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BORDINGS FRISKOLE
1972

Hugin og Munin
flyver hver dag
over jordens flade.
Jeg ængstes for Hugin,
at mer han ej kommer;
dog mere jeg ængstes for Munin.
(Fra Den ældre edda).

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

Skolens bomærke, der er tegnet af billedhuggeren Gunnar Hansen, forestiller
Odins to ravne Hugin og Munin, som ifølge den gamle fortælling hver mor
gen flyver ud over jorden for senere på dagen at vende tilbage og hviske Odin
i øret, hvad de har set og oplevet. Og når de er tegnet sådan, at den ene un
der flugten ser frem, men den anden tilbage, hænger det sammen med det, de
er udtryk for. Thi Hugin betyder »huen«, tanken, der flyver til verdens ende
for at opdage og erobre nyt land for menneskeånden, med andre ord udsynet
og fremsynet, mens Munin, der ser tilbage, er mindets fugl. Begge fugle er lige
nødvendige, når det gælder om at blive klog på livet, men vi er ofte tilbøje
lige til at glemme den ene for den anden. Man kan fortabe sig sådan i sine
minder og i historien, at man glemmer at leve med og være vågen overfor det,
der sker, og det, man står på tærsklen til, og man kan blive så optaget af ver
den udenom, af sin egen tid og af den fremtid, der tegner sig for en, at man
kaster vrag på fortiden og ikke vil beskæftige sig med den. I begge tilfælde
mister man noget værdifuldt, ja, man er i virkeligheden med til åndelig talt
at lemlæste sig selv og derved gøre sig udygtig til at leve livet.
Vi forstår derfor skjaldens ord fra det gamle eddakvad: Jeg ængstes fur
Hugin, at mer’ han ej kommer; dog mere jeg ængstes for Munin. - Ja, for
den største fare, ikke mindst for os moderne mennesker, for hvem historien
ofte betegnes som noget gammelt gods, der måske kan have en vis affektions
værdi, men så heller ikke mere, er dog måske den, at vi mister mindet, den
levende sammenhæng med fortiden, og derved gør os selv rodløse i nuet og
værgeløse overfor fremtiden.
Odin, visdommens gud, erhverver sig altså åbenbart sin visdom ved at lytte.
Også det er værd at mærke sig i en tid, hvor man er tilbøjelig til i stigende
grad at lægge alt frem for øjet, ikke mindst i skolen. Det er også en ganske
fortræffelig metode på mange områder, men når det drejer sig om at blive
klog på livet, så er det nu engang hørelsen, der må tages i brug. Så gælder
det om at lytte og skabe lydhørhed i sjælen, så vi kan fornemme, hvad ravnene
hvisker til os om.

Indgangen til skolen, tegnet af Viggo Kragh-Hansen

Bordings friskole
der er en selvejende institution, har til huse i Øster Søgade 86-88, Kø
benhavn 0. Skolen oprettedes i 1945 i forståelse med en kreds af grundt
vigske forældre i København. Fra en lille begyndelse voksede den i de
følgende år jævnt og støt og er nu forlængst udbygget som en 7-klasset
skole med fuld undervisning for børn fra 7 til 14 år. Foruden i de almin
delige skolefag undervises der på et tidligt trin i engelsk, i 6. og 7. klasse
desuden i tysk og matematik. Gennem historiefortællingen, der omfatter
såvel bibelhistorie som verdenshistorie, Danmarks og Nordens historie,
tilstræbes det, at børnene lærer at lytte, så sjæl og sind næres deraf og
udvikles derved, samtidig med at det fantasiens liv, der netop har hjem
me hos børn, på naturlig måde får skikkelser og stof at arbejde med.
Skolen virker i det hele taget ud fra de tanker, Grundtvig og Kristen
Kold i sin tid knæsatte i dansk skoleliv, og som langt fra at være for
ældede tværtimod stadig viser deres livskraft i den forjagede og nervøse
verden, der er vor. — Ud fra dette ståsted er vi i øvrigt parate til at tage
alle nye tanker op til drøftelse og undersøgelse og til brug, såfremt vi
finder dem egnede og frugtbare.
Til skolen er der knyttet børnehaveklasse samt 2 videregående afdelinger,
dels 8.-10. klasse, der slutter med en statskontrolleret prøve, og dels en
3-årig realafdeling, der slutter med realeksamen. Fra realafdelingen er
der under samme vilkår som fra andre realskoler adgang til gymnasiet,
evt. til studenterkursus.
Skolen er statsanerkendt og får statstilskud. Det beløb, forældrene selv
må betale, erlægges i 11 årlige rater à 100 kr. i selve friskolen og 120 kr.
i 8.-10. klasse og realafdelingen. Er der søskende, betales der kun halv
pris for nr. 2, mens nr. 3 og evt. følgende går gratis. Hvor økonomiske
forhold i hjemmet gør det rimeligt, kan der søges om nedsættelse af
skolepengene. Ansøgningsskemaer hertil udleveres af skolen. - Skolen
stiller bøger til rådighed for eleverne uden vederlag, med mindre man
selv ønsker at købe dem. Ligeledes udleveres hefter o. a. skolemateriale
til eleverne i det omfang, der er rimeligt, uden særskilt vederlag.
Optagelse af elever finder sted ved personlig henvendelse til
skolens leder, cand. mag. Frede Bording.
Træffetid hver dag kl. 10-10,45, undtagen lørdag, eller efter aftale
(TR 6908).

Statens tilsynsførende ved friskolen:
Undervisningsinspektør Jørgen Olsen, Assendløsevej 5, Osted, 4000 Ros
kilde, tlf. (03) 39 70 51.
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Skolekredsen
omfatter samtlige forældre, der har børn i skolen, samt de, der er bidrag
ydende medlemmer af foreningen Bordings friskoles venner. Ifølge ved
tægterne er den årlige generalforsamling skolens højeste myndighed. Den
holdes hvert år inden udgangen af maj måned, og samtlige medlemmer
af skolekredsen har stemmeret. Generalforsamlingen vælger skolens for
mand og derudover 4 styrelsesmedlemmer, hvoraf mindst 2 vælges blandt
de skolesøgende børns forældre. Den nuv. styrelse, formanden indbefat
tet, består udelukkende af forældre, der alle har børn i skolen. Det er
også generalforsamlingen, der efter indstilling af styrelsen vælger sko
lens leder, som har det pædagogiske ansvar over for styrelsen, og som
selv vælger og ansætter de fornødne lærerkræfter.
Alle medlemmer af skolekredsen får tilstillet årsberetningen. Alle for
ældre, der har børn i skolen, får desuden udleveret skolens eget blad
„Indenfor murene“, der kommer en gang om måneden, og som indehol
der meddelelser vedr. skolen foruden andet stof. Forældre, der ikke mere
har børn i skolen, kan efter aftale få tilsendt bladet. - Desuden er skolen
og dermed forældrekredsen som sådan tilsluttet Dansk friskoleforening.
Sjællandske afdeling, der bl. a. hvert år udsender en årsberetning, som
alle medlemmer får tilstillet. Kontingentet til Dansk friskoleforening
udgør 5 kr. årligt pr. medlem og er includeret i skolepengene.
Det bør måske tilføjes, at skolekredsen ingenlunde er en „lukket“
grundtvigsk kreds og for så vidt heller ikke tilstræbes at være det. Uan
set synspunkter er alle forældre, der ønsker at sætte deres børn i skolen,
når de i øvrigt er gjort bekendt med skolens linje og sigte, velkommen
til det, for så vidt som der er plads.

Skolens styrelse
Finn Ahlmann Olesen, formand.
Tom Christensen, protokolfører.
Hans Lundsteen.
Jørgen Hvidtfeldt Rasmussen, kasserer.
Kirsten Skydsgaard, næstformand.

Skolens revisorer:
H. P. Jørgensen, skolekredsens repræsentant.
Statsaut. revisor Jan Sigsten Pedersen.
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Forældrerådet
Foruden styrelsen, der bl. a. har det økonomiske ansvar for skolens drift,
har vi ved skolen et forældreråd, der går helt tilbage til skolens første
begyndelse. I de første mange år - fra 1945 til 1961 - drev Sigrid og Frede
Bording skolen for egen regning og risiko. Det var i og for sig ikke for
ældrene selv, der fremsatte tanken om et forældreråd, men fra skolens side
fandt vi det både rart, naturligt og praktisk, om der var et mindre „organ“
nogenlunde repræsenterende de forskellige årgange, som vi ind imellem
forældremøderne kunne drøfte ting og sager med, problemer af forskellig
art. der dukkede op, tilrettelæggelsen af undervisningen, og hvad der nu
ellers kunne komme for. Det var netop et råd, det drejede sig om. I og
for sig havde det ingen beføjelser og heller ikke noget ansvar for sagernes
gang, men det var tit rart og givende at kunne rådføre sig med folk, der
var engageret i skolens hele liv.
Da skolen i 1961 blev gjort til selvejende institution med en vedtægts
mæssig styrelse med beføjelser og ansvar og det hele, var der visse planer
om ved samme lejlighed at nedlægge forældrerådet, men det havde fun
geret så godt, at vi fandt det naturligt at fortsætte med det som en helt
uformel institution, der på mange måder danner et udmærket supplement
til styrelsen. Desuden danner forældrerådet et naturligt bindeled til for
ældrene i den enkelte klasse, først og fremmest de egentlige friskoleklas
ser. De problemer, der eventuelt kan opstå i de store klasser, kan vi i de
fleste tilfælde bedre ordne direkte med eleverne selv. Det er den ene af
grundene til, at det kun er friskoleklassernes forældre, der vælger repræ
sentanter til forældrerådet. Den anden er den, at rådet ellers også nemt
kan blive et lovlig stort og dermed upraktisk apparat. I de sidste år er
dertil kommet, at forældrerådet i overensstemmelse med skolen tager sig
af forskellige arrangementer, møder o. lign.
Valgene til forældrerådet finder sted på klasseforældremøderne i fe
bruar og deromkring. Det består af følgende repræsentanter:
Else Hvidtfeldt Rasmussen, valgt af 7. klasses forældre.
Kirsten Skydsgaard, valgt af 6. klasses forældre.
Mette Müller, valgt af 5. klasses forældre. Formand for rådet.
Jytte Hørby, valgt af 4. klasses forældre. Hun trådte beklageligvis tilbage
16/6 72, da det viste sig, at afstanden fra deres nye bopæl til skolen
var større, end børnene kunne magte. Nyvalg vil finde sted i forbin
delse med forældremødet den 29. august. Se herom under diverse med
delelser.
Robert Arnvig, valgt af 3. klasses forældre. Redaktør af skolebladet.
Torben Damsholt, valgt af 2. klasses forældre.
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Foreningen Bordings friskoles venner
blev stiftet i 1956 med det formål at støtte skolen og arbejde for, at den
kunne få egen bygning, hvilket lykkedes i 1964. I forbindelse med den
fortsatte restaurering af bygningerne og indretning af særlokaler er der
imidlertid stadig brug for al den støtte, der kan ydes gennem foreningen.
Som medlemmer kan optages forældre til nuværende og tidligere elever
i skolen, gamle elever og andre i skolen interesserede. Mindstekontingentet er 15 kr. pr. kvartal. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde - f. eks.
når det drejer sig om gi. elever, der fortsat er under uddannelse - op
tage medlemmer ned til 5 kr. pr. kvartal. I øvrigt kan medlemmerne frit
tegne sig for et større beløb.
Den årlige generalforsamling finder sted i maj måned sammen med
skolens generalforsamling. Her vælges bl. a. bestyrelsen. Denne består af
følgende:
Jørgen Wohlert, formand.
H. P. Jørgensen.
Elisabeth Knudsen.
Gerhard Løb, kasserer.

Elevarbejde.
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Skolens lærerkræfter og fagfordelingen
Frede Bording: Bibel- og verdenshistorie med 4. klasse. Biologi med 5.
klasse. Biologi samt bibel- og verdenshistorie med 6. og 7 .klasse. Reli
gion og biologi med 8. klasse og 1. realklasse. Biologi med 2. og 3. real
klasse og historie med 3. realklasse. En fortælletime med 1. klasse.

