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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
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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 styrelsen 
overvåger undervisningen og skolens forhold i det hele.

Den nøje forbindelse mellem hjem og skole gør, at hvert enkelt 
barn kan følges med omhu.

Skolen 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.

Indtil 1942 var skolen en udelt eksamensfri skole med 8 klasser. 
Fra 1943 har skolen haft eksamensret til realeksamen.

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.

SKOLENS STYRELSE

Fru Poula Garde.
Pastor J. P. Grøngaard (tilsynsførende med hovedskolen). 
Politifuldmægtig Victor Jakobsen (formand).
Civilingeniør Rich. Hougaard Jepsen.
Prokurist fru Inge Schønecker.
Fuldmægtig, cand. jur. Leif Møller-Sørensen.
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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.

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, 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 og 8).
Børnehaven og skolen er knyttet nøje sammen gennem en del

vis fælles styrelse, 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 96 kr., for eftermiddagsholdet 84 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 % %.

Børnehavens leder, frk. Margrethe Ahlefeldt-Laurvig, træffes 
bedst kl. 13-14, tlf. Su. 6520.
Assistent: børnehavelærerinde fru Vita Andersen.

Medhjælper: frk. Susan Bechgaard.
Regnskabsfører: prokurist E. Schønecker.
Tilsynsførende læge: dr. med. P. Drucker.
Børnehaven begynder efter sommerferien fredag d. 13. august.
Yderligere oplysninger gives i børnehavens særprogram.
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SKOLENS LÆRERE 1964-65

Karen Abel, eks. 1.: religion, kunsthistorie.
Bente Andersen, eks. 1.: dansk, skrivning, regning, formning, 

gymnastik.
Niels Atterup, overt, eks. 1.: historie, geografi, religion.
Berta Eschen, overlærer, cand, mag.: dansk, tysk.
Elisabeth Falbe-Hansen, eks. 1. og fl.: dansk, latin.
Ellen Gudmand-Høyer, eks. fl.: tysk, engelsk, håndarbejde.
Jenny Ernst Hansen, eks. 1.: dansk, skrivning, religion, læseklasse.
Lotte Hartmann-Petersen, eks. 1.: orientering, regning, geografi, 

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

formning.
Jan Høeg, eks. 1.: fysik, regning og matematik, formning, teater- 

og filmkundskab.
Charlotte Lehn Høeg, overlærer, eks. fL: regning og matematik, 

fransk, formning, engelsk.
Gunver Olufsen, eks. 1. og fl.: dansk, skrivning, religion, historie, 

håndarbejde, tysk.
Estrid Peitersen, overlærer, cand.mag.: dansk, engelsk.
Jytte Poulsen, eks. gymnastik!.: gymnastik, sang, biologi, første

hjælp, barnepleje, familiekundskab.
Elizabeth Sanger, overlærer, eks. 1.: regning, biologi, religion.
Else Skov, overl., eks. gymnastik!.: dansk, skrivning, maskinskriv

ning, håndarbejde, gymnastik.
Kirsten Thomsen, eks. fl.: dansk, engelsk, tysk, skrivning.

Skolens tilsynsførende læge: Aase Bang Rasmussen.
Skolens sundhedsplejerske: Jenny Wilton.
Skolens regnskabsfører: fuldmægtig E. Schønecker.
Skolebetjent: Hans O. Nielsen.

Ansat fra 1. august 1965:
Vagn Christensen, friskolel. - Sigrid Esborg, eks. smbli. - Dan 
Frederiksen, 1. - Vivi Millung, eks. 1. - Lone Kirkegaard, eks. 1. - 
Alice Oppeistrup, eks. 1.



REALEKSAMEN 1964

Der indstilledes 7 elever, der alle bestod:
Inge-Merete Drewsen 
Lone Franck
Janne Jacobsen 
Eva Jørgensen 
Lena Jensen Møller 
Lis Nimgaard-Larsen 
Annelise Weibøl

10. KLASSES AFGANGSPRØVE 1964 

blev aflagt af:
Jill Bohn-Willeberg 
Janne Solberg Eriksen 
Martha Heilmann Hansen
Britta Sjøgren

Valgfri fag

Til realeksamen er fransk og matematik valgfri, til 10. klasses 
prøve engelsk, tysk, maskinskrivning. I Hr er latin valgfrit.

Ønsker en elev fritagelse for prøve i et eller flere af de valgfri 
fag, må hun medbringe skriftlig anmodning herom fra hjemmet 
inden 1. december. Ved oprykningen fra II r og 9. kl. forbehol
der skolen sig ret til at give hver enkelt elev råd om deltagelse 
i de valgfri fag i sidste klasse.
Med hensvn til undervisningens tilrettelægning i 10. klasse-linien 
henvises i øvrigt til program 1964.

SKOLENS FAG

l.kl. 
dansk, skrivning, religion, regning, håndarbejde, gymnastik.

2. kl.
+ sang.
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3. kl.
+ historie, geografi, biologi, formning.

4. kl.
+ engelsk.

5. kl.
6. kl.

+ fysik, husgerning, tysk.

7. kl. 
lejrskole.

8. kl.
4- sang, formning, 
+ maskinskrivning.

9. kl.
+ kunsthistorie, 

erhvervspraktik.

10. kl.
4- skrivning,
+ familiekundskab, førstehjælp, 

barnepleje, teater- og 
filmkundskab.

Ir.
4- husgerning.

II r.
4- skrivning, håndarbejde, 

formning, sang,
+ latin.

III r.
4- latin,
+ fransk.

FERIER OG FRIDAGE 196 5 -66

Skolen begynder fredag den 13. august kl. 8,50. Skolen er lukket 
indtil kl. 8,30. Første skoledag slutter kl. 10,50.

Lørdag d. 11. september.
Efterårsferie 18.-23. oktober, begge dage medregnet.
Lørdag d. 20. november.
Fredag d. 3. december.
Juleferie 23. december - 5. januar, begge dage medregnet.
Fastelavnsmandag d. 21. februar.
Kongens fødselsdag d. 11. marts.
Dronningens fødselsdag d. 28. marts.
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Påskeferie 6.-12. april, begge dage medregnet.
Den 5. maj.
St. bededagslørdag d. 7. maj.
Pinseferie d. 28.-31. maj, begge dage medregnet. 
Grundlovsdag d. 5. juni.
Sommerferie fra d. 22. juni.

Børnehjælpsdagen fri fra kl. 11. Første skoledag efter sommer-, 
efterårs-, jule-, påske- og pinseferie begynder skolen først kl. 
8,50.

SKOLETID

Daglig skoletid fra kl. 8 til kl. 14, lørdag til kl. 13.
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, Ir’s og 8. klasses timeplan.

FRA SKOLEÅRET 1964-6 5

Det nytter ikke at skjule det: skolen har i det forløbne år været 
hjemsøgt af sygdom blandt personalet som aldrig før. Om det 
så var den nyudnævnte skolelæge, dr. Aase Bang Rasmussen, 
blev hun sygemeldt umiddelbart efter den første klasseunder
søgelse, og inden vi havde fået tid til at byde velkommen. Som 
vikarer for skolelægen har dr. Paulli og dr. Drucker virket, hvad 
der har været både hyggeligt og betryggende; men vi glæder 
os unægtelig til, at dr. Bang Rasmussen kommer til at høre 
hjemme hos os. I lærerpersonalet har vi foruden et par fødsler 
oplevet alvorlige og langvarige sygdomsperioder. Til alt held 
har vi været godt hjulpne med vikarer, således at kun et meget 
ringe antal timer ikke har kunnet bestrides. Som vikarer for læ
rerne har i årets løb virket håndarbejdslærerinde fru Astrid Ahm, 
faglærerinde cand. psyk. fru Budda Leunbach, faglærerinderne 
frk. Elisabeth Dam og frk. Else Hedegård, og endelig har det 
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været os til uvurderlig' hjælp, at fhv. overlærer frk. Lilly Olsen 
med sin store erfaring og enestående tålmodighed har stillet sin 
arbejdskraft til rådighed det meste af skoleåret. Vi er vikarerne 
stor tak skyldig for det dygtige arbejde, de har præsteret i årets 
løb. Det er en stor tilfredsstillelse, at undervisningen trods mange 
vanskeligheder er blevet passet forsvarligt. Måske kunne vi her 
tilføje en lille tak til pigerne i 8. klasse, som altid har været villige 
til at tage sig af de små til morgensang og i spisefrikvartererne, 
når der manglede en klasselærerinde.

