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SKOLETIDEN
blandet Følelse de fleste Børn

har slidt den haar de Bænk i Skolen; 
vel gav den Kundskab, men for Døren til 
vor Friheds Paradis den satte Stolen. 
Og derfor uden Vemod bori man sprang, 
da Skolens Klokker kimed sidste Gang.

Og pludselig en skønne Dag man ser, 
at lidt for hovedkuls man „tog Billetten'1. 
Man knapt fik sagt den Kammerat Farvel, 
som dog i Nøden altid var paa Pletten, 
som kom til Hjælp, naar man i Fejde laa, 
og hvisked’ Lektien, naar man gik i Staa.

Men siden — under Livets bitre Tørn — 
man ser paa „Fængslet“ med helt andre Blikke, 
man smiler ad de Klaps og Knubs man fik, 
og føler, at i Livet gives ikke 
saa trofast Sammenhold, som dér man fandt, 
det Kammeratskab, som os sammen bandt.

Men — har vi ikke sat hin Evne til? 
Kan Barnets Følelser vi genoplive? 
Kan atter vi umiddelbart og varmt 
vort eget Jeg til Fællesskabet give? 
Kom, lad os prøve tillidsfuldt derpaa, — 
da skal vi Barnets friske Glæde faa.

Og du, vort Blad, vær du vort Samlingstegn! 
Vær uforknyt for Sammenholdet Værget! 
Gaa som et Bud og saml til Daad og Fest 
den Slægt, hvis Skolevandring gik mod „ Bjerget“ ! 
Mod nye Højder vil vi Maalet sætte, 
og du skal ægge, ildne og forjætte!

R. Fessel.

Statens pædagogiske Studiesamling
København V-
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TIL MEDLEMMERNE!

Vi udsender hermed vort første Medlemsblad 
og haaber, at De tager godt imod det. Bladet 
vil komme en Gang om Maaneden og er gratis 
for Medlemmerne. Indtil videre bliver Bladet kun 
firesidigt, men vi lover Dem, at det inden længe 
skal blive mindst otte Sider. For at der ikke skal 
komme Uregelmæssigheder i Forsendelsen, bedes 
De altid sørge for, at vi har Deres fulde Post
adresse. Artikler, der ønskes optaget i Bladet, 
bedes indsendt inden den første i hver Maaned. 
Medlemmerne bedes agitere for Tilslutning til For
eningen, saa meget mere som der jo som bekendt 
er udsat en Flidspræmie til den, der inden den 
Í. Oktober har indmeldt flest Medlemmer. Alt- 
saa, bare mas paa!

____________ Red.

MØDET
i Nørre Central Cafés Seskabslokaler d. 29. Maj 1923.

I Slutningen af Maj Maaned blev der af Hr. W. 
Svane udsendt et Opraab gennem samtlige Blade 
til alle udgaaede Elever fra Bispebjerg Skole. Der 
mødte ca. 100, og vi havde den Glæde at se 
Hr. Inspektør Bonde, Hr. og Fru Hansen, der med 
megen Interesse fulgte Mødet. Hr. W. Svane bød 
velkommen og oplyste, at der i Forvejen havde 
været afholdt et Møde, men da der kun var mødt 
ca. femogtyve, blev det besluttet at indkalde til 
et nyt Møde, for hvilket der saa skulde agiteres 
meget kraftigt. Der blev igennem Eleverne paa 
Skolen udsendt trykte Meddelelser, og Resulta
tet var upaaklageligt. Af de mødte indmeldte der 
sig nogle og halvfjerds. Efter dette gik man nu 
straks over til

GENERALFORSAMLINGEN
Efter Hr. Svanes Forslag blev Hr. Hansen valgt 

til Dirigent. Foreningens Navn blev efter en lille 
Diskussion vedtaget at være „Bispebjerg Skoles 
Elevforening, stiftet 1919.“ Kontingentet blev for 
alle 1 Kr. i Indskud, 1 Kr. om Maaneden for Med
lemmer over 18 Aar og 50 0. for demander 18 Aar. 
Der var udarbejdet nogle gode Love, som alle 
blev vedtaget. Valgt til Bestyrelsen blev: Hr. W. 
Svane, der valgtes med Akklamation, Formand, 
Frk. Meta Hansen, Kasserer, Frk. Ellen Larsen, 
Sekretær, samt d’Hrr. Carlo Christensen og E. G. 
Colmorten. D’Hrr. B. Borgen og H. Eltong blev 
Suppleanter. Frk. Karen Petersen og Hr. Georg 
Nielsen blev Revisorer med Frk. Elisa Larsen og 

Hr. Erik Olsen som Suppleanter. Hr. Hansen er
klærede derefter Mødet for hævet, men takkede 
forinden de tilstedeværende for den Ro og Inter
esse, der havde hersket, og udbragte et Leve for 
B. S. E., hvilket blev besvaret med tre kraftige 
Hurraer. Derefter fik Medlemmerne Lejlighed til 
et lille Bal. Alt i alt et vellykket Møde.

Den tavse Dansker.

MAANESKINSTUREN

Hvad skal man skrive om Turen? Alt kan jo 
betegnes med et Ord, nemlig glimrende; thi det 
var den fra først til sidst. Der var, hvad der skulde 
være paa saadan en Tur, Musik, Sang, godt Hu
mør og ingen Maane, — det hører sig nemlig 
ikke til paa en Maaneskinstur i Danmark. Dog 
havde vi ikke den Glæde at se nogle fra Sko
len, men vi haaber, at naar B. S. E. næste Gang 
raaber Vagt i Gevær, at der da bliver en stor 
Tilslutning fra „Bjerget“.

