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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. Id. 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

Assurandør Erik Christensen.
Fru Poula Garde.
Pastor J. P. Grøngaard (tilsynsførende med hovedskolen). 
Civilingeniør Rich. Hougaard Jepsen (formand).
Fuldmægtig, cand. jur. Leif Møller-Sørensen.
Prokurist fru Inge Schønecker.
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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.
Lærerværelse og skolebetjent har tlf. Su. 5543.

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).
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: fru Ulla Jakela, født Heine Jensen.
Regnskabsfører: prokurist E. Schønecker.
Tilsynsførende læge: Aase Bang-Rasmussen.
Børnehaven begynder efter sommerferien fredag d. 12. august.
Yderligere oplysninger gives i børnehavens særprogram.
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SKOLENS LÆRERE 1965-66

Karen Abel, eks.L: religion, kunsthistorie.
Bente Andersen, eks.L: dansk, skrivning, regning, teater- og film

kundskab.
Niels Atterup, overl., eks.L: historie, geografi, biologi.
Vagn Christensen, overl., friskolel.: regning, fysik, biologi, form

ning.
Sigrid Esborg, overl., eks.smbli.: dansk, skrivning, religion, hånd

arbejde, formning.
Elisabeth Falbe-Hansen, eks.L, fl.: dansk.
Dan Frederiksen, L: dansk, skrivning, regning, religion, latin, 

fransk.
Jenny Ernst Hansen, overl., eks.L: dansk, skrivning, religion, 

læseklasse.
Lotte Hartmann-Petersen, eks.L: orientering, geografi, regning, 

erhvervsvejledning.
Ellen Heje, eks.husholdningsl., fl.: husgerning, håndarbejde.
Vivi Jansson, født Millung, eks.L: regning, matematik, fysik, 

bioloei. O
Lone Kirkegaard, eks.L: dansk, engelsk.
Alice Berg Larsen, født Oppelstrup, eks.L: tysk, skrivning, hånd

arbejde, gymnastik, formning, biologi.
Estrid Peitersen, overl., cand, mag.: dansk, engelsk.
Jytte Poulsen, eks.gymnastikl.: gymnastik, sang, biologi, første

hjælp, familiekundskab, barnepleje.
Elizabeth Sanger, overl., eks.L: dansk, regning, religion, biologi.
Else Skov, overl., eks.gymnastikl.: dansk, skrivning, maskinskriv

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

Skolens tilsynsførende læge: Aase Bang-Rasmussen.
Skolens sundhedsplejerske: Jenny Wilton.
Skolens regnskabsfører: prokurist E. Schønecker.
Skolebetjent: Hans Nielsen.
Ansat som årsvikar for Bente Andersen fra 1. august 1966: eks.L 
Lene Munk Nielsen.



ÅRSAFSLUTNINGEN 1965

Til realeksamen indstilledes 9 elever, der alle bestod:
Birgitte Bjarnarson 
Ann Aabye Christiansen. . 
Liselotte Iversen
Connie Jensen
Randi Lykke Madsen 
Karen Rasmussen 
Susanne Tolne
Anne Merete Valentiner
Vibeke Valentiner

10. klasses afgangsprøve:
Annelise Steenberg Jensen
Kathe Hornbøll (skolens egen prøve)

2 elever fra lir og 2 elever fra Illr overgik til gymnasiet.

Diplom for 2 års god tjeneste i skolepatruljen blev tildelt Maj- 
Britt Lieber kind og Jette Lykkestrup fra 7. kl.

Fra boghandler Stockmann, Baadsgaard-Bruuns efterfølger, mod
tog skolen 2 boggaver, der blev tildelt Annelise Steenberg Jensen 
og Liselotte Frederiksen. Foreningen Norden’s boggave gik til 
Karen Rasmussen.

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 hensyn til undervisningens tilrettelægning i 10. klasse-linien 
henvises i øvrigt til program 1964.
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FERIER OG FRIDAGE 19Ö6-67

Skolen begynder fredag den 12. august kl. 8.50. Skolen er lukket 
indtil kl. 8.30. Første skoledag slutter kl. 10.30.

Lørdag den 17. september.
Efterårsferie 17.-22. oktober, begge dage medregnet.
Lørdag d. 19. november.
Lørdag d. 3. december.
Juleferie 23. december - 5. januar, begge dage medregnet.
Fastelavnsmandag d. 6. februar.
Kongens fødselsdag d. 11. marts.
Påskeferie 22.-28. marts.
Dronningens fødselsdag d. 29. marts.
St. bededagslørdag d. 22. april.
Den 5. maj.
Pinseferie d. 13.-16. 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 Id. 
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 venstre: fru Sigrid Jernbolt, fru Ebba Bendtzen, br. Sigurd Bjørn, 
hr. N. Skriver Svendsen, br. E. Lindén, Marie Kaspersen.

Niels Skriver Svendsen
død den 28. marts 1966.

Kontorchef, cand, polit. N. Skriver Svendsen hørte i mange år til 
Døttreskolens forældrekreds og var i to perioder medlem af be
styrelsen: 1926-34, de sidste to år kasserer, og fra 37-41 formand. 
Tiden fra 1935-45 var nok den mest bevægede i C. D.’s historie i 
dette århundrede. Trediverne slog jo lige så hårdt i København 
som på landet, og besættelsens år var en prøvelse for alle, der 
havde ansvar.

Der er det vidunderlige ved Christianshavns Døttreskole, at den 
tiltrækker folk, der kan lide at være med til at bære ansvar, at 
lægge skulder til byrden. Den styrelse, Skriver Svendsen blev 
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formand for - efter meget vanskelige forhandlinger - bestod af 
cand, polit, fru Sigrid Jernholt, civilingeniør Sigurd Bjørn, direk
tør E. Lindén og fru Ebba Bendtzen. De gjorde, som deres for
gængere og efterfølgere, en helhjertet indsats for skolen. C. D. 
fik i de år en meget levende forældrekreds; den blev nødt til at 
være lysvågen. Der skete noget, og forældrekredsen måtte følge 
med i afgørelserne og tage medansvar for dem.

De store divergenser gjaldt eksamen - ikke eksamen. (Se C.D.’s 
historie s. 39-41 og s. 233.) - Det var ikke undervisningen, man 
diskuterede. Den havde altid stået mål. I praksis betød forandrin
gen, at 8. klasse fortsatte som 4. mellem og derefter realklasse. 
Da forældrene valgte eksamen, trådte Skriver Svendsen ud af 
styrelsen.

Men hans alvorlige indsats var - som hans forgængeres og efter
følgeres indtil i dag - af en varig værdi for Døttreskolens indre 
liv, som altid er det væsentlige.

Og da vi i vore meget magre år blandt andre måtte sige farvel 
til Elisabeth Falbe-Hansen, spurgte Skriver Svendsen mig, om 
der ikke kunne være mulighed for, at hun kom igen. Det mente 
jeg. Og det må have glædet ham at opleve det.

Marie Kaspersen.