Heldigvis tegner børnenes situation sig adskilligt lysere end 
lærernes. Den 12. august tog 207 livlige piger skolen i besiddelse. 
De fyldte godt i gymnastiksalen og sang morgensang, så de over
døvede al tæppebanken i nabogårdene. To dage efter sendte vi 
7. klasse af sted på lejrskole med hr. og fru Høeg og hr. Atterup, 
der hurtigt rykkede til undsætning, da frk. Hiibbe af helbreds
grunde måtte blive hjemme. Lejrskolen i frk. Kaspersens »Tuen
hus« mellem Limfjord og Vesterhav var som altid en vidunderlig 
oplevelse for børn med åbne sanser og glubende appetit på nye 
erfaringer. Det er ikke småting, de får lært om moderne land
brug, om historie, geografi og natur i den uge i august.

Fra Landsforeningen Gestapofangerne fik vi den 29. august 
besøg af fru Julie Engberg, der fortalte de ældste klasser om 
besættelsestiden. For børnene står begivenhederne fra dengang 
nok nærmest som sagn og eventyr; men fru Engbergs skildring 
af, hvordan hun trænede 10 undslupne fanger fra Horsens Stats
fængsel i at færdes i mørke på villavejene, fik vist alligevel pigerne 
til at fatte, at der var virkelighed bag ordene. Af andre besøg 
kan vi nævne musikdirektør Åke Nygren fra Stockholm, der 
reciterede svenske digte. Det blev en meget morsom, men op
mærksomhedskrævende time. Måske blev ikke alle de raffinerede 
pointer i digtene opfattet helt præcist; men så havde vi jo de 
almindelige svensktimer bagefter til at få klaring på problemerne. 
Egentlig havde vi bestemt, at vi i år også skulle have haft for
eningen Nordens gæstelærere til et par timer i de yngre klasser; 
men på grund af overvældende travlhed forpassede vi vores 
chance. Forhåbentlig lykkes det til næste år.
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Forældremøderne indledtes den 24. september med det ordi
nære medlemsmøde, hvortil tilslutningen plejer at være så god, 
at vi må låne menighedssalen ovre i Christianshavns Gymnasium. 
Mødet begyndte med, at forsamlingen sang »Morgenhanen atter 
gol«, hvorpå formanden bød velkommen. Advokat H. H. Holm 
blev valgt til dirigent og udtalte sin glæde over atter at være 
til stede blandt Døttreskolens interesserede forældre. Formanden, 
politifuldmægtig Victor Jakobsen, fik derpå ordet. Hr. Jakobsen 
sagde til indledning, at den morsomste beretning står i skolens 
program, mens styrelsens beretning må nøjes med at beskæftige 
sig med så kedelige ting som økonomi og administration.

Formanden fortsatte: Skolens regnskabsfører, hr. fuldmægtig 
Bultoft, har på grund af overvældende arbejde trukket sig til
bage, og som ny regnskabsfører er ansat hr. prokurist E. Schøn- 
ecker, som vi byder velkommen til den besværlige post. Skolen 
har modtaget et overgangstilskud fra undervisningsministeriet, 
således at det igen synes inden for mulighedernes grænse at tage 
byggesagen op til fornyet overvejelse. Styrelsen er klar over, 
at skolens beskedne lokaleforhold stiller ret store krav til lærer
staben. Der er blevet nedsat et byggeudvalg med civilingeniør 
Jepsen som formand, der arbejder med alle muligheder, deri
blandt den at finde en egnet byggegrund. Christianshavns Døt- 
treskole skulle imidlertid helst vedblive at være Christianshavns 
Døttreskole, hvilket i sig selv indskrænker bevægelsesfriheden, 
da vi nødig vil flytte skolen alt for langt væk fra det kvarter, 
der er dens hjemsted. Forholdene omkring den nyopførte Esbern 
Snare Skole i Kalundborg maner til forsigtighed, hvad styrelsen 
håber forældrekredsen forstår. Fra Det Reiersenske Fond under 
undervisningsministeriet har skolen modtaget tilskud til indkøb 
af elektriske symaskiner. Spørgsmålet om skoleuniformer er 
fremme i pressen for tiden. Der slås meget på tromme for det. 
Det kan være en reklame, men også det modsatte, så styrelsen vil 
kun lægge spørgsmålet frem.

Formanden forelagde derefter det reviderede regnskab: Vi er 
nået frem til en ganske sund økonomi. Der er et ret stort over
skud i år; men til næste år kan vi ikke vente så stort et over
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gangstilskud. Vores dygtige skolebetjent bærer en stor del af 
æren for, at vedligeholdelseskontoen kan holdes nede. Vi har 
fået centralvarme i resten af nr. 65, derfor større varmeomkost- 
ninger. Byggefondets bankindestående er blevet overflyttet til 
obligationer.

Regnskabet godkendtes.
Fru Schønecker gik af efter tur, men blev genvalgt med ak

klamation. Også kontorchef Nørgård blev genvalgt som revisor.
Der forelå ingen forslag fra medlemmerne; men under omta

len af skoleuniformerne bemærkede en af forældrene, at hun 
syntes, det var et ret ligegyldigt spørgsmål. Vigtigere var det, 
at børnene lærte noget og befandt sig godt, selv om vi ikke 
har så mange fine og dyre indretninger.

Aftenens foredragsholder var fru Peitersen, som talte om et 
af sine yndlingsemner, skolefesterne. I skolens jubilæumsbog fra 
1949 har fru Peitersen skrevet en artikel om dette emne; men da 
der dog er sket noget i de sidste 15 år, og da mange af forældrene 
ikke kender så meget til traditionernes opståen, var det tiltrængt 
med en genopfriskning. Fru Peitersen gav bl. a. en oversigt over 
det vældige område, vi henter vores stof til skoleforestillingerne 
fra: Bibel, edda, saga, folkeeventyr, fabel, anekdote, børnesang, 
folkevise o.s.v. Af danske digtere har vi dyrket Holberg, Hei
berg, Hertz, Hostrup for at begynde med H’erne. Desuden: 
Wessel, Oehlenschläger, Molbech. Ingemann, Poul Martin Møl
ler, Blicher, Chr. Winther, H. C. Andersen, Fritz Jürgensen, 
Drachmann, Bjørnson, Ibsen, Wied, Herman Bang, Aakjær, Johs. 
V.Jensen, Kaalund, Seedorff, Kaj Munk, Kjeld Abell, Erik 
Knudsen, Finn Søeborg. Af ikke-danske forfattere kan nævnes 
Milne (Peter Plys), Elsa Beskow, Selma Lagerlöf, Bellmann, 
Dickens, Shakespeare, Tagore. Urpremieren på Egners »Folk og 
irøvere i Kardemomme by« glemmer vi aldrig. Vi tager alt, 
hvad vi kan bruge. Men når vi dramatiserer, sker det altid med 
absolut respekt for digterens stof, stil og stemning. Af og til 
lykkes det at få alle stykkerne til at danne en helhed omkring 
et bestemt emne, f. eks. ved 150 års festen, hvor alt drejede sig 
om skolen i fortid og nutid, og hvor også Jette Bangs uforglem
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melige »Tuenhusfilm« blev vist. Vores omfangsrige teatergarde
robes tilblivelse belyses ganske godt med et citat fra en stil om 
skolefesten: »Det øverste af min dragt var lavet af en af fru 
Abels selskabskjoler, det nederste var fru Sangers brudekjole«. 
Vi betragter forestillingen som en slags forældredag og forbe
redelserne dertil som en vigtig del af vores undervisning. Vær
dierne er mange: større indlevelse i personernes karakter og hele 
værkets ånd, interesse for andre værker af samme forfatter, op
mærksommere læsning, øvelse i at bevæge sig uden generthed, 
i at tale højt og tydeligt, lærere og elever ser hinanden fra en nv 
side, nye særlige evner blomstrer frem, og samarbejde er nød
vendigt for at nå et godt resultat. Primadonnanykker opmun- 
tres ikke. En del andre skoler arbejder efter samme linier som 
vi, og mange har vist interesse for denne del af vort arbejde. 
F. eks. har skolebladet » Den danske Realskole« bedt os om, at 
der i programmet hvert år må være en udførlig omtale af fødsels
dagsfesten. Så længe vi har så levende og forstående en forældre
kreds og så morsomme børn, som vi har, får vi mod til at fort
sætte med fuld musik.