Naa, men det var altsaa Turen, vi skulde skrive 
om, og vi begynder i Havnegade, hvor „Syltholm“ 
ligger med fuld Damp oppe. Klokken er Baa
den er fuld af forhenværende Elever, saa man 
næsten ikke kan komme frem, og man spørger 
sig selv, hvor alle de Mennesker dog bliver stu
vet hen, der stadig vælter ombord. Rundt om 
vrimler det med Genkendelsesudbrud, og alle 
Vegne hører man det samme: „Ih, er du ogsaa 
her, Else!“ „Næ, God Dag Ida!“ Eller „Det var 
da morsomt at træffe dig her, Peter!“ Alle Vegne 
Glæde over at finde gamle bekendte. Stadigvæk 
ruller den ene Bil efter den anden op foran Ski
bet. Kaptajnen taber Taalmodigheden og spør
ger, om vi ikke snart skal afsted. Endelig lyder 
Klokken for sidste Gang, og vi sejler bort med 
fuld Musik.

Turen langs med Kysten kan man ikke skrive 
om, den skal man se, saa smuk er den. Nogle 
unge Damer, der stod paa Kommandobroen hos 
Kaptajnen, var vildt begejstrede over det smukke 
Syn; de troede vist, at han vilde gøre Nar af 
dem, da han fortalte, at det var meget smukkere, 
naar vi skulde hjem. „Saa er det nemlig mørkt“, 
sagde han. „Gud“, sagde den ene af Damerne, 
„saa kan man jo ingenting se.“

Naa, vi sejler videre, og endelig øjner vi Ved
bæk, og Musikken begynder paa: „Der er et yn
digt Land.“ Alle stemmer med i, og et Minut 
senere er vi inde i Havnen. Snart efter gaar Dan
sen lystig paa Vedbæk Hotel til Tonerne af Mag- 
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gidudi og alle de nye Melodunter. Men Tiden gaar, 
og altfor hurtigt slaar Afslutningens Time, og 
nu gaar det atter mod Skibet, hvor vor elskvær
dige Spillemand allerede har sat Fart i Dansene 
med: „Aa, aa, aa, aa, Nicholai“, supleret af en 
Violinist. Der kan ikke være flere paa Skibet, 
saa mange er vi, men danses kan der, om man 
saa ligger i flere Lag.

De unge Damer fra Kommandobroen kommer 
snart til at sande Kaptajnens Ord, thi var Udtu
ren smuk, saa er Hjemturen smukkere, Kysten 
er ligefrem illumineret. Badehotellerne straaler i 
fuld Belysning, Fyrene blinker, og — naa, det 
er vel ikke værd at blive poetisk.

Inden vi ved af det, er vi hjemme — og saa 
Farvel, Farvel, Tak for i Aften! Vi kan gaa hjem 
og drømme om Maaneskinstur uden Maane og 
saa naturligvis om Maggidudi.

Den tavse Dansker.

BISPEBJERG SKOLE

Ingen Steder i København findes vel en saa 
smukt beliggende Skole som Bispebjerg Skole. 
Højt hævet over alle Byens Tage knejser den 
smukke Bygning. Desværre er man jo for ung, 
naar man gaar i Skole, til rigtig at nyde Synet 
af den smukke Udsigt, der er fra Skolen. Ingen 
andre Skoler kan præstere det, Bispebjerg kan i 
den Retning. Mod Byen ser man Raadhustaarnet, 
Fru Kirke, Christiansborg og alle de andre af By
ens smukke Taarne.

Ser man den anden Vej, skimter man Hare
skoven, Rævehøjen ved Lyngbyvej og den smukke 
Gentofte Kirke med Storkereden. Ude over Sun
det følger Blikket de mange Sejlere og Dampere, 
der paa den lange Afstand kun ligner Legetøjs
skibe.

Vi kan kun være stolte af den Skole, vi har 
gaaet i, thi den er smuk, og derfor skal den have 
sin Plads øverst paa Bladet. Billedet er fotogra
feret af Hr. G. Hansen.

NAVNE OG NYT

Ved De,
at B. S. E. har 200 Medlemmer?
at der mindst burde være 500?
at De kan gøre Deres til at vi kan naa dette 

Tal?

at der er udsat en Præmie til den, der inden
1. Oktober melder flest ind?

at Artikler til Bladet maa indsendes inden d.
1. i hver Maaned?

at Annoncer modtages til Bladet af Forman
den og Redaktøren?

at Redaktøren træffes hver Mandag fra 6—7 
Aften (Taga 2164 x)?

at Kassereren træffes 1. Fredag i Maaneden, 
Frederikssundsvej 10 L fra 7—9?

at Medlemskort bør medbringes ved Møder og 
Fester?

at Kontingentet kan indbetales Mandag d. 16. 
Juli fra KL .6—8 paa Foreningens Kontor, Frede
rikssundsvej 51, hvor Medlemmerne ligeledes kan 
afhente Medlemskort?

at Kontingentet modtages ved alle Fester og 
Sammenkomster ?

at B. S. E.s Maaneskinstur gav Overskud trods 
den billige Billetpris?

