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Døttreskolens sang

Alt har jeg levet i hundrede år,

vogtet de slægter, der kommer og svinder,
skærmet dem trygt, medens dagene går,

elsket dem alle, mens årene rinder.

Barnlige tanker og barnlige sind
voksed sig stærke i kundskabens rige;

varsomt jeg førte til alvor dem ind,
bød dem med sandhed mod målet at hige.

Tiderne skifted til frihed fra tvang,

fortid og fremtid tog livtag i nuet,
skælved jeg end under kamplurens klang,

aldrig min higen mod sandhed blev kuet.

Husk da. du slægt, som i nutiden står,

du skal mod fremtiden vejene finde,

når du i sandhed og troskab kun går,

da er du med til at værne mit minde .

Berta Eschen, 1929.

CHRISTIANSHAVNS
DØTTRESKOLE

1962
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 undervis
ning og en alsidig uddannelse. Den er en selvejende institution,
en privat skole, hvor forældrekredsen gennem bestyrelsen over
våger undervisningen og skolens forhold i det hele.
Den nøje forbindelse mellem hjem og skole gør, at hvert enkelt
barn kan følges med omhu.
Indtil 1942 var skolen en udelt eksamensfri skole med 8 klasser.
Siden 1943 har den gennem 10 klasser ført sine elever frem til
mellemskole- og realeksamen. Realeksamen efter gammel ordning
vil sidste gang blive afholdt i 1963.
Skolen har fra sin begyndelse i 1799 givet en højere under
visning, i de første 50 år med to, derefter med tre fremmede
sprog. Engelskundervisningen begynder i 4. klasse.
Skolen har nu udelt hovedskole fra 1. til 7. kl. Fra 7. kl. kan
egnede elever optages i den 3 årige realafdeling. I skoleåret 196162 oprettedes i fortsættelse af hovedskolen en 8. kl., hvor der efter
forældrenes ønske lægges vægt på såvel bogligt som praktisk arbej
de, idet der foruden i de obligatoriske fag undervises i 2 fremmed
sprog, maskinskrivning og husgerning. Klassen videreføres som 9.
kl. i skoleåret 1962-63 og afsluttes med en statskontrolleret prøve.
Såfremt der bliver tilstrækkelig tilslutning, er det hensigten i det
følgende skoleår at lade klassen fortsætte sin uddannelse i en 10.
kl., således at alle skolens elever kan få 10 års skolegang. Fra 8.
og 9. kl. er der mulighed for overgang til realafdelingen. Optagelse
i gymnasium kan søges efter II og III realkl.
SKOLENS

STYRELSE

Direktør Robert Anthonsen (formand).
Kontrabassist i Danmarks Radio L. Bramsen.
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Fru Poula Garde.
Pastor J. P. Grøngaard (tilsynsførende med hovedskolen).
Politifuldmægtig Victor Jakobsen.
Prokurist fru Inge Schønecker.
DØTTRESKOLENS BØRNEHAVE

Den selvejende institution Døttreskolens Børnehave er fra 1.
august 1959 anerkendt i medfør af forsorgslovens § 126, jfr. §
127, stk. 1.
Institutionen har lokaler i Christianshavns Døttreskole, Dronningensgade 67, stuen, og er normeret til 2x30 børn (drenge
og piger) i alderen 3 til 7 år.

Børnehaven holdes åben fra kl. 8,30—13 og fra kl. 14—17.
Ferier og fridage er fælles med skolen (se side 7).
Børnehaven og skolen er knyttet nøje sammen gennem en fælles
bestyrelse (se side 3), der dog for børnehavens vedkommende
er suppleret med skoleleder Elisabeth Falbe-Hansen.
For børnene betales et af Direktoratet for børne- og ungdoms
forsorgen fastsat månedligt bidrag, der for tiden andrager for
formiddagsholdet 45 kr., for eftermiddagsholdet 39 kr. For beg
ge hold betales endvidere i de 7 vintermåneder 5 kr. mdl. i
brændselspenge.

Børnehavens leder, frk. Margrethe Ahlefeldt-Laurvig, træffes
bedst kl. 13—14, tlf. Su. 6520.
Assistenter: børnehavelærerinde fru Vita Andersen og fru Inger
Dibbern.
Medhjælper: frk. Lis Rasmussen.
Regnskabsfører: inspektør G. Brill Jensen.
Tilsynsførende læge: dr. med P. Drucker.
Børnehaven begynder efter sommerferien tirsdag d. 14. august.
Yderligere oplysninger gives i Børnehavens særprogram.
For børn af forældre, hvis indtægt ligger under den af den of
fentlige sygeforsikring fastsatte indtægtsgrænse for medlemsskab i
afdeling A i en anerkendt sygekasse, nedsættes taksterne med
33 V3 %.
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SKOLENS KONTOR

Skoleleder Elisabeth Falbe-Hansen eller vicebestyrer fru Estrid
Peitersen træffes daglig (undtagen lørdag) kl. 12—13 eller efter
aftale, Dronningensgade 67, mezz. Tlf. Am. 4553.
SKOLENS

LÆRERE

1961-62

Niels Atterup, overlærer, eks. 1.: historie, geografi, biologi.
Berta Eschen, overlærer, cand, mag.: dansk, tysk, historie.
Elisabeth Falbe-Hansen, eks. 1. og fl.: dansk, religion.
Ellen Gudmand-Høyer, eks. fl.: tysk, engelsk, håndarbejde,
religion, latin.
Jenny Ernst Hansen, eks. 1.: dansk, regning, skrivning, religion,
læseklasse.
Ellen Heje, eks. husholdningsi. og fl.: husgerning, håndarbejde.
Tonny Hiibbe, eks. 1.: orientering, regning og matematik, gymna
stik.
Jan Høeg, eks. 1fysik, geografi, regning og matematik, tegning.
Charlotte Høeg, født Lehn, eks. fl.: regning og matematik, fransk,
tegning, engelsk.
Sigrid Lassen, eks. L: dansk, regning, skrivning, geografi, maskin
skrivning.
Estrid Peitersen, overlærer, cand. mag.: dansk, engelsk.
Jytte Poulsen, eks. gymnastikk: gymnastik, sang, biologi,
samaritergerning.
Elizabeth Sanger, overlærer, eks. 1.: dansk, regning, biologi,
religion.
Kirsten Thomsen, eks. fl.: dansk, engelsk, tysk, skrivning.

Ansat fra 1. august 1962:
Inger Hartmann-Petersen, eks. 1.

Skolens tilsynsførende læge: Karen Sveistrup.
Skolens sundhedsplejerske: Karen M. Kjerulff.
Skolens regnskabsfører: inspektør Gunnar Brill Jensen.
Skolebetjent: Hans O. Nielsen.
MELLEMSKOLEEKSAMEN

1961

Der indstilledes 17 elever. Af disse bestod 5 med mg+, 4 med mg,
5 med mg-H, 2 med g-|- og 1 med g.
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Kirsten Alsted
Elisabeth Andersen
Birgit Elkan
Kirsten Falk-Andersen
Anny Frey
Kirsten Grooss
Grethe Hansen
Ulla Valentin Hansen
Vibeke Hemmingsen
Annette Hundrup
Lene Mølgaard Jensen
Gerda Knudsen
Dina Koblov
Dorle Marslev
Ulla Hermod Pedersen
Lotte Pio
Lena Høeberg Svendsen
7 elever gik til gymnasiet, 9 fortsatte i realklassen.
REALEKSAMEN

1961

Der indstilledes 13 elever. Af disse bestod 3 med mg, 3 med
mg4-, 6 med g+, 1 med g.

Grethe Keller-Christensen
Vibeke Flennow
Dorte Boes Hansen
Ingelise Boes Hansen
Lise Harving
Birthe Holst
Lis Ingelsson
Lotte Iversen
Karin Warberg Nicolaisen
Bell Reimers Rasmusen
Karen Skappel
Christiane Thoresen-Lassen
Hanne Winther
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2 af eleverne fortsatte skolegangen i gymnasiet .
FERIER OG FRIDAGE 1 9 62 — 6 3

Skolen begynder tirsdag d. 14. august kl. 8,45. Skolen er lukket
indtil kl. 8,15. Første skoledag slutter kl. 10,40.

