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BELLAHØJ SKOLE

MEDDELELSER FOR 1950-51
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen lørdag d. 16. og mandag d. 18. 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,
går den i stå.
Komemus.
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Årsberetning
Personalia.
Inspektør: Oluf Egerod.
Viceinspektør: H. P. Staller. Viceinspektrice: frk. Helga Strandberg.
31 lærere: A. Alsløv, Ingolf Andersen, Rudolf Benner, Johs. Bertelsen, K.
Carlsen, 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. Marqvardsen, W. Nicolaisen, Aage Nielsen, Jørgen Nølke, K. E. Peter
sen, C. A. Rasmussen, Aage Sørensen, Per Kjær Sørensen, Rich. Sørensen, Erik
Tangfelt, Poul Therkelsen, Bjarne Thomsen.
25 lærerinder: frk. A. Abildgaard, fru E. Bøge Jørgensen, fru L. Carlsen,
frk. Inga Christensen, fru E. Dissing, fru E. Garbøl, frk. G. Helge Petersen, frk.
G. Helium, fru Edith Jensen, fru E. Juul Hansen, fru Inger Kalf, frk. Dagmar Lar
sen, 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,
frk. Hilda Schneider, fru A. Schøndorff, fru Inger Teglbjærg, frk. A. K. Terkelsen,
fru A. S. Worsøe-Schmidt.
4 vikarer: hr. E. Hartby, fru Ida Marott, frk. Lise Dalsjø. frk. M. Borchsenius.
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.

Skolenævnet, der valgtes den 31. maj 1950, består af:
hr. varmemester Jens A. Kvolsbjærg (formand), Parkstykket 12,
fru Ellen Nielsen, Arnesvej 19",
fru Viola Nørløv, Tværvangen 1.
hr. kommunelærer Ib Hauge, Sonnerupvej 49,
hr. murermester Kaj Aug. Nerland, Håbets allé 33.
Skolens repræsentanter er Inspektøren, overlærer Fr. Gjerløv og frk. E. Peter
sen, (formand og næstformand for lærerrådet).

Fra 1. august 1951 udnævntes hr. Johs. Bertelsen til viceinspektør ved Grøn
dalsvængets skole.
Frk. Ellen Andersen. I december 1950 afgik overlærer, frk. Ellen Andersen
ved døden. Herved mistede skolen en meget dygtig, flittig, samvittighedsfuld og
afholdt lærerinde. Foruden det almindelige skolearbejde påtog hun sig flere kræ
vende opgaver til børnenes og andres vel, f. eks. var hun den ledende kraft under
krigen i vor indsamling til de norske børn.
Vi savner hende og siger: Æret være hendes minde!
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Eleverne.
Til realeksamen, som afholdtes i maj—juni 1950 indstilledes 10 piger og 14
drenge, som alle bestod. 6 opnåede mg x , 7 mg, 7 mg4- og 4 g x .
Til mellemskoleeksamen indstilledes 23 piger og 19 drenge, som alle be
stod. 3 opnåede ug-?, 13 mg x , 11 mg, 12 mg-?, 1 g x og 2 g.
Den 12. august 1950 startedes med 60 klasser, nemlig 13 drengeklasser, 12
pigeklasser og 6 blandede klasser fra 1.—5. klasse, 2 blandede repetitionsklasser,
5 læseklasser, 11 fm klasser, en I., en IL, en III. og en IV. EM drenge, to I., to
IL, en III. og en IV. em piger, samt en blandet realklasse. Det samlede elevtal var
834 drenge og 894 piger, ialt 1728 elever.
Skolen får næste skoleår, 1951—52, 61 klasser.

