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Hans Tavsens Gades
Skole

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 20. og fredag d. 21. juni indbydes
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.

Om konfirmationsforberedelsen
1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra 7. hovedskoleklasse, således at den
væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder inden for dette klassetrin.
Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres i oktober fra 7. hovedskoleklasse-1. real, skal have fri til at gå til konfirmationsforberedelse ca. medio
april-juni samme år.

2. Elever fra 7. hovedskoleklasse-1. real, der går til konfirmationsforberedelse,
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan
møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin henvises til forberedelse uden for undervisnings
tiden. Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre dage
end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at anvende
en af disse „præstedage“, må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.
I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som
regel strækker sig over 10 dage.
Skolen har ingen hjemmel for at give eleverne fri for skolegang til sådanne
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger
i påske- eller efterårsferien, giver skolen — i tilslutning hertil - fri indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgning om erstatning af værdigen
stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme
(undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).
En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:
1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættes fremkomst)
ved mæslinger,
2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,

3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influ
enza, fåresyge og halsbetændelse,

4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysenteri, difteri, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk meningitis) samt
børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves også smittefriheds
attest efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.

Skoleårets afslutning.
For børnenes forældre samt enhver, der har interesse for skolens arbejde, bliver
der lejlighed til at overvære den almindelige undervisning torsdag den 20. og fredag
den 21. juni. På disse dage er børnenes skriftlige arbejder fremlagt i klasselokalet.

Besøgsdage.

Se omstående skema.

Håndarbejder, er udstillet på håndarbejdsværelset, nr. 5 og nr. 12, og tegninger
sløjdsager og på tegneværelset og sløjdarbejder på sløjdsalen.
tegninger

Omflytning

Lørdag den 22. juni møder eleverne efter aftale med klasselærerne
for at aflevere eller ombytte skolebøger.

Sommerferien

begynder mandag den 24. juni og slutter lørdag den 10. august.

Det nye skoleår begynder mandag den 12. august. De nyindskrevne børn til 1. klas
serne møder dog først tirsdag den 20. august. Hjemmene får til
sendt skriftlig meddelelse om mødetid og klasseværelse.

AFSLUTNSNG
finder sted fredag den 21. juni kl. 19.00 i gymnastiksalen.

Her vil de elever, der forlader skolen, få udleveret eksamensbevi
ser og samtidig uddeles flidspræmier.
Børnenes forældre samt skolens lærerpersonale og elever fra 6.
klasse og opefter indbydes til at overvære afslutningshøjtidelighe
den. Skolens sangkor vil synge nogle sange.
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Meddelelser til hjemmene.
Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 samt onsdag aften kl. 1730-1830.
Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt rettet i kontortiden.
NO 2312.

Skolelægen

dr. med. H. Dyggve træffes onsdag kl. 9-11.

Skolesundheds=
plejersken,
fru Irma Mønsted er på skolen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.
Skole=
tandlægen.

Børnene henvises til skolens nyoprettede tandklinik.

Sygdom.

Dersom en elev bliver syg, bedes det meddelt skolen så vidt mu
ligt samme dag eller senest dagen efter. Det kan ske ved en vok
sens personlige henvendelse eller ved brev, der gerne må med
bringes af en kammerat.
Lægeattest skal ikke fremskaffes, før skolen tilstiller hjemmet en
trykt blanket til brug for lægen.
Drejer det sig om en epidemisk sygdom, udsteder lægen dog straks
attest.

Badning.

Børnene kommer i renselsesbad hver 14. dag, hvor de skal med
bringe håndklæde. Fritagelse for dette kan kun ske, hvis hjemmet
skriftligt anmoder derom.
Vi har gymnastikbad, som børnene i henhold til skoledirektionens
bestemmelse skal deltage i, hvorfor forældrene bedes sørge for
håndklæde hertil.

Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, kan kun finde sted efter forud indhentet
tilladelse hos klasselæreren.
Glemte sager.