Bestyrelsen.
Formanden Hr. W. Svane, Frederikssundsvej 51, 

Tlf. Taga 671 y.
Næstformanden Hr. Carlo Christensen, Bispe

bjerg Mølle, Frederiksborgvej.
Kassereren Frk. Meta Hansen, Frederikssunds

vej 10 4.
Sekretær Frk.' Ellen Larsen, Nordre Fasanvej 2473.
Repræsentant og Redaktør Hr. E. G. Colmor- 

ten, Teklavej 12.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

B. S. E.s anden store
Sommerudflugt

Søndag den 22de Juli KL 5‘/2 pr. til Dragør 
Strandhotel

for Medlemmer og Bekendte
(vi mødes derude).

Program:
Kl. 51/» Fælles Kaffebord.

Ved Kaffebordet vil der blive Optræden af:
1. Frk Iris Saltofte: Populære Viser og Sange.
2. Hr. Kaj Larsen: Originale Viser og Sange af eget 

Repertoire.
3. Frk. Carla Rasmussen: Populære Viser og Sange.
4. Frk. Doris Sørensen.

Hr. ***.

Derefter stort Bal til Kl. 11.
Billetter incl. Kaffe m. Kager, Underholdning og Bal à 
2 Kr. for Medlemmer og 2,50 Kr. for Besøgende faas hos 

Hr. W. Svane samt hos den øvrige Bestyrelse.

Tog til Dragør afgaar Kl. 1, 235 og 416.

OBS.! Det tilraades at sikre sig Billetter i Tide, da Til
slutningen forventes at blive meget stor.

iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih
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TELEFON TAGA 671 y.

Denne Plads er reserveret 

HALVOR HØYER 
Isenkræmmer, 

Frederikssundsvej Nr. 56. 
Tlf. Taga 1634x.

Skaf nye Medlem
mer til B. S. E.

Cigarforretningen, 
Frederiksborgvej 45.

Stort Udvalg af Konfirmations- & 
Festtelegrammer, Cigarer, Tobak

ker & Vine.
A. H. Walldén. - Tlf. Taga 287x.

Støt terende !

R. FESSEL, 
Bulgariensgade 1, Københ. S. 

Tlf. Amager 3736y. 
■ uni iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiii in iniiii 

Sange forfattes til Konfirmationer, 
Bryllupper o. I.

Deres Annonce
vilde være blevet læst af alle Bla
dets Læsere, naar den havde staaet

her!--------

Medlemsliste. Smaapluk.

1. Willy Svane, Frederikssundsvej 51, udg. 1917.
2. Erland G. Colmorten, Teklavej l2, udg. 1915.
3. Carlo Christensen, Bispebjerg Mølle, udg. 1918.
4. Ellen Larsen, Nrd. Fasanvej 2473, udg. 1917.
5. Meta Hansen, Frederikssundsvej 104 udg. 1918.
6. Erna Axboe, Svanevej l3, udg. 1920.
7. Ketty „ „ udg. 1920.
8. Holger Honoré, Georgsvej 19 St., udg. 1920.
9. Emilie Petersen, Houmansallé l1, udg. 1920.
10. Rosa Jensen, Teklavej l3, udg. 1920.
11. Rosa Jensen, Maagevej l3, udg 1918.
12. Gerda Petersen, Georgsvej 194, udg. 1922.
(Fortsættes.)

Farlig Garanti.
En Student havde paa en Restaurant udbredt sig saa 

meget overfor en gammel Herre om sine Kundskaber, 
at denne tilsidst tabte Taalmodigheden og sagde:

„Ja, nu har vi virkelig hørt nok om, hvad De kan, for
tæl os nu for en Gangs Skyld, hvad De ikke kan, og 
det indestaar jeg Dem for, at jeg kan.“

„Jeg kan ikke betale min Regning, da jeg endnu ikke 
har faaet mine Maanedspenge hjemmefra,“ svarede Stu
denten, „men det glæder mig overordentligt, at De kan 
det.“

Udgivet af Bispebjerg Skoles Elevforening. - Ansvarshavende Redaktør E. G. Colmorten.
Date’s Bogtrykkeri, Frederikssundsvej 29, København L., Taga 2744.
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STOR BILUDFLUGT
til Herløv Kro

Søndag den 19de August 1923.
Itllllllllllllllllllllllllliilllllllllll

Som Afslutning paa Sommersæsonen afholder B. S. E. stor Sommerudflugt 
til Herløv Kro, der har Danmarks smukkeste Krohave.

Kl. 4 pr. samles vi ved Slangerupbanen, hvor Bilerne afhenter os for at 
køre til Herløv Kro.

I Haven findes der, for dem der tager Madpakken med, smukke aabne og luk
kede Lysthuse. Værten, Hr. Jacobsen, der er meget elskværdig, leverer et fint Stykke 
Smørrebrød til en meget billig Pris samt en udmærket Kop Kaffe.

Et 4 Mands Orkester spiller i Haven, hvor tillige Bugtaleren Hr. Aa. An
dersen, der er meget populær, optræder. For de keglespilsinteresserede findes stort 
Præmie-Keglespil, og for de Damer og Herrer, der holder af at „skyde“, er der 
stor Præmieskydning. Kl. 7 stort Bal i Salen, hvor Bugtaleren Hr. Aa. Ander
sen Kl. lOVa vil lade sine Dukker komme med mange lokale Morsomheder. Derefter 
fortsættes Ballet til Kl. 12, hvorefter Bilerne kører os tilbage til Slangerupbanen Kl. 12‘/2.

Billetpriserne til denne store Fest er for Medlemmer Kr. 2,50, Besøgende 
Kr. 3,50. Heri er indbefattet Bil ud og hjem, Koncert i Haven og Bal. Billetter faas 
hos Formanden, Frederikssundsvej 51, samt hos den øvrige Bestyrelse.

