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CHRISTIANSHAVNS
DØTTRESKOLE

T952
CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE, der bor over for
Vor Frelsers Kirke, Dronningensgade 67, stiftedes i 1799 af en
kreds af borgere, der ønskede at give deres døtre en grundig
undervisning og en alsidig dannelse. Den er en selvejende in
stitution, en privat skole, hvor forældrekredsen gennem besty
relsen overvåger undervisningen og skolens forhold i det hele.
Den nøje forbindelse mellem hjem og skole gør, at hvert
enkelt barn kan følges med omhu.
Skolen fører gennem ti klasser sine elever frem til mellem
skole- og realeksamen.
Skolen har fra sin begyndelse i 1799 givet en højere under
visning, i de første 50 år med to, derefter med tre fremmede
sprog.
Fra 1925 har skolen fulgt mellemskolens læseplan, men havde
kun tre mellemskoleklasser. Efter forældrekredsens ønske op
rettedes der 1. april 1942 en 4. mellemskoleklasse, der i marts
1943 bestod mellemskoleeksamen og i marts 1944 realeksamen.
Skolen fik i december 1942 og december 1943 eksamensret til
henholdsvis mellemskole- og realeksamen.

SKOLENS BESTYRELSE

Fru handelsgartner Holger Suhr (formand).
Fru fængselsinspektør Bentzen.
Civilingeniør Poul Jessen.
Underdirektør Poul Lorentzen.
Overingeniør, cand, polyt. E. Park.
Provst Egede Schack.
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BØRNEHAVENS LEDER

Frk. Margrethe Ahlefeldt-Laurvig træffes daglig i børnehaven
kl. 13-14.
SKOLENS KONTOR

Skolebestyrer Elisabeth Falbe-Hansen eller vicebestyrer fru
Estrid Peitersen træffes daglig (undtagen lørdag) kl. 12-13,
Dronningensgade 67, mezz. Tlf. Amager 4553.

SKOLENS LÆRERE

Fru Karen Abel, eks.l.: historie, geografi, religion.
Frk. Berta Eschen, cand, mag.: dansk, tysk, historie.
Frk. Elisabeth Falbe-Hansen, eks. 1., fl.: dansk, engelsk, latin,
gymnastik.
Fru Annelise Servais Frederiksen, eks.l.: regning, geografi, en
gelsk.
Hr. Børge Gamdrup, eks.l.: regning, matematik, geografi, fysik,
skrivning, tegning.
Fru Jenny Ernst Hansen, eks.l.: dansk, historie, sang.
Fru Ester Johannessen, eks.l.: dansk, religion, tysk.
Frk. Anna Lund, eks.l.: regning, matematik, fysik, skrivning,
håndarbejde, bogføring.
Fru Charlotte Lehn Myrhøj, eks. skolekøkkenl., fl.: husgerning,
regning, matematik, engelsk, fransk.
Fru Estrid Peitersen, cand. mag.: dansk, engelsk, gymnastik.
Fru Elizabeth Sanger, eks. 1.: regning, religion, naturhistorie.
Provst Egede Schack: religion.
Fru Doris Sørensen, eks. 1.: håndarbejde, skrivning, naturhisto
rie, gymnastik, tegning.
Frk. Marie Rattenborg, eks. 1.: dansk, historie, naturhistorie,
geografi, gymnastik.
Fru Birgit Vedel, stud, mag.: sang.
Ansat fra 1. aug. 1952: hr. lærer Carl Bengtsson.
Skolens tilsynsførende læge: frk. Karen Sveistrup.
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Skolens sundhedsplejerske: fru Meta Klitman.
Skolens regnskabsfører: hr. bankfuldmægtig Kaj Schreiber.

Til sommerferien forlader fru Servais Frederiksen skolen efter
6 års dygtigt arbejde, som vi takker for. Vi vil alle, børn og
kolleger, komme til at savne fru Servais. Vores bedste ønsker
skal følge hende i det nye arbejde.

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1951

Der indstilledes 20 elever. Af disse bestod 4 med mg + , 3 med
mg, 9 med mg^-, 3 med g+ og 1 med g.
Birgit Aistrup
Kirsten Bach
Hanne Wisbech Bentzen
Ingrid Brockmann
Merete Christiansen
Irene Falck
Bercé Frederiksen
Jytte Flansen
Lone Jacobsen
Ulla Lock Jensen
Vibeke Lundsteen
Jenny Mikkelsen
Birgit Otzen
Iran Park
Bente Fage Pedersen
Hanne Suhr
Sonja Syversen
Inge Sørensen
Inge Valentiner
Grete Westh
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REALEKSAMEN 1951

Der indstilledes 13 elever. Af disse bestod 2 med mg, 6 med
mg-E, 3 med g+ og 2 med g.

Anne Beate Eggers
Ulla-Bente Engelbrecht
Åse Frantzen
Judy Guldbech-Jcnsen
Jytte Hvassum
Kirsten Hedegård Jensen
Naja Lis Jensen
Ruth Lindegård Knudsen
Lilian Kriiger-Sørensen
Rita Nielsen
Alice Nilsson
Birgitte Sally
Kirsten Vilandt
Flidspræmier tilfaldt Rita Nielsen, realklassen, og Bente Fage
Pedersen, IV ml.
FERIER OG FRIDAGE 1 952 -53

Skolen begynder fredag d. 15. august kl. 8,45. Første skoledag
slutter kl. 11,45.
Mandag d. 15. september.
Efterårsferie 20.-25. oktober, incl.
Onsdag d. 3. december.
Juleferie 22. december-4. januar, incl.
Fastelavns mandag.
Kongens fødselsdag d. 11. marts.
Dronning Ingrids fødselsdag d. 28. marts.
Påskeferie fra onsdag før påske til tirsdag efter påske, incl.
5. maj.
Kristi himmelfartsdag.
Pinseferie fra lørdag før pinse til tirsdag efter pinse, incl.
Grundlovsdag, 5. juni.
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Børnehjælpsdagen fri fra kl. 11,45. Første skoledag efter som
mer-, efterårs-, jule-, påske- og pinseferie begynder skolen først
kl. 8,45.

