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7. Aargang Marts 1912 Nummer 3

En af de største Ejendommeligheder ved vor gamle Skole er, at den i snart 80 Aar har kunnet virke ved ulønnede Lærere; og ved Skolens Stiftelse tvivledes der da ogsaa paa, at det skulde lykkes at gennemføre den — Frederik Barfods — dristige Tanke; men Tiden har heldigvis gjort alle Tvivl til Skamme; Velgørenheds-Skolen har aldrig manglet Lærerkræfter; det er en talrig Kreds, der i de forløbne Aar har virket ved vor Skole; men det er kun forholdsvis faa, som Forholdene har tilladt at kunne ofre denne Interesse deres Tid og Arbejde i en længere Aarrække.En af de faa er vor kære, gamle Lærer, Hr. cand. polit. Christian Heering, som den 2. Marts har virket ved Skolen i 50 Aar.1 denne lange Aarrække har Hr. Heering med Lyst og Iver varetaget sin Gerning, og alle vi,' der har haft ham som Lærer, vil aldrig kunne glemme hans udmærkede Undervisning, der, under en venlig og spøgende Form, oprullede Historiens store Billeder for 

os. Men Hr. Heering staar for os ikke blot som den udmærkede Lærer, men ogsaa som det store Forbillede paa en højtdannet Mand. Trofast og begejstret for vort Fædreland, aldrig i Stand til at gaa paa Akkord med sin Overbevisning, med usvækket Iver for Ret og Sandhed, saaledes prægede han sig dybt i Barnesindet, og alt som Aarene gik voksede vor Ærbødighed for dette sjældne Menneske, der blev vort Ideal af en dansk Mand.Kære Hr. Heering!Tillad os ved denne Lejlighed at bringe Dem vor bedste og oprigtigste Tak for alt, hvad De i de mange Aar har været for vor gamle Skole og for os Elever. Vær overbevist om, at alle Deres gamle Elever altid vil mindes Dem i dyb Taknemlighed og Ærbødighed. Og det er vort inderligste Ønske, at De endnu i mange Aar maa kunne varetage denne Gerning, som vi ved, De omfatter med saa stor Kærlighed og Interesse.Bestyrelsen.
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Chr, Heering.
2. Marts 1862 2. Marts 1912.—o—,,-Som ung Student kom han til Skolen, og han har ikke svigtet den,“ saaledes skrev „en gammel Collega“ i det Festskrift, der for 3 Åar siden blev trykt i Anledning af Ludv. Triers 5O-aarige Jubilæum som Lærer ved vor gamle Skole.Den gande -Kollega, Hr. cand. polil. Chr. Heering, har nu selv virket som Lærer ved „Velgørenheden“ i et halvt Aarhundrede. Den 2. Marts 1862 kom ogsaa han som ung Student, udgaaet fra et velstaaende Hjem, til Skolen for al meddele gratis Undervisning til Poder fra Smaakaarshjem, og han svigtede heller ikke. Trofast holdt han ud Aar efter Aar, og det er sikkert kun faa af Skolens nulevende Elever, der ikke liar nydt godt af hans rige Evner baade til at undervise os i Historie og til at virke opdragende paa os.Thi Chr. Heerings Undervisning log Sigte udover Skoletiden. Hans noble og ridderlige Karakter, hans lysende Skikkelse fik afgørende Betydning for mange af os, og naar vi som Voksne i stedse stigende Grad følte os i Taknemmelighedsgæld til Skolen, og i Kampen for Tilværelsen søgte at gøre den Ære, var det vel ikke mindst den kære Jubilar, vi havde i Tankerne. Skolen var og er jo, set fra et Elevstandpunkt, nærmest Lærerne, og dem vilde vi ikke gøre Skam, — dem, der havde behandlet os som Kammerater og som saa uegennyttigt havde givet os det bedste, de ejede.Chr. Heering slap os ikke, da vi gik ud af Skolen. Han fulgte og følger os alle med vaagent Øje, og han var altid til Tjeneste med Raad og Daad. Han svigtede ikke, og han blev ved med al sige D u til os.Forlængst blev Bidderkorset hængt paa hans Bryst som en officiel Anerkendelse af hans samfundsnyttige Virksomhed, og han kan bære det med Ære. Af os. hans gamle Elever, skal han paa Jubilæumsdagen have en oprigtig og hjertelig Tak for de svundne Aar, og dertil knytter vi Ønsket om, at han endnu i 

