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CHRISTIANSHAVNS
DØTTRESKOLE



J 96 3
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.

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, tyskundervis
ningen i 6. klasse.

Skolen har nu udelt hovedskole fra 1. til 7. kl. Efter 7. kl. kan 
undervisningen fortsættes enten i den 3-årige realafdeling eller i 
8.-10. kl. Undervisningen på begge linierne tilrettelægges som et 
sammenhængende 3-årigt skoleforløb, der kun i undtagelsestil
fælde bør afbrydes undervejs. Dog er der overgangsmuligheder 
mellem de to linier ved slutningen af 8. skoleår. Ved slutningen 
af 9. skoleår aflægges der statskontrolleret prøve i såvel II realkl. 
som 9. kl., mens skolegangen efter 1 Oende skoleår afsluttes med 
henholdsvis realeksamen og statskontrolleret prøve. Optagelse i 
gymnasium kan søges efter II og III realklasse.
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SKOLENS STYRELSE
Fru Poula Garde.
Pastor J. P. Grøngaard (tilsynsførende med hovedskolen). 
Politifuldmægtig Victor Jakobsen (formand).
Civilingeniør Rich. Hougaard Jepsen.
Prokurist fru Inge Schønecker.
Dr. polit. Erich Tinzmann.

DØTTRESKOLENSBØRNEHAVE

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, Dron- 
ningensgade 67, stuen, og er normeret til 2 X 30 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, 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 51 kr., for eftermiddagsholdet 45 kr..

For børn af forældre, hvis indtægt ligger under den af den of
fentlige sygeforsikring fastsatte indtægtsgrænse for medlemskab i 
afdeling A i en anerkendt sygekasse, nedsættes taksterne med 
33 y %.

Børnehavens leder, frk. Margrethe Ahlefeldt-Laurvig, træffes 
bedst kl. 13-14, tlf. Su. 6520.
Assistent: børnehavelærerinde fru Vita Andersen.
Medhjælper: frk. Marianne Vermehren.
Regnskabsfører: fuldmægtig S. Bultoft.
Tilsynsførende læge: dr. med. P. Drucker.
Børnehaven begynder efter sommerferien tirsdag d. 13. august.
Yderligere oplysninger gives i børnehavens særprogram.
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SKOLENS KONTOR

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

SKOLENS LÆRERE 1962 -6 3

Karen Abel, eks. 6.: religion, kunsthistorie.
Niels Atterup, overlærer, eks. 1.: historie, geografi, biologi, reli

gion.
Berta Eschen, overlærer, cand, mag.: dansk, tysk, historie.
Elisabeth Falbe-Hansen, eks. 1. og fl.: dansk, latin.
Ellen Gudmand-Høyer, eks. fl.: tysk, engelsk, håndarbejde.
Jenny Ernst Hansen, eks. 1.: dansk, regning, skrivning, religion, 

læseklasse.
Inger Hartmann-Petersen, eks. 1.: orientering, regning, geografi, 

håndarbejde.
Ellen Heje, eks. husholdningsi. og fl.: husgerning, håndarbejde.
Tonny Hübbe, eks. 1.: orientering, regning og matematik, gymna

stik, biologi.
Jan Høeg, eks. 1.: fysik, geografi, regning og matematik, form

ning.
Charlotte Lehn Høeg, eks. fl.: regning og matematik, fransk, 

formning, engelsk.
Sigrid Lassen, eks. 1.: dansk, regning, skrivning, maskinskrivning.
Estrid Peitersen, overlærer, cand, mag.: dansk, engelsk.
Jytte Poulsen, eks. gymnastikk: gymnastik, sang, biologi.
Elizabeth Sanger, overlærer, eks. 1.: dansk, regning, biologi, 

religion.
Kirsten Thomsen, eks. fl.: dansk, engelsk, tysk, skrivning.
Ansat fra 1. august 1963:
Bente Andersen, eks. 1.
Else Skov, eks. gymnastik!.
Skolens tilsynsførende læge: Karen Sveistrup.
Skolens sundhedsplejerske: Karen M. Kjerulff.
Skolens regnskabsfører: fuldmægtig S. Bultoft.
Skolebetjent: Hans O. Nielsen.
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MELLEMSKOLEEKSAMEN 1962

Der indstilledes 20 elever. Af disse bestod 2 med mg +, 4 med mg, 
7 med mg og 7 med g +.

Lisbeth Albrechtsen
Helle Bøsling 
Dorthe Christensen
Annette Halgreen 
Bente Filtenborg Hansen 
Marianne Høgster
Gudrun Harpøth Jensen 
Kirsten Heimann Jensen 
Ulla Heine Jensen 
Hanne Hvidsøe Juhl 
Birgitte Jørgensen 
Anne Matjeka 
Hanne Melby 
Ida Mørck 
Ditte Olsen
Anne Marie Banche Petersen
Ane-Mette Bjørn Rasmussen 
Jeanet Bennet Rasmussen 
Annette Sarsøe 
Mette Schou-Nielsen

3 elever gik til gymnasiet, 15 fortsatte i realklassen.

REALEKSAMEN 1962

Der indstilledes 10 elever. Af disse bestod 2 med mg, 6 med mg 4-, 
2 med g +.

Elisabeth Andersen 
Winnie Bak
Anny Reinhard Frey 
Kirsten Grooss 
Grethe Hansen
Vibeke Hemmingsen 
Gerda Merete Knudsen
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Dina Koblov
Dorte Marslev
Lena Høeberg Svendsen

1 elev fortsatte skolegangen i gymnasiet.

FERIER OG FRIDAGE 1963-64

Skolen begynder tirsdag d. 13. august kl. 8,50. Skolen er lukket 
indtil Id. 8,15. Første skoledag slutter kl. 10,50.

Mandag d. 16. september.
Efterårsferie 14.-19. oktober incl.
Mandag d. 19. november.
Tirsdag d. 3. december.
Juleferie 22. december-5. januar incl.
Fastelavns mandag d. 10. februar.
Kongens fødselsdag d. 11. marts.
Dronningens fødselsdag d. 28. marts.
Påskeferie d. 25.-31. marts incl.
St. Bededagslørdag d. 25. april.
Den 5. maj.
Pinseferie d. 16.-19. maj incl.
Grundlovsdag d. 5. juni.
Sommerferie fra d. 20. juni.

Børnehjælpsdagen fri fra kl. 12. Første skoledag efter sommer-, 
efterårs-, jule-, påske- og pinseferie begynder skolen først kl.
8,50.

SKOLETID

Daglig skoletid fra kl. 8 til kl. 14.
1 ., 2., 3. og 4. kl. møder kl. 8,50. For 1. og 2. kl. slutter skole

dagen kl. 13. De første 10 dage har 1. kl. kun 2 timer daglig, så
ledes at børnene sendes hjem kl. 10,50.

Ved skemalægningen tilstræbes det at tage hensyn til konfir
mationsforberedelsen både på 7. klasses, 1 r’s og 8. klasses timeplan.
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FRA SKOLEÅRET 1962-63

Døttreskolen har i det snart udrundne skoleår omfattet 12 klasser: 
7 hovedskoleklasser, 8. og 9. kl., I og II realkl. samt realklassen 
som den sidste rest af den gamle skoleordning. Den nye ordning 
åbner gode muligheder for en udviklende og solid skolegang for 
de 14-17 årige piger. Livet stiller store krav til de unge, og der 
er såre få af en 7. klasses piger, der er voksne og hårdhudede nok 
til at møde kravene uden for skolen. Men også skolen stiller krav 
i forsøg på at lære de store piger den arbejds- og omgangsform, 
der skulle gøre dem skikkede til at magte et ansvar, når de efter 
10 års skolegang forlader os. Tålmodighed til at fuldføre løbet 
er en nødvendighed både for de elever, der har søgt til reallinien, 
og for dem, der optages i 8. kl. Der skulle jo gerne rådes bod 
på mellemskoleordningens frafald i III ml., der medførte, at nogle 
elever forlod skolen med en ufuldendt undervisning, og det var 
oven i købet de elever, der trængte allermest til at lære noget mere. 
Vi er så heldigt stillet, at vi har de lærere, vi har brug for, at vi har 
små klasser og en interesseret forældrekreds. Men hvad vi yderli
gere behøver for at få undervisningen helt, som vi ønsker den, er 
tid og kræfter nok for lærerne til faglig fordybelse, til systematise
ring af reformerne. Humøret er til stede, men det er for tit blevet 
forstyrret af administrative omdannelser og indgreb. Kun lærerne 
kan bedømme, ad hvilke veje målet bedst kan nås, og dem må de 
have ro og frihed til at finde frem til efter hver enkelt skoles 
særlige tarv.