HUSK! Billetsalget slutter Festdagen Kl. 2. Agiter for Tilslutning.

Bestyrelsen.
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TUREN TIL DRAGØR

Herligt! Ja selvfølgelig, det var jo B. S. E., 
der kaldte, og saa skal det jo blive godt. De, 
der tog derned fra Formiddagen, fik i alt Fald 
en Dag ud af det.

Rundt om i Haverne bliver Madkurvene pak
ket ud, og medens man spiser det medbragte, 
nyder man den storslaaede Udsigt. Her piler to 
Kaproere afsted, og der boltrer Sejlsportsmanden 
sig i den friske Brise.

Gaar man op til Jernbanestationen, ser man 
med hvert Tog, hvorledes Medlemmerne ligefrem 
vælter; det er en hel Fornøjelse.

Naa, Tiden gaar, og vi skal til at drikke Kaffe. 
Kaffebordet, der skulde være dækket i Salen, er 
— alle Restaurations Traditioner tro — dækket 
paa et forkert Sted, saa at Underholdningen maa 
vente, til vi har drukket Kaffen.

Underholdningen blev en Succes trods det for
mindskede Program. Frk. D. Sørensen synger den 
kendte Sang: „Men naar jeg gaar i mit sejstende 
Aar“. Frk. Sørensen synger den i et Kostume 
a la Dukkelise og med et Springtov i Haanden. 
Publikum klapper, og Frk. Sørensen maa synge 
den om og om igen. Hr. Kaj Larsens Entre gør 
Lykke, han kommer paa Cykle kørende lige ind 
i Salen og laver et forfærdeligt Hus med Kon
trollen, der vil nægte ham Adgang. Han fortæl
ler, at han er kørt med Motorbanen, men den 
punkterede ved Tømmerup, saa at han maatte 
køre paa Cykle Resten af Vejen. Hr. Larsen for- 
staar stadigvæk at holde Publikums Lattermusk
ler i Bevægelse med sine Brandere og morsomme 
Viser. Næste Nummer: Frk. Carla Rasmussen 
synger: „Med Tommelfingeren i Øjet“. Det er 
vist ikke saa let, men Kunststykket vækker Ju
bel. Frk. Rasmussen maa give den da capo flere 
Gange. Hr. Kaj Larsen kommer ind og fortæller 
en hel Portion om, hvad Søren har gjort. Det 
vækker Lattermusklerne til Live igen; men nu 
kommer Frk. C. Rasmussen og synger: „En Kø
benhavnerpige med Go’da“. Publikum raser, og 
atter og atter maa Frk. Rasmussen frem, indtil 
Hr. K. Carlsen, der sidder ved Klaveret med Taa- 
rer i Øjnene, kommer ud og beder mig om, der 
ikke maa blive en lille Pause. Da Hr. Carlsen 
er kommet lidt til Kræfter, kommer Frk. Søren
sen ind. Publikum holder Vejret et helt Minut, 
thi Frøkenen er klædt i et Kostume, der er en 
en hel Drøm, og et „Næ - der kommer fra 
Hjertet, ruller gennem Salen. Frøkenen synger 

en Hawaiisang, den hedder: „Min lille Lola-Lo“. 
Har det været slemt før, saa bliver det værre 
nu. Direktøren paa Strandhotellet kommer ind 
for at tysse paa Publikum, men da han ser Frk. 
Sørensen og hører hende synge, klapper han 
meget værre end nogen anden.

Langt om længe gaar Tæppet ned, men længe 
efter klappes der, og Hr. Carlsen gør Vrøvl, fordi 
han, der kun skulde spille til 6 Numre, maatte 
spille til 3 Gange 6 Numre.

Ballet begynder. Musikken, der leveres af Brød
rene C. og V. Rasmussen, er f. f. De Herrer kan 
vist gaa ud fra at være fast engagerede — saa 
meget mere, da det er to B. S. E.er

Da Kl. er ca. 9 gaar det fra Mund til Mund: 
„Lærer Rasmussen er her.“ Jeg gaar ned i Re
staurationen og finder Hr. Rasmussen omringet 
af forhenværende Elever, thi selvfølgelig skal 
alle hen og trykke vores allesammens Lærers 
Haand. Snart er Hr. Rasmussen midt ude i Dan
sen for at vise os, at det ikke er de helt unge 
alene, der kan danse.

Naa, Kl. nærmer sig 12, og vi maa slutte, men 
forinden udbringer vor Formand, Hr. W. Svane 
et Leve for B. S. E., der bliver besvaret med 
tre kraftige Hurraer, og af en ti—tolv Med
lemmer er der komponeret et særligt B. S. E.- 
Hurra. Det er en glimrende Ide; desværre hørte 
jeg ikke, hvorledes det skulde lyde, men lad os 
høre det næste Gang, de Herrer, og lad os bruge 
det, saa det kan høres, at det er B. S. E., der 
er til Fest.

Hjemturen foregaar med Sang og godt Hu
mør, B. S. E.erne er glade til det sidste. Et sær
ligt begejstret Medlem satte sig straks efter Hjem
komsten til at skrive nedenstaaende Digt, og 
Mandag Morgen blev det puttet ind ad Brevkas
sen. Det kan man kalde en „Kanon-Forfatter“.

