb

1 fma

1 fmb

5 a

5 g

4 a

4 c

3 e

3 g
2 a

2 b

(nr. 32) kl.
(nr.34) (nr. 9) kl.
(nr.22) kl.
(nr.34) kl.
(nr.25) (nr.28) kl.
(nr.26) kl.
(nr.30) kl.
(nr.42) kl.
(nr.20) kl.
kl.
(nr.18)
(nr. 16) kl.
(nr.25) (nr. 16) (nr.46) kl.
(nr. 2) kl.
(nr. 4) ki.
-

8 — S50
9 — 9’°
10 — 1050
8 — 850
9 — 9S0
10 — 1050
9 — 930
10 — 1050
1 1'°— 12
8 — 830
9 — 950
10 — 1050
8 — 830
9 — 95°
10 — 1050
8 — 850
9 — 950
10 — 1050
8 — 850
9 — 950
10 — 1030
8 — 8''"
9 — 9>0
10 — 105"
8 — 83“
9 — 950
10 - 1030
8 — 8s"
9 — 95U
10 — 1050
10 - 105"
Il10— 12
<o
1210— 13
8 — 850
9 — 9°"
10 — 105"
11"'— 12
ir0— 12
1210— 13

engelsk ..............
tysk ....................
dansk .................
dansk .................
engelsk ..............
historie ..............
dansk .................
regning ..............
engelsk ..............
dansk .................
regning ..............
geografi ..............
dansk .................
historie ..............
regning ..............
dansk .................
historie ..............
naturhistorie .....
dansk .................
regning ..............
sang ....................
dansk .................
regning ..............
naturhistorie ....
dansk .................
regning ..............
geografi ..............
dansk .................
regning ..............
geografi ..............
dansk .................
geografi ..............
regning ..............
dansk .................
regning ..............
dansk .................
regning ..............
dansk .................
regning ..............

fru Kalf
hr. Kettner
frk. Ellen Andersen
fru A. Mortensen

hr.
-

Kalf
Worsøe-Schmidt
Kalf
Teglbjærg
Aage Sørensen
Glenner

frk. Schneider

E. Matzen
Parding

-

fru Schøndorff

Gæstelærer.

frk. Behrndt
-

Helge-Petersen

-

Christensen

fru Te gibiærg
■ -

K. M. Larsen

• -

Juul Hansen

■ -

E. Jensen

frk. Thora Nielsen

-

Edith Nielsen

- Worsøe-Schmidt
frk. Helium
hr. Ove Christiansen

■ -

fru Bøge Jørgensen

hr. Herslund
frk. Ellen Andersen
fru Nøjgaard

frk.
fru

Edith Nielsen
Parding
Behrndt
Helium
Thora Nielsen
Helium
Garbøl

frk. Abildgaard

-

Helge-Petersen

fru

Thora Nielsen
Christensen
Dagmar Larsen
Randskov

12

-

Dagmar Larsen

Dissing

- Schøndorff
- Worsøe-Schmidt
hr. Ingolf Andersen

LØRDAG DEN 17. JUNI
(nr. 19) kl.

5 B

(nr.35) kl.

Censor.

Eksaminator.

DRENGEKLASSER
HI M

8 •— 950 regn, og matm. . hr. W. Nicolaisen

frk. Abildgaard

Gæstelærer,

Lærer.

5 C

(nr.43) kl.

4 B

(nr.33) kl.

3 A

(nr. 17) kl.

3 C

(nr.39) kl.
-

8
9
10
8
9
10
8
9
10
8
9
10
8
9
10

—■ 850 dansk ...............
— 950 regning ...........
—1050 historie ...........
— 85° dansk ..............
•— 950 regning ...........
—1050 geografi ...........
— 850 dansk ...............
-— 950 frie øvelser ....
•—1050 regning ...........
— 850 dansk ..............
-—■ 950 geografi ...........
—1050 sang .................
— 850 dansk ..............
— 95° historie ...........
■—1050 geografi ...........

. hr. Marcussen
. - Joh. Johansen
- Kjær Sørensen
- Langhoff Sørensen
- Holdum
.. - Langhoff Sørensen
J ..
.
.

Tangfelt

- Joh. Johansen
- Therkelsen
- Hemmingsen
- W. Nicolaisen

j ..

hr. Holdum
- Marcussen
- Børge Christiansen
-

Glenner

- Kettner
- Langhoff Sørensen
- Jespersen

Herslund

Bjarne Thomsen

-

BLANDEDE KLASSER
3 bl

1 e

Ih

8
9
- 10
(nr. 10) kl. 8
9
(nr. 2) kl. 8
9

(nr. 14) kl.

— 850
— 9s0
—1050
— 850
— 950
— 85“
— 95”

dansk .............. Jfru Kalf
frie øvelser ....
regning ........... .. hr. C. A. Rasmussen
dansk .............. . fru Schøndorff
regning ........... .. - A. Mortensen
dansk .............. .. frk. Behrndt
regning ........... .. viceinsp. frk. Strandberg

Eksaminator.
PIGEKLASSER
111 m (nr. 15) kl. 8 — 95" tysk ................. .. hr. Gjerløv

Censor.

fru Worsøe-Schmidt

Lærer.

II m

(nr. 13) kl.

(nr.25) 1 fmc (nr.30) kl.