Grete Engelbrecht: Børnehaveklasseleder.
Aksel Bording: Bibel- og verdenshistorie med 1. klasserne. Regning med
1. og 2. klasserne. Boldspil med 6.-7. klasse. Orientering med 8. klasse.
Matematik med 9. klasse. Klasselærer sammen med Ingrid Hentze for
1. klasserne.

Gudrun Endersen: Nordens historie og dansk med 2. klasserne. — Klasse
lærer for 2. klasserne.
Anne Marie Mikkelsen: Bibel- og verdenshistorie med 2., 3. og 5. klasse.
Dansk og geografi med 3. klasse. Dansk og Nordens historie med 7.
klasse. - Klasselærer for 3. og 7. klasse.

Ingrid Hentze: Dansk og Nordens historie med 1. klasserne. Dansk, Nor
dens historie, geografi og biologi med 4. klasse. — Klasselærer for 4.
klasse.

Karen Sejlund Larsen: Nordens historie og regning med 3. klasse. Dansk
og Nordens historie med 5. klasse. Sang med 2., 3., 4. og 5. klasse.
Formning med 4. og 5. klasse. Gymnastik med pigerne i 4.-5. klasse og
6.-7. klasse. Frivillige hold i blokfløjtespil. - Klasselærer for 5. klasse.

Tage Bording: Regning med 4. klasse. Dansk, Nordens historie og geo
grafi med 6. klasse. Regning og geografi med 7. klasse. Orientering
med 9. klasse. - Klasselærer for 6. klasse.
Anne Sandvej: Engelsk med 5. klasse. Dansk med 8. klasse. Engelsk med
1. realklasse. - Klasselærer for 1. realklasse.
Kirsten Juel: Husgerning med 6. og 7. klasse samt med 8.-9. klasse og
1.-2. realklasse. Regning med regnskabsføring med 8. og 9. klasse. Ma
skinskrivning med 8. og 9. klasse. - Klasselærer for 8. klasse.

Lone Schulz: Engelsk med 6. og 7. klasse. Dansk med 1.. 2. og 3. real
klasse. Engelsk med 2. realklasse. Gymnastik med pigerne i 8. klasse1. realklasse og 9. klasse-2. realklasse. — Klasselærer for 2. realklasse.

Karen Andersen: Regning og geografi med 5. klasse. Regning med 6.
klasse. Geografi med 1., 2. og 3. realklasse. Historie med I. og 2. real
klasse. Dansk med 9. klasse. - Klasselærer for 9. klasse.
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Knud Hums: Engelsk med 8. og 9. klasse og med 3. realklasse. Tysk med
1. realklasse og 9. klasse. Latin med 2. realklasse. Fransk med 3. real
klasse. - Klasselærer for 3. realklasse.

Andreas Friberg: Naturlære og matematik med 7. klasse. Naturlære med
8. og 9. klasse. Matematik, regning og naturlære med 1., 2. og 3. real
klasse. - Viceinspektør, kontortid mandag, onsdag og fredag kl. 13-14.

Vita Jæger: Engelsk med 4. klasse. Tysk med 6., 7. og 8. klasse samt 2.
og 3. realklasse.
Eigil Kloster: Gymnastik med 1., 2. og 3. klasse. Gymnastik med dren
gene i 4.-5. klasse, 6.-7. klasse, 8.-1. realklasse, 9.-2. realklasse og
med 3. realklasse. Sløjd med drengene i 4.-5. klasse. Sløjd med 6.-7.
klasse, 8.-9. klasse og 1.-2. realklasse.
Ellen Haastrup: Formning og sang med 1. klasserne. Formning med 2.-3.
klasse. Syning med 5. klasses piger. Formning med 6.-7. klasse, 8.-9.
klasse og 1.-2. realklasse.
Anita Bording: Formning med 2.-3. klasse. Stoftryk med 6.-7. klasse og
8.-9. klasse samt 1. og 2. realklasse.

Sigrid Bording: Håndarbejde med 1. klasserne, 2.-3. klasse, 4. klasses
piger, 6.-7. klasse, 8.-9. klasse og 1.-2. realklasse.

Skolebetjent: Arne Andersen, Øster Søgade 88, 0. (TR 4209).
Skolens sekretær: Kirsten Rykind-Eriksen, Trondhj emsgade 15, 2100 0.
(26 09 36).

Skolelæge: Amtslæge, dr. med. Palle Hjorth, Emil Chr. Flansensvej 2, F.
(GO 6988).
Skolesundhedsplejerske: Fru Maria Jørgensen, Bandholmsvej 5, Valby.
(VA 637).

Skolens rådgivende psykolog: Skolepsykolog, cand. psych. H. O. Nielsen,
Lundebjerggårdsvej 6, Skovlunde. (91 09 25).
Skolens juridiske rådgiver: LRS C. F. Grove, Købmagergade 65, K.
(MI 6940).
Skolens arkitekt: Mogens Tørsleff, M.A.A., Rødtjørnevej 37, Vanløse.
(74 19 78).

7

Timefordelingen
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Tysk......................................
Grammatik ...........................
Fransk ..................................
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Religion ...............................
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Historie ................................
Geografi ..............................
Biologi ................................
Orientering...........................
Naturlære ............................
Regning ................................
Regning og matematik ....
Regning med regnskabsføring
Matematik ...........................
Maskinskrivning .................
Formning ............................
Sløjd/Håndgerning ............
Vævning ...............................
Husgerning...........................
Sang......................................
Legemsøvelser .....................
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’) Valgfrit.
2) Valgfrihed mellem matematik, naturlære, grammatik og
maskinskrivning, regning, husgerning.
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I hundredåret for Grundtvigs død

Det er i år 100 år siden, Grundtvig døde. Det skete den 2. september 1872,
seks dage før han ville have fyldt 89 år. Få år tidligere havde han haft
sit 3. tilfælde af sindssyge, og der var vel dem, der frygtede, han skulle
dø i denne tilstand, men han kom igennem det, som han var kommet igen
nem så mange andre stærke og undertiden voldsomme tilskikkelser i sit
lange liv, og selv om han efterhånden ligesom bar præg af en umådelig
ælde, var han åndsfrisk og livskraftig lige til det sidste. Dagen før sin
død prædikede han i Vartov, som han plejede, og havde gæster med hjem
til middag bagefter, hvor man bl. a. drøftede Danmarks stilling i det nye
Europa, der var behersket af Bismarck-Tyskland efter Frankrigs afgø
rende nederlag året før. Grundtvig gav sit besyv med i samtalen, og man
har indtryk af, at de øvrige betragtede ham som lidt af et orakel, hvad
han på sin vis måske også var. Under alle omstændigheder var han urok
kelig forvisset om, at Danmark ville blive bevaret fremover, hvor så
mange andre i vort land frygtede, at 1864 ville være begyndelsen til enden
for Danmark som fri nation. Der er heller ingen tvivl om, at Grundtvig
byggede dette sit stærke livshåb for Danmark på sin tro på „den gamle
af dage“.
Dagen efter, som altså var en mandag, satte han sig som sædvanlig til
sit arbejdsbord for at gå i gang med forarbejdet til den prædiken, han
skulle holde næste søndag. Over middag tog han sig, som han plejede, et
blund siddende i sin stol. Hans kone, den tredie i rækken, lagde et tæppe
om ham, inden hun gik ud af stuen. Da hun lidt senere kom ind igen, var
hans hoved sunket ned; han var død. Det ønske eller den bøn, han en
lille menneskealder tidligere havde fremført i sin sang om kirkeklokken,
var gået i opfyldelse: Han sov hen, som sol i høst går ned.
Grundtvig blev begravet på Køge ås, midt i det sjællandske landskab,
han elskede. Hans begravelse blev en af de begivenheder, der huskedes.
Det hævdes, at en fjerdedel af alle Danmarks præster var til stede for
uden utallige andre. Grundtvig havde været en ensom mand i en stor del
af sit liv og havde med sin stærke trang til fællesskab lidt under det. Man
forstod ham ikke, dels vel fordi han på så mange måder var forud for
sin tid — samtidig med at han levede stærkt med i den - dels fordi hans
tanker var så dybe og gennemgribende. Dertil kom, at han ved sin vold
somme og ofte provokerende ytringsform gang på gang føltes som noget
af en uforskammethed overfor det pæne borgerskab i det hele taget og
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i særdeleshed overfor de dannede akademiske kredse, hvor de, man anså
for tidens førende mænd, i reglen ikke ville have noget med ham at gøre.
Man trak på skulderen ad ham, manden var jo gal - og det var han vit
terligt ind imellem. Man syntes samtidig, han var et nummer for grov
kornet for ikke at sige tølperagtig, og det var han måske også. Han havde
fået et budskab, der skulle bringes videre, men som folk ikke umiddelbart
forstod, og som han derfor så at sige måtte sprænge sig igennem med.
Retfærdighedsvis må det også siges om Grundtvig, at det tog tid, før
han afklaredes i sit syn. Han måtte altid opleve tingene til bunds og
måtte derfor gennem mangt og meget, før han nåede frem til sit balance
punkt. Selv derefter kom han undertiden ud for svære rystelser. Men lidt
efter lidt var der virkelig folk, der begyndte at fatte, at der var sandhed
i det, han forkyndte, og som blev betaget af storheden i hans syner og af
dybden i hans anskuelser, og efterhånden voksede skaren. Netop fordi
Grundtvig blev så gammel, som han blev, oplevede han til sidst at se sig
selv som høvding for en hær af ivrige tilhængere, undertiden også for
ivrige, idet adskillige var tilbøjelige til at sætte ham op på en piedestal,
hvor han ikke hørte hjemme. Derfor var det måske også meget sundt for
disse hans altfor varme beundrere - og muligvis også for ham selv - da
han i 1867 blev sindssyg for 3. gang, og de fik syn for sagn for, at han
som alle andre kun var støv og aske i den vældiges hånd.
Vartov var for lille til at rumme det mægtige følge, og begravelsen
kom derfor til at foregå fra Vor frelsers kirke på Christianshavn, hvor
han tidligere havde været præst. Der blev etableret særtog ad den nye
bane til Køge, hvorfra skiftende hold af studenter og andre unge bar
kisten op på åsen. Når han skulle begraves her, hang det sammen med,
at hans 2. hustru, der var søster til ejeren af GI. Køgegård, hvilede i et
familiegravsted, som Grundtvig selv mange år tidligere havde indviet
heroppe på åsen.
Det var ved at være aften, da de nåede frem. Flere havde ordet ved
graven, bl. a. den unge norske digter Bjørnstjerne Bjørnson, der erklæ
rede, at over denne grav skulle der ikke lyses fred, men strid, ord, der
unægtelig er gået i opfyldelse siden. Andre, også af dem, samtiden reg
nede for betydelige åndens førere, har fået lov til at hvile i ro i deres
grave, og man har mere eller mindre glemt dem, samtidig med at deres
værker er tilbøjelige til at samle støv på hylderne. Men Grundtvig er
ikke til at blive færdig med. Ham står der stadig strid om, som et vidnes
byrd om at hans tanker lever. De endevendes tilmed bestandig i disse år
og på flere måder, samtidig med at Grundtvigs person gøres til genstand
for mere eller mindre tvivlsomme tolkninger, der undertiden måske kun
skal bruges til at fremme forfatterens egen sag.
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Grundtvigs tanker er imidlertid så mangfoldige - selv om der er enhed
over mangfoldigheden og helhed over synerne - at man kan få mange
ting ud af dem, navnlig hvis man bider sig fast i en enkelt side af sagen
uden videre sans for sammenhængen i øvrigt. Det er naturligvis den, det
drejer sig om, og det var vel også det, Bjørnson tænkte på, da han skrev
sin sang til det store „vennemøde“, der fandt sted i København dagen
efter jordefærden på Køge ås. Bjørnson taler her om Grundtvigs syner
og hævder, at „Nordfolkets udsigt i tusinde år skal de rande“. Det er
store ord, men man må i hvert fald indrømme, at meget af det, der sker,
ikke blot i Norden, men i verden i dag nu hundrede år efter Grundtvigs
død, så han i sine syner.
Han så jødefolket vende tilbage til sit gamle land, og han så det, hvad
der er endnu mærkeligere, ikke blot tage landet, men også dets eget gamle
sprog i besiddelse på ny. Han så Indien genfødt til nyt liv. Han så kort
sagt folkene vågne op rundt omkring til bevidsthed om sig selv og om
deres egen åndelige arv. Grundtvig var langt fra det snævert nationale,
hvor man kredser om sit eget og fremhæver det på andres bekostning.
Han så den samlede menneskehed som et stort hele, stykket ud i talrige
folkeslag på en sådan måde, at hvert folk har sit særlige bidrag at give
til fælles gavn ud fra de særlige evner og kræfter, der er blevet netop
dette folk til del, og som det derfor gælder om at være tro imod. Intet
folk kan være sig selv nok, og intet folk kan heller undværes i denne
store sammenhæng. Han var tillige overbevist om, at dette er efter Guds
orden og skaberplan, og at der er et mål, det hele stiler imod.
Han så godt, at folkene i historiens løb gang på gang lider nederlag
overfor det, der er deres egentlige bestemmelse, at der er en anden magt,
der bestandig søger at krydse Guds planer med menneskene, og som fri
ster folkene til kun at søge deres eget, så de går til i national selvtilstræk
kelighed, hvis de ikke ligefrem i nationalt hovmod og magtbegær søger at
nedgøre og ødelægge hinanden. Historien har eksempler nok herpå, vor
tid indbefattet, og der er ikke mange, der går ram forbi. Men hver gang
et folk af indre eller ydre kræfter antastes i det liv, Gud har givet det
at leve, sker der afbræk i hans plan. Det er derfor, Grundtvig kan bruge
så stærke ord, som han gør i sin sang „Fædreneland ved den bølgende
strand“, der er skrevet i en situation i 1848, hvor tyskerne stod helt oppe
i Jylland, og hvor det et øjeblik virkelig så sort ud for Danmark. Grundt
vig fortrøster sig her i sin sorg til Gud — „den gamle af dage“ — ud fra
den tanke, at Danmarks fjender i dette øjeblik også er Guds fjender, ord,
der er faldet mange for brystet, som om Grundtvig mente, at tyskerne til
enhver tid er Guds fjender, eller at hvis Danmark selv skaffer sig en
fjende på halsen ved at overfalde et andet land, så er denne fjende auto-
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Borrevejletur.