Undervisningen, klassestrukturen, administrationen er under 
nyskabelse. Men skolens indre liv går så nogenlunde som hidtil. 
Vi begyndte skoleåret med at få en flok piger hjem fra England, 
hvor de havde været på besøg på The Mount School i York og i 
deres engelske kammeraters hjem. Hjemrejsen med M/S Parke- 
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ston blev på grund af stormfuldt vejr en lidt for chokerende af
slutning på et ellers dejligt og udbytterigt Englandsophold, og vi 
andre oplevede mere bevidst end nogen sinde før taknemmelig
heden ved at få alle helskindede hjem fra en rejse. I begyndelsen 
af august i år venter vi besøg af et nyt hold engelske piger, som vi 
forhåbentlig kan finde værter til. 7. klasses lejrskole i frøken Kas- 
persens uforlignelige »Tuenhus« havde heldigvis en mere idyl
lisk karakter med godt kammeratskab, herlige oplevelser med dyr 
og natur og dybtgående studier af Nordjyllands geografi.

Derudover har der været foretaget mange dagudflugter. En 
klasse har været på svampetur i Rude skov, en anden på Frede
riksborg, realklassen har set Holmegårds glasværk, og især 8. og 
9. kl. har været på mange udstillinger i tilknytning til deres fag.

Elevrådet har fungeret hele året rundt under godt formands
skab fra realklassen, der dog har været skuffet over svigtende an
svarsfølelse hos nogle klasser. Men som det fremgår af elevfor
eningens årlige hjertesuk i dette program, vil der altid være skuf
felser forbundet med at påtage sig et organisationsarbejde. Alli
gevel skal der fortsættes, så længe der overhovedet udrettes noget. 
Elevrådet har f. eks. i år haft en drøftelse på højeste plan med 
nogle af lærerne for at nå frem til en mere diplomatisk tone i den 
indbyrdes noteudveksling', og der er blevet taget initiativ til et 
sangkor, der allerede har vist sine evner i den første opgave. Et 
skoleblad, denne gang under navnet »Mvggen«, har set dagens 
lys og er blevet holdt i live af en flittig og dygtig redaktion i real
klassen. Siden »CDillens« dage har vi ikke set så høj en kvalitet i 
et skoleblad. »Myggen« har budt på en virkelig problemdebat: 
om popmusik, international forståelse, kirkelige spørgsmål bl. m. a. 
Det har været en frisk »Myg«, og vi håber, den har lagt æg til 
udklækning. Årets initiativrige realklasse har nok den største andel 
i den livlige elevaktivitet, vi har været vidne til. Det er morsomt, 
når der kommer lidt mere ud af det end utopiske forslag.

Skolens fødselsdag kræver noget af alle; men naturligvis kan og 
skal ikke alle opgaver være lige store. Langt de fleste bliver grebet 
af samarbejdet under prøverne, festens melodier tralles og fløjtes 
på trapper og gange, og det venlige personale i Borgernes Hus 
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glipper lidt med øjnene den formiddag, da der stiller ikke mindre 
end 200 aktører til generalprøve. Den 2. december var en søndag, 
så festlighederne måtte henlægges til lørdagen. Til morgensang 
havde vi de 163 fødselsdagslys tændt i salen, og vi havde mange 
morgenduelige gæster. Efter morgensang begav vi os alle, også 
børnehaven, over i Vor Frelsers Kirke, hvor pastor Grøngaard 
holdt gudstjeneste for os. Aftenfesten indledte vi som altid med 
Døttreskolens sang, og derefter tog de mindste fat med »Langt 
ud i skoven lå et lille bjerg.« Det klarede 1. kl. fint, selv om bjer
get med evig sne på toppen vendte bagsiden mod publikum. 2. kl. 
havde delt »Flugten til Amerika« mellem sig, så alle fik sagt noget 
som Emiler og Petere eller så søde ud som bagerens Rikke. 3. kl. 
spillede Snehvide med en masse sjove dværge, og 4. kl. så meget 
østerlandske ud, mens de sang de gode bibelhistoriske sange om 
Abraham i Mamrelund, om faraos datter og om hyrdedrengen 
David, der pludselig ser sit liv forvandlet. 5. kl. gjorde springet 
til Mark Twains Tom Sawyer, den uartige, men ædle dreng, hvis 
situation blandt skolekammeraterne 5. kl. fremstillede med sær
deles god forståelse. 6. kl. havde fået en svær opgave med »Scener 
i Rosenborg Have«, de tog sig dekorative ud og havde haft godt 
af at arbejde med de kønne, men lidt vel krævende digte. 7. kl. 
slog sig løs i overdådig komik med »Smeden og bageren«, mens 
8. kl. og I r måtte dæmpe sig ned i den fine antydningskunst i 
Herman Bangs »Pernille«. Kjeld Abells »Dronning går igen« prø
vede de tre ældste klasser kræfter på. Det noget kaotiske kriminal- 
spil fængslede alle deltagere i et dejligt samarbejde, og selv om 
tempoet på selve aftenen blev noget præget af nerver, lykkedes det 
at holde publikums opmærksomhed fangen om den sidste og lidt 
for dominerende del af forestillingen. Kostumerne er et helt ka
pitel for sig. Skolen har i årenes løb fået en omfangsrig teatergar
derobe ved et samarbejde mellem gavmilde mødre og finger
nemme og fantasifulde lærerinder.

Et par dage før juleafslutningen havde vi besøg af missionær 
frøken Else Kjærulff-Knudsen, som fortalte os om sin skole i 
Indien og viste lysbilleder af de bedårende indiske skolepigers liv. 
Som sædvanlig holdt skolekøkkenholdene deres egne juleafslut
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ninger med klasselærerne som gæster ved delikate frokost- og te
borde.

Arbejdet i forældrekredsen er gået sin vante gang. Det er en 
fordel, at vi nu indleder vinterens forældremøder med det ordi
nære medlemsmøde, generalforsamlingen, således at de nye for
ældre tidligt på året får lejlighed til at stifte bekendtskab med sko
lens styrelse og få et indtryk af de ting, styrelsen arbejder med. 
Mødet fandt sted d. 24. september i menighedssalen. Efter at for
samlingen havde sunget »Det lysner over agres felt«, blev lands
retssagfører Widding valgt til dirigent. Første punkt på dagsor
denen, formandens beretning, var præget af lidt vemod, fordi det 
blev hr. Anthonsens sidste. Ifølge lovene kan man ikke være ak
tivt medlem længere end 3 år efter at ens datter har forladt skolen, 
så der var ingen mulighed for at beholde hr. Anthonsen. Beret
ningen drejede sig som så ofte før om skolens anstrengte økonomi. 
Hver tredje eller fjerde måned er der ingen penge i kassen, 
fordi statstilskuddet beregnes efter gamle regnskaber; men efter 
den nye tilskudslov skulle vi efterhånden komme så vidt, at vi får 
mulighed for at lægge et budget. Det bliver uomgængeligt nød
vendigt at sætte skolepengene op, måtte man forberede forældrene 
på. Hr. Anthonsen takkede for bidrag til byggefonden, men be
klagede, at det ikke har været muligt at komme videre med pla
nerne. Der blev rettet en tak til lærerne for godt arbejde og til 
forældrene for den tillid, de viser skolen. Også til hr. inspektør 
Brill Jensen blev der rettet en tak for den tid, han så dygtigt 
har ført skolens regnskab. Til sidst sagde hr. Anthonsen tak til sine 
medarbejdere i styrelsen for godt samarbejde og udtrykte håbet 
om ikke at blive helt glemt. Og hr. Anthonsen sluttede: »Arbej
det i bestyrelsen har været en fornøjelse. Det har aldrig været 
nødvendigt at lade formandens stemme være den afgørende. Jeg 
ønsker, at Døttreskolen må gå en lys og lykkelig fremtid i møde.« 
Den afgåede regnskabsfører, hr. Brill Jensen, forelagde regnskabet, 
som godkendtes. Fra hr. Bramsen, der af samme årsag som hr. 
Anthonsen skulle udtræde af styrelsen, var der kommet et brev, 
som dirigenten læste op. Heri takkede hr. Bramsen for sin tid i 
styrelsen. »Ingen anden bestyrelse er som den. Den har sin særlige 
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form og tone, som den, der ei’ musikalsk, hurtigt kan fornemme. 
Medlemmerne sætter altid skolens tarv over alle andre interesser.« 
Brevet indeholdt endvidere en tak til skolens lærere for den kær
lige forståelse af hans datter, der på Døttreskolen havde fået 
noget, hun næppe ville have fået noget andet sted.

Nyvalgt til styrelsen blev hr. civilingeniør R. Hougaard Jepsen 
og dr. polit. E. Tinzmann.

Da der ikke var kommet nogen forslag fra medlemmerne, bad 
jeg om ordet for at få lejlighed til at takke hr. Anthonsen og hr. 
Bramsen for den lange årrække, de begge havde arbejdet for sko
len. Vi andre, der ustandselig blev takket, gør jo blot et arbejde, 
som vi tjener vores løn ved, mens styrelsens medlemmer gør deres 
arbejde aldeles uegennyttigt. Vi er glade for, at begge de afgåede 
medlemmer vil fortsætte som medlemmer af børnehavens besty
relse, så vi ikke slipper forbindelsen med dem.

