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CHRISTIANSHAVNS

DØTTRESKOLE



T953
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 uddannelse. 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).
Prokurist R. Anthonsen.
Civilingeniør Poul Jessen.
Overingeniør, cand, polyt. E. Park.
Provst Egede Schack.
Fru Ninni Wolf.
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BØRNEHAVENS LEDER

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

SKOLENS KONTOR

Skoleleder ElisabethFalbe-Hansen eller vicebestyrer fru Estrid 
Peitersen træffes daglig (undtagen lørdag) kl. 12-13, Dron- 
ningensgade 67, mezz. Tlf. Amager 4553.

SKOLENS LÆRERE

Fru Karen Abel, eks. 1.: historie, geografi.
Hr. Carl Bengtsson, 1.: regning, matematik, fysik, tegning.
Frk. Berta Eschen, cand, mag.: dansk, tysk.
Frk. Elisabeth Falbe-Hansen, eks. 1., ft: dansk, engelsk, latin, 

gymnastik.
Hr. Børge Gamdrup, eks. 1.: regning, tysk, geografi, fysik, 

skrivning, tegning.
Fru Inge Kolbye Gienstrup, eks. 1.: dansk, regning, historie, 

geografi, naturhistorie, gymnastik.
Fru Jenny Ernst Hansen, eks. 1.: dansk, historie, sang, religion, 

læseklasse.
Fru Ester Johannessen, eks. 1.: dansk, religion, geografi.
Frk. Anna Lund, eks. 1.: regning, matematik, skrivning, hånd

arbejde, bogføring, småsløjd.
Fru Charlotte Lehn Myrhøj, eks. skolekøkken!., ft: husgerning, 

regning, engelsk, fransk.
Fru Estrid Peitersen, cand. mag.: dansk, engelsk, gymnastik.
Fru Elizabeth Sanger, eks. 1.: regning, religion, naturhistorie, 

dansk.
Provst Egede Schack: religion.
Fru Doris Sørensen, eks.L: håndarbejde, skrivning, gymnastik.
Ansat fra 1. august 1953: eks.L hr. Niels Atterup.
Skolens tilsynsførende læge: frk. Karen Sveistrup.
Skolens sundhedsplejerske: fru Meta Klitman.
Skolens regnskabsfører: hr. bankfuldmægtig Kaj Schreiber.
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Hr. Gamdrup rejser fra København til sommerferien. Vi si
ger tak for de 4 år, hr. Gamdrup har været knyttet til skolen, 
særlig for den interesse, der er blevet skabt om tegnetimerne.

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1952

Der indstilledes 18 elever. Af disse bestod 2 med mg+, 4 med 
mg, 6 med mg-^, 3 med g+ og 2 med g.

Ane-Lise Bach 
Edith Christiansen 
Lise Eskebech 
Ele Gerhardt 
Signe Ernst Hansen 
Jytte Hornbøll 
Elenny Jacobsen 
Lisbet Jensen 
Birgit Kjerumgård 
Jytte Kjær 
Karen Colliander Larsen 
Birgitte Laursen 
Lis Lundberg 
Birgitte Siert Møller 
Lise Lotte Norel 
Birthe Pedersen 
Lissi Råhauge

2 elever gik til gymnasiet, 12 til realklassen.

REALEKSAMEN 1952

Der indstilledes 15 elever. Af disse bestod 3 med mg+, 3 med 
mg, 3 med mg^, 5 med g+ og 1 med g.

Birgit Aistrup 
Kirsten Bach 
Hanne Wisbech Bentzen 
Ingrid Brockmann
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Merete Christiansen 
Irene Falck 
Bercé Frederiksen 
Jytte Hansen 
Lone Jacobsen 
Ulla Lock Jensen 
Vibeke Lundsteen 
Anette Madsen 
Jenny Mikkelsen 
Hanne Suhr 
Sonja Syversen.

Flidspræmie tildeltes Kirsten Bach.

FERIER OG FRIDAGE 1 953-54

Skolen begynder mandag d. 17. august kl. 8,45. Første skoledag 
slutter kl. 11,45.

Mandag d. 14. september.
Efterårsferie 19.-24. oktober, incl.
Torsdag d. 3. december.
Juleferie 23. december - 5. januar incl.
Fastelavns mandag.
Kongens fødselsdag d. 11. 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.

Børnehjælpsdagen fri fra kl. 11,45. Første skoledag efter som
mer-, efterårs-, jule-, påske- og pinseferie begynder skolen først 
kl. 8,45.
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FRA SKOLEÅRET

Sommerferie betyder i almindelighed, at vi på skolen ikke ser 
noget til hinanden i 7 uger. Helt afbrydes forbindelsen imidler
tid ikke. 1 år tilbragte et hold elever fra de ældste klasser sam
men med frøken Eschen og frøken Falbe-Hansen 14 dage af 
ferien på The Mount School i York. Vores børns forestillinger 
om en kostskoletilværelse er som regel præget af børnebøgernes 
romantik, og mange piger nærer på et eller andet tidspunkt, 
når den daglige skole- og hjemmetilværelse synes dem for grå, 
et ønske om at opleve kostskolelivets spænding. Der var stor 
begejstring over den engelske kostskole den første dag. I løbet 
af de følgende dage begyndte virkeligheden at gå op for pigerne, 
og det endte med, at de fleste kunne tænke sig at være elever 
på The Mount et halvt år bl. a. for at lære lidt bedre manerer. 
Vi var imponerede af de engelske pigers nydelige og stilfærdige 
optræden, af de stores naturlige ansvarsfølelse over for deres 
små kammerater og af, at ingen Mount-girl, der færdedes i 
York, nogen sinde glemte, at hun repræsenterede en skole, som 
hun holdt af og agtede. Der var meget at lære, meget at undres 
over, og meget var der, som ved første indtryk blev kritiseret, 
men senere blev forstået ved det daglige samvær med de en
gelske kammerater. Også sproget blev nu en virkelighed for 
pigerne; efter et par dages forløb fandt de fleste ud af at gå 
direkte fra tanken til det engelske sprog i stedet for at benytte 
oversættelsens besværlige omvej. Når vi af og til følte os noget 
barbariske i forhold til englænderne, undskyldte vi os med 
vores afstamning fra vikingerne, hvis spor, håndgribelige og 
sproglige, vi traf overalt i Yorkshire. Selve den ældgamle by 
York er enestående som turistby, malerisk dejlig, en stor æste
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tisk og historisk oplevelse. Højlandet fik vi lejlighed til at op
leve i 3 herlige dage, hvor vi nød den storslåede, uberørte natur 
i the Yorkshire moors. I sommerferien i år glæder vi os til at 
tage imod en flok piger fra The Mount her i København.