FRA SKOLEÅRET

I slutningen af sommerferien havde nogle af eleverne fra IIIIV ml. og realklassen besøg af et hold engelske piger fra The
Mount School i York. I år bliver det vores tur til at rejse. Det
er tanken at udveksle besøg således, at hvert andet år kommer
englænderne her og bliver indkvarteret i hjemmene, og det føl
gende år er et tilsvarende antal af vores elever gæster på The
Mount i 14 dage. Miss Carrick Smith, rektor på The Mount,
var på en kort visit på skolen i september og gav beredvilligt
en engelsktime i IV ml.
I det smukke efterår havde vi klasseudflugter. I ml. var på
Frederiksborg, 5. kl. og II ml. slog sig sammen om en tur til
Lund, de små var i Dyrehaven, og III ml., som var i sparehjørnet, tog på cykel til Lyngby, hvor de fik set både Land
brugsmuseet og Frilandsmuseet. Og så var der kvarterets store
attraktion, kæmpehvalen ved Knippelsbro, som alle naturligvis
måtte hen at kikke på.
Turen, der overstrålede alle andre, blev dog IV ml.s til Søn
derjylland og Sydslesvig. At turen blev til noget, skyldes ude
lukkende imødekommenhed fra skolelederen ved den danske
skole i Læk, hr. Sig Kristensen. Vi ville gerne have pigerne
derned og inviterede vel strengt taget os selv; det gik altså.
Oplevelserne på turen var over alle grænser. Vi var begunsti
gede af et solskin uden mage hele tiden, så turen foruden at
være historisk og geografisk lærerig gav os de dejligste natur
indtryk:
Dybbøl med morgenvådt græs og tågen, der lettede over Vemmingbund, så Broager lidt efter lidt kunne vise os sin kirke!
Gendarmstien til en god rask tur gennem Flensborg Fjords
efterårsglødende skove! Idyllen i Gråsten med den rørende lille
havn, som man simpelt hen måtte stikke ned til, når lejlighed
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gaves, for bare at stå og lytte til stilheden! Halvkredsvolden
ved Hedeby, hvorfra vi ved fantasiens og lærer Lassens hjælp
så vikingeskibene på vej ind gennem noret med sol over silke
sejl! Det var her, en af pigerne, som vist ikke hørte meget efter
den historiske gennemgang, udbrød: »Jeg kunne sidde her hele
dagen og bare se!« Marsken, dette sært gribende landskab med
den næsten smerteligt store horisont, med sin saltvandsduft,
der kilder i næsen, og med sin stemning af uforklarlig længsel!
Altsammen er det billeder, vi gemmer i os til at hente frem, når
byen bliver os for støvet.
I Flensborg så vi både Christian Paulsen-Skolen og DuborgSkolen og krigergravene på den gamle kirkegård. Gadelivet
med de mange fattigt og mørkt klædte mennesker og de triste
farver virkede så knugende, at pigerne sandelig for en kort tid
glemte, at man kunne købe bananer.
Turens mest spændende øjeblik kom vistnok, da vi stod af
toget i Læk og skulle indkvarteres. Her var endelig noget, der
kunne gøre vores kække pigebørn benovede. Næste dag havde
benovelsen fortaget sig; men hvor havde pigerne meget at for
tælle hinanden, da de mødtes, glade over deres nye venner og
forundrede over den gæstfrihed og venlighed, de havde mødt i
hjemmene. Vi var til dansk gudstjeneste i Læk og om aftenen
til høstfest i den danske ungdomsforening, hvor vi morede os
strålende. Der blev danset med liv og lyst, efter at vi havde
overstået vores part af underholdningen, der i sang og tale
havde formet sig som billeder af danske kvindeskikkelser i hi
storien og litteraturen. Det skal siges til IV ml.s ros, at de var
gået til opgaven med alvor, og at de udførte den pænt i bevidst
hed om deres ansvar for at bringe sydslesvigerne en dansk hil
sen fra skolen. Vi fik også lov til at være med til morgensang
på skolen i Læk og til at gå rundt i klasserne og høre på under
visning. Vi var på bustur til Slesvig og Dannevirke og på cykel
tur i marsken. Det er svært at holde op med at fortælle om den
tur. Vi lader takken gå til vores venner i Læk, fordi turen ikke
alene gav vores piger levende faglige kundskaber, men også —
og mest — fordi den gav dem indblik i og forhåbentlig for
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ståelse af en del af det danske folkeliv, som de ellers ikke har
lejlighed til at stifte bekendtskab med.
På skolen har vi fejret Nordens dag, hvor realklassen under
holdt med oplæsning af nordiske digte. På F.N.-dagen så vi en
film om børn i de krigsramte lande, og fru Abel tog med de
ældste klasser en gennemgang af F.N.’s arbejde og organisation.
Filmapparatet har været regelmæssigt i brug hele året til under
visning og underholdning. Af og til hører vi skoleradio, men
desværre for sjældent, fordi vi kvier os ved at slå dagens skema
i stykker for at høre en udsendelse.
Fra Dansk Skibsadoption har vi haft besøg af cand. jur.
Hohwy, der viste os lysbilleder og lærte os en hel masse om
skibstyper. Realklassen har ladet sit adoptionsskib, »Esso Kø
benhavn«, gå i arv til I ml., som fra i år er fadderskabsklasse
for skibet.

Det årlige medlemsmøde foregik den 30. oktober. Forsamlin
gen begyndte med at synge »Den trænger ud til hvert et sted,
den hårde strid herhjemme«. Fru Suhr bød velkommen, og
hr. underdirektør Norel, der blev valgt til dirigent, gav or
det til formanden. I sin beretning mindedes fru Suhr provst
Schultz-Lorentzen, skolens formand gennem mange år, som
døde sidste forår. (Vi henviser til programmet for 1951). Efter
beretningen forelagde hr. fuldmægtig Jørgensen regnskabet, der
viste et underskud på ca. 21.000 kr. Hr. Jørgensen sagde bl.a.:
»En skole som denne kan ikke drives som en lukrativ forret
ning. Den kræver opofrelse fra forældre og lærere. Årsagen til
det mindre gode resultat ligger egentlig udelukkende i den
stærke stigning på lønkontoen. Vi venter, at de bevilgende myn
digheder vil følge udviklingen; men skal skolen drives som nu,
kan man ikke komme uden om en forhøjelse af skolepengene.«
lil regnskabsberetningen blev der fra forsamlingens side ytret
ønske om at få regnskabet trykt og udsendt til alle medlemmer.
Hertil oplyste hr. Jørgensen under henvisning til skolens love,
at bestyrelsen fører regnskabet, der revideres af en på det år
lige medlemsmøde valgt revisor; der kræves således ikke dé9

charge af generalforsamlingen. Efter denne oplysning fremkom
der forslag om, at regnskabet skulle være fremlagt på skolen
8 dage før generalforsamlingen. Forslaget blev sat under afstem
ning, og det vedtoges at tage spørgsmålet op på næste års gene
ralforsamling.
Da hr. fuldmægtig Jørgensen ifølge lovene ikke længere kunne
blive i bestyrelsen, takkede fru Suhr ham for de mange år, han
med interesse og saglighed havde arbejdet for skolen: »Der
har nok højst været 2 møder, hvor De ikke har været til stede.
Vi vil savne Deres indsigt som skolens kasserer. Vi takker Dem
meget varmt.«
Til bestyrelsen nyvalgtes hr. underdirektør Poul Lorentzen.
Hr. Ankjær-Jensen genvalgtes som revisor.
Et forslag fra bestyrelsen om fremskaffelse af økonomiske
midler til et påtænkt ventilationsanlæg på skolen blev trukket
tilbage, idet man i betragtning af den kommende forhøjelse af
skolepengene ikke ønskede at belaste hjemmene yderligere.
Hr. Jørgensen tog nu ordet: »Det er ikke uden vemod, jeg
trækker mig tilbage. Det har været en stor oplevelse at sidde
i bestyrelsen, og jeg takker for den tillid, der er vist mig. Man
sad ikke i palmernes skygge, men befandt sig i en fart på det
vilde hav; undertiden var bestyrelsen ganske alene i en båd;
men hvad der end skete, skulle skolen føres videre. Fortid og
fremtid skulle mødes i os og vort arbejde!« Hr. Jørgensen min
dedes de begivenhedsrige år fra 1938 og de brydninger, som
også skolen kom ud for, den nødvendige overgang til eksamens
skole, ombygningen, besættelsestiden, befrielsen. Hr. Jørgensen
sagde videre: »Vi havde den lykke, at der i regering og rigsdag
var folk, der forstod betydningen af den private skole, så vi
kunne føre skolen videre i den form, som vi synes er den bedste.
Vi kan præge børnene og arbejde for at give dem en lys og
lykkelig fremtid. Christianshavns Døttreskole har været ude for
værre storme end nu, og den vil komme igennem også i frem
tiden, når forældrene vil slå kreds om skolen og dens ideer. Jeg
takker de skiftende forældrekredse for tillid til bestyrelsen og
mig og for det gode samarbejde mellem bestyrelse og lærer