Da generalforsamlingen var hævet, talte den ene af Vor Frel
sers Kirkes nye præster, Karen Horsens, om indtryk og oplevelser 
fra et års studieophold i U. S. A. Pastor Horsens fortalte med et 
elskværdigt humør om amerikansk skole-, studenter- og kirke
liv, om amerikanernes tro på psykologiske tests, om deres efter 
vore begreber forældede syn på kvinden og hele den lidt naive 
indstilling til livet. Ikke desto mindre sluttede pastor Horsens sit 
foredrag med en kærlighedserklæring til amerikanerne, fordi de 
er så søde og hjertelige og hjælpsomme og ærligt og redeligt tror 
på, at de kan løse alle problemer.

Ved det efterfølgende styrelsesmøde konstituerede styrelsen 
sig med politifuldmægtig Victor Jakobsen som formand.

I løbet af oktober og november holdt vi klasseforældremøder 
for de små. Ved et af møderne drøftedes bl. a. week-end-ordning, 
nordiske talbetegnelser og skolens ansvar for børnenes opdragelse 
til selvstændigt arbejde. Efter juleferien foresattes forældremø
derne om de større klassers problemer; her er der jo stadig meget 
nyt at vænne sig til: delingen af 7. kl., planerne for 8.-10. kl., den 
nye realeksamen, overgang til gymnasiet, som for øvrigt er blevet 
ordnet retfærdigere end før, de nye bedømmelser og meget andet. 
Det er en stor opmuntring for lærerne, at forældrene ikke bare 
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gør vrøvl over alt det, der med rette kunne gøres vrøvl over, men 
at de er yderst forstående over for de helt urimelige arbejdsvil
kår, der er budt skolens folk ved usikkerheden og ufærdigheden 
i nyordningen. Det skyldes først og fremmest den forstående for
ældrekreds, at vi ikke allerede har tabt modet.

Også i dette skoleår har vi haft faglærerpraktikanter i engelsk 
og fransk, fru Severin Petersen og fru Hanne Skydsgaard, der 
begge bestod den praktiske prøve til faglærereksamen d. 29. marts.

Omkring kongens fødselsdag havde vi sydslesvigerbesøg. Som 
sædvanlig hjalp forældrene Dank-Frisisk Selskab med at indkvar
tere børnene fra Nibøl, der var her på den traditionelle konfirma
tionsrejse. Ligefrem forårsagtigt var det ikke til sydslesvigernes 
ture i hovedstaden; men alle tog snestormen med godt humør og 
forhåbentlig uden alt for slemme forkølelser. Efter at sydslesvi
gerne havde været på Amalienborg Slotsplads for at hilse på kon
gen og garden, havde vi en vældig rar aften på skolen, arrangeret 
af lektor Jørgen Hatting. En pige fra Efterslægtskolen underholdt 
med et nydeligt sangprogram, og skuespiller ved Det kgl. Teater 
Ejnar Juhl glædede os med oplæsning, bl. a. af Kaj Munk og Finn 
Søborg, og vi fik desuden Ejnar Juhls helt specielle fortolkning 
af »Den tapre landsoldat.« En af drengene fra Nibøl sagde fri
siske digte, og der blev sunget og snakket, så det var en lyst. Sko
leleder Dinsen Hansen og hans drenge, Bredstedlæreren med sine 
børn og deres kvarterværter fra Vartovkredsen, og Jørgen Hat
tings Dansk-Frisiske Selskab harmonerer simpelt hen med stem
ningen i Døttreskolens lærer- og forældrekreds, så ingen rigtig 
kan finde ud af, hvem der er værter, og hvem der er gæster. Syd
slesvigerbesøget hører til skolens hyggelige traditioner.

Af særlige undervisningsbegivenheder kan foruden de mange 
udstillings- og institutionsbesøg nævnes færdselsundervisning ved 
hr. overbetjent Christensen, erhvervsorientering ved frk. Werner 
Hansen og en sygeplejeelev fra Rigshospitalets sygeplejeskole og 
desuden mange film såvel om erhvervsorientering som familie
kundskab og forplantningslære, altsammen gode udgangspunkter 
for den videre undervisning i de pågældende fag.

Den lange gode arbejdsperiode fra juleferie til påskeferie slut
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tede vi på en meget festlig måde. På det tidspunkt var det netop 
50 år siden skolen flyttede ind her i huset i Dronningensgade, efter 
at den havde boet til leje i 113 år. I den anledning havde mange 
gode venner hjulpet os til at få et billede af frøken Kaspersen, som 
malerinden Karen Trier Frederiksen havde udført. Måske kan 
man finde det lidt kunstigt at festligholde en 50årsdag i en 
163årig skole; men de 50 år udgør et temmelig spændende kapitel 
i skolens historie, og da frk. Kaspersen har præget mere end halv
delen af denne periode, fandt vi her en passende lejlighed til at 
sige hende tak. Billedet er godt. Det vækker diskussion. Nogle 
synes, det er for meget den repræsentative frk. Kaspersen; men 
munterheden er der nu også, og i den flimrende blå baggrund er 
det lykkedes kunstneren at sige en hel masse om det spillende liv, 
der rumsterer bag den officielle facade. Vi glæder os nu over, at 
det hænger sammen med portrætterne af frk. Lemming og frk. 
de Seue og fortæller nuværende og kommende døtre om den 
syvende — og sandsynligvis den morsomste — af Døttreskolens le
dere. Men for at frk. Kaspersen ikke skulle gå hen og tro, at det 
hele drejede sig om hende, fandt vi på at lave en udstilling i gym
nastiksalen som illustration til skolens historie. Vi fik den tanke, 
at andre kunne have fornøjelse af at se de gamle protokoller med 
de interessante underskrifter: Niels Brocks, Jakob Holms, 
Grundtvigs f. eks., elevprotokollerne med jomfruerne og frø
kenerne sirligt indført, ordensreglementer gennem tiderne, bille
derne af direktionsmedlemmer og direktricer, sjove gamle skole
bøger, modeller til tegning, forskrifter, navneklude o. m. a. 8. kl. 
lavede et flot kort, som illustrerede skolens kontakter udadtil: 
Norge, Sverige, Holland, Sydslesvig, England. Selvfølgelig havde 
vi en særlig Grundtvigafdeling, og vi havde taget klenodierne fra 
skolens store bogsamling frem. Altså sendte vi indbydelser ud og 
gik rundt og citerede H. C. Andersen: »Vi faae nogle høj-for
nemme Fremmede, Troldfolk, der have Noget at sige, og derfor 
vil den gamle Elverkonge vise sig! — Men til det store Bal kan 
Alverden komme, selv Mennesker, naar de bare kunne tale i 
Søvne------.« Den 8. april oprandt, børnene stillede i fødselsdags
kjolerne, men gårsdagens konfirmander fik slet ikke anledning 
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til at slå de fine nye paraplyer op, for solen skinnede gavmildt 
»gennem lange, lyse gader.« Vi havde morgensang midt i udstil
lingen, og klokkespillet fra kirken faldt ind med »Den signede 
dag« i samme øjeblik som vi sluttede påskesalmen. Børnene fik 
repeteret lidt skolehistorie, og bagefter var der pølsetraktement 
i skolekøkkenet og besøg på tredje sal for at se billedet, der gav 
anledning til eftertænksomme kommentarer. Kl. 10 blev de fleste 
børn sendt hjem, og kl. 11 kunne hr. Jakobsen åbne udstillingen 
for de særligt indbudte og takke for den trofasthed og interesse, 
vi havde mødt, da vi opfordrede gamle venner til at være med. 
Derefter sagde Marianne fra realklassen en lille prolog fra en 
tidligere fest, vi fik lærerindernes sang til »de hjerte-helt-knusende 
pigebørn«, og det lille pigekor sang så nydeligt et udvalg af 
sange fra de sidste 50 års festligheder, nye for børnene, gode 
gamle kendinge for en del af de voksne. Gæsterne så derefter lidt 
på udstillingen og gik så ovenpå for at kikke på billedet, diskutere 
det og pænt høre på, hvad jeg havde at fortælle om dets tilbli
velse. Frk. Kaspersen og fru Trier Frederiksen var sammenkom
stens naturlige midtpunkter. Frk. Kaspersen holdt en lille tale 
om, at alle vi, der arbejder for denne skole, får noget fra slægterne 
før os, som vi skal give videre til den næste. Frk. Inge Oldenburg 
bragte sin egen og Frøbelhøjskolens tak til frk. Kaspersen for 
mange års venskab. Og inden man vidste et ord om, hvordan det 
var gået til, var man nede i børnehaven, hvor børnene med sang 
og vajende papirflag overrakte skolen et nyt flag. Om eftermid
dagen vrimlede det ind med gamle elever, lige fra dem, der gik 
ud i sommer, til gamle damer, der skulle tilbage til 1890’erne for 
at finde deres navne i protokollerne. En broderdatter af frk. Lem
ming glædede os meget med et uventet besøg. Når dertil kommer, 
at pressen viste os stor velvilje ved pæn omtale, at vores fagblad 
»Den danske Realskole« ofrede megen plads på os, og sidst men 
ikke mindst, at vores egne store piger var helt enestående søde 
til at hjælpe og gå til hånde, hvor der var brug for dem, må man 
sige, at der var sat et værdigt punktum for en dejlig dag.