matisk også Guds fjende. Den slags tolkninger er naturligvis helt ved
siden af, hvad enhver, der kender blot en smule til Grundtvig, vil vide.
Noget helt andet er, at ud fra Grundtvigs opfattelse er ethvert folk, der
søger at nedgøre et andet folk, der lige så vel er et led i Guds hushold
ning, med i modstanden mod Gud, og det er det, der er tale om her.
Der er imidlertid også en anden form for fristelse i folkenes verden,
den, der består i, at man søger at springe over, hvor gærdet tilsyneladen
de er lavest. Ønsker man f. eks. at skabe et europæisk fællesskab - for nu
at holde os til noget helt aktuelt — lader det sig så ikke nemmest og bedst
etablere ved, at vi hver især søger at udslette vort folkelige grundlag som
noget forældet og i stedet stræber efter at blive europæer slet og ret? Det
lyder måske vældigt idealistisk, men hvor bliver i så fald samspillet af
mellem parter, der hver især virkelig har noget at give netop ud fra deres
folkelige egenart og arv? Kan vi i det hele taget leve menneskeliv, der
er noget værd, ved at fornægte vor iboende folkelighed? Det mente
Grundtvig ikke. Han var ikke i tvivl om, at vi i så fald ville forvandle
os selv til det, han kaldte „dragedukker“, en slags u-mennesker, tomme
hylstre, hvori alskens uånder ville have altfor let ved at tage bolig.
Det folkelige er derfor hos Grundtvig et hovedord, grundlaget for så
vel vor egentlige menneskelighed som for vor mulighed for at leve et
sandt og ægte kristenliv. Men det vil føre for vidt her at komme ind på
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hele denne side af sagen. Jeg skal blot nøjes med at sige, at Grundtvigs
tanker om folkelighed og kristendom står i den nøjeste forbindelse med
hinanden - ligesom jordbund og sæd er lige nødvendige for det, der skal
gro - således at begge dele indgår i hans storslåede syner over historiens
forløb, hvor han er overbevist om, at Gud nok skal vide at føre sin sag
igennem trods al modstand.
Grundtvig så naturligvis ikke alting. Samme år, hvor han døde i sep
tember, fandt „slaget på fælleden“ sted i maj, første gang den socialisti
ske bevægelse trådte frem i Danmark og gjorde det på en temmelig dra
matisk måde. Mig bekendt foreligger der ingen kommentarer fra Grundt
vig i den anledning. Han har formodentlig næppe haft syn for den sag.
På den anden side har han mange år, før der overhovedet var noget, der
hed socialisme, nemlig allerede i 1820, givet en formulering, der næsten
kunne stå som et motto lor vore dages velfærds-Danmark, og som da også
er blevet citeret utallige gange: Og da har i rigdom vi drevet det vidt,
når få har for meget og færre for lidt. - Om han så har tænkt sig det
gennemført på den måde, hvorpå det sker i dag, er en anden ting, som
ikke er godt at vide, men fremmed overfor de sociale problemer var han
i hvert fald ikke, selv om han også her anskuede dem på sin egen måde.
Der er få mennesker her til lands, der som Grundtvig har betonet, at.
vi mennesker er skabte til at leve i fællesskab med hinanden og med Gud,
hvilket ifølge Vorherre selv er to sider af samme sag. Det bærende i
ethvert virkeligt fællesskab er kærligheden. Grundtvig var overbevist
om, at vi mennesker er skabt i Guds billede - det er i virkeligheden ud
gangspunktet for hele hans forestillingsverden - skabt til at ligne ham,
hvis væsen helt og fuldt er kærlighed, men vi magter det ikke, fordi der
også her er sket og bestandig sker en fordrejning, så vi både først og sidst
vender kærligheden, der i sit væsen er udadrettet, ind mod os selv. Så
kan vi jo altid bagefter se, hvad der kan blive til overs til de andre, hvis
der i det hele taget bliver noget.
Sandheden om os mennesker er med andre ord den, at det, vi kalder
Gudsbilledet i os, er fordærvet. Det er derfor, vi har så svært ved at leve
med hinanden både i det store og i det små, selv om vi samtidig ikke kan
undvære hinanden. Det er derfor, vi bestandig udbytter hinanden, både
som folk og som mennesker. Det er derfor, vore samfund altid er uret
færdige på den ene eller anden måde, selv om der i os lever en trang til
og en længsel efter retfærdighed. Gang på gang dukker der da også pro
feter op, som mener at have fundet forklaringen på miséren i de og de
forhold, hvor vi har indrettet os forkert, men hvis vi nu blot vil følge
deres opskrift, så skal vi bare se! Hvorpå der dukker nye uretfærdigheder
op, og man kan begynde forfra.
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Gudsbilledet i os er fordærvet, spørgsmålet er blot i hvor høj grad.
Der er dem, der mener, at det trods alt ikke er værre, end at det i nogen
grad kan repareres, hvis vi blot for alvor tager fat og sætter ind overfor
os selv. Andre hævder, at der ganske simpelt ikke er noget at gøre; det
er totalt ødelagt. Det eneste, vi kan gøre, er at anråbe Gud om nåde og
hjælp. Ja, men hvis Gudsbilledet i os er helt udslettet, så kan vi heller
ikke have nogen forestilling om Gud. Når Jesus trods alt kunne få øren
lyd, når evangeliet kan modtages som noget, der kommer os ved, så må
der være en lille rest tilbage i os. Det var Grundtvigs opfattelse. Han
mente heller ikke, vi kan gøre noget selv - han havde for øvrigt prøvet
det i sin ungdom, tilmed for alvor, men opnåede kun at blive sindssyg,
da han erfarede, i hvilken forfærdende grad han helt igennem var viklet
ind i den ondes garn. Men han fandt dog, at der er en smule tilbage af
det, der er Guds tanke med os, så længe vi endnu har en forestilling om
det, vi er skabt til at være, selv om vi intet magter i så henseende. Det
er denne lille rest og intet andet, der gør, at vi er mere end blot biologi
ske skabninger, end dyr slet og ret. Det er denne lille rest, der skaber den
evighedslængsel, der, når det kommer til stykket, er menneskets adels
mærke, og som vel tillige er baggrunden for alle jordens religioner. Det
er denne lille rest, der gør, at vi kan høre evangeliet om Guds ubegribelige
kærlighed til os, der genrejser os som mennesker af hans nåde.
Det er kort sagt denne lille rest, al sand menneskelig opdragelse må
henvende sig til. Det er derfor denne opfattelse af mennesket som skabt
i Guds billede, faldet i fortabelse, men bestemt til genrejsning, som alle
Grundtvigs skoletanker hviler på, men dem skal jeg i øvrigt ikke komme
ind på her. Jeg skrev om dem i jubilæumsskriftet, der kom for to år siden.
Men vi har lov til at sige, at også disse tanker har bevist deres bærekraft
indtil nu, i 100-året for Grundtvigs død.
— Men tilbage til Grundtvigs stue. Kort tid før han døde, fik han en
dag besøg af Ernst Trier, en af hans unge tilhængere, der nogle år i for
vejen havde grundlagt Vallekilde højskole. Han var i sit skolearbejde
kommet til at savne en sang, der handlede om selve menneskelivet, og
i sin søgen var han standset op ved et længere digt, Grundtvig havde
skrevet for over 30 år siden til sine børn, der da stod på tærskelen til
voksenalderen, og som netop indeholdt noget af det, Trier forestillede sig,
sangen skulle rumme. Digtet var imidlertid ikke skrevet som en sang; det
var ikke delt i strofer, og det var også for langt, og om det var Trier eller
Grundtvig selv, der fandt ud af, at noget af det alligevel kunne bruges,
hvis der tilføjedes fire afsluttende linjer, hvorved det pågældende afsnit
kunne deles op i tre 8-linjede vers, får stå hen, men vist er det, at Grundt
vig på stedet føjede de fire linjer til.
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Han sad i sin stol, formodentlig den samme, hvori han døde ikke længe
efter, og så ud mod aftenhimlen, mens han tænkte sig om. Han har vel
sagtens samtidig set tilbage over det menneskeliv, han kendte bedst: sit
eget. „Læs en gang til, Trier“, sagde han, og Trier læste: Et jævnt og
muntert, virksomt liv på jord / som det, jeg vilde ej med kongers bytte /
opklaret gang i ædle fædres spor / med lige værdighed i borg og hytte /
med øjet, som det skabtes, himmelvendt / lysvågent for alt skønt og stort
herneden / men med de dybe længsler vel bekendt / kun fyldestgjort af
glans fra evigheden; - et sådant liv jeg ønsked al min æt / og pønsed
på med flid at forberede / og når min sjæl blev af sin grublen træt /
den hviled sig ved Eadcrvor at bede. / Da følte jeg den trøst af sandheds
ånd I at lykken svæver over urtegården / når støvet lægges i sin skabers
hånd / og alting ventes i naturens orden: - Kun spiren frisk og grøn i
tidlig vår / og blomsterfloret i den varme sommer / da modenhed i møde
planten går / og fryder med sin frugt, når høsten kommer.
Grundtvig sad et øjeblik. „Skriv så. Trier,“ sagde han: Om kort, om
langt blev løbebanen spændt / den er til folkegavn, den er til grøde I som
godt begyndt er dagen godt fuldendt / og lige liflig er dens aftenrøde.
Disse linjer, der afspejler Grundtvigs lyssyn, blev så at sige hans sid
ste hilsen til os. Kun 2-3 uger efter sov han bogstaveligt hen, siddende
i sin stol.
Frede Bording.