Kort tid efter generalforsamlingen tog vi fat på klasseforæl
dremøderne, idet 9. og 10. klasses forældre skulle orienteres om 
erhvervspraktikken, og derpå gik det løs med de yngste klassers 
forældremøder, der som sædvanlig var godt besøgt og - synes 
vi - hyggelige og udbytterige.

I efteråret havde vi frøken Else Hedegård til praktisk uddan
nelse til faglærereksamen i dansk og kristendomskundskab. Frø
ken Hedegård bestod prøven i begge fag i december og kunne 
derefter betragtes som kvalificeret til at fortsætte som vikar.

Skolens 165 års fødselsdag fejredes efter den traditionelle op
skrift. Dog var vi lidt kede af, at aftenfesten måtte udsættes til 
den 3. december, fordi vi ikke kunne få salen i Borgernes Hus 
på selve fødselsdagen. Men den 2. december havde vi mange gæ
ster til morgensang, og vi havde gudstjeneste i Vor Frelsers 
Kirke. Resten af dagen samlede vi kræfter til den følgende dags 
strabadser. Vi havde ikke haft nogen ordentlig prøve på scenen, 
så vi benyttede formiddagen til generalprøve, og så fik vi det 
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mest modbydelige vejr, da vi vandrede gennem byen med alle 
børnene! Men også det overlevede vi, så aftenens forestilling 
kunne forløbe nogenlunde programmæssigt. 1. klasse optrådte 
med »I en kælder sort som kul«, hvortil mødrene havde lavet 
de sjoveste musedragter. 2. klasse havde et nydeligt, men lidt 
langstrakt sangspil over »Hans og Grethe«. 3. klasse viste Kap
pel Bøckers moralske eventyr »Hvem er du?« med dyb alvor 
og forståelse. 4. klasse havde et lille godt glimt om »En mærkelig- 
ridetur«, der er så god at huske på, når man tror, man skal gøre 
alle tilpas. Så fulgte 5. klasses smukke Dronning Dagmar-billeder 
og 6. klasses muntre folkedans. 7. klasse opholdt sig ved flyglet 
og kædede de forskellige optrin sammen med passende sange. 
I r og 8. klasse sang negro-spirituals og illuderede glimrende som 
negre efter ugelange diskussioner, om de ville sværtes eller bare 
være hvide; men da nogle forældre havde lånt os ægte afrikanske 
dragter, satte det sandelig prikken over i’et, at ansigtsfarven sva
rede dertil. II r og 9. klasse morede sig herligt med deres Storm 
P-billedbog, hvor de fik brug for en uhæmmet udklædnings
fantasi. Og så sluttede 10. klasse og III r Holbergs fødselsdag på 
værdig vis med scener af »Barselstuen«, »Jeppe på Bjerget«, 
»Don Ranudo«, »Henrik og Pernille« og »Maskarade«. Vi prø
ver så vidt muligt at holde forestillingen inden for de grænser, 
som børnenes modenhed sætter, og børnene, der jo undertiden 
foreslår »rigtig skolekomedie« med konkurrencedeltagelse og 
den slags, føler i virkeligheden langt større tilfredsstillelse ved de 
små scener, som de kan overkomme at få gennemarbejdet. Med 
de ældste klassers beherskede Holbergscener i erindring er det 
morsomt at tænke tilbage på, hvad de samme piger i årenes løb 
har vist på scenen i Borgernes Hus, for derved tegner der sig
en talende kurve over deres udvikling og formåen gennem 10 
år. Den sangglade 7. klasse fik efter skolefesten endnu et mål 
at stræbe imod, da de blev inviteret ud på kommunehospitalet 
for at synge advents- og julesalmer for patienterne.

Efter juleafslutningen den 22. december tillod skolens styrelse 
og lærerpersonale sig i al stilfærdighed at fejre hr. og fru Nielsen, 
der i 10 år på en helt enestående måde har passet skolebetjent

13



arbejdet. 10 år betragtes jo ikke som noget jubilæum; men vi 
var alle glade for at få lejlighed til at sige en slags tak til hr. og 
fru Nielsen, hvis urokkelige pålidelighed vi alle er så afhæn
gige af.

Klasseforældremøderne for de store holdt vi i januar og fe
bruar. De 3 realklassers møde burde nok have været delt på to 
aftener, for tiden forekom lidt knap til at få talt med alle for
ældrene. Bliver der ikke tid nok, opstår faren for misforståelser, 
og meningen med forældremøderne er jo netop at få alle mis
forståelser ryddet af vejen ved åben samtale.

Af andre begivenheder ud over det daglige skolearbejde kan 
vi nævne færdselsundervisningen ved overbetjent Scheutz, for
skellige museums- og institutionsbesøg og ikke mindst den gode 
hjælp til biblioteksorienteringen, som vi får fra Christianshavns 
Bibliotek. Det årlige besøg af konfirmanderne fra Nibøl i Syd
slesvig fandt sted i begyndelsen af marts, og vi siger hjertelig- 
tak til de hjem, der hjalp os med at få de sydslesvigske børn 
indkvarteret. Vi vil ligeledes gerne rette en tak til de arbejds
givere, der så velvilligt tager imod pigerne fra 9. og 10. klasse, 
så erhvervspraktikken lader sig gennemføre på tilfredsstillende 
måde. Det er endnu nødvendigt med en smule forsigtighed i 
bedømmelsen af erhvervspraktikkens betydning. Der er dog in
gen tvivl om, at pigernes erfaringsområde udvides væsentligt i 
praktikperioderne; men den egentlige værdi viser sig sandsyn
ligvis først langt senere. Den sidste erhvervspraktik i 10. klasse 
er ganske givet den mest afgørende, dels fordi vi her bruger 
2 uger til den, dels fordi pigerne på dette alderstrin har bedre 
forudsætninger for at bedømme deres egne evner.

Det er rart at kunne sige, at vi i år har haft et fornuftigt ar
bejdende elevråd. III r’s tillidspiger har virkelig gjort deres bed
ste for at jævne vejen mellem klassernes mere eller mindre uto
piske ønsker og skolens krav og begrænsninger. Det medansvar, 
som elevrådet i år har forstået og vist, har igen hævet dets pre
stige. Strengt taget tror vi ikke, at det er elevrådets vedtagelser, 
der er det vigtigste, men langt snarere det kammeratlige sam
arbejde på tværs af klasserne, og ikke mindst, at de ældste elever 
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er indstillet på at få de yngre kammerater til at forstå, at man ikke 
kan opnå privilegier, med mindre man vil følge samfundets love. 
En skoles daglige post indeholder sandt at sige en god portion 
tryksager af blandet kvalitet og interesse. I de senere år har stil
konkurrencerne grebet voldsomt om sig. Selv om disse stilkon
kurrencer alle er led i et eller andet reklamefremstød, dog som 
regel af forholdsvis anstændig karakter, deltager vi med godt 
humør i alt, hvad der ikke kommer på tværs af det planlagte 
arbejde. Gjellerups novelle- og digtkonkurrence morede os. Gan
ske vist fandt vi ikke nogen genier blandt vore digtende elever; 
men der faldt alligevel et par opmuntringspræmier til Ann Chri
stiansen i III r og Dorthe Monrad Møller i II r for deres novelle
stile. Til gengæld syntes vi, at der var mange udmærkede forsøg 
i den poetiske genre fra 9. klasses elever, som næsten alle havde 
lyst til at udtrykke sig i versets vanskelige form. Derfor fandt 
vi det velfortjent, at både Marianne Munkløv og Lene John 
Jørgensen fik opmuntringspræmier for deres små ironiske digte.