Morsomt nok fik vi på årets første rigtige skoledag besøg af 
et lærerpar fra Wales, som rent tilfældigt havde fået øje på 
skolen og gerne ville se den. Vi greb chancen til at få en 
wallisisk engelsktime i realklassen.

Rejsen til England, som kun kan foregå hvert andet år, og 
som henlægges til sommerferien, kan desværre ikke arrangeres 
for en enkelt klasse. Derimod har IV ml. alene privilegium på 
at komme til Sydslesvig i september. På vejen derned tager vi 
et ophold i Gråsten, hvorfra vi kan tage på tur til Dybbøl. 
Septembersolskin klæder Dybbøl. Forstander P. Marcussen på 
Folkung-skolen fik en regnvejrsaften til at gå for os på en 
måde, som vi skylder ham tak for. Forstanderen påtog sig at 
fortælle pigerne lidt om, »hvad det hele drejer sig om hernede.« 
Muligvis fattede ikke alle børnene det store perspektiv, som 
hr. Marcussen fremstillede Sydslesvigspørgsmålet i; men de 
fulgte med opmærksomhed tanken om Sønderjylland som Nor
dens bro til Europa og forstod vel så meget, som at dette 
grænsespørgsmål ikke er isoleret til egnen, men gælder hele 
Danmark, hele Norden og derfor hele Europa. Fra Gråsten gik 
turen over grænsen til Flensborg, hvor vi i år besøgte det store 
danske børnebibliotek på Flensborghus. Om aftenen tog vi ud 
til Læk i Sydtønder amt, og her spredtes børnene som gæster 
i de danske hjem. Der var planlagt fest på den danske skole 
med underholdning, gymnastik og idræt; men desværre forbød 
de tyske myndigheder i sidste øjeblik enhver form for skolefest 
på grund af et enkelt tilfælde af børnelammelse i en fjern af
krog af amtet. Skuffelsen var sikkert størst for skolebørnene i 
Læk, der havde glædet sig længe til den fest; men ingen kunne 
forbyde dem søndag formiddag at tage deres københavnske 
gæster med en tur hen på deres dejlige nye skole, som de med 
forståelig stolthed viste frem. Dagen efter gav nogen erstatning, 
da vi sammen med en klasse fra Læk og deres skoleleder, hr.
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Sig Kristensen, var på bustur på langs og tværs af Sydslesvig, 
til Slesvig og Dannevirke, derfra ud til Husum og op langs 
vestkysten, så vi ikke gik glip af marsken. Vi er vores venner 
i Læk meget taknemmelige, fordi de igen i år gav IV ml.-pigerne 
den rige oplevelse, som turen til Sydslesvig er.

Skolens øvrige klasser har haft udflugter bl. a. til Helsingør 
og Hälsingborg, Nyborg, Jægerspris, Stevns, og endvidere har 
man gavnet og fornøjet sig med forskellige institutionsbesøg; 
således har en klasse været på Familie-Journalen, en anden på 
Kastrup glasværk; nogle af de små har været på en brandsta
tion, nogle på Frilandsmuseet og Nationalmuseet, ligesom der 
i forbindelse med kunsthistorieundervisningen har været fore
taget udstillings- og museumsbesøg.

Vi begynder så småt at få filmforevisningerne ind under faste 
rammer, idet vi har nedsat et filmudvalg bestående af 3 lærere 
og de 2 tillidspiger fra realklassen. Filmudvalget tilrettelægger 
de ugentlige forestillinger, og repertoiret har budt på passende 
afveksling mellem de forskellige fags og klassetrins interesser.

Også elevrådet har arbejdet nogenlunde hensigtsmæssigt. 
Af de emner, det har taget op til drøftelse, kan nævnes pro
blemet straf. Et medlem af elevrådet mente, at en lussing på 
rette tid og sted ville være mere virkningsfuld end den gængse 
eftersidning, mens andre mente, at eftersidningens effektivitet 
afhang af, hvordan forældrene tog imod eftersidningsmeddelel
sen. Hermed har eleverne selv ramt det væsentlige i problemet, 
nemlig at skolens straf bør respekteres af hjemmene, ligesom 
det omvendte må være en selvfølge.

Generalforsamlingen, det årlige medlemsmøde, holdtes den 
14. oktober. Pastor Borg-Hansen valgtes til dirigent og gav 
straks ordet til formanden, som aflagde beretning. Fru Suhr 
nævnede bl. a., at fru Ernst Flansen, som sidste år vederlags
frit gav ekstra undervisning for de læsesvage børn, i år har 
fået et fast læseklassehold med 4 lønnede timer om ugen. Fra 
1. november 1952 er vi desværre blevet nødt til at foretage en 
skolepengeforhøjelse på grund af de stærkt stigende lærerløn
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ninger. I eksamensterminen var frk. Falbe-Hansen og fru Peiter- 
sen beskikkede af undervisningsinspektionen som censorer ved 
mellemskole-, real- og almindelig forberedelseseksamen i hen
holdsvis dansk og engelsk. I den forestående efterårsferie vil 
der blive foretaget to praktiske forbedringer; for det første vil 
der blive installeret oliefyr, hvis tank blev lagt ned i går
den i sommerferien, for det andet vil der ske en højst tiltrængt 
udvidelse af gymnastiksalens omklædningsrum.