10

kræfter. Meningerne har undertiden stået skarpt mod hinanden,
men vi har haft samme formål. En særlig tak til bestyrelsesmed
lemmerne. Det har været en lykke at samarbejde med Dem. Til
slut vil jeg udtrykke et ønske om fremgang og lykke for Chri
stianshavns Døttreskole i fremtiden, for børn, forældre og lærer
kræfter, fra bestyrerinden til den yngste lærerinde.
Gud velsigne Christianshavns Døttreskole!«
Dirigenten hævede generalforsamlingen efter en tak for turen
til Sydslesvig og med et ønske om, at skolen ville få mod til at
føre eleverne igennem til studentereksamen, så børnene ikke
blev nødt til at skifte skole.
Derpå fulgte et causeri ved forfatteren Åge Jensen, »Forfat
terne og karakterbogen«, dystre eksempler fra litteraturen på
karakterbogens forbandelse og opmuntrende bemærkninger om
folk, der er blevet til noget trods dårlige karakterer. Nutidens
skolebørn lider næppe under karakterbogspsykose, heldigvis.
På det følgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig
med fru Suhr som formand og underdirektør Lorentzen som
kasserer. Det vedtoges at lade forhøjelsen af skolepengene, 6 kr.
mdl., i alle klasser, træde i kraft fra 1. januar 1952.
Skolens fødselsdag fejredes som sædvanligt den 2. december.
Bortset fra at ingen var tilfredse med de lokaler, vi havde fået,
forløb aftenen festligt. Vi forsøgte i år at indskrænke forestil
lingen noget, således at kun hver anden klasse fik en større ting
at fremføre. Dette skridt tog vi dels på grund af for snævre
omklædningsforhold, dels for at kunne gøre lidt mere ud af
nogle af optrinnene. Efter Døttreskolens sang lagde 1. kl. for
med sangen om tudsen, der pustede sig op. 2. kl. fortryllede
publikum med »Frederik med bilen« efter Egon Mathiesens
billedbog. Hele scenen blev til sidst opfyldt af sjove børn fra
hele kloden, eskimobørn, indianerbørn, sydhavsbørn, araberbørn
og kulsorte negerbørn, så Frederik kunne konstatere, at »de
altså findes«. 3. kl. sang, og 4. kl. havde dramatiseret Elsa Be
skows historie om Ternbøl og Stribstrup, så terner og striber
flimrede for øjnene. 5. kl. reciterede og fremstillede »Kong
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Harald og islændingen«. Ill ml. havde fået lov til at spille »et
rigtigt stykke«. Vi vil nødig undvære Holberg dagen før hans
egen fødselsdag, så vi valgte »Den pantsatte bondedreng«. Det
var svært, men det lykkedes delvis, og vi fik lært meget Holberg
af det. II ml. sang i pausen, hvorefter I ml. meget smukt frem
stillede scener af H. C. Andersens »Mit livs eventyr«. Real
klassen holdt sig også til H. C. Andersen og sluttede forestil
lingen ved med overdådigt humør og fantasi at spille »Elver
høj«. De store piger var ikke gået af vejen for at maskere sig
som firben, helhest, kirkegrime, havfrue o. s. v. Gennem hele
det muntre virvar rungede dovregubbens noget forkølede, men
meget norske røst. De små var lige ved at kravle helt op på
scenen af lutter betagelse. Selvfølgelig var det en god fødsels
dag trods besværligheder med lokalerne. Til næste år regner vi
med bedre forhold, idet vi har truffet aftale med Borgernes Hus.
Efter juleferien har vi foretaget forskellige museumsbesøg,
været i Zoologisk Have, Danmarks Akvarium, Botanisk Have,
haft biblioteksbesøg m. m. III ml. har været ude i Dragør for
at se et overskueligt gasværk. Det blev en hel oplevelse for sig.
Børnene fik en strålende modtagelse af gasværksbestyreren,
som ikke alene viste dem gas- og vandværk, men ganske over
raskende inviterede klassen på sodavand i haven.