Også skolepatruljen fortjener hædrende omtale for det ar
bejde, den har udført på gaden i dette skoleår. Det er en be
tryggelse at vide, at patruljepigerne er på deres poster, og at vi 
får besked, hvis der opstår vanskeligheder i færdselen på vejen 
hjem fra skole.

I sidste års program nåede vi ikke at omtale en ny tilvækst 
til børnenes fritidssysler. Vi havde den store glæde at få tilbud 
om, at også Døttreskolens elever kunne få adgang til de kom
munale skolehaver ved Kløvermarken. Der var mange af vores 
børn, der med stor begejstring benyttede sig af tilbuddet og 
blev ivrige havedyrkere. Da vi ikke er særlig forvænte med kom
munale goder, er vi meget taknemmelige over, at børnene igen 
i år får lov til at være med i skolehaverne og opleve stoltheden 
ved at komme hjem med deres egne rabarber og gulerødder.

Skoleåret går på hæld, og vi ser store forandringer i møde. 
Børn har en tilbøjelighed til at betragte lærere - ligesom deres 
forældre - som noget fast og uforanderligt og blivende. »Her 
er vel alt ved det gamle?« spørger de gamle elever, når de 
kommer på besøg, og skønt de selv med stormskridt er i færd 
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med at erobre verden, bliver de yderst forundrede over, at der 
også sker forandringer på skolen. Men selv lærere er under
kastet livets foranderlighed. Vi skal nu til sommerferien tage 
afsked med ikke mindre end 6 af skolens lærere. Hr. og fru 
Høeg er begge blevet ansat ved Frederikssund private Realskole 
og har derved fået opfyldt deres ønske om at komme væk fra 
København og give deres to små børn mulighed for at vokse 
op i en fredelig provinsby. Fru Gudmand-Høyer, der i efteråret 
fik en lille søn, søger efter 6 år ved Døttreskolen til andre un
dervisningsområder, og frk. Hübbe er nu så vidt i sit studium, at 
hun kan søge til gymnasieskolen. Alle 4 lærere vil blive savnet, 
vi siger dem tak for godt arbejde her på skolen og ønsker dem 
lykke og gode kår i deres nye virke. Skolens teatergarderobe 
og -rekvisitsamling samt det store billed- og plakatmateriale om 
skolens historie er et håndgribeligt minde om hr. og fru Høegs 
interesserede medarbejderskab. Men heller ikke de mindre hånd
gribelige spor vil sande til, og vi håber og tror, at de mange års 
arbejde for Døttreskolen også har rummet personlige værdier 
for familien Høeg. Endvidere forlader fru Olufsen skolen efter 
kun ét års forløb. Vi ønsker først og fremmest for fru Olufsen, 
at hun må komme til kræfter efter sin lange og svære sygdom.

Ingen kan vist fortænke os i, at det tab, vi føler tungest, er 
frøken Eschens afsked. Cand. mag. frøken Berta Eschen blev an
sat ved Christianshavns Døttreskole i 1927, og skolen har i sam
fulde 38 år været den opgave, som frk. Eschen har ofret alle 
sine kræfter og al sin kærlighed. Det er umuligt i få linier at 
udtrykke, hvad frk. Eschen har betydet for skolen. Men gamle 
elever, der er nået til skels år og alder, vil kunne bevidne, at nok 
stillede frk. Eschen store etiske krav til sine elever, men altid 
størst til sig selv. Kollegerne ved, at når børnene havde været 
umulige, prøvede frk. Eschen altid at finde ud af, hvad hun selv 
havde gjort galt. Og forældrene vil mindes det ydmyge tjener
sind, hvormed hun tog imod en ny 1. klasse. Ingen af os, der 
var med til frk. Eschens sidste forældremøde for en 1. klasse, vil 
nogen sinde glemme den stilhed, der sænkede sig, da frk. Eschens 
åndelige mod sejrede over hendes blufærdighed i tilståelsen: »Jeg 
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kan blot bede Gud om hjælp til, at jeg ikke må komme til at 
gøre børnene fortræd«. Hendes følelse af børnene som en ko
stelig, men skrøbelig gave og hendes forståelse af, at skolen først 
og fremmest er til for at tjene forældrekredsen, vil blive stående 
som et eksempel for alle os, der stadig kæmper for at gøre os 
værdige til forældrenes tillid. Beb, som hun hedder mellem ven
ner, har ærligt fortjent en lang og rig og fri pensionisttilværelse. 
Vi kan ikke sige hende tak nok for de åndelige rusk og skub, 
hun har uddelt til store og små i de mange år på Døttreskolen.

Elisabeth Falbe-Hansen.

DØTTRESKOLENS DØTTRE

Året i elevforeningen er som sædvanlig gået med afholdelse af 
tre møder, hvor vi »gamle piger« har hygget os. Vi har haft 
den store glæde at se, at flere og flere af vore kammerater fin
der det morsomt at mødes i fornøjeligt lag.

I september måned er det vor hensigt at afholde generalfor
samling. Vi håber selvfølgelig meget, at vi må få lov til at se 
jer, som er gået ud af skolen nu i år. Ligeledes håber vi, at 
mange vil gribe chancen til at indmelde sig med det samme; 
for det er ganske givet, at jo flere vi kan samle, jo morsommere 
bliver det.

Indmeldelse kan ske ved at skrive til
Anne-Marie Banche Petersen, 

Havnegade 15,* Kbh. K. Tlf. 14 20 31

Kontingentet er 5 kr. årligt.

P. B. V.
Anne-Marie Banche Petersen.

GLIMT FRA BØRNEHAVEN

I dag, den 29. april, er det en rigtig forårsdag. Solen skinner, 
himlen er blå, og en lun blæst gør børnene forårskåde og glade. 
Vi har i dag set det første kuld ællinger fra Volden, fire små 
kugler, der hoppede op og ned på »bølgerne«, og på kirke
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pladsen har vores skovduepar som sædvanlig bygget deres rede 
lige ved lågen herudfor. I går var vi på anemonetur i Charlotten- 
lund skov til stor fryd for alle, så nu kaster vi vintertøjet fra os 
og ser frem til lyse, festlige dage med det udendørsliv, som bør
nene trænger til efter den lange vinter.

Men forår og vinter byder nu på forskellig underholdning og 
adspredelse for børnene, så der ikke bliver lange, ensformige 
perioder, selv om børnenes daglige tilværelse foregår roligt og 
regelmæssigt.

Først på måneden her var børnene inviteret til legetøjsud
stillingen i Forum, en ønskeverden uden lige at dumpe ned i. 
Alle børnenes øjne blev dobbelt så store af begejstring; de kunne 
nemt være blevet der i hele udstillingsperioden. Også blomster
udstillingen derinde i efteråret var børnene glade for at se, og 
selv om ingen af dem skulle blive gartnere eller legetøjsgrosserere, 
er det alligevel af værdi at se noget smukt og noget fornøjeligt.

Om efteråret har vi efterårsbal og om vinteren dukkefest. Beg
ge fester er børnenes egne med egne forslag og egne forbere
delser.

En lørdag i efteråret samlede vi de børn, der var holdt op 
hos os for at begynde skole efter sommerferien. Man havde 
absolut indtryk af, at de »kom hjem igen« til kendte forhold 
efter at være sluppet løs i den store verden.

I slutningen af november havde vi hyggeaften for børnenes 
mødre til forbavselse for fædrene, der denne gang måtte blive 
hjemme.