B. S. E. var forleden til Dragør; 
de fleste af jer har vist været der før. 
Om Søndagen var vi alle i fuld Vigør, — 
saa Amager blev befolket som aldrig før. 
Nogle kom med Trækvogn, andre med Trillebør, 
en Mængde Cykler ud af Vejen smør.
Toget var overfyldt, den stakkels Konduktør 
blev af de glade Mennesker helt trykket mør.
Vi kom til en lille By med en Del Gæs og Kø’r; 
Husene var smaa, ogsaa Vinduer og Dør’.
Saa ved vi alle, vi er i Dragør.
Der fik vi Kaffe med fine Vienerbrø’r, 
ved er Par sjove Sange blev vi i godt Humør. 



SKOLETIDEN 7

Og saa begyndte Dansen ude i Dragør. 
Alle masede paa, indtil Ganen blev tør, 
saa maatte Svendene jo sørge for de unge Mø’r. 
Hjemturen begyndte. — Som det sig hør og bør, 
fulgte Herrerne med Damerne med fuld Honnør, 
nogle tog med Toget, andre i Biler kø’r, 
men alle sagde: „Det var en dejlig Tur

den til Dragør.“ Erh. P

Og vi tilsætter:
Heldigvis Manden holdt op med sit Smør, 
thi der var vist mange, der i Knolden blev skør, 
selv har han vist nok været lidt mør, 
da Turen var sluttet København—Dragør.

Forresten har Forfatteren Ret med Hensyn til 
de mange forskellige Køretøjer, der var baade 
Biler, Motorcykler, Cykler uden Motor, Jumber 
og rigtige Skovvogne. Trækvogne og Trillebøre 
saa jeg derimod intet til, men til Gengæld var 
der nogle Medlemmer, som roede derned i Kap- 
roningsbaade. Hele Turen var for at ende som 
begyndt: Herlig.

Den tavse Dansker.

B. S. E.s EMBLEM
En Appel til vore tegnende Medlemmer.

B. S. E. skal jo som andre store Foreninger 
have et Emblem, og det skal helst være et, som 
præsenterer sig godt. Da vi nu er saa mange 
Medlemmer, som vi er, har Bestyrelsen tænkt 
sig, at iblandt Medlemmerne maa der være en 
Del tegnende, som kan give nogle gode Udkast 
til et Emblem passende for vor Forening.

Vi vil nu bede disse tegnende Medllemmer 
om at lægge Hovederne godt i Blød og sende 
eventuelle Udkast til Formanden med Angivelse 
af, hvorledes de tænkes udført, senest den 26. 
August. De indkomne Udkast, som Bestyrelsen 
maatte anse som brugbare, vil i næste Nummer 
af „Skoletiden“ blive offentliggjort for vore Med
lemmer, som saa kan stemme om, hvilket af 
disse der skal være B. S. E.s Samlingsmærke.

Bestyrelsen.

V. V. s.

Foreningen „Vester Voldgades Skole“ — po
pulært kaldet V. V. S. — holdt Søndag d. 12. 
August Fødselsdag med en stor Fest i Charlot- 
tenlund Palmehave. B. S. E. ønsker til Lykke!

PRESSEN SMIGRER „SKOLETIDEN“

Vi har haft den Fornøjelse, at forskellige Dag
blade har omtalt B. S. E. og dets Medlemsblad. 
Blandt andet skriver „København“: . . . Bladet 
er baade smukt og underholdende. Endvidere 
skriver „Aftenbladet“: . . . Det første Nummer, 
der lige er udkommet, lover godt for dets Frem
tid. — Vi haaber, Medlemmerne synes det samme.

TIL MEDLEMMERNE

Tiden gaar, vi nærmer os nu med raske Skridt 
den 1. Oktober, hvilken Dato er sidste Frist for 
Indleveringen af Indmeldelsesblanketter fra de 
Medlemmer, som vil deltage i Konkurrencen om 
den udsatte Præmie for flest Nyindmeldelser til 
vor Forening. Vi skal ikke længere hemmelig
holde, hvad den udsatte Præmie er. Den er nem
lig intet mindre end en stor Kransekage, som 
skænkes af vor Formand, Hr. Willy Svane.

Det Medlem, som vinder Kransekagen, kan selv 
bestemme Leveringsdagen, og Præmien vil da 
blive bragt lige ind ad Døren til den ihærdige 
og lykkelige Vinder.

Lad os nu faa lidt Fart i Indmeldelserne, saa 
vi kan naa vort foreløbige Maal nemlig 500 Med
lemmer. Indmeldelsesblanketter faas hos Besty
relsen.

ILDEBRAND

Ba-bu ba-bu! Sprøjterne rasler gennen Gaden. 
Jeg ser ned og tænker ikke mere over det; jeg 
ser jo hver Dag Sprøjterne Tiøre forbi. Pludselig 
bliver min Opmærksomhed vakt ved nogle Raab 
fra Gaden: „Bispebjerg Skole brænder!“ Saa kan 
det nok være, at jeg faar travlt. Op paa Cyk
len og saa afsted. Da jeg naar til Skoleporten, 
bliver jeg standset af en tyk Betjent med et: 
„Hertil og ikke længere.“

Jeg letter paa Hatten og fortæller, at jeg er 
Journalist ved „Skoletiden“, og bliver lukket ind 
med fuld Honnør.

Jeg kommer i Snak med Brandmajoren og bli
ver beroliget med Hensyn til Skolen, da han for
tæller, at der heldigvis ingen Fare er, det er kun 
nogle Malerpotter, der var stillet ind i et Cyk- 
leskur, der nu er gaaet Ild i, og med en Hilsen 
tøffer Brandmajoren afsted igen.

Jeg spørger en Brandmand, om der — bortset
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nil. Handsker & Strømper.
Børneundertøj føres.