Efter påskeferien havde vi gymnastikafslutninger med mange 
forældretilskuere, og 9. kl. sluttede deres skolekøkkenundervis- 
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ning med at indbyde lærerne til et meget fornemt stående ristaffel 
i den hyggelige kælder. I pinseferien har nogle piger tilbudt at 
være værter for svenske piger, der skal deltage i foreningen Nor
dens skoleungdomsstævne. Og så står den sidste gammeldags real
eksamen og den første 9. kl.-prøve for døren. Vi ser med fortrøst
ning det nye skoleår i møde. Ganske vist er vi kede af, at vi 
skal tage afsked med fru Sigrid Lassen, som har virket ved skolen 
i 2 år, og som med stor dygtighed har tilrettelagt undervisningen 
i maskinskrivning, skrivning og regning i de første 8.-9. klasser. 
For dette dygtige arbejde og for megen venlighed og hjælpsom
hed i de to år siger vi hjertelig tak til fru Lassen.

Skolen når nu frem til sin nye struktur med en klasse på hvert 
af de 13 trin. Vi får de lærere, vi skal bruge, og vi får et rum til 
den nyoprettede klasse. Selv om vi synes, at tiden stiller strengere 
krav end nogen sinde både til børn, forældre og lærere, kan vi 
vist godt være bekendt at sige, at takket være sammenholdet gror 
det frit og frodigt inden for murene i vores to gamle huse.

Elisabeth Falbe-Hansen.

D0TTRESKOLENSDØTTRE

Elevforeningen holdt møde den 22. april med realklassen som gæ
ster. Det blev vedtaget at holde møde med generalforsamling den 
2. september kl. 20. Der vil blive sendt indbydelser ud til medlem
merne og til eleverne i III r og 10. kl. en uges tid før mødet, og 
så håber vi, at der kommer så mange , at vi kan lægge et ordent
ligt program for vinterens møder.

P.b.v.
Bercé Frederiksen 

formand.
Amagerbrogade 219, 1., S.

Tlf. 55 98 75.
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GLIMT FRA BØRNEHAVEN
»Det er de bedste frikadeller i verden, 
de er i alt fald bedre end mors.«

Madlavning i børnehaven er altid en taknemmelig underholdning, 
dels når man har et stort skolekøkken, man kan boltre sig i, og 
dels når man kun laver det, man bedst kan lide.

Bagning slår jo heller aldrig fejl. Jeg ville ønske forældrene 
kunne se den iver og alvor, børnene går til opgaven med, mens 
de pludrer løs om de vigtige handlinger med diskussioner om æg, 
smør, mælk og sukker o. s. v.

Det er kun de største — »skolebørnene«, som vi siger, der har 
dette fortrin fremfor de mindre.

For samme »skolebørn« holder vi »skole« fra april til sommer
ferien. De største børn, som har gået i børnehave i 3-4 år, trænger 
til, at der »sker noget« udover den daglige leg og underholdning.

Skolen står jo for døren efter sommerferien, og det i sig selv 
er et vigtigt vendepunkt i deres tilværelse; ja, ikke alene for bør
nene, men måske ulige mere for forældrene.

Vores »skoleundervisning« griber på ingen måde ind i den 
rigtige skoles program, men er nærmest en underholdning, hvori 
de mindre børn ikke deltager. Dette er nok til at børnene føler 
sig store.

I årets løb har vi besøgt de udstillinger, der kan have interesse 
»i det små« •— for vore børn!

Mejeriudstillingen i Forum i efteråret, hvor vores smør- og oste
behov fuldtud blev dækket.

Blomsterudstillingen samme sted lidt senere, hvor børnene altid 
føler sig godt tilpas mellem farver og skønhed, og som tiltaler 
både voksne og børn på en særlig, opløftende måde.

Her i begyndelse af april var vi inviteret af »LEGO« til lege
tøj sudstillingen i Forum. Det følte vi os for en gangs skyld selv
skrevne til.

I efteråret havde vi forældreaften, og denne gang lød invitatio
nen på »musik skal der til - spil selv.« Alle fik bl. a. under vejled
ning den opgave at lave et musikinstrument, som de kunne tage 
med hjem til deres barn. - Om den klanglige harmoni kunne disku- 
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teres, men støj og glæde gjorde et festligt indslag i den vellykkede 
aften.

Sent på efteråret var vi som sædvanlig inviteret til børneguds- 
tjenesten i Vor Frue Kirke. Megen diskussion om dette arrange
ment har der været såvel i dagspressen som specielt inden for 
børnehavekredse.

Julegudstjenesten i Christianskirken med børnehaverne fra 
Christianshavn hører også til vore faste traditioner, som vi nødig 
vil undvære.

Vores årlige forårsfest med komedie, sang og spil plejer at 
være afslutning på vinterens indendørs underholdning.

Denne fest glæder såvel forældrene som børnene sig over.
Afslutning på danseundervisningen foregik sidst i marts. Denne 

specielle bømehavetradition håber vi at bevare mange år frem
over, da den både er lærerig og til glæde for børnene.

Festen for »gamle børnehavebørn« på dronningens fødselsdag 
havde som sædvanlig god tilslutning.

På onsdag drager vi til skovs på vores årlige anemonetur. Vi må 
jo ud og se, om vores hule træ stadig står, hvor vi sidst legede på 
kastanjeturen i efteråret.

Senere kommer sommerens store traditionelle skov- og strand
tur, hvor vi til den tid har kastet vinterens støv af os, og hvor vi 
tager forskud på en efterfølgende dejlig, lang sommers sol og 
gIæde’ M.Ahlefeldt.

GAVER,
FOR HVILKE VI TAKKER HJERTELIGT

Skolebøger fra Dorthe Christensen, Gitte Eckhardt, Jane Peter
sen, Vibeke Hemmingsen, Sonja Prickett, Jessie Andersen, 
Vibeke Thorsen, Lis Mvrup Petersen, Sussi Lundvald, Hanne 
Juhl, Mai-Briit Hülsen, Anne Marie Olsen, Kirsten Grooss, Jytte 
Jepsen.
Biblioteksbøger fra hr. Atterup og Lone Isbye.
En bivokskage fra Sonja Prickett, et bæltedyr fra Marianne Ebbe
sen, et teaterkostume fra Ilse Bengtsson. Frk. Rickmanns gamle 
bibel repareret af bogbinder Frode Skov.
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BIDRAGYDERE TIL MALERIET

Børge E. Jensen, Egon O. Madsen, Benedicte Marke, Lisbeth AI- 
brechtsen, I. Heje og frue, Kirsten Eleje, Kirsten Skyum-Nielsen, 
J. Skram Jørgensen, Elly og Ulla Valentin Hansen, Sigrid Jern- 
holt, Poul Jessen, Ernst Larsen, V. Hornbøll, Sv. E. Olsson, Emilie 
Buur, Erna Hartvig Andersen, Ejnar Park, A. K. Rasmussen, H. 
D. Christensen, H. H. Holm, Margr. Ahlefeldt, Karen Bagge, J. 
P. Grøngaard, Ellen Fokdal, Karen Sveistrup, Otto Malling, G. 
Agias Widding, Annelise Kreutzfeldt, Rita Høeberg Svendsen, 
N. P. Nielsen, Inge Oldenburg, Birthe Bendson Lindgreen, Bertha 
Wulff, Cai Mygind, Dora Røpke, Ellen Rantsén, Birgitte Juni, 
J. E. EL, Inge Pommerencke, Ib Hemmingsen, E. G.-H., Ketty 
Thurøe Hansen, W. Lauridsen, Elisabeth Amdal, Rolv Selvig, 
Svend Fage-Petersen, Ellen Mygind, Johs. Wolf, R. Hougaard 
Jepsen, Børge Jensen, Bente Frimann, N. A., B. E., Poula Garde, 
E. Tinzmann, T. H. Al V., Knud Jensen, E. F.-H., Knuthsen, Eli
sabeth Møller-Sørensen, Svend Aage Larsen, J. P. Hansen, E. 
Schønecker, Kirsten Hansen, Inger Hansen, Marie Suhr, Else 
Andersen, Th. Havning, J. Bræmer, Kaj B. Nielsen, Birgit Grøn, 
Ena Grøn, Manne Lindén, E. P., Vagn Peitersen, A. Ahlefeldt- 
Laurvig, Kirsten Rolsted, Annelise og Knud Frederiksen, Kirsten 
Bach, G. E. Stougaard, E. FL, K. A., Solveig Pettersson, Margrethe 
Bastiansen, Lily Prickett, K. T., Kamma og Kaj C. Jørgensen, V. 
R. Frey, Elisabeth Torp, Elna Fjelster, Ester og Carsten Johan
nessen, Kaj Adadsen, E. S. og Eva, Poul O. Olsen, Sven Nielsen, 
Victor Jacobsen, Frode Skov, Lotte Bald.