På Døttreskolens fødselsdag den 2. december var vi som sæd
vanlig til adventsgudstjeneste i Vor Frelsers Kirke. Igen i år 
var vi også inviteret til julegudstjeneste i Christianskirken sam
men med alle børnehaverne på Christianshavn, to samlingsfester, 
vi nødig vil undvære.

Kort efter jul besøgte vi udstillingen »Peters jul« på Bymuseet; 
her var børnene som på hjemmebane, en vældig hyggelig og 
morsom udstilling til glæde for os alle.

»Skolebørnene«, som vi siger, besøgte også i vinter 2 gange 
Nationalmuseet for at se indianere og eskimoer. Hver torsdag 
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vinteren igennem har »skolebørnene« deres dag med under
holdning ud over det, de andre børn får, en form for børnehave
klasse, som vi begyndte på i fjor, og som vi vil fortsætte med.

God sommer for alle ønsker vi fra børnehaven.
Margrethe Ahlefeldt.

GAVER, 
FOR HVILKE VI TAKKER HJERTELIGT

Skolebøger fra Dolly Jørgensen, Lise Bruhn, Susanne Koch, 
Hanne Junget, Desirée Hansen, Susanne Larsen, Ingrid Frimann, 
Helle Hasseris Hansen, Patricia Grut, Sonja Prickett, Annette 
Fenger, Vivi Lisfeldt, Lone Jason Frederiksen, Britta Andersen, 
Karin Skov Hansen, Helle Jensen, Ivi Christoffersen, Vibeke 
Thorsen, Birgitte Bjarnarson, Karen Rasmussen.

Biblioteksbog og fugleplader fra Annette Duus Jørgensen. En 
snogeham fra Maj-Britt Lieberkind. En gymnastikdragt fra Vi
beke Thorsen. Indbinding af melodisamling fra bogbinder Skov.

SKOLENS BYGGEFOND

Direkte bidrag er modtaget fra Jan Høeg, blikkenslager Egon 
Madsen, fru A. Bjørngren, fru G. Janstrup, H. og C. Bennett, 
hr. Kristian Jensen, fru E. Gudmand-Høyer, hr. W. Rasmussen, 
hr. Watson, hr. F. Kindtier, fru Bente Frimann, frk. Bertha 
Wulff, hr. K. C. Jørgensen, hr. I. P. Hansen, hr. assistent Fenger.

I alt er der indkommet i direkte bidrag kr. 734,27.

Hjertelig tak!

BETALINGEN

For alle klasser 55 kr. om måneden. Der betales ikke skolepenge 
i juli. For det første barn gives fuld betaling, for det andet 40 kr., 
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. 
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23454. Postkvitteringen er gældende, og der udsendes ikke på an
den måde kvittering fra skolen. For nyindmeldte elever betales 
cn 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. 
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 nedsættelse af skolepengene. 
Til elever i 1. kl. gives ikke fripladser. Begrundet ansøgning om 
fripladser kan sendes til skolens styrelse inden 1. september. An
søgningsskema fås på skolen. Ønsker man at beholde en friplads, 
bedes ansøgningen fornyet hvert år. Til elever over undervis
ningspligtig alder kan der søges stipendium af »Ungdommens ud
dannelsesfond« 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 Flejes legat...................................... 2.500 kr.
Nicoline de Seues legat.................................. 3.000 kr.
Fru Elvira og grosserer Vald. Holms legat .. 2.000 kr.

Desuden modtaget i 1964-65:
840 kr. fra Asylskoleselskabet, 

2400 kr. fra Den tidligere Friskole (ved arkitekt Havning), 
732,25 kr. fra »Døttreskolen til Frederik den VI’s Minde«.

Disse beløb bliver fuldt udnyttet til fripladser.
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Endvidere har skolen igen 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.

Desuden 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 legat.......... 3.000 kr.
Louise de Seues legat.............. 2.000 kr.
Emilie Holms legat.................. 3.000 kr.
Inger Gøtzsches legat.............. 3.000 kr.

1965-66 VIL FØLGENDE SKOLEBØGER 
BLIVE BRUGT:

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

1. klasse.
Dansk Nordentoft: Min ABC I. Læsebog efter aftale.
Regning Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard-Sørensen: Hovedskolens 

regnebog I.
Øvrige hjælpemidler ved den første læse- og regneundervisning 
anskaffes gennem skolen.

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

ner Sørensen: Skriv rigtigt for 2. kl.
Regning Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard-Sørensen: Hovedskolens 

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

3. klasse.
Dansk Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog for 3. skoleår. 

Verner Sørensen. Skriv rigtigt for 3. kl.
Regning Andersen, Bo m. fl.: Hovedskolens regnebog 3.
Sang Nyborg-Jensen: De små synger.
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4. klasse.
Dansk Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog for 4. skoleår. 

Verner Sørensen: Skriv rigtigt for 4. kl.
Engelsk Friis-Hansen og Chr. Nielsen ved Refn, Boelskov og Heggen 

Kiel: Engelsk for 6. kl. med øvelseshæfte.
Regning Andersen, Bo m. fl.: Hovedskolens regnebog 4.
Geografi Christensen og Krogsgaard: Atlas II. Holmelund og Holst: Jor

dens og dens folk for 4. klasse.

5. klasse.
Dansk Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog for 5. skoleår. 

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

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

Regning Andersen, Bo m.fl.: Flovedskolens regnebog 5.
Geografi Christensen og Krogsgaard: Atlas TI. Holmelund og Holst: 

Jorden og dens folk for 5. kl.
Historie Nikolaj Nielsen: Historie I.

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

Verner Sørensen: Skriv rigtigt 6. kl. 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 Vinterbcrg 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 Nikolaj Nielsen: Historie II.
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. kl.
Husgerning Sivertsen og Hedstrøm: Mad og plan. Sivertsen: Kostlærens 

abc og d.
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7. klasse.
Dansk Hansen, Heltoft og Nik. Nielsen: Dansk læsebog for 7. skoleår. 

Verner Sørensen: Skriv rigtigt for 7. kl. Retskrivningsordbog 
udg. af Dansk Sprognævn.

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

Kiel: Engelsk for 7. kl. og Engelsk for 1. real med øvelseshæfte. 
Johansson: 70 engelske sange. Engelsk-dansk ordbog ved Vin- 
terberg og Ladgaard (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 7. klasse. Ole Rindung: Geometri i Hovedskolen 
(2. udgave).

Historie Nikolaj Nielsen: Historie II.
Geografi Holmelund og Holst: Jorden og dens folk for 7. skoleår. Chri

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

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

abc og d.

8. klasse.
Dansk Hansen, Heltoft og Nik. Nielsen: Dansk læsebog for realafd. I. 

Verner Sørensen: Skriv rigtigt 8. kl. Brinth: Tegnsætningsø vel- 
ser I. Retskrivningsordbogen udg. af Dansk Sprognævn. Jør
gensen og Maltesen: Realskolens svenskbog.

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

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

Tysk Byrith og Rossen: Deutsch lesen und lernen for 8. og 9. kl. 
Tysk-dansk ordbog ved Bork og Kaper (Gyldendal). Nydahl: 
Wir singen.

Regning Andersen, Bo, Nielsen og Damgård-Sørensen: De unges regne
bog I.

Orientering Asschenfcldt, Birkebæk m.fl.: Du og din Verden. Christensen 
og Krogsgaard: Atlas II.

Maskinskriv .Lauritzen og Riis-Olsen: Lærebog i maskinskrivn. for skole
elever I.

Husgerning Sivertsen og Hedstrøm: Mad og plan. Rich. Ege: Vejledning 
i rationel kostplanlægning og kostbudgettering, elevens bog.
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9. klasse.
Dansk Hansen, Heltoft og Nik. Nielsen: Dansk læscebog for realafd.

II. Verner Sørensen: Skriv rigtigt 9. kl. Jørgensen og Maltesen: 
Realskolens svenskbog. Brinth: Tegnsætningsø velser I. Ret
skrivningsordbogen udg. af Dansk Sprognævn.

