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BORDINGS FRISKOLE

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).

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
S BLIOTEK

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 ei
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 140 kr. i selve friskolen og 175 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
Arne Lykke Christensen.
Hans Lundsteen, næstformand.
Mette Millier, protokolfører.
Finn Ahlmann Olesen, formand.
Jørgen Hvidtfeldt Rasmussen, kasserer.
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 ved
tægtsmæssig styrelse med beføjelser og ansvar, 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 samarbejde 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:
Kai Jørgensen og Ejvind Larsen (2. klasserne).
Tove Glavind og Niels Michelsen (3. klasserne).
Torben Damsholt (formand) og Jørgen Smed (4. klasserne).
Robert Arnvig (5. klasse B). - Repræsentant for 5. A vælges 27. august.
Per Fosmark (6. klasse).
Ulla Dahl (7. klasse).
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Elevrådet
I henhold til elevrådets vedtægter valgtes ved skoleårets begyndelse føl
gende repræsentanter til elevrådet:
10 . klasse: Kirsten Borchert og Lars von Müllen, 3. real: Karin Kampp
og Peter Sass, 9. klasse: Henrik Søborg og Niels Kr. Hansen, 2. real: Ole
Tom Christensen og Jens Kr. Weidlich, 8. klasse: Mikael Werner Thom
sen og Annette Hur Jørgensen, 1. real: Christian Høeg og Margit Postås,
7. klasse: Jørgen Thorup og Kirstine Damsholt.
Det således etablerede elevråd valgte derefter Ole Tom Christensen
til formand, Jens Kr. Weidlich til næstformand og protokolfører samt
Margit Postås til kassrer. Ifølge vedtægterne udgjorde disse tre derefter
forretningsudvalget.

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, indretning af særlokaler m. v. er
der imidlertid stadig brug for al den støtte, der kan ydes gennem for
eningen, der derfor har fortsat sit arbejde til gavn for skolen og stadig
er livskraftig. Der henvises i øvrigt til „brevene“ side 22-23.

Frikvarter i 3. klasse.

5

Skolens lærerkræfter og fagfordelingen
Frede Bording: Biologi med 4. og 5. klasserne. Biologi samt bibel- og
verdenshistorie med 6. og 7. klasse. Biologi med 8. klasse, 1., 2. og
3. realklasse. En fortælletime samt bibel- og verdenshistorie med 1.
klasserne.
Andreas Friberg: Naturlære og matematik med 7. klasse. Naturlære med
8. klasse. Naturlære og matematik med 9. klasse. Naturlære, regning
og matematik med 1., 2. og 3. realklasse. - Viceinspektør.
Renale Rosenberg: Børnehaveklasseleder.
Gudrun Endersen: Dansk og Nordens historie i I. klasserne. Geografi med
4. klasserne. Klasselærer for 1. klasserne.
Eigil Kloster: Matematik med 1. b. Matematik med 2. b. Gymnastik med
2. klasserne og drengene i 4.-5., 6.-7., 8.-1. realklasse og 9.-2.-3. real
klasse. Sløjd i 4. og 5. klasse, i 6.-7. klasse og i 8.-2. realklasse. Klasse
lærer for 2. a.
Anne Marie Mikkelsen: Dansk samt bibel- og verdenshistorie i 2. klas
serne. Dansk samt bibel- og verdenshistorie i 5. klasserne. Historie med
2. realklasse. Klasselærer for 2. b og 5. klasserne.
Aksel Bording: Matematik med I. a. Matematik, geografi, gymnastik og
bibel- og verdenshistorie med 3. klasserne. Matematik og bibel- og
verdenshistorie med 4. klasserne. Klasselærer for 3. klasserne.
Karen Andersen: Dansk og Nordens historie med 4. klasserne. Regning,
geografi og Nordens historie med 7. klasse. Historie med 1. og 3. real
klasse. Geografi med 3. realklasse. Klasselærer for 4. klasserne.
Ingrid Hentze: Dansk og Nordens historie i 3. klasserne. Dansk, geografi
og Nordens historie i 6. klasse. Klasselærer for 6. klasse.
Karen Sejlund Larsen: Nordens historie i 2. klasserne. Matematik med
2. b. Sang og musik i 2., 3. og 4. klasserne. Dansk i 7. klasse. Gymna
stik med pigerne i 4.-5. og 6.-7. klasse. Dramatik i 6.-7. klasse. Fri
villige hold i blokfløjtespil. Klasselærer for 7. klasse.

Lone Schultz: Engelsk i 4. klasserne. Dansk og engelsk i 1. realklasse.
Engelsk i 8. klasse. Dansk i 2. realklasse. Gymnastik med pigerne i
8.-1. realklasse og 9.-2.-3. realklasse. Klasselærer for 1. realklasse.
Tage Bording: Regning og Nordens historie i 5. klasserne. Regning i 6.
klasse. Dansk og orientering i 8. klasse. Klasselærer for 8. klasse.
Knud Huus: Tysk i 6. og 8. klasse. Tysk og latin i 2. realklasse. Engelsk
i 9. klasse. Tysk og fransk i 3. realklasse. Klasselærer for 2. realklasse.
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Vita Jæger: Engelsk i 5. klasserne. Engelsk i 6. klasse. Tysk i 7. klasse og
i 1. realklasse. Dansk og tysk i 9. klasse. Klasselærer for 9. klasse.
Anne Sandvej: Engelsk i 7. klasse og i 2. realklasse. Dansk og engelsk i
3. realklasse. Klasselærer for 3. realklasse.
Kirsten Juel: Husgerning med 6.-7. klasse og 8.-2. realklasse. Regning
og maskinskrivning med 8. og 9. klasse.
Jens-Holger Nørgaard: Sang og gymnastik med 1. klasserne. Geografi,
formning, sang og musik med 5. klasserne. Musik med 6.-7. klasse og
8.-2. realklasse. Orientering med 9. klasse. Geografi med 1. og 2. real
klasse. Frivillige hold i korsang og orkesterspil.
Anita Bording: Formning i 2.-3. klasserne og i 4. klasserne. Stoftryk i
6.-7. klasse.
Rita Bording: Håndarbejde i 2.-3. klasserne.
Ellen Haastrup: Formning i 1. klasserne og i 2.-3. klasserne. Syning med
5. klassernes piger. Tekstilsløjd med 6.-7. klasse.
Sigrid Bording: Håndarbejde i 1. klasserne og i 2.-3. klasserne. Hånd
arbejde med 4. klassernes piger. Vævning med 6.-7. klasse og 8.-2.
realklasse.
*
Skolens leder træffes hver dag kl. 10-10.45.
Viceinspektør Andreas Friberg vil som regel kunne træffes på sit kontor
på 1. sal tirsdag kl. 13-14.
Skolebetjent: Arne Andersen, Øster Søgade 88, 2100 0. (TR 4209).
Skolens sekretær: Kirsten Rykind-Eriksen, Trondhjemsgade 15, 2100 0.
(26 09 36).
Skolelæge: Amtslæge, dr. med. Palle Hjorth, Emil Chr. Hansensvej 2,
2000 F. (GO 6988).
Skolesundhedsplejerske: Helle Berkild, Tomsgårdsvej 2, 2400 NV.
(10 02 91).
Skolens juridiske rådgiver: LRS C. F. Grove, Købmagergade 65, 1150 K.
(MI 6940).
Skolens arkitekt: Mogens Tørsleff, M.A.A., Rødtjørnevej 37, 2720 Van
løse. (74 19 78).
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Skoleåret 1973-74
Bortset fra luftens ilt er vand vel nok det mest livsnødvendige stof for
os. Vi kan, om det skal være, undvære føde i mange dage, ja undertiden
i flere uger, alt efter hvor godt vi er i stand, og hvor meget vi derfor
har at tære på, men vand kan vi kun undvære i ganske få dage, før vi
omkommer. Det er derfor heller ikke mærkeligt, at man fra gammel tid
har brugt vand som et billedligt udtryk for de kræfter, vort åndelige
liv udspringer af. I biblen møder vi således udtrykket livets vand, og
Jesus selv taler om, da han sad ved Jakobsbrønden i Samaria, at han
vil give os levende vand, så vi aldrig skal tørste igen.
Ved foden af Parnas udspringer en kilde, og i det gamle Grækenland
mente man, at når man drak af den, fik man digterisk evne, poetisk sans,
så livet på en ny måde lukkede sig op for en. Det fortælles, at Pytia,
præstinden ved det berømte Apollontempel i Delfi, der ligger få skridt
fra denne kilde, ikke blot drak af dens vand, men badede sig i den, før
hun gav sine orakelsvar til dem, der søgte hendes vejledning.
I det gamle Norden fortælles der om to mærkelige kilder, som man
tillagde stor betydning: Mimers brønd, som ligger i jætteland, og som
gav visdom i betydning af verdslig klogskab og forstand til dem, der
fik lov at drikke af vandet, og Urdas kilde, der er et spådomsvæld, hvor
nornerne holder til, de, der på dunkel vis styrer menneskenes skæbne,
så aserne selv, der har deres daglige tingsted ved kilden, må underordne
sig. Denne kilde ligger ved roden af Yggdrasils ask, der er et billede
på hele menneskeslægten, og hver dag overstænker eller overøser nor
nerne dette verdenstræ med vand fra kilden, hvorved det holder sig immergrønt trods alle de kræfter, der bestandig søger at ødelægge og ned
bryde det. Tørrer Urdas kilde ud, så visner og dør menneskelivet.
Der er skoler, der helt ud holder sig til Mimersbrønden, som udeluk
kende satser på de kundskaber og den lærdom, enhver kan se nytten af,
når man skal kunne klare sig i det samfund, vi lever i. Spørgsmålet er,
om det er nok, og det er det ikke, når det drejer sig om det egentlige
og dybeste i menneskelivet, det, der inderst inde gør os til mennesker.
Der kan vi ikke undvære stænkene fra Urdas kilde.
Ved afslutningen havde 10. klasse skrevet en sang, som står aftrykt
andetsteds i årsberetningen, og som på sin vis danner udgangspunkt for
disse betragtninger. De anskuer her i de første linjer skolen som en kilde,
hvad enten det så er for rimets skyld, eller der samtidig ligger en dy
bere tanke i det. Jeg holder mig i hvert fald til det sidste og finder, at
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Fra lejrskolen: Gudenåmuseet.

det er et godt udtryk for det, vi gerne vil her på skolen, idet jeg først
og fremmest tænker på Urdas kilde som den, vi gerne vil være med til
at føre børnene hen til, selv om vi naturligvis også standser op ved Mi
mers kilde og køber os en drik af den.