I alt indkommet kr. 3.701; overført til byggefond: 201 kr.
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SKOLENS BYGGEFOND

Direkte bidrag er modtaget fra Jan Høeg, Marie Kaspersen, Ellen 
Gudmand-Høyer, Ib Hemmingsen, Jørgen Lindgreen, pastor 
Wolf, fru Børgesen, advokat Mølgaard-Jensen, Kamma og Kaj 
C. Jørgensen, Karen Kjerulff, Bertha Wulff, R. Hougaard Jepsen, 
Marie Suhr, G. Borg-Hansen.

I alt indkommet i direkte bidrag kr. 930,50.

Hjertelig tak!

Som vi plejer, tillader vi os at vedlægge programmet et girokort 
til frivillige bidrag til byggefondet.

BETALINGEN

er for alle klasser 5 5 kr. om måneden. Der betales ikke skolepenge 
i juli. For det første barn gives fuld betaling, for det andet 40 ler., 
for det tredje 30 kr. mdl.; det fjerde barn går frit. Eleverne 
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 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 i 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. 
Udmeldelse til slutningen af et skoleår må dog være skolen i hænde 
senest den 1. april. Udmeldelse i løbet af skoleåret kan normalt 
ikke finde sted i 8.-10. kl. 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 styrelse inden 1. september. Ansøgningsskema 
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fås på skolen. Ønsker man at beholde en friplads, bedes ansøgnin
gen fornyet hvert år. Til elever over undervisningspligtig alder 
kan der søges stipendium af »Ungdommens uddannelsesfond« til 
fortsat skolegang i 8.-10. 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 Hej es 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:

840 kr. fra Asylskoleselskabet,
1200 kr. fra Den tidligere Friskole (ved arkitekt Havning), 
450 kr. fra »Døttreskolen til Frederik den VTs Minde«.

Disse beløb bliver fuldt udnyttet til fripladser.

Endvidere har skolen i år haft den glæde at modtage 500 kr. fra 
Georg og Johanne Harders legat. Også dette legat vil blive be
nyttet til skolepengehjælp, fortrinsvis til elever i 10. kl.

Derudover har skolen rådighed over:

Skolens 50 års legat.................. 3.400 kr.
Jacob Holms legat.................... 3.000 kr.
Julie Holms legat.................... 3.000 kr.
P. A. Fengers jubilæumslegat .. 3.000 kr.
Ellen Marie Wains leerat.......... 3.000 kr.
Louise de Seues legat.............. 2.000 kr.
Emilie Holms lee^at.................. 3.000 kr.
Inger Gøtzsches legat.............. 3.000 kr.
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1 96 3 -64 VIL FØLGENDE SKOLEBØGER
BLIVE BRUGT:

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

Dansk
Regning

1. klasse.
Nordentoft: Min ABC I. *Marstrand: Min første bog.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard-Sørensen: Hovedskolens 
regnebog I.
Øvrige hjælpemidler ved den første læse- og regneundervisning 
anskaffes gennem skolen.

Dansk
2. klasse.
Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog for 2. skoleår. Ver

Regning

ner Sørensen: Skriv rigtigt for 2. kl., Clevin og Holm: Mit 
første atlas (Gjellerup).
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard-Sørensen: Hovedskolens

Sang
regnebog 2.
Nyborg-Jensen: De små synger.

Dansk
3. klasse.
Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog II A.
Fredebo: Det danske sprog for 3. kl.

Regning 
Geografi 
Sang

Andersen, Bo m. fl.: Hovedskolens regnebog 3. 
Clevin og Holm: Mit første Atlas.
Nyborg-Jensen: De små synger.

Dansk
4. klasse.
Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog III A. 
Fredebo: Det danske sprog for 4. klasse.

Engelsk Friis-Hansen og Chr. Nielsen ved Refn, Boelskov og Heggen

Regning
Geografi

Kiel: Engelsk for 6. kl. med øvelseshæfte.
Andersen, Bo m. fl.: Hovedskolens regnebog 4.
Christensen og Krogsgaard: Atlas II. Holmelund og Flolst: Jor
dens og dens folk for 4. Idasse.
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i. klasse.
Dansk Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog for 5. skoleår. 

Verner Sørensen: Skriv rigtigt for 5. Id. Retskrivningsordbog 
udgivet af Dansk Sprognævn.

Engelsk Friis-Hansen og Chr. Nielsen ved Refn, Boelskov og Heggen 
Kiel: Engelsk for 6. og 7. kl. med øvelseshæfte. Johansson: 70 
engelske sange.

Regning Andersen, Bo m. fl.: Hovedskolens regnebog 5.
Geografi Bøcher og Holm: Vi og Verden I (for 4. og 5. kl.). Christensen 

og Krogsgaard: Atlas II.

6. klasse.
Dansk Hansen, Heltoft og Nik. Nielsen: Dansk læsebog for 6. skoleår. 

Verner Sørensen: Skriv rigtigt 6. Id. Retskrivningsordbog udg. 
af Dansk Sprognævn.

Religion Det nye Testamente.
Engelsk Friis-Hansen og Chr. Nielsen ved Refn, Boelskov og Heggen 

Kiel: Engelsk for 7. klasse med øvelseshæfte. Johansson: 70 en
gelske sange. Engelsk-dansk ordbog ved Vinterberg og Lad- 
gaard (Gyldendal).

Tysk Byrith og Rossen: Deutsch lesen und lernen I. Nydahl: Wir 
singen. Tysk-dansk ordbog ved Bork og Kaper (Gyldendal).

Regning Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard-Sørensen: Hovedskolens 
regnebog for 6. klasse.

Historie -----
Geografi Holmelund og Holst: Jorden og dens folk for 6. skoleår. Chri

stensen og Krogsgaard: Atlas II.
Biologi Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Naturlære Bo og Pihl: Hovedskolens fysik og kemi 6.-7. Id.
Husgerning Sivertsen og Hedstrøm: Mad og plan. Sivertsen: Kostlærens 

abc og d.

7. klasse.
Dansk Hansen, I-Ieltoft og Nik. Nielsen: Dansk læsebog for 7. skoleår. 

Jensen, Noesgård og Engelbrcchtsen: Øvelse i skr. dansk for 
6. og 7.b. Hansen, Hjuler og Skovmand: Tegnsætningstræning 
for 6.-10. skoleår 1. hæfte. Retskrivningsordbogen udg. af 
Dansk Sprognævn.

Religion Det nye Testamente.
Engelsk Friis-Hansen og Chr. Nielsen ved Refn, Boelskov og Heggen 

Kiel: Engelsk for I real med øvelseshæfte. Johansson: 70 en
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gelske sange. Engelsk-dansk ordbog ved Vinterberg og Lad- 
gaard (Gyldendal).

Tysk Rudolf Lave: Deutsch für die Jugend 1 med sprogøvelser. 
Mogensen: Tyske sange. Tysk-dansk ordbog ved Bork og 
Kaper (Gyldendal).

Regning Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens 
regnebog for 7. klasse. Ole Rindung: Geometri i Hovedskolen 
(2. udgave).

Historie -----
Geografi Bøcher og Holm: Vi og Verden II (for 6. og 7. klasse). Chri

stensen og Krogsgaard: Atlas II.
Biologi Rasmussen og Simonsen: Lille flora. Ingolf Leth: Vort legeme 

og dets pleje.
Naturlære Bo og Pibl: Hovedskolens fysik og kemi for 6.-7. kl.
Husgerning Sivertsen og Hedstrøm: Mad og plan. Sivertsen: Kostlærens 

abc og d.

8. klasse.
Dansk Læsebog kan lånes på skolen. Verner Sørensen: Skriv rigtigt 

8. kl. Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker. Retskriv
ningsordbogen udg. af Dansk Sprognævn.

Religion Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Engelsk Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for I real med øvehæfte. 

Ring Hansen og Mouridsen: Hello, boys and girls 3. Johansson: 
70 engelske sange. Engelsk-dansk ordbog ved Vinterberg og 
Ladgaard (Gyldendal).

Tysk Byrith og Rossen: Deutsch lesen und lernen for 8. og 9. kl. 
Tysk-dansk ordbog ved Bork og Kaper (Gyldendal). Mogen
sen: Tyske sange.

Regning Alb. Christensen m. flere: Dagliglivets regning for 8. skoleår.
Orientering Asschenfeldt m. fl.: Du og din Verden I. Christensen og Krogs

gaard: Atlas II.
Maskinskriv. Lauritzen, Thora og Margit Riis-Olsen: Lærebog i maskin- 

skrivn. for skoleelever I.
Husgerning Sivertsen og Hedstrøm: Mad og plan. Rich. Ege: Vejledning 

i rationel kostplanlægning og kostbudgettering, elevens bog.

9. klasse.
Dansk Læsebog lånes på skolen. Verner Sørensen.: Skriv rigtigt 9. Id. 

Hellner og Højby: Norsk læsning. Falbe-Hansen og Keller: 
Svenske læsestykker. Retskrivningsordbogen udg. af Dansk 
Sprognævn.
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Religion Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Engelsk Ring Hansen og Mouridsen: Hello, boys and girls 3. Johansson: 

70 engelske sange. Engelsk-dansk ordbog ved Vinterberg og 
Ladgaard. (Gyldendal).