Religion Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Engelsk Ring Hansen og Mouridsen: Hello, boys and girls 4. 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 Andersen, Bo m. fl.: De unges regnebog II.
Andersen, Bo m. fl.: Kvadrat- og rcntetavler.

Orientering Christensen og Krogsgaard: Atlas II. Asschenfeldt Birkebæk 
m. fl.: Du og din verden.

Maskinskriv.Lauritzen og Riis Olsen: Lærebog i maskinskrivning for skole
elever II.

Husgerning Sivertsen og Hedstrøm: Mad og plan. Rich. Ege: Vejledning 
i rationel kostplanlægning og kostbudgettering, Elevens bog.

10. klasse.
Dansk Læsebog lånes på skolen. Falbc-Hansen og Keller: Svenske 

læsestykker. Brinth: Tegnsætningsøvelser 2. Retskrivnings
ordbogen udg. af Dansk Sprognævn.

Religion Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Engelsk Engelsk-dansk ordbog ved Vinterberg og Ladgaard (Gyl

dendal).
Tysk Byrith og Rossen: Deutsch lesen und lernen II.
Regning Andersen, Bom.fl.: Kvadrat- og rentctavlcr.
Orientering Christensen og Krogsgaard: Atlas II. Asschenfeldt Birkebæk 

m.fl.: Du og din verden.
Historie Efter nærmere aftale.
Maskinskriv. Efter nærmere aftale.
Samariterg. Bog lånes på skolen.

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

lingen I. Verner Sørensen: Skriv rigtigt 1.-2. real. Gjellerups 
sproglære 3. Jørgensen og Maltesen: Realskolens svenskbog. 
Retskrivningsordbogen udg. af Dansk Sprognævn.

Religion Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
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Engelsk Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for I real og 11 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.

Regning Kromann-Clausen, Jensen og Petersen: Regning og matematik 
real I. Andersen, Bo m. fl.: Realskolens regning og matematik, 
geometri. Gjellerups opgavcsamling 2. real b.

Historie
Geografi

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

Biologi Mogens B. Lange og Ingolf Leth: Biologi for realafdelingen 1. 
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.

Naturlære Hjalmar 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. Jørgensen og Maltesen: Realskolens svensk
bog. Retskrivningsordbogen udg. af Dansk Sprognævn.

Religion 
Engelsk

Det nye Testamente. Tolderlund-FIansen: 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.
Gjellerups opgavesamling 2. real. B (regn, og matematik), Er
lang: Fircifret logaritmetabel C. nyeste udgave.

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.
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Ill real.
Dansk Hansen, Heltoft og Nik. Nielsen: Dansk læsebog for realafd. 3. 

Gjellerups sproglære 3. Falbe-Hansen og Keller: Svenske læse- 
stykker. Retskrivningsordbogen udgivet af Dansk Sprognævn.

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

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

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

Fircifret logaritmetabel C. Gjellerups opgavesamling A 3. real, 
(regning og matematik). Regnestok samt bog til emnemate
matik anskaffes senere efter skolens anvisning.

Regning Kromann-Clausen m. fl.: Regning real 3. Erlang: Fircifret loga
ritmetabel C. Gjellerups opgavesamling A 3. real.

Historie Hatting og Møller: Realskolens ny historiebog III. Holger 
Knudsen: Vi og vort samfund.

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

Biologi Wesenberg-Lund: Biologi og fysiologi for realkl.
Naturlære Højgaard: Vor Tids Fysik 3. real.

Hvor intet andet er anført, regnes med nyeste udgave af lærebøgerne. Sko
len må forbeholde sig ret til at supplere boglisten i løbet af skoleåret.

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, måle
bånd, fingerbøl og nålebog, en strikkepose, fra 2. klasse gymnastikdragt med 
pose (gymnastikdragten, en lyseblå kittel, købes hos Poul Holm i Silke
gade), fra 3. klasse en skolefyldepen. 6., 7., 8. og 9. klasse må være forsynet 
med forklæde, kappe, 2 store solide grydelapper; alt må være tydeligt mær
ket 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 titelbetegnelsc, 
forsørger- og navneforhold bedes meddelt skolen snarest muligt.

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

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

5. Det henstilles til foraldrene 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, 

sodavand og lign, med på skolen.
12. Skolens tilladelse må indhentes, dersom eleverne ønsker at indtegne sig 

til kommunale aftenkurser eller påtage sig lønnet arbejde efter skoletid.

Skolens kontor kan kun i vderst nødvendige tilfælde modtage telefonbesked 
ril 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.O o
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MEDLEMMER AE
SELSKABET FOR CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE

1964-65
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.
Assistent, fru Tove Abrahamson, Kastruplundsgade 6, Kastrup. 
Overpolitibetjent Erik Als, Roselillevej 72 B, S.
Malermester Henning Andersen, Arnager Alle 5, Kastrup.
Lagerekspedient Jens Andersen, Røsågade 4'\ S.
Værktøjsmager Kaj Andersen, Langebrogade 251, S.
Radiotelegrafist Povl Andkjær, Vegas Alle 16, Kastrup.
Overassistent Max Andreassen, Adsbøl Allé 4, Kastrup.
Pølseforhandler Frede Back, Milanovej 8 B, S.
Røntgenfotograf, fru K.M. Bahrt, Set. Annægade 341, K.
Søløjtnant Christen Pedersen Bak, Gribskovvej 272, 0.
Elektriker Aage Basbøll, Palermovej 11, S.
Murermester Erik Beck, Finlandsgade 21, S.
Tilskærer Helmuth Bengtsson, Glommcnsgadc 19, S.
Værkfører C. Washington Bennett, Kastrupvej 714, S.
Grosserer G. Bjarnarson, Engdraget 77, Valby.
Børnehavelærerinde fru A. Bjørngren, Englandsvej 58, S.
Ejendomshandler W. Bohn-Willcberg, Vermlandsgade 70, S.
Prokurist Tom D. Braid, I. E. Ohlsensgade 19, 0.
Fuldmægtig John Bruhn, Strandgade 27 B, K.
Major E. O. Bræmer, Bådsmandsstrædes Kaserne, K.
Restauratør fru Eva Brønd, Moselgade 12, S.
Repræsentant R. Børgesen, Amagerbrogade 12l, S.
Aut. gas- og vandmester Arnold A. Baarsøe, Ingolfs Allé 5, S.
Arkitekt Hans Chr. Carlsen, Andreas Bjørnsgade 23'', S.
Assurandør Erik Christensen, Engvej 43, S.
Maskinmester Ejnar Christensen, Kløvermarksvej 30 B, S.
Kunstmaler Erik Spjæt Christensen, Kompagnistræde 18, K.
Overpolitibetjent Hans Christensen, Præstefælledvej 93, Kastrup. 
Laboratoriebetjent Ove L. Christiansen, Bergthorasgade 49, S.
Direktør Poul Christiansen, Anker Hcegårdsgade 1, K.
Fru Tangay Helge Christoffersen, Krystalgade 9, K.
Repræsentant Fridy Christophersen, Engvej 52, Dragør.
Sporvognsfunktionær E. Chr. Clemmensen, Dronningensgade 48, K. 
Flyveleder Holger Dall, Kronen 8 B, Albertslund pr. Tåstrup.