Mandag d. 17. september.
Efterårsferie 15.—20. oktober incl.
Lørdag d. 17. november.
Mandag d. 3. december.
Juleferie 22. december—6. januar incl.
Fastelavns mandag d. 25. februar.
Kongens fødselsdag d. 11. marts.
Dronningens fødselsdag d. 28. marts.
Påskeferie d. 10.—16. april incl.
Den 5. maj.
St. bededagsferie d. 10. og 11. maj.
Kristi himmelfartsdag d. 23. maj.
Pinseferie d. 1.—4. juni incl.
Grundlovsdag d. 5. juni.
Sommerferie fra d. 22. juni.
Børnehjælpsdagen fri fra kl. 11,55. Første skoledag efter som
mer-, efterårs-, jule-, påske- og pinseferie begynder skolen først
kl. 8,45.
SKOLETID

Daglig skoletid fra kl. 8 til kl. 13,45.
1 ., 2., 3., og 4. kl. møder kl. 8,45. Der ringes til morgensang
kl. 8,50. For 1. og 2. kl. slutter skoledagen kl. 12,50. De første
10 dage har 1. kl. kun 2 timer daglig, således at børnene sendes
hjem kl. 10,40.
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FRA SKOLEÅRET

1961—62

Farvel, gamle mellemskole! Mange vil synge dig en afskeds- og
takkesang. Velkommen, nye gaffeldelte skole! Du er blevet ventet
med spænding, og med fortrøstning har vi åbnet det nye spor, der
skal føre til 9. kl.s afgangseksamen og forhåbentlig til en endnu
bedre 10. kl. Gid du må arve det bedste fra den gamle mellem
skole: opdragelsen til målbevidst arbejde.
Skoleåret 1961-62 vil gå ind i historien som det år, da vi med
dødsforagt kastede os ud i et arbejde, som vi ikke vidste ret meget
andet om, end at det skulle lykkes. Vi er på ingen måde nu i stand
til at afgøre, om det er lykkedes. I r. skal rykke op og blive til
II r., og de fleste fra 8. kl. skal rykke op i 9. kl. Så meget er vist,
og så meget lover godt. Men stort længere kan vi ikke komme i
vurderingen af det nye, hvis første resultater vi ikke vil kunne
se før om 2-3 år. Nødvendigt er det, at vi hager os fast i optimis
men. Det går ikke an, at vi hænger med næbbet over alle de nye
krav, der truer med at overstige vores kræfter, for så ender det
med, at vi bliver uegnede til det vigtigste: at have tid i den
daglige omgang med børnene, så vi kan bevare den atmosfære
af tryghed og ro, uden hvilken intet arbejde med børn kan lyk
kes.
Ved nyordningen er det vanskeligste for forældrene nok at
indstille sig på delingen af 7. kl. Der er jo aldrig givet nogen
garanti for, at børn, der blev meldt ind i skolens 1. kl., efter
10 års forløb ville få en realeksamen. Men det nye og for
forældrene så revolutionerende er, at skolen på grund af den
forsvundne mellemskoleeksamen må foretage en tidligere og
strengere sortering. Særlig forældre til flittige og samvittigheds
fulde børn, der har fået god støtte til skolearbejdet hjemme,
er ofte blevet chokeret over at blive stillet overfor den kendsger
ning, at barnet ikke egner sig til en meget selvstændighedskrævende eksamenslæsning. Under den gamle ordning kom choket
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for nogle i III ml., for andre i IV ml. Nu kommer det i 7. kl.
Men her må man stadig huske på, dels at 8.-9. og evt. 10. kl. fø
rer til en rettighedsgivende afslutningseksamen, dels at der er
overgangsmuligheder fra denne linie til reallinien. En redegø
relse for delingen af dette skoleårs 7. kl. vil måske kunne fore
bygge de meget store chok i fremtiden. Klassen var alsidigt sam
mensat af 25 elever. Af disse erklærede skolen de 6 for egnede
til I r., de 11 for egnede til 8. kl. For de resterende 8 bad skolen
om forældrenes tilladelse til at afholde prøve. Foruden disse 8
ønskede en enkelt, der var skønnet egnet til 8. kl., at blive prø
vet og desuden 3 fra 8. kl., altså 12 elever blev prøvet. Resul
tatet blev, at 2 af de 9 fra 7. kl., og 2 af de 3 fra 8. kl. efter
prøven kunne henvises til realafdelingen. Efter alt at dømme kan
man tage udfaldet som retningsgivende, idet man regner med, at
ca. en tredjedel af en udelt 7. kl. er egnede for reallinien. Selv
følgelig vil man på en lille skole kunne komme ud for overra
skende udsving, da klassernes størrelse og sammensætning er højst
varierende.
Udover delingen af 7. kl. og arbejdet i 8. kl. og I r. er skoleåret
forløbet efter det gamle mønster. En del af de store piger havde
i slutningen af sommerferien gæster fra The Mount School i
York, og de engelske piger fik lejlighed til at stifte bekendtskab
med dansk skoleliv lige i de første dage af skoleåret. Miss
Acomb, de engelske pigers leder på rejsen, imponerede os ved
at give udtryk for, at hun uden at forstå sproget havde opfattet
den særlige tone, der er i en dansk skole, og som vi slet ikke
selv kan forklare. 7. kl. begyndte skoleåret med at tage på lejr
skole i »Tuenhus«, som frk. Kaspersen stadig stiller til rådig
hed for os. Det halvdårlige sommerferievejr fortsatte under lejr
skoleopholdet; men trods vejr og en del dårligdom blandt børnene
nåede 7. kl. at se og forstå mange af de ting, som den nordjyske
egn byder på, og de nåede at have det rart med hinanden og med
mennesker og dyr på gårdene.
Da det gode vejr endelig kom i september, skyndte man sig at
benytte det til klasseudflugter: Frilandsmuseet, Zoo, Kulien f. eks.
Forhåbentlig bliver der lejlighed til flere nu i slutningen af sko
leåret; »Louisiana«s ægyptiske udstilling ved jeg står på ønske
sedlen, og påskud til at gå på volden plejer det ikke at skorte på,
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når »solen skinner på Christianshavn«. I vinterens løb har kunst
historikerne fra IV ml. været på Statens Museum for Kunst med
fru Abel, der stadig varetager den ugentlige kunsthistorietime —
foruden adskillige vikartimer! Skolekøkkenklasserne har fået va
skeinstruktion og været på besøg på Sunlight-fabrikkerne og på
Statens Husholdningsråd. 6. kl. har været ude at se på fisk i Dan
marks Akvarium, og 8. kl. har studeret maskinskrivningsraffine
menter på Facit-skolen. Færdselsundervisningen fik en god start,
fordi det årlige besøg af overbetjent Christensen faldt så rart tid
ligt på året, at vi fik et godt grundlag at bygge videre på, ligesom
også skolepatruljepigerne fik en god støtte derigennem.
Det årlige medlemsmøde fandt sted d. 27. september i Vor
Frelsers sogns menighedshus. Forsamlingen sang »Vi pløjed og
vi såde«, og efter at landsretssagfører Widding var blevet valgt til
dirigent, fik formanden ordet til beretningen. Skoleårets begivenhedei, som der bliver gjort rede for i årsprogrammet, gik hr.
Anthonsen let hen over, hvorimod han fæstnede sig ved, at bør
nene bliver passet, sådan som forældrene gerne vil have det. Besty
relsens arbejde samler sig stadig om byggeplanerne, selv om de en
tid har stået i stampe på grund af, at det for tiden er ret umuligt
at foretage beregninger. Men imens inddrager vi lejligheder i nr.
65, sidst den, der nu bebos af 8. kl. Skolepengene er ikke blevet sat
op for nylig, men vi har tværtimod lettet dem lidt ved at slette
forældrenes betaling til skolekøkkenet. Hr. Anthonsen sluttede sin
beretning med at takke personalet for det arbejde, der udføres på
skolen, og forældre og venner for støtte til byggefondet. Hr. Brill
Jensen gennemgik regnskabet i hovedtræk og gjorde opmærksom
på, at da regnskabsåret iflg. lovændring er lagt om til at følge
finansåret, omfatter det fremlagte regnskab kun 8 måneder, hvor
for sammenligning med sidste års regnskab bliver noget omstæn
delig. Regnskabet godkendtes. Fru Garde skulle afgå »efter tur«,
men havde ikke noget imod at blive genvalgt, hvad hun heldigvis
også blev. I løbet af året var fru Ingvardsen udtrådt af bestyrel
sen og i hendes sted indvalgtes fru I. Schønecker. Hr. kontorchef
Nørgaard blev genvalgt som revisor. Efter generalforsamlingen
fortalte fru Abel oplevelser med skolebørn ud fra 50 års erfarin
ger. Mange af de små situationer er nok værd at huske. Men vi må
indskrænke os til en enkelt fra en religionstime i Haderslev, hvor
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nogle små drenge drøftede, om de troede på Gud eller ej. Fru Abel
siger: »Jeg tror, Gud hører mig, når jeg beder.« Lille Niels giver
fru Abel ret med følgende visdomsord: »Ja, det er rigtigt, for når
noget bliver borte for mig, beder jeg altid om at finde det, og
jeg finder det altid — undtagen min tandpasta, den kom aldrig!« I
øvrigt gik fru Abels erfaringer ud på, at der ikke er nogen større
forskel på børn før og nu. Med hensyn til de store piger havde
de muligvis noget mere selvbeherskelse før i tiden; men de hav
de sikkert de samme kampe og vanskeligheder. De passede næppe
deres arbejde bedre, og i stedet for film og fjernsyn havde de ro
manerne med deres helte at drømme om.
I oktober tog vi fat på klasseforældremøderne, som vi stadig
finder meget udbytterige, for ikke at sige uundværlige, og vi kan
stadig notere en særdeles fin tilslutning. Vi får de 5 yngste klassers
forældremødser afviklet i løbet af oktober og november, mens vi
venter med de andre klassers til januar og februar.
December indledes med skolens fødselsdag. For en gangs skyld
måtte vi tage aftenfesten først, fordi vi ikke kunne få Borgernes
Hus lørdag d. 2., men måtte tage til takke med fredag d. 1. de
cember. Programmet, der er sammensat af bidrag fra hver klasse,
så sådan ud: Efter Døttreskolens sang præsenterede 1. kl. sig med
svingende dannebrogsflag til fødselsdagssangen. Derefter havde
2. kl., 6. kl. og realklassen en H. C. Andersen-afdeling med sjæl
dent smukke ting, de mindste sagde og illustrerede med dyb følelse
det lille digt »Jeg savner noget«, og der var sandelig heller ikke
noget i vejen med indlevelsen i 6. kl.s »Pjat, pjat,«; realklassens
fremstilling af »Skyggen« i Finn Methlings scenebearbejdelse var
både rørende og morsom, en rigtig bekræftelse af »det sande, det
gode og det skønne«. 5. kl. viste i smukke billeder med vers og
sang de fire årstider, og 4. kl. spillede folkeeventyret »Den grønne
ridder«. 7. kl. slog sig løs med at fremstille Ingemanns skolegang
i Slagelse latinskole. Drabelige hug faldt der, og stort var mandefaldet i 3. kl.s »Ørvarodds saga« — og her havde vi skuespillere,
der kunne tale højt! 8. kl. viste Oehlenschlägers »Frode på Vifils ø«, hvad de havde klaret meget smukt til prøverne; men på
grund af et mindre uheld fik det ikke den fortjente vægt på sce
nen. IV ml.s sangkor knyttede forbindelsen mellem de forskellige
optrin, og efter »Kærlighed til fædrelandet« viste I r. scener af
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Kaj Munks »Egelykke«, et arbejde, pigerne var gået til med stor
interesse. Forestillingen sluttede med »Dejlig er den himmel blå«
og Vor Frelsers kirkes klokkesang. Måske kan vi tilskrive et svig
tende højttaleranlæg, at udførelsen ikke helt stod på højde med
programmets lødighed; men det er en utilstrækkelig undskyldning,
for der blev talt for lavt og for hurtigt fra scenen. — Næste mor
gen, da skolen virkelig fyldte 162 år, mødtes vi til morgensang i
glansen af 162 lys, og bagefter gik vi sammen med børnehaven
over i kirken, hvor pastor Grøngaard som sædvanlig holdt dagens
adventsgudstjeneste for os.
Resten af december går med terminsprøver, lærermøder og vid
nesbyrdbøger i en ramme af adventshygge og dryssende grannåle.
I den mørke årstid ser børnene sarte og gennemsigtige ud; men øj
nene skinner og ler den sidste dag før jul, når dukkerne er med i
skole, og når vi synger julesalmer ved det tændte juletræ.
Tiden efter jul var præget en del af sygdom både blandt børn
og lærere. Hr. Garbarsch, der gik og fik praktisk vejledning til sin
faglærereksamen, bestod sin prøve i engelsk og dansk og hjalp os
godt med at tage vikartimer. 8. kl. deltog som gæster i Frederik
Barfods skoles skolekomedie, da det jo nok ikke er så nemt at få
drenge til at spille kvinderoller som at få piger til at spille manderoller. Hele skolen fra 6. kl. og opefter var med til den barfodske
skolefest og morede sig overdådigt ved et rigtigt bal. Vi siger hjer
telig tak til Frederik Barfods skole for en dejlig oplevelse for pi
gerne. Dansk-Frisisk Selskab bad os igen i år om at hjælpe med
indkvarteringen af de sydslesvigske børn, der i begyndelsen af
marts var på konfirmandrejse til København. Takket være gæstfri
forældre fik vi børnene anbragt og havde megen glæde af besøget,
ikke mindst fordi Dansk-Frisisk Selskab holdt sin aftensammen
komst for sydslesvigerne og deres værter på Døttreskolen.
Igen i år har vi haft foredrag om sygeplejeuddannelsen ved en
instruktionssygeplejerske og en elev fra Rigshospitalet. Der spo
res altid levende interesse for sygeplejen efter dette besøg, så selv
piger, der vil være skønhedseksperter, begynder at spekulere på,
om sygeplejen ikke var lige så tiltalende en fremtidsmulighed.
Lige inden påske havde vi U-landsindsamling uden lokkemad
af nogen art, da vi efter forskellige forslag blev enige om, at den
virkelige offervilje ser man bedst, når man giver uden at få no12