0. Erlanger, Frederikssundsv. 43.

Cigarforretningen, 
Frederiksborgvej 45.

Stort Udvalg af Konfirmations- & 
Festtelegrammer, Cigarer, Tobak

ker & Vine.
A. H. Walldén. - Tlf. Taga 287x.

Støt ?:reTdre !
R. FESSEL, 

Bulgariensgade 1, Københ. S. 
Tlf. Amager 3736y.
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Sange forfattes til Konfirmationer, 
Bryllupper o. 1.

L. BIRCH
H. C. Jensensvej 20.

Brød og Kager. - Stort Udvalg 
i Bolscher og Konfekturer.

fra dette Tilfælde — er nogen Fare for, at Sko
len kan gaa op i Luer. „Fare er der jo altid, naar 
der er Ild i en Bygning, men Skolen her er jo 
bygget med saa faa Muligheder for en Brand 
som vel muligt, og for det meste er der altid 
stor Udrykning, naar der bliver kaldt til Brand 
paa en Skole.“ — Jeg forlader den flinke Brand
mand og gaar ud paa Vejen, hvor der har sam
let sig et større Publikum.

En Time efter er alt i Orden igen, og Sprøj
terne kører hjem, det samme gør jeg, og saa 
er den Ildebrand ikke længere. Flammen.

NAVNE OG NYT

Indbetaling i August finder Sted hver Fredag 
7—9 hos Formanden, Frederikssundsvej 51.

Rettelser til Medlemslisten bedes tilsendt Re
daktøren. — De Medlemmer, der ikke har faaet 
noget Blad, bedes sende tydeligt Navn og Adresse 
til Redaktøren. — Medlemskort faas ved Indbe
taling og skal forevises ved Køb af Billetter

Red. træffes hver Mandag 6—7. Tlf. Taga 2164x.
Kontingent modtages ved alle Fester og Sam

menkomster. ,
For at undgaa Forstyrrelse i Bladets Forsen

delse, maa vi have Deres tydelige Navn og Adr.

Udgivet af Bispebjerg Skoles Elevforening. - Ansvarshavende Redaktør E. G. Colmorten.
Date’s Bogtrykkeri, Frederikssundsvej 29, København L., Taga 2744.
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TUREN TIL HERLØV

Atter kaldte B. S. E. sine Medlemmer sammen, 
denne Gang var det Herløv, der skulde besøges. 
Slangerupbanen var Samlingsstedet, og 14 Biler var 
rede til Start Kl. 4. Vi havde den Fornøjelse at 
hilse paa Hr. Hansen og Frue, og Glæden var 
stor, da vi erfarede, at vedkommende skulde med 
paa Turen.

Det var et imponerende Syn, da de fjorten 
Vogne svingede opad Frederikssundsvejen. — 
Efter ca. 20 Minutters Kørsel steg vi af ved Kroen 
og myldrede straks ned i Haven. Denne er me
get smukt anlagt med et Springvand i Midten, 
og Siderne flankeres af aabne og lukkede Lyst
huse, hvor vi spiste det medbragte Smørrebrød.

Et 4-Mands Orkester musicerede, saa Begyn
delsen saa jo lovende ud, og vi blev heller ikke 
skuffet i nogen Retning. Paa Skyde- og Kegle
banen var der straks et mægtigt Rykind for at 
snuppe Pointerne. B. S. E. havde nemlig udsat 
en Slipsnaal af Guld samt et Sølvcigaretetui 
som 1ste og 2den Præmie i hver af Konkurren
cerne. Efter en drabelig Kamp blev Hr. Thorvald 
Jensen Nr. 1 i Skydningen med Hr. Borgen paa 
Andenpladsen. Forresten var de Herrer lige ved 
at blive overvundne af Frk. Meta Hansen og 
Frk. Svane. Damerne viste alle stor Interesse 
paa det Omraade, saa B. S. E. maa se at faa 
udsat en speciel Damepræmie til næste Gang. 
Fra Keglebanen lød de obligate Raab: „6 gode“, 
„5 skæve“ o. s. v. En betydelig skrap Bataille 
stod her mellem de stærke Manner. Hr. Carlo 
Christensen blev Nr. 1, og til alles store Glæde 

blev vor Lærer, Hr. Hansen Nr. 2. Da de glade 
Vindere var gratuleret m. m., kom Fotografen og 
tog en Plade af alle de tilstedeværende, og saa 
begyndte Ballet. De Herrer C. og V. Rasmussen 
leverede ogsaa denne Gang Musikken. Sammen 
med Ballet aabnedes et amerikansk Lotteri, til 
hvilket et særligt opofrende Medlem af Forenin
gen havde skænket et smukt Herrelommeur med 
Kæde og Etui. Fotografen tog en Plade oppe i 
Salen, da den første vist ikke var saa god.