De ville blive overrasket, hvis De så, hvor mange par strikkede
vanter, skindhuer, badehåndklæder, jakker og mange andre sager,
der ligger i skolens glemmerum. Det er altsammen ting, børnene
har glemt. Skolen anmoder forældrene om at mærke børnenes tøj
med navn og klasse. Lad børnene spørge efter glemte sager hos
klasselæreren. Tøjet opbevares iøvrigt kun 3 måneder, hvorefter
det overgives til en velgørende institution.

4

Bypladser.

Skoleelever må først have byplads, når de er fyldt 13 år, og de
må kun være beskæftiget fra kl. 16—18 eller de sidste 2 timer
før butikkernes lukketid. På folkekirkens helligdage og om mor
genen må de ikke have plads.

Sparemærker.

Eleverne kan købe sparemærker på skolen; i 1962-63 blev der
solgt for 5500 kr.

Indskrivning

af elever til 1. klasse finder sted fra 1. september og bedes fore
taget straks efter denne dato. Der kræves dåbs- eller navneattest
samt attest for koppeviccination eller for udsættelse af samme. Et
barn er skolepligtigt, hvis det fylder 7 år, før skoleåret begynder,
og det kan optages i skolen, når det er fyldt 7 år senest den 31.
januar efter skoleårets begyndelse.

Skolens distrikt omfatter gaderne mellem søerne og Jagtvejen og mellem Nørrebrogade og Frederiksberg grænse ved Åboulevarden.

Elevtal.

Den 1. januar 1963 havde skolen 804 elever, fordelt i 32 klasser
således: 27 klasser i hovedskolen, 3 realklasser samt 2 læseklas
ser.

Udskrivning.

Den almindelige regel for udskrivning er, at et barn tidligst kan
udskrives ved skoleårets udgang, når det ved skoleårets slutning
har gået i skole i 7 år og fylder 14 år senest den 31. januar året
efter.
Ved flytning til en anden skole må eleverne aflevere de bøger,
der er lånt på skolen.
Udskrivning af elever fra 8. klasse og I real: Elever, der melder
sig til disse klasser, kan ikke udskrives før skoleårets slutning uden
skolenævnets samtykke, selv om de ellers opfylder betingelserne
for udskrivning.
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Det forløbne år.
De større klasser har besøgt forskellige museer og virksomheder. Realklassen
og 9. klasse var bl. a. i Folketinget. De overværede en spørgetime, hvorefter der
var rundvisning på slottet. Besøget sluttede med en anden form for spørgetime, idet
eleverne tog plads i et af partiværelserne, hvor de fik lejlighed til at stille spørgsmål
til folketingsmand hr. Helge Nielsen. Arrangementet, der var tilrettelagt af hr. Helge
Nielsen og skolenævnets formand, hr. Svend Jensen, var meget udbytterigt.
Der vil i løbet af april måned blev aflagt besøg på Københavns Rådhus for sko
lens 8. klasser. Kommunalrevisor fru Dagmar Henriksen har lovet at vise rundt og
orientere eleverne om byens styre.
I april måned afholdes skolebal for de ældste elever.
Den 6. september var skolen i Zoologisk Have.
189 elever har været medlemmer af Skolebio og 90 af Dansk Skolescene.
Skolens ældste elever har medvirket ved følgende indsamlinger: Barnets Dag,
Julehjertet og Julestjernen.

Personalia.
Afgang: Pr. 1. august tog hr. overlærer A. V. Hansen sin afsked p. gr. af alder.
Tilgang: Pr. 1. juli forflyttedes skoleinspektør fru G. Kjæld fra Maria Kirke
plads til Hans Tavsensgades skole. Kommunelærerinde frk. R. Bergstrøm Rasmussen
flyttedes hertil fra Hanssted skole. Vakancelærer hr. B. Grubak fastansattes og vikar
fru Lise Andersen blev vakancelærer.
Følgende ansattes som faste vikarer: frk. Lis Madsen og hr. P. Ilium Jørgensen.