get til gengæld. Mod forventning havde Dybbølmærkesælgerne
heldet med sig, vel sagtens fordi de var klare over, at der skulle
en aktiv indsats til, netop som folk var optaget af U-landsarrangementer. Vi sluttede inden påske med de beskedne gymnastikopvisninger. De få tilskuere, der er plads til langs væggen i gym
nastiksalen, får desværre et alt for mangelfuldt indtryk af gymna
stikken, fordi de er for tæt på gymnasterne. Døttreskolens foræl
dre og børn bliver unægtelig trænet i at indstille sig på snævre for
hold og tage fantasien til hjælp. Engang får vi jo en større gym
nastiksal, selv om vi foreløbig må nøjes med det absolut nødven
dige: at skaffe plads til nyoprettede klasser i nr. 65. Klasseværel
serne i nr. 65 er usædvanlig kønne og hyggelige. Men det går ikke
an at slå sig til ro i idyllen, når det er en ny skole, vi trænger til.

Elisabeth Falbe-Hansen.
DØTTRESKOLENS DØTTRE

Elevforeningen har i den forløbne sæson afholdt 2 møder, og det
forekommer os, at deltagelsen var for ringe.
Medlemmerne ved, at det årlige kontingent er 5. kr. Det synes
vi er et beskedent beløb, og derfor er det os en stor skuffelse, at
mange ikke betaler. Vi tillader os at vedlægge en postanvisning,
og håber så, at alle vil betale det meget lille beløb med glæde.
P. b. v.
Bercé Frederiksen
formand.
Amagerbrogade 219, 1., S.
Am. 9875 y.
For en sikkerheds skyld vil vi forberede de gamle elever på, at
skolens fødselsdag vil blive holdt i Borgernes Hus lørdag d. 1.
december.
E. F.-H.
GLIMT FRA BØRNEHAVEN

Vi er blevet konkurrencedygtige til verdensmarkedet. Vi har be
søgt et bageri. Sørens far er nemlig bager. Når vi yder vort bedste.
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vil vi med moderne maskiner kunne forsyne landets befolkning
med boller, én til hver, på 8 timer, og så bliver der endda et par
stykker til overs. Hæng i, I bagere rundt i landet! Konkurrencen
kan blive hård, hvis vore børns øjeblikkelige energi inden for ba
gerfaget om en halv snes år har samme optimisme som nu.
For nylig da vi var i skoven på vores årlige anemonetur, slæbte
Søren rundt med store kæppe og grene og havde ikke tid til at
plukke anemoner, for nu var han skovarbejder! — Ja, muligheder
ne er mange i den alder; overvejelserne minimale.
I efteråret havde vi med stor tilslutning forældreaften. »Kom
og prøv selv« stod der på indbydelsen, og aftenen forløb med be
skæftigelse som på en børnehavedag. De anstrengelser, deltagerne
lagde for dagen, kunne tyde på, at mange har fået deres syn på
børnenes arbejde grundigt revideret.
I dans har børnene i vinter fået undervisning af vores dygtige
fru Liisberg, der med sin lange erfaring fra den kongelige ballet
med stor dygtighed har dirigeret sine små elever frem til en ny
delig afslutning, der var til stor glæde og fornøjelse for såvel for
ældre som børn.
Sørens fremtidsmuligheder vil sikkert svinge nogle år endnu. Vi
synes, at en gerning blandt børn er noget af det største, man kan
få lov at have. Den daglige rytme i børnehaven, leg og beskæf
tigelse med børnene året rundt, giver en taknemmelig indstil
ling til livet.
M. Ahlefeldt.
GAVER,
FOR HVILKE VI TAKKER HJERTELIGT