Fru Ernst Hansen deltog i februar i et kursus i undervisning
af læseretarderede børn, arrangeret af Københavns kommunes
særklasseudvalg. I dette skoleår har fru Ernst Hansen taget en
ugentlig time med de læsesvage børn fra' forskellige klasser.
Det er hensigten til næste år at oprette et hold for børn med
læsevanskeligheder, således at disse børn kan få 4 timers sær
undervisning om ugen. En anden plan for det nye skoleår går
ud på, at vi forsøgsvis vil afskaffe lektiebøger i underskolen i
bibelhistorie, historie, geografi og naturhistorie, idet vi er enige
om, at disse lektiebøger for det første er ganske uegnede for
børn, for det andet mere hemmer end fremmer undervisningen
og interessen for faget og for det tredie tynger uforholdsmæs
sigt i børnenes skoletasker og på forældrenes budget.
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Der har været holdt forældremøder for alle klasser. I al
mindelighed har der ikke været noget forudbestemt emne for
møderne, og det viser sig da også som regel, at samtaleemnerne
opstår af sig selv efter lærernes orienterende bemærkninger om
arbejdet i klassen. Ved 2. klasses forældremøde havde vi dog
en lille udstilling af frie tegninger og småsløjd, og ved 5. klasses
havde vi ligeledes udstilling af tegninger, eller rettere malerier,
der var så charmerende i deres farveglæde, at IV ml. gerne ville
beholde dem som dekoration i deres klasse. På 4. klasses møde
fortalte fru Ernst Hansen om planerne om særundervisning for
de læseretarderede børn. II ml. havde fået lov til at komme med
til deres eget forældremøde. Det skulle nemlig danne optakten
til lejrskolen; derfor så børn, forældre og lærere i fællesskab
den gamle, men efter vores egen mening stadig lige dejlige
Tuenhusfilm. Efter filmen gik forældrene op til thebordet, som
klassen havde forsynet med skolekøkkenkager, og mens for
ældre og lærere i fred kunne drøfte klassen, morede børnene
sig i gymnastiksalen med folkedans og sanglege ledet af gym
nastiklærerinderne. Også ved 3. klasses møde så vi film, en film
om skoleforhold i Amerika, der gav anledning til en samtale
om nye undervisningsformer. Det var på dette møde, vi blev
præsenteret for fænomenet fødselsdagsselskaber, en foreteelse,
der åbenbart er ved at udarte, så den ruinerer forældrene og
spolerer ungerne. Der kom forslag om, at skolen skulle gribe
til så radikalt et middel som at forbyde fødselsdagsselskaber
eller give retningslinier til afholdelse af dem. Vi vil ikke gribe
ind i privatlivet, men nøjes med at henstille til hjemmene, at
selskaberne holdes inden for rimelighedens grænser. I al be
skedenhed mener vi, at det ikke er traktementet, der er det af
gørende for børneselskabets succes. Hvis moderen har kræfter
til det, råder vi hende til selv at sætte børnene i gang med at
lege og helst selv lege med, så hun kan gribe mæglende ind,
når skænderierne begynder. At mor er træt efter sådan en efter
middag, gør jo ikke så meget, når bare hun kan glæde sig over,
at børnene har moret sig. Børneselskaber behøver ikke at være
uoverkommeligt dyre, moderen behøver ikke at være et nerve-
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vrag bagefter, og børnene skal lære, at det vigtigste er, at man
leger godt som gode kammerater. Ved forældremøderne for de
ældste klasser giver det sig selv, at man drøfter børnenes frem
tid. Mulighederne for overgang uden prøve til statens og kom
munens gymnasier er det stadig tilbagevendende spørgsmål, som
vi håber engang at få en tilfredsstillende løsning på. En af for
ældrene rettede indvending imod, at man i eksamensklasserne
brugte tid til rejser og skolefest, hvorved vi fik en kærkommen
lejlighed til at forsvare de sider af skolelivet, som ikke direkte
er eksamensterperi, men derfor ikke mindre udviklende. Alle
forældremøderne har været godt besøgt, især 5. klasses, hvor
kun 2 af hjemmene ikke var repræsenteret. Det hører til vores
største glæder at se forældrene på skolen og mærke hjemmenes
vilje til forståelse og hjælp.

I fastelavnen holdt de 3 ældste klasser skolebal med tønde
slagning og anden underholdning. I begyndelsen af marts fik
vi besøg af 52 danske konfirmander fra skolerne i Nibøl, Risum,
Stedesand og Lindholm i Sydslesvig. III ml. optrådte som vær
ter og serverede the og æbleskiver. En af pigerne fortalte gæ
sterne om skolen og dens historie, og sydslesvigerne sang fri
siske sange for os.
Gymnastikafslutningen i år blev særlig spændende. Fra De
danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger fik vi foræret
20 lyseblå gymnastikdragter, som I, II og III ml. konkurrerede
om. Dommerkomiteen, bestående af frk. Eschen og tillidspigerne
fra IV ml. og realklassen, tilkendte I ml. prisen. Dragterne til
hører klassen det følgende år, men udsættes ved næste gymna
stikafslutning til den bedste af de tre mellemskoleklasser.
Lejrskolen holdes som sædvanlig i pinsen i frk. Kaspersens
Tuenhus i Hanherred. Fru Sanger, fru Ernst Hansen og frk.
Eschen leder lejrskolen.
Overbetjent Ågerup har i årets løb givet alle klasser timer i
færdselslære. Hr. Gamdrup har haft en eftermiddagstime om
ugen i lersløjd for de elever, der ønskede det. I IV ml. har de
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elever, der ikke deltager i latintimerne, som sædvanlig fået timer
i kunsthistorie med fru Abel.
Skolens spejdertrop, Snorretroppen, er desværre foreløbig ble
vet opløst på grund af førermangel.

ELEVFORENINGEN

Vort første møde i Elevforeningen blev afholdt i november
måned, hvor bestyrelsen havde bagt æbleskiver en masse. Til
motion for lattermusklerne havde vi bagefter en rask lille
»Hvem-ved-hvad«-konkurrence mellem lærerinderne og »gamle«
elever.
Til mødet i januar mødtes vi hos frk. Kaspersen, hvor vi altid
kan være sikre på fuldt hus. Vi havde det som sædvanligt
hyggeligt.
Vort sidste møde i denne sæson blev afholdt i marts måned,
hvor globetrotteren Arne Falk-Rønne viste os sin farvefilm fra
Færøerne, »Når tågen letter«, samt fortalte om sin færd op ad
Putumajofloden, da han var »hovedjæger« i Sydamerika.
Vi vil igen i år opfordre de afsluttende klassers elever til at
indmelde sig i Elevforeningen for i fremtiden stadig at kunne
vedligeholde kontakten med de gamle skolekammerater. Ind
meldelse kan ske hos formanden, Birgit Ørum-Hansen, Amager
brogade 30, C. 5330.
Karin fischer-Henrichsen.

GLIMT FRA BØRNEHAVEN

Efter en dejlig sommerferie i fjor, hvor børnene gennemgående
mødte blege, af mangel på sol, men friske og fyldt med krudt,
startede vi med at besøge udstillingen »Fisk i Forum«, et orgie
i fiskehermetik.
Da kæmpe-hvalen var udstillet ved Knippelsbro, blev børne
haven tilkaldt for at blive filmet til Politikens ugerevy, elegant
placeret omkring hvalen.
Ved juletid samlede vi en masse tøj ind til Italienshjælpen,
og vi takker på denne måde for alle de gode ting, vi fik.
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Også vil vi takke for de penge, børnene fra tid til anden har
haft med til sparebøssen, der samlede penge sammen til Hvide
Sande-børnene. Vi har en lille særlig forbindelse med to børn
i vores egen alder, og de penge, vi fik ind i sparebøssen, skulle
være til et bestemt formål for disse børn. Desværre blev bøssen
stjålet den nat, der var indbrud i børnehaven, og med den for
svandt alle børnenes sammensparede penge.
I januar måned var vi i Akvariet i Charlottenlund; det var
vældig morsomt for børnene at se alle de forskellige fisk i de
smukke omgivelser.
Et par dage efter besøgte vi Flovedbrandstationen, hvilket
heller ikke var kedeligt.
Til fastelavn blev vore børn fotograferet til B.T., et vældig
sødt billede.
I marts måned havde vi fornøjelsen at se forældrene her til
en lille forårsfest, hvor børnene sang og legede, og bagefter
havde vi arrangeret en udstilling af børnenes arbejder for vin
teren i børnehaven.
»Gamle børn« og »gamle frøkener« havde vi en fridag invi
teret så mange af, som vi kunne stoppe ind i børnehavens lo
kaler, 84 ialt, og vi havde en meget hyggelig og fornøjelig efter
middag.
Nu står sommerferien for døren igen, og vi vil ønske alle en
rigtig god sommer med masser af sol og frisk luft.