Regnskabet blev på grund af kassererens bortrejse forelagt 
af skolens regnskabsfører, hr. Schreiber. Hr. Schreiber hen
ledte opmærksomheden på, at en stor del af udgifterne har 
skolen ingen indflydelse på; dette gælder først og fremmest 
lærerlønningerne, som skal følge reglerne for Københavns kom
mune. Den særlige opstilling af regnskabet skyldes kravet fra 
kvæsturen, som på grund af statstilskuddet underkaster regn
skabet en meget nøje revision. Der er i år et underskud på 
12.118 kr. Skolekøkkenet har givet underskud, brændselsudgif
terne er steget stærkt. Legater og medlemsbidrag går ikke ind 
på driftsregnskabet, hvorfor kapitalkontoen ikke er gået tilsva
rende ned. Der har dog været et mindre kurstab på obliga
tionerne. Kapitalkontoen, heri includeret nogle legater, indmel
delsespenge og medlemsbidrag, er på 73.204 kr. Regnskabet er 
revideret af statsautoriseret revisor Alex Ankjær-Jensen.

Af bestyrelsen udtrådte fru Bentzen og direktør Lorentzen. 
Nyvalgt blev prokurist R. Anthonsen og fru Ninni Wolf, hvor
ved skolen fik en gammel elev ind i sin bestyrelse.

Da hr. Ankjær-Jensen ikke ønskede at fortsætte som skolens 
revisor, var hr. Gunnar Brill-Jensen så venlig at tage mod valg.

Sidste punkt på dagsordenen var behandling af forslag om, 
at regnskabet skal være fremlagt på skolens 8 dage før gene
ralforsamlingen. Fru Suhr oplyste, at dette havde fundet sted 
i år, og at der havde været 2 medlemmer for at se på det. Her
til bemærkede fru Wolf, at fremlæggelsen ikke havde nogen 
synderlig værdi, da det kræver mange timers arbejde at sætte 
sig ind i regnskabet. Spørgsmålet stilledes i bero. Derpå hævede 
dirigenten generalforsamlingen.
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Fru Suhr takkede fru Bentzen for interesse og trofasthed un
der arbejdet i bestyrelsen. Også til hr. Lorentzen, fra hvem der 
var kommet telegrafisk hilsen, rettede fru Suhr en tak for det 
grundige arbejde, han havde udført som skolens kasserer i det 
forløbne år.

Den festlige del af underholdningen besørgedes af forfatte
ren Johannes Smith, som læste højt af sin bog »Griffelalderen«, 
erindringer fra barndommen i en vestjysk skole. Oplæsningen 
afbrødes hyppigt af causerende sidespring om børn, skoleliv og 
pædagoger i almindelighed. På en charmerende måde afløste op
læsning og tale hinanden, og gennem begge dele løb tanken om, 
at børn og pædagoger, trods alle reformer, er ens til alle tider 
og på alle steder.

Til november måtte vi tage afsked med frk. Rattenborg, som 
vi siger tak for halvandet års samarbejde. Vi var så heldige selv 
på dette tidspunkt af skoleåret straks at få en kvalificeret af
løser i fru Inge Kolbye Glenstrup.

Skolens fødselsdag den 2. december blev som sædvanlig årets 
festlige højdepunkt. Vi vil ikke den dag undvære vores hygge
lige morgensang i salen med de 153 lys fra Miss Carrick Smith 
og børnehavens adventskrans tændt for første gang. Efter mor
gensangen gik hele skolen og børnehaven sammen med mange 
forældre over i kirken, hvor provst Egede Schack holdt en kort 
og festlig gudstjeneste. Provsten sammenlignede i sin prædiken 
Døttreskolen med Salomons tempel, hvor Guds øje var. »Det 
er ikke noget, I tænker på hver morgen, når I går ind ad sko
lens dør, og det skal I heller ikke,« sagde provsten, »men fordi 
Guds øje i alle de 153 år har været over skolen, synes I, at det 
er et sted, det er godt at være.«

Aftenfesten foregik i Borgernes Hus. Endelig fandt vi loka
ler, der passede os i størrelse og indretning. Vi befandt os alle 
vel, selv om vi de sidste dage havde måttet sælge billetter til bal
konen, som egentlig skulle have været opholdssted for børnene. 
I år spillede vi med vilje uden dekorationer, for programmet 
for skolefesten er i almindelighed så stort, at det ikke tåler for 
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lange pauser. Efter Døttreskolens sang begyndte 1. klasse fore
stillingen med »En lille nisse rejste —«; alle nisserne var aldeles 
uimponerede. 2. kl. viste billeder fra »Peters jul«, 3. kl. sang 
et par børnesange, og 5. kl. sagde Kålunds digt »I staden og på 
landet«. Som indledning til Molbechs »Ambrosius« sang IV ml. 
»Hvad vindes på verdens vidtløftige hav«. »Ambrosius« i for
kortelse blev spillet af realklassen; vi vil huske den fine og føl
somme tone, de store piger formåede at få frem. II ml. sang 
og illustrerede Poul Martin Møllers aprilvise med megen ynde. 
I ml. havde helliget sig Blicher, idet de havde dramatiseret »De 
tre helligaftener«; trods visse vanskeligheder med sproget var 
det lykkedes børnene at skabe en god jysk atmosfære. Derefter 
slog III ml. sig løs og spillede »Pyramus og Thisbe« af »En 
skærsommernatsdrøm«; skuespillerne strøg alle hæmninger af 
sig, og man fik sig en sund latter på tilskuerpladsen som på 
scenen. En konge og en prinsesse kan vi ikke undvære på fest
programmet. Vores kroner skal i brug hvert år, og derfor spil
lede 4. kl. til sidst »Prinsessen, der ikke kunne sove«, og det 
var morsomt. IV ml. og realklassen sluttede forestillingen med 
at synge gamle engelske og danske julesalmer. Igen i år var vi 
selv yderst veltilfredse med skolefesten; men 3. kl., som ikke 
havde fået lejlighed til at spille »rigtig komedie«, skaffede sig 
på eget initiativ erstatning ved at lave en fastelavnskomedie, 
som de beredvilligt opførte for hvem som helst når som helst 
og hvor som helst.