Naturfagslokalet.
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Skolens rammer

1 det forløbne skoleår opnåede skolen endelig det statslån, som man havde
ventet så længe på. Det betød, at den første store ombygning af skolen
kunne påbegyndes og afsluttes. Vigtigst af alt var det vel, at man fik to
nye faglokaler, skolekøkken og naturfagslokale samt gode badeforhold
i forbindelse med den lille gymnastiksal. Børnehaveklassen blev også ind
rettet, og det er blevet til et virkelig godt og fantasifuldt lokale til skolens
mindste indbyggere, så godt at man er blevet tvunget til at se alvorligt
på 1. klasses lokale, da det ellers ville blive for hård en overgang fra de
langt bedre forhold i børnehaveklassen.
Alt i alt er man kommet et godt skridt frem imod en skolebygning, som
kan stå mål med de krav, som nye skolestrukturer vil stille i fremtiden.
Der er al mulig grund til at bringe en meget stor tak til Grove for det
store og ofte stædige arbejde, han har udført, før man nåede så vidt.
Men når man begynder at røre ved en gammel bygning, så opdager
man straks nye ting, som bør gøres. Sådan er det også gået med skolen.
En ny ønskeliste er udarbejdet, og man er begyndt at søge med lys og
lygte efter kapital, ja, man er begyndt at udføre de nye istandsættelses
arbejder. Et nyt lærerkøkken står færdigt, trapper og gange trænger til
istandsættelse, det samme er tilfældet med port og plankeværk. Skole
gården kan også trænge til en fornyelse.
Det har været et spændende og godt år for styrelsen. Mange arbejder
er ført til ende og mange sat igang.
Ved valg til ny styrelse ønskede Elelge Clausen ikke genvalg. Vi takker
ham for mange års godt arbejde i styrelsen.
Finn Ahlmann Olesen,
skolens formand.
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Tradition og fornyelse

På de første sider i denne „blå bog“ er der givet en redgørelse for institu
tionen Bordings Friskole, dens forskellige organer som generalforsamling,
styrelse, formand og pædagogiske ledelse - en omtale af deres indbyrdes
samspil og kompetanceforhold.
Forældrerådet er også nævnt i den forbindelse, men det kan muligvis
være vanskeligt at placere det i helheden, bl. a. fordi dets funktion ikke
findes nedfældet i skolens vedtægter, men beror på hævdvunden sædvane.
Rådets opgave er at fremme den gensidige kommunikation mellem skolen
og hjemmene, men det bør ikke træde i stedet for en direkte kontakt mel
lem pædagogerne og det enkelte hjem. Hvad så? kunne man spørge, og
svaret vil formentlig blive, at rådet bør drøfte spørgsmål af principiel
interesse med skolens ledelse.
Forældrerådet har formelt ingen beføjelser — ingen magt på samme
måde som generalforsamling og styrelse. Men måske har det en vis stil
færdig og stædig indflydelse, og den støtter sig på friskolens målsætning,
der bl. a. bekræfter, at uden forældrenes aktive medvirken duer skolen
ikke.
Forældrerådet kan pleje denne idé ved at sørge for, at der ikke bliver
for stor afstand mellem forældrekredsens forventninger og skolens liv.

Skolekøkkenet.
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Det gør rådet bl. a. ved at arrangere et par møder i årets løb. Hvis vi
her ikke begrænser os til at se på aktiviteten i det netop afsluttede skoleår,
men inddrager rådets virksomhed over en længere periode i vor betragt
ning, så vil der tegne sig en ret klar linie.
Det fremgår af de emner, rådet har taget op, at der hos forældrekred
sen findes et udtalt ønske om, at friskolen skal forvalte sin tradition gen
nem en stadig selvransagelse og fornyelse. Disse møder har helhjertet
været bakket op af skolens ledelse, og jeg har i denne sammenhæng lyst
til at fremhæve følgende arrangementer:

1969: Skoletanker (panel bestående af 4 repræsentanter for forskellige
skoleretninger).
1970: Friskole - hvorfor og hvordan (panel af lærere, forældre og elever).
1971: Uddannelsessamfundet - og opdragelsen (foredrag af undervis
ningsdirektør Asger Baunsbak-Jensen - efterfølgende diskussion
tilspidsedes omkring kvindesaglige problemer).
Endelig har vi i det sidste skoleår haft en aften i efteråret, hvor høj
skoleforstander Arne Frandsen, Ubberup, talte om „Den retarderede ge
neration“, hvormed A. F. mente det slægtled, hvis barndom og ungdom
faldt sammen med 2. verdenskrig. Foredraget udmundede i en kritik af
den mekaniske videreførelse af den grundtvigske højskolearv, og det efter
fulgtes af en særdeles livlig diskussion.
Ved skolens 25 års jubilæum for 2 år siden skrev Frede Bording en
artikel i årbogen: „Er Grundtvig passé?“ Vor skoles forstander vedkendte
sig, hvorfra han stadig henter sin inspiration, og vi er enige i det centrale:
Grundtvig er ingenlunde passé. Vi agter at fejre ham i efteråret 1972
med opmærksomhed rettet mod den seneste bekræftelse på emnets aktua
litet - Ebbe Kløvedals folkebog om Frederik.
Mette Miiller,
formand for forældrerådet.
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Elevarbejde.

„Bare en post i skolens regnskab
Foreningen „Bordings friskoles venner“ kunne i år fortælle de medlem
mer, der var mødt op til generalforsamlingen i maj, at beløbet kr. 11.000,var overført til skolen - til brug nu og her - til at gøre arbejdet endnu
bedre.
De af foreningens medlemmer, der ikke var med til generalforsamlin
gen, må nøjes med at glæde sig over disse linier. Fremgang i medlemstal
og 1.000 kr. mere var der at give end sidste år.
De, der for første gang holder skolens beretning i hånden, skal vide,
at „Bordings friskoles venner“ siden stiftelsen i 1956 har indsamlet og
givet skolen mere end 100.000,- kr. Det var også foreningen, der var det
lille økonomiske „incitament“, som gjorde det muligt at erhverve den
skolebygning, der i dag er Bordings friskole. .
Mange små 15,- kr. (det er mindstekontingentet pr. kvartal) bliver på
et år til et beløb på mere end 10.000,- kr. Foreningen håber, at endnu
flere vil gå hen og blive medlem, således at de opgaver, der ligger for,
og som en friskole ikke kan klare alene ved skolepenge og statsstøtte, må
ske kan blive løst gennem eksistensen af „bfv.“.
Formålsparagraf: - Foreningen har til formål at støtte Bordings Fri
skole.
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Vi benytter lejligheden til at takke alle de nye, der meldte sig ind i det
gamle skoleår, tak også til de trofaste, der igennem mange år har støttet,
og tak til dem, der læste vores tidligere henvendelse og denne, og måske
overvejer at være med.
For at undgå klipning i årsberetningen bringes ikke indmeldelsesblan
ket, men et stykke papir med navn og adresse, og tilsagn om medlems
skab, afleveret enten på skolen eller sendt til foreningens formand, Jør
gen Wohlert, Frederiksberg Allé 48, 1820 København V - vil resultere i.
at alle formaliteter omkring medlemsskabet straks vil blive bragt i orden.
12.000,---- 13.000,— næste år ??
Jørgen Wohlert.

Elevrådet
I det forløbne skoleår har elevrådet organiseret sig på den måde, at det
valgte ny styrelse og nye repræsentanter 2 gange i løbet af skoleåret. Sty
relsen bestod af 3 elever, der var ligestillede, så ingen af dem var for
mand, eller også var de alle 3 formænd. I efteråret fik de arrangeret en
fest for de mindre elever om eftermiddagen, og en for de større om
aftenen. Og efter jul skiftede de så repræsentanter og styrelsen ud.
En af de nye formænd skriver her om resten af skoleåret:
Elevrådets første funktion i år var at lade klasserne vælge nogle nye
repræsentanter og at lade repræsentanterne vælge nogle nye formænd.
Da det nye elevråd var dannet, gik vi hurtigt igang med at lave en fest,
og den blev holdt en gang i februar. Den blev ganske vist en økonomisk
fiasko, men de, der kom, var enige om, at det var en god fest, og Salomon
som spillede var også glade, selv om de kun fik 125 kr. i alt for at spille.
Noget senere fik vi en indbydelse fra LOE om at deltage i landsmødet i
Holbæk. Det satte en hel masse snak om LOE igang, og vi fik en fyr fra
LOE herud der skulle fortælle os om det. Senere (lige efter påske) holdt
vi afstemning om vi skulle ind i LOE, men det skulle vi ikke.
Det var de to vigtigste ting elevrådet fik lavet i 1972, der var også
planer om et loppemarked, men det blev ikke til noget.
Lad os håbe, der bliver mere liv i elevrådet efter sommerferien, for
det gamle var sandelig ikke noget at prale af.
Niels Anker, III. real.
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Skoleåret 1971-72

9. aug.: Det nye skoleår begynder.
72. aug.: Skolens første børnehaveklasse med dens forældre blev mod
taget.
76. aug.: Modtagelse af 1. klasse samt deres forældre.
23. -28. aug.: 7. og 8. klasse samt 1. realklasse var på lejrskole i Ry ved
Himmelbjerget under ledelse af Frede Bording, Ejgil Kloster, Karen An
dersen og Anne Sand vej.
2. sept.: Forældremøde, hvor Frede Bording gjorde rede for intentionerne
i den nye vejledning vedrørende seksualoplysning i Folkeskolen. Bagefter
var der livlig diskussion, hvor det fremgik, at forældrene ønskede seksual
undervisningen integreret i undervisningen, hvor det faldt naturligt.
9. sept.: Idrætsdag på Herlev Stadion. - Følgende andre skoler medvir
kede: Gladsaxe Privatskole, Skt. Knud Lavard, Ordrup Privatskole, Kgl.
Vajsenhus og Herlev Privatskole. - Alle skolens klasser medvirkede, selv
børnehaveklassen.

Afslutningsfodbold med lærerne.

Idrætsdag.

12. okt.: Dansk friskoleforenings sjællandske afdeling holdt møde på
Osted fri- og efterskole ang. den kommende skoleordning. Undervisnings
direktør A. Baunsbak-Jensen redegjorde for sagen.
26. okt.: Skolens nye skolekøkken blev indviet på behørig måde. Kirsten
Juel bød alle skolens elever på lagkage og lærerne på frokost. Det blev en
festlig dag.
27. okt.: Første forældreaften i 1. klasse. - Samme dag besøgte 10. klasse
med Inger Lauridsen Nationalmuseets udstilling i Brede, „Klæ’r skaber
folk“.
28. okt.: Udstillingen „Klæ’r skaber folk“ blev også besøgt af 8. klasse
og 1. realklasse, Lone Schulz og Karen Andersen.
1. -5. nov.: 10. klasse havde i samråd med Inger Lauridsen samlet og lavet
et fint materiale til en udstilling om klædedragten gennem de sidste
100 år. „Krop og klæ’r“ blev en meget fin udstilling, som arrangørerue
kunne være stolte af.
4. nov.: Børnehaveklassen havde inviteret deres forældre til at komme
og se, hvad de foretog sig i det daglige.
5. nov.: Elevrådet holdt fest for børnehaveklassen, L, 2., 3. og 4. klasse
om eftermiddagen. Der var forskellig underholdning (film og dukke
teater), dans og servering af boller, sodavand og is. — Samme dags aften
holdt elevrådet en fest for de store elever.
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6. nov.: Møde i Tømmerup fri- og efterskole ang. den kommende skole
ordning. Mødet var arrangeret af de sjællandske efterskoler sammen med
Dansk friskoleforenings sjællandske afdeling. Efterskolelærer Arne Kri
stiansen holdt indledende foredrag.
9. nov.: Skolens forældreråd inviterede forældre og lærere til et fore
drag af højskoleforstander Arne Frandsen, Ubberup Fløjskole. Foredra
get hed „Den retarderede generation".
30. nov.: Konsultationsaften på skolen med kort forudgående orientering
for forældrene til 7. klasse vedr. skolens dav. bedømmelse af elevernes
muligheder.
2. dec.: Der var „Åbent hus“ for gamle elever, som fik lejlighed til at se
skolens nye lokaler (skolekøkken og fysik). Det blev en god aften med
megen snak om „gamle dage“.
21. dec.: Sidste skoledag før juleferien. - Alle skolens elever og lærere
samledes i sangsalen til en lille højtidelighed, hvor der blev sunget nogle
af julens salmer, og Frede Bording læste Juleevangeliet.
Festen om aftenen blev holdt på Danmarks Tekniske Højskole. 6. klasse
spillede Chapeks „Insektliv“ under instruktion af Anne Marie Mikkelsen
og Ellen Haastrup. Det var godt klaret, at 6. klasse kunne spille så van
skeligt et stykke. - Traditionen tro blev der danset lançiers, leget sang
lege og uddelt poser. Som ved sidste julefest havde eleverne været med
til at bestemme aftenens forløb, og det blev atter en god fest.