Numrene til Lotteriet blev nu hurtig solgt, og 
en smuk ung Dame tog det heldige Nummer op, 
hvilket var 51. Den lykkelige Vinder, en ung 
Mand, fik naturligvis sin Gevinst — og tre takt
faste Hurraer i Tilgift. Kl. 103/4 kom Aftenens 
Clou: Bugtaleren Hr. Aa. Andersen med sin Dukke. 
Det varede ikke mange Secunder, før vi alle 
vred os i Latter. En Del B. S. E.er blev totalt 
„skaaret ned“ i al Gemytlighed. Der forekom 
mange morsomme Navne saasom „Fiskeren“, der 
ikke fangede noget. „Fister“, det minder lidt om 
Klister. Saa var der „Kragen“, nej Svane, ham 
Kringlevrideren. (Latteren ryster i hele Salen). 
Frk. Meta maatte ogsaa høre lidt for sin Skyd
ning. (Stormende Munterhed). „Kanonforfatteren“ 
havde ikke sin Harmonika med, den manglede 
Vejr, men det var ogsaa daarligt Vejr, sidst han 
brugte den osv. osv. (Bragende Bifald). Alle mo
rede sig kolossalt. — Værten og Tjeneren var et 
Par Gange i Salen for at høre, hvad der foraar- 
sagede Spektaklet, men trak sig hver Gang le
ende tilbage. Da Hr. Andersen var færdig tord
nede Bifaldet ham i Møde, saa han var ved at 
gaa ud af sit gode Skind.
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Dansen varede herefter til Kl. 12, og et „Leve 
B. S. E.“ blev besvaret med kraftige Hurraraab.

Bilerne kom nu og hentede os, og med det 
rigtige B. S. E. Humør kørte vi til Slangerupba- 
nen, hvor vi skiltes efter at have tilbragt en her
lig Dag og Aften. Glimrende som altid, naar B. 
S. E. blæser Samling.

Kanonen.

HERLØVTUREN!

14 Bilers Motorer hvæser, 
Chaufførerne i Hornene blæser; 
ved Slangerupbanen skal vi afsted, 
endelig kommer vi alle med. 
En dejlig Biltur vi faar, 
udad mod Herløv det gaar 
i susende Fart; naa, det var da rart, 
at vi endelig kom herud. 
Her er en Leen og Snakken, 
et Liv omtrent som paa Bakken. 
Henne paa Skydebanen 
maa vi alle trykke paa Hanen, 
og snart falder det første Skud. 
Det kendte Raab vi her høre’: 
3 Skud for 25 Øre. —
Paa Keglebanen er der ogsaa Sjov, 
her har man sine Kræfter behov 
for de store Kegler at knalde. 
Kl. 7 spiller Musikken til Dans. 
En Svingom med Per eller Hans, 
vi ta’r det, som det nu kan falde. 
Kl. 11 Bugtaleren kommer; 
en Masse morsomt frem han 

trommer,
vi morer os, som var vi betalt; 
af Grin rundt paa Gulvet vi faldt. 
Dansen varede herefter til toi’, 
Hurra B. S. E. lyder Pokker i Vold, 
og saa kører vi til Nørrebro : 
„Ja, den Tur var sandelig go!“ 
Talen lyder: „God Nat“, „Farvel, 

min Ven,
næste Gang skal vi med igen.“

Erh. P.

slag. Det er jo glædeligt at se, hvilken Interesse 
det vækker, saa snart B. S. E. kalder; for det 
kan man jo sige, naar alene 2 Medlemmer mø
der med hver 3 Forslag, det er forresten de Her
rer Erhardt Petersen og Nicolaisen, som har væ
ret saa flittige. Se, det vilde jo være for stor en 
Udgift for os at gengive alle de indkomne Ud
kast, og da vi jo kun har Brug for et af dem, 
har Bestyrelsen besluttet kun at offentliggøre de

to bedste Forslag. Nr. 1, som er tegnet af Hr. 
Erh. Petersen, tænkes udført i Emaillie med blaa 
Bund, Kanten og Monogram i rødt.

Nr. 2 er tegnet af Hr. Nicolaisen og tænkes 
ligeledes udført i Emaillie i røde og hvide 
Farver med gyldent Kant og Bogstaver, Korset 
hvidt.

Vi vil nu bede Medlemmerne om at foretage en 
rask lille Afstemning om, hvilket af disse Udkast 
der skal være vort fremtidige Emblem.

De af Medlemmerne, som vil deltage i Afstem
ningen, bedes blot sende Formanden et Kort med 
Angivelse af det Udkast, som De mener, er bedst 
egnet til vor Forening samt underskrive dette 
med Deres Navn og Medlemsnummer inden den 
1. Oktober. Ves.

NAAR DE

finder en Fejl i Medlemslisten, 
ikke har faaet Medlemsbladet, 
flytter, 
har en Annonce til „Skoletiden“, 
har en Artikel, som har Interesse for Foreningens

Medlemmer,
har skrevet et Digt passende for B. S. E. eller 
har Adresse paa en Elev, udgaaet fra Bispebjerg

Skole, 
bedes De straks meddele det til Formanden.

NAVNE OG NYT
B. S. E.s EMBLEM

Resultatet af vor Henvendelse til Medlemmerne 
angaaende Tegning af et Emblem til vor Forening 
har været upaaklageligt, og vi skal med det 
samme takke hver især, som har indsendt For

Der er en Del Medlemmer, som endnu ikke 
har afhentet Medlemskort, dette kan afhentes 
paa Indbetalingskontoret paa Skolen Fredag den 
21. September mellem 7—8 Aften, hvor der li
geledes modtages Kontingent.
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Ved Indsendelse af Kontingent pr. Postanvis
ning maa Medlemsnummeret altid opgives.

Formanden træffes i Reglen altid paa Indbe
talingsaftenen.

Kassereren træffes i Reglen hver Mandag Af
ten fra Kl. 7—8, Frederikssundsvej 104.

Husk den første Fredag i Oktober og Novem
ber vil Indbetalingskontoret paa Skolen vær aa- 
bent fra 7—8 Aften.

Hellerup Kommuneskoles Elevforening afholder 
sin etaarige Stiftelsesfest den 5. Oktober paa 
Gentofte Hotel. Carl Langballes Bureau opfører 
„Harlekins Skelet“ og „Marens Kyllinger“, samt 
Solodanse af Fru Bodil Hartvig.