I øvrigt begyndte skolen den 13. august, d.v.s. de nye 1. klasser ven
tede vi med til den 15. og børnehaveklasserne til den 16., men så var
vi også alle i sving. Den 28. august holdt vi vort første forældremøde,
hvor jeg talte om det menneskesyn, der ligger bag ved de grundtvigske
skoletanker, og som de er båret af.
3 .-9. september var 7. klasse, 1. real og 8. klasse på lejrskole i Jyl
land sammen med Kloster, Karen Andersen, Vita Jæger og underteg
nede. Lejrskolen holdtes på Limbjerggård, et nyt og særdeles velind
rettet sted så at sige midt inde i den store skov ikke langt fra Himmel
bjerget. Vi havde nogle udmærkede ture i omegnen, dels til fods, dels
i bus og dels til søs: GI. Rye med St. Sørens kirke og hans i sin tid be
rømte kilde, Øm kloster, Sukkertoppen, Gudenåmuseet, Silkeborg med
Toldlundmandens hoved og naturligvis selve Himmelbjerget foruden for
skellige aktiviteter på selve stedet. En uforglemmelig natur med minde
rige steder, et pragtfuldt lejrbål den sidste aften med sang og alskens
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morskab, en god beværtning i det hele taget, takket være min søster
Gudrun, der som i tidligere år havde stillet sig til rådighed for os som
madmor.
Den 27. september drog hele skolen på ekskursion, dels til Frilands
museet ved Sorgenfri, dels til Nationalmuseets afdeling i Brede. Derud
over har forskellige klasser indimellem og enkeltvis været på ekskursion
andetsteds hen alt efter, som det kunne passe i skolebilledet.
Den 23. oktober startede Kloster med et hold af forældre til gymna
stik en aften om ugen. Det var de pågældende forældre, der selv havde
taget initiativet til disse aftener, der fortsatte til hen mod jul, hvor olie
krisen satte en stopper for aktiviteterne.
Den 25. oktober havde vi en forældreaften med 1. klassernes forældre,
i første række for at de og vi og de selv indbyrdes kunne blive lidt kendt
med hinanden, og den 29. oktober havde forældrerådet arrangeret et
møde, hvor lederen af St. Stefans rådgivingscenter, Hans Ole Nielsen,
der i en årrække forinden har været skolens rådgivende psykolog, talte
om barnets udvikling.
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Lørdag den 3. november arrangerede vi forsøgsvis en forældredag i
børnehaveklasserne. Ideen slog godt an, næsten alle forældre mødte op
og blev sat i sving på forskellig vis sammen med børnene, der desuden
underholdt deres forældre med nogle små optrin, de havde indøvet.
Den 15. november havde vi forældreaften med 2. klasserne og den
22. november med 3. klassernes forældre. Formålet var bl. a. også her
at komme mere i med hinanden. Det er lidt af en vanskelighed i vort
skolearbejde, at forældrene bor så spredt i byen, som de gør. Det ville
være nemmere for alle parter, hvis de boede lidt tættere ved og der
med også lidt tættere sammen, så de daglige veje i højere grad krydsedes. Problemet er naturligvis størst i begyndelsen, d.v.s. i de mindre
klasser, hvor vi må hjælpe os, som vi bedst kan.
Den 29. november havde vi aim. konsultationsaften, hvor alle skolens
lærere sad i hver sit lokale, parate til kortere samtaler med forældrene,
der mødte op i stort tal. Aftenen indledtes med en samlet orientering
overfor 7. klasses forældre med henblik på den fortsatte skolegang i hen
holdsvis 8. klasse eller 1. real.
Inspireret af forsøget i børnehaveklasserne holdt vi forældredag i 1.—
4. klasse lørdag den 8. december. Det blev en meget festlig dag, hvor
der så at sige var myldrende fuldt alle vegne. Det var mandag og lør
dag, vi byttede om på, så det var mandagens skema, vi fulgte, mens bør
nene så til gengæld fik fri om mandagen.
Julefesten den 21. december, der jo er en af skolens store traditioner,
kom til at forme sig noget anderledes end sædvanlig. Det viste sig, at
vi ikke kunne få den sal, vi plejer at have, og andre sale var ikke til
at opdrive på det tidspunkt, hvor vi startede forberedelserne. Følgelig
måtte vi enten aflyse eller prøve at holde festen på skolen, og vi valgte naturligvis, kan man vel sige - det sidste, omend med lidt ængstelse i
sindet for, hvordan vi dog skulle kunne skaffe plads til alle dem, der
plejer at være med. Vi holdt festen om formiddagen, idet vi samledes
i Esajaskirken lige ved, hvor en stor mængde forældre var mødt op sam
men med børnene. Skolens formand pastor Ahlmann Olesen forrettede
altertjenesten, jeg læste juleevangeliet og holdt en kort juletale. Ind
imellem sang vi naturligvis julesalmer, og et lille kor af elever fra 6.
klasse bidrog særskilt og meget smukt med nogle sange under Karen
Sejlunds ledelse. Bagefter gik vi over på skolen, hvor vi fordelte os i
klasseværelserne til kaffe, kager og sodavand m. m. Sidste akt foregik
i den store sal, der var mere end sprængfyldt, men på en eller anden
mystisk måde lykkedes det alligevel at gennemføre de sædvanlige lege:
Nissen er en kunstig mand, Jeg gik mig over sø og land o.s.v. Det var
næsten som at røre i en gryde grød, men det gik. 2. klasserne optrådte
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med henholdsvis „Troldepus“ og „Nissen i skolestuen“. Der blev ud
delt godteposer, hvorefter de mindre klasser blev dirigeret over i den
lille sal til fortsat leg og dans dér, for at de store klasser kunne komme
til at danse lanciers, hvad de meget havde ønsket. Dette gik også fint,
hvorimod det kneb med arrangementet i den lille sal - de var ganske
simpelt for mange, og børnene var ved at blive lidt urolige, så det gik
vist nærmest i fisk, men bortset herfra gik det hele i øvrigt over for
ventning. Der var da også adskillige forældre, der foreslog, at vi skulle
fortsætte med at holde vore julefester på den måde, men da der unæg
telig var en del forældre, der ikke kunne være med på det tidspunkt af
dagen - det ville også have været helt umuligt at skaffe plads til dem
alle - forlægger vi alligevel residensen næste gang. Rektor Appel, Ve
stre Borgerdyds skole, har tilbudt os, at vi kan holde festen i deres store
sal, og det siger vi tak for.
- På dette tidspunkt var oliekrisen over os. Vi sparede så godt vi kunne
på både lys og varme, og vi må jo sige, at vejret var os en god hjæl
per. Da det alligevel begyndte at knibe med at komme ned på det kvan
tum olie, vi havde fået tildelt, lukkede vi fuldstændig af for sangsalen,
naturfagslokalet, sløjdsalen og den lille gymnastiksal, der varmemæssigt
betjenes af den samme stamme. Det gav lidt afbræk i undervisningen,
så længe det varede, men til gengæld fik vi olieregnskabet til at balan
cere.
Jeg fortsætter med at kigge i dagbogen. Straks efter nytår foretog
3. real med Lone og Vita i spidsen en tur til Sonnenberg i Harzen, som
de var meget begejstrede for. Den 15. januar havde vi atter en forældre
aften for 1. klassernes forældre, og den 17. januar havde vi en meget
vellykket „hyggeaften“ for gamle elever, der mødte op i stort tal.
I februar begyndte vi på de egentlige klasseforældremøder, som der
efter fulgte slag i slag. 5 februar: 2. real, 3. A og 3. B. 19. februar:
3. real, 5. klasse og 4. klasse. 28. februar: 10. klasse, 2. A og 2. B. 7. marts:
1. real og begge børnehaveklasser. 12. marts: 8. klasse, 7. klasse og 6.
klasse. 19. marts: 1. A og 1. B. 9. klasse skulle også have været med den
aften, men på grund af sygdom, der huserede en del i marts måned,
måtte vi udskyde klassen og dens forældre til den 22. april. - Klasse
forældremøderne er et vigtigt led i samarbejdet mellem hjem og skole.
Derfor søger vi også at lægge dem sådan til rette, at der bliver så få
overlapninger som muligt, så de forældre, der har børn i flere klasser,
virkelig kan være med hvert sted sammen med de lærere, der har med
den pågældende klasse at gøre. Det er i reglen undervisningen i de for
skellige fag, vi i første linje samler os om, men i øvrigt er der lejlig
hed til at diskutere alle problemer, der måtte være i forbindelse med
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den enkelte klasse. - På den anden side skulle klasseforældremøderne
nødigt gå hen og stjæle billedet fra de fælles arrangementer, hvad der
undertiden har været en tendens til, forstået på den måde, at til klasse
forældremøderne kommer forældrene i meget stort tal, om ikke mand
af huse, så dog ofte noget i den retning, hvilket ikke kan siges at være
tilfældet ved fællesmøderne. Skolen er et fællesskab på tværs af alle
klasseskel, og det er vigtigt, at dette kommer til udtryk på en måde, så
det fornemmes, både blandt eleverne og forældrene.
Indimellem foregik der da også andre ting. Den II. februar havde
forældrerådet atter arrangeret en aften, hvor to af forældrene, Gunhild
Nissen og Ejvind Larsen, lagde op til en debat om pressen og skolen.
Og fastelavnsmandag den 25. februar havde vi fastelavnsfest i selve sko
letiden med udklædning, tøndeslagning o. m. a. I ugen 18.-23. marts var
9. og 10. klasse ude i erhvervspraktik, der ikke blot kan være en spæn
dende oplevelse, helt forskellig fra den sædvanlige skolegang, men vit
terligt også bidrage til, at en og anden får et skub i den rigtige retning.
Den 22. marts holdt elevrådet fest for de store elever fra 7. klasse
og opefter. Lad mig i den forbindelse sige, at vi i det forløbne år har
haft et udmærket samarbejde med elevrådet. Lone Schulz har været
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„kontaktmand“ og som sådan deltaget i elevrådets møder, ligesom re
præsentanter fra elevrådet regelmæssigt har deltaget i lærerrådets mø
der. Elevrådets formand har yderligere deltaget i styrelsens møder på
lige fod med en repræsentant for lærerne, p.t. Friberg, samt underteg
nede. Vi har alle tre taleret, men ikke stemmeret, når beslutninger skal
tages.
Det er eleverne fra 7. klasse og opefter, der vælger elevrådet. Det er
en ordning, vi har fundet frem til i fællesskab med eleverne selv. Der
blev på generalforsamlingen den 28. maj spurgt, om ikke de mindre
elever burde være med, så de fra starten kunne opdrages til at fungere
i et demokratisk samfund. Det har vi imidlertid prøvet, og resultatet var
ikke særligt tilfredsstillende, jeg tror, det hænger sammen med, at børn
nu engang er skabt til at leve i et lille-samfund, som de umiddelbart
kan overse. Det er åbenbart, at de i de mindste klasser er bedst tilpas
ved, at de voksne tager de egentlige og afgørende beslutninger for dem.
Der kan være visse ting, de selv kan være med til at bestemme, og det
får de så også lov til, når de kan magte det. Efterhånden magter de na
turligvis mere og mere, men man skal ikke forcere noget frem på det
punkt.
Der er i vore dage en tendens til at ville gøre børn til små voksne.
Jeg finder, det er meget forkert, og jeg tror, vi let kan komme til at øde
lægge noget for børnene ad den vej. Grundtvig taler om, at vi skal vente
alting i naturens orden. Det er noget helt centralt hos ham, og deri lig
ger bl. a., at børnene virkelig skal have lov til at være børn, fri for det
ansvar, der hviler på voksne. I naturen kan man normalt ikke forcere
noget frem, men der skal være vækstmuligheder, og det mener jeg også,
vi har øjet åbent for her på stedet.
Det væsentlige i et demokratisk eller måske rettere i et menneskeligt
samfund er ikke de ydre former, der kan skifte og nok også bør gøre
det fra tid til anden. Det afgørende er holdningen overfor vore med
mennesker, dette, at de andre har lige så god ret til at være her som
jeg, selv om de måske er anderledes, og lige så god ret til at sige, hvad
de mener. Man må lære ikke at snakke i munden på hinanden, men vente,
til det bliver ens tur og imens lytte til, hvad de andre har på hjerte.
Den slags går der megen tid med at indøve i de mindre klasser, men
det er vigtigt, at børnene lærer det. - Jeg mener faktisk, at vi er me
get demokratiske her på skolen, så meget som børnene nu kan bære. Vi
snakker med eleverne, også de mindre, om alt muligt, der kommer på
bane, vi lytter gerne til, hvad de har at sige, og vi er også parate til at
indrette os efter det, hvis det ellers lader sig praktisere, og det kan pas
ses ind i den helhed, de ofte har svært ved at overse, uden at gå andres
14
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ret for nær, altsammen naturligvis under forudsætning af, at det ikke
går på tværs af de ideer, skolen hviler på.
Selve spillets regler skal de nok få lært. Den ordning, vi har fundet
frem til, synes at være god og fornuftig. Jeg tror, vi gør klogt i at holde
os til den, i hvert fald indtil videre.