Tysk Byrith og Rossen: Deutsch lesen und lernen for 8. og 9. kl. 
Tysk-dansk ordbog ved Bork og Kaper (Gyldendal). Mogen
sen: Tyske sange.

Regning Alb. Christensen m. fl.: Dagliglivets regning for 9. klasse.
Orientering Christensen og Krogsgaard: Atlas IL
Maskinskriv. Lauritzen, Thora og Margit Riis-Olsen: Lærebog i maskin- 

skrivn. for skoleelever IL
Husgerning Sivertsen og Hedstrøm: Mad og plan. Rich. Ege: Vejledning 

i rationel kostplanlægning og kostbudgettering, Elevens bog.

70. klasse.
Dansk Læsebog lånes på skolen. Falbe-Hansen og Keller: Svenske 

læsestykker. Gjellerups sproglære 3 for 1.-3. real. Retskrivnings
ordbogen udg. af Dansk Sprognævn.

Religion Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Engelsk Ring Hansen og Mouridsen: Hello, boys and girls 3. Engelsk- 

dansk ordbog ved Vinterberg og Ladgaard (Gyldendal).
Tysk Byrith og Rossen: Deutsch lesen und lernen II (for 8.-9. kl.).
Regning -----
Orientering Christensen og Krogsgaard: Atlas II.
Kunsthist. -----
Maskinskriv. Lauritzen og Riis Olsen: Lærebog i maskinskrivning for skole

elever II.
Samariterg. Bog lånes på skolen.

1 real.
Dansk Hansen, Heltoft og Nik. Nielsen: Dansk læsebog for realafde

lingen I. Verner Sørensen: Skriv rigtigt 1.-2. real. Gjellerups 
sproglære 3. Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker. Ret
skrivningsordbogen udg. af Dansk Sprognævn.

Religion Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Engelsk Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for I real og II real med 

øvehæfter. Johansson: 70 engelske sange. Engelsk-dansk ordbog 
ved Vinterberg og Ladgaard (Gyldendal).

Tysk Byrith og Rossen: Deutsch lesen und lernen II for I real. Tysk
dansk ordbog ved Bork og Kaper (Gyldendal). Nydahl: Wir 
singen.
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Regning Kromann-Clausen, Jensen og Petersen: Regning og matematik 
real I. Neerup og Handest: Elementær plangeometri. Gjelle
rups opgavesamling 2. real b.

Historie
Geografi

Buchreitz og Rossing: Historie for realklasserne 1.
Fioliner, Humlum og Holmelund: Geografi for realafdelin
gen I, Jorden og Mennesket. Christensen og Krogsgaard: At
las II.

Biologi
Naturlære

Mogens B. Lange og Ingolf Leth: Biologi for realafdelingen I. 
Lljalmar Højgaard: Vor tids fysik for I og II real. Sundorph 
Kemi for begyndere.

11 real.
Dansk Hansen, Heltoft og Nik. Nielsen: Dansk læsebog for realafde

lingen II. Verner Sørensen: Skriv rigtigt 1. og 2. real. Gjelle
rups sproglære 3 for 1.-3. real. Hellner og Højby: Norsk læs
ning. Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker. Retskriv
ningsordbogen udg. af Dansk Sprognævn.

Religion 
Engelsk

Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag. 
Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for II real m. øvehæfte. 
Johansson: 70 engelske sange. Engelsk-dansk ordbog ved Vin- 
terberg og Ladgaard (Gyldendal).

Tysk Byrith og Rossen: Deutsch lesen und lernen III for 2. real. 
Mogensen: Tyske sange. Tysk-dansk ordbog v. Bork og Kaper 
(Gyldendal).

Regning Kromann-Clausen, Jensen og Petersen: Regning og aritmetik, 
real II. Neerup og Handest. Elementær plangeometri.
Gjellerups opgavesamling 2. real. B (regn, og matematik), Er
lang: Fircifret logaritmetabel C.

H istorie 
Geografi

Buchreitz og Rossing: Historie for realklassen II.
Hellner, Humlum og Holmelund: Geografi for realafdelin
gen II. Christensen og Krogsgaard: Atlas II.

Biologi Rasmussen og Simonsen: Lille flora. Lange og Leth: Biologi 
for realafd. II.

Naturlære
Latin

Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik for I og II real.
Mikkelsen: Latinsk begynderbog.

IH real.
Dansk Hansen, Heltoft og Nik. Nielsen: Dansk læsebog for realklas

sen V. Gjellerups sproglære 3. Retskrivningsordbogen udgivet 
af Dansk Sprognævn.

Religion 
Engelsk

Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for III real m. øvehæfte.
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Johansson: 70 engelske sange. Brüel: Engelsk hjælpebog for 
realklassen. Bredsdorff: Engelsk grammatik til skolebrug. En
gelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog ved Vinterberg og Lad- 
gaard (Gyldendal).

Tysk Hansen-Christensen og Brüel: Realklassens tyskbog. Kaper: 
Tyske stiløvelser. Kaper: Tysk sproglære. Mogensen: Tyske 
sange. Tysk-dansk ordbog ved Bork og- Kaper (Gyldendal).

Fransk Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: Elementært fransk.
Regning Kromann-Clausen m. fl.: Regning, aritmetik. Real 3. Erlang: 

Fircifret logaritmetabel C. Gjellerups opgavesamling A 3. real, 
(regning og matematik). Regnestok anskaffes senere efter sko
lens- anvisning.

Historie Buchreitz og Rossing: Historie for realid. III. Munch: Sam
fundslære for realklassen.

Geografi Hellner, Humlum og Holmelund: Geografi for realklassen III. 
Christensen og Krogsgaard: Atlas II.

Biologi Elise Wesenberg-Lund: Biologi for realklassen.
Naturlære Højgaard: Vor Tids Fysik 3. real.

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 skolefyidepen. 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., 
skolens mærke til gymnastikdragt og blazer for 1 kr.
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ORDENSREGLER
1. Alle børn forsynes med en lille bog til meddelelser mellem hjem og 

skole. Meddelelsesbogen skal altid medbringes på skolen. Der må ikke 
rives blade ud af bogen, og udaterede henvendelser samt henvendelser 
på løse sedler kan ikke godtages.

2. Alle forandringer af bopæl, telefonnr., stillings- eller titelbetegnelse, 
forsørger- og navneforhold bedes meddelt skolen snarest muligt.

3. Når børnene ønskes fritaget for at gå på legepladsen, bedes forældrene 
skrive det i meddelelsesbogen.

4. Fritagelse for gymnastik og brusebad kan kun gives efter hjemmets an
modning i meddelelsæsbogen. Strækker forsømmelsen sig ud over en 
uge, kræves lægeattest. Blanketter til lægeattest fås på skolen.

5. Det benstilles 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.

6. Efter enhver forsømmelse medbringer eleven i meddelelsesbogen besked 
fra hjemmet om grunden til forsømmelsen. Lægeattest udbedes, når syg
dommene strækker sig ud over en uge.

7. Smitsomme sygdomme må straks anmeldes til skolen. Barnet må af 
lægen være erklæret smittefri, når det atter møder i skolen.

8. Skal et barn holdes tilbage på skolen efter skoletid, underrettes hjemmet 
ved besked i meddelelsesbogen, og denne forevises på skolen den føl
gende dag forsynet med hjemmets underskrift.

9. Skolen påtager sig intet ansvar for penge, som eleverne lader ligge i 
pulte eller overtøj.

10. Legetøj må ikke medbringes på skolen.
11. Forældrene anmodes om ikke at give børnene tyggegummi, bolsjer og 

lign, med på skolen.

Skolens kontor kan kun i yderst nødvendige tilfælde modtage telefonbesked 
til børnene, og børnene kan ikke benytte skolens og børnehavens telefon.
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LOVE
for selskabet for Christianshavns Døttreskole vedtaget af 

selskabets medlemmer den 16. maj 1961.
Godkendt af undervisningsministeriet den 8. juni 1961.

§ 1.
Christianshavns 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, Fre
deriksberg 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, Dron

ningensgade 67, der ved 12. aim. vurdering pr. 1/9-1960 er 
ansat til en ejendomsværdi af 190.000 kr.
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B. Ejendommen matr. nr. 260 Christianshavns kvarter, Dron
ningensgade 65, der ved 12. alm. vurdering pr. 1/9-1960 er 
ansat til en ejendomsværdi af 85.000 kr.

2. Inventar, skolemateriel og undervisningsmidler.

Passiver:
A. Prioritetsgæld i matr. nr. 261 Christianshavns kvarter, 

Dronningensgade 67, pr. 31/7-1960, ialt: 72.715,00.
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 
driftsoverskud.
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§ 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.

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.

løvrigt 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.
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Bestyrerinden leder skolens daglige drift og har alene det pæ
dagogiske ansvar for undervisningen.

Bestyrerinden er fastlønnet, og hendes ansættelse skal godken
des 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 adresse 
med 14 dages varsel.