Margrethe Ahlefeldt.
GAVER,
FOR HVILKE VI TAKKER HJERTELIGT:

Skolebøger: Ele Gerhardt, Lonnie Teglvad, Trine Lundsteen,
Jette Gerhardt, Lilian Kriiger-Sørensen, Ase Torp, Marianne
og Birgitte Rosing, Lisbeth Frederiksen, Hanne Suhr, Hanne
Pommer Sørensen, Lis Andersen, Bente Louw Petersen, Eva
Knudsen, Birgit Møller, Neel Laursen, Rikiza Wesche, Mette
Heiring.
Mimi Christensen og Helen Rasmussen: søstjerner.
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Hr. revisor Heje: tennisbolde.
Hanne Staunæs: forsteninger.
Anne Hermann: oldsager.
De danske Skytte-, Gymnastik-og Idrætsforeninger: gymnastik
dragter.
BETALINGEN

er for 1. kl. 30 kr., for 2. kl. 32 kr., for 3. kl. 34 kr., for 4. og 5. kl.
36 kr. og for I-IV mellem- og realklassen 30 kr. mdl. Der betales
ikke skolepenge for juli måned. For det første barn gives fuld
betaling, for det andet %, for det tredje A, det fjerde går frit.
For vintermånederne betales 5 kr. mdl. i brændselspenge. Ele
verne får udleveret indbetalingskort på skolen for et halvår ad
gangen, således at skolepengene kan betales månedsvis forud på
giro nr. 23 454. For elever, der indmeldes til 1. klasse, betales en
indmeldelsesafgift på 20 kr.
II og III ml. får skolekøkken. Betalingen er foreløbig fastsat
til 35 kr.
Betalingen erlægges uden hensyn til ferier og forsømmelser.
Strækker en elevs sygdom sig ud over længere tid, betales skole
penge for den måned, hvori sygdommen begyndte, og for de to
følgende måneder, hvilket også er gældende for elever, der på
grund af sygdom i hjemmet holdes borte fra skolen.
Udmeldelse må ske med 2 måneders varsel; der betales derfor
for den måned, hvori udmeldelsen sker, og for de 2 følgende.
Udmeldelser på tid, f. eks. i sommerferien, modtages ikke. Ud
meldelse i løbet af skoleåret kan ikke finde sted i IV ml. og
realklassen.
Det henstilles til hjemmene så vidt muligt at henlægge kon
firmationsforberedelsen til III ml.

1952-53 VIL FØLGENDE SKOLEBØGER

BLIVE BRUGT:

I alle klasser: Salmebog for Kirke og Hjem (med evangelietekster),
fra 2. kl. Sangbogen Danmark. Fra I m. Ludvigsens Skoleordbog, Mo
gensens Tyske Sange, Gyldendal: Tysk-Dansk Ordbog, Engelsk-Dansk
Ordbog. Fra III m. Det ny Testamente. Johansson: 50 engelske sange.

1. klasse.
M. Marstrand: Min første bog. Nordentoft: Min ABC. Øvrige
hjælpemidler ved den første læse- og regneundervisning fås på skolen.
Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning, I del,
A og B.
2. klasse.
Nye bøger: Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske Læse
bog I. Udg. A.
Frcdcbo: Det danske Sprog 2. klasse, ny udg.
Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for 2. kl.

3. klasse.
Nye bøger: Fossing: Dansk Læsebog IIA. Fredebo: Det danske
Sprog 3. klasse, ny udg. Christensen og Krogsgaards Atlas. Christen
sen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for 3. kl.
4. klasse.
Beholdes fra tidligere klasser: Atlas.
Nye bøger: Fossing: Dansk Læsebog III A. Fredebo: Det danske
Sprog for 4. kl. (sidste udg.). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk
for Mellemskolen I med øvehæfte. Christensen og Mortensen: Daglig
livets Regning for 4. kl.

5. klasse.
Beholdes fra tidligere klasser: Engelsk I med øvehæfte, Atlas.
Nye bøger: Fossing: Læsebog IVA. Fredebo: Det danske Sprog
5. kl. Albert Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning
for 5. kl.
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I. mellem.
Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog for Mellemskolen I (ny udg.).
Jensen og Noesgård: Skriftlig dansk for mellemskolen og Øvelsesstykker
i dansk sproglære. Kaper: Deutsch I für Anfänger med glosehæfte.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk II m. øvehæfte. Ludv. Schmidt:
Lærebog i Historie I. C. C. Christensen: Geografi for Mellemskolen I
(sidste udg.). Christensen og Krogsgaard: Atlas for Mellemskolen og
Atlas uden Navne. Balslev og Andersen: Zoologi for Mellemskolen I.
Balslev: Botanik for Mellemskolen I. Albert Christensen, Hansen og
Mortensen-: Dagliglivets Regning for Mellemskolen I. Sundorph: Fysik
for Mellemskolen I. Biering: Græsk-romersk Mytologi. Rasmussen og
Simonsen: Lille Flora. Pihl: Geometriske Øvelser I.
11. mellem.
Beholdes fra tidligere klasser: Kaper og Nielsen. Deutsch für An
fänger I, Fysik I, Verdenshistorie I, Geografi I, Zoologi I, Lille Flora,
Atlas, Engelsk II, Skriftlig dansk og sproglære.
Nye boger: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog for Mellemskolen II
(ny udg.). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk III med øvehæfte.
Kaper: Kortfattet tysk Sproglære. Kaper: Tyske Stiløvelser til Brug i
Mellemskolen. Balslev: Botanik for Mellemskolen II. Jessen og Smith:
Aritmetik for Mellemskolen I. Friis-Petersen, Thorkild Jensen og Jes
sen: Mellemskolens nye Geometri. Cronfelt: Aritmetiske Opgaver.
Albert Christensen, Flansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for
Mellemskolen II. Blicher og Rasmussen: Lærebog i huslig økonomi
for begyndere.
111. mellem.
Beholdes fra tidligere klasser: Dansk Grammatik, Engelsk III, Kort
fattet tysk Sproglære, Atlas, Lille Flora, Cronfelt: Aritmetiske Opgaver,
Petersen, Thorkild Jensen og Jessen: Mellemskolens ny Geometri, Sun
dorph: Fysik I, Blicher og Rasmussen: Huslig Økonomi, Kaper: Tyske
Stiløvelser, Falbe-Hansen og Keller: Svenske Læsestykker.
Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog for Mellemskolen
III (ny udg.). Kaper: Deutsch II med gloser. Jørgensen: Engelske Stil
øvelser. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk IV med øvehæfte. Sun
dorph: Kemi for Mellemskolen (sidste udg.). Rasmussen: Lille organisk
Kemi. Balslev: Botanik III. Balslev og Andersen: Zoologi for Mellem
skolen II. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for
Mellemskolen III. Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen II.
Ludv. Schmidt: Lærebog i Verdenshistorie II (ny udg.). C. C. Christen
sen: Geografi for Mellemskolen II.
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IV. mellemBeholdes fra tidligere klasser: Dansk Grammatik. Falbe-Hansen og
Keller: Svenske Læsestykker. Kaper: Kortfattet tysk Sproglære. Kaper:
Tyske Stilovelser. Ludv. Schmidt: Lærebog i Verdenshistorie II. C. C.
Christensen: Geografi for Mellemskolen II (sidste udg.). Christensen og
Krogsgaards Atlas. Balslev og Andersen: Zoologi II. Lille Flora. Thor
kild Jensen og Jessen: Mellemskolens ny Geometri. Jessen og Smith:
Aritmetik for Mellemskolen II. Jørgensen: Engelske Stiløvelser. Engelsk
IV med øvehæfte.
Nye bøger: Sundorph: Fysik for Mellemskolen II. Balslev og Simon
sen: Botanik IV. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets
Regning for Mellemskolen IV. Jessen og Smith: Aritmetik for Mellem
skolen III. Mikkelsen: Latinsk Læsebog. Kaper: Deutsch III med glose
hefte. Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog IV (ny udg.). Bruun og
Roskjær: Fransk for begyndere.