Det er efterhånden blevet skik, at skolens styrelse, lærerne, forældre
rådet samt bestyrelsen for „Bordings Friskoles Venner“ + evt. repræ
sentanter for elevrådet samles en gang om året til en slags samråd og
gensidig orientering. Dette møde fandt i år sted den 26. marts, hvor vi
bl. a. drøftede skolens økonomiske situation, der på det tidspunkt så lidt
broget ud. Ved samme lejlighed vedtoges det, at julefesten næste gang
skulle holdes „udenfor murene“.
Den 29. marts holdt 5. klasse sin klassefest med børn, forældre og læ
rere, og den 4. april fejrede skolen sin 29. fødselsdag. Vi gjorde ikke
så meget ud af det med tanke på at gøre noget mere, når skolen næste
år runder de 30. Dagen markeredes ved, at 10. klasse opførte et stykke
af Soya for den øvrige skole. Det hed „Lille Far skildpadde“, og de
gjorde det virkelig godt, så det var en fornøjelse at se på.
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Så kom påsken, og derefter var der ikke længe til den skriftlige eks
amen, der fandt sted i dagene 2.-8. maj, maskinskrivning dog først den
21. maj. Siden, fra slutningen af maj og et godt stykke ind i juni, fulgte
den mundtlige del. Bortset fra de undtagelser, der siges at bekræfte reg
len, var resultatet af de forskellige eksaminer og prøver tilfredsstillende,
i en række tilfælde endog særdeles tilfredsstillende.
Den 15. maj holdt vi vor sædvanlige skoleudflugt til Borrevejlevig.
Vejret var fint, og vi nød det. Det var morsomt at se børnene tumle sig
med boldspil eller på anden måde i det grønne græs, hvor man samtidig
kunne nyde udsigten ud over fjorden.
Den 16. maj holdt 3. klasserne klassefest, og den 21. maj var det
2. klassernes tur. Uden at forklejne de øvrige fester, tør jeg nok sige,
at denne sidste fest var noget helt for sig. Den lille gymnastiksal var
lavet om til en stor wigvam, og alle optrådte som indianere, både store
og små. Det var et broget skue. Forældrene havde gjort et mægtigt ar
bejde forinden, men så klappede det også i alle detailler og led. Det var
virkelig en stor fornøjelse og meget festligt at være med til. Festen står
i øvrigt nærmere omtalt andetsteds.
Dagen efter, den 22. maj, var sidste skoledag for afgangsholdene. Elev
rådet havde lagt en hel slagplan: KL 11 kaffe på lærerværelset for de
udgående elever sammen med lærerne — det havde vi sædvanen tro ind
budt til - derefter kastedes karameller i grams rundt om i klasserne. Si
den var der sækkevæddeløb og tovtrækning i gården, og det hele endte
med diverse håndboldkampe, bl. a. mellem lærerne og de ældste elever,
hvor de sidste vandt med glans, hvilket vel også var meningen.
Lørdag den 18. maj - jeg bytter lidt om på datoerne - holdt Dansk
Friskoleforenings sjællandske afdeling sit årsmøde hos os. Vejret var
desværre alt for godt. En del af vore forældre deltog, men der havde
nok været flere, hvis det havde været regnvejr, hvad vi for øvrigt trængte
svært til. Vi startede med generalforsamling ovre i den store sal, hvor
bl. a. Karen Andersen blev indvalgt i styrelsen i stedet for underteg
nede, der havde fundet det betimeligt at træde tilbage. Bagefter spistes
der frokost på 2. sal, hvorefter de mange gæster, forældre og lærere fra
de øvrige friskoler på Sjælland, havde lejlighed til at se skolen. Kl. 14
fortsatte mødet med foredrag af henholdsvis forfatteren Arne Sørensen,
præsident for selskabet for fremtidsforskning, der talte om fremtidens
skole, og højskolelærer Mads Lidegaard fra Krogerup, der talte om pæ
dagogik og opdragelse i primitive og moderne samfund.
Den 28. maj holdt vi selv generalforsamling i såvel foreningen „Bor
dings Friskoles Venner“ som i Den selvejende institution Bordings Fri
skole. Jeg henviser her til referaterne andetsteds i årsberetningen.
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Den 6. juni havde vi orienteringsmøde for forældrene til de nye 1.
klasser, og den 11. juni et tilsvarende møde for forældrene til de nye
børnehaveklasser.
Og så var det ved at være slut. Den 2. juni holdt vi afslutningsfest
i den store sal, der var fyldt med børn og forældre. Jeg holdt en kort
tale med henblik på den kommende sommerferie, samtidig med at jeg
takkede af for det forløbne skoleår. 4. klasse optrådte med en særdeles
vel indstuderet sketsch, eller hvad man vil kalde det, om „Vor by“, og
6. klasse havde selv lavet noget morsomt i retning af en mimekomedie.
Begge dele vandt stort bifald. - Samme aften holdt vi fest for de ud
gående elever, der ved denne lejlighed fik overrakt deres beviser i nær
værelse af deres forældre og lærere. Det foregik i sangsalen, der var
fyldt til bristepunktet, men det gik, og festen forløb i det hele taget på
en særdeles god måde. Der var indslag af forskellig art, taler og sange
samt overrækkelse af diverse gaver, det hele i den egenartede stemning,
der skabes af glæde over et mål, der er nået, parret sammen med en vis
vemod over en tid, der er forbi. I lærerkredsen sker der en forandring, idet Grethe Engelbrecht for
lader os. Hun er flyttet til Nordsjælland, helt op i nærheden af Helsinge,
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hvor hun har fået stilling. Vi siger hende tak for de tre år, hvor hun
på en ualmindelig god måde har taget sig af børnehaveklasserne, sam
tidig med at vi ønsker hende alt godt i fremtiden! - I hendes sted har
vi antaget Renate Rosenberg Hansen, der lige er blevet færdig med sin
uddannelse. Som ny lærer har vi desuden antaget ]cns-Holger Nørgaard,
der bl. a. har musik og formning på programmet. Vi byder dem begge
velkomne i håb om et godt samarbejde fremover. - Der kan også være
grund til her ved skoleårets slutning at sige Hanne Engelsen, Eva Frand
sen og Morten Blemsted tak for den hjælp, de har ydet os i Kirsten Juuls
og Knud Huus’s sygdomsperioder.
Hvad det kommende år angår, kendetegnes det bl. a. ved, at vi nu
med eet slag er nået op til og med 5. klasse, hvad dobbeltklassesystemet
angår. Det er også derfor, vi får brug for en lærerkraft mere. Derimod
viste det sig, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at oprette en 10.
klasse denne gang.
En ting, vi som bekendt har arbejdet en hel del med i den sidste del
af skoleåret, bl. a. på initiativ af en kreds af forældre, er etableringen af
en eller anden form for en fritidsordning her på skolen. Der er forskel
lige aspekter i den sag, og der er ting, der nødvendigvis nøje må under
søges først, hvilket vi er i gang med, men at vi har brug for en sådan
ordning, er der ingen tvivl om. Vi håber derfor også, at anstrengelserne
må krones med held i det kommende skoleår.
Vel mødt i dette nye skoleår og tak for det gamle!
Frede Bording.

Friberg leder tøndeslagning.
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Fra skolens styrelse
Der har i det forløbne år været god lejlighed til at konstatere, at sty
relsens egentlige og første opgave er at sikre, at skolen har en god og
sund økonomi. Men når dette er sagt, så er det vist også på sin plads
at sige, at når styrelsen har påtaget sig det arbejde, så er det da bestemt
også, fordi skolens styrelse føler, at skolen er værd at gøre et stykke ar
bejde for, og fordi styrelsen står bag skolen i dens skolesyn, det grundt
vigske. I det grundtvigske skolesyn ligger bl. a. dette, at barnet skal have
lov at være barn, for at det senere kan vokse til en meningsfyldt tilvæ
relse som voksen. Bording har en gang sagt det sådan, at „I skolen be
tyder det bl. a., at man ikke skal spørge efter, hvad børnene eventuelt
får brug for senere hen i livet. Det er dødt stof, hvis det ikke siger dem
noget nu. Man skal derimod søge at opfylde deres øjeblikkelige behov
og derigennem give dem en hjælp til, at de kan leve deres menneskeliv
som børn“.
Dette i forbindelse med den levende fortælling, som en hjælp til de
res skabende fantasi, sammen med en forvisning om, at skolen og for
ældrene i grundsynet er i overensstemmelse med hinanden, er vel det,
der har givet vore børn den rolige, naturlige udvikling, som det nok er
værd at sige tak for.
Der kan naturligvis siges meget mere om det, skolen står for, men da
pladsen ikke tillader en større udredning, vil jeg nøjes med disse få ord,
om det jeg mener er en væsentlig årsag til, at jeg har lyst til at være
med i arbejdet omkring skolen.
Finn Ahlmann Olesen.

Beretning fra forældrerådet
Forældrerådet består af repræsentanter for forældrene til hver af fri
skolens klasser. Indtil april har Mette Müller været fomand, og rådet
har - sin sædvane tro - indtaget en tilbagetrukken stilling i skolens liv
i det forløbne år. Det har aldrig været meningen, at forældrerepræsen
tanterne skulle erstatte den direkte kontakt mellem skole og hjem.
Ved klasseforældremøder og ved klassefester, som i de seneste år næ
sten er blevet et fast led i Bordings Friskoles mange traditioner, har den
enkelte klasses valgte forældrerepræsentant naturligt nok måttet tage sin
del af arbejdet, men heldigvis er der megen hjælpsomhed og fantasi at
hente hos andre forældre, og i flere tilfælde er klassefesterne utvivlsomt
blevet store oplevelser både for børn og forældre.
Af større arrangementer har forældrerådet i det sidste skoleår stået
for to aftenmøder i skolekredsen. 1 efteråret talte skolepsykolog Hans
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Ole Nielsen om børns udvikling, et overraskende og tankevækkende fore
drag, og i februar indledte to af skolens forældre, Gunhild Nissen og
Ejvind Larsen, en forhandling om emnet presse og skole; også ved denne
lejlighed var interessen og fremmødet stort.
I det kommende år er det tanken, at et mindre udvalg af forældre og
lærere skal arrangere aftenmøderne i skolekredsen.
Torben Damsholt.

Fra elevrådet
I dette skoleår har elevrådet kørt under de vedtægter, der blev vedtaget
på en elevforsamling i begyndelsen af skoleåret. Samtidig er samarbej
det med lærerrådet og styrelsen fortsat i lighed med sidste år. Dette
samarbejde er efter min mening lykkedes fuldt ud. Det har bl. a. resul
teret i en sodavandsbod på 2. sal. Den blev oprettet af 2 årsager, den
ene: at tjene elevernes interesser med hensyn til sodavand m. m., den
anden: at nedbringe antallet af elever, der forlader skolen i skoletiden.
November-december blev rammen om en udsmykningskonkurrence
vedr. klasseværelserne, som vandtes af 10. og 6. klasse, og om vor ind
samling til de tørkeramte i Etiopien. Denne indsamling gav 1040 kr.,
som blev overrakt til Folkekirkens Nødhjælp.
Som der blev opfordret til af det fhv. elevråd i sidste årsberetning,
har vi i år rådet bod på arrangementerne, idet vi holdt en elevfest midt
i marts, der blev en stor succes. En sådan vil uden tvivl blive alholdt i
næste skoleår også.
I de sidste par måneder af skoleåret har elevrådet arbejdet meget med
et emne, der hedder „kantine på skolen“. Vi har søgt oplysninger for
skellige steder, og det har været diskuteret med lærerrådet. Dette emne
vil blive taget op næste år, og jeg håber meget, at forældrerådet vil blive
involveret, ikke bare i denne sag, men også i andre, så der på denne
måde kan skabes et samarbejde forældre og elever imellem.
Dette kantinespørgsmål startede en avisindsamling, som gav et for
bløffende stort overskud i forhold til, hvad vi havde regnet med. Den
gav 960 kr., og de penge har sammen med overskud fra sodavandsboden
og tilskud fra skolen givet det næste elevråd en stor kapital at arbejde
med. Det præcise overskud beløber sig til 1827,13 kr.
Når man ser tilbage på de foregående elevråd, har man vel lov at
sige, at dette er det første elevråd, som har fungeret tilfredsstillende.
Selv om vi ikke har gennemført de revolutionerende ting, har vi dog ef
ter vor egen mening udført et hæderligt stykke arbejde til gavn for
eleverne og forhåbentlig også for skolen.
Ole Tom Christensen.
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3 små breve fra Bordings friskoles venner
BREV 1

Kære nye og gamle medlemmer —
Lad os glæde os sammen over - at vi i dette år - påny har kunnet rejse
beløbet vi frit overlader skolen - i år til kr. 13.000,-. Vi må erkende,
at vi er blevet lidt færre, så vi må alle prøve at skaffe nogle, der vil
være med til støtte. Lige nu med små bidrag, der uden klausuler af no
gen art, sammen med andre bidrag overlades friskolen - vi ved at vor
støtte bliver rigtigt brugt. Men vor kreds må også gerne blive større for

Til tops i
gymnastiksalen.
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at være rede til, at stå sammen om en grundtvigiansk friskole midt i Kø
benhavn. Tak til jer alle for trofasthed. Tak fordi I vil være med.
Formanden.