Fra 10. klasses udstilling.
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Elever fra 1. klasse i børnehaveklasselokalet.

20. jar¿.: Forældreaften for 1. klasse.
25. jan.: Klasseforældremøde for 2. og 3. klasse og 3. realklasse.
3. febr.: Klasseforældremøde for 4. 5. og 9. klasse.
8. febr.: Klasseforældremøde for 6. klasse og børnehaveklassen.
14. febr.: Fastelavnsfest for hele skolen. I lighed med sidste år var der
et afvekslende program med tøndeslagning, film, forevisning af trylle
kunster ved Jens Magnild og naturligvis bollespisning. Den festlige dag
blev afsluttet med lidt dans i den store gymnastiksal, hvor der var præ
mier for de bedste dragter.
17. febr.: Klasseforældremøde for 7. og 10. klasse samt 1. realklasse.
29. febr.: Klasseforældremøde for 1. og 8. klasse samt 2. realklasse.
14. marts: Alle instanser tilknyttet Bordings Friskole holdt møde. Disse
var skolens styrelse, bestyrelsen for foreningen „Bordings Friskoles Ven
ner“, forældrerådet, skolens lærere, repræsentanter for elevrådet og skole
betjent Arne Andersen.
24. marts: Gymnastikopvisning. De fleste af skolens klasser viste, hvad
de havde arbejdet med i vinterens løb.
8. april: Nordisk Privatskoleunion, der blev stiftet i Stockholm i novem
ber 1971, holds sit første plenarmøde her på skolen med 60—70 deltagere,
hvoriblandt repræsentanter fra såvel Norge, Sverige og Finland som
naturligvis Danmark.
11. april: Forældrerådet indbød skolens lærere, forældre og elever fra
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7. klasse og opefter til et foredrag ved en af skolens forældre, professor,
dr. phil. Bent Foltmann. Emnet var „Vil vore børn komme til at opleve
den fagre nye verden?“.
14. april: 6. klasse holdt klassefest med forældre og lærere.
15. april: De Frie Folkeskolers Fællesråd holdt møde i Fyns Forum.
20. april: 1. realklasse spillede „Musefælden“ af Agathe Christie for 3.-6.
klasse.
21. april: 1. realklasse spillede „Musefælden“ af Agathe Cristie for elever
i 7. klasse og opefter, forældre og lærere. Bagefter var der fest med nat
mad og dans.
24. -25. april: „For eller imod Fællesmarkedet“ er et højaktuelt emne, som
skolen fandt naturligt at tage op og gøre lidt ekstra ud af.
Den 24. april lagde Inger Lauridsen ud med et gruppearbejde om EF,
som skulle lægge op til den debat, som forkæmperen Jørgen Brøndlund
Nielsen og modstanderen Christen Amby skulle føre den 25. april. Grup
pearbejdet var lagt tilrette for de ældste klasser (8. 9., 10. klasse og 1., 2.,
3. realklasse) sådan, at eleverne kunne tilvælge sig grupper på tværs af
klasseskel. — Emnet vakte stor interesse, og gruppearbejdet forløb overalt
i den bedste atmosfære. — Debatten mellem de to „eksperter“ var saglig,
og eleverne benyttede sig flittigt af lejligheden til at stille spørgsmål.
Det blev et par gode, udbytterige dage.

Fra lejrskolen.
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Fra lejrskolen.

1. maj: Skriftlig eksamen begyndte for 9. og 10. klasse samt 2. og 3. real
klasse.
72. maj: 4. klasse var på „bytur“ sammen med Karen Sejlund. Turen gik
gennem Nyboder til Musikhistorisk Museum, hvor Mette Muller viste om
kring og fortalte. Siden gik det til Rosenborg Slot og Rundetårn. En me
get vellykket tur.
13. maj: Dansk friskoleforenings sjællandske afdeling holdt sit årsmøde
i Landsgrav Friskole ved Slagelse.
78. maj: Skoleudflugt til Borrevej levig.
19. maj: Sidste skoledag for 9. og 10. klasse samt 2. og 3. realklasse.
25. maj: Forældremøde og generalforsamling i den selvejende institution
Bordings Friskole samt i foreningen Bordings Friskoles Venner.
10. juni: Lærerudflugt til Bordings hus i Halland.
16. juni: Sidste skoledag før sommerferien. - Friskolens afslutning fandt
sted kl. 11. 1. klasse, 3. klasse og 5. klasse underholdt med forskellige små
stykker og sange. Hele den store sal var fyldt med børn og forældre. Om
aftenen var der fest for og overrækkelse af eksamenspapirer til 3. real og
10. klasse, samt de udgåede elever af 2. real og 9. klasse. Det blev en me
get hyggelig aften.
Lone Schulz.
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Anne Marie til tops i Halland.

Generalforsamlingerne den 25. maj 1972

Foreningen Bordings friskoles venner
Grove blev valgt til dirigent.
Formanden konstaterede, at man nu havde 182 medlemmer mod 147
året før og derfor var i stand til at yde 1 1.000 kr. mod tidligere 10.000 kr.
til skolen. Han takkede medlemmerne for tilslutningen til foreningen.
Beretningen godkendtes.
Kassereren henviste til det udsendte regnskab, hvoraf det, som netop
omtalt, fremgik, at man havde været i stand til at overføre 1.000 kr. mere
til skolen i år.
Regnskabet godkendtes.
Formanden meddelte, at der var sket en formel fejl ved hans valg året
før, idet han rettelig skulle vælges af foreningen og ikke af bestyrelsen.
Generalforsamlingen bekræftede formandens valg.
Til bestyrelsen genvalgtes Gerhard Løb og H. P. Jørgensen, idet Løb
dog havde meddelt, at han ikke magtede at fortsætte som kasserer. Pastor
Jacobsen genvalgtes som suppleant. Til revisorer genvalgtes Tage Haastrup og Aksel Friis og som revisorsuppleant Topsøe Jensen.

Institutionen Bordings friskole
Grove blev valgt til dirigent.
Formanden bemærkede i sin beretning, at det var styrelsens opgave
at sikre skolens rammer økonomisk og materielt. Den ombygning, der
var forberedt af den tidligere formand, var godt igang, da han havde
overtaget formandsposten, og det havde været en let opgave at være med
til at gøre den færdig. Skolen har nu de faglokaler, som vil være nød
vendige i alt fald en rimelig tid fremover.
Ombygningen havde afsløret en del skader og mangler, som bør udbedres, og styrelsen overvejer for tiden omfanget af den næste bygge
periode. Der har vist sig visse finansieringsvanskeligheder, men man hå
ber at nå et langt skridt videre indenfor det næste år. Formanden be
mærkede, at ombygningerne hidtil havde kunnet gennemføres uden for
højelse af skolepengene, hvad han fandt værdifuldt. Han nævnte, at
Frøbelseminariet har sagt sit lejemål op til sommeren 1973. Styrelsen vil
drøfte, i hvilket omfang det er økonomisk muligt for skolen selv at over29

1. klasse med Gudrun.

tage lokalerne, således at man får noget større fleksibilitet. Endelig
nævnte formanden, at der vil blive købt nye klassemøbler til hele 2. sal.
Formandens beretning godkendtes uden bemærkninger.
Frede Bording ønskede at takke for de nye lokaler, som man hver dag
glædede sig over på skolen. Han omtalte den nye børnehaveklasse og med
delte, at man i 1972 vil optage 2 børnehaveklasser med hver 12 elever og
som sidste år 2 små 1. klasser, som det er meningen senere skal smeltes
sammen til én klasse. Dette gøres med en vis betænkelighed, fordi der
endnu ikke har været så stor afgang fra sidste års 2 1. klasser, at de kan
videreføres som én klasse.
Skolen havde overvejet at tage forskud på de nye skoleplaner og have
en fællesklasse på 8. klassetrin, men har, da reformen trækker ud, valgt
at dele normalt i en 8. klasse og en 1. real og skemamæssigt sikre de elever
i 8. klasse, som efter skolens opfattelse kan følge undervisningen på det
lidt højere realklasseniveau, mulighed herfor.
Frede Bording omtalte forskellige møder, som havde været afholdt i
årets løb.
Foltmann spurgte, om børnehaveklasserne ikke gav skolen et mere
lokalt præg.
Frede Bording svarede, at børnehaveklasserne ikke yderligere frem
hævede et eventuelt lokalt præg, idet en plads i børnehaveklasse kun blev
tilbudt til børn, der i forvejen var indmeldt i 1. klasse.
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Forstanderens beretning godkendtes.
Formanden for forældrerådet, Mette Müller, var syg, men på hendes
vegne omtalte Kirsten Skydsgaard forældrerådets planer for møder næste
år og nævnte nogle afholdte møder.
Kassereren henviste til det udsendte udførlige regnskab og gennemgik
yderligere mere detaljeret visse punkter på regnskabet, som forsamlingen
derefter godkendte. Til styrelsen genvalgtes Hvidtfeldt Rasmussen. Helge
Clausen ønskede ikke at fortsætte. Der blev stillet forslag om valg af
Hans Lundsteen og Mette Müller. Ved skriftlig afstemning valgtes Flans
Lundsteen med 34 stemmer mod 16 til Mette Müller. Som suppleanter
valgtes Mette Müller og Arne Lykke Christensen. Som revisor genvalgtes
H. P. Jørgensen og som revisorsuppleanter P. Juul Kjær og statsautori
seret ejendomsmægler Emil Lauritzen.
Af det gamle vedligeholdelseslån blev endetal udtrukket. Herefter er
endetallene 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 9 udtrukket. Grove beder om, at udtrukne
gældsbreve enten blev hævet eller officielt givet til skolen.
Der blev spurgt, om man kunne få papirhåndklæder eller håndklæde
rulle på toiletterne i stedet for løse håndklæder. Man vil overveje det,
men der er praktiske vanskeligheder.
Kantineudvalget måtte meddele, at planerne om en kantine foreløbig
var skrinlagt, idet der ville blive en udgift på 100-150 kr. pr. barn pr.
måned til kost og drift. Derimod overvejede man fortsat, hvorledes man
kunne skaffe kølemulighed for skolemælken og eventuelt for andre mæl
keprodukter, som børnene kunne købe. Kirsten Skydsgaard foreslog, at
forældrerådet skulle tage initiativ til, at forældrene selv sørgede for an
skaffelse af de nødvendige faciliteter og fik stor tilslutning. Et egentligt
spiselokale kunne der eventuelt blive mulighed for. hvis skolen selv over
tager flere lokaler.
Frede Bording takkede Helge Clausen for en stor indsats for skolen
gennem mange år i såvel forældreråd som styrelse og for godt samarbejde.
Den 14. juni. 1972.
Tom Christensen.
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Diverse meddelelser
I det kommende skoleår vil lægeværelset blive flyttet op på 4. sal, hvor
der vil blive bedre pladsforhold, også til omklædning. Derved opnår vi
samtidig at få opfyldt et længe næret ønske om et særligt kontor til
Friberg, hvor bogombytning m. m. vil finde sted fremover. Kontoret bli
ver altså i det hidtidige lægeværelse på 3. sal, og Friberg vil, i hvert fald
som regel, kunne træffes her hver mandag, onsdag og fredag kl. 13-14.
1 lærerkredsen er der sket det, at Inger Lauridsen - til megen beklagelse
- har ønsket at trække sig tilbage for bl. a. bedre at kunne hellige sig sine
egne børn, hvilket der ikke er noget at sige til, og samtidig fortsætte sine
studier, men vi vil savne hende her på stedet. Inger Lauridsen sparede
ikke sig selv i sit skolearbejde, samtidig med at hun gav sit helt person
lige indslag i lærerkredsen og blandt eleverne på en meget inspirerende
måde. Vi siger hjertelig tak for de to år, det blev til.