Skolebøger fra Sonja Prickett, Ulla Hermod Pedersen, Kirsten
Alsted, Kirsten Falk-Andersen, Anne Matjeka, Gerda Knudsen,
Vibeke Hemmingsen, Annett Johansson, Dorte Dall Christensen,
Jette Jensen, Anne Marie Olsen, Kate Nyberg, Ulla Schønecker,
Helle Vibeke Nielsen, Kirsten Grooss, Elisabeth Andersen, Mari
anne Loft, Barbara Grut.
Slangeskind fra Grethe Hansen, tavle af mennesket fra Lise-Lotte
Bahrt, maleri af Vor Frelsers kirke fra Annett Johansson.
Teaterkostume fra Anny Frey.
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SKOLENS BYGGEFOND

En hjertelig tak retter bestyrelsen til alle, der har støttet sagen.
Direkte bidrag er modtaget fra E. Marslev, Birgit Elkan, Ama
gerbrogade 69, I. Hemmingsen, I. Oldenburg, lb Thorsen, Axel
Jensen, Børge V. Johansen, Elmer V. Lillesøe, W. Lauridsen,
Marie Kaspersen, Bertha Wulff, Jan Høeg.
Sammen med frimærkesalg har direkte bidrag indbragt 609,93
kroner.
Hjertelig tak!
Som vi plejer, tillader vi os at vedlægge programmet et girokort
til frivillige bidrag til byggefondet.
BETALINGEN

er for alle klasser 45 kr. om måneden. Der betales ikke skolepenge
i juli. For det første barn gives fuld betaling, for det andet 30 kr.,
for det tredie 22,50 kr. mdl.; det fjerde barn går frit. Eleverne
får udleveret indbetalingskort på skolen for et halvt år ad gangen,
således at skolepengene kan betales månedsvis forud på giro nr.
23454. Postkvitteringen er gældende, og der udsendes ikke på an
den måde kvittering fra skolen. For nyindmeldte elever betales
en indmeldelsesafgift på 20 kr., dog ikke for yngre søstre til nu
værende elever.
Skolepengene erlægges uden hensyn til ferier og forsømmelser.
Strækker en elevs sygdom sig over længere tid, betales skolepenge
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 derfor
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 9. kl., IV ml. og
realklasserne.
Skolen råder over nogle legater til fripladser. Til elever i 1. kl.
gives ikke fripladser. Begrundet ansøgning om fripladser kan
sendes til skolens bestyrelse inden 1. september. Ansøgningsskema
fås på skolen. Ønsker man at beholde en friplads, bedes ansøgnin
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gen fornyet hvert år. Til elever over undervisningspligtig alder kan
der søges stipendium af »Ungdommens uddannelsesfond« til fort
sat skolegang i 8.-9. kl. eller realafdelingen.
Forældrene opfordres til at sørge for indmeldelse til 1. kl.
så tidligt som overhovedet muligt, også når det gælder små søstre.
LEGATER

Til fripladser råder skolen over renterne af følgende legater:

Birthe Sine Hejes legat .......................................... 2.500 kr.
Nicoline de Seues legat.......................................... 3.000 kr.
Fru Elvira og grosserer Vald. Holms legat........... 2.000 kr.
Desuden modtager skolen i årlige fripladstilskud:

520 kr. fra Asylskoleselskabet,
936 kr. fra Den tidligere Friskole (ved arkitekt Havning),
450 kr. fra »Døttreskolen til Frederik den VI’s Minde.«
Disse beløb bliver fuldt udnyttet til fripladser.
Derudover har skolen rådighed over:
Skolens 50 års legat ...................
Jacob Holms legat ........................
Julie Holms legat..........................
P. A. Fengers jubilæumslegat ....
Ellen Marie Wains legat..............
Louise de Seues legat..................
Emilie Holms legat.......................
Inger Gøtzsches legat ...................
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3.400
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
3.000
3.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1962-63

VIL FØLGENDE SKOLEBØGER
BLIVE BRUGT:

I alle klasser: Den danske salmebog med evangelietekster, fra 2. kl. Høj
skolesangbogen.

Dansk
Regning

Dansk

Regning

Sang

Dansk
Regning

Geografi
Sang

Dansk
Engelsk
Regning

Geografi

1. klasse.
Nordentoft: Min ABC I. *Marstrand: Min første bog.
Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning I A
og B.
Øvrige hjælpemidler ved den første læse- og regneundervis
ning anskaffes gennem skolen.

2. klasse.
Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog I A.
Fredebo: Det danske sprog for 2. kl., Clevin og Holm: Mit
første atlas (Gjellerup).
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard-Sørensen: Hovedskolens
regnebog 2.
Nyborg-Jensen: De små synger.
3. klasse.
Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog II A.
Fredebo: Det danske sprog for 3. kl.
Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for
3. kl. (nyeste udgave).
Clevin og Holm: Mit første atlas.
Nyborg Jensen: De små synger.
4. klasse.
Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog III A.
Fredebo: Det danske sprog for 4. klasse.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen ved Refn, Boelskov og Heggen
Kiel: Engelsk for 6. kl. med øvelseshæfte.
Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for
4. kl. (nyeste udgave).
Bøcher og Holm: Vi og Verden I (for 4. og 5. kl.). Christen
sen og Krogsgaard: Atlas II.
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Dansk

Engelsk

Regning

Geografi

Dansk

Religion
Engelsk

Tysk
Regning

Historie
Geografi
Biologi
Naturlære
Husgerning

Dansk
Religion
Engelsk

Tysk

18

5. klasse.
Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog for 5. skoleår.
Fredebo: Det danske sprog for 5. kl. Retskrivningsordbog
udg. af Dansk Sprognævn.
Friis-Hansen, Steller og Eller: Easy English. *Friis-Hansen
og Chr. Nielsen ved Refn, Boelskov og Heggen-Kiel: Engelsk
for 7. kl. med øvelseshæfte. Johansson: 70 engelske sange.
Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for
5. kl. (sidste udgave).
Bøcher og Holm: Vi og Verden I (for 4. og 5. kl.). Christen
sen og Krogsgaard: Atlas II.

6. klasse.
Hansen, Heltoft og Nik. Nielsen: Dansk læsebog for 6.
skoleår. Jensen. Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i
skriftlig dansk for 6. og 7. b. Retskrivningsordbog udg. af
Dansk Sprognævn.
Det nye Testamente.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen ved Refn, Boelskov og Heggen
Kiel: Engelsk for 7. klasse med øvelseshæfte. Johansson: 70
engelske sange. Engelsk-dansk ordbog ved Vinterberg og
Ladgaard (Gyldendal).
Mogensen: Tyske sange. Tysk-dansk ordbog ved Bork og Ka
per (Gyldendal).
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard-Sørensen: Hovedskolens
regnebog for 6. klasse.

Bøcher og Holm: Vi og Verden II (for 6. og 7. klasse). Chris
tensen og Krogsgaard: Atlas II.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Sivertsen og Hellström: Mad og plan. Sivertsen: Kostlærens
abc og d.

7. klasse.
Hansen, Heltoft og Nik. Nielsen: Dansk læsebog for 7. sko
leår. Retskrivningsordbogen udg. af Dansk Sprognævn.
Det nye Testamente.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen ved Refn, Boelskov og Heggen
Kiel: Engelsk for I real med øvelseshæfte. Johansson: 70 en
gelske sange. Engelsk-dansk ordbog ved Vinterberg og Lad
gaard (Gyldendal).
Rudolf Lave: Deutsch für die Jugend I med sprogøvelser.
* Rudolf Lave: Deutsch für die Jugend II med sprogøvelser.

Regning

Historie
Geografi

Biologi

Naturlære
Husgerning

Mogensen: Tyske sange. Tysk-dansk ordbog ved Bork og
Kaper (Gyldendal).
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens
regnebog for 7. klasse. Ole Rindung: Geometri i Hovedskolen
(2. udgave).

Bøcher og Holm: Vi og Verden II (for 6. og 7. klasse).
Christensen og Krogsgaard: Atlas II.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora. Ingolf Leth: Vort le
geme og dets pleje.

Sivertsen og Hellstrøm: Mad og plan. Sivertsen: Kostlærens
abc og d.

8. klasse.
Læsebog kan lånes på skolen. Jensen og Noesgaard: Skriftlig
dansk for mellemskolen: Hellner og Højby: Norsk læsning.
Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker. Retskrivnings
ordbogen udg. af Dansk Sprognævn.
Religion
Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Engelsk
Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen III
med øvehæfte. Johansson: 70 engelske sange. Engelsk-dansk
ordbog ved Vinterberg og Ladgaard (Gyldendal).
Tysk
Hanskov og Lauesen: Deutsch II med arbejdshæfte. Kaper:
Tyske stileøvelser I. Tysk-dansk ordbog ved Bork og Kaper
(Gyldendal). Mogensen: Tyske sange.
Regning
Alb. Christensen m. flere: Dagliglivets regning for 8. skoleår.
Orientering Dall og Hammer-Pedersen: Biologi, Naturhistorie II: Livet
i marken. Bøcher og Holm: Vi og Verden II. Christensen og
Krogsgaard: Atlas II. Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Maskinskriv. Lauritzen, Thora og Margit Riis-Olsen: Lærebog i maskinskrivn. for skoleelever I.
Husgerning Helle Munch-Petersen og Gudrun Christensen: Moderne
husførelse. Rich. Ege: Vejledning i rationel kostplanlægning
og kostbudgettering. Elevens bog.