FRA SKOLEÅRET 1 96 5-66

En ung håndværker, der i embeds medfør var på vej gennem 
skolens krinkelkroge, og som. syntes at have næse for sære gamle 
sager, sammenfattede sit indtryk således: »Skæg lille gammel sko
le, hval« Om skoleårets gang i denne skægge lille gamle skole 
er der følgende at berette:

En festlig åbning den 13. august. 196 børn, trængsel af forældre, 
6 nye lærere at byde velkommen. Fru Peitersens 40 års jubilæum 
kaster glans over dagen. 3 af fru Peitersens ældste elever møder 
op, og det strømmer inde med velfortjente gaver og blomster. 
Alle er vi lige ivrige efter for en gangs skyld at forsøge at ud
trykke en utilstrækkelig tak til fru Peitersen og efter at fortælle 
hende, at skolen ikke kan undvære hende hverken som lærer 
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eller som rådgiver eller som den redeligste ven for os alle, og at 
hun virkelig må se at blive her mange år endnu. At skolens tid
ligere leder, frk. Marie Kaspersen, samme dag fyldte 75, var i 
sig selv anledning nok til at feste, selv om fødselsdagsbarnet be
fandt sig i sit eget »Tuenhus« nord for Limfjorden, hvor hun 
dagen derpå skulle tage imod invasion af vores lejrskoleklasse. 
Det blev pålagt 7. klasse ved ankomsten til »Tuenhus« at over
bringe skolens lykønskning og tak for det, som frk. Kaspersen 
har gjort denne skole til. Efter skoleårets sædvanlige førstetime 
med skema-, bog- og hyggesnak blev børnene sendt hjem, mens 
skolens styrelse, lærere og børnehavefolk fejrede fru Peitersen, 
frk. Kaspersen og de nye lærere med smørrebrød, taler og sange.

Næste dag begyndte vi alle veloplagte på årets arbejde og 
glædede os over, at lejrskolen blev begunstiget med sommerens 
fineste vejr. En anden af de mange glæder var meddelelsen fra 
Direktoratet for Københavns kommunale skolevæsen om, at vore 
elever fra begyndelsen af dette skoleår kunne få tilskud til tand
behandling som de kommunale skolers elever.

I september kunne vi overrække diplom for frisvømmerprøve, 
bestået i sommerferien ved Kastrup Søbadeanstalt, til Anne-Mar- 
grethe i 7. kl. Desuden havde vi sygeeksamen for Hanne i 10. kl., 
således at også hun kunne få sit bevis for 9. kl.-prøven. Over
betjent Tangdal var her nogle dage med en solid og interessevæk- 
kende færdselsundervisning. Elevrådet blev nedsat og fremlagde 
som sin første handling en anmodning om en lærers deltagelse 
i elevrådsmøderne. Frk. Millung, der efter efterårsferien kom til 
at hedde fru Jansson, tilbød sin bistand, således at der kan komme 
lidt mere fasthed over elevrådets arbejde. En stor repræsentation 
fra elevrådet deltog senere på året i det spændende møde på Islev 
Skole om en sammenslutning af de storkøbenhavnske elevråd.

Den 23. september holdt Selskabet for Christianshavns Døttre- 
skole sit ordinære medlemsmøde i menighedssalen. Ved udfoldelse 
af vores bedste overtalelsesteknik havde vi formået frk. Kaspersen 
til at forlade sit kære Hanherred for at komme herover og holde 
aftenens foredrag. At frk. Kaspersen stod som foredragsholder 
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på indkaldelserne til mødet, har sikkert været en stærkt medvir
kende årsag til den særdeles gode tilslutning. Vi har ofte efter 
en generalforsamling snakket om, at de store piger burde have 
lejlighed til at høre de udmærkede foredrag, som gør vores års
møde til mere end en generalforsamling. I år tog vi skridtet og 
inviterede 10. kl. og Illr.

Mødet indledtes med Grundtvigs salme »Foragter ej de ringe 
dage«, hvorefter formanden bød velkommen til den store for
samling, til foredragsholderen og til skolens lærerpersonale. 
Landsretssagfører H. H. Holm blev valgt til dirigent og gav efter 
at have konstateret lovlig indkaldelse til mødet og oplæst dags
ordenen ordet til formanden.

Politifuldmægtig Victor Jakobsens sidste formandsberetning 
blev fulgt med stor opmærksomhed. Hr. Jakobsen beklagede, at 
der kun var nået så lidt af det, som styrelsen gerne ville nå. 
Som så ofte før sagde hr. Jakobsen, at styrelsens opgaver ikke er 
nær så attraktive som de, der påhviler skolens leder og lærere. 
Fir. Jakobsen omtalte frk. Eschens afgang i sommer og fru Pei
tersens 40 års jubilæum og takkede de to lærerinder, fordi de var 
»et par rigtige Døttreskolepiger«. Kort efter sidste generalfor
samling måtte dr. Tinzmann på grund af en voksende arbejds
byrde nedlægge sit hverv i skolens styrelse. Hr. Jakobsen takkede 
dr. Tinzmann for det betydningsfulde arbejde, han i sin forholds
vis korte tid i styrelsen havde udrettet for skolen, og underrettede 
forsamlingen om, at styrelsen ved dr. Tinzmanns afgang havde 
suppleret sig med fuldmægtig i landbrugsministeriet, cand. jur., 
Leif Møller-Sørensen, som var gået ind i arbejdet med så stor 
interesse, at vi havde grund til at vente os meget af ham. Derpå 
omtalte formanden fornyelsen i lærerstaben, der bl. a. betyder en 
meget passende blanding af ældre, yngre og helt unge lærere, som 
har gode muligheder for at hjælpe og inspirere hinanden. »Gid 
forældrene vil komme til at høre rigtig mange historier om de 
nye lærere«, sluttede hr. Jakobsen denne del af sin tale. Om byg
gesagen fortsatte formanden med en beklagelse over, at vi sakker 
bagud i kapløbet mellem skolens midler og prisstigningerne. Sty
relsen havde beskæftiget sig med ideen om at finde en helt ny 
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byggegrund og havde rettet forespørgsel til overborgmesteren 
om muligheden af at finde en sådan på Christianshavn eller det 
forreste Amager. Sådanne muligheder foreligger desværre ikke. 
Derimod kan saneringsplanerne for Christianshavn muligvis ud
nyttes, dersom vi kan indstille os på en byggeplanlægning i 3 
tempi: nedrivning og genopbygning af nr. 65 med gode fagloka
ler, sanering af den oprindelige skole og endelig udvidelse af 
gymnastiksal og skolegård, når baghuset i Overgaden oven Van
det bliver kondemneret til nedrivning. Derefter kom formandens 
to dybe hjertesuk. Det første gjaldt tilskudsloven, der er for 
dårlig for eksamensskolens vedkommende. Tilskudsloven af 1959, 
der kun gjaldt for de københavnske skoler, var så god, at den 
kun fik en meget kort levetid, inden den blev afløst af den nu
værende, der er så dårlig, at man måtte lappe lidt med nogle 
overgangstilskud. Der kan ikke blive tale om nogen ny tilskudslov 
i denne folketingssamling; men det er nødvendigt, at der snart 
kommer en forbedring. Det andet suk havde meget nær forbin
delse med det første, idet formanden oplyste, at der ikke eksiste
rer nogen samlende repræsentation for skolernes styrelser, men 
at forslag til tilskudslove kun bliver forelagt de private realskolers 
Bestyrerforening, som er en fraktion under Danmarks Realskole
forening, altså en forening af skolefolk. Forældrene bliver aldrig 
hørt og aldrig rådspurgt om dette livsvigtige spørgsmål for vore 
skoler. »Jeg vil gerne så indtrængende som muligt opfordre den 
kommende styrelse til at sætte meget ind på at få dette forhold 
ændret«, sluttede formanden sin beretning.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, hvorefter man 
gik over til regnskabsgennemgangen. Underskuddet på 71.000 kr. 
behøver ikke at forskrække os. Det skyldes, at overgangstilskud
det blev forsinket, således at det først kommer på næste års regn
skab. En fejltildeling på 32.000 kr. fra den gamle mellemskole
ordnings tid nåede ministeriet lige at opdage, inden forældelses
fristen udløb. Disse penge er betalt tilbage, så vi står lige med 
ministeriet nu. Heller ikke til regnskabet var der nogen bemærk
ninger, så også det kunne godkendes af forsamlingen.

Ifølge selskabets love ophører retten til aktivt medlemskab 3 
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år efter, at ens datter har forladt skolen. Dette var grunden til, at 
hr. Jakobsen måtte trække sig tilbage til passivt medlemskab. Som 
nyt medlem valgtes assurandør Erik Christensen. Kontorchef 
S. T. Nørgaard blev in absentia genvalgt som revisor.