Til gengæld kan vi byde en ny lærer velkommen, nemlig Aksel Bor
ding, der blev færdig med sin læreruddannelse sidste sommer, og som
har brugt det mellemliggende år til at aftjene sin værnepligt. Han skal
bl. a. undervise 1. og 2. klasse i den nye form for regning, der har fået
betegnelsen mængdelære. Vi har af forskellige grunde tøvet lidt her på
skolen med at indføre dette nye system, men nu begynder vi altså så småt,
også i 8. klasse og 1. real, hvor henholdsvis Kirsten Juel og Friberg tager
sig af det.
Der bliver forældremøde, det første i sæsonen, tirsdag den 29. august
kl. 20, hvor jeg selv taler. Ved samme lejlighed skal 4. klasses forældre
vælge ny repræsentant til forældrerådet (se side 4).
Frede Bording.

Udlån af skoleboger
De lærebøger, som skolen stiller til rådighed for eleverne uden vederlag,
er skolens ejendom, og eleverne er økonomisk ansvarlige for dem.
Enhver bog skal forsynes med et solidt omslag, der skal fornys, så snart
det er gået i stykker.
Elevens navn skrives med blæk eller kuglepen i den stemplede ramme
på bindets inderside foran i bogen. Til eventuelle notater i bøgerne må
kun anvendes blyant, og bøgerne skal viskes rene før afleveringen.
Almindeligt slid vil naturligvis ikke blive påtalt, men hvis en bog mis
handles eller bortkommer, skal den erstattes.
Udmeldes en elev, må de udlånte bøger straks tilbageleveres til skolen.
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Befordringstilskud
Med undervisningsministeriets cirkulære af 22. juni 1971 „Om tilskud til
befordring af elever i friskoler og private realskoler“ blev kommunerne
opfordret til allerede i skoleåret 1971/72 at yde befordringstilskud for de
elever, der har længere skolevej end 3,5 km i 1.-3. skoleår og 5 km i 4—10.
skoleår eller for Københavns kommunes vedkommende 2,5 km i 1.—5.
skoleår og 3,5 km i 6.-10. skoleår. Godtgørelsen skulle fastsættes til 85 %
af de afholdte udgifter til billigste offentlige transportmiddel, maksimalt
dog for den enkelte elev kr. 300,— (i Københavns kommune maksimalt
kr. 119,-). Ordningen skulle ikke gælde elever i børnehaveklasser.
En række kommuner tilsluttede sig efterhånden ordningen (på varie
rende vilkår), mens andre afviste den. Enkelte kommuner, der i første
omgang gav afslag, ændrede i skoleårets løb indstillingen. Ansøgningen
om tilskud skulle dog i alle tilfælde ekspederes af skolen, og fra alle sider
krævedes dokumentation for de faktiske udgifter.
Det forlyder nu, at man vil søge tilvejebragt en ensartet ordning i Kø
benhavns omegnskommuner, men endnu foreligger intet konkret. Gennem
skolebladet vil forældrene snarest muligt blive orienteret om fremgangs
måden ved ansøgning om tilskud. Men sikkert er det, at mener man sig
berettiget til befordringsgodtgørelse, bør alle kvitteringer (buskort, tog
kort o. 1.) for det kommende skoleår opbevares til brug ved ansøgningen.
Andreas Friberg.

Børnehaveklassen.
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Den statskontrollerede prøve ved afslutningen af 10. klasse
er aflagt af (forreste række fra venstre): Vibeke Biering-Sørensen, Hen
riette Sick, Marianne Sahl Petersen, Vibeke Brørup, Tina Vejby, Bene
dikte Moy — (bageste række fra venstre): - klasselærerinde Kirsten Juel
- Kenneth Hessenschmidt - forstander Frede Bording - Ole TranbergHansen — lærerinde Inger Lauridsen og Tabita Schwenn. Birthe Røddik
og Jeppe Egmose var forhindret i at være med til afslutningsfesten og
er derfor ikke med på billedet.

Ordensregler
I skoletiden må ingen elev forlade skolen uden tilladelse.
Beskadigelse af bygninger, inventar, materiel m. m. medfører erstat
ningspligt, når årsagen er grov uforsigtighed eller kådhed. Tobak, slik
samt farligt eller generende legetøj må ikke medbringes på skolen.
Alle elevernes ejendele bør være tydeligt mærkede med navn og bør
behandles med omhu. Har en elev mistet noget, meddeles det til klasse
læreren. Fundne sager afleveres til en lærer og kan siden afhentes på
kontoret. — Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne sager. Større
pengebeløb, kostbare smykker, værdifulde fyldepenne o. lign, bør ikke
medtages på skolen. - Bruger man træsko til og fra skolen, må man have
skiftesko med til indendørs brug.
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Realeksamen
er bestået af (forreste række fra venstre): Niels Vedel Borchert. Ingrid
Kaas Nielsen, Sine Kaas Nielsen, Charlotte Kathrine Lassen, Ida Juel
Thorup - lærerinde Anne Sandvej - (bageste række fra venstre) : klasse
lærer Andreas Friberg — Niels Anker Rasmussen, Cæcilia Giode, Steen
Vandborg og Jakob Dahlstrøm Madsen.

Hjertelig tak til klassen for bogen om Frederik.

F. B.

Angående lånet til maling etc. af
skolelokalerne i 1965
I henhold til udtrækningen på generalforsamlingen den 25. maj vil alle
indehavere af de gældsbeviser, hvis nummer ender med cifret 5 få ud
betalt beløbet med påløbne renter, i alt 135 kr., ved indsendelse af
gældsbeviset til skolen i kvitteret og underskrevet stand inden den 1.
oktober. — Hvis nogen skulle ønske at yde beløbet som gave til skolen,
hvad man naturligvis er meget velkommen til, bedes vedkommende også
(Fortsættes side 36)
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Elever fra 9. klasse og 2. real, der er gået ud af skolen efter henholdsvis
at have aflagt statskontrolleret prøve eller er blevet optaget i gymnasiet.

(Forreste række fra venstre): Inge Margrethe Petersen (2. r.), Kirsten
Palmkvist Knudsen (2. r.), Jane Seiler (9. kl.) — 9 .klasses klasselærer Vita
Jæger — Gunvor Schlichtkrull (9. kl.), Tove Svendsen (9. kl.) — (bageste
række fra venstre): 2. reals klasselærer Knud Huus - Jens Magnild (2. r.),
Kaare Brededorff Thiim (9. kl.), Flemming Vedel (9. kl.), Heini Elias
son (9. kl.) og Jørgen Holm Damgaard (2. r.).
Lise Lotte Laursen (2. r.) var ikke med til afslutningsfesten og er der
for ikke med på billedet.

(Fortsat fra side 35)
indsende beviset, men med påtegningen: Tilbagebetaling frafaldet. Be
løbet ydes som gave — samt underskrift.
Af de tidligere udtrukne beviser (endetal 0, 1, 2, 3, 4 og 9) savner vi
stadig en del. Forklaringen er formodentlig den, at vedkommende netop
ønsker at forære skolen beløbet, hvilket vi i så fald vil være meget tak
nemlige for, men for regnskabets skyld vil vi bede om at få beviserne til
stillede med ovenanførte påtegning. Naturligvis vil de pågældende
ihændehavere også stadig kunne få beløbet udbetalt, hvis de ønsker det.
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Fortegnelse over eleverne
Ausust
1972
o
3. realkl.:

Lars Kjærbølling, Koralvej 28, Hvidovre.
Henrik Haagensen, Hedevænget 52, Lyngby.
Anders Mikael Bjerre, Troldhøjen 1, Herlev.
Jens Erik Nielsen, Rantzausgade 44, N.
Ida Charlotte Kornerup Hansen, Ejvindsvej 33, Charlottenlund.
Anne Birgitte Jørgensen, Ävendingen 19, Brønshøj.
Caspar Sutton, Skipperstræde 14, Dragør.
Lars Kloster, Nørregårdsvej 18, Allerslev, Lejre.
Ida Rørbeck, Langelandsvej 47 A, F.
Susanne Magle, Nørrekær 12, Rødovre.
Michael Behrens, Valby Langgade 9, Valby.
Anne Vi Gjevnøe, Mathildevej 22, F.
Dorte Hansen, Klavs Nebsvej 18, Virum.

9. klasse:

Annette Westborg Hansen, Grenhusene 77, Flvidovre.
Kirsten Vedel Borchert, Hvidovrevej 257 A, Hvidovre.
Mads Rønne, Rønnebærvej 71, Holte.
Niels Ole Hempler, Abildgårdsvej 47, Sorgenfri, Virum.
Benedikte Dreyer, Malerbakken 29, Holte.
Annemette Krogh, Rydagervej 25, Albertslund.
Dorrit Lykke Andersen, Maglekildevej 10, V.
Hans Nikolaj Søndergaard, Ejvindsvej 34, Charlottenlund.
Bo Kåre Jørgensen, Bøgehøj 25, Hellerup.
Hanne Giensted, Øster Søgade 108, 0.
Anja Haune Lorenzen, Jens Warmingsvej 10, S.
Vibeke Bruun Hansen, Øster Søgade 104, 0.
Lisbeth Laursen, Ved Bellahøj 24 A, Brønshøj.
Per Vedel, Torbenfeldtvcj 4, Brønshøj.
Lars von Müllen, Ndr. Frihavnsgade 21, 0.
Tannie Hansen, Willemoesgade 39, 0.
Christian Carpentier. Boganisvej 19, Rungsted Kyst.

2. realkl.:

Jørgen Kr. Hansen, Lilletoften 84, Skovlunde.
Kasper Mosen, Jægersborg Allé 52 A, Charlottenlund.
Carsten Tovborg Jensen, Lykkesholms Allé 5 B, V.
Lone Vandel, Grenhusene 64, Hvidovre.
Kiehn Eli Jensen, Ungarnsgade 11, S.
Kim Brandstrup, Ørnebjergvej 42, Glostrup.
Anne Hjordt-Petersen, Porsager 51, Albertslund.
Karin Kampp, Reykjaviksgade 1, S.
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Hanne Valentinussen, Bjerregârdsvej 14, Valby.
Tine Kjærbølling, Koralvej 28, Hvidovre.
Peter Høeg, Overgaden neden Vandet 15, K.
Birte Bøgestrøm, Lærkevej 10, Glostrup.
Tanja Orenæs, Boulevarden 10, Kgs. Lyngby.
Peter Sass, Atoften 1, Nivå, Karlebo.
Michael Werner Topsøe-Jensen, Wiedeweltsgade 51, 0.
Lise Nyholm Christiansen, Svalevej 26, Glostrup.
Jakob Henning Hansen, Bjerregârdsvej 8, Valby.
Otto Enggaard Jacobsen, GI. Dronningsgårds Allé 1, Holte.
Lene Clausen, Egernvej 37, F.
Uffe Munkgaard Rasmussen, Ulrik Birchs Allé 38, S.
8. klasse:
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Pia Silberbrandt, Willumsvej 22 A, S.
Chris Fryman, Østbanegade 17, 0.
Anders Klarskov Andersen, Borgager 35, Albertslund.
Niels Kr. Hansen, Lilletoften 84, Skovlunde.
Henrik Søborg, Tyttebærvej 6, NV.
Ole Palmkvist Knudsen, Nyborggade 5, 0.
Per Bøgvad Kretzschmer, Sognegårdsallé 60, Hvidovre.
Susanne Kløczl, Sortedam Dossering 81,0.
Susanne Gjedde-Simonsen, Duevej 10, F.
Viggo Abild Hansen, Kongehaven 68, Valby.

Karsten Dahl, Grenhusene 93, Hvidovre.
Milan Balsgaard, Lille Strandstræde 15, K.

l .realkl.:

Bente Jonsen, Hareskovvej 67, Brønshøj.
Caroline Find, Lars Bjørnsstræde 21, K.
Mikael Sidcnius, Øster Søgade 8, K.
Mette Rønne, Rønebærvej 71, Holte.
lan Clark, Faksegade 5, 0.
Jan Michael Löfvall, Østerbrogade 149, 0.
Lars Jæger, Solvangsvej 22, Glostrup.
Bo Foltmann, Kronprinsensvej 66, F.
Niels Vandborg, Rådmand Steins Allé 7, F.
Ole Tom Christensen, Højskole Allé 62, Kastrup.
Louise Borg-Hansen, Vigerslev Allé 1, SV.
Pál Istvån Postas, Brydes Allé 88, S.
Lise Bertram, Ruten 25, Brønshøj.
Kristen Skydsgaard, Strandvejen 63, 0.
Jens Kristian Weidlich, Nørregårdsvej 170, Rødovre.
Malene Juel Thorup, Kochsvej 4, V.