Livet i skolen.
Forældreuge. Tirsdag den 7. og torsdag den 9. november var forældrene ind
budt til at overvære undervisningen i deres børns klasser og til et aftenmøde tirsdag
den 7. Ved aftenmødet var lærerne at træffe i de respektive klasser kl. 19—20,
hvorefter man samledes i aulaen for at høre fru A. Mortensen fortælle om „Dagligt
liv på en lejrskole“. Bagefter vistes film af d’hrr. Ing. Andersen og Knud Jensen.
Aftenen sluttede med kaffebord.
Skolescenen. Fra 5. klasse og opefter har ialt 188 drenge og 337 piger besøgt
skolescenens forestillinger og 200 drenge og 305 piger de dertil knyttede filmsfore
stillinger. Repræsentanter er frk. G. Helge Petersen og hr. Erik Tangfelt.
Museer. I årets løb har alle klasserne i mellemskolens to afdelinger samt en
kelte andre klasser aflagt besøg på byens forskellige museer og samlinger.
Frivillig gymnastik. I Vinterens løb har en del drenge uden for skoletiden
deltaget i frivillig gymnastik under ledelse af hr. Poul Jørgensen og hr. Aage
Nielsen.
Svømning. Adgangen til frivillig svømning både på kommunens søbadeanstal
ter og i svømmehallen på Statens Gymnastikinstitut under frk. Pardings og hr.
Aage Nielsens ledelse har været godt benyttet af eleverne, og der er udstedt en del
beviser til frisvømmere.
Idrætsdagen. Skolen deltog i de københavnske skolers idrætsdag den 15.
september med 14 hold. I Dansk Gymnastikforbunds københavnskres’ jubilæums
stævne den 8. april medvirkede et hold på 10 drenge under ledelse af hr. Aage
Nielsen.
Foreningen „Norden“. Skolen havde 6. januar besøg af „Norden“s rejse
lektor, hr. Lennart Johansson, Malmø, som fortalte om Jämtland som turistland.
Den 24. januar talte hr. Knud Dalakar, Oslo, om „Fjordenes og fossenes land“.
Rejser. Fra „World Friendship Association“ fik skolen opfordring til at mod
tage 16 drenge fra Dockland settlement i London som gæster i slutningen af august.
16 hjem til skolens store børn åbnede sig for de engelske gæster (takl).
18 af skolens store elever rejser med hr. Aage Nielsen som leder i slutningen
af juni på „genvisit“ til London.
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Musikundervisning. Statsprøvet musikpædagog frk. Ida Andersen underviser
på skolen i klaver og blokfløjte. Henvendelse onsdag, torsdag, fredag og lørdag
efter kl. 14 på nr. 30 eller efter kl. 18 Taga 1263v.
Skolens sanglærer, hr. O. Christiansen, underviser i violin. Henvendelse på
nr. 7.
Prisen for undervisningen er 12 kr. for | time ugentlig, 18 kr. for f time og
24 kr. for 1 time.
Skoleorkestret afholder prøve een gang ugentlig og ønsker stadig tilgang af
violinister.
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 fodgængerovergangene.
Stjernekammeret har i 1950 været besøgt af 195 klasser og 54 foreninger.
Basar. Den 3. og 4. marts afholdtes skolens tredie basar til fordel for feriehuset
i Grønholt. Det blev en basar, som langt overgik de to foregående. Aldrig har vi fået
så megen hjælp og mødt så megen velvilje som ved denne lejlighed fra skolens leve
randører, kvarterets handlende og sidst, men ikke mindst fra vore forældre, og

Skolens feriehus.
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aldrig har så mange mennesker trængtes på skolens område. Det økonomiske re
sultat blev derfor også meget fint: ca. 15.500 kr. i nettoindtægt. — Skolen benytter
herved lejligheden til at rette en hjertelig tak til alle, som har ydet et bidrag til dette
resultat.
En del af overskudet er allerede brugt til at tilbagebetale et lån med, og resten
af pengene vil blive gemt til nødvendige forbedringer og til den daglige drift af
feriehuset.
Forskelligt.
Sparemærker. Salget forestås af viceinspektricen, som i det forløbne år har
solgt for 2100 kr.
Viceinspektøren har uddelt 45 par træsko.
Fra Børnenes kontor er der gennem repræsentanterne frk. E. Petersen og
d’hrr. R. Benner og Sv. Glenner ydet hjælp til 57 elever til sommerferien og til
29 til julen.
Mange børn har været udsendt på ferie- og svagbørnskolonier, og en del har
gennem „Komiteen for københavnske skolebørns landophold“ ved skoleinspektør
C. Østrup fået tildelt ferieplads, ligesom der er uddelt adgangskort til „Gabriel Jen
sens ferieudflugter“.
Der er udstedt 380 feriebilletter til baner og skibe.
I skolebespisningen deltager ca. 1250 elever.
Skolens kontor er åbent hver skoledag fra kl. 12—13 og desuden onsdag fra
kl .18—19. Her modtager inspektøren meddelelser og besvarer forespørgsler ved
rørende 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
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 I!!
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.
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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.
Real= 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—llj samt mandag den 18. kl. 18|—19.
Afslutning.
Afslutning holdes mandag den 18. juni kl. 19. Herunder sangopvisning under
ledelse af hr. O. Christiansen. Uddeling af eksamensbeviser og flidspræmier.
Forældre 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
forevisning mandag den 18. kl. 17| pr. Der lukkes ingen ind, efter at forevisningen
er begyndt. Billetter kan bestilles hos viceinspektricen.
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Årsafslutningen 1951
(Besøgsdage)

På besøgsdagene er der frikvarter kl. 850-—9 , 95°—1010 og 11—1110.