Til dagsordenens punkt 5, »Behandling af forslag fra medlem
merne«, var indkommet et forslag, som ikke er helt ukendt i 
skolens historie, nemlig om muligheden for at optage drenge i 
skolen. For at bevare lidt af det ærværdige ved skolens navn 
foreslog indsenderen navneforandring til »Christianshavns Døt- 
tre- og Pogeskole«. Da ingen ønskede ordet til forslaget, henviste 
formanden det til behandling i den nye styrelse.

Generalforsamlingen sluttede med forskellige taksigelser: til 
dirigenten, til styrelsen fra formanden og til formanden fra sko
lens leder og lærere.

Efter at generalforsamlingen var hævet, kom frk. Kaspersen 
på talerstolen, og pigerne, der havde ventet utålmodigt i garde
roben, blev lukket ind. Den, der selv for 30 år siden har siddet 
under frk. Kaspersens kateder på Zahles seminarium, ved noget 
om, hvor svært det er at gøre notater til hendes foredrag. Nys
gerrigheden vækkes øjeblikkelig ved en indledning, som tilsyne
ladende intet har med »dagens tekst« at gøre; man ved imidlertid, 
at den berømte røde tråd først viser sig i slutningen, og at samme 
tråd er hæftet solidt fast i indledningssangen. Frk. Kaspersen be
vægede sig fra en højst personlig og uigennemskuelig indledning 
til Allan Burgess’ »The Small Woman«, derfra til Simone Weil 
og endelig til Døttreskolen, »denne forunderlige skole, hvor der 
altid er kommet nye folk til, forældre og lærere, der har villet 
lægge ryg til, gå med ind under ansvarets byrder og glæder. Når 
hver af os passer sit daglige beskedne arbejde, så gror der noget 
positivt, der binder os sammen i et stærkt fællesskab, som man 
til sine dages ende vil være taknemmelig for. Og når jeg elsker 
skolens morgensang, er det, fordi der, uanset vores skrøbelig
heder, i salmerne gives os slægtens kristne budskab og kraft. Så 
må børn og forældre tage vores fejl med. Og det gør de såmænd 
også! Det er vist grunden til, at jeg er så forelsket i de mærk
værdige mennesker, jeg startede med. De er spændende, selv
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stændige, alvorlige, og jeg synes bestemt ikke, de er fejlfri. Hvor
for skulle de også være det? ... Døttreskolen er et smukt træk 
i Christianshavns ansigt; den har været og vil vedblive at være 
så intimt forbundet med alt åndsliv i vort land, at jeg stadig 
mindes Schultz-Lorentzens ord ved festen i 1942: »Hvis man 
overhovedet kan garantere for sådan noget, så garanterer jeg for, 
at der er ånd i Døttreskolen«, og jeg tilføjer meget stærkt: Derfor 
lever den endnu!

De høje bjerge, som vor hytte 
end truer stolt med undergang, 
dem vil ej Ånden fra os flytte, 
men jævne lig den grønne vang, 
som havets bjerge tit vi så 
sig jævne ud til bølger blå.«

I protokollen fra generalforsamlingen står der også et referat af 
min tak til den afgående formand. Ved gensynet forekommer 
den mig alt for fattig, ja, den nærmer sig end ikke hr. Victor 
Jakobsens fortjenester i de 8 år i skolens styrelse. Vi har været 
så lykkelige at have en formand, der arbejdede med skolens for
hold, en formand, der altid var oplagt til at tage fat, og som 
aldrig blev irriteret over forstyrrende opringninger på de mær
keligste tider af døgnet. Småting, der i fantasien var vokset til 
det faretruende, blev ved hr. Jakobsens forståelse igen til små
ting. Og i store ting følte man - igennem meget usagt - en dyb 
glæde over et arbejdskammeratskab for den fælles hjertesag. En 
tak til hr. Jakobsen må være meget mere end en formalitet ved 
en generalforsamling.

Når det store samlende medlemsmøde er overstået, kommer 
turen til de små klasseforældremøder, der strækker sig fra slut
ningen af september til midt i november for 1.-5. klasses ved
kommende, mens de øvrige klasseforældremøder finder sted i 
januar-februar. Vi glæder os altid over en hyggelig stemning ved 
disse møder og megen god vilje til gensidig forståelse. Også til- 
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slutningen giver anledning til optimisme; er der forældre, der er 
forhindret i at komme til møderne, forsøger vi at foranstalte to
eller tremandsmøder senere, selv om man må se i øjnene, at så
danne private møder knap bliver så udbytterige for forældrene 
som de møder, hvor alle klassens lærere er til stede. Kontakten 
med forældrene er den første betingelse for et tilfredsstillende 
arbejde med børnene.

Inden efterårsferien nåede 10. kl. at komme på en dejlig tur til 
Holmegård og Gavnø, medens Illr tog på week-end til Kulien 
og Höganäs, hvorfra der meldtes om uventet høje priser på mad 
og deraf følgende suitekvaler, men også om tiltrængt motion i 
frisk efterårsluft og fine naturoplevelser.

Vores nye lærere så ubeskrivelige ud i ansigterne, da vi satte 
dem ind i, at på skolens fødselsdag skal alle 13 klasser have en 
eller anden sceneopgave, som skal stille rimelige krav til de op
trædende, som helst alle elever skal deltage aktivt i, og som ikke 
må være større, end at hele skolens forestilling kan afvikles på 
ca. 2 timer. Dette arbejde fordeles mellem dansk-, sang-, gym
nastik-, håndarbejds- og formningslærere med deres respektive 
mænd og koner samt alle andre lærere og forældre, der har lyst 
til at tage et nap med i de musiske udfoldelser. Vores årligt til
bagevendende arrangement er engang blevet karakteriseret som 
»en god idé for en skole, der ikke magter at sætte en rigtig skole
komedie i scene«. Det har nu aldrig været vores bevæggrund at 
springe over, hvor gærdet er lavest, og sandt at sige er gærdet 
vist adskilligt højere for hele skolen, end hvis vi nøjedes med at 
lade en enkelt klasse spille stjernekomedie. Vi oplever samarbej
dets uvurderlige glæder gennem dette dramatiske gruppearbejde.

Den 2. december oprandt med 166 lys tændt til morgensang. 
Hvert år undrer vi os over, at hr. Nielsen kan skaffe plads til 
endnu et lys i gymnastiksalen. Efter morgensang går hele skolen 
og børnehaven til adventsgudstjeneste i Vor Frelsers Kirke hos 
pastor Grøngaard, og så hjem til et lille hvil inden den store 
aftenforestilling i Borgernes Hus. Vi havde i år fået billetsættet 
foræret af direktør Anthonsen, hvad der hjalp godt på økonomien. 
For øvrigt var billetterne blevet revet væk, så de arme billet