7. klasse:

Zanne Buch Rasmussen, Vester Voldgade 110, V.
Flemming Nielsen, Norgesmindevej 23, Hellerup.
Mikael Werner Thomsen, Kronprinsessegade 44, K.
Thomas Milfeldt, Trondhjemsgade 11, 0.
Morten Bro Eriksen, Urbansgade 2, 0.
Lars Ahlmann Olesen, Stefansgadc 2, N.
Jakob Wolfsohn, Østerbrogade 198, 0.
Inge Merete Christoffersen, Skippingevej 9, Brønshøj.
Søren Friberg, Solsortvej 83, F.
Niels Hvidtfeldt Rasmussen, Kamstrupvej 40, Vanløse.
Helle Bøj Jensen, Baltorpvej 189, Ballerup.
Erik Lind, Ndr. Fasanvej 250, N.
Margit Elisabeth Postås, Brydes Allé 88, S.
Niels Henrik Frøik, Astridsvej 14, Kastrup.
Gunnar Enggaard Jacobsen, GI. Dronninggårds Allé 1, Holte.
Per Palmkvist Knudsen, Nyborggade 5, 0.
Mette Sabina Thordsen, Ourøgade 19, 0.
Jakob Jæger, Solvangsvej 22, Glostrup.
Sisse Mosen, Jægersborg Allé 52 A, Charlottenlund.
Claus Strange-Christensen, Øster Voldgade 14, K.
Peter Bohé Jørgensen, Fredericiagade 15, K.
Jens Klarskov Andersen, Borgager 35, Albertslund.
Lene Vandborg, Rådmand Steins Allé 7, F.
Hans Henrik Reisfelt, Munkely 10 B, Søborg.
Torkil Berge Fosdal, Kastelsvej 8, 0.
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6. klasse:

Wagn Helge Jacobsen, Willemoesgade 22, 0.
Lise Stidsen, Lille Istedgade 2, V.
Mette Wohlert, Frederiksberg Allé 48, V.
Tom Jon Jonsen, Hareskovvej 67, Brønshøj.
Charlotte Elisabeth Bloch, Dronningens Tværgade 50, K.
Lorraine Warnock, Overgaden oven Vandet 98, K.
Thomas Aintorp, Classensgade 17 A, 0.
Claus Grodal Olesen, Formosavej 41, S.
Jan Krogsgaard Villadsen, Frederiksborggade 32, K.
Jørgen Thorup, Norgesmindevej 21, Hellerup.
Mai-Britt Brøndum Christensen, Skydebanegade 14, V.
Hans August Brahe Nielsen, Falkoner Allé 67, F.
Jesper Høgenhaven, Skovgårdsgade 11, 0.
Birgitte Lundsteen, Dronningensvej 25, F.
Margrethe Horstmann, Upsalagade 22, 0.
Ida Marie Skydsgaard, Strandvejen 63, 0.
Kirstine Damsholt, Pile Allé 19 A, V.
Jesper Sidenius, Øster Søgade 8, K.

5. klasse:

Terje Orenæs, Boulevarden 10, Kgs. Lyngby.
Frank Hørlyck Christensen, Vestre Allé 15, Valby.
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Lau Korndahl Fryman, Østbanegade 17, 0.
Michael Grif, Godthâbsvej 103, F.
Jens Musza, Egilsgade 7, S.
Kim Launsø, Postparken 28, Kastrup.
Martin Borup Nielsen. Odensegade 22, 0.
Karsten Nørgaard Müller, Carit Etlarsvej 4 A, V.
Mette Dahl, Grenhusene 93, Hvidovre.
Mark Bohé Jørgensen, Fredericiagade 15, K.
Sofia Holch, Nørre Søgade 43, K.
Lotte Hansen, Sølvgade 105, K.
Bjarne Albrechtsen, I. E. Ohlsensgade 3, 0.
Kristian Bjørn Jensen, Kochsvej 4, V.
Morten Lykke Christensen, Vestbanevej 1, Valby.
Marina Holme Nyegaard, Ryesgade 124 B, 0.
Pia Krogsgaard Villadsen, Frederiksborggade 32, K.
Anna Charlotte Juel Thorup, Kochsvej 4, V.
Henriette Ahlmann Olesen, Stefansgade 2, N.
Gert Hørlyck Christensen, Vestre Allé 15, Valby.
Inge Postás, Brydes Allé 88, S.
Pernille Hartmann Ptak, Hjortøgade 6, 0.

4. klasse:

Dorthe Amtorp, Classensgade 17 A, 0.
Thorbjørn Moy, I. C. Lembrechts Allé 10, Hvidovre.
Iben Bockhoff, Vejrøgade 10, 0.
Polixigis Hauptmann, Arkonagade 16, V.
Christian Frøik, Astridsvej 14, Kastrup.
Mette Stokholm Møller, Ryesgade 105, 0.
Bo Transbøl, Dronningens Tværgade 52, K.
Steen Löfvall, Østerbrogade 149, 0.
Lone Jensen, Adolph Steens Allé 6, V.
Helga Hvidtfeldt Rasmussen, Kamstrupvej 40, Vanløse.
Eva Bagge, Ligustervænget 2, Virum.
Eileen Alexandra Clark, Faksegade 5, 0.
Michael Haugen, Nørrebrogade 39, N.
Anne-Kari Fischer, Bergensgade 3, 0.
Frederik Find, Lars Bjørnsstræde 21, K.
Susanne Bergstedt Nilsson, Nøjsomhedsvej 3, 0.
Nina Hansen, Sølvgade 105, K.
Bo Fosmark, Slagelsegade 9, 0.
Mette Klarskov Andersen, Borgager 35, Albertslund.
Julie Anne Borg-Hansen, Vigerslev Allé 1, SV.
Claus Breum, Engtoftevej 6, V.
Henrik Breum. Engtoftevej 6, V.
Birthe Højland Larsen, Norgesmindevej 21, Hellerup.
Torben Boil Christiansen, Peter Bangsvej 111, F.
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3. klasse:

Dorthe Grodal Olesen, Formosavej 41, S.
Nanna Smed, Jens Juelsgade 22, 0.
Birgitte Hedemann, Marstrandsgade 5, 0.
Ingrid Charlotte Thykier, Abildgårdsgade 11, 0.
Ivan Braarud Andersen, Baldersgade 39, N.
Anne Mette Jonsen, Hareskovvej 67, Brønshøj.
Lotte Mogensen, Ribegade 17, 0.
Flemming Bertram, Ruten 25, Brønshøj.
Martin Gjedde-Simonsen, Duevej 10, F.
Mikkel Find, Åbenrå 33, K.
Rikke Malene Moseholm, Eckersberggade 42, 0.
Jack Rothe Rasmussen, H. C. Ørstedsvej 51, V.
Charlotte Fogde, Nakskovvej 33, Valby.
Marianne Arnvig, Tagensvej 15, N.
Jacob Amtorp, Classensgade 17 A, 0.
Pernille Tillner Andersen, Falkonergårdsvej 16, V.
Bettina Faurschou, Bredgade 10, K.
Lea Sylvest Hansen, Livjægergade 21, 0.
Leon Weigelt, Bjelkes Allé 17, N.
Anne-Mette Fischer, Bergensgade 3, 0.
Anne Catrine Heerup, Sølvgade 11, K.
Peter Hansen, Dronningens Tværgade 46, K.
Nathalie Holme Nyegaard, Ryesgade 124 B, 0.

2. klasse (delt i to hold):
Karin Friberg, Tingvej 15, S.
Henrik Borup Nielsen, Odensegade 22, 0.
Jakob Lundsteen, Dronningensvej 25, F.
Kirsten Henriette Hansen, Lilletoften 84, Skovlunde.
Jesper Leonardo Pedersen, Esplanaden 5, K.
Gitte Jensen, Adolph Steens Allé 6, V.
Soren Thomsen, Otto Mønstedsgade 1, S.
Katja Guldbrandsen, Silkeborggade 3, 0.
Jette Søndberg Madsen, Bådmandsvej 10, Brøndby Strand.
Inger Damsholt, Pile Allé 19 A, F.
Rasmus Lind, Lundtoftegade 15, N.
Birgitte Ahlmann Olesen, Stefansgade 2, N.
David Skydsgaard, Strandvejen 63, 0.
Martin Eugen Sørensen, Gothersgade 167, K.
Morten Smed, Jens Juelsgade 22, 0.
Niels Thyge Brogaard, Tagetestien 25, Kastrup.
Rachele Samson, Gustav Adolfsgade 14, 0.
Kjell Bergstedt Nilsson, Nøjsomhedsvej 3, 0.
Kristian Bennike, Østerbrogade 89, 0.
Kaare Abildgaard, Livjægergade 30, 0.
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Heidi Bcch Sommer, Dag Hammarskjölds Allé 11, 0.
Marie Birgitte Lassen, Højagervej 2, Valby.
Henrik Holmgreen Jensen, Gothersgade 135, K.
Jonas Maria Schul, Kastelsvej 27, 0.
Tina Borgland, Herluf Trollesgade 6, K.
Bettina Lunde-Christensen, Kanslergade 6, 0.
Ulla Birk Jensen, V. E. Gamborgsvej 2, F.

1. klasse (deles i to hold):
Morten Wohlert, Frederiksberg Allé 48, V.
Annette Mogensen, Ribegade 17, 0.
Tokin Mads Orenæs, Boulevarden 10, Kgs. Lyngby.
Jacob Bro Eriksen, Urbansgade 2, 0.
Maria Sabrina Mørck, Fredericiagade 59 A, K.
Miklas Szabo, Borgergade 36, K.
Mads Tovborg Jensen, Lykkesholms Allé 5 B, V.
Charlotte Fromberg Nielsen, Dronningensgade 27, K.
Michael Arnoldus, Falkoner Allé 67, F.
Alain Pateli, Ärhusgade 14, 0.
Helle Kannik Haastrup, Birkhøj terrasserne 447, Farum.
Sten István Postés, Brydes Allé 88, S.
Nikolaj Rasmussen, Korsørgade 2, 0.
Carsten Højland Larsen, Norgesmindevej 21, Hellerup.
Camilla Munk Rosager, Abildgårdsgade 37, 0.
Thomas Leonardo Pedersen, Esplanaden 5, K.
Louise Bach, Malmøgade 4, 0.
Nynne Maria Gregersen, Classensgade 45, 2100 0.
Lasse Glavind, Kuhlausgade 18, 0.
Erik Rykind-Eriksen, Trondhjemsgade 15, 0.
Lars Gregers Olsen, Oehlenschlægersgade 12, V.
Jens Peter Bjørnbak, Voldmestergade 15, 0.
Marie Junia Fly Louw, Peblinge Dossering 18, N.
Charlotte Benche, Herman Triers Plads 3, V.
Maria Vith-Nielsen, I. E. Olhsensgade 19, 0.
Claus Lykke Christensen. Vestbanevej 1, Valby.
Aly Samson, Gustav Adolfsgade 14, 0.
Jacob Katzenstein, Marstrandsgade 19, 0.
Steffen Kampp, Peblinge Dossering 46. N.
Elisabeth Michelsen, Eckersberggade 25, 0.

Børnehaveklassen (deles i to hold):
Gorm Dige, St. Annæ Plads 2, K.
Thomas Thue Hansen, Sølvgade 105, K.
Klaus Birk Jensen, V. E. Gamborgvej 2, F.
Nis Kaj Hansen. Bryggervangen 16, 0.
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Karen Stokholm Møller, Ryesgade 105, 0.
Simon Thorsen, Wiederweltsgade 22, 0.
Søren Unold Lund, Willemoesgade 22, 0.
Anette Tvestmann, St. Kongensgade 114, K.
Thomas Tillner Andersen, Falkonergårdsvej 16, V.
Kristiane Koch, Fælledvej 10, N.
Julie Gaugler, Vodrolisvej 52 B, V.
Karsten Panting, Victor Bendixgade 24, 0.
Henrik Forslund, Hjortøgade 6, 0.
Jens Christian Fromberg Nielsen, Dronningensgade 27, K.
Camilla Frandsen, Sortedam Dossering 23, N.
Ole Malmgren, Norgesmindevej 23, Hellerup.
Charlotte Jacobsen, Willemoesgade 22, 0.
Anette Laustsen, Kanslergade 14, 0.
Pia Munch, Fælledvej 10, N.
Tobias Garde, Nordborggade 9, 0.
Liv Fosdal, Kastelsvej 8, 0.
Kasper Wcdendahl Jensen, Sortedam Dossering 91, 0.
Charlotte Sylvest Hansen, Livjægergade 21, 0.
Peter Gulstad, Slagelsesgade 9, 0.