BREV 2

Kære I - som ikke „vil være med“
Ja - men så undskyld da. Vi tror nok, vi forstår jer. I synes, tror vi, at
når man betaler skolepenge, så må Bordings Friskoles Venner betragtes
på linie med andre „indsamlinger“, og så bestemmer man selv, hvem
man vil støtte. Det er forkert. BFV er en garantkreds, der før er trådt
til og har klaret store opgaver, og der var vist nogle hektiske uger her
i foråret, hvor skolen følte at økonomien var for tung, og foreningen
skulle da gerne kunne mønstre så mange kræfter, at friskolens eksistens
kunne sikres fuldt ud. Friskolen klarede selv problemet denne gang. Vi
har fortsat brug for alle kræfter, også jeres.
Venlig hilsen
Jørgen Wohlert.
BREV 3

Kære nye forældre —
Må vi invitere jer til at blive medlemmer af foreningen. Kontingent
15,- kr. kvartal - halvårsopkrævning - helårsopkrævning efter ønske.
Mindstebeløbet er 15,- kr. - man kan godt give mere, og er under alle
omstændigheder helt sikre på, at bidraget går til Bordings Friskole.
„Vennerne“ sørger bare for at kræve beløbet op, og overgive de ca. 1213.000 kr. til skolen.
Et tilsagn givet skolen eller
G. Løb (kasserer), Nybro Vænge 50, 2800 Lyngby,
FI. P. Jørgensen, Åvendingen 19, 2700 Brønshøj,
Poul Rosager, Åbildgårdsgade 37, 2100 0,
Jørgen Wohlert (formand), Østerbrogade 140, 2100 0,
vil betyde at formaliteterne kan bringes i orden, og at vi kan glæde os
over en til, der vil være med.
Velkommen.
Bestyrelsen.
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Den store wigwam ved Sortefodsøens bred
-------„til den store høvding, underhøvdinge, medicinmænd, squaws og
alle de små rødhuder.
Vi, de store stemmers folk hilser jer. Stammen er for sjældent samlet
om totempælen. Vil I være med til at hylde sommerens komme til vor
gamle slette. Kan vi mødes i den store wigwam????------ “
Sådan begyndte det. Ja, det er jo ikke rigtigt, for forud var gået råd
slagning i 2. klassernes forældrekreds - og så vandrede SORTE TYR
ind i skolegården en dag kl. 10 - i fuld krigsmaling med squaws og dun
kel tale. Revolution???? - næh - bare optakt til fest for 2. klasserne.
--- „to timer før solnedgang efter solen 20 gange er gået ned i den
femte måned“ - gik det løs. Næh, det passer nu ikke. For der var gået
mange forberedelser forud. Mange forældre var med, mange havde til
budt deres hjælp - så vi kunne have lavet flere fester, og nogle forældre
nåede slet ikke at få omsat deres gode vilje i indsats - men det kom på
selve dagen.
Det var fantastisk at opleve den opbakning af festen. Vi var jo alle
lidt meget spændte - hvordan skulle det gå. 75 mennesker (børn og
voksne) skulle være indianere - med fjer og maling o.s.v.------- og de
var det. - Wigwamen skulle rejses og pyntes. Grønne presenninger hængt
ned fra loftet i gymnastiksalen - lys — totempæl - siddeplads - spisning hvad skulle vi underholde med. - - - Det klappede det hele. Takket
været alles indsats — lige fra den lille indianer, der faktisk skulle
have været i moderens rygpose, til den snu gamle rødhud, der trak sig
sammen i tæppe og rigtig blegansigtshat. Det bugnende bord med dejlig mad, som alle havde bidraget til — fa
milien siddende under wigwamens bølgende tag på tæpper. Totempælen
som midtpunkt i stammesnak - krigsdans og krigsråd. Indianernes sange
og lege - tænk at melodier fra højskolesangbogen kan bruges til rigtige
stammevekselsange. Siddende tyr giver en ekstra fjer til rappe LESKA
og smilende DIRGNI. Trommerytmer indspillet på bånd i dagene forud
- ægte musik — masser af trommer — masser til at bearbejde dem — til
næsten vellyd. Sporleg i skumringen - småfakler og små rødhuders listen
rundt - løsende „opgaver“ — Ugh-spil - film - hygge — snak - det var
en meget rar fest.------ Og Vz time time efter - siddende tyr - havde
bekendtgjort at festen var slut med - et stort fælles UUUUGGGGHHHH
- var alt ryddet op. Det blev simpelthen en god fest - fordi alle var
med - alle var indstillet på at have det rart sammen. Det var en stor
oplevelse.----------------------------------------------------- UGH - sitting bull -
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Fra indianerfesten.
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Generalforsamlingen 28. maj i foreningen
Bordings friskoles venner
Ahlmann Olesen valgtes til dirigent. Formanden nævnte i sin beretning,
at det var glædeligt, at man påny i år kunne rejse bidraget til skolen
med kr. 1.000,-, således at der ialt i år er blevet overført kr. 13.000,—.
De trofaste medlemmer og en god kasserer havde æren af dette resul
tat. Der ville blive sat en agitation i gang umiddelbart efter skoleårets
start, således at en tilgang af nye medlemmer kunne „sikres“. Foreningen
ville være forpligtet til at træde til, hvis skolen havde brug for ekstra
indsats.
Kassereren henviste til det udsendte regnskab, og fortalte at der havde
været en lille tilbagegang af medlemmer, til gengæld havde et medlem
ved sin udmeldelse tilsendt 500,- kr., således at foreningen kunne hæve
bidraget til skolen også i år.
Beretninger og regnskab godkendtes.
Til bestyrelsen genvalgtes G. Løb og H. P. Jørgensen. Til bestyrelses
suppleant valgtes Niels Erik Stenstrup. Til revisorer genvalgtes Tage
Haastrup og Aksel Friis.
Der blev ved generalforsamlingen lagt indmeldelseskort frem, og kas
serer og formand opfordrede de af skolekredsens medlemmer, der var
mødt op til generalforsamling i institutionen Bordings friskole, og som
ikke var medlemmer, til at melde sig ind.
Senere på aftenen meddelte formanden, efter elevrådets beretning, at
man ville overveje at lade nyindmeldelserne denne aften - hvad angår
bidraget, foreslå stillet til rådighed for elevrådets arbejde.
w.
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Generalforsamlingen i Den selvejende
institution Bordings friskole den 28. maj 1974
Referat ved Finn Alhmann Olesen.

Til dirigent valgtes Wohlert, som konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
I sin beretning pegede formanden især på tre begivenheder og for
hold, som havde spillet en rolle i dette skoleår:
1. Det lån på 150.000 kr., som Dronning Caroline Amalies fond hidtil
har haft stående med pant i skolebygningen, er nu helt og holdent
overdraget til skolen. Formanden udtrykte sin taknemlighed for denne
storslåede gave.
2. Frøbelseminariets lejemåls ophør fra dette skoleårs begyndelse. Det
betød naturligvis en mindre nedgang i skolens indtægter, men i for
hold til, at skolen nu er herre i sit eget hus og i stand til at føre dobbeltklassesystemet igennem hele skoleforløbet med et klasseværelse til
hver klasse, må denne indtægtsnedgang siges at være af mindre be
tydning.
3. Prioriteringen efter skolens ombygning er ført til ende. Dette havde
en overgang afstedkommet alvorlige økonomiske problemer, som nu
syntes overvundet ved udbetalingen af vort tilgodehavende hos sta
ten for årene 1970-73 (ca. 60.000 kr.) samt ved udsigten til endnu
et beløb (på op mod 40.000 kr) som hidrører fra for lidt udbetalt
godtgørelse fra staten i anledning af lejemålet med Frøbelseminariet.
Dertil kommer, at Kirkeligt samfunds styrelse har besluttet at yde
skolen et lån på 40.000 kr. på meget gunstige betingelser.
De aim. pris- og lønstigninger har imidlertid bevirket, at styrelsen fra
det kommende skoleårs begyndelse har måttet sætte skolepengene op til
140 kr. og 175 kr. pr. måned (undt. juli) for henholdsvis 1.—7. klasse inch
børnehaveklassen og 8—10. klassetrin. Søskendemoderationen fortsætter
som hidtil.
Formanden bemærkede yderligere, at styrelsen straks efter sommer
ferien vil begynde at udarbejde nye vedtægter for skolen.
Til formandens beretning var der kun et enkelt spørgsmål vedrørende
vedtægterne.
Derefter aflagde Bording beretning om skoleårets gang og meddelte,
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3. klasse beundrer deres fremstilling af Gudrun.

at der havde været afholdt 20 forældresammenkomster ud over de sam
menkomster, forældrerådet har arrangeret. Dertil kommer klassefesterne,
arrangeret af de enkelte klasser og deres forældre. Julefesten blev holdt
på skolen, da det ikke havde været muligt at finde egnet lokale. Desuden
har der i årets løb været afholdt fastelavnsfest, fødselsdagsfest og udflugt
til Borrevejlevig foruden diverse ekskursioner.
Grethe Engelbrecht, som hidtil har haft ledelsen af børnehaveklassen,
har meddelt, at hun grundet flytning ønsker at træde tilbage. Renate
Rosenberg begynder i hendes sted efter sommerferien. Desuden har sko
len som ny lærer antaget Jens-Holger Nørgaard, der bl. a. har musik
og formning som speciale. - Til næste år bliver der ingen 10. klasse. Ef
ter at overgangen fra 7. klasse til realafdelingen nu afgøres af foræl
drene, er realafdelingen kommet ud for et ekstra pres på bekostning af
8., 9. og 10. klasserne.
Nogle forældre har ønsket, at piger og drenge skal fortsætte med at
have gymnastik sammen, også i 4. og 5. klasse, men da en del elever,
forældre og lærere ikke ønsker dette, fortsættes delingen som hidtil.
På opfordring fra en kreds af forældre har Bording undersøgt mulig
hederne for en løsning af problemerne omkring fritiden, idet han har
haft kontakt med Københavns kommunes børne- og ungdomsdirektorat,
28

som imidlertid har meddelt, at der skal benyttes særskilte lokaler ved
evt. oprettelse af et fritidshjem, og at dette i givet fald skal oprettes
som en selvejende institution for sig. Det sidste vil skabe visse vanske
ligheder, idet man så vil få en selvejende institution under børne- og
ungdomsdirektoratet inden i en anden selvejende institution under un
dervisningsministeriet. Endelig vil det betyde, at man ikke kan gennem
føre princippet med et klasseværelse til hver klasse. Desuden meddelte
børne- og ungdomsdirektoratet, at man må være indstillet på, at også
andre end skolens elever skal have mulighed for optagelse i fritidshjem
met. Det er derfor ikke nogen god løsning med en sådan ordning, men
da problemet presser på både for forældrene og skolen, ønsker man at
arbejde videre med spørgsmålet, der evt. kan løses ved på frivillig ba
sis at ansætte en fritidspædagog. Inden noget sådant kan gennemføres,

Frikvarter i gården.
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Juleafslutning hos 1. real.