Realklassen.
Beholdes fra tidligere klasser: Dansk Grammatik. Kaper: Kortfattet
tysk Sproglære. Kaper: Tyske Stiløvelser. Christensen og Krogsgaards
Atlas.
Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog V for Realklassen
(ny udg.). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Realklassen (ny
udg.). Brüel: Engelsk Hjælpebog for Realklassen. Lund-Bredsdorff: En
gelsk Grammatik. Kindt-Jensen: Engelske Stiløvelser for Realklassen.
Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: Tysk IV for Realklassen.
Bruun og Roskjær: Fransk for Begyndere. Munchs Samfundslære for
Realklassen. Andersen og Vahl: Almindelig Geografi for Realklassen.
L. Schmidt: Frankrig, Tyskland og England 1860-1914 ved Kretzschmer.
Jørgensen og Andersen: Biologi for Realklassen. Sundorph: Fysik for
Realklassen I og II. Erlang: Fircifret Logaritmetabel. Udg. B. Jessen og
Smith: Matematik og Regning for Realklassen. Lomholdt: Matematiske
Opgaver, Hæfte E. Ragn og Riis: Vejledning i enkelt Bogholderi.
Dansk-engelsk Ordbog. (Gyldendal).
*

Hvert barn må være forsynet med lineal, penalhus med penne,
2 blyanter, pennevisker, saks, fingerbøl og nålebog, en strikkepose.
Gymnastiksko med pose, fra 2. klasse gymnastikdragt. II og III ml. må
være forsynet med forklæde, kappe, 2 store solide grydelapper; alt må
være tydeligt mærket med navn og klasse. Meddelelsesbog, vidnesbyrd,
sysager, tegneblokke, skrive- og stilebøger fås på skolen. Farvelade og
farveblyanter anskaffes først efter nærmere aftale med faglæreren.
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ORDENSREGLER:
1. Børnene medbringer skriftlig henvendelse fra hjemmet, når de ønskes
fritaget for at gå på legepladsen.
2. Fritagelse fra gymnastik og brusebad kan kun ske ved skriftlig hen
stilling fra hjemmet. Strækker forsømmelsen sig ud over en uge,
kræves lægeattest.
3. Det henstilles til forældrene ikke at bede børnene fri uden af højst
nødvendig grund. Ønskes et barn fritaget for skolegang for kortere
eller længere tid, bedes forældrene forud, senest dagen før, under
rette skolen om grunden.
4. Efter enhver forsømmelse, som skolen ikke forud er underrettet om,
medbringer eleven skriftlig meddelelse fra hjemmet om grunden til
forsømmelsen.
5. Smitsomme sygdomme må straks anmeldes til skolen. Barnet må med
bringe lægeattest for smittefrihed, når det atter møder i skolen.
6. Skal et barn holdes tilbage på skolen efter skoletid, får hun en med
delelse derom med hjem, og denne afleveres på skolen den følgende
dag, forsynet med hjemmets underskrift.
7. Skolen påtager sig intet ansvar for penge, som eleverne lader ligge i
pulte eller overtøj.
8. Meddelelsesbogen, der fungerer som praktisk mellemled mellem hjem
met og skolen, har sin faste plads i skoletasken.
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MEDLEMMER AF