Adoptivklassen for »Esso København« forlod skolen sidste 
år og overlod forbindelsen med skibet til II ml., som bl. a. har 
sendt en lydbåndshilsen til mandskabet. Skolen har haft besøg 
af kontorchef Munthe Morgenstjerne fra »Dansk skibsadop
tion«, som fortalte om skibsfart før og nu. Vi fik ved denne 
lejlighed repeteret den historiske baggrund for Døttreskolens 
tilblivelse ved hr. Munthe Morgenstjernes gennemgang af den 
florissante handelsperiode.

Alle klasser har haft færdselsundervisning, og I ml. var så 
heldig at blive inviteret til færdselsshow i Forum.

I februar fik vi besøg fra Rigshospitalet. To sygeplejersker 
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og en sygeplejeelev fortalte de tre ældste klasser om sygepleje
uddannelsen, og en uges tid senere blev vores elever indbudt 
til at se Rigshospitalet indefra. Vi var meget glade for denne 
udmærkede erhvervsvejledning og ønsker kun lige så gode mu
ligheder for vejledning om andre erhverv.

Der har været holdt forældremøder for alle klasser. Vi kan 
ikke finde tilstrækkeligt udtryk for vores taknemmelighed over, 
at forældrene i så stort tal kommer på skolen, når vi indbyder. 
Vi tror på, at det har meget stor værdi, at vi får et gensidigt 
indblik i skolens og hjemmenes problemer. Til 1. klasses for
ældremøde var frk. Kaspersen kommet for at fortælle de nye 
forældre træk fra Døttreskolens gamle historie.

I slutningen af februar havde Dansk-Frisisk Selskab bedt os 
hjælpe med indkvartering af et halvt hundrede konfirmander 
fra de danske skoler i Nordfrisland. Vi takker de hjem, der så 
smukt tog sig af børnene fra Sydslesvig. III ml. optrådte som 
værtinder, da alle sydslesvigerne kom på besøg på skolen. Gæ
sterne underholdt efter thedrikningen med at fortælle »Prin
sessen på ærten« på frisisk og med frisiske sange. Til gengæld 
fortalte en af værtinderne de fremmede om Christianshavn.

De tre ældste klasser holdt skolebal den 28. februar, og det 
gik trods snæver plads. III ml. havde klaret deres hverv som 
arrangører nydeligt; især imponerede det, at de havde lagt et 
budget, som for en gangs skyld holdt.

Fra Amagerbanken har skolen i anledning af bankens 50 års 
jubilæum modtaget en gave på 300 kr. til brug ved lejrskole
arbejde o. lign. Vi takker hjerteligst for denne udmærkede 
hjælp.

Ved pinsetid skal II ml. på lejrskole i Tuenhus, frøken Ka- 
spersens dejlige gamle hus i Hanherred. Lejrskolen er blevet 
grundigt forberedt i skoleårets løb, og forældrene har været 
henne at se lejrskolefilmen, så de i forvejen ved lidt om, hvor
dan børnenes liv på lejrskolen forløber. Frk. Eschen og fru 
Ernst Hansen bliver ledere af lejrskolen. I øjeblikket er alle 
optaget af udsigterne for pinsevejret.

Da der ikke ydes sygekassehjælp til tandbehandling for børn 
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i den skolepligtige alder, kan udgifterne til vedligeholdelse af 
børnenes tænder blive ret tyngende. For børn, som bor i Tårn
by kommune, er sagen i orden. De, der ønsker det, kan ved 
henvendelse til stadsskoleinspektøren i Tårnby få fri adgang 
til den kommunale skoletandklinik. For tiden arbejder besty
relsen på at opnå en lignende ordning med Københavns skole
direktion.

LAURA POULSEN

Den 10. november 1952 døde frøken Laura Poulsen; hun var 
lærerinde ved Døttreskolen fra 1901 til 1933. Vi husker hende 
som en umådelig samvittighedsfuld og flittig lærerinde, kærlig 
og hjælpsom over for børnene, et retlinet menneske, en god 
kollega. Hun var et menneske med et lyst og venligt sind; 
strenge tider og sygdom gjorde hende ikke bitter; hun lagde 
alt i Guds hånd, vidende, at: Han, som har hjulpet hidindtil, 
han hjælper nok herefter. Måtte vi i dette lære af hende.

Anna Lund.

SKOLELÆGENS BERETNING

Ved Lov af 12. Juli 1946 indførtes lovpligtig Kontrol med Sund
hedstilstanden og regelmæssige Helbredsundersøgelser af Skole
børn saavel ved Stats- og Kommuneskoler, som ved de private.

Ogsaa hjemmeunderviste Børn kan Forældrene forlange un
dersøgt af Skolelægen i paagældende Distrikt efter nøjereAftale.