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 med
lemmer med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på med
lemsmødet. Indkaldelse til mødet skal med angivelse af dagsorde
nen udsendes inden 8 dage efter, at styrelsen har modtaget med
lemmernes opfordring.

På medlemsmøderne har hvert aktivt medlem 1 stemme, og alle 
afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed af de tilstedevæ
rende aktive medlemmer. Dog udkræves der til lovændringer, at 
mindst % af samtlige aktive medlemmer er til stede eller repræ
senteret på medlemsmødet, og at beslutningen vedtages af % af 
de tilstedeværende medlemmer.

Lovændringer skal godkendes af undervisningsministeriet.
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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 for
handlingsprotokol og har fuld retsgyldighed, når referatet er un
derskrevet af dirigenten og de tilstedeværende styrelsesmedlem
mer.

§ 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 for
slag herom først er drøftet på et ordinært medlemsmøde og der
efter vedtaget med % majoritet ved skriftlig urafstemning blandt 
institutionens aktive medlemmer, hvorhos dispositionen skal god
kendes 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

1962-63.

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. cks. tidligere forældre, elever og lærere.

Handelsgartner O. J. Albrechtscn, Strandvænget 14, Dragør.
Fru gartner Andersen, Oxford Alle 96, S.
Værktøjsmager Kaj Andersen, Langcbrogade 25“, S.
Lagerekspedient Jens Andersen, Røsågade 43, S.
Varmemester S. A. Andersen, Dronningensgade 52, K.
Radiotelegrafist Povl Andkjær, Vegas Alle 16, Kastrup.
Afdelingsleder, fru K. M. Barth, Set. Annægade 341, K.
Søløjtnant Christen Pedersen Bak, Ramløsevcj 1, 0.
Dr. theol. Knud Banning, Peder Skramsgade 26, K.
Tilskærer Helmuth Bengtsson, Glommensgade 19, S.
Værkfører C. Washington Bennett, Kastrupvej 714, S.
Repræsentant G. Bjarnarson, Engdraget 77, Valby.
Slagtermester W. Bohn-Willcberg, Vcrmlandsgade 70, S.
Kaptajn E. O. J. Bræmer, Bådsmandsstrædes Kaserne, S.
Restauratør, fru Eva Jensen Brønd, Moselgadc 12, S.
Forfatterinde, fru Merete Bull, Havnegade 13 B, K.
Repræsentant R.Børgesen, Amagerbrogade 121, S.
Flyvemaskinist Olaf Bøsling, Randkløvcalle 102, Kastrup.
Arkitekt Lians Chr. Carlsen, Andreas Bjørnsgade 235, S.
Assurandør Erik Christensen, Engvej 43, S.
Kunstmaler Erik Spjæt Christensen, Kompagnistræde 18, K.
Flyveleder Holger Dall Christensen, Blekingcgade 71, S.
Overpolitibetjent Hans Christensen, Præstefælledvej 96, Kastrup.
Grosserer O. Christensen, Østrigsgade 49, S.
Staldbetjent Ove L. Christiansen, Bergthorasgade 492, S.
Direktør Poul Christiansen, Anker I Icegårdsgade 1, K.
Frugthandler Anders Christoffersen, Pomniernsgade 1, S.
Repræsentant Fridy Christopherson, Engvej 52, Dragør.
Skomagermester Kurt Linnemann Clausen. Irisvej 12, Allerød pr. Lillerød.

34



Ingeniør Martin Clausen, Amagerbrogade 28, S.
Vognmand P.F.Draving, Uglevej 3, NV.
Assistent Mogens Drcwsen, Overgaden oven Vandet 96, K.
Driftsleder Brio Eriksen, Weimargade 1, S.
Værkfører Axel Falbøl, Østersøgade 90, K.
Glarmester Mogens Fessel, Dalføret 8, S.
Salgskonsulent Henning Falmose, Donaugade 9, S.
Kontorassistent Mogens Fenger, Greisvej 58 st., S.
Husejer Robert Flodin, Oxford Alle 42, S.
Afdelingschef Carl Franck, Østermarievej 15, Kastrup.
Afdelingschef A. Frederiksen, Sølvgade 11", K.
Assistent ved DSB Ib Jason Frederiksen, Frankrigsgadc 58 A, S.
Forvalter V. F. Frey, Viborggade 82 B2, 0.
Kontorassistent fru Bente Frimann, Jenagade 3, S.
Fabrikant Erland Fritze, Spaniensgade 281, S.
Kontorchef H.F. Garde, Strandgade 26, K.
Sekretær Harald Grut, Ved Volden 9, K.
Adjunkt Ebbe Gudmand-Høyer, Jagtvej 133, N.
Grosserer John Halgreen, Halgreensgade 6, S.
Lektor Erik Halkjær, Ny Skelgårdsvcj 15, Kastrup.
Kørelærer Ove Hamgren, St. Annægade 492, K.
Kontorist, fru Alice Weber Hansen, Overgaden oven Vandet 94, K.
Montør Erik Bjørn Hansen, Amagerbrogade 125", S.
Forvalter Erik Løvendahl Flanscn, Hadsten Alle 41, Kastrup.
Overpolitibetjent H. H. Hansen, Set. Annægade 3, K.
Salgskusk Hans Skov Flansen, Absalonsgade 142, V.
Belysningsarbejder Hans Peter Zichau Hansen, Poppelvang 6, Kastrup.
Hovmester Henning P. Hasseriis Hansen, Tordenskjoldsgade 32:i, K.
Detailhandler Jacob P. Hansen, Røsågade 1 st., S.
Skotøjstilskærcr Paul Hansen, Wittenbergsgadc 39*, S.
Chauffør W. Falck Hansen, Genuavej 39, S.
Arkitekt Svend Harre, Overgaden neden Vandet 49, K.
Toldkontrollør S. Holsgård, Kongelundsvej 43, S.
Kontrollør Ove Horn, Ungarnsgade 35, S.
Murermester V. Hombøll, Rumæniensgade 6, S.
Fru Tove Hornung, Aboulevard 43, V.
Journalist J. O. Hyldgaard, Strandhavevej 34, Hvidovre.
Bogholderske, fru Eva Hülsen, Dronningensgade 21, K.
Assistent H. Høgster, Ved Amagerport 5, S.
Ekspeditrice, fru Inge Høyer, Ungarnsgade 583, S.
Overlærer Jørgen Ibsen, Herkules allé 11, Kastrup.
Sekretær, fru Bodil Isbye, Sølvgade 11, K.
Disponent Poul Iversen, Sundholmsvej 49, S.
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Fabrikant Hans Jacobsen, Amagerbrogade 289, S.
Politifuldmægtig Victor Jakobsen, Puggårdsgade 5, V.
Børnehaveleder, fru Gurli Janstrup, Englandsvej 58, S.
Fabrikant Axel Jensen, Bodenhoffs Plads 2, K.
Assurandør Børge Jensen, Ålandsgade 49, S.
Køkkenchef Dahl Jensen, Jacob Fortlingsvej 27, Kastrup.
Fuldmægtig Ejnar Borge Jensen, Fruebjergvej 101, 0.
Civilingeniør Erik Holbøll Jensen, Alleen 69, Kastrup.
Fru Gerda Stougård 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 2, S.
Tapetserermester Jørgen Jensen, Cypres Alle 48, Kastrup.
Kommunelærer Knud A. Jensen, Østerdalsvej 164, S.
Repræsentant Niels Funch Jensen, Esplanaden 48, K.
Overingeniør Poul Jensen, Amager Landevej 233, Kastrup.
Specialoptiker Robert Jensen, Sundholmsvej 43, S.
Civilingeniør Rich. Hougård Jepsen, Set. Annægade 34, K.
Metalarbejder Karl Fritzmann Johansson, Mjøsensgade 11, S.
Restauratør Harry A. Jonasson, Nordre Røsevej 4, S.
Redaktør J.T.Juhl, Overgaden oven Vandet 26, 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 Appels Alle 56, Kastrup.
Værkfører Leif Thorbjørn Knudsen, Uplandsgade 36 B, S.
Konduktør Ove Knuthsen, Andreas Bjørnsgade 16, K.
Arkitekt Ole Kornerup-Bang, Oslo Plads 14, 0.
Kontorassistent, fru Henny Krag, Nordre Røsevej 1, S.
Underdirektør Ib Kramhøft, Amagerbrogade 69, S.
Fru Edith Lange, Lemckesvej 10, Hellerup.
Civilingeniør E. Lapain, Gladiolusvej 23, S.
Kaptajn Flemming Larsen, Frederiksberg Slot, F.
Direktør Svend Åge Larsen, Amagerbrogade 11, S.
Bagermester W. Lauridsen, Jyllingevej 19, Vanløse.
Overassistent Elmer V. Lillesøe, Amagerfælledvej 33, S.
Herreekviperingshandler V. Lisfeldt, Ved Volden 12, K.
Trafikkontrollør i SAS, Jørgen Ludvigsen, Alleen 57, Kastrup.
Elektromontør Olivo Lundberg, Tejn Allé 4, Kastrup.
Ingeniør Vagn Brandt Lunde, Amagerfælledvej 33, S.
Grosserer Erik Lundstrøm, St. Møllevej 2, S.
Driftsleder Robert Lykke-Hansen, Toftebo 19, LI. Værløse.