LØRDAG DEN 16. JUNI
. Censor.
frk. Helge-Petersen
hr. Gjerløv

Eksaminator.
DRENGEKLASSER
III M (nr. 9) kl . 8 — 950 engelsk ........ .. hr. Kettner
Hemmingsen
I010—12 historie ........

Gæstelærer.

Lærer.

II M

I M

3 FM

(nr.23)
(nr.27)
(nr.23)
(nr.39)
(nr. 11)
(nr. 7)

2 FM A (nr.17)

2 FM B (nr.21)

1 FM A (nr. 11)
(nr.41)

kl
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
-

8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11

dansk ........... .. hr.
fysik .............
regning ........
geografi ......... ..
dansk ...........
naturhistorie .
regning ........ ...
dansk ........... ...1
tysk .............. J ■
historie ......... ...
regning ........ ...
dansk ........... ...
dansk ........... ...
geografi ........
regning ........
naturhistorie . ...l
dansk ........... . J ■
regning ........ ...

Benner
Ing. Andersen
Nicolaisen
Aa. Nielsen
Hemmingsen
Rasmussen
Aa. Sørensen

Knud Jensen

Herslund
viceinsp. Staller
Kettner
Børge Christiansen

J■

Therkelsen

Glenner

Holdum
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hr. Jespersen
J

Holdum

J
-

’ -

Aa. Nielsen
Carlsen

P. Jørgensen

- Ove Christiansen

- Alsløv

Gæstelærer.

Lærer.

1 FM B (nr.35) kl.
5 A
(nr.43) kl.
5 B
(nr.33) kl.
(nr. 11) (nr.33) 5 C
(nr.37) kl.
-

8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11

dansk ........... ... hr.
regning ......... ... historie .........
historie .........
regning ......... ... dansk ...........
dansk ........... ...1
t naturhistorie .
regning .........
dansk ........... ... geografi ......... -l
1 historie .........

Marcussen
Johansen
Herslund
Thomsen
Marqvardsen
Aa. Sørensen
T
, ,
Tangfelt
Johansen
Johansen
T,
Thomsen

Eksaminator.
PIGEKLASSER
III m (nr.30) kl. 8 — 950 historie .......... ... frk. E. Matzen
- 10l°—11 engelsk .......... ... fru K. M. Larsen

(nr. 18) kl.
11 m b (nr. 15) kl.
I m a (nr. 13) kl.
1 m b (nr.26) kl.
4 fm
(nr. 9) kl.
3 fm
(nr.22) kl.
2 fm a (nr.28) kl.
2 fm b (nr.25) kl.
1 fm a (nr.32) kl.
11 m a

8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11

Lærer.
tysk ............... .. fru Worsøe-Schmidt
dansk ............. .. frk. Dalsjø
regning .......... ... - E. Petersen
dansk ............. .. hr. Ing. Andersen
regning .......... .. viceinsp. frk. Strandberg
engelsk .......... .. frk. Helge-Petersen
dansk ............. .. fru Teglbjærg
regning .......... .. hr. Nicolaisen
engelsk .......... ... fru Teglbjærg
dansk ............. .. frk. E. Petersen
geografi .......... .. hr. Aa. Nielsen
- Benner
historie ..........
dansk ............. J fru A. Mortensen
engelsk ..........
regning ..........
- Juni Hansen
dansk ............. .. - Kalf
regning .......... .. - Teglbjærg
engelsk .......... .. - Kalf
dansk ............. .. frk. Schneider
naturhistorie .. .. fru Carlsen
historie .......... .. frk. E. Matzen
dansk .............
- Parding
engelsk .......... . fru Kalf
naturhistorie .. .. frk. Parding
regning ..........
- A bildgaard
dansk ............. .. fru Worsøe-Schmidt
naturhistorie .. .. frk. Dagmar Larsen
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hr. Langhoff Sørensen

- Nølke
- Tangfelt
- Rasmussen
- Marcussen

- Kjær Sørensen

Censor,
fru Garbøl
frk. Abildgaard

Gæstelærer.
hr. Marqvardsen
|frk. Schneider
fru
hr.
fru
hr.
frk.
-

Juul Hansen
K. M. Larsen
A. Mortensen
Nicolaisen
Juul Hansen
Ing. Andersen
Dalsjø
Abildgaard
Dalsjø

Terkelsen

fru Dissing
} - Bøge Jørgensen

fru Carlsen
}frk. Thora Nielsen
- Helium
J - Borchsenius

- Edith Nielsen
fru Carlsen
jfrk. Christensen

Lærer.