15



sælgere led svare kvaler med at dele sol og vind lige mellem for
ældre med specielle ønsker og gamle elever, der er glade, bare 
de kan komme inden for døren. Salen var så tæt besat, at enkelte 
tilskuere forvildede sig op på balkonen, der som sædvanlig var 
skuespillerloge. På scenen dansede 1. klasse 2 små folkedanse, 
som de selv sang til. 2. kl. spillede »De syv små gedekid« og 3. kl. 
Egners »Prinsesse Vil-ikke«, hvis kongefader desværre måtte ligge 
hjemme i sin seng med forkølelse. Nogle glimt af »Snedronnin
gen« var blevet dramatiseret af 4. kl., der blandt meget andet 
godt havde succes med deres rensdyr. Derpå fulgte 8. klasse og 
Ir med scener af »Svend Dyrings Hus«, hvortil vi med kort varsel 
havde måttet finde en dubleant til selveste Sven Dyring; scene
riet tog sig ud med farvestrålende ridderdragter. Som afslutning 
på første afdeling, der var præget af eventyr- og sagnmotiver, 
sang 9. kl. og Hr en buket danske folkemelodier, der på grund 
af mikrofonernes placering skuffede lidt; i betragtning af, at det 
ikke var et udvalgt sangkor, men et klassehold uden nogen kas
serede, må man sige, at der var arbejdet særdeles godt med san
gene. Anden afdeling indledtes med scener af »Indenfor murene«, 
spillet af 10. kl., der på grund af et teknisk uheld heller ikke var 
helt så gode som under prøverne hjemme på skolen. Derefter sang 
7. kl. en række skolesange, bl. a. en ny »Døttreskolepi’ernes sang«, 
som vi havde modtaget til lejligheden fra »en forældre«, og som 
pigerne var glade for, »når bare den ikke skal være i stedet for 
den rigtige!« Så fulgte 6. kl. med lidt af »Pippi Langstrømpe«, 
hvor ungerne kunne få lov at spille sig selv som skolebørn, og 
hvor deres ubændige hesteinteresse fandt udtryk i en godlidende 
krikke, skabt af to sammenhængende piger. 5. kl. spillede drenge 
i Leck Fischers »Et barn bliver voksen«, som de udførte med 
både humør og forståelse. Og så sluttede Illr med nogle scener af 
»Anna Sophie Hedvig«, en opgave, som havde interesseret de 
store piger meget. Også her blev det en firbenet, der blev prima
donna, nemlig Ainos rare boxer, Mons, der havde rollen som 
Mitzi. Mons forblev uberørt af sin scenedebut og klarede sig 
nydeligt, bortset fra at han ikke var videre tilbøjelig til at re
spektere sit stikord til at forlade scenen, for det var alt for inter
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essant at kikke ud over rampen. Om forestillingen som helhed må 
vi vist indrømme, at en mængde af de fejl, der syntes udryddet 
ved generalprøven, genopstod i fuldt flor tillige med en del ny- 
opfundne. Der var for dårlig diktion, for mange slappe og uklare 
lyde; men der blev spillet komedie med liv og oplagthed, og vi 
lærer hvert år noget nyt af de fejl, vi begår. Mon følgende citat 
fra en dansk stil ikke kan sige en lille smule om, hvad det dra
matiske arbejde betyder for børnene: »Til skolens fødselsdag 
skal vores klasse spille noget af dette digterværk, og jeg skal være 
Regisse, hvad jeg glæder mig meget til, og jeg prøver selv at gå 
så meget ind i rollen som muligt; men alligevel er jeg jo ikke så 
god, som gamle Hertz nok kunne have tænkt sig det«.

Når skolens fødselsdag er vel overstået, er det tilladt at indstille 
sig på jul, alt imens der slides med terminsprøver. 10. klasse og 
familien Nielsen byttede lejlighed på grund af murgennembryd
ning mellem de to huse. Frk. Oppelstrup, nu fru Berg Larsen, var 
deltager i Dansk Skolescenes dramatikkursus, skolekøkkenhol
dene arrangerede deres nydelige juleborde, og så nåede vi frem 
til de to juleafslutninger den 21. og 22. december.

Efter jul lå der sne i skolegården, og den blev liggende i 2 
måneder. Først i marts blev der mulighed for at hinke og sjippe. 
Da det så blev snestorm lige efter påske, var det ganske vist 
yderst spændende i øjeblikket; men der var trods alt nogle, der 
havde sat næsen op efter forår. Dagen før skriftlig eksamen var 
skolegården endelig helt snefri!

Heller ikke anden halvdel afskoleåret har være begivenhedsløs, 
selv om vi for første gang i 16 år ikke har haft besøg af de syd
slesvigske konfirmander. Fru Skov og fru Hartmann-Petersen 
deltog i et todages kursus i erhvervsvejledning i januar. 9. og 10. 
kl. har været i erhvervspraktik, og vi vil gerne benytte lejligheden 
til at rette en varm tak til praktikværterne, der så villigt tager 
imod pigerne og giver dem et indblik i de forskellige virksom
heders daglige arbejde. Vi ved, at vores elever har udbytte af 
praktikken, især den sidste del i 10. kl., der strækker sig over 2 
uger, og vi håber, at pigerne aldrig nogen sinde glemmer, at de 
er gæster i virksomhederne. Elevrådet har arbejdet roligt og stil
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færdigt. 6. kl. har gjort forgæves forsøg på at komme i gang 
med et skoleblad, hvis initiativtagere åbenbart stolede på, at stof
fet ville komme strømmende af sig selv. Skolekøkkenholdene har 
været på adskillige institutionsbesøg, og 10. kl. og Illr har været 
på besøg i Synagogen. En vældig interessant oplevelse havde 10. 
kl. med en dag på Hørsholm Højskole, hvor de overværede rig
tige højskoletimer, og hvor det måske var allermest betagende 
at blive inviteret til kaffe på elevværelserne. Teater- og filminter
essen er blevet imødekommet, dels gennem 10. klasses undervis
ning i teater- og filmkundskab, dels gennem Skolescenens fore
stillinger. Desværre lader disse forestillinger en del tilbage at 
ønske - på tilskuerpladsen. Der er simpelt hen for dårlig disciplin. 
De få lærere, der ledsager deres egen skoles elever, har en helt 
urimelig opgave med at holde orden på deres egen lille flok midt 
i hærskarer af fremmede børn uden læreropsyn. Hvis forholdet 
ved skolesceneforestillingeme ikke ændres til det bedre, må vi 
med beklagelse overveje at opgive medlemskabet af Dansk Skole
scene. Efter skuffelsen over de spinkle resultater af Nordisk Råd 
var vi ivrige efter at tage imod alt nordisk, der var inden for 
rækkevidde, d.v.s. Foreningens Nordens skoleforedragsholdere og 
kunstnere fra Norge og Sverige. Fastelavns lørdag kom fru Bir
gitta Horstmann og underholdt de ældste klasser med en god 
time om Selma Lagerlöfs liv. Den 2. marts havde vi besøg af en 
rigtig svensk digter, Björn-Erik Höijer, som læste sit lille hørespil 
»Bortom Berget« så kønt og tankevækkende. Og endelig kom 
den 14. marts den norske skuespillerinde Ester Torgersen, der før 
har glædet os med sin livsbekræftende fortolkning af norsk lyrik, 
og igen i år fik vi en dejlig time med smil og alvor.

Af andre begivenheder kan nævnes, at vi også i år har haft 
en faglærerpraktikant, fru Gangsted-Rasmussen, der den 23. fe
bruar bestod den praktiske prøve i dansk. I marts havde vi des
uden besøg af vicegymnastikinspektør, fru Marie-Elisabeth Bar- 
fod, der forsynede os med gode råd og nye ideer. Af indsamlinger 
til velgørende formål har vi foruden det sædvanlige lodseddelsalg 
til sognets menighedspleje og Dybbøldagens mærkesalg deltaget 
i aktionen »SOS TØRMÆLK« til de indiske børn. Ir tog initia
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tivet med indsamling af aviser og flasker, og 6. kl. fulgte efter 
med en lørdagseftermiddagsbasar inde i Pernilles gård i Kom
pagnistræde, hvis beliggenhed åbnede mulighed for at optræde 
med manende skilte på Strøget. Vi var helt stolte af, at skolen 
kunne afsende små 1000 kr. til Abbé Pierres klunsere. Endelig 
må vi ikke glemme at sige tak til Christianshavns Bibliotek for de 
gode timer, børnene har haft derhenne.