Det vil sige, at hvert Skolebarn i Danmark een Gang aar- 
ligt gennemgaas grundigt paa saa mange Omraader, at det for 
Forældrene er en stor Betryggelse mod Udviklingen af specielt 
snigende Sygdomme eller Svagheder, som ellers let overses, ind
til der er sket blivende Skade.

Dette gælder ikke mindst Tuberkulose; men ogsaa Svagsyn, 
Hørenedsættelse, Holdningsdefekter, Platfod, Vitaminmangel 
bør nævnes.

Det var saaledes paafaldende, at da de regelmæssige Hel
bredsundersøgelser indførtes paa Christianshavns Døttreskole, 
blev der hos Børnene opdaget et ikke ringe Antal Synsnedsæt- 
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teiser — oftest beroende paa simple Uregelmæssigheder i Øjets 
brydende Substanser, som let rettedes ved de rigtige Briller. 
Det er værd at lægge Mærke til, at først en regulær Synsprøve 
afslørede de paagældende Børns Se-Vanskeligheder, og at disse 
Børn ogsaa fandtes et Stykke op ad Klassestigen. Nu fanges de 
sværeste Tilfælde straks i første Klasse.

I det forløbne Aar har Børnelammelsen hærget. Heller ikke 
Døttreskolen er gaaet fri. Der har været et Par Tilfælde, som 
dog ikke har medført blivende Skade. Influenzaen har været 
haard ved Skolen, baade blandt Børn og Personale. Megen 
Træthed og »Hængen« i Foraarstiden kan skrives paa Influen
zaens Regning.

Alvorligere Sygdomstilfælde har Skolen været forskaanet for. 
Karen Sveistrup.

ELEVFORENINGEN

Den gamle bestyrelses sidste møde fandt sted i november må
ned 1952 på skolen, hvor man foruden de gamle elever havde 
indbudt III ml., IV ml. og realen.

I februar måned 1953 mødtes vi hos frk. Kaspersen, hvor vi 
som sædvanligt havde det hyggeligt og genopfriskede gamle 
minder.

Samtidig blev der afholdt generalforsamling, hvorved den 
gamle bestyrelse gik af og en ny blev valgt.

Den nye bestyrelse består af følgende medlemmer:

Grete Buchhave, formand,
Lilli Kjerumgaard, næstformand,
samt: Hanne Bentzen, Kirsten Bach og Lone Jacobsen. 
Suppleanter: Birgitte Juul og Anna Garde.

Vi vil igen i år opfordre de afsluttende klassers elever til at 
indmelde sig i Elevforeningen, Døttreskolens døttre, for i frem
tiden stadig at kunne vedligeholde kontakten med de gamle 
skolekammerater.

Indmeldelse kan ske hos formanden, Grete Buchhave, Ama
gerbrogade 53, S. Amager 8598.
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GLIMT FRA BØRNEHAVEN

Som slutningsaccord på børnehaveåret 52 var vi med alle bør
nene i Tivoli; vi kom hjem efter en dejlig dag, men som druk
nede mus.

Den første dag efter ferien ville vi alle til stranden, men in
den vi nåede ud til sandet, var vi gennemblødte, så den for
nøjelse var ikke stor.

Nogle dage senere var vi på udstilling, hvor vi så en del af 
Galathea-ekspeditionens hjembragte materiale, fisk og kryb, 
nogle levende, andre i sprit, masser af guldfisk, som det var 
svært at løsrive sig fra.

Til jul var 20 børn inviterede til fest på Rådhuset med dans 
omkring juletræet på pladsen foran. Her var over 1000 børn 
samlede fra københavnske børnehaver. Børnene morede sig 
dejligt.

Efter jul samlede vi tøj og legetøj sammen til Grønlands 
børn; men inden vi fik dette afsluttet, skete stormflodskata
strofen i Holland, så vi sendte i første omgang grønlandstøjet 
til Holland. Der blev imidlertid senere indsamlet, så grønlæn
derbørnene fik deres tøj og legetøj og hollænderne deres. Vi 
vil her rette en hjertelig tak til alle de hjælpsomme mennesker, 
der gjorde deres til, at vi så hurtigt og effektivt kunne få sendt 
vores bidrag til Holland.

Den 18. marts havde vi forældremøde, hvor det var lykkedes 
os at få magister Kingo-Jacobsen fra Det Kongelige Geogra
fiske Selskab til at holde foredrag om stormflodskatastrofen i 
Holland. Mange forældre var mødt for at høre om dette ak
tuelle emne, der ledsaget af lysbilleder og film belyste bag
grunden og anskueliggjorde årsagen til denne ulykkelige hæn
delse. Et udmærket foredrag, som alle forældrene var interes
serede i at høre, tak til magister Kingo-Jacobsen.

Vores årlige forårsfest og udstilling afholdtes den 21. marts, 
hvor forældrene som taknemmeligt publikum overværede bør
nenes lege og sange og bagefter beså vores udstilling af bør
nenes arbejder for vinteren.
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Dronningens fødselsdag havde vi atter i år samlet »gamle 
børn« til en lille fest, hyggeligt at se dem igen.

Nu ønsker vi alle vore børn og forældre en rigtig varm og 
solfyldt sommer, så vi igen kan mødes solbrændte og friske til 
arbejdet i næste sæson. Margrethe Ahlefeldt.

GAVER,

FOR HVILKE VI TAKKER HJERTELIGT:

Marian Julinusson: et dådyrgevir, Ada Schmidt: cryolit, Vi
beke Schwenn: dompap, Jette Johansson: desmerdyr med brille
slange, cacaobønner, palmenødder, Dorte Thomsen: falk, Anne 
Hermann: »niøje«, Hanne Staunæs: forsteninger, fru lærer 
Bengtsson: en diplomatfrakke.