1 fm b

5 a

5 b

5

C

5 d

(nr.34) kl.
(nr.20) kl.
(nr. 16) kl.
(nr. 14) kl.
(nr.24) kl.
-

8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11

dansk ........... ... fru K. M. Larsen
regning ........
- Dissing
historie ........ ... frk. Terkelsen
dansk ........... ... - Edith Nielsen
regning ......... ... - Parding
geografi ......... ... fru Worsøe-Schmidt
historie ......... ... hr. Hemmingsen
geografi ........ ... frk. E. Petersen
dansk ........... ... - Borchsenius
dansk ...........
1 - Helium
geografi .........
regning .........
- Thora Nielsen
dansk ...........
- Christensen
naturhistorie .
" | fru E. Jensen
geografi .........

Gæstelærer.

fru E. Jensen
hr. Børge Christiansen
■fru Schøndorff

■frk. Dagmar Larsen
hr.
fru
frk.
fru
hr.
-

Nølke
Dissing
Edith Nielsen
Nøjgaard
Knud Jensen
Gjerløv
Glenner

MANDAG DEN 18. JUNI
DRENGEKLASSER OG
(nr.44) kl. 8—■ 9
5 L
- 9—10
4 A
(nr. 17) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11
4 B
(nr.43) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11
4 C
(nr.37) kl. 8— 9
(nr. 1 1) - 9—10
(nr.37) - 10—11
4 L A (nr.45) kl. 8— 9
- 9—10
4 L B (nr.42) kl. 8— 9
- 9—10
3 A
(nr.33) kl. 8— 9
- 9—10
3 B
(nr.41) kl. 8—9
- 9—10
3 C
(nr.35) kl. 8— 9
- 9—10
3 ru
(nr.21) kl. 8—9
- 9—10
2 A
(nr.12) kl. 10—11
- 11—12
2 u
(nr.10) kl. 10—11
- 11—12

BL. KLASSER
dansk ............... 1 jhr.
regning ............. )
dansk ............... historie ............. geografi ............. geografi ............. regning ............. dansk ................ geografi ..............1
[ naturhistorie ...J
dansk ............... dansk ................ 1
1 regning .............. J
dansk ................ |
r regning ..............1
dansk ............... regning ............. dansk ............... regning ............. dansk ................ regning ............. dansk ................ |
’ naturhistorie ...J
dansk ................ regning ............. dansk ............... regning ............. -
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Nølke

Therkelsen
Gjerløv
Aa. Nielsen
Jespersen
Aa. Sørensen
Langhoff Sørensen

Benner
Herslund
Alsløv
Carlsen

Tangfelt
Marcussen
Gjerløv
Herslund
Thomsen
Glenner

Jørgensen

Marcussen
Johansen
Nicolaisen
J. Bertelsen

hr. Glenner
Børge Christiansen
- Marcussen
- Thomsen
- Jørgensen
- Aa. Sørensen
fru Nøjgaard
hr. Glenner

Kettner
- Aa. Sørensen
Herslund
- Nicolaisen
frk. Helge-Petersen
hr. Langhoff Sørensen

Gæstelærer.

Lærer.

2 x

2 v
2 ru

1 A
1 B
1 C

(nr. 8) kl.
(nr. 6) kl.
(nr.42) kl.
(nr. 2) kl.
(nr. 4) kl.
(nr. 8) kl.
-

10—11
11 — 12
10—1 1
11 — 12
10—1 1
11 — 12
8— 9
9—10
8— 9
9—10
8— 9
9—10

PIGEKLASSER OG BL.
(nr.24) kl. 8— 9
6 læ
- 9—10
- 10—11
4 a
(nr.32) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11
4 b
(nr. 16) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11
4 C
(nr. 11) kl. 8— 9
(nr.34) - 9—10
- 10—11
4 læ
(nr.46) kl. 8— 9
- 9—10
3 a
(nr.20) kl. 8— 9
- 9—10
(nr. 18) kl. 8— 9
3 b
- 9—10
2 y
(nr. 4) kl. 10—1 1
- 11 — 12
2 z
(nr. 2) kl. 10—11
- 11 — 12
1 a
(nr. 14) kl. 8— 9
- 9—10
1 b
(nr. 6) kl. 8— 9
- 9—10
1 C
(nr.12) kl. 8— 9
- 9—10
1 V
(nr. 10) kl. 8— 9
- 9—10