Nu står vi over for afslutningen af skoleåret. 10. klasses sama- 
riterprøve, gymnastikafslutningerne, ja, selv skriftlig eksamen er 
overstået. Tilbage står for de ældste klasser den mundtlige eksa
menstid, den sidste bjergtop, der skal forceres. Og dog ved vi, 
at det ikke er eksamensresultaterne, der viser, om årets arbejde er 
lykkedes. Man kunne fristes til som en anden Mr. Chips at lade 
pigeansigterne passere revy; men jeg må hellere afstå fra kluntede 
forsøg i den retning og blot være taknemmelig for det fællesskab, 
der rækker fra de små 7-årige til de - næsten voksne piger og 
videre til lærere og forældre, det fællesskab, der fylder hver ene
ste skoledag med en rigdom af munterhed.

Elisabeth Falbe-Hansen.

DØTTRESKO LENS DØTTRE

Sæsonen 65-66 i elevforeningen er forløbet, som man kunne for
vente. Dog håber vi, at der næste år vil komme endnu flere af 
vore kammerater, da vi kan gøre opmærksom på, at vi, der har 
fundet sammen, har det vældig hyggeligt og rart.

Vi er før kommet med et lille »suk«; det vil vi gøre igen, for 
som bekendt er intet i verden gratis, så også vor forening fattes 
penge, derfor beder vi alle medlemmer være omhyggelige med 
indbetaling af kontingentet.

Med venlig hilsen
P.B.V.

Anne-Marie Banche Petersen
Tlf. 14 20 31
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GLIMT FRA BØRNEHAVEN

Sommer var det - vinter blev det, og forår er det nu med »fuld 
kraft frem«. Årstiderne kan have deres vanskeligheder; men når 
solen med en sådan eksplosiv kraft viser sig nu i de sidste dage 
af april, glemmer man hurtigt, at det kun var 10 dage siden bør
nene lavede 20 flotte snemænd på kirkepladsen. »Den kedsom 
vinter gik sin gang«, - ja, men her i børnehaven kan vi ikke 
mindes nogen kedsomme dage i vinter. Var det måske ikke en 
festdag, da vi en blæsende, iskold februardag i tyk sne travede på 
Langelinie for at se A. P. Møllers store, nye flagskib! På vej hjem
ad fandt vi ud af, at det trods alt var større end færødamperen 
»Tjaldur« hernede i Strandgade, som ellers var det største, vi 
kendte. Vi har jo vores årlige Tj al durdage med frokost på dækket 
og sodavand til alle. Eller andre festdage: da vi alle var på Kon- 
ditorlaugets jubilæumsudstilling i Forum i marts, fik hver lov at 
smage en teskefuld øllebrød, som vi til tak måtte kvittere for 
med en sang. Og så hele resten af året, der rummer et væld af 
arrangementer, større eller mindre. Vi har jo tiden for os her, 
alt er spændende og dejligt for børnene i det lille børnehavesam
fund. Gennem leg, beskæftigelse og oplevelser vænnes de så lem
peligt som muligt til et liv uden for de hjemlige cirkler.

Margrethe Ahlefeldt.

GAVER,
FOR HVILKE VI TAKKER HJERTELIGT

Skolebøger fra Lone Jason Frederiksen, Helene Torp, Lise Bruhn, 
Kirsten Lorentzen, Ulle Schønecker, Lis Myrup Petersen, Karin 
Fritze, Hanne Junget, Desirée Hansen, Anne Merete Skov, Su
sanne Koch, Karin Spring, Lise-Lotte Frederiksen, Helle Jensen, 
Britta Andersen, Ingrid Frimann, Jannie Falbrink, Liselotte Iver
sen, Bente Sørensen, Vibeke Valentiner, Karen Margrethe Wat
son, Anette Fenger.

Relieffrise fra fru Garde, fremstilling af porcelæn fra Dorthe og 
Lotte Halkjær, billetsæt til skolefesten fra direktør Anthonsen.
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SKOLENS BYGGEFOND

Direkte bidrag er modtaget fra Jan Høeg, Henning Falmose, E. 
Spring, Marie Kaspersen, Inge Oldenburg, Bertha Wulff, fru 
Stougaard og styrelsen.

I alt er der fra 1. april 1965 til 31. marts 1966 indkommet 
474,22 kr.

Hjertelig tak!

REGLER FOR INDMELDELSE OG BETALING

Ansøgning om optagelse i skolen sker på skema, der tilsendes fra 
skolens kontor. Forældre opfordres til at sørge for indmeldelse 
til 1. klasse så tidligt som muligt, også når det gælder små søstre. 
Ved overflytning fra anden skole anmoder vi for barnets skyld 
om den afleverende skoles udtalelse. I Ir optages kun nye elever, 
der af den afleverende skole er betegnet som »egnede«, eller som 
på tilfredsstillende måde har aflagt fordelingsudvalgets skriftlige 
prøve, der bedømmes af den modtagende skole.

Betalingen er 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. mdk; 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 anden måde kvittering fra skolen. For nyind- 
meldte elever betales en indmeldelsesafgift på 20 kr., dog ikke for 
yngre søstre til nuværende elever. Kontant betaling modtages 
ikke på skolens kontor.

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 
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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 den l.maj. 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.

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 modtaget i 1965-66:
840 ler. fra Asylskoleselskabet,

1200 kr. fra Den tidligere Friskole (ved arkitekt Havning), 
735,50 kr. fra »Døttreskolen til Frederik den VI’s Alinde«. 
100 kr. fra Cappelens legat.

Disse beløb bliver fuldt udnyttet til fripladser.

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.
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TANDBEHANDLING

Uddrag af cirkulære fra Direktoratet for Københavns kommunale 
skolevæsen af 10. august og 30. november 1965.

De af privatskolernes elever, der bor i Københavns kommune, 
kan tandbehandles efter følgende regler:

I Elever i 1. kl. kan blive behandlet på de kommunale skoletand
klinikker. Behandlingen på skoletandklinikken sker uden ud
gift for forældrene.

II Øvrige elever kan få tilskud til tandbehandling hos privat prak
tiserende tandlæger. Fremgangsmåden er følgende:

1. Elever (over 16 år), der er selvstændigt nydende medlem
mer, og elever (under 16 år), hvis forældre er medlemmer 
af en statsanerkendt sygekasse (gruppe A), henvender sig 
til tandlægen medbringende sygekassebog eller tilsvarende 
af sygekassen udstedt gyldigt medlemsbevis. Disse elever 
betaler honoraret til tandlægen, efter at denne har fradraget 
sygekassens tilskud. Ved henvendelse i skoledirektoratets 
regnskabskontor, Nyropsgade 21, 4. sal, værelse 45 (daglig 
10-15, undt. lørdag), medbringende tandlægens kvittering 
vil eleverne (forældrene) få udbetalt tilskud efter reglerne.

2. Elever (over 16 år), der er selvstændigt nydende medlem
mer, og elever (under 16 år), hvis forældre er medlemmer 
af en statsanerkendt sygekasse (gruppe B), henvender sig 
til tandlægen medbringende sygekassebog eller tilsvarende 
af sygekassen udstedt gyldigt medlemsbevis. Disse elever 
betaler hele honoraret til tandlægen og må derefter hen
vende sig i sygekassen og få refusion efter sygekassens tak
ster. Sygekassen udsteder samtidig en erklæring om, hvilket 
beløb der er refunderet, hvorefter man henvender sig med 
denne erklæring til skoledirektoratets regnskabskontor (se 
under 1), hvor det kommunale tilskud vil blive udbetalt 
efter reglerne.
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1966-67 VIL FØLGENDE SKOLEBØGER 
BLIVE BRUGT:

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

Dansk
1. klasse.
Nordentoft: Min ABC I. Mogens Jansen og Berg: Hele huset 
HØJBO.

Regning Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard-Sørensen: Hovedskolens 
regnebog I.
Øvrige hjælpemidler ved den første læse- og regneundervisning 
anskaffes gennem skolen.

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

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

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

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

Regning 
Sang

Verner Sørensen. Skriv rigtigt for 3. kl.
Andersen, Bo m. fl.: Hovedskolens regnebog 3. 
Nyborg-Jensen: De små synger.