Skolekomedie 1963.
„Hvor er mine knæbukser?“ — „Hent lige en hammer“ - „Vi mangler tegne
stifter“ — „Hvem har taget min paryk?“ - „Der er et nyt hul i kulissen“ - og der
er i gymnastiksalen som teater — et mylder af børn som franske revolutionærer, som
adelsmænd, som tapre franske soldater - og af lærere som snedkere, tømrere, malere
m. m. Det er lige før, det sker. „Pas på ho’det“, årets skolekomedie står foran sin
premiere.
Komedien, der skildrer en episode under den store franske revolution, blev
skrevet for 8 år siden til et hold i fritidsklubberne. Denne gang havde vi valgt „offent
lig“ medvirken. 50 børn meldte sig — og selv om stykket var elastisk med hensyn til
antallet af roller, kunne vi ikke få mere end 20 med. Vi lod derfor børnene dele i 2
hold, således at 40 børn har kunnet være samlet om denne opgave vinteren igennem.
Komediens premiere fandt sted den 7. februar. Vi spillede dernæst den 8. og 9.
Den 9., en søndag, var der to opførelser. Hvert hold kunne således spille to gange.
Der kom 813 tilskuere. Der var 4 brandmænd, 2 instruktører, 21 børn malede, og
der blev brugt 14 kg maling, 30 1 vandglas etc. etc.
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Og hvad fik vi så ud af det? Lad os se bort fra det, der hører selve opførelsen
til - fornøjelige timer på tegnesalen vinteren igennem med oplæsning, placering, mi
mik, fremstilling af dragter etc. - men mon vi alligevel ikke nåede lidt længere end
til det fornøjelige? — Det er vort håb, at børnene ved selv at medvirke i en sådan
forestilling bliver mere forstående, mere engagerede og kritiske som tilskuere. Vig
tigt i dag, hvor så megen påvirkning spredes gennem film og TV.

Karen Melander.

Uffe Schrøder.

Skolebiblioteke t.
I skolebiblioteket findes en læsestue og et udlån ved siden af hinanden, og begge
er de velforsynet med alt, hvad skolens elever kan få brug for af bøger ud over de
egentlige lærebøger.
Læsestuen udnyttes af alle de større klasser skiftevis i løbet af formiddagen.
Her står der også en samling klassesæt i små løse kasser, og de anvendes over hele
skolen i undervisningstiden. Efter skoletid er der åbent på læsestuen hveranden dag
for enhver dreng eller pige, der vil finde stof til opgaver eller på egen hånd drage
nytte af de mange slags håndbøger. Man kan også hygge sig med blade fra tidsskrifts
hylden eller et spil skak.
Udlånet rummer „morskabsbøger“ for enhver alder, d.v.s. skønlitteratur samt
alt, hvad der findes af nyere faglitteratur, som egner sig for børn og unge. Hver elev
forsynes med et lånerkort, og kan så frit vælge fra hylderne. Bøgerne kan man be
holde i indtil 14 dage ad gangen. Kun de yngste klasser låner ikke her, men direkte
hos deres klasselærer.
Når børnene gennem årene er blevet fortrolige med bøgernes opstilling og med
kartotekerne, vil de uden vanskelighed kunne finde sig til rette i ethvert kommune
biblioteks ungdoms- eller voksenafdeling, fordi de er indrettet efter de samme regler.
E. Spang-Thomsen.
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Forældrekr edsen.
Hvor meget beskæftiger De Dem med Deres barns skolegang? Meget — vil de
fleste naturligvis svare; men er det nu rigtigt? Har mange forældre ikke grund til
at have lidt dårlig samvittighed? Interesserer mange sig ikke for lidt for disse pro
blemer, hvis betydning alle erkender? Eller indskrænker interessen sig ikke til en —
måske unødig kritik - gennemgang af karakterbogen eller til lejlighedsvise fore
spørgsler om, hvad barnet „har for til i morgen“, og i øvrigt lader barnet sejle sin
egen sø, når det gælder skolen?
Skal skoleloven af 1958 opfylde sin hensigt: at undervisningen kommer alle
børn til gode, uafhængig af hvor deres evner ligger, så er betingelsen et samarbejde
mellem forældre og skole. Det vil skabe en bedre grobund for arbejdet i skolen til
gavn for barnet; men det vil også sætte forældrene bedre i stand til at forstå lærernes
synspunkter og holdning i bestemte situationer.