Dansk

Dansk

Religion
Engelsk

9. klasse.
Læsebog lånes på skolen. Jensen og Noesgaard: Skriftlig
dansk for mellemskolen. Jensen og Noesgaard: Dansk
sproglære. Hellner og Højby: Norsk læsning. Falbe-Hansen
og Keller: Svenske læsestykker. Retskrivningsordbogen udg.
af Dansk Sprognævn.
Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen IV
med øvehæfte. Johansson: 70 engelske sange. Engelsk-
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dansk ordbog ved Vinterberg og Ladgaard. (Gyldendal).
Rudolf Lave: Deutsch für die Jugend II med sprogøvelser.
Tysk-dansk ordbog ved Bork og Kaper (Gyldendal). Mogen
sen: Tyske sange.
Alb.Christensen m. fl..: Dagliglivets regning for 9. klasse.
Regning
Orientering Holger Knudsen og Clevin: Du og dit samfund. Hatting og
Møller: Realskolens nye historiebog II. Bruun: Jordkloden
på kryds og tværs. Christensen og Krogsgaard: Atlas II. Ge
org Brunbjerg: 15 næringsplanter. Dall og Hammer-Pedersen: Biologi, naturhistorie II: Livet i marken. Rasmussen og
Simonsen: Lille flora.
Maskinskriv. Lauritzen, Thora og Margit Riis-Olsen: Lærebog i maskinskrivn. for skoleelever II.
Husgerning Helle Munch-Petersen og Gudrun Christensen: Moderne hus
førelse. Rich. Ege: Vejledning i rationel kostplanlægning og
kostbudgettering, Elevens bog.

Tysk

Dansk

Religion
Engelsk

Tysk

Regning
Historie
Geografi

Biologi
Naturlære

Dansk
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I real
Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for realafdelingen I.
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk for mellemskolen. Hellner og Højby: Norsk læsning. Falbe-Hansen og Keller: Sven
ske læsestykker .Retskrivningsordbogen udg. af Dansk Sprog
nævn.
Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen III
med øvehæfte. Johansson: 70 engelske sange. Engelsk
dansk ordbog ved Vinterberg og Ladgaard (Gyldendal).
Hanskov og Lauesen: Deutsch II med arbejdshæfte. Kaper:
Tyske stileøvelser I. Mogensen: Tyske sange. Tysk-dansk
ordbog ved Bork og Kaper (Gyldendal).
Kromann-Clausen, Jensen og Petersen: Regning og matema
tik real I. Neerup og Handest: Elementær plangeometri.
Buchreitz og Rossing: Historie for realklasserne 1.
Hellner, Humlum og Holmelund: Geografi for realafdelin
gen I, Jorden og Mennesket. Christensen og Krogsgaard:
Atlas II.
Mogens B. Lange og Ingolf Leth: Biologi for realafdelingen I.
Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik for I og II real. Sundorph
Kemi for mellemskolen.

II real
Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for realafdelingen IL
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk for mellemskolen. Jen
sen og Noesgaard: Dansk sproglære. Hellner og Højby:

Religion
Engelsk

Tysk

Regning

Historie
Geografi
Biologi

Naturlære
Latin

Norsk læsning. Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker.
Retskrivningsordbogen udg. af Dansk Sprognævn.
Det nye testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen
IV m. øvehæfte. Johansson: 70 engelske sange. Engelskdansk ordbog ved Vinterberg og Ladgaard (Gyldendal).
Rudolf Lave: Deutsch für die Jugend III med sprogøvelse.
Mogensen: Tyske sange. Tysk-dansk ordbog v. Bork og Ka
per (Gyldendal).
Kromann-Clausen, Jensen og Petersen: Regning og aritmetik,
real II. Neerup og Handest: Elementær plangeometri.
Buchreitz og Rossing: Historie for realklassen II.
Hellner, Humlum og Holmelund: Geografi for realafdelin
gen II. Christensen og Krogsgaard: Atlas II.
Balslev og Simonsen :Botanik for mellemskolen IV Stockmar
og Bøving-Petersen: Zoologi for mellemskolen II. Rasmussen
og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik for I og II real.
Mikkelsen: Latinsk læsebog for mellemskolen.

Realklassen
Dansk

Religion
Engelsk

Tysk

Frank
Regning

Historie
Geografi
Biologi
Naturlære

Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for realklassen V. Ret
skrivningsordbogen udgivet af Dansk Sprognævn.
Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen V
m. øvehæfte. Johansson: 70 engelske sange. Brüel: Engelsk
hjælpebog for realklassen. Bredsdorff: Engelsk grammatik til
skolebrug. Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for reaklassen.
Engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog ved Vinterberg og
Ladgaard (Gyldendal).
Hansen-Christensen og Brüel: Realklassens tyskbog. Kaper:
Tyske stiløvelser. Kaper: Tysk sproglære. Mogensen: Tyske
sange. Tysk-dank ordbog ved Bork og Kaper (Gyldendal).
Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært fransk.
Jessen og Smith: Matematik og regning for realklassen. Er
lang: Fircifret logaritmetabel B. Lomholt: Matematiske op
gaver E.
Ludvig Schmidt: Frankrig, Tyskland, England 1871-1957 v.
Kretzschmer: Munch: Samfundslære for realklassen.
Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi for realklassen. Chri
stensen og Krogsgaard: Atlas II.
Elise Wesenberg-Lund: Biologi for realklassen.
Sundorph: Fysik for realklassen I og II.
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Hvor intet andet er anført, regnes med nyeste udgave af lærebøgerne. Da en
del lærebøger til de nye læseplaner endnu ikke er udkommet, må skolen
forbeholde sig ret til at supplere boglisten i løbet af skoleåret. De med *
mærkede bøger skal først i brug engang i løbet af skoleåret, hvorfor de ikke
bør anskaffes, før børnene får besked fra skolen.
Skolebøger, som vi får forærende af nuværende eller forhenværende elever,
udlånes til børnene; men da skolebogssamlingen ifølge sin opståen er
ufuldkommen og ofte indeholder forældede udgaver, kan udlånet kun ske
i begrænset omfang og kun efter skolens skøn.

Hvert barn må være forsynet med lineal, pennalhus, 2 blyanter, saks, finger
bøl og nålebog, en strikkepose, fra 2. klasse gymnastikdragt med pose
(gymnastikdragten, en lyseblå kittel, købes hos Poul Holm i Silkegade), fra
3. klasse en skolefyldepen. 6., 7., 8 og 9. klasse må være forsynet med for
klæde, kappe, 2 store solide grydelapper; alt må være tydeligt mærket med
navn. Meddelelses- og vidnesbyrdbøger, sy- og tegnematerialer, skrive- og
stilebøger købes på skolen.
På skolen kan købes »Christianshavns Døttreskole 1799-1949« for 10 kr.,
skoleemblem for 5 kr.
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ORDENSREGLER
1. Alle forandringer af bopæl, telefonnr., stillings- eller titelbetegnelse,
forsørger- og navneforhold bedes meddelt skolen snarest muligt.
2. Børnene medbringer skriftlig henvendelse fra hjemmet, når de ønskes
fritaget for at gå på legepladsen.
3. Fritagelse for gymnastik og brusebad kan kun ske ved skriftlig henstil
ling fra hjemmet. Strækker forsømmelsen sig ud over en uge, kræves
lægeattest. Blanketter til lægeattest fås på skolen.
4. Det henstilles til forældrene ikke at bede børnene fri uden af højst nød
vendig grund. Ønskes et barn fritaget for skolegang for kortere eller
længere tid, bedes forældrene forud, senest dagen før, underrette sko
len om grunden.
5. Efter enhver forsømmelse, som skolen ikke forud er underrettet om,
medbringer eleven skriftlig meddelelse fra hjemmet om grunden til
forsømmelsen. Lægeattest udbedes, når sygdommen strækker sig ud
over en uge.
6. Smitsomme sygdomme må straks anmeldes til skolen. Barnet må af
lægen være erklæret smittefrit, når det atter møder i skolen.
7. 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.
8. Skolen påtager sig intet ansvar for penge, som eleverne lader ligge i
pulte eller overtøj.
9. Legetøj må ikke medbringes på skolen.
10. Forældrene anmodes om ikke at give børnene tyggegummi, bolsjer og
lign, med på skolen.
11. Meddelelsesbogen, der fungerer som praktisk mellemled mellem hjem
met og skolen, har sin faste plads i skoletasken.
Skolens kontor kan kun i yderst nødvendige tilfælde modtage telefon
besked til børnene, og børnene kan ikke benytte skolens og børnehavens
telefon.
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LOVE
for selskabet for Christianshavns Døtreskole
vedtaget af selskabets medlemmer den 16. maj 1961.
Godkendt af undervisningsministeriet d. 8. juni 1961.
§ IChristianshavns Døttreskole er en selvejende institution, stiftet i
1799 af en kreds af Københavns borgere, og den har hjemsted i
Dronningensgade 65 og 67 på Christianshavn.
§ 2.
Institutionens formål er at drive skolevirksomhed i overensstem
melse med den til enhver tid gældende lovgivning herom, i hvilken
forbindelse henvises til lovbekendtgørelse nr. 220 af 18. juni
1958 om folkeskolen og lov nr. 188 af 5. juni 1959 om statstil
skud til private eksamensberettigede realskoler i København,
Frederiksberg og Gentofte.
Alene piger har adgang til at få del i undervisningen, og døtre
af borgere, bosiddende på Christianshavn, har fortrinsret til at
blive optaget i skolen, hvorved bemærkes, at det i undervisningen
— i overensstemmelse med skolens oprindelige formålsparagraf —
tilstræbes »at danne opvoksende Døttres Forstand og Hjerte«.
§ 3.
Institutionens aktiver og passiver omfatter følgende:

Aktiver:
1. A. Ejendommen matr. nr. 261 Christianshavns kvarter,
Dronningensgade 67, der ved 12. aim. vurdering pr. 1/91960 er ansat til en ejendomsværdi af 190.000 kr.
B. Ejendommen matr. nr. 260 Christianshavns kvarter,
Dronningensgade 65, der ved 12. aim. vurdering pr. 1/91960 er ansat til en ejendomsværdi af 85.000 kr.
2.
Inventar, skolemateriel og undervisningsmidler.
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Passiver:
A. Prioritetsgæld i matr. nr. 261 Christianshavns kvarter,
Dronningensgade 67, pr. 31/7-1960, ialt: 72.715,00 kr.
B. Prioritetsgæld i matr. nr. 260 Christianshavns kvarter,
Dronningensgade 65, pr. 31/7-1960, ialt: 44.197,00 kr.

§ 4.
Kapital, som ikke er bundet i institutionens faste ejendomme eller
i dens drift, skal anbringes efter reglerne for anbringelse af umyn
diges midler.
§ 5.
Overskud, der måtte forekomme ved skolens drift, henlægges til
en reservefond, som alene kan komme institutionen til gode.

§ 6.
Institutionen består og bæres af en kreds af aktive og passive
medlemmer. De aktive medlemmer udgøres af elevernes forældre
eller værger samt af forældre og værger, der indtil 3 år forinden
har haft børn i skolen. De passive medlemmer, der ikke kan udøve
stemmeret på institutionens møder, hentes fra kredsen af forældre
og værger, der ikke har haft børn i skolen de sidste 3 år, tidligere
elever og andre interesserede.
Alle medlemmer betaler et årligt kontingent på 8 kr. Ægtefæl
ler betaler dog kun ét kontingent.
Der påhviler ikke medlemmerne nogen økonomisk forpligtelse
udover kontingentet.
Intet medlem har ret til andel i institutionens formue eller drifts
overskud.
§ 7.
Institutionens interesser varetages og dens formue forvaltes af en
af institutionens aktive medlemmer på et ordinært medlemsmøde
valgt styrelse på mindst 5, højst 7 medlemmer.
Hvert år afgår et medlem efter tur. Genvalg kan finde sted.
Udtræder et medlem uden for tur, kan styrelsen supplere sig
med et nyt medlem indtil næste ordinære medlemsmøde. Et nyt
medlem indtræder i det udtrådte medlems plads.
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Sognepræsten ved Vor Frelsers Kirke har til enhver tid sæde
og stemme i styrelsen.
Styrelsens medlemmer er ulønnede.
Skolens leder og lærerpersonalet kan ikke indvælges i styrelsen.

§ 8.
Styrelsen vælger af sin midte en formand for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted. Styrelsesmøde afholdes, når formanden
eller 2 styrelsesmedlemmer forlanger det. Styrelsen er beslutnings
dygtig, når 4 styrelsesmedlemmer er til stede. Styrelsens beslut
ninger træffes ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelig
hed gør formandens stemme udslaget.
I øvrigt bestemmer styrelsen selv sin forretningsorden.
Styrelsens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhand
lingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende styrelses
medlemmer.
§ 9.
Institutionen forpligtes ved underskrift af formand og 2 styrel
sesmedlemmer i forening.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom udkræves dog
underskrift af formanden og samtlige styrelsesmedlemmer, hvor
hos dispositionen skal godkendes af undervisningsministeriet.
§ 10.
Styrelsen ansætter bestyrerinden og i samråd med hende læ
rerinder og lærere.
Bestyrerinden leder skolens daglige drift og har alene det pæ
dagogiske ansvar for undervisningen.
Bestyrerinden er fastlønnet, og hendes ansættelse skal god
kendes af undervisningsministeriet.
§ 11.
Inden udgangen af hvert års september måned afholdes ordinært
medlemsmøde, hvortil styrelsen indkalder medlemmerne ved
brev til hvert enkelt medlem under den styrelsen meddelte adres
se med 14 dages varsel.
26

Dagsordenen skal være følgende:
1. Beretning om skolens virksomhed i det forløbne skoleår.
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
3. Valg af styrelse.
4. Valg af revisor.
5. Behandling af forslag fra medlemmerne. Sådanne forslag
må være tilstillet styrelsen skriftligt senest 10 dage før med
lemsmødet.

Afstemningen foretages pr. hoved.
Ekstraordinære medlemsmøder kan sammenkaldes af styrelsen
med 8 dages varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenen for
medlemsmødet. Med samme varsel skal styrelsen sammenkalde til
ekstraordinært medlemsmøde, når det forlanges af 10 aktive
medlemmer med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på
medlemsmødet. Indkaldelse til mødet skal med angivelse af dags
ordenen udsendes inden 8 dage efter, at styrelsen har modtaget
medlemmernes opfordring.
På medlemsmøderne har hvert aktivt medlem 1 stemme, og alle
afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed af de tilstede
værende aktive medlemmer. Dog udkræves der til lovændringer,
at mindst % af samtlige aktive medlemmer er td stede eller re
præsenteret på medlemsmødet, og at beslutningen vedtages af
% af de tilstedeværende medlemmer.
Lovændringer skal godkendes af undervisningsministeriet.
Hvis medlemsmødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et
nyt medlemsmøde, på hvilket beslutning gyldigt kan vedtages med
% majoritet af de tilstedeværende medlemmer.
På medlemsmøderne kan de aktive medlemmer lade sig repræ
sentere ved et andet aktivt medlem i henhold til skriftlig fuldmagt.
Sådan fuldmagt er gældende også for et følgende medlemsmøde
(jfr. foran), hvis den ikke tilbagekaldes. Ingen kan dog have mere
end én fuldmagt.
Medlemsmødet ledes af en af forsamlingens aktive medlemmer
valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem. Medlemsmø
dernes forhandlinger og beslutninger indføres i selskabets forhand
lingsprotokol og har fuld retsgyldighed, når referatet er under
skrevet af dirigenten og de tilstedeværende styrelsesmedlemmer.
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§ 12.
Styrelsen fører skolens regnskab, der revideres af en på det or
dinære medlemsmøde valgt revisor, der skal være anerkendt regn
skabskyndig.
Institutionens regnskabsår følger finansåret.
§ 13.
Institutionen Christianshavns Døttreskole kan ikke ophæves og
ej heller sammensluttes med nogen anden skole, medmindre
forslag herom først er drøftet på et ordinært medlemsmøde og
derefter vedtaget med % majoritet ved skriftlig urafstemning
blandt institutionens aktive medlemmer, hvorhos dispositionen
skal godkendes af undervisningsministeriet.