Dansk
4. klasse.
Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog for 4. skoleår.

Engelsk
Verner Sørensen: Skriv rigtigt for 4. kl.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen ved Refn, Boelskov og Heggen 
Kiel: Engelsk for 6. Id. med øvelseshæfte.

Regning 
Geografi

Andersen, Bo m. fl.: Hovedskolens regnebog 4.
Christensen og Krogsgaard: Atlas II. Holmelund og Holst: Jor
dens og dens folk for 4. klasse.

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

Engelsk

Verner Sørensen: Skriv rigtigt for 5. kl. Retskrivningsordbog 
udgivet af Dansk Sprognævn.
Friis-Hansen og Chr. Nielsen ved Refn, Boelskov og Heggen 
Kiel: Engelsk for 6. og Engelsk for 7. kl. med øvelseshæfte. 
Johansson: 70 engelske sange.
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Regning Andersen, Bo m. fl.: Hovedskolens regnebog 5.
Geografi Christensen og Krogsgaard: Atlas II. Holmelund og Holst: 

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

6. klasse.
Dansk Hansen, 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 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 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. Jensen og Jørgensen: Bio

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

abc og d. Sivertsen, Middelboe og Pedersen: Rengørings-abc.

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 l.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.
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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. Sivertsen, Middelboe og Pedersen: Rengørings-abc.

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

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

Religion Det nye Testamente. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Engelsk Ring Hansen og Mouridsen: Hello, Boys and Girls III. Johans

son: 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 og dansk-tysk ordbog ved Bork og Kaper (Gyl
dendal). Nydahl: Wir singen.

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

Orientering Asschenfeldt Birkebæk m. fh: Du og din Verden. Christensen 
og Krogsgaard: Atlas II.

Maskinskriv.Gerløv og Pedersen: Vi skriver på maskine I.
Husgerning Sivertsen og Hedstrøm: Mad og plan. Rich. Ege: Vejledning 

i rationel kostplanlægning og kostbudgetering, elevens bog.
Sivertsen: Kostlærens abc og d. Sivertsen, Middelboe og Peder
sen: Rengørings-abc.

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: Tegnsætningsøvelser II. 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 og dansk-tysk ordbog ved Bork og Kaper (Gyl
dendal). Mogensen: Tyske sange.
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Regning Andersen, Bo m.fl.: De unges regnebog II.
Andersen, Bo m. fl.: Kvadrat- og rentetavler.

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 kostbudgetering, elevens bog. 
Sivertsen: Kostlærens abc og d. Sivertsen, Middelboe og Peder
sen: Rengørings-abc.

10. klasse.
Dansk Hansen, Heltoft og Nielsen: Dansk læsebog for realafd. III.

Brinth: Tegnsætningsøvelser 2. Retskrivningsordbogen udg. af 
Dansk Sprognævn. Jørgensen og Maltesen: Realskolens svensk
bog.

Religion Det nye Testamente.
Engelsk Engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog ved Vinterberg og

Ladgaard (Gyldendal). Ring Hansen og Mouridsen: Hello 
Boys and Girls 5.

Tysk P. Nydahl: Tysk for 9.kl.
Regning Andersen, Bo m.fl.: Kvadrat- og rentetavler.
Orientering Christensen og Krogsgaard: Atlas II. Asschenfeldt Birkebæk

m. fl.: Du og din verden.
Historie Holger Knudsen: Vi og vort Samfund.
Maskinskriv. Gerløv og Pedersen: Vi skriver på maskine II.
Samariterg. Bog lånes på skolen.
Teaterkund. Bent Meiding: Ungdom og Teater.

I 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.
Engelsk Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for I real og II real med

Tysk

øvehæfter. Johansson: 70 engelske sange. Engelsk-dansk ordbog 
ved Vinterberg og Ladgaard (Gyldendal).
Byrith og Rossen: Deutsch lesen und lernen II for I real. Tysk
dansk og dansk-tysk 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 opgavesamling 2. real b.
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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 I. 
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.

Naturlære Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik for I og II real. Hjalmar 
Højgaard: Vor tids kemi.

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

lingen 11. 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-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 og dansk-tysk 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.

Historie
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. I.

Naturlære
Latin

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

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

Gjellerups sproglære 3. Jørgensen og Maltesen: Realskolens 
svenskbog. Retskrivningsordbogen udgivet af Dansk Sprog
nævn.

Religion 
Engelsk

Det nye Testamente.
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-
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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 og dansk-tysk 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 »Diwa«. Andersen, Bo 
m.fl.: Retvinklet projektion.

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 Lange og Leth: Biologi II 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, mørkeblå, købes hos Poul Holm i Silkegade), fra 
3. klasse en skolefyldepen. 6., 7., 8. og 9. klasse må være forsynet med for
klæde, kappe, 2 store grydelapper; alt må være tydeligt mærket med navn. 
iMeddelelses- og vidnesbyrdbøger, sy- og tegnematerialer, skrive- og stile
bøger 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 meddelelsesbogen. Strækker forsømmelsen sig ud over en 
uge, kræves lægeattest. Blanketter til lægeattest fås på skolen.

5. Det henstilles til forældrene ikke at bede børnene fri uden af højst nød
vendig grund. Ønskes et barn fritaget for skolegang for kortere eller 
længere tid, bedes forældrene forud, senest dagen før, underrette sko
len om grunden.

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.

Lærerværelsets telefon Su 5543 kan benyttes til absolut nødvendig besked 
td eleverne. Telefonbesked modtages bedst i frikvartererne kl. 9.50-10, 
kl. 11-11.10, kl. 12-12.10 og kl. 13-13.10.
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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

1965-66

Enhver, der har børn i skolen, er medlem af Selskabet for Christianshavns 
Døttreskole og betaler et årligt medlemsbidrag af 8 kr. Det aktive medlem
skab kan, hvis ørske derom fremsættes, bibeholdes, indtil 3 år efter at det 
sidste barn har forladt skolen. Som passive medlemmer optages alle, der in
teresserer sig for at stptte skolen, f. eks. tidligere forældre, elever og lærere.