Hvad kan forældrene gøre?

De kan tale med lærerne eller skoleinspektøren, hvis der dukker problemer
op - og forresten også, hvis der ikke er problemer. De kan gå til de møder og sam
menkomster, skolen og skolenævnet arrangerer. Ønsker De yderligere en nærmere
kontakt til skolen, kan De deltage i skolens forældrekreds.
Forældrekredsen, der tæller 22 interesserede forældre, har i år gennem samtaler
bl. a. beskæftiget sig med emnerne:

Børn og disciplin.
Ungdomskriminalitet og forsorg.

Børneinstitutioner.

Skolens arbejdsformer.

Seksualundervisning.
Faget orientering.
Det er skolens håb, at forældrekredsen kan fortsætte sit arbejde i den kom
mende vinter på samme hyggelige og fornøjelige måde og derved bevare en sund
vekselvirkning mellem hjem og skole.

Benny Grubak.
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Skolens nye tandklinik.
Torsdag den 21. februar blev der indviet en ny og meget moderne indrettet
tandklinik ved Hans Tavsensgades skole.
Indvielsen foregik ved en smuk højtidelighed, hvor skoledirektør Kr. ThomsenJensen og skoleovertandlæge E. Thousig overdrog klinikken til skolen.
Det daglige arbejde på klinikken varetages af skoletandlæge fru Møller-Nielsen
og klinikassistent fru Olsson.
Det er en stor fordel for skolen, at vi har fået vor egen klinik, så vi er fri for
at sende børnene den lange vej til Stevnsgade skoles tandklinik.

Skolen og færdselssagen.
Som et led i undervisningen har skolen hidtil i samarbejde med politiet givet
børnene i alle klasser oplæring i rigtig adfærd i trafikken.
Til undervisningsbrug disponerer skolen over 2 sæt færdselstavler, hvoraf det
ene permanent er ophængt i klasserne for de mindste børn, medens det andet sæt
anvendes i de højere klassetrin. Desuden råder skolen over et sæt markeringsfigurer
og gode instruktionsbøger for lærerne.
Eleverne yder også deres bidrag til at øge færdselssikkerheden, idet 20 af
skolens mest stabile elever som skolepatruljemedlemmer hjælper deres kammerater
over Rantzausgade og Hans Tavsensgade kl. 8, 11, 13 og 14.
De elever, der har arbejdet godt i skolepatruljen, får ved „afskedigelsen“ et
diplom med en fin anbefaling. Enkelte, der udfører et særdeles godt arbejde, bliver
indstillet til færdselsrådets sølvnål.
Denne sølvnål blev i skoleåret 1962-63 tildelt Bente Christensen 1. real.
Knud. Nielsen,
patruljeinstruktør.
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Lejrskole.
8 av kl. tager på lejrskole til Bornholm i den sidste uge af april. Vandrehjemmet
„Sjøljen“ tæt ved Hammershus ruiner bliver udgangspunktet for lejrskoleopgaverne
i omegnen og busture øen rundt.
Ole Gatzwiller.

Skolenævnets virksomhed.
I skoleåret 1962-63 har skolenævnet ved selvsyn fulgt skolens arbejde på for
skellige områder. På skolenævnsmøderne har man fået forelagt og drøftet oplysninger
om skolens forhold.
I forbindelse med forældreugen i november 1962 afholdtes et forældremøde,
hvor hr. overlærer Steen fra Herlev talte om „Penge“.
Ved et forældremøde den 3. april i år holdt hr. viceskoledirektor Otto V. Niel
sen, København, et foredrag med titlen „Børn og forældre“.