mange Aar maa faa Lov til at fortsætte sin velsignelsesrige Virksomhed paa Skolen.Han vil sikkert ikke svigte.Fr. Pedersen.Kæ're Hr. Heering!Maa jeg som gammel Elev al Velgørenhedsskolen udtale min Tak for den Tid, i hvilken De har været min Lærer. De har altid staaet for mig, og vil altid vedblive at staa for mig som et Eksempel paa en (in og dannet Mand, en Adelsmand i Ordets bedste Betydning. Aldrig vil jeg nogensinde glemme de Timer, i hvilke De læste mecí os, og De vil altid vedblive at være Genstand for min varmes le og inderligste Beundring. Baade som Menneske og som Lærer er jeg Dem en meget stor Tak skyldig.Christian Hess.Ogsaa jeg ønsker at føje et lille Blad til den Mindekrans, som paa Hr. Heerings Jubilæumsdag bindes ham af det store Tal af Elever, som føler, hvor stor Tak de skylder denne fortjenstfulde Lærer. -Mig har del ikke været forundt at nyde godt af hans Undervisning, men jeg har senere ved at lære Hr. Heering al kende følt, at det vilde have været mig en Vinding, om det saa havde været.Mine samtidige vil med mig mindes Skolens første Elevforening, kaldet „Skc- lemindel“, i hvilken liere senere velkendh- Mænd vandt deres Væbnersporer som Talere. Jeg kom der som ældre Elev sammen med yngre, og ved at se, hvorledes disse flokkedes om Hr. Heering, og hvorledes han paa sin noble og elskværdige Maade kunde lede dem ogsaa paa denne for dem uvante Arena, fik jeg en Følelse af Fortrydelse over ikke at høre til disse Elevers Tal. I Foreningens Fester var Hr. Heering en virksom Deltager; man bøjede sig villig under hans Instruktion og tiljublede ham Bifald, naar han selv var Aktør. Jeg har bevaret Følelsen af, i hvor høj Grad denne Ungdommens Ven øvede en velgørende Indflydelse i „Skolemindet“.Til de kære Minder fra denne Tid er for mig Billedet af Hr. Heering nøje knyttet, og som Tak herfor fæster jeg del lille Blad i Kransen med Ønskel om lyse, lykkelige Fremtidsaar for Jubilaren. *Carl D a h 1 b o m.



7. Aarg. Nr. 3 D. F. V. S. S. E. F. Medlemsblad. 15

Sammenkomstenden 8. Februar havde samlet- ca. 70 Medlemmer med Damer. Formanden aabne- de Mødet med at byde de nye, unge Medlemmer velkommen og gav clerpaa Ordet til Altenens Foredragsholder.Dr. Nordmann indledede med nogle Bemærkninger om Grønlands geografiske og geologiske Forhold, og omtalte derefter kort Formaalel med sin Rejse deroppe sidste Sommer, hvorefter han gik ■over til at skildre Grønlændernes Liv og Færden, Sæder og Skikke; det er vanskeligt at forslaa, hvorledes Dr. Nordmann havde iaaet Tid til at se saa meget i de faa Maaneder, Opholdet i Grønland havde varet. Dr. Nordmann fortjener en hjertelig Tak for den' interessante og lærerige Aften, han skaffede de tilstedeværende, der blev holdt i Aande fra først til sidst af det livlige og fornøjelige Foredrag og den lange Række glimrende Lysbilleder, der ledsagede det.Efter Foredraget, der hilstes med kraftigt Bifald af de begejstrede Tilhørere, tog man fat paa den mere prosaiske Del af Programmet: Souperen, og al den •aandelige Føde havde aabenbart gjort usædvanlig mange af Deltagerne begær- Î lige efter den legemlige dito, thi for før- : ste Gang viste Spisesalen sig at være for lille; der maatte yderligere dækkes i et tilstødende Værelse. Ved Bordet blev holdt Taler og raabt Hurra baade for Dr. Nordmann og for Ungdommen, og et Par udmærkede Sange bidrog sit til dels at forhøje Stemningen og dels at forhale Tiden, saa da Spisningen endelig sluttede, saa Bestyrelsen sig nødsaget til at bevilge „Ekstratime“, hvis den i Bladet averterede Dans overhovedet skulde blive til noget.- Der er aabenbart ved at komme ..Liv i Kludene“ i vor gamle Forening.Vi Ih.