5 b

5 c

(nr.28) kl.
(nr.26) kl.
(nr. 1 1 ) (nr.26) -

8
9
10
8
9
10
8
9
10
8
9
10

— S50
— 950
■—1050
— 850
-— 95°
-—1050
— 850
— 950
—1050
— 850
— 950
—-1050

dansk .............. I fru
engelsk ...........
geografi ........... .. frk.
dansk ..............
regning ....
geografi .........
historie ........... .. hr.
regning ........... .. frk.
dansk .............. .. fru
dansk .............. I naturhistorie ..
geografi ........... .. frk.

K. M. Larsen
E. Matzen
E. Petersen
Edith Nielsen
Ulla Andersen
Nølke
E. Petersen
K. M. Larsen
E. Jensen
Abildgaard
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Gæstelærer.

frk. Helge-Petersen

fru
frk.
fru
frk.
fru

J- -

Garbøl
Helium
Randskov
Helium
A. Mortensen

Dissing

frk. Parding
-

Thora Nielsen

Gæstelærer.

Lærer.
4 b

4 d

4 e

3 a

3 b

(nr.24) kl.
(nr. 16) kl.
(nr.22) kl.
(nr. 18) kl.
(nr.20) kl.
-

8
9
10
8
9
10
8
9
10
8
9
10
8
9
10

— 8™
— 9™
— 10™
— 8™
— 9™
— 10™
— 8™
— 9™
— 10™
— 8™
— 9™
— 10™
— 8™
— 9™
—10™

dansk ........ ........ fru
regning .... ........ historie .... ........ hr.
dansk ........ ........ frk.
regning .... ____ fru
geografi .... ........ frk.
dansk ........ ........ regning .... ........ L
jrru
geografi ....
dansk ........ ........ frk.
regning .... ........ sang ........... ........ fru
dansk ........ ........ frk.
sang ........... ........ hr.
geografi .... ........ frk.

Randskov
Schøndorff
Hemmingsen
Terkelsen
Garbøl
Behrndt
Christensen

Nøjgaard

fru Dissing
}frk. Terkelsen

1
j -

Dagmar Larsen

fru Bøge Jørgensen
J - Bøge Jørgensen

frk. Schneider

Schneider
Thora Nielsen
E. Jensen
Edith Nielsen
Ove Christiansen
Edith Nielsen

Bellahøj skole, 25. maj 1950.

Oluf Egerod

Køb lodsedler til Feriehusets lotteri.
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BELLAHØJ SKOLES SANG
Musik: KAI ROSENBERG

Tekst: HENRIK J. HENRIKSEN

LU. ..U..
1.
2.
3.
4.

Vid - syn var dig Vug-ge - ga- ve,
Høj - ens Sko - le Børn skal kal-de
Naar da Ung-dom Ryg-gen ven-der
Frisk er Blæst om Sko - le - fløj-en,

Sko-le
ad en
til sin
frisk er

højt ved By - ens Tag;
heg - net Barn-doms-vej;
Barn doms ly - se Kaar,
Sko-lens Hjer - te - slag;

rr r f

Blæ-sten
Lær-dom
kla - re
Dan marks

gen-nem
let som
Øj - ne
Frem-tid

J II«!

hej-ste Flag, Frisk som Vin-den om din Høj,
Dug skal fal-de, Tdgt skal tri-ves un-der Leg. Sko - len nyn-ner næn-somt til
Vej - en ken-der, stær - ke Hjer ter fa - ste staar. Lev den Læ - re, Sko-len gav,
Li - vets Sang,
her paa Høj-en dra-ger Fri-heds Aan-de - drag. Ar - bejds Lov er

7

i jA 4 4

travl som Stor-bys Ar-bejds-støj
er den Slægt, du dra - ger.
laa - ner Svag- hed Vin - ge,
Bar - ne - tan-kens fri - e Spil,
Ti - der stren - ge;
den er Fær-dens Støt - te - stav, Værn i
sti - gel
først i Sko-len lydt den klang, lad dens To - ne

Her slog
aab - ner
ev - ner
Her slog

Jft;

for-dum Lejr,
her skal Fre - den
Kil - de - spring, ø - ver Flid paa
el - ler smaat, er det, blot du
for-dum Lejr,
her skal Ar - bejd

vin - de
tu - sind
gør det
vin - de

Copyright 1944 by KAI ROSENBERG, Copenhagen

Sejr,
Ting,
godt,
Sejr,

Fjen-den
Ev - ners
stort du
Fjen-den

I

til - saa Dan-marks
skær-per Vil-jens Klin Lyk-kens Lø - se - pen Ri byg - ge Hjem og

ger.
ge.
ge.
ge.

24560
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Program for afslutningen
Fredag den 16. juni 1950 kl. 19.

Fællessang: Skolens sang.
Skoleorkestret: Sibelius: „Valse triste“.

Korsang:
1.
2.
3.
4.
5.

J. Glæser: „Velkommen lærkelil“. (Chr. Richardt) 3 st.
P. Schierbeck: „Nu gik solen ned“. (Ludvig Holstein) 2 st.
Folkemelodi: „En yndig og frydefuld sommertid“. (Folkevise) 3 st.
Th. Aagaard: „Jeg ser de bøgelyse øer“. (L. C. Nielsen) 3 st.
J. L. Emborg: „Tre soldater gik en tur“. (Louis Levy) 3 st.

(Elever fra Ilim, Ilm, I a og Ib).
Dirigent hr. Ove Christiansen.

Inspektøren : Tale til de udgående elever. Uddeling af præmier.
Udtrækning af gevinsterne i Feriehusets lotteri.

Fællessang : Der er et yndigt land.

Køb lodsedler til Feriehusets lotteri.

J. D. OVIST & KOMP.
BOGTR. KØBENHAVN