Assistent fru Tove Abrahamson, Kastruplundsgade 6, Kastrup.
Inspektør Erik K. Abrahamsson, Mikkel Vibesgade 2, K. 
Overpolitibetjent Erik Als, Hørby Allé 5, Kastrup.
Restauratør Erik Andersen, Kågerød, Søderåsen, Landskrona.
Malermester Henning Andersen, Arnager Allé 5, Kastrup.
Lagerekspedient Jens Andersen, Røsågade 43, S.
Værktøjsmager Kaj Andersen, Langebrogade 253, S.
Radiotelegrafist Povl Andkjær, Vegas Alle 16, Kastrup.
Overassistent Max Andreassen, Adsbøl Allé 4, Kastrup.
Pølseforhandlcr Frede Back, Milanovej 8 B, S.
Røntgenfotograf, fru K. M. Bahrt, Set. Annægade 341, K.
Søløjtnant Christen Pedersen Bak, Gribskovvej 272, 0.
Murermester Erik Beck, Finlandsgade 21, S.
Tilskærer Helmuth Bengtsson, Glommensgade 19, S.
Værkfører C. Washington Bennett, Gedservej 28, Nykøbing F.
Børnehavelærerinde fru A. Bjørngren, Englandsvej 58, S.
Ejendomshandler W. Bohn-Willeberg, Vermlandsgade 70, S.
Prokurist Tom D. Braid, I. E. Ohlsensgade 19, 0.
Fuldmægtig John Bruhn, Strandgade 27 B, K.
Restauratør fru Eva Brønd, Moselgade 12, S.
Arkitekt Hans Chr. Carlsen, Andreas Bjørnsgade 235, S.
Assurandør Erik Christensen, Engvej 43, S.
Maskinmester Ejnar Christensen, Kløvermarksvej 30 B, S.
Kunstmaler Erik Spjæt Christensen, Kompagnistræde 18, K.
Forvalter Leif Christiansen, Skodsbølallé 4, Ka.
Laboratoriebetjent Ove L. Christiansen, Bergthorasgade 49, S.
Fru Tangay Helge Christoffersen, Krystalgade 9, K.
Repræsentant Fridy Christophersen, Engvej 72, Dragør.
Sporvognsfunktionær E. Chr. Clemmensen, Dronningensgade 48, K.
Flyveleder Holger Dall, Kronen 8B, Albertslund pr. Tåstrup.
Teknisk tegner Poul Danielsen, Gertsvej 11, S.
Ingeniør Jens A.Dohn, Formosavej 12, S.
Assistent Mogens Drewsen, Overgaden oven Vandet 96, K.
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Overtjener Sven-Louis Esbensen, Nansensgade 403, K.
Afdelingsleder Ib Espersen, Vendersgade 5. K.
Reklamechef Palle Espersen, Amagerbrogade 1Ö8, S.
Arkitekt Kuno Fagerli-Nielsen, Høgildvej 4, Kastrup.
Distriktschef Jørgen Falbrink, Torben Oxes Allé 2, S.
Salgskonsulent Henning Falmose, Donaugade 9, S.
Kontorassistent Mogens Fenger, Greisvej 58 st., S.
Afdelingschef Carl Franck, Østermarievej 15, Kastrup.
Frisør C. H. Frederiksen, Liflandsgade 22, S.
Assistent ved DSB Ib Jason Frederiksen, Augustagade 1, S.
Kontorassistent, fru Bente Frimann, Jenagade 32, S.
Fabrikant Erland Fritze, Linnésgade 39, K.
Jordemoder fru Merete Funk (født Neergaard), Torvet 3, Nexø.
Havearkitekt Kai Fürst, Englandsvej 40, S.
1. Fru Poula Garde, Strandgade 26, K.
Sekretær Harald Grut, Ved Volden 9, K.
2. Adjunkt Ebbe Gudmand-Høyer, Jagtvej 133, N.
Lektor Erik Halkjær, Ny Skelgårdsvej 15, Kastrup.
Kontorist, fru Alice Weber Hansen, Overgaden oven Vandet 94, K.
Mejeriejer Arne Juul Hansen, Vester Voldgade 7-9 A2, V.
Overpolitibetjent H. H. Hansen, Set. Annægade 3, K.
Grosserer Hans Skov Hansen, Absalonsgade 142, V.
Flovmester Henning P. Hasseris Hansen, Tordenskjoldsgade 323, K.
Detailhandler Jacob P. Hansen, Røsågade 1 st., S.
Aut. flyvetekn.mester Jørgen Delfs Hansen, Alléen 69 st., Kastrup.
Overassistent Jørgen Tranemose Hansen, Jacob Appels Allé 90, Kastrup.
Repræsentant Jørgen Hansen, Amagerbrogade 45, S.
Kontrolchef Knud Flemming Hansen, Gærdevænget 3, Dragør.
Kedelpasser Poul Hansen, Postparken 38 st., Kastrup.
Grosserer Preben Mønsted Hansen, Rothesgade 8, 0.
Viktualiehandler Svend Enemark Hansen, Amagerbrogade 125, S.
Chauffør W. Falck Hansen, Jens Warmingsvej 17, S.
Arkitekt Svend Harre, Overgaden neden Vandet 49, K.
Fru Jytte Heidemann, Formosavej 43, S.
Stålgravør Jørn Henriksen, Mosrosevej 2, Kastrup.
Overpolitibetjent Erik Hermann, Drogdensvej 39, Dragør.
Viceinspektør, fru Susannah Hill, Bækkeskovvej 39, Brh.
Dekoratør Niels Jesper Hindsgaul, Norgesgade 33, S.
Toldinspektør S. Holsgaard, Kongelundsvej 43, S.
Tømrermester Peter Holst, Moselundsvej 32, Kastrup.
Fru Ellen Hougaard Honoré, Ingerslevgade 1403, V.
Kontrollør Ove Horn, Ungarnsgade 35, S.
Fru Tove Hornung, Tjørnehindsallé 30, Va.
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Bogholderske, fru Eva Hülsen, Dronningensgade 21, K.
Maskinmester M. Højstrup, Rubinsteinsvej 1, SV.
Funktionær Benny Høyer, Ungarnsgade 583, S.
Sekretær, fru Bodil Isbye, Sølvgade 17, K.
Organist Børge Jacobsen, Fuglegårdsvænget 1, Gentofte.
Fabrikant Hans Jacobsen, Livjægergade 332, 0.
Fru Annelise Jallberg, assistent, Amagerbrogade 228, S.
Børnehaveleder, fru Gurli Janstrup, Englandsvej 58, S.
Direktør Axel Jensen, Bodenhoffs Plads 2, K.
Restauratør Dahl Jensen, Jacob Fortlingsvej 27, Kastrup.
Civilingeniør Erik Holbøl Jensen, Alleen 69, Kastrup.
Kriminaloverpolitibetjent Eugen Jensen, Julerosevej 11, 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 61, S.
Kommunelærer Knud A. Jensen, Østerdalsgade 164, S.
Servicemand Kr. Jensen, Pindosvej 3, S.
Repræsentant Niels Funch Jensen, Esplanaden 48, K.
Specialoptiker Robert Jensen, Sundholmsvej 43, S.
Civilingeniør Rich. Hougård Jepsen, Set. Annægade 34, K.
Vognmand Ove Gerner Rydahl Johansen, Pindosvej 20, S.
Polerermester Poul Johansen, Kirsten Kimers Vej 20, S.
Afdelingsleder Verner Johansen, Tjørneengen 14, Dragør.
Restauratør Harry A. Jonasson, Nordre Røsevej 4, S.
Prokurist Carl Junget, Uplandsgade 261, S.
Maskinmester Erik Jørgensen, Tjørneengen 3, Dragør.
Fabrikant, fru K.M. Stray Jørgensen, Strandjægervej 138, Dragør.
Ekspedient Mogens Jørgensen, Saltværksvej 173, Kastrup.
Overekspedient Tage Jørgensen, Alleen 1252, Kastrup.
Major Børge Koudal-Hansen, Bådsmandsstrædes Kaserne, K.
Repræsentant Tage Kindtier, Artillerivej 442, S.
Tandtekniker, fru Ruth Kjær, Islands Brygge 1 B, S.
Hovedbogholder Finn Knudsen, Jacob Appels Allé 56, Kastrup.
Bankfunktionær Erling Knuthsen, Andreas Bjørnsgade 16, K.
Trafikflyver Einar Møller Kristensen, Tjørneengen 6, Dragør.
Mekanikermester Gunner Kristensen, Sixtusvej 20, S.
Civilingeniør E. Lapain, Gladiolusvej 23, S.
Fru Dorthea Larsen, Holsteinsborgvej 12, Vnl.
Ingeniør H. Oskar Larsen, Gærdevænget 13, Dragør.
Vognmand Mogens V. Larsen, Østrigsgade 462, S.
Direktør Svend Åge Larsen, Amagerbrogade 11, S.
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Fabrikant Carl W. Lieberkind. Tømmerupvej, Kastrup. 
Trafikkontrollør i SAS, Jørgen Ludvigsen, Alleen 67, Kastrup.
Ingeniør Vagn Brandt Lunde, Amagerfælledvej 33, S.
Overpolitibetjent Ove Lykkestrup, Kurlandsgade 27, S.
Bogholderske, fru Inge Beck Madsen, Ndr. Frihavnsgade 562, 0.
Gas- og vandmester Egon O. Madsen, Vermlandsgade 16, S.
Montør J. H. Lundal Madsen, Bjørneklovej 6, S.
Skibsfører Poul Ejvind Madsen, Kvægtorvsgade 1, V.
Bankbetjent Curt Melms, St. Møllevej 24, S.
Lagerforvalter Edm. P. Mortensen, Chrilles Tønnesens Allé 6, Kastrup.
Fru Else Møller-Jørgensen, Ved Linden 6, S.
Barneplejerske, fru Gerda Møller, Randldøveallé 110, Kastrup.
Købmand Johs. Th. Møller, Andreas Bjørnsgade 19, K.
Lektor Jon Monrad Møller, Havdrupvej 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.
Arbejdsmand Carl Erik Nielsen, Ndr. Frihavnsgade 81, 0.
Ovcrfenrik Johan Nielsen, Svanegade 61, K.
Aut. gas- og vandmester Kaj B. Nielsen, Strandjægergade 8, Dragør.
Kaptajn Niels Peter Nielsen, Peblinge Dosseringen 46, N.
Lagerchef Verner Friis Nielsen, Helmer Søgårdsallé 2, Kastrup.
Skolesekretær, fru Birthe Nyberg, Torben Oxes Allé 2, S.
Fabriksbestyrer Poul Olsen, Stationsvej 21, Dragør.
Konfekturehandler Poul E. Olsen, Alléen 109, Kastrup.
Installatør Svend Olsen, Overgaden oven Vandet 48, K.
Kunsthandler Sv.E. Olsson, Trægården 14, S.
Læge Ivan Opreznik, Helsingevej 68, Virum.
Tømmerhandler Vagn Hegner Overgaard, Amagerbrogade 20, S.
Rørlægger Jørgen Pedersen, Dronningensgade 75, K.
Demonstratrice A. Nathalie Pedersen, Tigergade 3, K.
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.
Malermester Ejner Rasmussen, Hallandsgade 131, S.
Beregner Ib Rasmussen, Studsbøl Allé 77, Kastrup.
Materielforvalter Kjeld Rasmussen, Alléen 129 st. tv., Kastrup.
Fabrikant Svend Rasmussen, Stolbergsvej 1, Hørsholm.
Kontorchef Willy Rasmussen, Sundholmsvej 41, S.
Stud, polyt. Henning Rath, Højskoleallé 70, Kastrup.
Restauratør Geo Rolandsen, Tuxensvej 32 A, Brh.
Prokurist Preben Rønhild, Amager Landevej 84, Kastrup.
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Kommunelærer fru Eva Sanger, Willemoesgade 23, S.
Civiløkonom Erik Sassarsson. Under Elmene 10, S.
Kgl. balletdanserinde, fru Viveka Segerskog, Herluf Trollesgade S4, K.
Frisørmester Bruno Schmidt, Peter Fabersgade 73, N.
Fysioterapeut, fru Lise Schmidt, Fredericiagade 57, K.
Prokurist Edgard Schönecker, Amager Boulevard 132, S.
Bogbinder Jens Frode Skov, Engvej 78, S.
Kunsthandler Georg Spardahl, Serbiensgade 6, S.
Økonoma fru Edith Spring, Wildersgade 57, K.
Forvalter W. A. Stenbøg, Saltværksvej 23 B, Kastrup.
Disponent Niels Stricker, Frankrigs Huse 3, S.
Vognmand Ole V. Svendsen, Gemmet 43, NV.
Lagerassistent, fru Inger Søgaard, Flollænderdybet 4, S.
Tekn. tegner, fru Annelise Sørensen, John Tranums Allé 9, Kastrup.
Lagerchef Hans Sørensen, Rørvang 5, Albertslund.
Overpolitibetjent Kaj W. Sørensen, Helmer Søgårds Allé 6, Kastrup.
Montrice, fru Ketty Sørensen, Sverigesgade 20 A3, S.
Bagermester Svend Thigaard-Nielsen, Sumatravej 26, S.
Chauffør for Vanførefonden Bent Thomsen, Præstøgade 82, 0.