Elevarbejde.

Skolekredsens medlemmer
August
1972
o
Vi beder medlemmerne gå fortegnelsen nøje igennem og, såfremt der findes
fejl eller mangler, meddele os det snares t.

Abildgaard, Kirsten og Mogens, politibetjent, Livjægergade 30, 2100 0.
Albrechtsen, Inge og Egil, murermester, I. E. Ohlsensgade 3, 2100 0. (64 83 47).
Amtorp, Gunver og Ole, læge, Classensgade 17 A, 2100 0. (TR 9645).
Andersen, Edith og Jørgen, antikvarboghandler, Islevhusvej 57, 2700 Brh.
(BE 9285).
Andersen, Annette, assistent. Bechgaardsgadc 13, 2100 0.
Andersen, Birthe og Anders Tillner, døvepræst, Falkonergårdsvej 16, 1959 V.
(39 58 44).
Andersen, Ellen, fabrikant, Livjægergade 21, 2100 0. (ØB 7896).
Andersen, Jenny og Niels P., grosserer, Helgesensgade 1, 2100 0. (39 44 85).
Andersen, Agnes Margrethe og Henry, hovmester, Maglekildevej 10, 1853 V.
(22 27 95).
Andersen, Lis og Jørgen Klarskov, komm.lærer, Borgager 35, 2620 Albertslund.
(64 76 99)
Andersen, Elly og Kurt, lagerchef, Solvangsvej 14, 2600 Glostrup. (96 28 15).
Andersen, Ruth og Raymondt, målerkontrollør, Baldersgade 39, 2200 N.
(ÆG 7635).
Andersen, Karen, overlærer, Bogholder Allé 76 A, 2720 Vanløse. (74 59 64).
Andersen, Aase og Arne, skolebetjent, Øster Søgade 88, 2100 0. (TR 4209).
Anker-Møller, Lisbeth og Erik, kontorchef, GI. Køgevej 275 B. 2650 Hvidovre.
(78 36 35).
Anker-Møller, Søren, stud mag., GI. Køgevej 275 B, 2650 Hvidovre.
Arnoldus, Bodil og Hans Ole, programmør, Falkoner Allé 67, 2000 F. (FA 2773).
Arnvig, Inga og Robert, Tagensvej 15, 2200 N. (37 77 06).

Bach, Inger Vibeke og Mogens, advokatfuldmægtig, Malmøgade 4, 2100 0.
(TR 3541).
Bagge, Elly og Peter, direktør, Ligustervænget 2, 2830 Virum. (84 87 15).
Balsgaard, Jane, billedvæver, Lille Strandstræde 15, 1254 K.
Beck, Emma og Kristian, P Grausvej 8, 2000 F. (71 89 51).
Beck, Hans Jørgen, studerende, Landskronagade 47, 2100 0.
Behrens, Grethe, Valby Langgade 9, 2500 Valby. (30 31 10).
Benche, Lykke, sekretær, Herman Triers Plads 3, 1975 V. (35 25 09).
Bennike, Ruth og Arne, prokurist, Østerbrogade 89, 2100 0. (TR 9928).
Bertelsen, Alfred, sangpædagog, Engtoftevej 6, 1816 V. (22 25 24).
Berthelsen, Carsten, stud, mag., Kirkevænget 4, 2500 Valby. (VA 479 u).
Bertram, Inger Marie, studerende, Ruten 25, 2700 Brønshøj. (60 01 47).
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Biering-Sørensen, Ingrid og Leif, auditør, Kochsvej 4, 1812 V. (22 43 80).
Bing, Eva, frue, Nyvej 15, 1851 V. (EV 4577).
Bjerre, Christa og Vilhelm, gørtler, Troldhøjen I. 2730 Herlev. (94 11 17).
Bjørnbak, Barbro Torstendotter, journalist, Voldmestergade 15, 2100 0.
(11 61 91).
Bjørnbak, Ib, redaktionssekretær, Voldmestergade 15, 2100 0. (11 61 91).
Bjørn-Henriksen, Ilse og Preben, ingeniør, »Holmen«, Birkhede, 8680 Ry.
(06 - 89 10 91).
Bloch, Birthe, assistent, Dronningens Tværgade 50, 1302 K. (11 13 64).
Bockhoff, Karen-Margrethe og Erik, assistent, Vejrøgade 10, 2100 0. (29 16 88).
Borchert, Inger og Milton Vedel, snedker, Hvidovrevej 257 A. (78 87 17).
Bording, Sigrid og Frede, forstander, Øster Søgade 88, 2100 0. (TR 6914).
Bording, Ejlif, fhv. lærer, Bodalsvej 68, 8680 Ry. (06 - 89 17 55).
Bording, Anita og Aksel, lærer, Keilstruplund 9, 3460 Birkerød.
Bording, Rita og Tage, overlærer, Øster Søgade 86, 2100 0. (TR 4685).
Borg-Hansen, Kirsten og Georg, præst, Vigerslev Allé 1, Bolig B, 2450 SV.
(21 22 39).
Borgland, Gudrun og John, typograf, Herluf Trollesgade 6, 1052 K. (11 25 82).
Bossov, Grethe, frue, Kaløvej 22, 2720 Vanløse. (71 87 91).
Brandstrup, Tove og Finn, kunstmaler, Ørnebjergvej 42, 2600 Glostrup.
(45 09 96).
Breum, Betty, sangerinde, Engtoftevej 6, 1816 V. ((22 25 24).
Brogaard, Ellen og Jørgen, tandlæge, Tagetestien 25, 2770 Kastrup. (51 14 85).
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Bruun, Jens, stud, jur., Grønnemose Allé 79, 2860 Søborg.
Bundgård, Else Marie og Kristian, sognepræst, Darum, 6740 Bramminge.
(05 - 17 92 20).
Bundgård, Ada og Johannes, præst, Kronprinsesse Sofiesvej 23, 2000 F.
Bundgård, Kirstine og Niels, valgmenighedspræst, Lægårdvej 48, 7500 Hol
stebro. (07 - 42 10 23).
Bærenholdt, Chr., inspektør, Cedervænget 15, 2830 Virum.
Bøgestrøm, Inger og Karl, kontorchef, Lærkevej 10, 2600 Glostrup (96 72 94).

Carpentier, Lili og Paul André, administrationschef, Boganisvej 19, 2960 Rung
sted Kyst. (86 17 13).
Christensen, Tove og Arne Lykke, afdelingsleder, Vestbanevej 1, 2500 Valby.
(30 81 25).
Christensen, Eva og Tom, civilingeniør, Fløjskole Allé 62, 2770 Kastrup.
(50 74 73).
Christensen, Henny og Hans Løgstrup, overpolitibetjent, Ægirsgade 33, 2200 N.
Christensen, Birgit og Hakon Hørlyck, overtoldbctjent, Vestre Allé 15,
2500 Valby. (46 22 79).
Christensen, Frank Brøndum, sanitør, Skydebanegade 14, 1709 V.
Christiansen, Erene Boil og Mogens John, glarmester, Peter Bangsvej 111,
2000 F. (71 10 85).
Christiansen, Kirsten, overlærer, Svalevej 26, 2600 Glostrup. (96 67 14).
Christiansen, Jesper, Hyldeager 7, 2650 Hvidovre.
Christiansen, Grethe og Karsten, trafikassistent, Hyldeager 7, 2650 Hvidovre.
(75 13 85).
Christiansen, Gertrud og Tage E., universitetslektor, mag. art., Skipperstræde
14. 2791 Dragør. (53 05 55).
Christoffersen, Kate og Ernst, snedkermester, Skippingevej 9, 2700 Brh.
(60 20 37).
Clark, Rita, fodterapeut, Faksegade 5, 2100 0. (TR 2025).
Clausen, Hilde og Helge, direktør, Egernvej 37, 2000 F. (FA 4970).
Dahl, Ulla og Preben, ingeniør, Grenhusene 93, 2650 Hvidovre. (78 65 83).
Damgaard, Lillian og Peter Holm, anlægsgartner, Holsteinsgade 30, 2100 0.
(ØB 6924 u).
Damsholt, Nanna, cand. mag., Pileallé 19 A, 2000 F. (2137 15).
Damsholt, Torben, amanuensis, mag. art., Pileallé 19 A, 2000 F. (21 37 15).
Davidsen, Thyra og Henry, forvalter, Borgm. Godskesens Plads 3, 2000 F.
(30 75 02).
Dige, Alice og Jens Bertram, ingeniør, St. Annæ Plads 2, 1250 K. (11 48 74).
Dragsbo, Eva og Poul, adjunkt, Forstallé 14, 6200 Åbenrå.
Dreyer, Inge og Jørgen, direktør, Malerbakken 29, 2840 Holte. (42 05 08).

Ege, Lilly og Hans Chr., lærer, cand. teol., Toppen 5, 2860 Søborg. (69 07 81).
Endersen, Jens, overlærer, Rudersdalsvej 66, 2840 Holte. (42 24 79).
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Endersen, Gudrun, lærerinde, Rudersdalsvej 66, 2840 Holte. (42 24 79).
Engelbrecht, Grethe, børnehaveklasseleder, Haraidsgade 94, 2100 0. (RY 1055).
Eriksen, Inga og Christian Bro, kontorchef, Urbansgade 2, 2100 0. (26 19 82).
Faurschou, Susanne, frue, Bredgade 10, 1260 K. (15 07 29).
Find, Bente og Johannes, arkitekt, Lars Bjørnsstræde 21, 1454 K. (14 45 96).
Find, Kristina og Peter, tegner, Åbenrå 33, 1124 K. (PA 8289).
Fischer, Anne-Dorte, dekoratør, Bergensgade 3, 2100 0. (ØB 5253).
Fischer, Carsten Elben, journalist, Bergensgade 3, 2100 0. (ØB 5253).
Flindt, Knud V., Brydes Allé 88, 2300 S. (58 59 24).
Fogde, Alice og Leif, finmekaniker, Nakskovvej 33, 2500 Valby. (30 99 70).
Foltmann, Inge og Bent, professor, dr. phil., Kronprinsensvej 66, 2000 F.
(GO 8008).
Forslund, Anette og Eggert, stud, jur., Hjortøgade 6, 2100 0. (29 62 98).
Fosdal, Anna, lægesekretær, Kastelsvej 8, 2100 0. (TR 8717).
Fosmark, Jytte, klinikassistent, Slagelsegade 9, 2100 0. (TR 8145).
Fosmark, Per, tekn. assistent, Slagelsegade 9, 2100 0. (TR 8145).
Frandsen, Dorte og Steen, læge. Sortedam Dossering 23, 2200 N. (39 48 84).
Friberg, Elin, viceskoleinspektør, Solsortevej 83, 2000 F. (34 36 43).
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(ØB 1683).
Wilhelmsen, Helga og Karlo, provisor, Cæciliavej 48, 2500 Valby. (VA 5264).
Wilhelmsen, Inge og Poul, lærer. Høngårdsvej 29, 9750 Østervrå.
Villadsen, Else og Per, maskinmester, Frederiksborggade 32, 1360 K.
Vith-Nielsen, Inge, salgschef, I. E. Ohlsensgade 19, 2100 0. ((TR 3211).
Vith-Nielsen, Jens, kriminalbetjent, I. E. Ohlsensgade 19, 2100 0. (TR 3211).
Wohlert, Bente og Jørgen, forstander, Frederiksberg Allé 48, 1820 V. (22 50 21).
Wolfsohn, Irene, vuggestueleder, Østerbrogade 198, 2100 0. (RY 5449 v).
Zeuthen, Daisy og Hieronymus, præst, Roasvej 60, 2750 Ballerup. (97 27 12).
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