dansk ........
jhr.
sang ...........
dansk ........ ......
sang ........... ......
dansk ........ ......
regning ...... ......
dansk ........ ......
regning ...... ......
dansk ........ ......
regning ...... ......
dansk ........ ...... fru
regning ...... ......
KLASSER
dansk ...............
regning .............
historie .............
dansk ...............
regning .............
geografi .............
regning .............
geografi .............
dansk ...............
naturhistorie ....
dansk ...............
historie .............
regning .............
dansk ...............
dansk ...............
sang ..................
dansk ...............
regning .............
dansk ...............
regning .............
dansk ...............
regning .............
dansk ...............
regning .............
dansk ...............
regning .............
regning .............
dansk ...............
dansk ...............
regning .............

Therkelsen

Benner
O. Christiansen
Holdum
Rasmussen
Børge Christiansen
Johansen
Langhoff Sørensen
Tangfelt
E. Jensen
Worsøe-Schmidt

>fru Bøge Jørgensen
frk.
fru
fru
frk.
-

A. Schneider
Thora Nielsen
E. Jensen
Dissing
Dagmar Larsen
Edith Nielsen
E. Petersen

fru Garbøl
frk. Borchsenius
- Helge-Petersen
- Thora Nielsen
hr. 0. Christiansen
frk. Dagmar Larsen
- Borchsenius
fru Nøjgaard
frk. Helium
fru Carlsen
viceinsp. frk. Strandberg
fru Schøndorff
- A. Mortensen
frk. Dalsjø
- Helium
fru Garbøl
- Kalf
frk. Terkelsen
- Edith Nielsen

j fru Carlsen
frk.
hr.
frk.
fru
frk.
fru
}frk.

Dalsjø
Aa. Nielsen
E. Petersen
Terkelsen
Worsøe-Schmidt
Schneider
Dissing
Parding

fru Teglbjærg
frk. Christensen
- Dalsjø

Oluf Egerod.

Bellahøj skole, 31. maj 1951.
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BELLAHØJ SKOLES SANG
Musik: KAI ROSENBERG

Tekst: HENRIK J. HENRIKSEN

1.
2.
3.
4.

Vid - syn var din 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,

Dan-marks
Dug skal
Vej - en
her paa

Ha-ve
fal-de,
ken-der,
Høj - en

smæl-der
dit
Tilgt skal tri-ves
stær - ke Hjer ter
dra - ger Fri-heds

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;

Blæ-sten
Lær-dom
kla - re
Dan marks

gen-nem
let som
Øj - ne
Frem-tid

hej-ste Flag, Frisk som Vin-den om din Høj,
un-der Leg. Sko - len nyn-ner næn-somt til
fa - ste staar. Lev den Læ - re, Sko - len gav,
Aan-de - drag. Ar - bejds Lov er
Li - vets Sang,

cresc.

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

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
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Sejr,
Ting,
godt,
Sejr,

Her slog
aab - ner
ev - ner
Her slog

til - saa Danmarks
skær - per Vil-jens
Lyk- kens Lø - se byg - ge Hjem og

Fjen-den
Ev - ners
stort du
Fjen-den

A Klin pen Ri -

ger.
ge.
ge.
ge.

Program for afslutningen
Mandag den 18. juni 1951 kl. 19.

Fællessang: Skolens sang:

Korsang:
I. Fra Dalarne: „Kristallen den fina“. (Svensk folkevise) 3 st.
2. C. E. F. Weyse: „Den korte sommernat er alt forbi“. (H. Hertz) 3 st.
3. Fr. Schubert: „Heiden-Röslein“. (Goethe) 3 st.
4. P. E. Lange-Müller: ..Kornmodsglansen“. (P. E. Lange-Müller) 3 st.

(Elever fra III m. II a, II b, I a og I b).

Skoleorkestret:
1. Beethoven: „Menuet“, G-dur.
2. Fr. Schubert: „Militærmarch“.
Dir.: hr. O. Christiansen.

Inspektøren : Tale til de udgående elever. Uddeling af flidspræmier.

Fællessang: Der er et yndigt land.

Feriehuset.
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