må der imidlertid udsendes fornyet spørgeskema til forældrene, så man
kan få et overblik over, hvor mange børn der har brug for en sådan fri
tidsbeskæftigelse og på hvilke tider.
Efter dette udspandt der sig en livlig diskussion, hvoraf det fremgik,
at mange ønsker dette spørgsmål løst. Resultatet blev, at man skal ar
bejde videre med problemet.
Forældrerådets formand Torben Damsholt aflagde derefter beretning
for forældrerådet og begyndte med at trække nogle principielle linjer
op, idet han advarede mod at skyde forældrerådet ind som et slags mel
lemled mellem skolen og forældrene. Den direkte kontakt mellem sko
len og forældrene er altid at foretrække. Derefter omtaltes forældrerå
dets forskellige arrangementer i årets løb, og Mette Müller takkedes for
godt formandsskab i den forløbne periode.
Elevrådets beretning aflagdes af Jens Kristian Weidlich fra 2. real,
som fortalte om elevrådets opbygning med direkte repræsentation fra
realafdelingen og 7., 8., 9. og 10. klasse, medens de mindre klasser har
mulighed for at danne klasseråd, som så gennem lærerne bliver repræ
senteret overfor elevrådet.
Elevrådet har i årets løb forestået afholdelse af en skolefest samt en
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indsamling til Ætiopien. Begge dele var forløbet udmærket, og regnska
bet udviste et fint overskud.
Enkelte forældre foreslog, at der også kom repræsentanter i elevrådet
fra de mindre klasser, så disse kunne opdrages til medbestemmelse. Her
til svarede Jens Kr. Weidlich, at ordningen var kommet i stand ved
elevernes egen beslutning.
Efter de forskellige beretninger gik man over til punkt 3 på dags
ordenen, hvor kassereren Jørgen Hvidtfeldt Rasmussen forelagde det i
forvejen udsendte regnskab, som godkendtes.
Under punkterne 4, 5, 6 og 7, der angik valg til styrelse etc., genvalg
tes Hans Lundsteen og Jørgen Hvidtfeldt Rasmussen til medlemmer af
styrelsen. Erik Bohé Jørgensen og Preben Dahl genvalgtes som supple
anter til styrelsen. Ligeledes genvalgtes H. P. Jørgensen som revisor og
P. Juul Kjær og Erik Anker-Møller som revisorsuppleanter.
Punkt 8 gjaldt udtrækning af gældsbreve på „malerlånet“. For dette
blev endetallet 8 udtrukket, hvorefter alle numre er udtrukket undtagen
de, der ender på 6, og som altså vil være udtrukket for året 1975. Revi
soren anmodede om, at man, hvis man ikke ønsker pengene udbetalt,
venligst vil sende skolen en skriftlig meddelelse herom.
Under Eventuelt blev der rejst indvendinger mod uddeling af præmier
for de bedste udklædninger til fastelavnsfesten. Bording svarede, at man
fra skolens side ikke havde noget imod at stryge disse præmier for frem
tiden. 1 fortsættelse heraf kom man ind på en diskussion om konkur
rencementalitet, bl. a. i forbindelse med boldspil. Det er børnene selv,
der fører an her, men man er fra skolens side indstillet på at modvirke
denne mentalitet, som der var enighed om ikke stemmer med skolens ånd.
Til slut takkede formanden Jørgen Wohlert for god ledelse af gene
ralforsamlingen.
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Statskontrolleret prøve ved udgangen af 10. klasse er aflagt af
(siddende fra venstre): Kirsten Vedel Borchert, Anja Hanne Lorenzen,
Hanne Giensted - Karen Andersen, klasselærer — Annette Westborg
Hansen, Lisbeth Laursen, Tannie Winkler - (stående fra venstre): Chri
stian Carpentier, Hans Nikolaj Sondergaard, Per Vedel, Lars von Mül
len, Niels Ole Hempler og Mads Rønne (sidstnævnte er ikke med på bil
ledet).

Angående lånet til maling etc. af skolelokalerne i 1965
I henhold til udtrækningen på generalforsamlingen den 28. maj vil alle
indehavere af de gældsbeviser, hvis nummer ender med cifret 8, få ud
betalt beløbet med påløbne renter, i alt 145 kr., ved indsendelse af gælds
beviset 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 indsende
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Realeksamen er bestået af
(siddende fra venstre): Anne Hjordt-Petersen, Helle Lonnie Siestøe — Lone
Schulz, klasselærer - Lone Vandel, Karin Kampp, Gitte Lykke Chri
stensen - (stående fra venstre): Jakob Henning Hansen, Carsten Tovborg
Jensen, Kiehn Eli Jensen, Jørgen Kristian Hansen, Peter Sass og Otto
Enggaard Jacobsen (sidstnævnte er ikke med på billedet).

beviset, men med påtegningen: Tilbagebetaling frafaldet. Beløbet ydes
som gave — samt underskrift.
Af de tidligere udtrukne beviser (endetal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 9) sav
ner vi stadig en del. Forklaringen er formodentlig den, at vedkommende
netop ønsker at forære skolen beløbet, hvilket vi i så fald vil være me
get taknemlige for, men for regnskabets skyld vil vi bede om at få be
viserne tilstillede med ovenanførte påtegning. Naturligvis vil de pågæl
dende indehavere også stadig kunne få beløbet udbetalt, hvis de ønsker
det.
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Elever fra 9. klasse og 2. real, der er gået ud af skolen efter henholds
vis at have aflagt statskontrolleret prøve eller er blevet optaget i gym
nasiet
(siddende fra venstre): Ole Tom Christensen (2. r.), Leif Kronborg Grevsen (9. kl.), Lise Bertram (2. r.) — Anne Sandvej, klasselærer - Mette
Rønne (2. r.), Milan Balsgaard (9. kl.) - (stående fra venstre): Henrik
Søborg (9. kl.), Jens Kristian Weidlich (2. r.), Bo Foltmann (2. r.), An
ders Klarskov Andersen (9. kl.), Finn Hemmingsen (9. kl.), Per Bøgvad
Kretzschmer (9. kl.), Viggo Abild Flansen (9. kl.) og Lars Jæger (2. r.).
(De to sidstnævnte er ikke med på billedet).

Der bliver forældremøde tirsdag den 27. august kl. 20, hvor Frede Bor
ding indleder en debat om skolens målsætning. — Da 5. klasse er blevet
delt op i to hold, A og B, skal der samtidig vælges en repræsentant for
5. klasse A til forældrerådet, idet Robert Arnvig nu kun repræsenterer
5. klasse B.
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Udlån af skolebøger
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.

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 pct. 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 børnehave
klasser.
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 tidens løb indstillingen. Ansøgningen om
tilskud skulle dog i alle tilfælde helt eller delvis ekspederes af skolen, og
fra alle sider krævedes dokumentation for de faktiske udgifter.
Gennem skolebladet vil forældrene blive orienteret om fremgangsmå
den ved ansøgning om tilskud, og ligeledes vil der ad denne vej blive
bragt meddelelser om de forskellige tidsfrister, der ikke alene varierer
fra kommune til kommune, men som også i én og samme kommune kan
variere fra år til år, og som nøje må overholdes. Sikkert er det, at me
ner man sig berettiget til befordringsgodtgørelse, bør alle kvitteringer
(buskort, togkort o. 1.) for det kommende skoleår opbevares til brug ved
ansøgningen.
Andreas Friberg.
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Elevarbejder.
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Til afslutningsfes ten havde 10. klasse skre
vet denne sang. Den skal synges for at
komme til sin ret eller i det mindste læses
med melodien („Mig og Maggedutti“) i
ørerne.

Så er det mig og
hele klassen

Og så er der jo vor’s lærer,
som vi beærer, her i vor sang,
først så er der jo „mor Karen“
som er erfaren, med al slags dansk.
Hun har holdt os ud det skind,
og hun er blød som pigekind.
Hun skal ha’ et højt hurra
sammen med Bording: Kære far.
Så er det Kirsten og hr. Friberg,
som vi har haft i regne-fag.
De har prøvet godt, det har de,
og de skal hyldes så højt den dag idag.
Kære Tage ja, uha banderi kan han ikke ta’,
og vi elsker dig, det ved du,
hele klassen og mig.

Jeg var endnu ganske lille
da skæbnen ville, at jeg sku’ gå
ind til skolen „Bordings kilde“
hvor jeg nu lærdommen sku’ få,
mor, hun fulgte mig her hen,
og her fandt jeg mig hurtigt en ven
til at dele skolens kår
igennem de mange mange år.
Det var første år i skolen,
da skinned solen hele dagen,
moder døjede det hele
og syed mangen afslidte buksebag,
ikke noget med lektielæsning,
eller stille leg, ih - nej
vi var unger, der var krudt i
hele klassen og jeg.

Sprogets klang, det er så yndigt,
som de så kyndig har os belært,
både Anne og så Vita,
de blev forslidt af det hårde job.
De har prøvet så godt, de ku'
jo for sprog, det skal man ku’
That is why we’re shouting laud
Eisenbann mit saur-crau.
Så’ er det gymna hop sa da da
med Lone Schulz og Kloster-mand,
de har herset med os længe,
men vi har hoppet så godt, vi alle kan
og kan I huske søde Huus,
ih han var det store sus,
ham vi havde i klasse ni,
vi lærte sproglig filosofi.

Siden har de så holdt øje
og passet nøje på klassen her
ikke fordi vi er så frække, men vi er
kække, så’en hver især,
vi kan aldrig skilles ad,
og vi har aldrig kendt til had,
hvis De går på gaden der,
og pludselig biir trådt på Deres tæer
så er det mig og hele klassen,
der er ude på en tur,
vi har har været mange steder,
haft mange glæder på mangen lande-tur.
Både Tyskland, Norge, Jylland,
har vi erobret på vor færd,
de var ellevilde med os
for tænk, de syntes, vi var kær.

Så det mig og hele klassen,
der skal fejres nu her i dag,
derfor ei der her på dagen, i skolegården
hejst danske flag.
Vi vil savne jer uha
og mangen tak, det skal I ha’
hvis I går i skolen der
og pludselig biir trådt på jeres tæer
så’r det mig og hele klassen,
der er kommet hjem igen,
for vi kan ikke glemme skolen,
som har fulgt os nøjagtigt, som en ven.
I de mange år, vi gik her,
har vi lært at skønne på
livets ting, ja selv de små ting
men idag, der vil vi gå. Hurra!
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Fortegnelse over eleverne
August
1974
o
3. realkl.:

Mads Rønne, Rønnebærvej 71, Holte.
Annemette Krogh, Rydagervej 25, Albertslund.
Tine Kjærbølling, Koralvej 28. Hvidovre.
Bo Kåre Jørgensen, Strandvejen 200, Charlottenlund.
Per Vedel, Nygårdterrasserne 227 D, Farum.
Jesper Bendix, Dalstrøget 57, Søborg.
Bente Jonsen, Hareskovvej 67, Brønshøj.
Mikael Sidenius, Øster Søgade 8, K.
lan Clark, Faksegade 5, 0.
Jan Michael Löfvall, Østerbrogade 149, 0.
Christian Carpentier, Boganisvej 19, Rungsted Kyst.
Henrik Bangsrud, Karlstads Allé 4, Brønshøj.
Pál Istvån Postas, Brydes Allé 88, S.
Malene Juel Thorup, Brdr. Reebergsvej 6, F.

9. klasse

Zanne Buch Rasmussen, Vester Voldgade HO, V.
Morten Bro Eriksen, Urbansgade 2, 0.
Anne Bøgestrøm, Lærkevej 10, Glostrup.
Inge Merete Christoffersen, Skippingevej 9, Brønshøj.
Elsebeth Krogh, Rydagervej 25, Albertslund.
Helle Bøj Jensen, Baltorpvej 189, Ballerup.
Gunnar Enggaard Jacobsen, Tagensvej 18 B, N.
Claus Strange-Christensen, St. Thomas Allé 12, V.
Michael Andersen, Sortedam Dossering 87, 0.
Andreas Nordseth, Blågårdsgade 39, N.