SELSKABET FOR CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE
Enhver, der har børn i skolen, er medlem af Selskabet £or Christians
havns Døttreskole og betaler et årligt medlemsbidrag af 8 kr.
Som passive medlemmer optages alle, der interesserer sig for at støtte
skolen, f. eks. tidligere forældre, elever og lærere.
Forstander Axel Ahm, Ny Kongensgade 152, K.
Prokurist V. Aistrup, Ceylonvej 11, S.
Ingeniør C. E. Albrechtsen, Hillerødgade 164, F.
Prokurist Erik Andersen, Hvidkildevej 26, F.
Styrmand H. Chr. Andersen, Amagerbrogade 117, S.
Produktionschef Ove Andersen, Georginevej 1, S.
Direktør Sv. Å. Andersen, Overgaden n.V. 334, K.
Malermester Anker Ankerstjerne, Højdevangsallé 13, S.
Prokurist R. Anthonsen, Ved Volden 4, K.
Kontorchef H. Bach, Byglandsgade 102, S.
Kontorchef Gregers Backhaus, Havnegade 133, K.
Direktør Mogens Bang, 18 Hans Road, Kensington, London SW 3.
Maskinmester Kurt Beck, St. Møllevej 10, S.
Fængselsinspektør A. Bentzen, Dronningensgade 593, K.
Fru E. Berner, Prinsessegade 19, K.
Slagtermester W. Bohn-Willeberg, Vermlandsgade 70, S.
Pastor G. Borg-Hansen, Mikkel Vibesgade 2, K.
Gartner Arne Botoft, Lergravsvej 43, S.
Kontrabassist i Statsradiofoniens Symfoniorkester L. E. Bramsen, Funkiavej 10, S.
Kasserer Carl Brandt, Skolevangen 14, Brh.
Fuldmægtig Bredahl, Vermlandsgade 16, S.
Skibsfører S. A. Brockmann, Latyrus Allé 27, Kastrup.
Fru Gerda Bruun, Svinget 24, S.
Afdelingsingeniør K. G. Bastue Christensen, Amager Fælledvej 253, S.
Prokurist Mogens Christensen, Ved Kløvermarken 72, S.
Kontorchef Tage Christensen, Amager Boulevard 124, S.
Fabrikant Tage B. Christensen, Overgaden o.V. 34, K.
Kontorchef Ejnar Christiansen, St. Møllevej 9, S.
Skibsfører E. Th. Christiansen, Andreas Bjørnsgade 252, K.
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Direktør Jens Christiansen, Oxford Allé 50, S.
Handelsrejsende Sv. Christiansen, Arabiensvej 18, S.
Tandlæge Børge Dabelstecn, Amagerbrogade 73, S.
Fabrikant M. Dirksen, Torvegade 553, K.
Repræsentant Hans Ege, Ålandsgade 554, S.
Bagermester Arne Eskebech, Burmeistergade 10, K.
Assistent fru L. Falck, Herluf Trollesgadc 192, K.
Direktør Sv. G. Folkmann, Christianshavns Torv 6, K.
Købmand M. J. Frederiksen, Amagerbrogade 2192, S.
Ekspeditionssekretær FI. F. Garde, Overgaden n.V. 33, K.
Fuldmægtig Otto Gerhardt, Sundholmsvej 47, S.
Skolepsykolog dr.phil. Knud Grue-Sørensen, Elselillevej 12, S.
Restauratør fru M. Hansen, Amager Landevej 241, Kastrup.
Lærerinde fru Jenny Ernst Hansen, Amager Fællcdvej 363, S.
Fuldmægtig Skram Hansen, Markmandsgade 5°, S.
Prokurist Tage Harving, Dronningensgade 52, K.
Forlagsboghandler Børge Heiring, Dagøgade 1, S.
Isenkræmmer fru Else Hemmeth, Amagerbrogade 203, S.
Cand. jur. Henriksen, Sønderlunclvej 25, Herlev.
Kontorchef J. Hermann, Reberbancgadc 19, S.
Værkfører E. Hjort, Misteltenvej 9, Kastrup.
Ingeniør Aug. Holberg, Statholdervej 12, NV.
Landsretssagfører FL H. Holm, Aboulevard 4, N.
Fru V. Holm, Amagerbrogade 17, S.
Bygningskonstruktør V. Hornbøll, Rumæniensgade 6, S.
Grosserer Alex Ingelsson, St. Møllevej 44, S.
Handelsrejsende Carlo Iversen, Amagerbrogade 73, S.
Købmand Arnold Jacobsen, Holmbladsgade 78, S.
Grosserer Peer G. Jacobsen, Amager Boulevard 131, S.
Afdelingsbibliotekar, forfatter Age Jensen, Dronningensgade 55, K.
Cigarhandler Frithjof Jensen, Strandgade 27 B, K.
Vagtmester Georg Jensen, Det gule Hus, Refshalevej, K.
Fuldmægtig Henry Stenberg Jensen, St. Møllevej 20, S.
Kriminaloverbetjent J. A. Jensen, Overgaden o.V. 1002, K.
Installatør Herluf R. Jensen, Holsteinsgade 61, 0.
Dagrenovationsarbejder M. S. Jensen, Løjtegårdsvej 75, Kastrup.
Skræddermester Otto Jensen, Genuavej 26 D, S.
Fuldmægtig Poul Bach Jensen, Overgaden o.V. 102, K.
Fabrikant Poul W. Jensen, Hellasvej 26, S.
Snedkermester Richard Jensen, Amagerbrogade 56, S.
Gravør Thorleif Jensen, Skånesgade 5, S.
Entreprenør M. Jeppesen, Ved Amagerport 93, S.
Civilingeniør Poul Jessen, Overgaden o.V. 463, K.
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Grosserer E. Johansen, Strandgade 48, K.
Renseriejer K. E. Johansson, Sirgræsvcj 33", Kastrup.
Kioskejer fru J. johansted, Georginevej 2, S.
Direktør Ragnar Julinusson, St. Møllevej 18, S.
Apoteker K. Juul, Kronprinsensgade 1", K.
Tilskærer Bernhard Jørgensen, Kastrupvcj 1492, S.
Læderhandler E. Jørgensen, Amager Boulevard 128, S.
Isenkræmmer Robert Jørgensen, Ulrich Birchs Allé 17, S.
Direktør O. Kavsman, Dantes Plads 33, V.
Fabrikant Kurt Kenvig, St. Møllevej 30, S.
Førstegraver A. Kjerumgård, Mikkel Vibesgade 52, K.
Bagermester A. Kjær, Vigerslev Allé 19, Valby.
Fuldmægtig N. B. Kjær, Havnegade 13 A4, K.
Skotøjshandler fru Ingeborg Klintman, Vejlands Allé 49, S.
Civilingeniør Ivar B. Knudsen, Overgaden o.V. 102, K.
Bagermester J. F. Holm Knudsen, Kastruplundsgade 24, Kastrup.
Revisor Ejvind Koefod, Norgesgade 212, S.
Revisionschef S. L. Kofoed, Dalføret 5, S.
Bankassistent A. O. Krogh, Overgaden o.V. 44, K.
Grosserer M. Lacoppidan, Mikkel Vibesgade 2, K.
Arkitekt Axel Krüger Larsen, Bådsmandsstrædes Kaserne, K.
Revisor Bruno Larsen, Arabiensvej 12 B, S.
Slagtermester Ejnar Larsen, Saltværksvej 201, Kastrup.
Herreekviperingshandler Em. Larsen, Birkevang 4, Kastrup.
Bartender Sv. Å. Larsen, Amagerbrogade 114, S.
Læge Ernst Lassen, Rødovrevej 102, Rødovre.
Isenkræmmer Axel W. Laursen, Højdevangs Allé 21, S.
Fuldmægtig Hans Laursen, St. Møllevej 8, S.
Herreekviperingshandler Sv. Laursen, Ulrich Birchs Allé 23, S.
Kunsthandler K. Lembcke-Petersen, Holmbladsgade 108, S.
Underdirektør Poul Lorentzen, Overgaden o.V. 46, K.
Fabrikant Carsten W. Lundberg, Prinsesse Christincsvej 18, S.
Kontreadmiral Kaj Lundsteen, Overgaden o.V. 60, K.
Skibshandler P. A. Lych, Overgaden o.V. 56, K.
Maskinmester L. P. Lønstrup, Amager Fælledvej 6, S.
Cand, pharm. Sv. E. Løve, Reberbanegade 53, S.
Direktør Axel Madsen, Amager Fællcdvej 43, S.
Prokurist Torben Madsen, Overgaden o.V. 48, K.
Fru M. Mikkelsen, Finlandsgade 30, S.
Grosserer V. J. Åberg Morton, Peder Lykkesvej 19, S.
Fabrikant H. Møller, Vermlandsgade 10, S.
Dameskrædder Karl Nakel, Amagerbrogade 248, S.
Værkfører Bjarne Nielsen, Fortgårds Allé 26, Kastrup.
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Organist Ernst Nielsen, Flinterenden 65, S.
Prokurist Helge T. Nielsen, Eskjærvej 91, Vanl.
Restauratør N. C. Nielsen, Ved Sønderport 9, S.
Fotograf Rie Nissen, Torvegade 253, K.
Underdirektør Kaj Norel, Amagerbrogade 22, S.
Ingeniør Chr. Nørgård, Ved Volden 7, K.
.
Murermester A. V. Olsen, Tuelandsvej 6, S.
Arkitekt Helge Ottosen, Sdr. Boulevard 37, V.
Repræsentant F. Påsgård, Markmandsgade 7, S.
Cykelhandler Åge Pedersen, Amagerbrogade 722, S.
Gas- og vandmester Erik Pedersen, Skipper Clements Allé 8, S.
Gårdejer Knud Friis Pedersen, Magelundgård, Købelov.
Udstedsbestyrer A. Petersen, Ikerasak, Grønland.
Instrumentmager Alf Petersen, Bremcnsgade 51, S.
Sekretær Arvid Petersen, Markmandsgade 71, S.
Professor Joh. Boye Petersen, Højdevangs Allé 32, S.
Bogholder Kaufmann Petersen, Østerdalsgade 5, S.
Maskinmester N. H. Petersen, Glommensgade 15, S.
Bagermester Torben Petersen, Niels Juelsgade 4, K.
Redaktør A. Pille, Ålekistevej 61, Vanl.
Bagermester Henry Poulsen, Overgaden o.V. 98, K.
Skibsfører R. A. Råhauge, Cort Adelersgade 121, K.
Maskinmester Axel Nyborg Rasmussen, Overgaden o.V. 54, K.
Handelsrejsende C. A. Rasmussen, Vermlandsgade 16, S.
Eksportchef Karl Karup Rasmussen, St. Møllevej 20, S.
Fabrikant Martin Rasmussen, St. Møllevej 9, S.
Værkfører N. E. Rasmussen, Ålandsgade 57, S.
Montør Kaj Reenberg, Ålandsgade 45, S.
Direktør Dich Rosenberg, Kollemoscvej 49, Frederiksdal.
Læge Edgar Rosing, Ved Volden 6, K.
Grosserer P. F. Rothenburg, Ålandsgade 271, S.
Matros Bruno Schmidt, Bjørneklovej 6, S.
Direktør C. Schwenn, Ved Volden 3, K.
Maskinmester H. L. A. Schytte, Ravennavej 6, S.
Kontorchef I. Skeltved, Milanovej 21, S.
Revisionschef forfatter Jobs. Smith, Ved Volden 12, K.
Kaptajn H. Staunæs, Svinget 15, S.
Plantageejer Åge Suhr, Vesterled, Tårnby.
Handelsgartner Holger Suhr, Allegården, Kastrup.
Bagermester Axel Svendsen, St. Kongensgade 91, K.
Handelsgartner Sv. Hoeberg Svendsen, Kastrupvej 233, Kastrup.
Statsautoriseret revisor Axel Højriis Sørensen, Ved Volden 7, K.
Fabrikant Erik Sørensen, Reberbanegade 51, S.
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Musiklærerinde fru Gurli Sørensen, Hollænderdybet 63, S.
Forvalter O. Sørensen, Prøvestenen, S.
Kontorchef S. O. Sørensen, Amagerbrogade 73, S.
Arkitekt Stig Thoresen-Lassen, Ved Volden 11, K.
Maskinkaptajnløjtnant Frede Torp, Amagerbrogade 253, S.
Direktør Ivar Toxfeldt, Marsalavej 7, S.
Fru E. Tuxen, Havnegade 51, K.
Forvalter von der Lieth, Parmagade 50, S.
Fru E. Vennike, Østerbrogade 41, 0.
Dr. med. et phil. Thure Vilstrup, Amagerbrogade 2, S.
Fuldmægtig Henning Vogt, Svinget 2, S.
Afdelingsforstander dr. med. Mogens Volkert, Ved Volden 10, K.
Tekstiltrykker Holger Wang, Ved Volden 13, K.
Bankbogholder Carl Wiff, Overgaden o.V. 48 A, K.
Vinhandler Hans Winther, Ålandsgade 57, S.
Pastor Johs. Wolf, Ekkodal 10, Kastrup.
Fabrikant Poul Würtz, Tingvalla Allé 6, S.
Trafikassistent B. Østerby, Oxford Allé 6A, S.