Teknisk tegner Poul Danielsen, Gertsvej 11, S.
Assistent Mogens Drewsen, Overgaden oven Vandet 96, K.
Programmerer Jørgen Egede, Islands Brygge 11, S.
Afdelingsleder Ib Espersen, Vendersgade 5. K.
Reklamechef Palle Espersen, Amagerbrogade 168, S.
Salgskonsulent Jørgen Falbrink, Torben Oxes Allé 2, S.
Salgskonsulent Henning Falmose, Donaugade 9, S.
Kontorassistent Mogens Fenger, Greisvej 58 st., S.
1) Glarmester Mogens Fessel, Dalføret 8, S.
Afdelingschef Carl Franck, Østermaricvej 15, Kastrup.
Salgschef A.Frederiksen, Sølvgade 115, K.
Assistent ved DSB Ib Jason Frederiksen, Frankrigsgadc 58 A, S.
Kontorassistent, fru Bente Frimann, Jenagade 32, S.
Fabrikent Erland Fritze, Linnésgade 39, K.
Havearkitekt Kai Fürst, Englandsvej 40, S.
Assistent Mogens Gandsøe, Milanovej 4, S.
2j Fru Paula Garde, Strandgade 26, K.
Sekretær Harald Grut, Ved Volden 9, K.
Adjunkt Ebbe Gudmand-Høyer, Jagtvej 133, N.
Lektor Erik Halkjær, Ny Skelgårdsvej 15, Kastrup.
Kontorist, fru Alice Weber Hansen, Overgaden oven Vandet 94, K.
Montør Erik Bjørn Hansen, Amagerbrogade 1255, S.
Overpolitibetjent H. H. Hansen, Set. Annægade 3, K.
Salgskusk Hans Skov I-Iansen, Absalonsgade 142, V.
Hovmester Henning P. Hasseris Hansen, Tordenskjoldsgade 32:l, K.
Detailhandler Jacob P. Hansen, Røsågade 1 st., S.
Aut. flyvetekn.mester Jørgen Delfs Hansen, Alléen 69 st., Kastrup.
Overassistent Jørgen Tranemose I lansen, Jacob Appels Alle 90, Kastrup.
Kedelpasser Poul Hansen, Postparken 38 st., Kastrup.
Grosserer Preben Mønsted Hansen, Rothesgade 8, 0.
Chauffør W. Falck Hansen, Genuavej 39, S.
Arkitekt Svend Harre, Overgaden neden Vandet 49, K.
Eksportchef Bjarne A. Heidemann, Formosavej 43, S.
Stålgravør Jørn Henriksen, Mosrosevej 2, Kastrup.
Dekoratør Niels Jesper Hindsgaul, Norgcsgade 33, S.
Toldkontrollør S. Holsgård, Kongelundsvej 43, S.
Tømrermester Peter Holst, Moselundsvej 32, Kastrup.
Kontrollør Ove Horn, Ungarnsgade 35, S.
Murermester V. Hornbøll, Rumæniensgade 6, S.
Fru Tove Hornung, Åboulevard 43, V.
Bogholderske, fru Eva Hülsen, Dronningcnsgade 21, K.
Maskinmester M. Højstrup, Rubinsteinsvej 1, SV.
Fru Inge Høyer, Ungarnsgade 583, S.
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Overlærer Jørgen Ibsen, Herkules Allé 11, Kastrup.
Sekretær, fru Bodil Isbye, Sølvgade 17, K.
Disponent Poul Iversen, Sundholmsvej 49, S.
Organist Børge Jacobsen, Fuglcgårdsvænget 1, Gentofte.
Fabrikant Hans Jacobsen, Livjægergade 332, 0.
3) Politifuldmægtig Victor Jakobsen, Puggårdsgade 5, V.
Børnehaveleder, fru Gurli Janstrup, Englandsvej 58, S.
Fabrikant Axel Jensen, Bodenhoffs Plads 2, K.
Assurandør Børge Jensen, Hovedgaden 47, Birkerød.
Køkkenchef Dahl Jensen, Jacob Fortlingsvej 27, Kastrup.
Grosserer Eigill Steenberg Jensen, Helikonsvej 26, S.
Civilingeniør Erik Holbøll Jensen, Alleen 69, Kastrup.
Fru Gerda Stougård Jensen, Torvegade 55, K.
Malermester G. Roel Jensen, Tønnesvej 67, S.
Konduktør i sovevognsselskabet, Jakob G. Tarp Jensen, Norgesgade 2, S.
Tapetserermester Jørgen Jensen, Cypres Alle 48, Kastrup.
Overassistent Kaj Jensen, Holmbladsgade 6',S.
Grønthandler Keld Jensen, Vester Voldgade 92, V., privat: Lynge.
Kommunelærer Knud A. Jensen, Østerdalsgade 16l, S.
Servicemand Kr. Jensen, Pindosvej 3, S.
Repræsentant Niels Funch Jensen, Esplanaden 48, K.
Specialoptiker Robert Jensen, Sundholmsvej 43, S.
Købmand Vilh. Jensen, Lerfosgade 12, S.
Civilingeniør Rich. Hougård Jepsen, Set. Annægade 34, K.
Metalarbejder Karl Fritzmann Johansson, Mjøsensgade 11, S.
Restauratør Harry A. Jonasson, Nordre Røsevej 4, S.
Prokurist Carl Junget, Uplandsgade 261, S.
Forvalter Erik Jørgensen, Tjørnevangen 3, Dragør.
Overekspedient Tage Jørgensen, Thyges Vænge 7, Kastrup.
Major Børge Kaudal-Hanscn, Bådsmandsstrædes Kaserne, K.
Repræsentant Tage Kindtier, Artillerivej 442, S.
Fru Borghild Kjær, Krimsvej 15, S.
Tandtekniker, fru Ruth Kjær, Islands Brygge 1 B, S.
Hovedbogholder Finn Knudsen, Jacob Appels Allé 56, Kastrup.
Værkfører Leif Thorbjørn Knudsen, Uplandsgade 36 B, S.
Bankfunktionær Erling Knuthsen, Andreas Bjørnsgade 16, K.
Fru Alice Koch, Dag Hammerskjolds Allé 1, 0.
Forvalter Poul H.Krejnå, Chr. Mønstedsgade 6, Dragør.
Trafikflyver Einar Møller Kristensen, Tjørneengen 6, Dragør.
Mekanikermester Gunner Kristensen, Sixtusvcj 20, S.
Civilingeniør E. Lapain, Gladiolusvej 23, S.
Fru Dorthea Larsen, Holsteinsborgvej 12, Vnl.
Direktør Svend Åge Larsen, Amagerbrogade 11, S.
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Fabrikant Carl W. Liebcrkind. Tømmerupvej, Kastrup. 
Herreekviperingshandler Jens Lisfeldt, Ved Volden 12, K. 
Maskinchef Chr. J. Lorentzen, Grækenlandsvej 105, S.
Trafikkontrollør i SAS, Jørgen Ludvigsen, Alleen 57, Kastrup.
Ingeniør Vagn Brandt Lunde, Amagerfælledvej 33, S.
Grosserer Erik Lundstrøm, St. Møllevej 2, S.
Overpolitibetjent Ove Lykkestrup, Kurlandsgade 27, S.
Chauffør E. Løvendahl, Hadsten Allé 41, Kastrup.
Kaptajnløjtnant Egon H. Madsen, Ndr. Frihavnsgade 562, 0.
Gas- og vandmester Egon O. Madsen, Vermlandsgade 16, S.
Mekaniker Henning B. Madsen, Kastruplundgade 762, Kastrup.
Montør J. H. Lundal Madsen, Bjørneklovej 6, S.
Kunsthandler K. Madsen, Ved Kirkebjerg 27, Brøndbyøster pr. Glostrup.
Overchauffør Mourits Madsen, Thorshavnsgade 8, S.
Bankbetjent Curt Melms, St. Møllevej 24, S.
Lagerforvalter Edm. P. Mortensen, Chrilles Tønnesens Allé 6, Kastrup.
Kommunelærer John G. Munkløv, Skottegården 202, Kastrup.
Fru Else Møller-Jørgensen, Ved Linden 6, S.
Barneplejerske, fru Gerda Møller, Randkløveallé 110, Kastrup.
Købmand Johs. Th. Møller, Andreas Bjørnsgade 19, K.
Lektor Jon Monrad Møller, Havdrupvcj 62, Brh.
Fuldmægtig, cand. jur. Leif Møller-Sørensen, Bjørnsonsvej 53, Valby.
Underdirektør Poul Fl. Møller, Neptun Allé 19, Kastrup.
Bygningsingeniør Poul Thrane Møller, Kastrupvej 164, S.
Jordemoder, fru Merete de Neergaard, Amager Boulevard 131'', S.
Arbejdsmand Carl Erik Nielsen, Ndr. Friavnsgade 81, 0.
Ovcrfenrik Johan Nielsen, Svanegade 61, K.
Grosserer Jørn Nielsen, Dyssegårdsvej 41, Søborg.
Aut. gas- og vandmester Kn. B. Nielsen, Strandjægergade 8, Dragør.
Kaptajn Niels Peter Nielsen, Peblinge Dosseringen 46, N.
Skolesekretær, fru Birthe Nyberg, Torben Oxes Allé 2, S.
Overlærer fru Karen Nørregaard, Amager Fælledvej 8, S.
Fabriksbestyrer Poul Olsen, Teglkåsvej I, Kastrup.
Installatør Svend Olsen, Overgaden oven Vandet 48, K.
Kørselsforvalter Sv. E. Olsson, Trægården 14, S.
Læge Ivan Opreznik, Dronningensgade 59, K.
Fru Bente Hyldborg Petersen, Overgaden n. Vandet 32 A, S.
Guldsmedemester Erik Petersen, Amagerbrogade 8, S.
Manufakturhandler Harry Petersen, Sundholmsvej 91, S.
Bagermester Henry Poulsen, Overgaden oven Vandet 98, K.
Viceskoleinspektør Arne Knud Rasmussen, Willemoesgade 3, 0.
Fuldmægtig Gustav Rasmussen, Ved Mønten 19, S.
Bestyrer Hans Rasmussen, Søfolkenes Mindehotel, P. Skramsgade 19, K.
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Beregner Ib Rasmussen, Studsbøl Allé 77, Kastrup.
Materielforvalter Kjeld Rasmussen, Saltværksvej 45, Kastrup.
Fabrikant Svend Rasmussen, Tømmerupvej, St. Magleby.
Kontorchef Willy Rasmussen, Sundholmsvej 4, S.
Stud, polyt. Henning Rath, Højskoleallé 70, Kastrup.
Kontorassistent fru Else Rohdemeier, Hollænderdybet 2, S.
Restauratør Georg Rolandsen, Tuxensvej 32 A, Brh.
Kommunelærer fru Eva Sanger, Willemoesgade 23, S.
Kgl. balletdanserinde, fru Viveka Segerskog, Herluf Trollesgade 5 *, K.
Fysioterapeut, fru Lise Schmidt, Fredericiagade 57, K.
Prokurist Edgard Schönecker, Amager Boulevard 132, S.
Bogbinder Jens Frode Skov, Engvej 78, S.
Økonoma fru Edith Spring, Wildersgade 57, K.
Kioskejer Alfred Steen, Højdevej 33, S.
Vognmand Hugo Steffensen, Gråbrødretorv 73, K.
Disponent Niels Stricker, Frankrigs Huse 3, S.
Vognmand Ole V. Svendsen, Gemmet 43, NV.
Lagerassistent, fru Inger Søgaard, Hollænderdybet 4, S.
Lagerchef Hans Sørensen, Vermlandsgade 67, S.
Overpolitibetjent Kaj W. Sørensen, Helmer Søgårds Alle 6, Kastrup.
Montrice, fru Ketty Sørensen, Gullandsgade 32, S.
Bagermester Svend Thigaard-Nielsen, Sumatravej 26, S.
Overbetjent Jens Wilh. Thomsen, Hyben Allé 104, Kastrup.
Repræsentant Ib Thorsen, Herredsvej 2, Gentofte.
Direktionssekretær, dr. polit. Erich J.Tinzmann, Vosborgvej 53, Kastrup.
Fru Agnete Tolne, Bredgade 8, K.
Assistent, fru Elisabeth Torp, Ved Stadsgraven 7, S.
Oberst H. Valentiner, Overgaden n. Vandet 15, K.
Overkontrollør Rich. Wadt, Egilsgade 28, S.
Pastor emer. Arthur Watson, Christen Koids Allé 27, Kastrup.
Telefonmontør G. Erik Weichei, Æblestien 3, S.
Fabrikant John Ph. Weilbach, Svinget 8, S.
Værkfører R. Weinberg, Njalsgade 38, S.
Pens. lærer, N. C. J.Berg Wenzel, Gullfosgade 7, S.
Forlagskonsulent, fru Aase Wichstrøm, Ved Volden 6, K.