2. realkl.:

Niels Kr. Hansen, Lilletoften 84, Skovlunde.
Sui Vest, Slotsvej 8, Charlottenlund.
Flemming Nielsen, Callisensvej 6, Hellerup.
Louise Borg-Hansen, Vesterbrogade 46, V.
Anne Kjær Christiansen, Lundehuset, Torslunde, Tåstrup.
Karsten Dahl. Grenhusene 93, Hvidovre.
Susanne Madsen, Nansensgade 71, K.
Lene Lausten-Hansen, Smedekærvej 14, Kastrup.
Lars Ahlmann Olesen ,Stefansgade 2, N.
Jacob Wolfsohn, Østerbrogade 206, 0.
Søren Friberg, Lindetoften 63, Tåstrup.
Niels Hvidtfeldt Rasmussen, Kamstrupvej 40, Vanløse.
Margit Elisabeth Postås, Brydes Allé 88, S.
Niels Henrik Frøik, Astridsvej 14, Kastrup.
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Fra lejrskolen />å Limbjerggård.

Mette Sabina Thordsen, Ourøgade 19, 0.
Jakob Jæger, Solvangsvej 22, Glostrup.
Christian Kjær Christiansen, Lundehuset, Torslunde, Tåstrup.
Thomas Buch Rasmussen, Vester Voldgade HO, V.
Peter Bohé Jørgensen, Livjægergade 23, 0.
Christian Høeg, Overgaden neden Vandet 15, K.
Jens Klarskov Andersen, Borgager 35, Albertslund.
Torkil Berge Fosdal, Kastelsvej 8, 0.
8. klasse:

Ole Hemmingsen, Willemoesgade 24, 0.
Wagn Helge Jacobsen, Classensgade 53, 0.
Helle Vedel, Nygårdterrasserne 227 D, Farum.
Lise Stidsen, GI. Køge Landevej 137, Valby.
Anne Folmand Jørgensen, Ringstedgade 3, 0.
Merete Christensen, Henrik Hertzvej 2 A, Charlottenlund.
Claus Grodal Olesen, Formosavej 41, S.
Hans August Brahe Nielsen, Falkoner Allé 67, F.
Birgitte Lundsteen, Dronningensvej 25, F.

1. realkl.:

Mette Wohlert, Østerbrogade 140, 0.
Tom Jon Jonsen, Hareskovvej 67, Brønshøj.
Charlotte Bloch, Dronningens Tværgade 50, K.
Beata Zielinska, Kastelsvej 11, 0.
Thomas Amtorp, Classensgade 17 A, 0.
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Jan Krogsgaarcl Villadscn, Frederiksborggade 32, K.
Anne Mette Vejby, Rosenvængets Hovedvej 27, 0.
Jørgen Thorup, Fælledvej 16, N.
Charlotte Appel, Sjælør Boulevard 133, Valby.
Niels Erik Wegge-Olsen, Måløv Hovedgade 140, Måløv.
Zipor Katzenstein, Malmøgade 5, 0.
Nis Andersen, Stockholmsgade 3, 0.
Jesper Høgcnhavcn, Skovgårdsgade 11, 0.
Kirstine Damsholt, Pile Allé 19 A, V.
Jesper Sidenius, Øster Søgade 8, K.
7. klasse:

Frank Hørlyck Christensen, Vestre Allé 15, Valby.
Michael Grif, Drosselvej 14, F.
Jens Musza, Egilsgade 7, S.
Kim Launsø, Postparken 28, Kastrup.
Bjørn Rudbeck, Bakkesvinget 1, Måløv.
Karsten Nørgaard Miiller, Østre Pennehavevej 8, Rungsted Kyst.
Mette Dahl, Grenhusene 93, Hvidovre.
Mark Bohé Jørgensen, Livjægergade 23, 0.
Sofia Holch, Nørre Søgade 43, K.
Mogens Langballe Nørgaard, Kvædehaven 37, Glostrup.
Jes Sørensen, Frederiksborggade 34, K.
Lotte Hansen, Sølvgade 87, K.
Bjarne Albrechtsen, I. E. Ohlsensgade 3, 0.
Kristian Bjørn Jensen, Kochsvej 4, V.
Belinda Inger Martin, Bratskovvej 22, Vanløse.
Morten Lykke Christensen, Vestbanevej 1, Valby.
Marina Holme Nyegaard, Ryesgade 124 B, 0.
Helle Offersen, Østbanegade 19, 0.
Pia Krogsgaard Villadsen, Frederiksborggade 32, K.
Anna Charlotte Juel Thorup, Brdr. Reebergs Vej 6, F.
Henriette Ahlmann Olesen, Stefansgade 2, N.
Inge Postås, Brydes Allé 88, S.
Pernille Hartmann Ptak, Uggerløsevej 3, Brønshøj.
Trine Edwards, Marievej 19, Hellerup.

6. klasse:

Hans Henrik Pedersen, Studsgårdsgade 29, 0.
Dorthe Amtorp, Clasensgade 17 A, 0.
Thorbjørn Moy, I. C. Lembrechts Allé 10, Hvidovre.
Annett Hansen, Puggårdsgade 8, K.
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.
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Steen Löfvall, Østerbrogade 149, 0.
Helga Hvidtfeldt Rasmussen, Kamstrupvej 40, Vanløse.
Eva Bagge, Ligustervænget 2, Virum.
Eileen Alexandra Clark, Faksegade 5, 0.
Casper Persson, Odensegade 18, 0.
Michael Haugen, Nørrebrogade 39, N.
Susanne Bergstedt Nilsson, Nøjsomhedsvej 3, 0.
Christian Kornerup Hansen, Ejvindsvej 33, Charlottenlund.
Nina Hansen, Sølvgade 87, K.
Bo Fosmark, Slagelsegade 9, 0.
Mette Klarskov Andersen, Borgager 35, Albertslund.
Julie Anne Borg-Hansen, Vesterbrogade 46, V.
Claus Breum, Engtoftevej 6, V.
Henrik Breum, Engtoftevej 6, V.
Birthe Højland Larsen, Norgesmindevej 21, Hellerup.
Torben Boll Christiansen, Lyngvigvej 8, Vanløse.
5. klasse A: Dorthe Grodal Olesen, Formosavej 41, S.
Nanna Smed, Jens Juelsgade 22, 0.
Ingrid Charlotte Thykier, Abildgårdsgade 11,0.
Ivan Braarud Andersen, Baldersgade 39, N.
Anne Mette Jonsen, Hareskovvej 67, Brønshøj.
Dennis Peter Martin, Bratskovvej 22, Vanløse.
Hans Henrik Appel, Sjælør Boulevard 133, Valby.
Mikkel Find, Åbenrå 33, K.
Peter Silfvander, Norgesmindevej 24, Hellerup.
Rikke Moseholm, Eckersberggade 42, 0.
Jack Rothe Jensen, H. C. Ørstedsvej 51, V.
Kamma Siegumfeldt Jensen.
Bettina Faurschou, Bredgade 10, K.
Lea Sylvest Hansen, Livjægergade 21, 0.
Anne Catrine Heerup, Sølvgade 11, K.

5. klasse B: Barbara Bozsonyi, Øster Farimagsgade 5, K.
Lone Offersen, Østbanegade 19, 0.
Birgitte Hedemann, Marstrandsgade 5, .0.
Lotte Mogensen, Klosterskjul 5, Farum.
Nina Andersen, Stockholmsgade 3, 0.
Per Dorff Jørgensen, Nørre Farimagsgade 7, K.
Christian Hesselaa, H. C. Ørstedsvej 63, V.
Charlotte Fogde, Nakskovvej 33, Valby.
Marianne Arnvig, Tagensvej 1.5, N.
Jacob Amtorp, Classensgade 17 A, 0.
Pernille Tillner Andersen, Falkonergårdsvej 16, V.
Søren Fog, Bjørnsonsvej 20, Valby.
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Leon Weigelt, Vesterfælledvej 44, V.
Peter Hansen, Dronningens Tværgade 46, K.
Nathalie Holme Nyegaard, Rycsgadc 124 B, 0.

4. klasse A: Johnni Banke Hansen, Lundtoftegade 13, N.
Jakob Lundsteen, Dronningensvej 25, F.
Kirsten Henriette Hansen, Lilletoften 84, Skovlunde.
Søren Thomsen, Otto Mønstedsgade 1, S.
Katja Guldbrandsen, Silkeborggade 3, 0.
Jesper Ruggaard Mebus, Flenager 30, Glostrup.
Lasse Bo Schiøttz, Hejrevej 40, NV.
Kasper Strange, Lindenovsgade 4, 0.
Rachele Samson, Gustav Adolfsgade 14, 0.
Bo Rudbeck, Bakkesvinget 1, Måløv.
Kaare Abildgaard, Livjægergade 30, 0.
Heidi Bech Sommer, Dag Hammarskjölds Allé 11, 0.
Hans Rudolf von Lüttichau, Soldalen 18, 0.
Ulla Birk Jensen, Leen B 5, Tåstrup.
Inger Damsholt, Pile Allé 19 A, F.
4. klasse B: Lotte Krogshede Thomsen, Hobrogade 6, 0.
Karin Friberg, Tingvej 15, S.
Jette Søndberg Madsen, Bådsmandsvej 10, Brøndby Strand
Rasmus Lind, Høyensgade 14, 0.
Birgitte Ahlmann Olesen, Stefansgade 2, N.
Anne Kirstine Nissen, Selsøvej 15, Vanløse.
Mette Skøttegård Buch, Lyshøjgårdsvej 85, Valby.
Morten Smed, Jens Juelsgade 22, 0.
Niels Thyge Brogaard, Tagetesstien 25, Kastrup.
Gabriéla Rehfeld, I. A. Schwartzgade 31, 0.
Kjell Bergstedt Nilsson, Nøjsomhedsvej 3, 0.
Kristian Bennike, Østerbrogade 89, 0.
Marie Birgitte Lassen, Høj agervej 2, Valby.
Jonas Maria Schul, Kastelsvej 27, 0.
Tina Borgland, Herluf Trollesgade 6, K.

3. klasse A: Christina Persson, Odensegade 18, 0.
Jacob Bro Eriksen, Urbansgade 2, 0.
Miklas Szabo, Borgergade 36, K.
Sten István Postås, Brydes Allé 88, S.
Nikolaj Rasmussen, Strandboulevarden 105, 0.
Niels Erik Steenstrup, Rosenvængets Sideallé 9, 0.
Maria Dyrting, Abildgårdsgade 27, 0.
Jeannie Hansen, Puggårdsgade 8, K.
Nynne Maria Gregersen, Marstrandsgade 20, 0.
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Gammelfar soler sig.

Lasse Glavind, Åbenrå 31, K.
Erik Rykind-Eriksen, Trondhjemsgade 15, 0.
Jan Peter Bjørnbak, Voldmestergade 15, 0.
Morten Kronborg Grevsen, Arresøgade 13, N.
Aby Samson, Gustav Adoll'sgade 14, 0.
Jacob Katzenstein, Malmøgade 5, 0.
Steffen Kampp, Peblinge Dossering 46, N.

3. klasse B: Morten Wohlert, Østerbrogade 140, 0.
Andreas Siegumfeldt Jensen.
Annette Mogensen, Klosterskjul 5, Farum.
Maria Sabrina Mørck, Fredericiagade 59 A, K.
Mads Tovborg Jensen, Lykkesholms Allé 5 B, V.
Charlotte Fromberg Nielsen, Kærgården 10, Albertslund.
Carsten Højland Larsen, Norgesmindevej 21, Hellerup.
Camilla Munk Rosager, Abildgårdsgade 37, 0.
Claus Bo Bonde, Otto Mønstedsgade 1, V.
Torben Fog, Bjørnsonsvej 20, Valby.
Anders Højlund Rasmussen ,Weysesgade 42, 0.
Marie Junia Fly Louw, Peblinge Dossering 18, N.
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Claus Lykke Christensen, Vestbanevej 1, Valby.
Elisabeth Michelsen, Eckersberggade 25, 0.
Kristiane Koch, St. Regnegade 26, K.