PASSIVE MEDLEMMER
Lærerinde fru K. Abel, Reberbanegade 17, S.
Statsautoriseret revisor Alex C. Ankjær-Jensen, Anker Heegaardsg. 1,V.
Fotograf fru Jette Bang, Strandgade 12, K.
Fru Emilie Buur, Sdr. Brarup, Angel, Sydslesvig.
Fru Christensen, Søren Nordbyes Allé 2A, S.
Knud Corneliussen, Rothesgade 15, 0.
Skolebestyrer Elisabeth Falbe-Hansen, Sirgræsvej 29, Kastrup.
Kassererske frk. Ketty Thurøe Hansen, Gunløgsgade 21, S.
Husholdningslærerinde frk. Ellen Heje, Skrænten 1, Gentofte.
Statsautoriseret revisor I. Heje, Torvegade 47, K.
Fru Kirsten Heje, Torvegade 47, K.
Fru Frida Hundertmark, Gentoftegade 56 C, Gentofte.
Fru Gerda Servais Jensen, Peter Bangsvej 120, F.
Ekspeditionssekretær M. H. Jernholt, Ingolfs Allé 24, S.
Cand, polit, fru Signe Jernholt, Ingolfs Allé 24, S.
Fuldmægtig Kaj C. Jørgensen, Amager Boulevard 122, S.
Fru Kaj Jørgensen, Amager Boulevard 122, S.
Direktør E. Lindén, Krogvej 46, Virum.
Kommunelærerinde frk. Ellen E. Mygind, Edv. Falcksgade 5, V.
Fru overlærer Olsen, Jacobys Allé 13, V.
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Cand. mag. fru Estrid Peitersen, Fru Gyllembourgsvej 10, F.
Lærerinde fru Elizabeth Sanger, Willemoesgade 23, 0.
Provst Egede Schack, Torvegade 47, K.

LIVSVARIGE MEDLEMMER
100 kr. een gang for alle.

Arkitekt Thomas Havning, Valby Langgade 7 A.
Fru Grosserer Oskar Wesche, Strandgade 8.
Parfumehandler Chr. R. Berg, Torvegade 51.
Fabrikant Chr. J. Støyberg og hustru, Kolding.
Amagerbanken, Amagerbrogade 25.
Lærerinde frk. Ruth Nissen-Petersen, Frimestervej 13.
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D 0 T T R E S K O L E N S BØRNEHAVE
modtager born fra 3%-års alderen, både drenge og piger.
Formiddagsbornehaven er åben hverdage kl. 9-15, eftermiddags
børnehaven kl. 14-17. Ferier og fridage er de samme som i skolen.
Betalingen for formiddagsbørnehaven: 30 kr. om måneden pr. barn,
for eftermiddagsbørnehaven: 24 kr. pr. barn, erlægges forud. For for
middagsbørnehaven betales intet i juli, for eftermiddagsbørnehaven intet
i juli og august. For vintermånederne betales 2 kr. mdl. i brændsels
penge. Udmeldelse kan kun ske med en fuld måneds varsel, beregnet
fra den 1. i måneden.
Betalingen erlægges uden hensyn til ferier og forsømmelser.
Årsag til fraværelse udover 2 dage bedes meddelt. Tilfælde af smit
som sygdom i hjemmet skal børnehaven straks underrettes om.
Af hensyn til de andre børn modtages et forkølet barn ikke.
Hvert barn må medbringe skiftesko, en pose til sko, et krus, en
madkasse og et håndklæde (ca. 30 X 60 cm). Disse ting kan opbevares
i børnehaven. De skal være tydeligt mærkede med navn. Dette gælder
også barnets overtøj.
Børn i formiddagsbørnehaven forsynes med madpakke hjemmefra
Mælk kan bestilles i børnehaven og betales månedsvis bagud.
Alt materiale leveres af børnehaven uden ekstrabetaling, dog betales
i december 2 kr. pr. barn til småarbejder til julegaver.
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