1) Aktivt medlem indtil 1966, derefer passivt.
2) Aktivt medlem indtil 1967.
3) Aktivt medlem indtil 1966.
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PASSIVE MEDLEMMER
Lærerinde, fru K. Abel, Reberbanegade 17, S.
Børnehaveleder, fru Else Andersen, Skjalm Hvidesgade 7, V.
Viceinspektør fru Tove Andersen, Buskagcr 24, Vnl.
Statsautoriseret revisor Alex Ankjær-Jensen, Østerbrogade 116, 0.
Overlærer Niels Atterup, Baunegårdsvej 2, Gentofte.
Skolebestyrer C. Bengtsson, Rungsted Privatskole, Rungsted Kyst. 
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.
Forvalter V. R.Frey, Viborggade 82 B2, 0.
Lærerinde, fru Eva Galavitz, Marielystallé 30, Helsingør.
Lærerinde, fru Jenny Ernst Hansen, Amager Fælledvej 36, S.
Kassererske, frk. Ketty Thurøe Hansen, Gunløgsgade 21, S.
Fru Erna Hartvig Andersen, Thorvaldsensvej 27, V.
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, Aboulevarden 4, N.
Assistent Heine Jensen og frue, Strandgade 8, K.
Cand, polit, fru Sigrid Jernholt, Kejlstruplund 33, Birkerød.
Fru Ester Johannessen, Amtmandsvej 4, Holbæk.
Fuldmægtig Kaj C. Jørgensen, Amager Boulevard 122, S.
Kommunelærer fru Sigrid Lassen, Høgholtvej 9, Vnl.
Direktør E. Lindén, Gudhjem.
Fru Birthe Bendson Lindgreen (f. Wittig), Algade 72, Middelfart.
Fru Grethe Buchhave Kjær, Søllerød Park 412, Holte.
Direktør Peer-Olof Nyberg, Myrtevang 13, Virum.
Fru Inge Pommerencke, Kingosvej 52, Helsingør.
Overlærer, fru Elizabeth Sanger, Willemoesgade 23, 0.
Kontorchef Kaj Schreiber, Enghavevej 64, V.
Lærerinde, fru Doris Sørensen, Oxford Alle 77, S.
Lærerinde, frk. Kirsten Thomsen, Amagerbrogade 18, S.
Fru Nina Sørensen, Prinsessegade 144, K.

LIVSVARIGE MEDLEMMER
100 kr. én gang for alle.

Ingeniør C. E. Albrechtsen, Elillerødgade 164, F.
Amagerbanken, Amagerbrogade 25, S.
Direktør R. Anthonsen, Overgaden oven Vandet 44, K.
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Kontrabassist i Danmarks Radio Ludvig Branisen, Overgaden neden 
Vandet 33, K.

Cand. mag. frk. Berta Eschen, Nørrevold 46, K.
Sognepræst J. P. Grøngaard, Overgaden oven Vandet 92, K.
Skoleleder Elisabeth Falbe-Hansen, Sirgræsvej 29, Kastrup.
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.
Røgeriejer R. Jørgensen, Agnetevej 22, S.
Fhv. skolebestyrer, cand. mag. frk. Marie Kaspersen, »Tuenhus« pr.

Frøstrup.
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, Årvoll,

Oslo 5, Norge.
Direktør K. Sjøgren, Trondhjemsgade 13, 0.
Fabrikant Chr. J. Støyberg og frue, Kolding.
Fru Marie Suhr, Allégården, Kastrup.
Fru Ninni Wolf, Samosvej 55, S.
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Vor Frelsers Kirkes klokkesang

Tid rinder ud, liv med sol går ned, 

vi ringer bud fra Guds evighed.

Fra gry til kvæld skifter lyst og nød, 

Gud vil os vel udi liv og død.

Mand higer frem efter ros og gavn, 

vi kalder hjem i vor Frelsers navn.

Schultz-Lorentzen.
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