KRANSEKAGEN VENTER

Nu er der kun godt 14 Dage til d. 1. Oktober, 
og vi skal ikke undlade at meddele, at endnu 
har De Chancer for at vinde den store Kranse
kage, der er udsat som Præmie til den, som skaf
fer flest nye Medlemmer til vor Forening.

Som vi meddelte i sidste Nummer af „Skole
tiden“, bliver Præmien bragt lige ind ad Døren 
til den heldige Vinder den Dag vedkommende 
selv bestemmer. Det kunde lige passe nu i Kon
firmationstiden at Vinderen havde en Søster eller 
Broder, som skal konfirmeres, saa var det jo en 
nem Maade at faa Desserten paa.

Vi vil nu bede Medlemmerne benytte de sid
ste Par Uger til at agitere vældigt blandt gamle 
Skolekammerater for at faa dem til at melde sig 
ind i B. S. E.

Hvis De ikke har nogle Indmeldelsesblanketter, 
faas disse hos Bestyrelsen samt paa Indbetalings
aftenen Fredag den 21. September.

Præmietageren.

Da vi blev fotograferede i Herløv.

Vor Fotograf, som fulgte med paa Herløvtu- 
ren, har tilsendt Foreningen to Prøvebilleder, et 
fra Haven og et fra Salen, og jeg kan med det 
samme fortælle Medlemmerne, at det er to ud

mærkede Billeder, som enhver af os, der var 
med, bør have. Vi har nu aftalt med Fotografen, 
at disse Billeder kan leveres B. S. E.s Medlem
mer for 2,50 pr. Stk., smukt opklæbede paa Kar
ton. — De af Medlemmerne, som ønsker et eller 
flere af disse Billeder, kan paa Indbetalingsafte
nen paa Skolen Fredag den 21. September, hvor 
ogsaa Prøvebillederne vil være fremlagte, bestille 
disse. — For at Foreningen ikke skal komme til 
at hefte for eventuelle uafhentede Billeder, maa 
disse betales ved Bestillingen.

Indbetalingskontor paa Skolen.

Foreningen har ved Hr. Inspektør Bondes store 
Velvilje faaet Tilladelse til at have en Indbeta
lingsaften paa Skolen, da vor Formand jo er flyt
tet og saaledes ikke kan modtage Kontingentet 
som hidtil.

Vi haaber nu, at Medlemmerne vil gøre flittigt 
Brug af dette Indbetalingskontor, som bliver i 
Træbarakken ved Skolen. Indgangen er ad Pige
siden. Første Indbetalingsaften er Fredag den 21. 
September fra 7—8 Aften.

„CIGARETPIGEN“

En Repræsentant for B. S. E. var Lørdag den 
15. dns. indbudt til at overvære en Præsenta
tionsforestilling, som Carl Langballes Teaterbu
reau afholdt paa Etablissementet „Gimle“. Der 
opførtes den fra Phønixteatret kendte Folkeko
medie „Cigaretpigen“. Straks da Tæppet gik op 
for første Akt, blev man klar over, at Hr. Lang
balles Bureau bestod af fine og øvede Kræfter, 
som nok skulde holde Publikums Interesse sam
let om Stykket, hvilket ogsaa viste sig ved Bi
faldet efter Tæppets Fald for fjerde og sidste Akt.

Hr. Langballe, som forresten er Medlem af 
Bestyrelsen for Foreningen „Vester Voldgades 
Skole“, skulde se at forkorte det forholdsvis 
store Stykke af Hensyn til den danselystne Ung
dom, naar det opføres for Foreninger i Forbin
delse med Bal.

Skulde B. S. E. engang blive saa stor, at den 
kan byde sine Medlemmer saadan en Underhold
ning, saa er den paa den rigtige Side.

C ri ti cus.
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Sange lorfattes til Konfirmationer, 
Bryllupper o. 1.

Cigarforretningen,
Frederiksborgvej 45.

Stort Udvalg af Konfirmations- & 
Festtelegrammer, Cigarer, Tobak

ker & Vine.
A. H. Walldén. - Tlf. Taga 287x.

L. B Ï R C H
H. C. Jensensvej 20.

Brød og Kager. - Stort Udvalg 
i Bolscher og Konfekturer.

Bestyrelsen.
Formanden, Willy Svane, Frederikssundsvej, til 

hvem alle Meddelelser Foreningen vedrørende 
samt Artikler til Medlemsbladet bedes sendt.

Næstformanden, Carlo Christensen, Bispebjerg 
Mølle, Frederiksborgvej.

Kassereren, Frk. Meta Hansen, Frederikssunds
vej 10 4, modtager nye Indmeldelser ligesom 
Kontingent vil kunne sendes hertil pr. Post
anvisning.

Sekretæren, Frk. Ellen Larsen, Nordre Fasanvej 
Nr. 2473.

Repræsentant, Bjørn Borgen, H. C. Jensensvej
1 A4.

IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Medlemsmøde
afholdes Mandag d. 24. Septbr. KL 8 i den ny- 
restaurerede Café Danas Have, Nørrebrog. 21.

Da Bestyrelsen har en Del vigtige Meddelelser, an
modes alle Medlemmer om at give Møde. Efter Mødet 
vil der blive Lejlighed til en lille Dans.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Udgivet af Bispebjerg Skoles Elevforening. - Ansvarshavende Redaktør W. Svane.
Date’s Bogtrykkeri, Frederikssundsvej 29, København L., Taga 2744.