Generalforsamlingen.Ifølge Lovenes §§ 11 og 12 afholdes den ordinære aarlige Generalforsamling i Slutningen af April eller i Begyndelsen af Maj, og maa eventuelle Forslag, der ønskes behandlede paa samme, være Bestyrelsen tilstillede inden den 31. Marts.Bestyrelsen.
Nye Medlemmer.Bonnén, Helge, Godthaabsvej 17, 2. Sal.Damgaard, Johannes, Købmagergade 67,3. Sal.Hansen, Aage, Elmegade 14.Hansen, Kai Winkler, Faxegade 10, 3. Sal.Jensen, Aage. Stef ansgade 1, 3. Sal.Johansen, Emanuel, Amagerbrogade 27, St.Jørgensen, Oscar, Birkegade 5, 4. Sal.Jørgensen, Svend, Landemærket 4, Stuen.Lykke, Kai, Blaagaardsgade 2, 4. Sal.Nielsen, Einar, Klerkegade 12, 4. Sal.Olsen, Bernhard, Teglgaardsstræde 11, 1. Sal.Paulsen, Kamillus, Slagelsegade 22, 4. Sal.Petersen, Kai, Dr. Abildgaards Allé 4.Quistgaard, Ejnar, Gothersgade 93, 4. Sal.Storm, Gustav, Blegdamsvej 78, 2. Sal.Wessel, Akse1, Rørholmsgade 2 A, 1. Sal.

Forskelligt.—o—
Professor Pr. Dahl var paa sin 90 Aars Fødselsdag Genstand for megen Hyldest fra nær og fjern, og fejredes om Aftenen ved et Festmaaltid, arrangeret af Professorens gamle Elever fra Slagelse; Elevforeningen sendte et Telegram.
Docent O. B. Bøggild, der i en Del Aar har været Lærer ved vor gamle Skole, er udnævnt til Professor i Mineralogi ved Københavns Universitet fra 1. Februar.
Cand. mag. Johan Gehrke skal den 7. Marts forsvare sin Afhandling „Om vertikale Varmestrømme i Havet“ for den filosofiske Doktorgrad.
Cand. pharm. Vald. Adsersen blev i Januar Cand. vetr. med Udmærkelse.
Dødsfald. En af Skolens tidligere Elever, Bogholder og Kasserer ved „Zoologisk Have“ Adolf E r 1 i d s, er den 17. Febr. afgaaet ved Døden. Den Afdøde var født4. December 1857, og var Elev i Skolen fra 1868 til 1872.
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Det forenede Velgørenhedsselskab
[stiftet 1832]

giver Understøttelse samt underholder en Skole (Aabenraa 29)
Selskabets Bestyrelse:Oberst I. P. F. Dahl, R., DM., Formand.Konferentsraad A. Knudsen, R.Pastor D. C. Prior, K., DM.Professor F. Dahl, R., DM.Cand. polit. C. Heering, R.Dr. phd H H. RæderForlagsboghandler H. Hagerup, R.

Skolekomitéen:Professor F. Dahl, R., DM.Dr. phil. H. H. Ræder.Sognepræst Emil Bruun.Gymnasielærer C. V. A. Michelsen, samt Skolens Inspektør Marius Lund.

Søndag den 3. Marts 
Kl. 7V< 

afholder Foreningen 
i Wittmacks Lokaler 

sin aarlige

Stiftelsesfest
med

Komedie Og Bal

D. F. V. S. S. Elevforening
[stiftet den 10. April 1895]

har til Formaal at samle forhenværende Elever af Skolen 
samt forhenværende og nuværende Lærere derved til fortsat 
Samvær og gensidig Støtte.Foreningens Postadr.: Fredericiagade 13, 2. S.Foreningens Medlemsantal: 202.Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.

Elevforeningens Bestyrelse:Ingeniør Tage Larsen, Formand.Cand. pharm. Aage Schaeffer, Næstformand.Bogholder Emil Poulsen, Kasserer.Dekorationsmaler Sophus Richter, Sekretær.Ingeniør Christian Hess,. Suppleant.
Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes 

straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, Inge
niør Tage Larsen, Fredericiagade 13, 2. Sal.

PROGRAM:

CHARLEYS TANTE
Farce i 3 Akter af 
Brandon Thomas 

(Paa dansk ved Charles Kjerulf)

Billetpriser: 
Kr. 0,75 og 1,00

Derefter BAL 
til KL 4

Vort Blad.Medlemsbladet udgaar saavidt muligt i Begyndelsen af hver Maaned og leveres gratis til Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet vedrørende bedes sendt skriftlig til Næstformanden, cand pharm. Aage Schaeffer, Kvæsthusgade Nr. 5, 4. Sal. (K.).
Artikler, der ønskes optagne, bedes indsendt inden den 

20. i hver Maaned, og maa altid, til Redaktionens Underret
ning, være forsynet med Navn.

Flytninger og Uregelmæssigheder ved Tilsendelsen af 
Medlemsbladet bedes straks meddelt det lokale Postkontor.

Kl. ca. Il1/»:

Fællesspisning 
i Glassalen

Fællesspisning Kr. 2,25
Bal........................- 0,75

Medlemsmøde
(Spilleaften)

afholdes Onsdag d. 20. Marts Kl. 8’|2 
i St. Andreas Ordenens Selskabslokaler 

(Frederiksberg Allé 11).

Dette Blad er leveret paa Posthuset 1. Marts.
Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening. 

Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