Skolebøger fra Bente Louw Petersen, Hanne Staunæs, Tove 
Grue-Sørensen, Mette Volkert, Ase Torp, Kirsten Pille, Ruth 
Knudsen, Ann Bohn-Willeberg, Jette Gerhardt, Ada Schmidt, 
Helen Rasmussen, Suzanne Garde, Helle Rothenburg, Lise 
Reenberg, Grethe Kjerumgaard, Jytte Folkmann.

Biblioteksbøger fra Grethe Kjerumgård og Birgit Fledegård 
Jensen.

BETALINGEN

er for 1. kl. 35 kr., for 2. kl. 37 kr., for 3. kl. 39 kr., for 4. og 5. 
kl. 41 kr. og for I-IV ml. og realkl. 35 kr. om måneden. Der 
betales ikke skolepenge i juli. For det første barn gives fuld 
betaling, for det andet %, for det tredje %, 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. 23454. Postkvitteringen er gældende, og der udsen
des ikke på anden måde kvittering fra skolen. For elever, der 
indmeldes til 1. klasse, betales en indmeldelsesafgift på 20 kr.

II og III ml. får skolekøkken. Betalingen er fastsat til 45 kr. 
Betalingen erlægges uden hensyn til ferier og forsømmelser. 

Strækker en elevs sygdom sig over længere tid, betales skole- 
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penge for den måned, hvori sygdommen begyndte, og for de 
2 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 der
for for den måned, hvori udmeldelsen sker, og for de 2 følgende. 
Udmeldelser på tid, f. eks. sommerferien, modtages ikke. Ud
meldelse i løbet af skoleåret kan ikke finde sted i IV ml. og real
klassen.

Skolen råder over nogle legater til fripladser. Fripladser til
deles fortrinsvis elever i mellemskolen. Begrundet ansøgning 
om fripladser kan sendes til skolens bestyrelse inden 1. sept.

Forældrene opfordres til at sørge for indmeldelse til 1. kl. så 
tidligt som overhovedet muligt.

Det henstilles til hjemmene så vidt muligt at henlægge kon
firmationsforberedelsen til III ml.
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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 forste bog. Nordentuft: Min ABC. Øvrige 

hjælpemidler ved den forste 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.

Fredebo: Det danske sprog 2. klasse, ny udg.
Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for 2. kl.

5. 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 ogNoesgård: Skriftlig dansk for mellemskolen og Øvelsesstykker 
i dansk sproglære. Kaper: Deutsch I für Anfänger med glosehæfte. 
Bentzen og Glahn: Fortællinger fra bibelen. Friis-Hansen og Chr. 
Nielsen: Engelsk II m. øvehæfte. Ludv. Schmidt: Lærebog i historie I. 
C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I (sidste udg.). Christen
sen 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: Dag
liglivets regning for mellemskolen I. Sundorph: Fysik for mellemsko
len I. Biering: Græsk-romersk mytologi. Rasmussen og Simonsen: Lille 
Flora. Pihl: Geometriske øvelser I.

II. 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. Fortællinger fra bibelen.

Nye bøger: 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, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for 
mellemskolen II. Blicher og Rasmussen: Lærebog i huslig økonomi 
for begyndere.

III. mellem.
Beholdes fra tidligere klasser: Engelsk III, Kortfattet tysk sprog

lære, Atlas, Lille Flora, Cronfelt: Aritmetiske opgaver, Petersen, Thor
kild Jensen og Jessen: Mellemskolens ny geometri, Sundorph: Fysik I, 
Blicher og Rasmussen: Fluslig 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 stiløvel
ser (ny udg.). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk IV med øvehæfte. 
Sundorph: Kemi for mellemskolen (sidste udg.). Rasmussen: Lille orga
nisk kemi. Balslev: Botanik III. Balslev og Andersen: Zoologi for mel
lemskolen 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. mellem.
Beholdes fra tidligere klasser: Dansk grammatik. Falbe-Hansen og 

Keller: Svenske læsestykker. Kaper: Kortfattet tysk sproglære. Kaper: 
Tyske stiløvelser. 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
hæfte. 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. 
Elise Wesenberg-Lund: 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 med bøjle, II og 
III ml. må være forsynet med forklæde, kappe, 2 store solide gryde
lapper; alt må være tydeligt mærket med navn og klasse. Meddelelses
bog, 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. Legetøj må ikke medbringes på skolen.
9. Meddelelsesbogen, der fungerer som praktisk mellemled mellem hjem

met og skolen, har sin faste plads i skoletasken.

22



MEDLEMMER AF
SELSKABET FOR CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE

Enhver, der har børn i skolen, er medlem a£ Selskabet for Christians
havns Døttreskole og betaler et årligt medlemsbidrag af 8 kr. Det aktive 
medlemsskab kan om ønskes bibeholdes, indtil 3 år efter at det sidste 
barn har forladt skolen.

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.
Ingeniør C. E. Albrechtsen, Hillerødgade 164, F.
Læge Arne Alsted, Christmas Møllers Plads 3, S.
Prokurist Erik Andersen, Hvidkildevej 26, F.
Produktionschef Ove Andersen, Georginevej 1, S.
Oberstløjtnant Sv. Ä. Andersen, Østerbrogade 54 E1, 0.
Malermester Anker Ankerstjerne, Fløjdevangsallé 13, S.
Prokurist R. Anthonsen, Overgaden o. V. 44, 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.
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.
Forlagsdirektør Bo Bramsen, Ved Volden 13, K.
Kontrabassist i Statsradiofoniens Symfoniorkester L. E. Bramsen, Fun- 

kiavej 10, S.
Kasserer Carl Brandt, Skolevangen 14, Brh.
Fuldmægtig K. Bredahl, Vermlandsgade 16, S.
Fru Gerda Bruun, Svinget 24, S.
Afdelingsingeniør, cand. polyt. K. G. Bastue Christensen, Amager Fæl