1. Aktivt medlem indtil 1967.
2. Aktivt medlem indtil 1968.

Salgskonsulent Ib Thorsen, Herredsvej 2, Gentofte.
Repræsentant Jørgen Thykjær, Spidslodden 15, Kastrup.
Direktionssekretær, dr. polit. Erich J. Tinzmann, Vosborgvej 53, Kastrup.
Assistent, fru Elisabeth Torp, Ved Stadsgraven 7, S.
Fru Eli Vetter, Ved Volden 105, K.
Overkontrollør Rich. Wadt, Egilsgade 28, S.
Pastor emer. Arthur Watson, Skovdiget 12, Bagsværd.
Telefonmontør G. Erik Weichei, Æblestien 3, S.
Fru Birthe Weilbach, Svinget 8, S.
Værkfører R. Weinberg, Njalsgade 38, S.
Pens, lærer, N. C. J. Berg Wenzel, Gullfosgade 7, S.
Fru Lis Zahavi, Torvegade 50, K.

PASSIVE MEDLEMMER

Lærerinde, fru K. Abel, Reberbanegade 17, S.
Børnehaveleder fru Else Andersen, Hollænderdybet 26, S.
Viceinspektør fru Tove Andersen, Buskager 24, Vnl.
Statsautoriseret revisor Alex Ankjær-Jensen, Østerbrogade 116, 0.
Overlærer Niels Atterup, Baunegårdsvej 2, Gentofte.
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Skolebestyrer C. Bengtsson, Rungsted Privatskole, Rungsted Kyst. 
Fængselsinspektør A. Bentzen og frue, Dronningensgade 59, K. 
Pastor G. Borg-Hansen, Overgaden neden Vandet 33, K.
Fru Emilie Buur, Sdr. Brarup, Angel, Sydslesvig.
Glarmester Mogens Fessel, Dalføret 8, S.
Forvalter V.R. Frey, Viborggade 82 B2, 0.
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.
Fru Benedikte Marke, Havdrupvej 90, Brh.
Direktør Peer-Olof Nyberg, Karlebo; pr. Kokkedal.
Konditor Torben Petersen, Havnegade 154, K.
Fru Inge Pommerencke, Kingosvej 52, Helsingør.
Overlærer, fru Elizabeth Sanger, Willemoesgade 23, 0.
Kontorchef Kaj Schreiber, Enghavevej 64, V.
Lærerinde, fru Doris Sørensen, Oxford Allé 77, S.
Overlærer frk. Kirsten Thomsen, Jakob Knudsensvej 2, Valby. 
Fru Nina Sørensen, Prinsessegade 144, K.

LIVSVARIGE MEDLEMMER
100 kr. én gang for alle.

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

Vandet 33, K.
Cand. mag. frk. Berta Eschen, Nørrevold 46, K.
Skoleleder Elisabeth Falbe-Hansen, Sirgræsvej 29, Kastrup.
Sognepræst J. P. Grøngaard, Overgaden oven Vandet 92, K.
Fru Elly Valentin Hansen, Ved Amagerport 4, S.
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Overlærer fru Jenny Ernst Hansen, Amager Fælledvej 363, S.
Kgl. Bygningsinspektør Ths. Havning, Valby Langgade 7 A, Valby.
Murermester V. Hornbøl, Rumæniensgade 6, S.
Politifuldmægtig Victor Jakobsen, Puggaardsgade 5, V.
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 Gyllembourgsvcj 10, F.
Fuldmægtig A.V. Bjørn Rasmussen, Skyttehøj 40, Kastrup.
Lærerinde fru Ruth Sivertsen, Addis Abbeba, Ætiopien.
Direktør K. Sjøgren, Trondhjemsgade 13, 0.
Fabrikant Chr. J. Støyberg og frue, Kastanieallé 11, Kolding.
Fru Marie Suhr, Allégården, Kastrup.
Fru Ninni Wolf, Samosvej 55, S.



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.



NORDLUNDES BOGTRYKKERI, KØBENHAVN