§ 14.
I tilfælde af institutionens opløsning skal de efter denne oversky
dende midler anvendes til stiftelse af en fond, hvis formål skal
være at yde økonomisk og anden bistand til mindrebemidlede
forældre eller værger, som ønsker at give deres pigebørn en god
skoleuddannelse, idet børn af forældre på Christianshavn skal være
fortrinsberettigede til at søge fondens bistand.
Fondens stiftelse skal godkendes af undervisningsministeriet.
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MEDLEMMER AF
SELSKABET FOR CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE
1961-62.
Enhver, der har børn i skolen, er medlem af Selskabet for Christianshavns
Døttreskole og betaler et årligt medlemsbidrag af 8 kr. Det aktive medlems
skab 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.
Handelsgartner O. J. Albrechtsen, Ullerup pr. St. Magleby.
Slagter Egon Berner Andersen, Sæterdalsgade 15, S.
Børnehaveleder, fru Else Andersen, Dronning Olgasvej 21, F.
Lagerekspedient Jens Andersen, Røsågade 43; S.
Fru Tove Andersen, Åboulevard 43, V.
Varmemester S. A. Andersen, Dronningensgade 52, K.
Radiotelegrafist Povl Andkjær, Vegas Allé 16, Kastrup.
Direktør R. Anthonsen, Overgaden oven Vandet 44, K.
Afdelingsleder, fru K. M. Bahrt, Islands Brygge 95, S.
Søløjtnant Christen Pedersen Bak, Ramløsevej 1, 0.
Dr. teol. Knud Banning, Peder Skramsgade 26, K.
Tilskærer Helmuth Bengtsson. Glommensgade 19, S.
Repræsentant G. Bjarnarson, Engdraget 77, Valby.
Slagtermester W. Bohn-Willeberg, Vermlandsgade 70, S.
Salgsinspektør Selig Bonsing, Willemoesgade 12, 0.
Kontrabassist i Danmarks Radio L. E. Bramsen, Overgaden n. V. 33, K.
Kaptajn E. O. J. Bræmer, Bådsmandsstrædes Kaserne, S.
Restauratør, fru Eva Jensen Brønd, Moselgade 12, S.
Forfatterinde fru Merete Bull, Havnegade 13 B, K.
Repræsentant R. Børgesen, Amagerbrogade 121, S.
Flyvemaskinist Olaf Bøsling, Randkløveallé 102, Kastrup.
Arkitekt Hans Chr. Carlsen, Andreas Bjørnsgade 235, S.
Kunstmaler Erik Spjæt Christensen, Kompagnistræde 18, K.
Flyveleder Holger Dall Christensen, Blekingegade 74, S.
Grosserer O. Christensen, Østrigsgade 49, S.
Direktør Poul Christiansen, Anker Heegårdsgade 1, K.
Staldbetjent Ove L. Christiansen, Bergtorasgade 492, S.
Frugthandler Anders Christoffersen, Pommernsgade 1, S.
Korrespondent, fru Birthe Christophersen, Dronningensgade 21, K.
Skomagermester Kurt Linneman Clausen, C. F. Richsvej 106, F.
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Ingeniør Martin Clausen, Amagerbrogade 28, S.
Vognmand P. F. Draving, Uglevej 3, NV.
Assistent Mogens Drewsen, Overgaden oven Vandet 962, K.
Ekspeditrice, fru Inge Høyer, Ungarnsgade 582, S.
Filmchef Kaj Eckardt-lensen. Ved Volden 6, K.
Kontorassistent Mogens Fenger, Greisvej 58, st., S.
Husejer Robert Flodin, Oxford Allé 42, S.
Cand, pharm. Arne Fløistrup, Havnegade 153, K.
Salgschef A. Fossumgård, Kongedybet 12, S.
Afdelingschef Carl Franck, Østermarievej 15, Kastrup.
Afdelingschef A. Frederiksen, Sølvgade 11“, K.
Bagermester E. Frederiksen, Holmbladsgade 79, S.
Forvalter V. R. Frey, Viborggade 82 B2, 0.
Fabrikant Erland Fritze, Spaniensgade 281, S.
Kontorchef H. F. Garde, Strandgade 26, K.
Læge Steen Grooss, Torvegade 47, K.
Sekretær Harald Grut, Ved Volden 9, K.
Grosserer John Halgreen, Halgreensgade 6, S.
Lektor Erik Halkjær, Ny Skelgårdsvej 15, Kastrup.
Kørelærer Ove Hamgren, St. Annægade 49-, K.
Kontorist, fru Alice Weber Hansen, Overgaden oven Vandet 94, K.
Montør Erik Bjørn Hansen, Amagerbrogade 125“, S.
Forvalter Erik Løvendahl Hansen, Hadsten Allé 41, Kastrup.
Overpolitibetjent H. H. Hansen, Set. Annægade 3, K.
Belysningsarbejder Hans Peter Zichau Hansen, Poppelvang 6, Kastrup.
Hovmester Henning P. Hasseris Hansen, Tordenskjoldsgade 323, K.
Ekspedient Herman Blom Hansen, Bremensgade 171, S.
Detailhandler Iacob P. Hansen, Røsågade 1, st., S.
Kontorchef Svend Hansen, Koralvej 16 B, Hvidovre.
Chauffør W. Falck Hansen, Genuavej 39, S.
Arkitekt Svend Harre, Overgaden n. Vandet 49, K.
Pelshandler Egon Hartvig, Dronningensgade 46, K.
Toldkontrollør S. Holsgård, Kongelundsvej 43, S.
Murermester V. Hornbøll, Rumæniensgade 6, S.
Bogholder, fru Eva Hülsen, Dronningensgade 21, K.
Assistent H. Høgster, Ved Amagerport 5, S.
Sekretær, fru Bodil Isbye, Sølvgade 11, K.
Disponent Poul Iversen, Sundholmsvej 49, S.
Fabrikant Hans Jacobsen, Snoghøj Allé 29, Kastrup.
Assistent, fru Lilian Jacobsen, Njalsgade 30 A, S.
Politifuldmægtig Victor Jakobsen, Puggårdsgade 5, V.
Fabrikant Axel Jensen, Bodenhoffsplads 21, K.
Assurandør Børge Jensen, Ålandsgade 49, S.
Køkkenchef Dahl Jensen, Jacob Fortlingsvej 27, Kastrup.
Fuldmægtig Ejnar Borge Jensen, Fruebjergvej 101, 0.
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Civilingeniør Erik Holbøll Jensen, Alleen 69, Kastrup.
Fru Gerda Stougaard Jensen, Torvegade 55, K.
Malermester G. Roel Jensen, Tønnesvej 67, S.
Overassistent Heine Jensen, Strandgade 8, K.
Konduktør i Sovevognsselskabet, Jakob G. Tarp Jensen, Norgesgade 23, S.
Kommunelærer Knud A. Jensen, Østerdalsgade 16‘, S.
Repræsentant Niels Funch Jensen, Esplanaden 481, 0.
Overingeniør Poul Jensen, Amager Landevej 233, Kastrup.
Civilingeniør Poul Jessen, Overgaden oven Vandet 44, K.
Specialaptiker Robert Jensen, Sundholmsvej 434, S.
Civilingeniør Hougård Jepsen, Set. Annægade 343, K.
Metalarbejder Karl Fritzmann Johansson, Mjøsensgade 11, S.
Restauratør Harry A. Jonasson, Nordre Røsevej 41, S.
Redaktør J. T. Juhl, Overgaden oven Vandet 261, K.
Prokurist Carl Junget, Uplandsgade 261, S.
Skibsarbejder Erik B. Jørgensen ,Messinavej 26, st., S.
Fuldmægtig Erik Jørgensen, Italiensvej 39, S.
Røgeriejer R. Jørgensen, Agnetevej 22, S.
Hovedbogholder Finn Knudsen, Jacob Appelsallé 56, Kastrup.
Kasserer, fru Helga Knudsen, Elbagade 41, S.
Værkfører Leif Thorbjørn Knudsen, Uplandsgade 36 B1, S.
Vekselerer Dion Koblov, Nybrogade 32, K.
Befragter Hans Krag-Christensen, Strandgade 27 C, K.
Kontorassistent, fru Henny Krag, Nordre Røsevej, S.
Fabrikant F. Lange, Lembckesvej 10, Hellerup.
Kaptajnløjtnant Flemming Larsen, St. Møllevej 10, S.
Direktør Svend Age Larsen, Amagerbrogade 11, S.
Bagermester W. Lauridsen, Jyllingevej 19, Vanløse.
Speditør E. von der Lieth, Parmagade 50, S.
Overassistent Elmer V. Lillesøe, Amager Fælledvej 33, S.
Herreekviperingshandler Jens Lisfeldt, Ved Volden 12, K.
Civilingeniør Birger Huitfeldt Loft, Set. Annægade 15, K.
Kriminaloverbetjent Hans Lund Ludvigsen, Østerbrogade 7 B, 0.
Trafikkontrollør i SAS, Jørgen Ludvigsen, Alleen 57, Kastrup.