Hr. kommunelærer B. Grubak ledede en godt besøgt samtalekreds.
Svend Jensen.

Skolenævnets medlemmer er:

Kontorassistent Svend Jensen, Struensegade 55', N.
Kommunalrevisor fru Dagmar Henriksen, Laurids Skausgade 15, N.

Kloakmester Axel Nielsen, Hans Tavsensgade 271, N.
Maskinarbejder Erik Larsen, Skyttegade 61, N.

Montør Folmer Thyrsted, Kapelvej 491, N.
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Arsafslutningen 1963.
Årsprøve.
Censor.

Eksaminator.

II. a
II. a
II. a
1. au
8. au
8. av
I. au
8. au
8. av

d.
i.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

14/6
17/6
19/6
20/6
20/6
20/6
21/6
21/6
21/6

(nr. 8)
(nathv.)
(nr. 8)
(nr. 8)
(nr. 18)
(nr. 13)
(nr. 8)
(nr. 18)
(nr. 6)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8
8
8
8
8
8
8
8
8

dansk .............. .
naturhistorie ... .
regn. + matm. .
dansk .............. .
regning ...........
dansk ..............
regn. + matm.
dansk ..............
orientering ......

Ane Andersen
E. Stube
Solveig Jensen
Johs. Tofte
Erik Hansen
- 0 Gatzwiller
Poul Andersen
P. Bistrup
B. Grubak

frk.
hr.
fru
hr.

fru D. Enevoldsen
hr. B. Grubak
- Poul Andersen
fru D. Enevoldsen
frk. M. Rasmussen
- K. Due Hansen
fru Solveig Jensen
frk. Ane Andersen
fru Clara Hansen

Besøgsdagc.
Plan over undervisningen torsdag den 20. og fredag den 21. juni med navnene på
de lærerinder og lærere, som har de enkelte timer.

Undervisningstimerne begynder kl. 8°", 830, 930, 1115.

Torsdag d. 20. juni.
7. bu (nr. 11) kl. 8 - 85“
- 8"’- 9'°
6. bu(fysikv.)kl. g^-lO40
(nr. 11) - 1113—12
7. A, (fysikv.)kl. 8 - 830
(nathv.) - 85ü- 9‘“
7. a, (nr. 6) kl. 8 - 850
86“— 910
6. au(nr. 20) kl. 8 - 830
S3"- 9IU
6. av(nr. 20) kl. 93U—1040
1115-12
5. u (nr. 22) kl. 950—10’°
- Il15—12

viceinsp. frk. Ellen Larsen
overl. frk. E. Lundqvist
hr. overl. Knud Nielsen
Poul Andersen
K. Nielsen
- Benny Grubak
overl. frk. G. Pfeiffer
E. Spang-Thomsen
hr. Uffe Schrøder
- overl. O. Vedersø
fru Solveig Jensen
frk. Alice Nielsen
hr. Uffe Schrøder
fru Solveig Jensen
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5. v (nr. 15) kl. g^-lO10 hr. overl. Poul Andersen
(nr. 9) - llls—12
fru Birthe Hasberg
5. X (nr. 15) kl. 8 - 850 hr. E. Strube
850- g40 frk. Lis Madsen
5. Y (nr. 1) kl. g^-lO4"
- Alice Nielsen
1115—12
hr. Benny Grubak
5. læ(nr. 19) kl. g _ gso )
o050— o«
y (i fru K- Vejleskov
4. u (nr. 14) kl. 8 — 850 hr. Ilium Jørgensen
8so_

4. v (nr.
4. X (nr.
3. a (nr.

3. u (nr.
3. v (nr.
2. u (nr.
2. Y (nr.
1. u (nr.