2. klasse A: Gorm Dige, St. Annæ Plads 2, K.
Thomas Thue Hansen, Sølvgade 87, K.
Steen Dorff Jørgensen, Nørre Farimagsgade 7, K.
Klaus Birk Jensen, Leen B 5, Tåstrup.
Anne Marie von Lüttichau, Soldalen 18, 0.
Peer Norden Guldbrandsen, Silkeborggade 3, 0.
Thomas Tillner Andersen, Falkonergårdsvej 16, V.
Karsten Panting, Victor Bendixgade 24, 0.
Rikke Larsen, Kattesundet 12, K.
Henrik Forslund, Hjortøgade 6, 0.
Mette Thomsen, Otto Mønstedgade 1, S.
Anette Laustsen, Kanslergade 14, 0.
Tobias Garde, Østerbrogade 84, 0.
Katrine Bjelke, Peblinge Dossering 28, N.
Liv Fosdal, Kastelsvej 8, 0.
Charlotte Sylvest Hansen, Livjægergade 21, 0.
2. klasse B: Michael Deth, Hallinsgade 38, 0.
Nis Kaj Hansen, Bryggervangen 16, 0.
Karen Stokholm Møller, Ryesgade 105, 0.
Simon Thorsen, Brøndsteds Allé 6, F.
Søren Unold Lund, Willemoesgade 22, 0.
Anette Tvestmann, St. Kongensgade 114, K.
Nete Fosmark, Slagelsegade 9, 0.
Julie Gaugler, Vodroffsvej 52 B, V.
Jens Chr. Fromberg Nielsen, Kærgården 10, Albertslund.
Vinca Achibiri, Langøgade 6, 0.
Nicholas Uhl Thyssen, Absalonsgade 14, V.
Charlotte Jacobsen, Classensgade 53, 0.
Peter Hugod, Bredgade 51, K.
Sisse Selina Larsen, Schleppegrellsgade 5, N.
Laura Auken Larsen, Randbølvej 26, Vanløse.
Kasper Wedendahl Jensen, Sortedam Dossering 91, 0.
1. klasse A: Suzan Brinck Andersen, Rymarksvej 99, Hellerup.
Helle Nielsen, Arendalsgade 8, 0.
Danielle de la Cour, Amaliegade 34, K.
Klaus Ruggaard Mebus, Flenager 30, Glostrup.
Mette Vedel, Nygårdterrasserne 227 D, Farum.
Signe Bonnén, Nansensgade 90, K.
Ida Sidenius, Ole Suhrsgade 8, K.
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Thomas Erik Nielsen, Rymarksvej 120, 0.
Christina Højland, Frederik 5’s Vej 21, lejl. 83, 0.
Morten Wagner, St. Jakobs Plads 2, 0.
Maria Weigelt, Vesterfælledvej 44, V.
Louise Persson, Odensegade 18, 0.
Henrik Bækman Dehn, Petersborgvej 3 B, 0.
Cecilie Nissen, Selsøvej 15, Vanløse.
Louise Bjørnbak, Voldmestergade 15, 0.
Birgitte Lassen, Ribegade 16, 0.
Niels Henrik Kromann Michaelsen, Ellinorsvej 11, Charlottenlund.

l .klasseB: Penelope Tomås-Escalada, Sortedam Dossering 1, N.
Pernille Razga Heerup, Sølvgade 11, K.
Grete Dinesen, St. Kannikestræde 8, K.

Kloster i funktion.
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Peter Gulstad, Slagelsegade 9, 0.
Lone Kristoffersen, Nøjsomliedsvej 11, 0.
Line Tvestmann, St. Kongensgade 114, K.
Ulrik Wivel Kofod, Voldmestergade 9, 0.
Morten Vammen, Sølvgade 30, K.
Nanna Ebbesen, I. A. Schwartzgade 29, 0.
Synne Ebbesen, I. A. Schwartzgade 29, 0.
Rikke Tovborg Jensen, Lykkesholms Allé 5 B, V.
Asmus Thun Bisgaard, Nørre Farimagsgade 23, K.
Jakob Jessen, Strandagervej 26, Hellerup.
Christian Jessen, Strandagervej 26, Hellerup.
Tanja Isabella Aru, Linnésgade 26, K.
Marianne Borgland, Herluf Trollesgade 6, K.
Børnehaveklasse A:
Michael Holm, Rådmandsgade 40 C, lejl. 91, N.
Mikkel Bo Gregersen, Marstrandsgade 20, 0.
Kristine Ahlmann Olesen, Stefansgade 2, N.
Ole Dorff Jørgensen, Nørre Farimagsgade 7, K.
Karin Nørgaard Pedersen, Strandagervej 24, Hellerup.
Nikolaj Breuning Zoffmann, Upsalagade 22, 0.
Kim Andersen, Classensgade 10, 0.
Jimmi Olsen, Set. Pauls Plads 5, K.
Signe Larsen, Øster Søgade 86, 0.
Stig Andersen, Armeniensvej 25, S.
Dan Jäger, Slagelsegade 9, 0.
Børnehaveklasse B:
Kim Soren, Læssøesgade 3, N.
Anna-Marie Unold Lund, Willomoesgade 22, 0.
Bo Hagensten Møller, St. Hansgade 4 A, N.
Rikke Mogensen, Klosterskjul 5, Farum.
Camilla Gaugler, Vodroffsvej 52 B, V.
Jakob Trågårdh, Høyensgade 17, 0.
Aslak Tomås-Escalada, Sortedam Dossering 1, N.
Bertel Achibiri, Langøgade 6, 0.
Anders Steen Petersen, Wiedeweltsgade 52, 0.
Peter Grane, Kochsvej 32, V.
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Skolekredsens medlemmer
August 1974

ri beder medlemmerne gå fortegnelsen nøje igennem og, såfremt der findes
fejl eller mangler, meddele os det snarest.

Abildgaard, Kirsten og Mogens, politibetjent, Livjægergade 30, 2100 0.
(TR 11625).
Achibiri, Helle, kontorassistent, Langøgade 6, 2100 0.
Albrechtsen, Inge og Egil, murermester, I. E. Ohlsensgade 3, 2100 0. (TR 144).
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, Kongshøjparken 100, 3550 Slangerup.
Andersen, Birthe og Anders Tillner, døvepræst, Falkonergårds vej 16, 1959 V.
(39 58 44).
Andersen, Ellen, fabrikant, Livjægergade 21, 2100 0. (ØB 7896).
Andersen, Agnes Margrethe og Henry, hovmester, Maglekildevej 10, 1853 V.
(22 27 95).
Andersen, Jytte og Ole Brinck, maskinarbejder, Rymarksvej 99, 2900 Hellerup.
(RY 5160).
Andersen, Ruth og Raymondt, målerkontrollør, Baldersgade 39, 2200 N.
(ÆG 7635).
Andersen, Lis og Jørgen Klarskov, overlærer, Borgager 35, 2620 Albertslund.
(64 76 99).
Andersen, Karen, overlærer, Monrads Allé 17 B, 2500 Valby. (VA 4368).
Andersen, Bodil og Kaj V., programsekretær, M.F., Sortedam Dossering 87,
2100 0. (TR 433).
Andersen, Aase og Arne, skolebetjent, Øster Søgade 88, 2100 0. (TR 4209).
Andersen, Inese, stud, mag., Stockholmsgade 3, 2100 0. (ØB 8578).
Andersen, Erling, tekn. assistent, Armeniensvej 25, 2300 S. (55 17 28).
Andersen, Anita og Preben Elmo, tjener, Classensgade 10, 2100 0.
Anker-Møller, Lisbeth og Erik, kontorchef, GI. Køgevej 275 B, 2650 Flvidovre.
(78 36 35).
Anker-Møller, Søren, stud, mag., Vartovkollegiet, Farvergade 27, opg. 5,
1463 K.
Appel, Hanne og Jacob, rektor, Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby. (46 32 52).
Arnvig, Inga og Robert, Tagensvej 15, 2200 N. (37 77 06).
Aru, Janne, ergoterapeut, Linnésgade 26, 1361 K. (12 84 12).
Aru, Toni, stud, med., Linnésgade 26, 1361 K. (12 84 12).
Auken, Gunvor, socialrådgiver, Randbølvej 26, 2720 Vanløse. (71 20 17).
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Bagge, Elly og Peter, direktør, Ligustervænget 2, 2830 Virum. (85 87 15).
Bangsrud, Anne og Svend Erik, ingeniør, Karlstads Allé 4, 2700 Brønshøj.
(60 11 16).
Banke-Hansen, Mona og Alf, servicemand, Lundtoftegade 13, 2200 N.
(19 15 62).
Beck, Hans Jørgen, studerende, Landskronagade 47, 2100 0.
Bendix, Bergit og John, maskinmester, Dalstrøget 57, 2860 Søborg. (69 60 09).
Bennike, Ruth og Arne, prokurist, Østerbrogade 89, 2100 0. (TR 9928).
Berthelsen, Carsten, stud, mag., Kirkevænget 4, 2500 Valby. (VA 479 u)
Bertram, Inger Marie, studerende, Tybjergvej 49, 2720 Vanløse. (74 86 74).
Bing, Eva, frue, Nyvej 15, 1851 V. (EV 4577).
Bisgaard, Mac, telegrafist, Nørre Farimagsgade 23, 1364 K. (11 63 23).
Bjelke, Vibeke, sangerinde, Peblinge Dossering 28, 2200 N.
Bjerre, Christa og Vilhelm, gørtler, Troldhøjen 1, 2730 Herlev. (94 11 17).
Bjørnbak, Barbro Torstendotter, journalist, Voldmestergade 15, 2100 0.
(26 16 89).
Bjørnbak, Ib, redaktionschef, Voldmestergade 15, 2100 0. (26 16 89).
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)
Bonde, Kirsten, sygehjælper, Otto Mønstedsgade 1, 1571 V. (11 44 19).
Bonnén, Peter, billedhugger, Nansensgade 90, 1366 K. (14 77 47).
Borchert, Milton Vedel, snedker, Hvidovrevej 257 A, 2650 Hvidovre. (78 87 17).
Bording, Sigrid og Frede, forstander, Øster Søgade 88, 2100 0. (TR 6914).
Bording, Ej lif, fhv. lærer, Bodalsvej 68, 8680 Ry. (06- 89 17 55).
Bording, Anita og Aksel, lærer, Keilstruplund 9, 3460 Birkerød. (81 27 09).
Bording, Rita og Tage, overlærer, Øster Søgade 86, 2100 0. (TR 4685).
Borg-Hansen, Kirsten og Georg, sognepræst, Vesterbrogade 46, 1620 V.
(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).
Bozsonyi, Maria og Istvån, grafiker, Københavns kommunehospital, Øster
Farimagsgade 5, 1353 K. (15 85 00, lok. 643).
Breum, Betty, sangerinde, Engtoftevej 6, 1816 V. ((22 25 24).
Brogaard, Ellen og Jørgen, tandlæge, Tagetesstien 25, 2770 Kastrup. (51 14 85).
Bruun, Jens, stud, jur., Grønnemose Allé 79, 2860 Søborg. (SØ 727).
Buch, Lissa Skøttegaard, assistent, Lyshøj gårdsvej 85, 2500 Valby. (30 84 50).
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).

48

Fra udstillingen.