ledvej 253, S.
Viktualiehandler Holger Christensen, Norgesgade 46, S.
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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.
Havariekspert E. Th. Christiansen, Andreas Bjørnsgade 252, K.
Handelsrejsende Sv. Christiansen, Arabiensvej 18, S.
Tandlæge Børge Dabelsteen, Amagerbrogade 73, S.
Fabrikant M. Dirksen, Torvegade 553, K.
Repræsentant Hans Ege, Ålandsgade 554, S.
Grosserer Otto Elkan, Reberbanegade 27, S.
Bagermester Arne Eskebech, Burmeistergade 10, K.
Dr. med. Harald Evertsen, Ved Volden 3, K.
Grosserer Oluf Falk-Andersen, Ved Linden 5, S.
Købmand M. J. Frederiksen, Amagerbrogade 2192, S.
Forvalter V. R. Frey, Viborggade 82 B, 0.
Ekspeditionssekretær H. F. Garde, Overgaden n.V. 33, K.
Fuldmægtig Otto Gerhardt, Sundholmsvej 47, S.
Læge Steen Groos, Torvegade 47, K.
Skolepsykolog dr.phil. Knud Grue-Sørensen, Elselillevej 12, S.
Sekretær Harald Grut, Ved Volden 9, K.
Grosserer J. P. Mc. Quiston Flalgreen, Halgreensgade 6, S.
Fuldmægtig Skram Hansen, Markmandsgade 5s, S.
Bankbogholder C. C. Valentin Hansen, Ved Amagerport 4, S.
Prokurist Tage Harving, Dronningensgade 52, K.
Forlagsboghandler Børge Heiring, Dagøgade 1, S.
Kontrolør J. Hermann, Reberbanegade 19, S.
Ingeniør Aug. Holberg, Statholdervej 12, NV.
Landsretssagfører H. H. Holm, Åboulevard 4, N.
Fru V. Holm, Amagerbrogade 17, S.
Murermester V. Hornbøll, Rumæniensgade 6, S.
Grosserer Alex Ingelsson, St. Møllevej 44, S.
Handelsrejsende Carlo Iversen, Amagerbrogade 73, S.
Købmand Arnold Jacobsen, Holmbladsgade 78, S.
Politifuldmægtig Victor Jacobsen, Puggårdsgade 5, V.
Afdelingsbibliotekar, forfatter Åge 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. 
Dagrenovationsarbejder M. S. Jensen, Løjtegårdsvej 75, Kastrup. 
Skræddermester Otto Jensen, Genuavej 26 D, S.
Fabrikant Poul W. Jensen, Hellasvej 26, S.
Snedkermester Richard Jensen, Amagerbrogade 56, S.
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Gravør Thorleif Jensen, Skånesgade 5, S.
Entreprenør M. Jeppesen, Ved Amagerport 9s, S.
Civilingeniør Poul Jessen, Overgaden o.V. 463, K.
Grosserer E. Johansen, Strandjægervej 140, Dragør.
Renseriejer K. E. Johansson, Sirgræsvej 332, Kastrup.
Kioskejer fru J. Johansted, Georginevej 2, S.
Direktør Ragnar Julinusson, St. Møllevej 18, S.
Apoteker K. Juul, Kronprinsensgade l2, K.
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.
Overassistent N. B. Kjær, Havnegade 13 A4, K.
Skotøjshandler fru Ingeborg Klintman, Vejlands Allé 49, S.
Kasserer fru Helga Knudsen, Elbagade 41, S.
Bagermester J. F. Holm Knudsen, Kastruplundsgade 24, Kastrup.
Vekselerer Dion Koblov, Nybrogade 32, K.
Revisor Ejvind Koefod, Norgesgade 212, S.
Revisionschef S. L. Kofoed, Dalføret 5, S.
Grosserer M. Lacoppidan, Mikkel Vibesgade 2, K.
Slagtermester Ejnar Larsen, Saltværksvej 201, Kastrup.
Fabrikant Ejner Larsen, Kastrupvej 27, S.
Bartender Sv. Å. Larsen, Amagerbrogade li4, S.
Læge Ernst Lassen, Rødovrevej 102, Rødovre.
Bagermester W. Lauridsen, Jyllingevej 19, Vanløse.
Isenkræmmer Axel W. Laursen, Højdevangs Allé 21, S.
Herreekviperingshandler Sv. Laursen, Ulrich Birchs Allé 23, S.
Kunsthandler K. Lembcke-Petersen, Holmbladsgade 108, S.
Direktør Poul Lorentzen, Overgaden o.V. 46, K.
Fabrikant Carsten W. Lundberg, Prinsesse Christinesvej 18, S.
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.
Prokurist Torben Madsen, Overgaden o. V. 48, K.
Revisor Niels Mortensen, Ved Kløvermarken 10, 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.
Organist Ernst Nielsen, Flinterenden 65, S.
Prokurist Helge T. Nielsen, Eskjærvej 91, Vanl.
Restauratør N. C. Nielsen, Ved Sønderport 9, S.
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Fotograf Rie Nissen, Torvegade 253, K.
Murermester A. V. Olsen, Tuelandsvej 6, S.
Malermester Niels Knigge Olsen, Finlandsgade 30, S.
Arkitekt Helge Ottosen, Sdr. Boulevard 37, V.
Overingeniør E. Park, Ved Volden 13, K.
Repræsentant F. Påsgård, Markmandsgade 7, S.
Cykelhandler Åge Pedersen, Amagerbrogade 722, S.
Gas- og vandmester Erik Pedersen, Skipper Clements Allé 8, S.
Salgschef Hermod Pedersen, Amagerbrogade 13, S.
Udstedsbestyrer A. Petersen, Ikerasak, Grønland.
Værkfører Alf Petersen, Bremensgade 51, S.
Sekretær Arvid Petersen, Markmandsgade 71, S.
Professor Joh. Boye Petersen, Højdevangs Allé 32, S.
Bogholder Kaufmann Petersen, Østerdalsgade 5, S.
Fuldmægtig Lorenz Petersen, Ved Volden 11, K.
Maskinmester N. H. Petersen, Glommensgade 15, S.
Konditor Torben Petersen, Niels Juelsgade 4, K.
Redaktør A. Pille, Alekistevej 61, Vanl.
Sekretær Per Pio, Strandgade 22 A, K.
Bagermester Flenry 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.
Forretningsindehaver, fru Agnes Rohde, Frederiksborggade 48, K.
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 Johs. Smith, Ved Volden 12, K.
Kaptajn H. Staunæs, Svinget 15, S.
Plantageejer Age Suhr, Vesterled, Tårnby.
Handelsgartner Holger Suhr, Allégården, Kastrup.
Konditor Axel Svendsen, St. Kongensgade 91, K.
Handelsgartner Sv. Høeberg Svendsen, Kastrupvej 233, Kastrup.
Statsautoriseret revisor Axel Højriis Sørensen, Ved Volden 7, K.
Fabrikant Erik Sørensen, Reberbanegade 51, S.
Musiklærerinde fru Gurli Sørensen, Hollænderdybet 63, S.
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Forvalter O. Sørensen, Prøvestenen, S.
Fru Else Sørensen, Amagerbrogade 73, S.
Assistent Thøger Sørensen, Højdevej 45, 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.
Dr. med. et phil. Thure Vilstrup, Amagerbrogade 2, S.
Fuldmægtig Henning Vogt, Svinget 2, S.
Afdelingsforstander dr. med. Mogens Volkert, Ved Volden 10, K.
Grosserer 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 Ankjær-Jensen, Anker Heegårdsgade 1, V.
Fru Inger Banner-Jensen, Ordrupvej 126, Charlottenlund.
Fængselsinspektør A. Bentzen og frue, Dronningensgade 59, K.
Fru Emilie Buur, Sdr. Brarup, Angel, Sydslesvig.
Fru Christensen, Søren Nordbyes Allé 2 A, S.
Knud Corneliussen, Rothesgade 15, 0.
Skibsinspektør Svend Fage-Pedersen og frue, Holsteinsgade 11, 0.
Skoleleder Elisabeth Falbe-Hansen, Sirgræsvej 29, Kastrup.
Lærerinde fru Annelise Servais Frederiksen, Bogholder Allé 74, Vanl.
Lærerinde fru Jenny Ernst Hansen, Amager Fælledvej 36, S.
Kassererske frk. Ketty Thurøe Hansen, Gunløgsgade 21, S.
Husholdningslærerinde frk. Ellen Heje, Skrænten 1, Gentofte.
Statsautoriseret revisor I. Heje og frue, Torvegade 47, K.
Sekretær Ib Hemmingsen, Præstøgade 5 A, 0.
Fru Frida Hundertmark, Gentoftegade 56 C, Gentofte.
Grosserer Peer G. Jacobsen, Amager Boulevard 131, S.
Fru Gerda Servais Jensen, Peter Bangsvej 120, F.
Ekspeditionssekretær M. H. Jernholt og frue, Ingolfs Allé 24, S.
Fuldmægtig Kaj C. Jørgensen og frue, Amager Boulevard 122, S.
Direktør E. Lindén, Krogvej 46, Virum.
Kontreadmiral K. Lundsteen, Overgaden o. Vandet 60, K.
Kommunelærerinde frk. Ellen Mygind, Edv. Falcksgade 5, V.
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Fru overlærer Olsen, Fru Gyllembourgsvej 10, F.
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.