94o

_ E

strube

_ iiiurn Jørgensen
14) kl. g^-lO40
1115—12
frk. Lis Madsen
7) kl. gso_jg4o fru Eise Andersen
1115—12
hr. overl. O. Vedersø
16) kl. 8 - 850 fru Lise Andersen
850- g40
- Birthe Hasberg
7) kl. 8 - 8s0 hr. overl. O. Vedersø
8M- g40
- Knud Nielsen
Lichtenberg
16) kl. gso_|Q4o fru
111S—12
overl. frk. E. Lundqvist
2) kl. g50—1040
- G. Pfeiffer
1115—12
fru Lise Andersen
10) kl. gso_[Q4o frk. Ane Andersen
111S—12
fru A. Lichtenberg
2) kl. 8 — 85° overl. frk. E. Spang-Thomsen
85o_ 94o hr p Bistrup

1. V (nr. 3) kl.

3. læ(nr. 17) kl.

8 — 85° overl. frk. Bergstrøm Rasmussen
850— g40 hr. Ilium Jørgensen
g50_jg40 1
15
I overl. frk. Bergstrøm Rasmussen

Fredag d. 21. juni.
7. bu(nr. 1) kl. 8 - 850
(fysikv.) - 850_ g40
6. bu(nr. 11) kl. 8 - 85°
850_ glO

7. AJnr. 13) kl.

8 - 850
850_

7. a, (nr. 15) kl.

8 - 850
850_

6. au(fysikv.)kl.
(nr. 20) -

g40

g40

8 - 850
850_

g40

overl. frk. M. Rasmussen
hr. Knud Nielsen
fru D. Enevoldsen
viceinsp. frk. Ellen Larsen
hr. overl. Erik Hansen
Johs. Tofte
overl. frk. G. Pfeiffer
- E. Spang-Thomsen
hr. overl. Knud Nielsen
- O. Gatzwiller
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6. av(fysikv.)kl.
(nr. 20) 5. u (nr. 9) kl.
(nathv.) 5. V (nr. 20) kl.
(nathv.) 5. X (nathv.) kl.
(nr. 9) 5. Y (nathv.) kl.
(nr. 1) 5. læ(nr. 19) kl.
4. u (nr. 7) kl.
4. V (nr. 14) kl.
4. X (nr. 14) kl.
3. a (nr. 20) kl.
(fysikv.) 3. u (nr. 7) kl.
3. V (nr. 16) kl.
3. læ(nr. 17) kl.
2. V (nr. 3) kl.
2. X (nr. 10) kl.
1. X (nr. 10) kl.
.
1. Y (nr. 2) kl.
-

950-IO4“
llls—12
95°-104°
Uls—12
8 — 85°
850- 910
8 - 85“
850- 94"
9''°—IO40
llls—12
8 — 850
850- 940
8 - 850
850- 94“
8 - 850
850- 9‘“
95“-1040
1115-12
95°-104“
1115-12
95°-104“
llls—12
95“—104“
1115-12
950-IO4“
1115-12
95“-104°
1115-12
950-104"
1115-12
8 — 850
g50- 940
8 - 85“
850- 940

hr. overl. Knud Nielsen
overl. frk. E. Lundqvist
hr. Ilium Jørgensen
E. Strube
overl. Johs. Tofte
E. Strube
E. Strube
Ilium Jørgensen
E. Strube
frk.. Alice Nielsen

’1 fru
K. Vejleskov
1
hr. 0. Gatzwiller
frk. Alice Nielsen
hr. Ilium Jørgensen
overl. frk. M. Rasmussen
fru Riis
frk. Lis Madsen
fru K. Vejleskov
- Lise Andersen
frk. K. Due Hansen
fru Riis
hr. overl. Erik Hansen
Knud Nielsen
]
overl. frk. Bergstrøm Rasmussen

frk. Alice Nielsen
- K. Due Hansen
- Lis Madsen
fru Birthe Hasberg
hr. Uffe Schrøder
overl. fru D. Enevoldsen
fru A. Lichtenberg
fru Riis

Marts 1963.

Gertrud Kjæld.
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