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, Højskole Allé 62, 2770 Kastrup.
(50 74 73).
Christensen, Birgit og Hakon Hørlyck, overtoldbetjent, Vestre Allé 15,
2500 Valby. (46 22 79).
Christensen, Lillian og Jørgen, vaskeriejere, Henrik Hertzvej 2 A,
2920 Charlottenlund. (OR 1796).
Christiansen, Erene Boil og Mogens John, glarmester, Lyngvigvej 8, 2720 Van
løse. (71 10 85).
Christiansen, Svend Aage, lektor, ingeniør, Lundchuset, Torslunde,
2630 Tåstrup. (99 60 35).
Christiansen, Inge Kjær, lærer, Lundehuset, Torslunde, 2630 Tåstrup.
(99 60 35).
Christiansen, Jesper, Hyldeager 7, 2650 Hvidovre.
Christiansen, Grethe og Karsten, trafikassistent, Hyldeager 7, 2650 Hvidovre.
(75 13 85).
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).
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Dahl, Ulla og Preben, ingeniør, Grenhusene 93, 2650 Hvidovre. (78 65 83).
Damsholt, Nanna, cand. mag., Pileallé 19 A, 2000 F. (21 37 15).
Damsholt, Torben, amanuensis, mag. art., Pileallé 19 A, 2000 F. (2137 15).
Davidsen, Thyra og Henry, forvalter, Borgm. Godskesens Plads 3, 2000 F.
(30 75 02).
Dehn, Grethe og Ole Bækman, overmontør, Petersborgvej 3 B, 2100 0.
(TR 3119).
de la Cour, Puk og Holger, kontorassistent, Amaliegade 34, 1256 K.
(12 04 68).
Deth, Ellen og Hakon, Hallinsgade 38, 2100 0. (TR 9230).
Dige, Alice og Jens Bertram, ingeniør, St. Annæ Plads 2, 1250 K. (11 48 74).
Dinesen, Ruth og Palle, præst, St. Kannikestræde 8, 1169 K. (11 00 91).
Dragsbo, Eva og Poul, adjunkt, Forstallé 14, 6200 Åbenrå.
Dyrting, Inger, korrespondent, Abildgårdsgade 27, 2100 0. (TR 5275).

Ebbesen, Bodil, fysioterapeut, I. A. Schwartzgade 29, 2100 0. (TR 5033).
Ebbesen, Karsten Munk, tandlæge, I. A. Schwartzgade 29, 2100 0. (TR 5033).
Edwards, Helle, læge. Marievej 19, 2900 Hellerup. (HE 1929).
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).
Endersen, Gudrun, lærerinde, Rudersdalsvej 66, 2840 Holte. (42 24 79).
Eriksen, Inga og Christian Bro, kontorchef, Urbansgade 2, 2100 0. (26 19 82).
Ervill, Niels-Lau, stud, mag., Vinkelager 42, 2720 Vanløse.
Faurschou, Susanne, frue, Bredgade 10, 1260 K. (15 07 29).
Find, Kristina og Peter, tegner, Åbenrå 33, 1124 K. (PA 8289).
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).
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Tomas-Escalada, Alice og Juan, biblioteksstuderende, Sortedam Dossering 1,
2200 N. (35 98 64).
Tomasson, Estrid og Ingolf, akademiingeniør, civiløkonom, Druevej 7, 3650
Ølstykke. (03 - 17 89 43).
Topsøe-Jensen, Michael Werner, studerende, Kabelejevej 27 D, 2700 Brønshøj.
Transbøl, Anne, lærer, Dr. Tværgade 52, 1302 K. (15 75 77).
Triantafillon, Inge-Lise, frue, Averof 62-64, Joannina, Grækenland.
Tragårdh, Elsebeth og Jan, industriel designer, Høyensgade 17, 2100 0.
(TR 9960).
Tudvad, Anne Grethe, Jens Juelsgade 22, 2100 0. (ØB 8803).
Tvestmann, Tinne og Holger, ingeniør, St. Kongensgade 114, 1264 K.
Tyron, Kirsten og Poul, fritidshjemsleder, Bellisvej 16, 3450 Allerød.
Wagner, Hilda og Preben, cand. psych., St. Jakobs Plads 2, 2100 0.
(35 02 18).
Valentinussen, Ellen og Vagn, overlærer, Bjerregårdsvej 14, 2500 Valby.
(VA 9082).
Valentinussen, Hanne, Bjerregårdsvej 14, 2500 Valby. (VA 9082).
Vammen, Hans, lektor, cand. phil., Sølvgade 30, 1307 K. (14 65 63).
Vammen, Tinne, undervisningsassistent, Sølvgade 30, 1307 K. (14 65 63).
Vandel, Elena og Poul Scheel, civilingeniør, Kollerupvcj 65, 2660 Brøndby
Strand. (73 21 04).
Vedel, Bente Ragnhild, Nygårdterrasserne 227 D, Farum Midtpunkt,
3520 Farum.
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Wegge-Olsen, Karen Futtrup og Finn, læge, Måløv Hovedgade 140,
2760 Måløv. (97 20 80).
Weidlich, Birthe og Jørgen, ingeniør, Nørregårdsvej 170, 2610 Rødovre.
(70 28 18).
Weigelt, Lilian og Andrzej, bankassistent, Vesterfælledvej 44, 1750 V.
(22 93 10).
Vejby, Bente og Mogens, landinspektør, Rosenvængets Hovedvej 27, 2100 0
(ØB 1683).
Vest, Aase og Frank, apoteker, Slotsvej 8, 2920 Charlottenlund. (OR 5677).
Wilhelmsen, Helga, frue, Bernhard Bangs Allé 11, 2000 F. (GO 3793).
Wilhelmsen, Inge og Poul, lærer, Høngårdsvej 29, 9750 Østervrå.
Villadsen, Else og Per, maskinmester, Frederiksborggade 32, 1360 K. (15 38 70).
Wivel, Anne, akademielev, Voldmestergade 9, 2100 0. (ØB 5432).
Wohlert, Bente og Jørgen, forstander, Østerbrogade 140, 2100 0. (ØB 2606).
Wolfsohn, Irene, vuggestueleder, Østerbrogade 206, 2100 0. (29 82 26).
Zielinska, Urszula og Henryk, kontorassistent, Kastelsvej 11, 2100 0.
Zoffmann, Susanne og Henrik Breuning, Upsalagade 22, 2100 0. (ØB 3876).

Vedtægter for »Den selvejende institution
Bording friskole«

§1. Institutionen Bordings Friskole er en selvejende institution med
hjemsted i København. Dens formål er at drive en grundtvigsk friskole
med tilskud efter friskoleloven.
§ 2. Skolen, der for tiden har til huse i lejede lokaler Kochsvej 36,
påtænker at erhverve ejendommen matr. nr. 755 af Østervold kvarter,
Østersøgade 86-88, samt det i skolebygningen beroende inventar af en
hver art for en købesum af kr. 1.500.000,00. Såfremt købet af den for
nævnte ejendom gennemføres, vil nærværende vedtægter være at forsyne
med en tilføjelse, indeholdende oplysning om ejendommens behæftelse
ved købet.
§ 3. Skolens drift financieres gennem bidrag fra skolekredsen og ved
tilskud fra det offentlige. Eventuelt overskud, der efter styrelsens skøn
ikke findes nødvendigt til skolens drift, indsættes i en bank eller spare
kasse eller anbringes efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.
Værdipapirer skal være noteret på institutionens navn, og det skal i
det hele sikres, at midlerne kan anvendes til fordel for skolen.
§ 4. Medlemmer af skolekredsen er samtlige forældre, der har børn
i skolen, samt de, der er bidragydende medlemmer af foreningen „Bor
dings Friskoles Venner“.
§ 5. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens for
mue eller til udbytte af nogen art, men giver alene adgang til ved frem
møde på institutionens generalforsamling at afgive stemme. Ingen kan
afgive mere end een stemme, uanset om den pågældende både har børn
i skolen og er medlem af foreningen „Bordings Friskoles Venner“. Med
lemmerne har intet personligt ansvar for skolens forpligtelser.
§ 6. Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed og skal god
kende køb, salg og pantsætning af fast ejendom, hvorhos undervisnings
ministeriets samtykke skal indhentes til sådanne dispositioner, jfr. neden
for i vedtægternes § 16.
§ 7. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen
af maj måned. Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig med
delelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Styrelsen aflægger beretning.
2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
3. Valg af styrelsens medlemmer, jfr. vedtægternes § 10.
4. Valg af suppleanter til styrelsen.
5. Valg af revisor, jfr. vedtægternes §11.
6. Valg af revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsens flertal
eller een trediedel af institutionens medlemmer kræver det. Indkaldelse
til ekstraordinær generalforsamling finder sted som ordinær generalfor
samling, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordi
nære generalforsamling.
§ 9. Alle beslutninger såvel inden for styrelsen som på de ordinære
og ekstraordinære generalforsamlinger træffes ved almindelig stemme
flerhed, se dog § 14, om ønsket ved skriftlig afstemning.
§ 10. Generalforsamlingen vælger institutionens formand og 4 styrel
sesmedlemmer, hvoraf mindst 2 vælges blandt de skolesøgende børns for
ældre. De vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 2 og 3 med
lemmer årlig, første gang med 2 medlemmer efter foretagen lodtrækning.
Genvalg kan finde sted.
Styrelsen vælger af sin midte selv sin næstformand og kasserer.
Foruden fornævnte 5 medlemmer af styrelsen vælges på den ordinære
generalforsamling en 1. og 2. suppleant, der tiltræder styrelsen i tilfælde
af vakance imellem to generalforsamlinger.
Institutionen forpligtes ved underskrift af 3 medlemmer af styrelsen,
hvoraf den ene skal være styrelsens formand eller næstformand.
Skolens leder deltager uden stemmeret i styrelsens møder undtagen i
de tilfælde, hvor styrelsen ønsker internt at drøfte lederens forhold.
§11. Institutionens regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen
valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis, før
ste gang efter foretagen lodtrækning. Den ene revisor skal være stats
autoriseret, og den anden skal være medlem af skolekredsen. Genvalg
kan finde sted.
På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter, hvoraf den
ene skal være statsautoriseret og den anden medlem af skolekredsen, og
således at suppleanterne tiltræder som revisorer i tilfælde af vakance i
tiden mellem to generalforsamlinger.
§ 12. Institutionens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts, første
regnskabsår fra 1. april 1961 til 31. marts 1962.
Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest 15 dage før afhol
delse af den ordinære generalforsamling, jfr. § 7.

§ 13. Skolens leder vælges af generalforsamlingen efter indstilling af
styrelsen. Der vil mellem institutionen og lederen være at oprette skrift
lig kontrakt om ansættelsesvilkårene, hvilken kontrakt blandt andet skal
indeholde bestemmelse om, at lederen kun kan opsiges fra sin stilling
og selv opsige sin stilling med eet års varsel til ophør ved et skoleårs be
gyndelse.
Lederen har overfor styrelsen det pædagogiske ansvar og vælger og
ansætter selv den fornødne lærerstab, hvis lønninger fastsættes efter af
tale med styrelsen.
§ 14. Dersom skolen ikke længere har mulighed for at virke i henhold
til formålsparagraffen, vil den være at ophæve efter vedtagelse på to ef
ter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellem
rum. På den første generalforsamling skal mindst to trediedele af samt
lige institutionens medlemmer stemme for skolens ophævelse og på den
anden generalforsamling mindst tre fjerdedele af de på generalforsam
lingen mødende stemmeberettigede medlemmer stemme for ophævelsen.
Det eventuelle overskud, der måtte fremkomme efter skolens ophævelse
og salget af skolens ejendom og andre effekter, tilfalder Friskolefonden
under „Dansk Friskoleforening“.
§ 15. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske efter vedta
gelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14
dages mellemrum. Vedtægtsændringerne skal på begge generalforsam
linger vedtages med almindelig stemmeflerhed.
§ 16. Nærværende vedtægter skal søges godkendt af undervisnings
ministeriet. Undervisningsministeriets godkendelse udkræves endvidere i
tilfælde af køb, salg og pantsætning af fast ejendom, ændring af ved
tægterne og ophævelse af skolen som selvejende institution.
Foranstående vedtægter for den selvejende institution Bordings Fri
skole er vedtaget på de stiftende generalforsamlinger den 12. september
og 21. december 1961.
I STYRELSEN:

K. 13. Andersen (sign.)
H. V. Kragh (sign.)
C. F. Grove (sign.)
Jørgen Sondergaard (sign.)
H. Olesen (sign.)
Godkendes.

Undervisningsministeriet, den 26. februar 1962.
P. M. V.
Thorkild-Hansen (sign.)
Kommitteret
y Jytte Kvorning (sign.)

fm.

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 lyile.
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.

ILLEMANN