Amagerbanken, Amagerbrogade 25.
Fotograf fru Jette Bang, Strandgade 12, K.
Parfumehandler Chr. R. Berg, Torvegade 51, K.
Arkitekt Thomas Havning, Valby Langgade 7 A, Valby.
Cand. mag. frøken Marie Kaspersen, Kronprinsessegade 46 A3, K.
Underdirektør Kaj Norél, Amagerbrogade 22, S.
Lærerinde fru Ruth Sivertsen, født Nissen Petersen, Bjørkevegen 9, 

Nesttun, Norge.
Fabrikant Chr. J. Støyberg og frue, Kolding.
Fru grosserer Oskar Wesche, Strandgade 8, K.
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D 0 T T R E S K O L E N S BØRNEHAVE 

modtager børn fra 3%-års alderen, både drenge og piger.
Formiddagsbørnehaven er åben hverdage kl. 9-13, eftermiddags

børnehaven kl. 14-17. Ferier og fridage er de samme som i skolen.
Betalingen for formiddagsbørnehaven: 36 kr. om måneden pr. barn, 

for eftermiddagsbørnehaven: 30 kr. pr. barn, erlægges forud. For 
søskende gives 2 kr.s moderation. For formiddagsbørnehaven betales 
intet i juli, for eftermiddagsbørnehaven intet i juli og august. For vin
termånederne betales 2 kr. mdl. i brændselspenge. Udmeldelse kan kun 
ske med en fuld måneds varsel, beregnet fra den I. i måneden.

Betalingen erlægges uden hensyn til ferier og forsømmelser.
Adresseforandringer bedes meddelt.
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.

Indmeldelse i børnehaven gælder ikke til skolen. Forældre, som øn
sker børnene ind i skolens 1. klasse, bedes i god tid sørge for indmel
delse på skolens kontor.

Formiddagsbørnene begynder efter sommerferien den 17. august, 
eftermiddagsbørnene den 1. september.
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NORDLUNDES BOGTRYKKERI, KØBENHAVN