36



Overpolitibetjent Ove Lykkestrup, Kurlandsgade 27, S.
Kaptajnløjtnant Egon H. Madsen, Hjallerup allé 18, Kastrup.
Gas- og vandmester Egon O. Madsen, Vermlandsgade 16, S.
Montør J. H. Lundal Madsen, Bjørneklovej 6, S.
Murermester K. Madsen, Ved Kirkebjerg 27, Brøndbyøster pr. Glostrup.
Forlagsredaktør, cand. jur. Georg Malling, Peder Skramsgade 26, K.
Direktør Otto K. Malling, Puggårdsgade 11, V.
Autoreparatør Knud Melby, Torvegade 24, K.
Bankbetjent Curt Melms, St. Møllevej 24, S.
Viktualiehandler Anker Mikkelsen, Italiensvej 34, S.
Fru Else Møller-Jørgensen, Ved Linden 4, S.
Kaptajn Peter Anton Møller, Formosavej 22, S.
Grosserer Lars Mørck, Amagerbrogade 28, S.
Frisørmester, fru Edith Grøn Nielsen, Amager Landevej 150 A, Kastrup.
Grosserer Jørn Nielsen, Dyssegårdsvej 41, Søborg.
Aut. gas- og vandmester Kn. B. Nielsen, Strandjægcrgade 8, Dragør.
Faktor Leif E. Nielsen, Sirgræsvej 39, Kastrup.
Kaptajn Niels Peter Nielsen, Peblinge Dosseringen 46, N.
Redaktør Sven Nielsen, Kompagnistræde 7, K.
Kontorchef Carl Åge Nimgaard-Larsen, Grandalen 3, Bagsværd.
Bogholder, fru Birthe Nyberg, Belgiensgade 1, S.
Overlærer, fru Karen Nørregaard, Amager Fælledvcj 8, S.
Fabriksbestyrer Poul Olsen, Teglkåsvej 1, Kastrup.
Kørselsforvalter Sv. E. Olsson, Trægården 14, S.
Grosserer Axel Pedersen, Worsåesvej 2, V.
Guldsmedemester Erik Petersen, Amagerbrogade 8, S.
Inkassator Harry Petersen, Sundholmsvej 91, S.
Salgschef Ove Ipsen Petersen, Strandgade 21, K.
Konditor Torben Petersen, Niels Juelsgade 4, K.
Bagermester Henry Poulsen, Overgaden oven Vandet 98, K.
Viceskoleinspektør Arne Knud Rasmussen, Nordrchøj Alle 9, Kastrup.
Handelsrejsende C. A. Rasmussen, Vermlandsgade 16, S.
Fuldmægtig Gustav Rasmussen, Ved Mønten 19, S.
Matcrielforvalter Kjeld Rasmussen, Saltværksvcj 45, Kastrup.
Specialarbejder Viggo Chr. Reimer, Artillerivej 62, S.
Laboratorieassistent Fritz Wælsch Riis, Stradellasvej 30 st., SV.
Salgschef Viggo Rohdemeier, Hollænderdybet 2, S.
Kommunelærer, fru Eva Sanger, Willemoesgade 23, S.
Assurandør Aage Sarsøe, Flinterenden 7, S.
Fysioterapeut, fru Lise Schmidt, Fredericiagade 57, K.
Bogtrykker Poul Schmidt, Bremensgade 13, S.
Arkitekt Niels Fr. Schultz, Tvedvangen 2, Herlev.
Fru Birgith Schweitz, Englandsvej 1, S.
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Prokurist Edgard Schönecker, Amager Boulevard 132, S.
Inspektør J. K. Sjøgren, Trondhjemsgade 13, 0.
Bogbinder Jens Frode Skov, Engvej 78, S.
Direktør Jens Skaarup, Ved Volden 12, K.
Økonoma, fru Edith Spring, Wildersgade 57, K.
Disponent Niels Stricker, Frankrigs Huse 3, S.
Slagter Martin Studinski, Kobbelvænget 37, Brh.
Reklamechef Jens A. Milton Svendsen, Ved Volden 13, K.
Grosserer H. Sørensen, Islands Brygge 25, S.
Forvalter Hans Sørensen, Vermlandsgade 67, S.
Overpolitibetjent Kaj W. Sørensen, Helmer Søgårds Alle 6, Kastrup.
Bagermester Svend Thigaard-Nielsen, Sumatravej 26, S.
Overbetjent Jens Wilh. Thomsen, Hyben Alle 104, Kastrup.
Repræsentant Ib Thorsen, Herredsvej 7, Gentofte.
Direktionssekretær, dr. polit. Erich J. Tinzmann, Vosborgvej 53, Kastrup.
Reklamckonsulcnt Gunnar Tolne, Bredgade 8, K.
Assistent, fru Elisabeth Torp, Ved Stadsgraven 7, S.
Kontorchef C. Weibøl, Ved Volden 10, K.
Telefonmontør Erik Weichei, Æblestien 3, S.
Fabrikant John Ph. Weilbach, Svinget 8, S.
Mester i Fællesforeningen, R. Weinberg, Halfdansgade 41, S.
Forlagskonsulent, fru Aase Wichstrøm, Ved Volden 6, K.
Grosserer Johs. Zoll, Grønningen 9, 0.

PASSIVE MEDLEMMER

Lærerinde, fru K. Abel, Reberbanegade 17, S.
Børnehaveleder, fru Else Andersen, Hollænderdybet 26, S.
Statsautoriseret revisor Alex Ankjær-Jensen, Østerbrogade 116, 0.
Overlærer Niels Atterup, Baunegårdsvcj 2, Gentofte.
Skolebestyrer C. Bengtsson, Breumvej 18, Herlev.
Fængselsinspektør A. Bentzen og frue, Dronningensgade 59, K.
Pastor G. Borg-Hansen, Overgaden neden Vandet 33, K.
Fuldmægtig S. Bultoft, Mariendalsvej 52 J., F.
Fru Emilie Buur, Sdr. Brarup, Angel, Sydslesvig.
Skoleleder Elisabeth Falbe-Hansen, Sirgræsvej 29, Kastrup.
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.
Landsretssagfører H. H. Holm, Åboulevarden 4, N.
Inspektør Arno Jensen, Døllevangen 9, Herlev.
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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), Algade 72, Middelfart.
Fru Grethe Buchhave Kjær, Søllerød Park 412, Holte.
Fru Ester Johannessen, Amtmandsvej 4, Holbæk.
Ekspeditionssekretær Børge V. Johansen, Lemnosvej 20, S.
Fuldmægtig Kaj C. Jørgensen, Amager Boulevard 122, S.
Fuldmægtig i KTAS Ebbe Marslev og frue, Skottegården 43, Kastrup.
Direktør Peer-Olof Nyberg, Myrtevang 13, Virum.
Lærerinde, frk. Eva Olsen, Jyllandsgadc 22, Ringsted.
Fru Inge Pommerencke, Kingosvej 52, Helsingør.
Overlærer, fru Elizabeth Sanger, Willemoesgade 23, 0.
Kontorchef Kaj Schreiber, Enghave vej 64, V.
Lærerinde, fru Doris Sørensen, Oxford Alle 77, S.
Lærerinde, frk. Kirsten Thomsen, Amagerbrogade 18, S.
Fru Erna Hartvig Andersen, Thorvaldsensvej 27, V.

LIVSVARIGE MEDLEMMER
100 kr. een gang for alle.

Ingeniør C. E. Albrechtsen, Hillerødgade 164, F.
Amagerbanken, Amagerbrogade 25, S.
Direktør R. Anthonsen, Overgaden oven Vandet 44, K.
Fotograf, fru Jette Bang, Strandgade 12, K.
Kontrabassist i Danmarks Radio Ludvig Bramsen, Overgaden neden 

Vandet 33, 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.
Kgl. Bygningsinspektør Ths. Havning, Valby Langgade 7 A, Valby.
Inspektør G. Brill Jensen, Henrik Ibsensvej 8, V.
Fhv. skolebestyrer, cand. mag. frk. Marie Kaspersen, »Tuenhus« pr. 

F røstrup.
Fhv. overlærer frk. Anna Lund, Ved Bellahøj 30 B, Brh.
Underdirektør Kaj Norél, Amagerbrogade 22, S.
Cand. mag. fru Estrid Peitersen, Fru Gyllembourgsvej 10, F.
Fuldmægtig A.V. Bjørn Rasmussen, Skyttehøj 40, Kastrup.
Lærerinde, fru Ruth Sivertsen, f. Nissen, Anna Rogstadsvej 16, Årvold, 

Norge.
Fabrikant Chr. J. Støybcrg og frue, Kolding.
Fru Marie Suhr, Allégården, Kastrup.
Fru Ninni Wolf, Samosvej 55, S.
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