Elektromontør Olivo Lundberg, Tejn Allé 4, Kastrup.
Ingeniør Vagn Brandt Lunde, Amager Fælledvej 33, S.
Grosserer Erik Lundstrøm, St. Møllevej 2, S.
Prokurist Tage Lundvald, Mosrosevej 12, Kastrup.
Driftsleder Robert Lykke-Hansen, Reykjaviksgade 32, S.
Overpolitibetjent Ove Lykkestrup, Kurlandsgade 27, S.
Gas- og vandmester Egon O. Madsen, Vermlandsgade 16, S.
Montør J. H. Lundal Madsen, Bjørneklovej 6, S.
Kunsthandler Kaj Madsen, Ved Kirkebjerg 27, Brøndbyøster pr. Glostrup.
Forlagsredaktør, cand. jur. Georg Malling, Peder Skramsgade 263, S.
Kaptajn Johan Mule Malling, Godthåbsvej 32 A1, F.
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Direktør Otto K. Malling, Puggärdsgade 11, V.
Fuldmægtig Ebbe Marslev, Skottegården 431, Kastrup.
Arkitekt B. J. Matjeka, Stationsvej 53, Dragør.
Autoreparatør Knud Melby, Torvegade 243, S.
Bankbetjent Curt Melms, St. Møllevej 243, S.
Viktualiehandler Anker Mikkelsen, Italiensvej 34, S.
Revisorassistent Villy Elkjær Mikkelsen, Reberbanegade 19, S.
Frugthandler, fru Moth, Amager Strandvej 376, Kastrup.
Fru Else Møller-Jørgensen, Ved Linden 44, S.
Kaptajn Peter Anton Møller, Formosavej 22, S.
Grosserer Lars Mørck, Amagerbrogade 28, S.
Installatør Gustaf Nelander, Fjenneslevvej 28, Brønshøj.
Indkøbschef Charles Nicholson. Kongedybet 52, S.
Frisørmester, fru Edith Grøn Nielsen, Amager Landevej 150 A, Kastrup.
Overpolitibetjent Ejner N. Nielsen, Ndr. Frihavnsgade 80, 0.
Aut. gas- og vandmester Kn. B. Nielsen, Strandjægervej 8, Dragør.
Faktor Leif E. Nielsen, Sirgræsvej 39, Kastrup.
Journalist Sven Nielsen, Kompagnistræde 7, K.
Kontorchef Carl Aage Nimgaard-Larsen, Grandalen 3, Bagsværd.
Bogholder, fru Birthe Nyberg, Belgiensgade 1, S.
Overlærer, fru Karen Nørregaard, Amager Fælledvej 83, S.
Fabriksbestyrer Poul Olsen, Teglkåsvej l2, Kastrup.
Kørselsforvalter Svend Erik Olsen, Trægården 143, S.
Grosserer Axel Pedersen, Worsåaesvej 2, V.
Guldsmedemester Erik Petersen, Amagerbrogade 83, S.
Inkassator Harry Petersen .Sundholmsvej 912, S.
Forvalter Ove Ipsen Petersen, Strandgade 21, K.
Konditor Torben Petersen, Niels Juelsgade 4, K.
Fru Erna Prévost, Gunløgsgade 52, st., S.
Fotograf, fru Lilly Prickett, Kastruplundsgade 9. Kastrup.
Viceskoleinspektør Arne Knud Rasmussen, Nordrehøj Allé 9, Kastrup.
Fuldmægtig A. V. Bjørn Rasmussen, Skyttehøj 40, Kastrup.
Handelsrejsende C. A. Rasmussen, Vermlandsgade 16, S.
Fuldmægtig Gustav Rasmussen, Ved Mønten 19, S.
Tech, planner Mogens Rasmussen, Timianstien 3, Kastrup.
Kapelmester Peter Rasmussen, Syvens Allé 1, S.
Laboratorieassistent Fritz Wælsch Riis, Stradellasvej 30 st., SV.
Salgschef Viggo Rohdemeier, Hollænderdybet 2, S.
Overlærer, fru Eva Sanger. Willemoesgade 23, 0.
Assurandør Aage Sarsøe, Flinterenden 7, S.
Overinspektør A. L. de Beauval Saxlund, Amagerbrogade 307, S.
Bogtrykker Poul Schmidt, Bremensgade 13, S.
Oberstløjtnant Hans Schou-Nielsen, Rysensteensgade 14, K.
Arkitekt Niels Fr. Schultz, Højdevej 37, S.
Maskinmester Henry Schweitz, Englandsvej 1, S.
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Prokurist Edgard Schønecker, Amager Boulevard 1323, S.
Bogbinder Jens Frode Skov, Engvej 78, S.
Direktør Jens Skaarup, Ved Volden 12, K.
Økonoma, fru Edith Spring, Wildersgade 573, K.
Reklamechef Jens A. Milton Svendsen, Ved Volden 13, st., K.
Handelsgartner Sv. Høeberg Svendsen, Mindegården, St. Magleby.
Grosserer H. Søren;sen, Islands Brygge 25, S.
Forvalter Hans Sørensen, Vermlandsgade 67, S.
Overpolitibetjent Kaj W. Sørensen, Helmer Søgårdsallé 6, Kastrup.
Bagermester Svend Thigaard-Nielsen, Sumatravej 66, S.
Overbetjent Jens Wilh. Themsen, Hyben Allé 104, Kastrup.
Repræsentant Ib Thorsen, Herredsvej 7, Gentofte.
Direktionssekretær, dr. polit. Erich J. Tinzmann, Vosborgvej 53, Kastrup.
Reklamekonsulent Gunnar Tolne. Bredgade 8, K.
Kontorchef C. Weibøl, Ved Volden 10, K.
Telefonmontør Erik Weichei, Æblestien 3, S.
Ingeniør Lauritz Weichei, Grenhusene 28, Hvidovre.
Fabrikant John Ph. Weilbach, Svinget 8l. S.
Mester i Fællesforeningen, R. Weinberg, Halfdansgade 41, S.
Salgschef C. O. Wiberg, Sirgræsvej 53, Kastrup.
Grosserer Johs. Zoll, Grønningen 9, 0.
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PASSIVE MEDLEMMER
Lærerinde, fru K. Abel, Reberbanegade 17, S.
Statsautoriseret revisor Alex Ankjær-Jensen, Østerbrogade 116, 0.
Overlærer Niels Atterup, Baunegårdsvej 2, Gentofte.
Lærer C. Bengtsson, Breumvej 18, Herlev.
Fængselsinspektør A. Bentzen og frue, Dronningensgade 59, K.
Pastor G. Borg-Hansen, Overgaden neden Vandet 33, K.
Fru Emilie Buur, Sdr. Brarup, Angel, Sydslesvig.
Skoleleder Elisabeth Falbe-Hansen, Sirgræsvej 29, Kastrup.
Adjunkt Ebbe Gudmand-Høyer og frue, Jagtvej 133,N.
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.
Prokurist Ib Hemmingsen, Amager Fælledvej 9, S.
Inspektør Arno Jensen, Døllevangen 9, Herlev.
Skræddermester Otto Jensen og frue, Ove Billesvej 6, S.
Cand, polit., fru Sigrid Jernholt, Rådhusvænget 3 st., Kastrup.
Direktør E. Lindén, Gudhjem.
Fru Birthe Bendson Lindgreen (f. Wittig), Middelfart.
Ekspeditionssekretær Børge V. Johansen, Lemnosvej 20, S.
Fuldmægtig Kaj C. Jørgensen og frue, Amager Boulevard 122, S.
Prokurist Peer-Olof Nyberg, Myrtevang 13, Virum.
Lærerinde, frk. Eva Olsen, Jyllandsgade 22, Ringsted.
Cand. mag., fru Estrid Peitersen, Fru Gyllembourgsvej 10, F.
Overlærer, fru Elizabeth Sanger, Willemoesgade 23, 0.
Bankfuldmægtig Kaj Schreiber, Enghavevej 64, V.
Lærerinde, fru Doris Sørensen, Oxford Allé 77, S.
Lærerinde, frk. Kirsten Thomsen, Amagerbrogade 18, S.
Fru Ester Johannessen, Amtmandsvej 34, Holbæk.

LIVSVARIGE MEDLEMMER
100 kr. én gang for alle.

Ingeniør C. E. Albrechtsen, Hillerødgade 164, F.
Amagerbanken, Amagerbrogade 25.
Fotograf, fru Jette Bang, Strandgade 12, K.
Cand. mag. frk. Berta Eschen, Nørrevold 46, K.
Sognepræst J. P. Grøngaard, Overgaden oven Vandet 92, K.
Fru Elly Valentin Hansen, Ved Amagerport 4, S.
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Kgl. bygningsinspektør, arkitekt Thomas Havning, Valby Langgade 7 A,
Valby.
Fhv. skolebestyrer, cand. mag., frøken Marie Kaspersen, »Tuenhus«
pr. Frøstrup.
Fhv. overlærer, frk. Anna Lund, Ved Bellahøj 30 B, Brønshøj.
Underdirektør Kaj Norél, Amagerbrogade 22, S.
Lærerinde, fru Sivertsen, f. Nissen, Oddernes, Kristianssand, Norge.
Fabrikant Chr. J. Støyberg og frue, Kolding.
Fru Marie Suhr, Allégården, Kastrup.
Fru Olga Wesche, Frederiksberg Allé 76, F.
Fru Ninni Wolf, Samosvej 55, S.
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